ข้อตกลงและเงื่อนไข
(Terms and Conditions)
การใช้บริการระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สาหรับหน่วยงานภาครัฐ
(G-Chat)
สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) ซึ่งต่อไปในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ เรียกว่ำ “สพร.”
เป็ น ผู้ พั ฒ นำระบบติ ด ต่ อ สื่ อ สำรแบบออนไลน์ ส ำหรั บ หน่ ว ยงำนภำครั ฐ (Government Secure Chat:
G-Chat) ซึ่งต่อไปในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ เรียกว่ำ “บริการ G-Chat” ซึ่งกำรใช้บริกำร G-Chat ผู้ใช้บริกำร
จะต้องยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไขกำรใช้บริกำร G-Chat นี้ หำกผู้ใช้บริกำรไม่เห็นด้วยและไม่ยินยอมที่จะ
ปฏิบัติตำมข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ สพร. มีควำมจำเป็นที่จะขอให้ผู้ใช้บริกำรหยุดกำรใช้งำนบริกำร G-Chat
โดยทันที อย่ำงไรก็ตำม หำกผู้ใช้บริกำรยังคงเข้ำใช้ บริกำร G-Chat อยู่ สพร. จะถือว่ำผู้ใช้บริกำรยินยอมที่จะ
ผูกพันตนตำมข้อตกลงและเงื่อนไขกำรใช้บริกำร G-Chat นี้
1. วัตถุประสงค์ของบริการ G-Chat
บริ ก ำร G-Chat ถู ก พั ฒ นำขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทำงในกำรสื่ อ สำรภำยในหน่ ว ยงำนของรั ฐ และระหว่ ำ ง
หน่ ว ยงำนของรั ฐ หรื อ ระหว่ ำ งเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรั ฐ ด้ ว ยกั น เอง ส ำหรั บ กำรรั บ ส่ ง -ข้ อ มู ล กำรปรึ ก ษำ
กำรประสำนงำน กำรระดมควำมคิ ด และกำรส ำรวจควำมคิ ด เห็ น เพื่ อ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ รวดเร็ ว
มั่นคงปลอดภัย และตอบสนองกำรทำงำนของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในยุคดิจิทัล
ดังนั้น ผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือกรณีเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่สังกัดในหน่วยงำนที่ยังไม่ได้มีกำรยื่น
ขอใช้บริกำร G-Chat กับ สพร. จะไม่สำมำรถใช้บริกำร G-Chat นี้ได้
ทั้งนี้ สพร. ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่รับพิจำรณำเอกสำรกำรยื่นขอใช้บริกำร G-Chat ที่ยื่นมำโดย
บุคคลภำยนอกหรือเจ้ำหน้ำที่ ของรัฐที่ต้องกำรใช้บริกำร G-Chat เป็นกำรส่วนตัว โดยที่หน่วยงำนต้นสั งกัด
ไม่ได้มีกำรขออนุญำตใช้บริกำร G-Chat กับ สพร.
2. การเริ่มต้นการใช้บริการ G-Chat
2.1 หน่วยงำนของรัฐที่สนใจใช้บริกำร G-Chat จะต้องทำกำรยื่นเอกสำรขอใช้บริกำร G-Chat มำยัง
สพร. โดยหน่วยงำนของรัฐจะต้องแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน จำนวน 2 คน เพื่อทำหน้ำที่เป็นผู้ดูแลระบบ
(admin) ของผู้ใช้บริกำรทั้งหมดภำยในหน่วยงำน และเป็นผู้แทนของหน่วยงำนในกำรติดต่อประสำนงำนกับ
สพร.
2.2 ข้อมูลของผู้ใช้บริกำรหรือข้อมูลใด ๆ ที่มีควำมจำเป็นต้องนำมำใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรสร้ำงบัญชี
ผู้ใช้งำน (account) วิธีกำรจัดทำรำยชื่อ และสิทธิในกำรใช้บริกำร G-Chat ต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
ที่ สพร. กำหนด
2.3 ผู้ใช้บริกำรหรือหน่วยงำนของรัฐที่ใช้บริกำร G-Chat ต้องเป็นผู้จัดหำคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ
อุปกรณ์สื่อสำร ระบบประมวลผล หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ที่สำมำรถเชื่อมต่อและใช้บริกำร G-Chat ได้
ภำยใต้ควำมรับผิดชอบและค่ำใช้จ่ำยของผู้ใช้บริกำรหรือหน่วยงำนของรัฐที่ใช้บริกำร G-Chat เอง
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3. บัญชีผู้ใช้งาน (account)
3.1 กำรลงทะเบียนสมัครขอเข้ำใช้บริกำร G-Chat ซึ่งผู้ใช้บริกำรต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ
นำมสกุล ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล์ อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรลงทะเบียนหรือเก็บข้อมูล ซึ่งจะช่วย
ให้ สพร. สำมำรถให้บริกำรผู้ใช้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องและสมบูรณ์ได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริกำรต้องให้กำรยอมรับว่ำ
ข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้บริกำรให้ไว้แก่ สพร. จะเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ
