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ข#อกำหนดและเงื่อนไขการให#บริการ

บริการแพลตฟอร:มดิจิทัลภาครัฐ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คำนิยาม
1.1. ผู'ให'บริการ หมายถึง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.)
1.2. ผู'ใช'บริการ หมายถึง หนCวยงานผู'ใช'งานระบบและบริการแพลตฟอรJมดิจิทัลภาครัฐ
1.3. ผู'ใช'งาน หมายถึง ผู'ใช'งานระบบและบริการแพลตฟอรJมดิจิทัลภาครัฐ
1.4. บริการ หมายถึง การใช'ผลิตภัณฑJ ซอฟตJแวรJ และเว็บไซตJของ ผู'ให'บริการ ที่เปYนสCวนหนึ่งของ
ระบบและบริการตามตารางนี้
ลำดับ
บริการ
1
ระบบสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกสJสำหรับหนCวยงานภาครัฐ หรือ e-Saraban
2
ระบบติดตCอสื่อสารแบบออนไลนJสำหรับหนCวยงานภาครัฐ หรือ Government Secure
Chat (G-Chat)
3
ระบบประชุมทางไกลผCานเครือขCายภาครัฐ หรือ GIN Conference

2. ข#อกำหนด
2.1. ผู'ให'บริการจะให'บริการแกCผู'ใช'บริการภายใต'ข'อกำหนดและนโยบายการให'บริการ ที่กำหนดไว'ใน
เอกสารฉบับนี้ ซึ่งตCอไปจะเรียกวCา “ข'อกำหนดทั่วไป” และภายใต'ข'อตกลงการใช'บริการที่กำหนด
เพิ่มเติมไว' สำหรับบริการหนึ่ง บริการใดโดยเฉพาะ ซึ่งตCอไปจะเรียกวCา “ข'อกำหนดเฉพาะ”
2.2. ผู'ใช'บริการสามารถรับทราบข'อกำหนดทั่วไป และข'อกำหนดเฉพาะได'โดยการเข'าใช'งานผCาน
บริการของ ผู'ให'บริการ
2.3. ข'อกำหนดทั่วไปและข'อกำหนดเฉพาะซึ่งตCอไปจะเรียกรวมวCา “ข'อกำหนด” ถือเปYนสาระสำคัญใน
การให'บริการของผู'ให'บริการ โดยผู'ใช'บริการมีหน'าที่จะต'องอCานข'อกำหนดเหลCานี้ให'เข'าใจโดย
ละเอียด และให'มีผลผูกพันทางกฎหมายระหวCางผู'ใช'บริการและ ผู'ให'บริการ
2.4. สำหรับบริการที่มีข'อกำหนดเฉพาะ ในกรณีที่ข'อกำหนดทั่วไปมีข'อความขัดแย'งกับข'อกำหนด
เฉพาะนั้น ให'ข'อความในข'อกำหนดเฉพาะบังคับมีผลบังคับใช'สำหรับบริการนั้นแทนข'อกำหนด

ทั่วไป คงไว'ซึ่งสิทธิในการแก'ไขเพิ่มเติมข'อกำหนด โดยไมCต'องแจ'งให'แกCผู'ใช'บริการทราบลCวงหน'า
เปYนลายลักษณJอักษร
3. การยอมรับข#อกำหนด
3.1. ผู'ใช'บริการจะต'องรับทราบและยอมรับข'อกำหนด มิฉะนั้น ผู'ใช'บริการจะไมCสามารถใช'บริการได'
3.2. ผู'ใช'บริการสามารถรับทราบและยอมรับข'อกำหนดได'โดย:
3.2.1. ลงลายมือชื่อเพื่อรับทราบและยอมรับกับข'อกำหนด โดย ผู'ให'บริการจะจัดเตรียมเอกสาร
นี้ไว'ให'ผู'ใช'บริการในแบบขอใช'บริการ หรือ โดยการใช'บริการของ ผู'ให'บริการในกรณีนี้ ให'
ถือวCาผู'ใช'บริการรับทราบและยอมรับข'อกำหนดโดยปริยายนับจากเวลาที่เริ่มใช'บริการ
เปYนต'นไป
