ขอกำหนดและเงื่อนไขการใหบริการ
ของระบบ “แอปพลิเคชัน ทางรัฐ” พอรทัลกลางสำหรับใหบริการประชาชน
“แอปพลิเคชัน ทางรัฐ” เปนพอรทัลกลางสำหรับใหบริการประชาชน ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ผูขอใช
บริการ” และเพิ่มชองทางใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการภาครัฐไดอยางครบวงจร มีความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย และเชื่อถือได จัดทำขึ้นโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา
“ผูใหบริการ” โดยผูขอใชบริการตกลงยินยอมผูกพันตามขอตกลงและเงื่อนไขการใชบริการ “แอปพลิเคชัน
ทางรัฐ” ดังตอไปนี้
1. คำนิยาม
1.1 เวนแตจะกำหนดไวเปนอยางอื่นในขอตกลงฉบับนี้
ผูใหบริการ หมายถึง สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หรือ สพร.
ผูขอใชบริการ หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ใชบริการใดๆ ของผูใหบริการ
บริการ หมายถึง การเขาถึงขอมูลหรือบริการผานระบบ “แอปพลิเคชัน ทางรัฐ”
ขอมูลเพื่อขอรับบริการ หมายถึง ขอมูลที่ใชการเขาถึงขอมูลหรือบริการผานระบบ “แอปพลิเคชัน
ทางรัฐ” ซึ่งผูขอใชบริการเปนผูกำหนดขอมูลรายละเอียดตางๆ เชน เลขที่ประจำตัวประชาชน ชื่อ
นามสกุล ที่อยูของผูขอรับบริการ รายละเอียดการขออนุมัติ/อนุญาตตางๆ เปนตน
หนวยงานผูรวมใหบริการ หมายถึง หนวยงานที่เปนผูใหขอมูลหรือบริการ ที่ผูใชบริการสามารถใช
งานผานระบบ “แอปพลิเคชัน ทางรัฐ” ได
ระบบสนับสนุนการใหบริการ (Backend) หมายถึง ระบบดิจิทัลของหนวยงานผูรวมใหบริการซึ่ง
รองรับ การเชื่อ มโยงข อมู ล การรับ คำขอ และการพิ จ ารณาอนุมั ต ิ/ อนุ ญ าต หรือ การให บริ ก าร
ที่เชื่อมโยงกับระบบ “แอปพลิเคชัน ทางรัฐ”
เจาหนาที่ของหนวยงานผูรวมใหบริการ หมายถึง เจาหนาที่ที่มีหนาที่ในการพิจารณาขอมูลคำขอ
เอกสาร/หลักฐานประกอบคำขอ ตลอดจนพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ซึ ่งอาจดำเนินการผ านระบบ
สนับสนุนการใหบริการ
เครื่องมือทำธุรกรรม หมายถึง รหัสผูใชงาน (User ID) และ/หรือรหัสผาน(Password) และ/หรือรหัส
One Time Password (OTP) หรือเครื่องมืออื่น ใดที่ผูใหบ ริการมอบใหผ ูขอใช บริการเพื่ อใช เป น
เครื่องมือในการทำธุรกรรมกับผูใหบริการและหนวยงานผูรวมใหบริการ
ขอตกลงฉบับนี้ หมายความถึง ขอตกลงและเงื่อนไขการใชบริการ “แอปพลิเคชัน ทางรัฐ” ฉบับนี้
และตามที่แกไขเพิ่มเติม (ถามี) รวมทั้ง ขอตกลงและเงื่อนไขการใชบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของดวย

2. เงื่อนไขการสมัครใชบริการ
2.1 ผูใหบริการเปดใหบริการระบบ “แอปพลิเคชัน ทางรัฐ” สำหรับบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยเวน แต
ผูใหบริการจะกำหนดเปนประการอื่น
2.2 ผูขอใชบริการสามารถสมัครใชบริการไดที่ “แอปพลิเคชัน ทางรัฐ” ของผูใหบริการ หรือชองทางอื่นๆ
ตามที่ผูใหบริการกำหนด โดยผูขอใชบริการจะตองมีบัตรประจำตัวประชาชนที่เปดใชงานอยูในปจจุบัน