3.2 หน่วยงำนของผู้ใช้บริกำรโดยผู้ดูแลระบบมีหน้ำที่ตรวจสอบและรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
ในข้อ 3.1 ด้วย หำก สพร. พบว่ำข้อมูลที่ ผู้ใช้บริกำรให้ไว้ไม่ถูกต้อง สพร. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับหรือยุติ
กำรให้ บ ริ ก ำร G-Chat ในบั ญ ชี ผู้ ใ ช้ ง ำนนั้ น โดยไม่ ต้ อ งได้ รั บ ควำมยิ นยอมจำกเจ้ ำของบั ญ ชีผู้ ใ ช้ง ำนหรือ
หน่วยงำนต้นสังกัดเจ้ำของบัญชีผู้ใช้งำน จนกว่ำจะได้รับกำรปรับแก้ไขตำมที่ สพร. เห็นสมควร
3.3 ผู้ใช้บริกำรต้องยอมรับและเข้ำใจดีว่ำ ผู้ ใช้บริกำรต้องเป็นผู้รักษำควำมลับของรหัสผ่ำนส่ ว นตัว
ที่เชื่อมโยงกับบัญชีใด ๆ ที่ผู้ใช้บริกำรใช้ในกำรเข้ำถึงข้อมูลและบริกำร G-Chat ดังนั้น ผู้ใช้บริกำรจะต้องเป็น
ผู้ รั บ ผิ ดชอบแต่เพีย งผู้ เดีย วต่อ สพร. และบุคคลที่ส ำม ส ำหรับกิจกรรมทั้งหมดภำยใต้บัญชี ผู้ ใช้งำนของ
ผู้ใช้บริกำร
3.4 ผู้ใช้บริกำรที่ลงทะเบียนใช้บริกำร G-Chat ของ สพร. แล้ว หำกไม่ประสงค์จะใช้บริกำร G-Chat
อีกต่อไป ผู้ใช้บริกำรสำมำรถลบบัญชีผู้ใช้งำนได้ โดยแจ้งผู้ดูแลระบบ (admin) ของหน่วยงำนต้นสังกัด หรือ
ประสำนงำนกับ สพร. เพื่อลบบัญชีผู้ใช้งำนนั้น
3.5 ในกรณีที่ผู้ใช้บริกำรโอนย้ำยหรือลำออกจำกหน่วยงำนต้นสังกัด หรือสิ้นสภำพกำรเป็นเจ้ำหน้ำ ที่
ของรัฐไม่ว่ำด้วยสำเหตุใดก็ตำม บัญชีผู้ใช้งำนของผู้ใช้บริกำรจะถูกเพิกถอนในทันที โดยผู้ดูแลระบบ (admin)
ของหน่วยงำนต้นสังกัดของผู้ใช้บริกำร หรือ สพร. แล้วแต่กรณี
3.6 สพร. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะลบบัญชีผู้ใช้งำนใด ๆ ก็ตำมที่ไม่มีกำรเคลื่อนไหว หรือไม่เข้ำมำใช้บริกำร
G-Chat ของ สพร. นำนเกินกว่ำ ๓ เดือน โดยไม่ต้องได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของบัญชีผู้ใช้งำน ทั้งนี้ สพร.
จะเป็ น ผู้ ดำเนิ น กำรลบบั ญชีผู้ ใช้งำนหรื อประสำนงำนผู้ ดู แลระบบ (admin) ของหน่ว ยงำนต้นสั งกั ด ของ
ผู้ใช้บริกำรเพือ่ ลบบัญชีผู้ใช้งำนดังกล่ำว
3.7 สิทธิของผู้ใช้บริกำรในกำรใช้บริกำร G-Chat จะสิ้นสุดลงทันที เมื่อบัญชีผู้ใช้บริกำรถูกลบหรื อ
ถูกทำให้ไม่สำมำรถใช้งำนได้อีก
4. ข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
สพร. จะคุ้มครองและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริกำรตำมที่กำหนดในนโยบายในการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของบริกำร G-Chat ดังนั้น ผู้ใช้บริกำรจะต้องศึกษำและทำควำมเข้ำใจนโยบำย
ดังกล่ำวอย่ำงละเอียดถี่ถ้วน หำกผู้ใช้บริกำรไม่เห็นด้วยและไม่ยินยอมที่จะปฏิบั ติตำมนโยบำยดังกล่ำว สพร.
ขอให้ผู้ใช้บริกำรหยุดกำรใช้งำนบริกำร G-Chat โดยทันที อย่ำงไรก็ตำม หำกผู้ใช้บริกำรยังคงเข้ำใช้บริกำร
G-Chat อยู่ สพร. จะถือว่ำผู้ใช้บริกำรยินยอมที่จะผูกพันตนตำมนโยบำยดังกล่ำวแล้ว
5. การใช้บริการ G-Chat
5.1 ผู้ใช้บริกำรจะต้องไม่ใช้เนื้อหำที่อยู่ในบริกำร G-Chat ของ สพร. นอกเหนือไปกว่ำกำรใช้เนื้อหำ
ดังกล่ำวเฉพำะในส่วนที่เป็นกำรบริกำร G-Chat เท่ำนั้น ซึ่งในที่นี้ให้รวมถึง กำรห้ำมไม่ให้ผู้ใช้บริกำรทำสำเนำ
ส่งต่อ ทำซ้ำ หรือแก้ไขเนื้อหำนั้นด้วย
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5.2 ผู้ใช้บริกำรต้องเข้ำใจดีว่ำ ข้อมูลทั้งหมดในบริกำร G-Chat นี้ ซึ่งผู้ใช้บริกำรอำจมีสิทธิ์เข้ำถึงโดย
เป็นส่วนหนึ่งของกำรบริกำร G-Chat หรือโดยผ่ำนกำรใช้บริกำร G-Chat เป็นควำมรับผิดชอบของผู้ที่สร้ำง
ข้อมูลดังกล่ำวแต่เพียงผู้เดียว
5.3 ผู้ใช้บริกำรยินยอมให้ สพร. คัดกรอง ตรวจทำน เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหำใด ๆ
ออกจำกบริกำร G-Chat ได้ทุกขณะ ตำมที่ สพร. เชื่อว่ำอำจเป็นเนื้อหำที่ไม่เหมำะสมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมำย
ทั้งนี้ ให้หมำยควำมรวมถึงในส่วนของเนื้อหำหรือข้อมูลที่ผู้ใช้บริกำรอื่น ๆ จัดทำขึ้น และ สพร. ไม่มีหน้ำที่ต้อง
รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรสืบสวนหรือสอบสวนต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
5.4 ผู้ใช้บริกำรยอมรับว่ำ ผู้ใช้บริกำรเป็นผู้รับผิดชอบต่อผู้ใช้บริกำรอื่นหรือบุคคอื่น แต่เพียงผู้เดียว
สำหรับข้อมูลที่ ผู้ใช้บริกำรได้สร้ำง ส่ง หรือแสดงในระหว่ำงกำรใช้บริกำร G-Chat รวมถึงผลลัพธ์จำกกำร