3.2.2. มิให'ผู'ใช'บริการนำรายชื่อบุคคลอื่นเข'าสูCระบบโดยมิได'รับความยินยอมจากบุคคลดังกลCาว
โดยผู'ใช'บริการต'องจัดให'ผู'ให'ความยินยอมรับทราบและยอมรับข'อกำหนดนี้กCอน จึงจะ
นำเข'ารายชื่อผู'ให'ความยินยอมเข'าสูCระบบกลางได' ทั้งนี้ การที่ผู'ใช'บริการนำรายชื่อผู'ให'
ความยินยอมเข'าระบบ ผู'ให'บริการถือวCาผู'ใช'บริการได'รับรองแล'ววCาได'จัดให'ผู'ให'ความ
ยินยอมรับทราบและยอมรับข'อกำหนดนี้แล'ว และผู'ใช'บริการได'ตกลงโดยปริยายวCาจะรับ
ผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการไมCรับทราบหรือไมCยอมรับข'อกำหนดนี้
3.3. ผู'ใช'บริการควรบันทึกหรือทำสำเนาข'อกำหนดทั่วไปไว'เพื่อเปYนหลักฐาน
4. การให#บริการโดยผู#ให#บริการ
4.1. ผู'ให'บริการอาจมีการพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบและลักษณะของบริการเพื่อมอบประสบการณJที่ดี
ที่สุดเทCาที่จะเปYนไปได'แกCผู'ใช'บริการ โดยไมCต'องแจ'งให'ผู'ใช'บริการทราบลCวงหน'า
4.2. ผู'ให'บริการอาจหยุดให'บริการเปYนการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให'บริการแกCผู'ใช'บริการ
รายใดเปYนการเฉพาะหากการให'บริการดังกลCาวสCงผลกระทบตCอผู'ใช'บริการอื่น ๆ หรือขัดแย'งตCอ
ข'อกฎหมาย โดยไมCต'องแจ'งให'ผู'ใช'บริการทราบลCวงหน'า และจะทำการแจ'งให'ผู'ใช'บริการทราบ
หลังจากดำเนินการภายใน 7 วัน หรือภายในระยะเวลาที่เร็วที่สุด
4.3. การหยุด หรือการยกเลิกบริการตามข'อ 4.2 ผู'ใช'บริการจะไมCสามารถเข'าใช'บริการ และเข'าถึง
รายละเอียดบัญชีของผู'ใช'บริการ ไฟลJเอกสารใด ๆ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่อยูCในบัญชีของผู'ใช'บริการ
ได'
4.4. ผู'ให'บริการอาจกำหนดขอบเขตสูงสุดของปริมาณข'อมูลที่ผู'ใช'บริการอาจสCงหรือได'รับผCานบริการ
หรือจำนวนพื้นที่จัดเก็บที่ใช'สำหรับการให'บริการใด ๆ เมื่อใดก็ได' โดยขึ้นอยูCกับการพิจารณาของ
ผู'ให'บริการ ยกเว'นกรณีที่มีการตกลงเปYนลายลักษณJอักษรไว'กับทางผู'ให'บริการ

5. การใช#บริการโดยผู#ใช#บริการ
5.1. ผู'ใช'บริการจะให'ข'อมูลเกี่ยวกับตนเอง เชCน ข'อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดตCอที่ถูกต'อง
เปYนจริง และเปYนป{จจุบันเสมอ แกC ผู'ให'บริการอันเปYนสCวนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช'
บริการ หรือการใช'บริการที่ตCอเนื่อง
5.2. ผู'ใช'บริการจะใช'บริการนี้เพื่อวัตถุประสงคJที่ได'รับอนุญาตตามข'อตกลงที่ได'ทำกับ ผู'ให'บริการ และ
ไมCขัดตCอกฎหมายกฎระเบียบ ข'อบังคับ หลักปฏิบัติ ที่เปYนที่ยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งรวมถึงการนำ
