Data Recovery Request Form ( I-CU )
บจก. คอมพิวเตอร์ยเู นียน 1828 อาคารสหยูเนียน ถนนสุขม
ุ วิท แขวงพระโขนงใต ้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร.02-311-6881 ต่อ 7441 แฟกซ์ 02-311-1965

วัน/เดือน/ปี

เวลา

ชือ

รหัสลูกค ้า

นามสกุล

บริษัท
อาคาร

เลขทีใบรับงาน

Media : HDD

1.8

2.5

3.5

Interface :

ATA

SATA

SCSI OTHER







ทีอยู่ เลขที

หมูท
่ ี

ชันที

ถนน

OS :

แขวง/ตําบล

เขต/อําเภอ

File System :

จังหวัด

รหัสไปรษณีย ์

Tel

Tel

ยีห้อ :

รุน
่ :

Fax

E-Mail

ความจุ :

S/N :

อาการเสีย


งานด่วน

Server

Ext

OTHER

Raid :______

 FAT16

 FAT32

 NTFS

 ext2

 ext3

HFS

NFS+

Other

ข ้อมูลทีต ้องการ

อุปกรณทีนํ ามาด ้วย

ผ่านการกู ้ข ้อมูลมาแล ้ว

ข ้อตกลง

สํ าหรับผู ้ให ้บริการ i-CU

1.อนุญาตให ้เปิ ดฝาครอบอุปกรณ์หากจําเป็ น

o นิตบ
ิ ค
ุ คล

(การเปิ ดฝาอุปกรณ์ทําให ้หมดการรับประกันจากบริษัทผู ้ผลิต)

o บุคคลทัวไป

ราชการ

2.การกู ้ข ้อมูลอาจไม่ประสบความสํ าเร็จและข ้อมูลอุปกรณ์

o

ลูกค ้าเก่า

ของลูกค ้าอาจเกิดความเสียหายในระหว่างปฏิบัตก
ิ ารกู ้ข ้อมูล

o

ลูกค ้าใหม่

บริษัท

ซึงCUไม่สามารถรับประกันและรับผิดชอบต่อความเสียหายทีอาจเกิดขึนนี
o

ยอมรับ

o

ไม่ยอมรับ

ลูกค ้า................................ผู ้รับแจ ้ง..................................