กระทำดังกล่ำวของผู้ใช้บริกำร ทั้งนี้ ให้รวมถึงควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่เกิดกับ สพร. ด้วย
5.5 ผู้ใช้บริกำรเข้ำใจดีว่ำ กำรใช้บริกำร G-Chat นี้ ผู้ใช้บริกำรอำจพบกับข้อมูล ข้อควำม รูปภำพ หรือ
เนื้ อหำใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดควำมไม่พอใจ ควำมไม่เหมำะสม สร้ำงควำมรำคำญใจ หรือสร้ำงควำมเสี ยหำย
แก่ผู้ใช้บริกำร ดังนั้น ผู้ใช้บริกำรจึงต้องยอมรับควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนั้นเอง
5.6 ผู้ใช้บริกำรต้องอนุญำตให้ สพร. สำมำรถวำงเนื้อหำหรือข้อมูลกำรประชำสัมพันธ์ หรือโฆษณำใด ๆ
ซึ่ ง สพร. จั ด ท ำขึ้ น หรื อ บุ ค คลที่ ส ำมจั ด ท ำขึ้ น บนส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง ของบริ ก ำร G-Chat ได้ โดยข้ อ มู ล
กำรประชำสัมพันธ์หรือโฆษณำในส่วนนี้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริกำรทรำบเป็นกำร
เฉพำะ และในกรณี ที่ เนื้ อ หำหรื อ ข้ อมู ล ประชำสั ม พั นธ์ดั ง กล่ ำวถู กท ำขึ้นโดยบุ ค คลที่ส ำม ให้ ถือว่ำ ควำม
รับผิดชอบต่อเนื้อหำหรือกำรประชำสัมพันธ์ดังกล่ำวเป็นของบุคคลดังกล่ำวแต่เพียงผู้เดียว
5.7 หำกผู้ใช้บริกำรทรำบถึงกำรใช้รหัสผ่ำนส่วนตัวหรือชื่อบัญชี ผู้ใช้งำนของผู้ใช้บริกำรโดยไม่ได้รับ
อนุ ญ ำต ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรตกลงที่ จ ะแจ้ ง ให้ ผู้ ดู แ ลระบบ (admin) ของหน่ ว ยงำนต้ น สั ง กั ด ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำร
เพื่อประสำนงำนแจ้งให้ สพร. ทรำบในทันที
5.8 บริกำร G-Chat ของ สพร. อำจมีรูปแบบที่ สำมำรถให้ผู้ใช้บริกำรหลำยคนโพสต์ แก้ไข หรือลบ
เนื้ อหำที่ถูกส่ งผ่ ำนบริ กำร G-Chat ได้ ในกรณีเช่นว่ำนี้ ผู้ ใช้ บริกำรที่เป็นผู้ จัดทำหรือโพสต์เนื้อหำจะต้ อ ง
อนุญำตให้ผู้ใช้ผู้ใช้บริกำรอื่นสำมำรถแก้ไขหรือลบเนื้อหำนั้นได้
5.9 หำกผู้ใช้บริกำรต้องกำรสำรอง (back up) ข้อมูลหรือเนื้อหำที่ ผู้ ใช้บริกำรได้ทำขึ้นและส่ ง ผ่ ำน
บริกำร G-Chat ของ สพร. ไม่ว่ำส่วนหนึ่งส่วนใด ผู้ใช้บริกำรต้องเป็นผู้ดำเนินกำรสำรองข้อมูลหรือเนื้อหำ
ดังกล่ำวด้วยตนเอง สพร. จะไม่มีหน้ำที่ในกำรสำรองข้อมูลหรือเนื้อหำใด ๆ ของผู้ใช้บริกำร
6. ข้อจากัดในการใช้บริการ G-Chat
6.1 ผู้ใช้บริกำรต้องไม่อัพโหลดหรือโพสต์ข้อควำม รูปภำพ สัญลักษณ์ วีดีโอ หรือวัสดุใด ๆ ที่มีเนื้อหำ
ไม่เหมำะสมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมำยไว้ในบริกำร G-Chat ของ สพร.
6.2 ผู้ใช้บริกำรต้องไม่อัพโหลดหรือโพสต์ข้อควำม รูปภำพ สัญลักษณ์ วีดีโอ หรือเนื้อหำใด ๆ ที่มีกำร
ใช้เครื่องหมำยกำรค้ำ เครื่องหมำยบริกำร หรือชื่อทำงกำรค้ำที่อำจเป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของ
บุคคลอื่น ไว้ในบริกำร G-Chat ของ สพร.
6.3 ผู้ใช้บริกำรต้องไม่อัพโหลดหรือโพสต์ข้อควำม รูปภำพ สัญลักษณ์ วีดีโอ หรือเนื้อหำใด ๆ ที่มีข้อมูล
ของบุคคล บริษัท หรือองค์กรใด ๆ ซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบุคคลหรือองค์กรดังกล่ำว ไว้ในบริกำร
G-Chat ของ สพร.
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6.4 ผู้ใช้บริกำรต้องไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นกำรขัดขวำงหรือรบกวนกำรให้บริกำร G-Chat
หรือเป็นกำรขัดขวำงหรือรบกวนเซิร์ฟเวอร์และเครือข่ำยที่เชื่อมต่อกับบริกำร G-Chat
6.5 ผู้ใช้บริกำรต้องไม่กระทำกำรในลักษณะที่เป็นอันตรำย ข่มขู่ กล่ำวร้ำย รบกวน ละเมิดกฎหมำย
หรือละเมิดสิทธิของบุคคลที่สำมในบริกำร G-Chat ของ สพร.
6.6 ผู้ใช้บริกำรต้องไม่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ บิดเบือน หลอกลวง ปลอมแปลง หรือใช้ข้อมูลของบุคคลอื่น
เพื่อให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องดังกล่ำวกระจำยออกไปในบริกำร G-Chat ของ สพร. สู่บุคคลจำนวนมำก หรือทำให้
บุคคลดังกล่ำวเสียหำย
6.7 ผู้ใช้บริกำรต้องไม่กระทำกำรโพสต์ข้อมูล หรือเนื้อหำที่ถือว่ำเป็นสแปม จดหมำยลูกโซ่ หรือธุรกิจ
ลูกโซ่ในบริกำร G-Chat ของ สพร.
6.8 ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรต้ อ งไม่ ก ระท ำกำรส่ ง ไวรัส หรื อ เทคโนโลยี ใ ด ๆ ที่ เ ป็ น กำรรบกวน ขั ด ขวำง หรื อ
เป็นอันตรำยต่อกำรใช้บริกำร G-Chat รวมถึง server และระบบเครือข่ำยหรือทรัพย์สินใด ๆ ของ สพร. ด้วย