(Valid) และต อ งมี ห มายเลขโทรศัพ ท มือ ถื อ ที ่จ ดทะเบี ย นในประเทศไทย และ/หรื อที ่ต ิ ด ตอ ทางสื่ อ
อิเล็กทรอนิกสเพื่อเปนชองทางในการติดตอกับผูใหบริการ
3. การใชและการเก็บรักษารหัสประจำตัว
3.1 การใช รหั สผู ใชงาน (User ID) รหัส ผา น (Password) และ/หรือ PIN และ/หรือ รหั ส One Time
Password (OTP) และ/หรือเครื่องมืออื่นใดที่ผูขอใชบริการใชเปนเครื่องมือในการ Log in และ/หรือ เพื่อ
ใชบริการตางๆ
3.2 เมื่อผูขอใชบริการไดรับอนุมัติใหใชบริการแลว จะไดรับรหัสผูใชงาน (User ID) จากผูใหบริการและ
รหัสผาน (Password) ที่ผูขอใชบริการกำหนดดวยตนเอง ในการเขาสูระบบครั้งแรก ผูขอใชบริการอาจจะ
ตองเปลี่ยนรหัสผูใชงาน (User ID) และรหัสผาน (Password) และ/หรือ ตั้งรหัส PIN มิฉะนั้นจะไมสามารถ
ทำรายการตอไปได
3.3 ผูขอใชบริการตองรักษารหัสผูใชงาน (User ID) รหัสผาน (Password) และ/หรือ PIN และรหัส One
Time Password (OTP) ไวเปนอยางดี และเก็บ ไวในที่ปลอดภัย มิใหสูญหาย รวมทั้งเก็บรักษาไวเป น
ความลับเฉพาะตัวของผูขอใชบริการเทานั้น หากเกิดความเสียหายประการใดจากการสูญหายหรือการ
เปดเผยรหัสตางๆ ดังกลาว หรือจากเหตุอื่นใด ผูใหบริการไมจำตองรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ผูขอใช
บริการสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผานและรหัสผูใชงาน (User ID) และ/หรือ PIN ไดดวยตนเองตลอดเวลา
ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการตามที่ผูใหบริการกำหนด โดยไมตองแจงใหผูใหบริการทราบ
3.4 ในการใชบริการทุกครั้ง ผูขอใชบริการจะตองใสรหัสผูใชงาน (User ID) และรหัสผาน (Password)
และ/หรือ PIN และ/หรือรหัส One Time Password (OTP) กรณีผูขอใชบริการใสรหัสผูใชงาน (User ID)
รหัสผาน (Password) และ/หรือ PIN ไมถูกตองตามที่ผูใหบริการกำหนด ผูใหบริการจะระงับการใชบริการ
ระบบ “แอปพลิเคชัน ทางรัฐ” ไวชั่วคราวโดยอัตโนมัติและผูขอใชบริการจะไมสามารถใชรหัสผูใชงานไดอีก
โดยผูขอใชบริการจะตองติดตอกับผูใหบริการดวยตนเอง เพื่อยกเลิกการระงับการใชบริการ ระบบ “แอป
พลิเคชัน ทางรัฐ” ชั่วคราว โดยผูขอใชบริการจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการตามที่ผู
ใหบริการกำหนด
3.5 กรณีผูขอใชบริการลืมรหัสผูใชงาน (User ID) สามารถติดตอที่ “แอปพลิเคชัน ทางรัฐ” ของผูใหบริการ
หรือผานชองทางอื่นๆ ตามที่ผูใหบริการกำหนด
3.6 ผูขอใชบริการสามารถระงับ หรือยกเลิก รหัสผูใชงาน (User ID) และรหัสผาน (Password) และ/หรือ
PIN และ/หรือการใชบริการ ระบบ “แอปพลิเคชัน ทางรัฐ” ไดตลอดเวลาดวยตนเองผานชองทางตางๆ

ตามที่ผูใหบริการกำหนด ทั้งนี้ การระงับรหัสผูใชงาน (User ID) และรหัสผาน (Password) และ/หรือ PIN
และ/หรือการใชบริการดังกลาวจะมีผลสมบูรณนับตั้งแตเมื่อผูใหบริการไดรับแจงพรอมเอกสารตามที่ผู
ใหบริการกำหนดจากผูขอใชบริการครบถวนแลว โดยผูใหบริการไมจำตองรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ
ที่เกิดขึ้นกอนการระงับหรือยกเลิกดังกลาวมีผลสมบูรณหากผูขอใชบริการมีความประสงคจะยกเลิกการ