o แจ ้งก่อน

Website

Suggested

Brochure

Book Variety

o ลูกค ้ามาส่งเอง

o Patner

สถาบันการศึกษา

o ส่งไปรษณีย ์

MA

Car
Other

o ผู ้อืนส่งแทน

o ส่ง DRRF แล ้ว

ลูกค ้ารับเอง

Fax

E-Mail

o เสนอราคา No._________

ลูกค ้ารับเอง

Fax

E-Mail

เงือนไข
1.ความสํ าเร็จในการกู ้ข ้อมูลจะใช ้หลายๆ วิธ ี ขึนอยูก
่ ับประเภทความเสียหายทีเกิดขึนกว่า70%ของจํานวนHarddisk ทีทีมงานของเราสามารถกู ้ข ้อมูลทีลูกค ้าต ้องการ
2.เวลาทีใช ้กู ้ข ้อมูลไม่สามารถกําหนดแน่นอน ขึนอยูก
่ ับความเสียหายของHarddiskและขันตอนการกู ้ข ้อมูล
3.ค่าบริการ Onsite Service (การรับ-ส่ง ) จะคิดราคาแยกต่างหาก ซึงลูกค ้าต ้องชําระไม่วา่ การกู ้ข ้อมูลจะสํ าเร็จหรือไม่
4.บางกรณี การกู ้ข ้อมูล จําเป็ นต ้องเปลียนชินส่วนย่อยๆ หากลูกค ้าสามารถหาDeviceดีรน
ุ่ เดียวกับDeviceทีเสียหายจะทําให ้สามารถกู ้ข ้อมูลได ้รวดเร็วยิงขึน
5.กรณีเป็ น Harddisk ของ PC ทัวไป สามารถถอดและส่งเฉพาะHarddiskทีเสียหายได ้กรณีเป็ นStorageพิเศษเช่นRaid System ซึงลูกค ้าต ้องชําระต ้อง
นํ าเครืองทีใช ้งานมาด ้วยเพือใช ้ในการทดสอบ
6.บริษัทฯ รับรองความปลอดภัยของข ้อมูลลูกค ้า หากมีความต ้องการอืนๆ พิเศษสามารถแจ ้งได ้ล่วงหน ้า
7.บริษัทฯจะเก็บรักษาข ้อมูลทีกู ้กลับมาเป็ นเวลา 3 วันนับตังแต่วน
ั ส่งมอบข ้อมูลให ้ลูกค ้า หลังจากนันข ้อมูลจะถูกลบทังหมดดังนันหากต ้องการข ้อมูลชุดเดิมอีกครังต ้อง
แจ ้งกลับมาทีบริษัทฯภายใน3วันและบริษัทฯจะทําลายMediaของลูกค ้าหากลูกค ้าไม่ตด
ิ ต่อกลับหลังจากบริษัทฯแจ ้งผลการกู ้ข ้อมูลให ้ทราบเมือพ ้นระยะเวลา 2 สัปดาห์
8.ค่าบริการกู ้ข ้อมูลจะขึนอยูก
่ ับชนิดของ Device, OS, File System และความจุของDevice ไม่ขนอยู
ึ
ก
่ ับจํานวนข ้อมูล
9.กรณีต ้องการเร่งด่วน ซึงต ้องดําเนินการนอกเวลาทําการ ค่าบริการจะเพิมจากค่าบริการปกติอก
ี 30 เปอร์เซ็ นต์
10.เพือรับประกันความพึงพอใจและความสํ าเร็จในการกู ้ข ้อมูล บริษัทฯ จะเก็บค่าบริการกู ้ข ้อมูลต่อเมือลูกค ้ายอมรับข ้อมูลทีต ้องการเรียบร ้อยแล ้ว
ข ้อปฎิบัตใิ นการรับข ้อมูลกลับ
1. ควรตรวจสอบข ้อมูลของท่านด ้วยตัวเอง(หรือผู ้ทีทราบรายละเอียดมากทีสุด)หากท่านไม่สามารถแสดงความเป็ นเจ ้าของข ้อมูลนันได ้
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่คน
ื ข ้อมูลเหล่านันให ้ท่าน
2. กรณีข ้อมูลทีใช ้งานเฉพาะด ้านควรเตรียมเครืองมือสํ าหรับตรวจสอบข ้อมูลของท่านโดยที
I-CUสามารถล ้างข ้อมูลได ้ทังหมดของเครืองทีนํ ามาตรวจสอบในกรณีทไม่
ี รับข ้อมูลกลับ
3.ในกรณีทกู
ี ้ข ้อมูลได ้ตรงตามทีลูกค ้าระบุไว ้และลูกค ้าไม่รับข ้อมูลกลับจะคิดค่าดําเนินการ 1,000 - 4,000 บาทตามความจุของฮาร์ดดิสก์(เฉพาะ SCSI เครือง Server เท่านั น)
แล ้วจึงจะสามารถรับ Harddisk ต ้นฉบับและอุปกรณ์อนที
ื เกียวข ้องกลับได ้
เอกสารสํ าคัญทีใช ้รับข ้อมูล
1. หนังสือรับรองภาษี หัก ณ ทีจ่าย 3% (ตัวจริง)
2. ใบ Data Recovery Request From หรือ ใบเสนอราคา
(ทังนีทางบริษัทของสงวนสิทธิไม่คน
ื ข ้อมูลหากไม่มเี อกสารดังกล่าวข ้างต ้น)
 บริการเร่งด่วน 30%

ค่าบริการเบืองต ้น........................................บาท



ส่งกลับทางไปรษณีย ์

ค่าใช ้จ่ายในการกู ้ข ้อมูล............................................. บาท ค่าบริการอืนๆ (..........................................) รวม ............................... บาท
ข ้าพเจ ้าได ้รับทราบข ้อมูล เงือนไข ข ้อตกลง พร ้อมสอบถามเป็ นทีเข ้าใจ และยอมรับตามเงือนไข ข ้อตกลงทังหมด
ลงชือ....................................................ตัวบรรจง

ลงชือ....................................................เจ ้าหน ้าที

วัน/เดือน/ปี ............................................

วัน/เดือน/ปี ............................................

สํ าหรับผู ้ให ้บริการ i-CU

Box No :



ลูกค ้ามาตรวจสอบข ้อมูลด ้วยตัวเอง



ลูกค ้าให ้ผู ้อืนมาแทน

Image No :

รุน
่ :

S/N :



นํ าเอกสารใบ Request Form มา



ไม่นําเอกสาร Request Form มา

Copy No :

รุน
่ :

S/N :



ส่งไปรษณีย ์



ไม่มเี อกสารใดๆหรือใช ้เอกสารอืนเทน................................

ข ้าพเจ ้าได ้รับสือต ้นฉบับ และข ้อมูลทีต ้องการเรียบร ้อยแล ้ว


ข ้าพเจ ้าได ้ตรวจสอบข ้อมูลทีบันทึกลงในสือทีเตรียมมาแล ้ว
ลงชือ....................................................ตัวบรรจง

วัน/เดือน/ปี ............................................
โปรดใส่เครืองหมาย √ ลงในช่องลงคะแนน เพือประโยชน์และการปรับปรุงในการให ้บริการ
มากทีสุด

มาก

ปานกลาง

ควรปรับปรุง

ลงชือ....................................................เจ ้าหน ้าที
วัน/เดือน/ปี ............................................