6.9 ผู้ใช้บริกำรต้องไม่คัดลอก หรือรวบรวมข้อมูล ของผู้ใช้ บริกำรอื่นในบริกำร G-Chat ของ สพร.
รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอันเป็นควำมลับต่ำง ๆ โดยไม่ได้รับอนุญำต
6.10 ผู้ใช้บริกำรต้องไม่คัดลอก ทำซ้ำ หรือดัดแปลงเครื่องหมำย รูปภำพ ตรำสัญลักษณ์ ชื่อโดเมน
ชื่อบริกำร ถ้อยคำที่สร้ำงขึ้นมำโดยเฉพำะ หรือคุณลักษณะอื่น ๆ ที่เป็นรูปภำพ เนื้อหำ วีดีโอ หรือข้อมูลใด ๆ
ที่ สพร. ได้จัดทำขึ้นในบริกำร G-Chat ของ สพร.
6.11 ผู้ใช้บริกำรต้องไม่คัดลอก แก้ไข สร้ำงผลงำนต่อเนื่อง ย้อนกระบวนกำรผลิต แยกส่วนประกอบ
หรือพยำยำมแยกรหัสที่มำของซอฟท์แวร์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริกำร G-Chat ในลักษณะอื่นใด เว้นแต่
กฎหมำยจะอนุญำตไว้อย่ำงชัดแจ้งให้สำมำรถดำเนินกำรดังกล่ำวได้
6.12 ผู้ใช้บริกำรต้องไม่ดำเนินธุรกิจจำหน่ำยสินค้ำหรือบริกำรที่ทำขึ้นในนำมส่วนตัวของผู้ใช้บริกำร
หรือดำเนินกิจกรรมใด ๆ เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ในนำมส่วนตัวของผู้ใช้บริกำรในบริกำร G-Chat ของ สพร.
6.13 ผู้ใช้บริกำรต้องไม่ ใช้บริกำร G-Chat ในกำรเปิดเผยข้อมูลอันเป็นควำมลับหรือข้อมูลส่วนตัวของ
บุคคลอื่น
6.14 ผู้ใช้บริกำรต้องไม่สำเนำ คัดลอก ทำซ้ำ ขำย โอน แลกเปลี่ยน หรือมอบช่วงสิทธิในกำรใช้บริกำร
G-Chat ให้แก่บุคคลอื่น เพื่อเข้ำถึงข้อมูลไม่ว่ำโดยวัตถุประสงค์ใด หรือกระทำกำรใด ๆ ในลักษณะที่เป็นกำร
โอนข้อมูล บัญชีผู้ใช้งำน หรือรหัสผ่ำนส่วนตัวของผู้ใช้บริกำรให้กับบุคคลอื่น เว้นแต่ผู้ใช้บริกำรจะได้รับอนุญำต
ให้ดำเนินกำรดังกล่ำวได้จำก สพร.
6.15 ผู้ใช้บริกำรต้องไม่ดำเนินกำรใด ๆ ที่เป็นกำรสนับสนุนไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อให้เกิดกำร
ฝ่ำฝืนข้อจำกัดในกำรใช้บริกำร G-Chat ต่ำง ๆ ที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น
7. การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ
ข้อมูลที่ผู้ใช้บริกำรได้สร้ำงขึ้นหรือแสดงในบริกำร G-Chat โดยกำรโพสต์ กำรอัพโหลด หรือวิธีกำรใด ๆ
ในกำรนำเสนอข้อมูลดังกล่ำวในบริกำร G-Chat ผู้ใช้บริกำรยังคงเป็นผู้มีสิทธิในข้อมูลดังกล่ำว แต่ผู้ ใช้บริกำร
จะต้องอนุญำตให้ สพร. สำมำรถใช้ข้อมูลดังกล่ำวได้โดยปรำศจำกค่ำสิทธิ์ เพื่อเป็นกำรส่งเสริมหรือปรับปรุง
กำรให้บริกำร G-Chat รวมถึง สพร. สำมำรถเผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวให้กับบริษัท องค์กร หรือบุคคลอื่น ๆ
ที่ สพร. มีควำมสัมพันธ์ด้วยเพื่อให้บริกำรร่วมกัน และเป็นกำรใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนกำรให้บริกำรดังกล่ำว
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8. การปรับปรุงซอฟท์แวร์
บริ ก ำร G-Chat อำจได้ รั บ กำรติ ด ตั้ ง หรื อ ปรั บ ปรุ ง จำก สพร. โดยอั ต โนมั ติ เป็ น ระยะ ๆ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภำพและพัฒนำกำรทำงำนของบริกำร G-Chat ให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อแก้ไขรูปแบบหรือข้อผิดพลำด
ในกำรทำงำนของบริกำร G-Chat โดยผู้ใช้บริกำรตกลงที่จะรับ กำรปรับปรุงดังกล่ำว และอนุญำตให้ สพร.
จัดส่งกำรปรับปรุงเหล่ำนี้ถึ งผู้ใช้บริกำร หำกจำเป็นต้องมีกำรจัดส่ง โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกำรใช้บริกำร
G-Chat
9. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
โดเมนเนม เครื่องหมำยกำรค้ำ เครื่องหมำยบริกำร ชื่อทำงกำรค้ำ Know How รูปภำพ กำรออกแบบ
ฉลำก ป้ำยชื่อ ภำพ เสียง หรือถ้อยคำต่ำง ๆ ที่ใช้ รวมถึงสัญลักษณ์และส่วนประกอบต่ำง ๆ ที่ปรำกฏในบริกำร
G-Chat ถือเป็นสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำของ สพร. ที่ได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำย และเป็นผู้มีสิทธิ
แต่เพีย งผู้ เดีย วในกำรน ำไปใช้ ดังนั้ น ห้ ำมมิ ให้ บุคคลใด ๆ ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลี ยน แก้ไข เผยแพร่ต่อ
สำธำรณชน จ ำหน่ ำ ย มี ไ ว้ หรื อ กระท ำกำรใด ๆ อั น เป็ น ลั ก ษณะของกำรแสวงหำประโยชน์ โ ดยมิ ช อบ
จำกสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำของ สพร. ดังที่กล่ำวมำข้ำงต้น โดยมิได้รับอนุญำต หรือกระทำกำรในลักษณะ
ที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ สพร.