ระงับรหัสผู ใชงาน (User ID) และรหัสผาน (Password) และ/หรือ PIN และ/หรือการใชบ ริ การ ระบบ
“แอปพลิเคชัน ทางรัฐ” ขางตน ผูขอใชบริการสามารถดำเนินการยกเลิกการระงับ โดยติดตอผูใหบริการ
ตามชองทางอื่นตามที่ผูใหบริการกำหนด
3.7 ในกรณีภายหลังจากลงทะเบียนสมัครใชบริการ ระบบ “แอปพลิเคชัน ทางรัฐ” เรียบรอยแลว หากผูขอ
ใชบริการไมไดเขาใชบริการ (login) ระบบ “แอปพลิเคชัน ทางรัฐ” เปนระยะเวลาติดตอกัน 90 วัน ผูขอใช
บริการอาจจะตองดำเนินการกำหนด PIN และ/หรือ รหัสผูใชงาน (User ID) และรหัสผาน (Password)
ใหม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการตามที่ผูใหบริการกำหนด
4. การใชบริการของผูใหบริการ
ก. ขอกำหนดทั่วไป
4.1 ผูขอใชบริการตกลงยอมรับวา ขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการเขาถึงขอมูลและบริการจากหนวยงานผูรวม
ใหบริการ ที่ผูใหบริการและหนวยงานผูรวมใหบริการไดรับจากผูขอใชบริการ เปนสาระสำคัญในการเขาถึง
ขอมูลหรือบริการจากหนวยงานผูรวมใหบริการ โดยผูใหบริการไมมีหนาที่ตรวจสอบขอมูลใดๆ อีก และเมื่อ
ผูใหบริการไดดำเนินการใดๆ ตามขอมูลดังกลาวขางตนแลว ใหถือวาผูใหบริการไดปฏิบัติถูกตองครบถวน
ทุกประการ หากมีขอบกพรองผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามขอมูลดังกลาวแลว ผูขอใช
บริการยินยอมรับผิดชอบในการกระทำและในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกลาวทุกประการ
โดยผูใหบริการไมจำตองรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
4.2 ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหผูใหบริการและหนวยงานผูรวมใหบริการเรียกเก็บคาธรรมเนียม และ/
หรือคาใชจาย และ/หรือคาบริการสำหรับการใชบริการตางๆ ผาน ระบบ “แอปพลิเคชัน ทางรัฐ” ไดตาม
อัตราและวิธี การที่ผู ใหบริการและหนวยงานผูรวมใหบริการประกาศกำหนด รวมทั้งตกลงยินยอมให ผู
ใหบริการและหนวยงานผูรวมใหบริการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกการใหบริการ ระบบ
“แอปพลิเคชัน ทางรัฐ” ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน รวมทั้งอัตราคาธรรมเนียม และ/หรือคาใชจาย และ/
หรือคาบริการ และ/หรือคาปรับ และ/หรือสิทธิตางๆ ที่ผูใหบริการและหนวยงานผูรวมใหบริการใหแกผูขอ
ใชบริการ ตลอดจนวิธีการคำนวณอัตราดังกลาว เฉพาะแตผูขอใชบริการรายใดรายหนึ่งหรือทุกรายเมื่อใดก็
ไดและ/หรือวิธีการดังกลาวเมื่อใดก็ไดตามที่ผูใหบริการและหนวยงานผูรวมใหบริการเห็นสมควร โดยผู
ใหบริการและหนวยงานผูรวมใหบริการจะประกาศหรือแจงใหผูขอใชบริการทราบลวงหนาไมนอยกวา 30
วัน ผานแผนพับ ใบปลิว แผ นโฆษณา และ/หรือ สื่อ อิเล็กทรอนิกสตา งๆ และ/หรื อ ส ง ทางไปรษณี ย
อิเล็กทรอนิกส (email) และ/หรือชองทางอื่นๆ ตามที่ผูใหบริการกำหนด
4.3 หากผูขอใชบริการเห็นวา ผูใหบริการและหนวยงานผูรวมใหบริการเรียกเก็บคาธรรมเนียม และ/หรือ
คา ใช จาย และ/หรื อคาบริการไมถูกตอง ผูขอใชบ ริการจะตองแจงใหผูใหบ ริการและหนวยงานผู รวม