ข'อมูลสCวนบุคคลของผู'ใช'บริการรายอื่นนำเข'าสูCระบบโดยไมCได'รับความยินยอมจากเจ'าของข'อมูล
สCวนบุคคลด'วย
5.3. ผู'ใช'บริการจะไมCเข'าใช' หรือพยายามเข'าใช'บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช'วิธีการ
อัตโนมัติ (การใช'สคริปตJ) นอกจากชCองทางที่ ผู'ให'บริการ จัดเตรียมไว'ให' เว'นแตCผู'ใช'บริการจะ
ได'รับอนุญาตจากผู'ให'บริการโดยชัดแจ'งให'ทำเชCนนั้นได'
5.4. ผู'ใช'บริการจะไมCทำหรือมีสCวนรCวมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของ ผู'ให'บริการ รวมทั้งเครื่อง
แมCขCายและเครือขCายที่เชื่อมตCอกับบริการ
5.5. ผู'ใช'บริการจะไมCทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายตCอบริการเพื่อวัตถุประสงคJใด
ๆในทางที่อาจสCงผลกระทบตCอสิทธิของผู'ใช'บริการอื่นอยCางไมCเปYนธรรมในทางตรงหรือทางอ'อม
เว'นแตCผู'ใช'บริการจะได'รับอนุญาตจากผู'ให'บริการโดยชัดแจ'งให'ทำเชCนนั้นได'
5.6. ผู'ใช'บริการจะเปYนผู'รับผิดชอบแตCเพียงผู'เดียวตCอบุคคลใด ๆ ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิด
ข'อกำหนด
6. รหัสผOานและการรักษาความปลอดภัยของบัญชี
6.1. ผู'ใช'บริการทราบดีวCาตนเองไมCมีความจำเปYนที่จะต'องสร'างระบบบัญชีเพื่อใช'ในการแสดงความ
คิดเห็นตCอหลักการหรือรCางกฎหมายภายในระบบนี้
6.2. ผู'ใช'บริการมีหน'าที่ในการรักษาความลับของรหัสผCานที่เชื่อมโยงกับบัญชีใด ๆ ที่ใช'ในการเข'าถึง
บริการ
6.3. ผู'ใช'บริการจะเปYนผู'รับผิดชอบแตCเพียงผู'เดียวตCอ ผู'ให'บริการ สำหรับการใช'งานทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ภายใต'บัญชีของผู'ใช'บริการ
7. การรักษาความเปVนสOวนตัวและข#อมูลสOวนบุคคลของผู#ใช#บริการ
7.1. ผู'ให'บริการจะปฏิบัติตCอข'อมูลสCวนบุคคลและปกป~องความเปYนสCวนตัวของผู'ใช'บริการ ภายใต'
นโยบายสCวนบุคคลของผู'ให'บริการ
7.2. หากเปYนกรณีที่ข'อมูลสCวนบุคคลนั้นถูกประมวลผลโดยผู'ประมวลผลข'อมูลภายใต'ความรับผิดชอบ
ของผู'ให'บริการ ผู'ให'บริการจะทำให'แนCใจวCาผู'ประมวลผลข'อมูลนั้นมีการประมวลผลที่สอดคล'อง
ตามนโยบายสCวนบุคคลของผู'ให'บริการเชCนเดียวกัน

8. เนื้อหาในบริการ
8.1. ผู'ใช'บริการอาจได'รับ เข'าถึง สร'าง สCง หรือแสดงข'อมูล เชCน ไฟลJข'อมูล ข'อความลายลักษณJอักษร
ซอฟตJแวรJคอมพิวเตอรJ ดนตรี ไฟลJเสียง หรือเสียงอื่น ๆ ภาพถCาย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่น ๆ โดย
เปYนสCวนหนึ่งของบริการหรือโดยผCานการใช'บริการ ซึ่งตCอไปนี้จะเรียกวCา “เนื้อหา”