ในกรณี ที่ สพร. พบว่ ำ มี ผู้ ล ะเมิ ด สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ นทำงปั ญ ญำดั งกล่ ำ วข้ ำ งต้ น สพร. สงวนสิ ท ธิ ที่จะ
ดำเนินคดีทำงกฎหมำยกับบุคคลดังกล่ำวทั้งทำงแพ่งและทำงอำญำเพื่อเรียกร้องค่ำเสียหำย และให้บุคคลนั้น
ได้รับกำรลงโทษตำมกฎหมำย ในที่นี้ให้รวมถึงกำรเพิกถอนบัญชีผู้ใช้งำนที่สมัครไว้กับ สพร. ด้วย
10. ข้อสงวนสิทธิ์
10.1 สพร. อำจมีกำรนำเสนอข้อมูล นวัตกรรม และควำมรู้ใหม่ ๆ รวมถึงกำรปรับปรุงบริกำร G-Chat
อย่ำงต่อเนื่องเพื่อมอบประสบกำรณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ ผู้ใช้บริกำรที่เข้ำมำใช้บริกำร G-Chat ซึ่งผู้ใช้บริกำรยอมรับ
ว่ำรูปแบบและลักษณะของกำรบริกำร G-Chat รวมถึงข้อมูล คำแถลง เนื้อหำ สำระ หรือส่วนประกอบใด ๆ
ที่ สพร. จัดไว้ในบริกำร G-Chat อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงให้ทันสมัยโดยไม่จำเป็นต้องมีกำร
บอกกล่ำวล่วงหน้ำ และอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ
10.2 กำรน ำเสนอข้อมูล ผ่ ำนบริ ก ำร G-Chat มิได้มีวัตถุประสงค์ เ พื่อ ให้ คำแนะนำอย่ ำงผู้ เชี่ย วชำญ
แต่อย่ำงใด และบรรดำข้อมูลหรือเนื้อหำบำงส่วนในบริกำร G-Chat เช่น ควำมเห็นของผู้ใช้ บริกำร หรือกำร
อั พ โหลดข้ อ มู ล หรื อ โพสต์ ข้ อ ควำมผ่ ำ นบริ ก ำร G-Chat เป็ น ต้ น เป็ น ข้ อ มู ล ที่ เ ขี ย นขึ้ น หรื อ น ำเสนอ
โดยบุคคลภำยนอกหรือผู้ใช้ บริกำรบำงรำยซึ่งไม่เกี่ยวข้องและอยู่นอกเหนือควำมควบคุมของ สพร. ดังนั้น
สพร. จึงไม่มีควำมรับผิดใด ๆ ที่เกิดจำกเนื้อหำและข้อมูลดังกล่ำว ไม่ว่ำจะเป็นควำมเสียหำย กำรฟ้องร้อง
เรียกร้อง หรือกำรกระทำละเมิดใด ๆ ไม่ว่ำในทำงแพ่งหรือทำงอำญำ หรือควำมรับผิดใด ๆ ในทำงกฎหมำย
ซึ่งมีผลกระทบต่อคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสำร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบเครือข่ำย
ทรัพย์สิน สิทธิ ธุรกิจ หรือชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ใช้บริกำรหรือบุคคลภำยนอก ไม่ว่ำจะโดยควำมผู กพัน
ตำมสัญญำ ละเมิด ควำมรับผิดทำงอำญำ หรือโดยประกำรอื่น
10.3 ในกำรให้บริกำร G-Chat ที่ต้องมีกำรนำเสนอรูปแบบกำรบริกำรอย่ำงสร้ำงสรรค์และทันสมัย
ซึ่งผู้ใช้บริกำรเป็นส่วนหนึ่งในกำรสร้ำงสรรค์สิ่งเหล่ำนี้ร่วมกับ สพร. ผู้ใช้บริกำรยินยอมและยอมรับว่ำ สพร.
อำจหยุดกำรให้บริกำร G-Chat บำงส่วนหรือทั้งหมดเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ภำยใต้กำรพิจำรณำของ สพร.
แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ และผู้ใช้บริกำรตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ จำก
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สพร. ทั้งนี้ ผู้ใช้บริกำรอำจหยุดใช้บริกำรเมื่อใดก็ได้ โดยจำเป็นต้องแจ้ง ผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงำน
ต้นสังกัด เพื่อประสำนงำนให้ สพร. ทรำบอย่ำงชัดเจนเมื่อผู้ใช้บริกำรต้องกำรหยุดใช้บริกำร
10.4 ผู้ใช้บริกำรยินยอมและยอมรับว่ำ สพร. สำมำรถจำกัดกำรเข้ำถึงข้อมูลหรือกำรใช้บริกำร G-Chat
ของผู้ใช้บริกำรได้ โดยจะทำให้ผู้ใช้บริกำรไม่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลบำงส่วนหรือทั้งหมดที่อยู่ในบริกำร G-Chat
ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
10.5 ผู้ใช้บริกำรยินยอมและยอมรับว่ำ แม้ว่ำในขณะนี้ สพร. อำจจะไม่ได้กำหนดพื้นที่หรือจำนวนหรือ
ปริมำณของข้อมูลที่ผู้ใช้บริกำรอำจเก็บ รับ หรือส่งผ่ำนบริกำร G-Chat ของ สพร. ได้ แต่ สพร. ยังคงมีสิทธิ
ที่จะกำหนดเงื่อนไขดังกล่ำวเมื่อใดก็ได้ ตำมที่ สพร. เห็นสมควร
10.6 บริกำร G-Chat เป็นเพียงสื่อกลำงในกำรให้บริกำรรับ ส่ง และจัดเก็บข้อมูล เพื่ออำนวยควำม
สะดวกในกำรติดต่อสื่อสำรให้กับ ผู้ใช้บริกำรเท่ำนั้น โดย สพร. ได้จัดเตรียมเนื้อหำ ข้อมูล และส่วนประกอบ
ต่ำง ๆ ขึ้น และพัฒ นำเป็ น บริ กำร G-Chat เพื่อให้ ผู้ ใช้บริกำรได้ใช้ประโยชน์ แต่ ผู้ ใช้บริกำรต้องใช้บริก ำร
G-Chat ภำยใต้ควำมเสี่ยงของผู้ใช้บริกำรเอง ซึ่ง สพร. ไม่ขอรับรองและไม่รับประกันใด ๆ ถึงแม้ว่ำจะได้มีกำร
ระบุหรือบัญญัติไว้ก็ตำม ในที่นี้รวมถึงควำมถูกต้อง แม่นยำ ควำมสมบูรณ์ ควำมเหมำะสม ควำมชอบด้วย
กฎหมำย และกำรปรำศจำกข้อผิดพลำดของ
•