ใหบริการทราบเปนลายลักษณอักษรภายใน 7 วัน นับจากวันที่ผูใหบริการไดรับการเรียกเก็บคาธรรมเนียม
และ/หรือคาใชจาย และ/หรือคาบริการ หากผูขอใชบริการไมแจงใหผูใหบริการทราบถึงความไมถูกต อง

ภายในกำหนดเวลาดังกลาว ผูข อใชบ ริการตกลงใหถือวาผูใหบ ริการและหนวยงานผูรวมให บริการได
ดำเนินการโดยถูก ตองสมบูรณ แลว ซึ่งผูขอใชบ ริการตกลงจะไมโ ตแยง คัดคา นหรื อเรียกร องเงิ น หรือ
คาเสียหายใดๆ จากผูใหบริการและหนวยงานผูรวมใหบริการในภายหลัง
4.4 ในกรณีผูขอใชบริการพบความบกพรองผิดพลาดใดๆ จากการหักเงิน และ/หรือเบิกใชวงเงินสินเชื่อ
และ/หรือการโอนเงินผาน ระบบ “แอปพลิเคชัน ทางรัฐ” ผูขอใชบริการจะตองแจงรายละเอียดของขอมูล
เชน วันเวลาที่ทำรายการ บัญชีเงินฝากที่เกี่ยวของในการหักเงิน และ/หรือเบิกใชวงเงินสินเชื่อ และ/หรือ
โอนเงิน ประเภทรายการ จำนวนเงินที่โอนเขาหรือโอนออก ชื่อและสถานที่ติดตอของผูขอใชบริการและผู
แจง เปนตน ใหผูใหบริการทราบทันที โดยผูขอใชบริการยินยอมใหผูใหบริการดำเนินการตรวจสอบความ
บกพรองผิดพลาด ในการหักเงิน และ/หรือเบิกใชวงเงินสินเชื่อ และ/หรือโอนเงินจากขอมูลที่ไดรับจากผูขอ
ใชบริการกับรายงานของผูใหบริการตามวิธีการของผูใหบริการทุกประการ หากปรากฏในภายหลังวาความ
บกพรองผิดพลาดดังกลาวเกิดจากการกระทำของผูขอใชบริการเอง และผูใหบริการไดดำเนินการไปตาม
ขอมูลที่ผูขอใชบริการเปนผูแจงหรือใหขอมูลแลว ผูขอใชบริการตกลงยินยอมสละสิทธิในการเรียกรองหรือ
ฟองรองใหผูใหบริการชดใชเงินที่ผูใหบริการไดหักและ/หรือเบิกใชวงเงินสินเชื่อ และ/หรือโอนเงินดังกลาว
รวมทั้งชดใชคาเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ หากผูใหบริการตองจายเงินจำนวนใดๆ ใหแก
บุคคลใดเนื่องจากความผิดพลาดขางตนแลว ผูขอใชบริการตกลงจะชำระเงินจำนวนดังกลาวพรอมดอกเบี้ย
ในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหนี้ตามประกาศของผูใหบริการ โดยหากผูใหบริการไดประกาศ
กำหนดอัตราดอกเบี้ ยดังกลาวหลายอัตรา ก็ใหใชอ ัต ราสู งสุดที่ผ ูใหบ ริ การประกาศกำหนด ซึ่ ง อาจ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได ตามที่ผูใหบริการจะไดประกาศเปนคราวๆไป โดยผูขอใชบริการตกลงให
อัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงมีผลใชบังคับทันที นับแตมีการประกาศเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทั้งนี้ นับตั้งแต
วันที่ผูใหบริการไดจายเงินใหแกบุคคลอื่นเปนตนไป จนกวาผูขอใชบริการจะชำระคืนใหแกผูใหบริการเพื่อ
เปนการชดเชยทุกจำนวนจนครบถวน
4.5 ผู ใหบริการมีสิทธิจะสง จดหมายอิเล็กทรอนิกสและ/หรือขอความ (SMS) แจงเตือนอัตโนมัติไปยัง
หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ท่ผี ูขอใชบริการแจงไวกับผูใหบริการทุกครั้งเมื่อมีการ Login เขาสูบริการ ระบบ
“แอปพลิเคชัน ทางรัฐ” และ/หรือเมื่อมีรายการเคลื่อนไหวจากบริการอื่นๆ ที่ผูขอใชบริการไดสมัครบริการ