8.2. เนื้อหาที่นำเสนอตCอผู'ใช'บริการ อาจได'รับการคุ'มครองโดยสิทธิในทรัพยJสินทางป{ญญาของเจ'าของ
เนื้อหานั้นผู'ใช'บริการไมCมีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก'ไขจำหนCายจCายโอน หรือสร'างผลงานตCอเนื่องโดย
อาศัยเนื้อหาดังกลCาวไมCวCาจะทั้งหมดหรือบางสCวน เว'นแตCผู'ใช'บริการจะได'รับอนุญาตโดยชัดแจ'ง
จากเจ'าของเนื้อหานั้น หรือมีสิทธิดังกลCาวโดยชอบด'วยกฎหมาย
8.3. ผู'ใช'บริการยินยอมให'ผู'ใช'บริการอื่นนำเนื้อหาที่ตนสร'างขึ้นไปเผยแพรCตCอได'โดยคำนึงถึงความได'
สัดสCวนของประโยชนJและผลกระทบตCอสิทธิและเสรีภาพของผู'ใช'บริการ
8.4. ผู'ใช'บริการอาจพบเนื้อหาที่ไมCเหมาะสมหรือหยาบคายอันกCอให'เกิดความไมCพอใจภายใต'ความเสี่ยง
ของตนเอง
8.5. ผู'ให'บริการ ทรงไว'ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลงแก'ไข ปฏิเสธ
หรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่ไมCเหมาะสมออกจากบริการ ซึ่ง ผู'ให'บริการ อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการ
คัดกรองเนื้อหาอยCางชัดเจนโดยไมCขัดตCอกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข'อง
8.6. ผู'ให'บริการ จะไมCมีสCวนรับผิดชอบตCอบุคคลใด ๆ ในความสูญเสียหรือเสียหาย อันเกิดจากเนื้อหาที่
ผู'บริการมิได'เปYนผู'สร'างขึ้น โดยผู'ที่สร'างเนื้อหาดังกลCาวจะต'องเปYนผู'รับผิดชอบแตCเพียงผู'เดียว
** หากผู # ใ ช# บ ริ ก ารได# ส ร# า ง สO ง หรื อ แสดงเนื ้ อ หาใด ๆ ในบริ ก าร ผู # ใ ช# บ ริ ก ารจะต# อ งเปV น
ผู#รับผิดชอบแตOเพียงผู#เดียวตOอความสูญเสียหรือเสียหายใด ๆ อันเกิดจากเนื้อหาดังกลOาวนั้นตOอ
บุคคลใด ๆ รวมถึง ตOอผู#ให#บริการ ด#วย
9. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย:สินทางปaญญา
9.1. ผู'ให'บริการ หรือผู'ให'อนุญาตแกC ผู'ให'บริการ เปYนผู'มีสิทธิตามกฎหมายแตCเพียงผู'เดียวในกรรมสิทธิ์
ผลประโยชนJทั้งหมดรวมถึงสิทธิในทรัพยJสินทางป{ญญาใด ๆ ที่มีอยูCในบริการซึ่ง ผู'ให'บริการ หรือ
ผู'ให'อนุญาตแกC ผู'ให'บริการ เปYนผู'จัดทำขึ้น ไมCวCาสิทธิเหลCานั้นจะได'รับการจดทะเบียนไว'หรือไมCก็
ตาม
9.2. ผู'ใช'บริการจะต'องไมCเปÉดเผยข'อมูลที่ ผู'ให'บริการ กำหนดให'เปYนความลับ โดยไมCได'รับความยินยอม
เปYนลายลักษณJอักษรลCวงหน'าจากผู'ให'บริการ
9.3. ผู'ใช'บริการจะต'องไมCใช'ชื่อทางการค'า เครื่องหมายการค'า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณJ
ชื่อโดเมนของ ผู'ให'บริการ โดยไมCได'รับความยินยอม เปYนลายลักษณJอักษรจากผู'ให'บริการ