ข้อมูล คำแถลง เนื้อหำ สำระ บริกำร ลิงก์เชื่อมโยง หรือส่วนประกอบใด ๆ ในบริกำร G-Chat
ที่ สพร. ได้สร้ำงหรือกำหนดขึ้น

•

ข้อมูล คำแถลง เนื้อหำ สำระ บริกำร ลิงก์เชื่อมโยง หรือส่วนประกอบใดๆ ในบริกำร G-Chat
ที่ผู้ใช้บริกำรสร้ำง หรือกำหนดขึ้น หรือนำมำจำกแหล่งข้อมูลภำยนอก

•

ควำมปลอดภัยของสิทธิในกำรเข้ำใช้ในบริกำร G-Chat และกำรไม่มีอยู่ของไวรัสคอมพิวเตอร์
แฮกเกอร์ เทคโนโลยีหรือข้อมูลใด ๆ ในบริกำร G-Chat ที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรทำงำน หรือ
เป็นอันตรำยต่ออุป กรณ์คอมพิว เตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็ กทรอนิกส์ หรือสร้ำงควำมเสี ย หำย
ในทำงเทคนิคอื่น ๆ

•

กำรให้เข้ำถึงหรือกำรให้เข้ำไปใช้บริกำร G-Chat ของผู้ใช้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องตลอดเวลำ