ไว แลวแตกรณี ดังนั้น หากผูขอใชบริการเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรศัพทเคลื่อนที่ผูขอใชบริการหรือ ที่
ติดตอทางสื่ออิเล็กทรอนิกส จะตองแจงเปนหนังสือพรอมสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของที่ตอ งการ
เปลี ่ ย นแปลงให ผ ู ใ ห บ ริ ก ารทราบทั นที ผ  า นชอ งทางที ่ ผ ู  ใ ห บ ริ ก ารกำหนด หรื อ สามารถดำเนิ น การ
เปลี่ยนแปลง ไดดวยตนเองผานบริการระบบ “แอปพลิเคชัน ทางรัฐ” โดยผูขอใชบริการจะตองยังคงใช
หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่เดิมในการเปลี่ยนแปลง โดยผูใหบริการจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่
เกิดขึ้นกอนที่ผูใหบริการไดรับหนังสือแจงพรอมสำเนาเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทั้งนี้ ผูขอ
ใชบ ริการยอมรับ วาการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสและขอความ (SMS) ดั งกลา วอาจมีความลาชาและ
คลาดเคลื่อน
ข.การใชบริการจากหนวยงานผูรวมใหบริการ
4.6 ผูขอใชบริการตกลงและยอมรับวา ผูใหบริการเปนเพียงชองทาง และเปนผูอำนวยความสะดวกในการ
เขาถึงบริการจากหนวยงานผูรวมใหบริการเทานั้น ผูใหบริการไมมีความรับผิดตอผูขอใชบริการ ผูรับ หรือ
บุคคลใดๆในความเสียหายอันเกิดจากบริการจากหนวยงานผูรวมใหบริการใดๆ ทั้งสิ้น

5. ความสมบูรณของการใชบริการ และผลผูกพันของผูขอใชบริการ
5.1 ผูขอใชบริการยอมรับวาบันทึกหลักฐานหรือเอกสารใดๆ ก็ตาม ที่ผูใหบริการไดจัดทำขึ้น อันเนื่องจาก
การใชบริการผาน ระบบ “แอปพลิเคชัน ทางรัฐ” นั้น มีความถูกตองทุกประการโดยไมจำตองใหผูขอใช
บริการตรวจสอบหรือลงลายมือชื่อกอนแตอยางใด
5.2 หากเอกสาร และ/หรือหลักฐาน และ/หรือรายละเอียดขอมูลใดๆ ที่ผูขอใชบริการไดสงมาใหกับผูให
บริการ ไมวาจะสงมาในรูปแบบใด มีความผิดพลาดหรือบกพรอง และผูขอใชบริการมีความประสงคจะขอ
แกไขความผิดพลาดหรือบกพรองดังกลาว หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลใดๆ ผูขอใชบริการจะตองแจงใหแกผูให
บริ การทราบลว งหนาเปนหนังสือตามแบบฟอรมที่ผูใหบริการกำหนด พรอมสำเนาเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวของที่ตองการแกไขเปลี่ยนแปลง กอนที่ผูใหบริการจะนำขอมูลเขาระบบของผูใหบริการ หรือสงตอ
ขอมูลดังกลาวไปยังหนวยงานผูรวมใหบริการ หากผูขอใชบริการแจงใหผูใหบริการทราบภายหลังจากที่ผู
ใหบริการไดนำขอมูลเขาระบบ หรือสงตอขอมูลดังกลาวไปยังหนวยงานผูรวมใหบริการแลว ผูใหบริการและ
หนวยงานผูรวมใหบริการขอสงวนสิทธิในการไมแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาวใหแกผูขอใชบริการ ทั้งนี้
การแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว จะมีผลสมบูรณเมื่อผูใหบริการไดแจงผลการเปลี่ยนแปลงใหผูขอใช
บริการทราบเปนลายลักษณอักษรหรือโดยวิธีอื่นตามที่ผูใหบริการกำหนดแลว ผูใหบริการไมตองรับผิดชอบ
ในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกอนที่การแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาวจะมีผลสมบูรณ โดยผูขอใชบริการ
ตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น
5.3 การดำเนินการใดๆ ที่ผูขอใชบริการไดทำรายการไวลวงหนา กอนที่จะขอยกเลิกรายการที่ได ทำไว
ลวงหนาดังกลาวกับผูใหบริการ ผูขอใชบริการตกลงใหถือวายังคงมีผลใชไดผูกพันผูขอใชบริการอยู จนกวาผู
ขอใชบริการจะไดทำรายการยกเลิกรายการที่ทำไวลวงหนาแลวนั้นโดยถูกตองสมบูรณ
5.4 ผูขอใชบริการรับรองวา บรรดาเอกสาร ขอมูล รายละเอียดใดๆ ที่ปรากฏ และ/หรือ ที่ไดสงมาใหผู
ใหบริการไมวาจะสงมาในรูปแบบใด มีความถูกตองแทจริง และในกรณีที่มีความผิดพลาดในการใหบริการ
อันเนื่องมาจากความผิดพลาดหรือบกพรองแหงเอกสาร และ/หรือขอมูล และ/หรือรายละเอียดดังกลาว
หรือมีขอบกพรองผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้นจากการที่ผูใหบริการหรือหนวยงานผูรวมใหบริการดำเนินการตาม
เอกสาร และ/หรือขอมูล และ/หรือรายละเอียดดังกลาวไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ผูขอใชบริการตกลงวาผูให
บริการและหนวยงานผูรวมใหบริการไมตองรับผิดชอบแตอยางใด และขอสละสิทธิในการฟองรองใหผูให
บริการชดใชเงินหรือคาเสียหายใดๆ อันเกิดจากความผิดพลาดดังกลาวขางตน
5.5 ผูขอใชบริการตกลงจะไมกระทำการใดๆ อันมีผลใหผูใหบริการหรือหนวยงานผูรวมใหบริการตองเขา
รวมในขอพิพาทระหวางผูขอใชบริการกับบุคคลอื่นใด ซึ่งเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวของกับการใหบริการ ระบบ
“แอปพลิเคชันทางรัฐ” ตามขอตกลงฉบับนี้ โดยหากผูขอใชบริการมีขอตอสู และ/หรือสิทธิเรียกรองใดๆ ก็
จะไปดำเนินการกับบุคคลอื่นดวยตนเอง
5.6 การดำเนินการใดๆ ผานบริการ ระบบ “แอปพลิเคชัน ทางรัฐ ทั้งที่เปนการกระทำของผูขอใชบริการ
เอง หรือเปนการกระทำที่เกิดขึ้นโดยบุคคลอื่น ไมวาโดยประการใดก็ตาม หากไดกระทำไปโดยการใชรหัส
ผูใชงาน (User ID) และ/หรือรหัสผาน (Password)และ/หรือ PIN และ/หรือรหัส One Time Password
(OTP) ที่เกี่ยวของกับบริการนี้แลว ผูขอใชบริการตกลงใหถือวาเปนการกระทำที่ถูกตองสมบูรณของผูขอใช

บริการซึ่งมีผลผูกพันผูขอใชบริการเสมือนหนึ่งไดกระทำโดยผูขอใชบริการเอง และผูขอใชบริการยิน ยอม
รั บผิดชอบในการกระทำดังกลาวทุกประการ รวมทั้งใหถือวาเปนการที่ผู ข อใชบริการไดลงลายมือ ชื่ อ
อิเล็กทรอนิกสใหไวแกผูใหบริการหรือหนวยงานผูรวมใหบริการเพื่อเปนหลักฐานในการดำเนินการผาน
ระบบ “แอปพลิเคชัน ทางรัฐ” ในครั้งนั้นๆ โดยถูกตองสมบูรณแลว และตกลงใหผูใหบริการหรือหนวยงาน
ผูรวมใหบริการสามารถใชขอมูลการดำเนินการดังกลาวเปนตนฉบับเอกสารที่ใชเปนพยานหลักฐานในการ
พิสูจนวาผูขอใชบริการไดดำเนินการดังกลาวเพื่อใชในการดำเนินการทางกฎหมายไดทุกประการ โดยผูขอใช
บริการไมตองทำหรือลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ เพื่อเปนหลักฐานในการนั้นอีก เวนแตผูใหบริการหรือ
หนวยงานผูรวมใหบริการจะแจงหรือจะมีการกำหนดไวอยางชัดเจน และผูขอใชบริการตกลงวาผูใหบริการ
ไมจำตองรับผิดใดๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำขางตนโดยผูขอใชบริการยินยอมรับผิดชอบใน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกลาวขางตนทุกประการเวนแตจะเปนกรณีตามขอ 7. นอกจากนี้
ในกรณีที่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นแกผูใหบริการหรือหนวยงานผูรวมใหบริการ อันเนื่องมาจากการใช
บริการ ระบบ “แอปพลิเคชัน ทางรัฐ” ของผูขอใชบริการ ผูขอใชบริการตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช
บรรดาคาเสียหายตางๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดใหแกผูใหบริการโดยสิ้นเชิง โดยไมมีเงื่อนไขแตอยางใดทั้งสิ้น
5.7 ผูใหบริการและหนวยงานผูรวมใหบริการขอสงวนสิทธิที่จะแกไข เปลี่ยนแปลงขอมูลที่ผูขอใชบริการ
ไดรบั จาก ระบบ “แอปพลิเคชัน ทางรัฐ” ซึ่งรวมถึงขอมูลเกี่ยวกับคาธรรมเนียม คาบริการ หรือขอมูลอื่นใด
ซึ่งเปนขอมูลเบื้องตนไดตลอดเวลา ซึ่งขอมูลดังกลาวไมมีผลผูกพันผูใหบริการหรือหนวยงานผูรวมใหบริการ
โดยผูใหบริการหรือหนวยงานผูรวมใหบริการจะไดประกาศแจงการเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาวใหผูขอใช
บริการทราบ ผาน แผนพับ ใบปลิว แผนโฆษณา และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ และ/หรือชองทางอื่นๆ
ตามที่ผูใหบริการกำหนด
5.8 ผูข อใชบ ริก ารตกลงยิ นยอมใหผ ู ใหบ ริ การและหนว ยงานผูร ว มให บริ การติดต อสอบถาม สืบ คน
ตรวจสอบสถานะภาพ ขอมูลรายละเอียดบางประการหรือทั้งหมดของผูขอใชบริการจากหนวยงานราชการ
(เชน กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการคา หรือสำนักทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง เปนตน) สถาบัน
การเงิน บุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ได ในกรณีที่จำเปนและ/หรือในกรณีที่ผูใหบริการและหนวยงานผูรวม
ใหบริการเห็นสมควร และ/หรือเปดเผยขอมูลรายละเอียดบางประการหรือทั้งหมดของผูขอใชบริการและ
หนวยงานผูรวมใหบริการใหแกหนวยงานราชการที่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือเปนการดำเนินการตามที่
กฎหมายกำหนด และยินยอมใหผูใหบริการและหนวยงานผูรวมใหบริการใชขอมูลนี้ในการแกไข ปรับปรุง
เพิ่มเติมขอมูลเดิมของผูใหบริการใหถูกตอง ครบถวนเปนปจจุบัน รวมทั้งตกลงยินยอมใหผูใหบริการและ
หนวยงานผูรวมใหบริการใชขอมูลเพื่อการพิจารณาและนำเสนอขาวสาร ขอมูล บริการใหผูขอใชบริการ
ทราบตามชองทางที่ผูใหบริการกำหนด ซึ่งรวมถึงการสงหรือแจงผานระบบ SMS และผูขอใชบริการตกลง
ใหความยินยอมนี้มีผลอยูตลอดไป โดยจะไมเพิกถอนไมวากรณีใดๆ แมผูขอใชบริการจะไดมีการยกเลิกการ
ใชบริการ ระบบ “แอปพลิเคชัน ทางรัฐ” กับผูใหบริการ หรือผูใหบริการยกเลิกการใหบริการแลวก็ตาม
5.9 ผูขอใชบริการตกลงวา จะไมเปดเผย หรืออนุญาตใหพนักงาน ตัวแทน หรือผูแทนเปดเผยขอมูลใดๆ ซึ่ง
โดยสภาพหรือผูใหบริการหรือหนวยงานผูรวมใหบริการกำหนดวาเปนความลับ ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัดเฉพาะ
ขอมูลที่เกี่ยวกับขอความในขอตกลงฉบับนี้แกบุคคลใดๆ โดยปราศจากความยินยอมเปนลายลักษณอักษร