•

กำรไม่ถูกรบกวนกำรใช้งำนและกำรให้บริกำร G-Chat

ทั้งนี้ สพร. ไม่ต้องรับผิดต่อควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยใดๆ ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิด
ขึ้น กับ ผู้ ใช้บ ริ กำรหรื อบุ คคลอื่ น ๆ ที่เป็ น ผลหรือสื บเนื่องจำกกำรใช้บริ กำร G-Chat หรือใช้เว็บไซต์ ที่ ถู ก
เชื่อมโยงลิงก์ผ่ำนบริกำร G-Chat ในทุกกรณี โดยไม่มีข้อจำกัด และรวมถึง สพร. ไม่มีภำระหน้ำที่ที่จะแก้ไข
ควำมไม่ถูกต้อง ไม่แม่นยำ ควำมผิดพลำดบกพร่อง กำรยกเว้น หรือกำรพิมพ์ผิดพลำดใด ๆ (ถ้ำมี) ในเนื้อหำที่
ถูกสร้ำงและส่งต่อผ่ำนบริกำร G-Chat
10.7 สพร. ไม่สำมำรถรับประกันต่อผู้ใช้บริกำรได้ว่ำ กำรใช้งำนหรือใช้บริกำร G-Chat ของผู้ใช้บริกำร
จะเป็ น ไปตำมที่ ผู้ ใช้บ ริ กำรต้องกำรทุกประกำร หรือจะไม่เจอข้อบกพร่องในกำรทำงำนหรือฟังก์ชั่ น ของ
ซอฟท์แวร์ใด ๆ อันเป็นหนึ่งของกำรทำงำนของบริกำร G-Chat
10.8 สพร. ขอปฏิเสธควำมรับผิด ชอบต่อควำมเสียหำย กำรสูญเสีย หรือค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะด้วย
เหตุใดก็ตำมอันอำจเกิดจำกกำรใช้บริกำร G-Chat หรือบริกำรอื่นที่เชื่อมโยงกับบริกำร G-Chat นี้ แม้ว่ำ สพร.
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจะได้รับแจ้งว่ำอำจจะเกิดควำมเสียหำย สูญเสีย หรือเกิดค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวขึ้นล่วงหน้ำ
หรือไม่ก็ตำม ในที่นี้ให้รวมถึงควำมเสียหำย สูญหำยหรือค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ อันเกิดจำกกำรให้คำสั่งที่ผิดพลำด
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กำรสูญเสียกำไร กำรไม่ได้รับกำรลงทะเบียน หรือถูกขโมยโปรแกรมหรือข้อมูลอื่น ซึ่งเป็นผลและอยู่ภำยใต้
ควำมรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีควำมเกี่ยวข้องกับ
•

กำรใช้บริกำร G-Chat หรือกำรไม่สำมำรถเข้ำถึงบริกำร G-Chat โดยผู้อื่น หรือ

•

ควำมผิดพลำด ควำมบกพร่อง กำรยกเว้น กำรขัดขวำง ควำมเสียหำย หรือควำมล่ำช้ำในกำร
ดำเนินกำรหรือกำรส่ง หรือ

•

ควำมผิดพลำดของสำยส่งข้อมูล หรือระบบ หรือกำรนำเข้ำสู่ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือควำม
เสียหำยทำงเทคนิคอื่นที่ สพร. หรือเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องของ สพร. ได้แนะนำถึงควำมเป็นไปได้
หรือมีแนวโน้มของควำมเสียหำย ควำมสูญเสีย หรือค่ำใช้จ่ำยนั้น

10.9 ในกรณีที่ สพร. ไม่ได้บอกกล่ ำว หรือไม่ได้ใช้สิทธิในกำรบังคับ หรือให้ กำรผ่ อนผันเงื่อนไขหรื อ
หลักเกณฑ์บำงประกำรตำมข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ หรือมีเงื่อนไขบำงประกำรที่ไม่มีผลบังคับใช้หรือไม่สำมำรถ
บังคับใช้ได้ ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม จะไม่ถือว่ำกำรที่ สพร. ไม่ใช้สิทธิ ไม่บังคับใช้ หรือให้กำรผ่อนผันเงื่อนไข
และหลักเกณฑ์ดังกล่ำว หรือเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังกล่ำวไม่สำมำรถบังคับใช้ได้ จะมีผลต่อเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์ข้ออื่น ๆ ที่มีผลบังคับได้ และไม่ถือว่ำ สพร. ได้ตกลงสละสิทธิในกำรบังคับใช้เงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์
ดังกล่ ำวตลอดไป โดย สพร. อำจบั งคับ ใช้ได้ในภำยหลั ง และไม่ว่ำกรณีใด ๆ จะไม่ถูกตีค วำมว่ำเป็นกำร
สละสิทธิในข้อตกลงหรือสิทธิใดๆ ที่ สพร. มีอยู่
10.10 สพร. สำมำรถใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในกำรเพิกถอนหรือยกเลิกสิ ทธิทั้งหมดหรือบำงส่ ว น
ในกำรเข้ำถึงข้อมูลหรือเข้ำมำใช้บริกำร G-Chat และลบหรือย้ำยหรือกระทำกำรใด ๆ เพื่อยุติกำรเผยแพร่
เนื้อหำใด ๆ ที่อยู่ภำยใต้รหัสผ่ำนส่วนตัวหรือสิทธิในกำรเข้ำใช้ของผู้ใช้บริกำร ไม่ว่ำด้วยเหตุผลใดก็ตำม ทั้งที่
สพร. เชื่อว่ำผู้ใช้บริกำรได้ฝ่ำฝืนหรือกระทำกำรใด ๆ ที่ฝ่ำฝืนข้อตกลงที่ สพร. กำหนดขึ้น หรืออำจเกิดจำก
ควำมบกพร่องในกำรใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้ของผู้ใช้บริกำร
11. การเชื่อมโยงบริการ G-Chat ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลภายนอก
11.1 กำรเชื่อมโยงบริกำร G-Chat ไปยังเว็บไซต์หรือบริกำรของบุคคลภำยนอกอำจมีให้เพื่ออำนวย
ควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำรเท่ำนั้น หำกผู้ใช้บริกำรใช้กำรเชื่อมโยงดังกล่ำว ถือว่ำผู้ใช้บริกำรได้ออกจำกกำรใช้
บริ กำร G-Chat โดย สพร. ไม่ได้ตรวจสอบหรื อ ควบคุม และจะไม่รับ ผิ ดชอบในเว็บ ไซต์ ห รื อ บริ กำรของ
บุคคลภำยนอก หรือเนื้อหำที่อยู่ในเว็บไซต์หรือในบริกำรของบุคคลภำยนอกเหล่ำนั้น
11.2 สพร. จะไม่รับรองหรือเป็นตัวแทนของเว็บไซต์หรือบริกำรของบุคคลภำยนอกเหล่ำนั้น ดังนั้น
ข้อมูล ซอฟท์แวร์ เนื้อหำ หรือผลลัพธ์ใด ๆ ที่ผู้ใช้บริกำรอำจได้มำจำกกำรใช้งำนเว็บไซต์หรือบริกำรของ
บุคคลภำยนอกนั้น ผู้ใช้บริกำรจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดจำกกำรที่ผู้ใช้บริกำรตัดสินใจเข้ำถึงเว็บไซต์หรือ
บริกำรของบุคคลภำยนอกที่เชื่อมโยงมำยังบริกำร G-Chat
11.3 ผู้ใช้บริกำรอำจสร้ำงกำรเชื่อมโยงมำยังบริกำร G-Chat ได้จำกบริกำรอื่น โดยผู้ใช้บริกำรต้องได้รับ
อนุญำตจำก สพร. เป็นลำยลักษณ์อักษรเท่ำนั้น และต้องไม่ขัดต่อข้อกำหนดของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
12. การยุติการใช้บริการ G-Chat
12.1 กรณีที่ผู้ใช้บริกำรต้องกำรยุติกำรใช้บริกำร G-Chat ผู้ใช้บริกำรต้องแจ้งไปยังผู้ดูแลระบบ (Admin)
ของหน่วยงำนต้นสังกัด หรือแจ้งมำยัง สพร. แล้วแต่กรณี
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12.2 กรณีที่ สพร. ยุติ กำรใช้บริกำร G-Chat ของผู้ใช้บริกำรไม่ว่ำชั่วครำวหรือถำวร อันเนื่องมำจำก
ผู้ใช้บริกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงและเงื่อนไขนี้
13. กฎหมายที่ใช้บังคับและการยุติข้อพิพาท
กำรตีควำมและกำรบั งคับ ตำมข้อตกลงและเงื่ อนไขนี้ ให้ อยู่ภ ำยใต้กฎหมำยแห่ งรำชอำณำจักรไทย
ในกรณีทมี่ ีข้อพิพำทเกิดขึ้นจำกกำรใช้บริกำร G-Chat ให้ยุติข้อพิพำทโดยกระบวนกำรของศำลไทย
14. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไข
กำรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ สพร. มีสิทธิที่จะพิจำรณำแก้ไขเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็
ได้ตำมที่ สพร. เห็นสมควร และ สพร. จะทำกำรแจ้งไว้ให้ผู้ใช้บริกำรทรำบผ่ำนทำงอีเมล์หรือช่องทำงอื่นใดที่
สพร. เห็นสมควร หรือผ่ำนทำงผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงำนต้นสังกัดของผู้ใช้บริกำร โดยมีวันที่ของ
เวอร์ ชั่น ล่ ำสุ ดกำกับ อยู่ ต อนท้ำย และขอให้ โ ปรดตรวจสอบเป็นระยะ ๆ ว่ำข้อตกลงและเงื่ อ นไขนี้ มี ก ำร
เปลี่ยนแปลงหรือไม่ โดยเฉพำะก่อนที่ผู้ใช้บริกำรจะใช้บริกำร G-Chat ของ สพร.
15. การติดต่อสอบถาม
หำกมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร G-Chat หรือเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ผู้ใช้บริกำรสำมำรถ
สอบถำมได้ที่ผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงำนต้นสังกัดของผู้ใช้บริกำร หรือหำกเป็นข้อสงสัยที่ผู้ดูแลระบบ
(Admin) ไม่ส ำมำรถตอบได้ ผู้ ดูแลระบบ (Admin) สำมำรถติดต่อมำยัง DGA Contact Center ผ่ ำนทำง
หมำยเลขโทรศั พ ท์ ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๖๐ หรื อ ทำงจดหมำยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ contact@dga.or.th โดย สพร.
จะพยำยำมอย่ำงเต็มที่ในกำรแก้ไขข้อกังวลและปัญหำต่ำง ๆ
ทั้งนี้ หำกผู้ใช้บริกำรพบเห็นปัญหำ ข้อควำมที่ไม่เหมำะสม หรือกำรกระทำที่เป็นกำรผิดข้อตกลงหรือ
เงื่อนไขที่ สพร. กำหนด หรือกำรกระทำใด ๆ ที่ผิดกฎหมำยหรืออำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยกับผู้ใช้บริกำรหรือ
สพร. หรื อ บุ ค คลอื่ น ๆ โปรดแจ้ ง ไปยั ง ผู้ ดู แ ลระบบ (Admin) ของหน่ ว ยงำนต้ น สั ง กั ด ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำร
เพื่อดำเนินกำรตำมมำตรกำรวิ ธีกำรที่จ ำเป็นและเหมำะสมตำมที่กฎหมำยกำหนดเกี่ยวกำรจัดกำรปัญ หำ
ดังกล่ำว หรือประสำนงำนแจ้งมำยัง สพร. เพื่อดำเนินกำร
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่.........................................
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