ของผูใหบริการหรือหนวยงานผูรวมใหบริการไมวาเวลาใด เวนแตการเปดเผยขอมูลตามที่กฎหมายกำหนด
หรือหนวยราชการที่ มีอำนาจตามกฎหมาย หรือศาล ซึ่งผูขอใชบ ริการจะตอ งแจงใหผู ใหบริการหรื อ
หนวยงานผูรวมใหบริการทราบลวงหนาตามสมควรเปนลายลักษณอักษรกอนการเปดเผยขอมูล ทั้งนี้ หาก

เกิดความเสียหายใดๆ เนื่องจากการที่ผูขอใชบริการเปดเผยขอมูลอันเปนความลับแกบุคคลภายนอก โดย
มิไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูใหบริการหรือหนวยงานผูรว มใหบริการ ผูขอใชบริก าร
จะตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแตเพียงผูเดียว
5.10 ผูขอใชบริการตกลงยินยอมผูกพันและตกลงปฏิบัติตามคูมือ ระเบียบและวิธีปฏิบัติของผูใหบริการและ
เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของกับการใชบริการ ระบบ “แอปพลิเคชัน ทางรัฐ” ซึ่งผูใหบริการไดสงหรือประกาศ
หรือแจงไปยังผูขอใชบริการ ทั้งที่มีอยู ณ ขณะนี้และที่ผูใหบริการจะไดเพิ่มเติมตอไปนอกจากนี้ คูมือหรือ
เอกสารใดๆ เกี่ยวกับการใชบริการ ระบบ “แอปพลิเคชัน ทางรัฐ” ที่ผูใหบริการจะสง หรือประกาศ หรือ
แจงเพิ่มเติมตอไปในภายหนา ใหถือวาเปนสวนหนึ่งของขอตกลงฉบับนี้ดวย รวมทั้งผูขอใชบริการยินยอม
ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีปฏิบัติของผูใหบริการ และ/หรือขอกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งจัดทำ
เอกสารอื่นใดใหแกผูใหบริการตามที่ผูใหบริการและ/หรือทางราชการเปนผูกำหนดดวย
5.11 ขอตกลงฉบับนี้รวมถึงขอกำหนดและเงื่อนไขการใชบริการ และ/หรือการทำธุรกรรมที่ผูใหบริการและ
หนวยงานผูรวมใหบริการไดจัดใหมีขึ้นผานระบบ “แอปพลิเคชัน ทางรัฐ” ทั้งที่ผูใหบริการและหนวยงานผู
รวมใหบริการกำหนดไวแลวในขณะนี้และ/หรือที่จะมีขึ้นตอไปในภายหนาทุกประการ ใหถือวาเปนสวนหนึ่ง
ของใบสมัคร/เปลี ่ยนแปลงการใชบริการระบบ “แอปพลิเคชัน ทางรัฐ” กรณีที่ขอความใดในใบสมัคร/
เปลี่ยนแปลงการใชบริการ ระบบ “แอปพลิเคชัน ทางรัฐ” และขอตกลงและ/หรือขอกำหนดและเงื่อนไข
ดังกลาวขางตนขัดหรือแยงกันเอง ผูขอใชบริการจะตองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผูใหบริการ และใหถือวา
คำวิ นิจ ฉัยของผูใหบ ริการดังกลาวเปน ที่สุด โดยผูขอใชบริก ารตกลงจะไมโตแย ง และ/หรือเรียกร อ ง
คาเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้นจากผูใหบริการ
6. การดำเนินการกรณีพบขอผิดพลาด
ในกรณีที่ผูขอใชบริการใชบริการหรือทำธุรกรรมประเภทตางๆ ผาน ระบบ “แอปพลิเคชัน ทางรัฐ” แลว
เกิดความบกพรองผิดพลาดไมวาความบกพรองผิดพลาดนั้นๆ จะเกิดขึ้นดวยเหตุผลประการใดก็ตาม ผูขอใช
บริการตกลงยินยอมใหผูใหบริการมีอำนาจทุกประการในการแกไขความบกพรองผิดพลาดใหถูกตองตามความ
เปนจริง ทั้งนี้ ผูขอใชบริการตกลงใหถือวาบรรดาเอกสารตางๆที่เกี่ยวกับการดำเนินการของผูใหบริการซึ่งเปน
เอกสารที่ผูใหบริการจัดทำขึ้นเพื่อแกไขความบกพรองผิดพลาดขางตนเปนเอกสารที่มีความถูกตองสมบูรณ
ครบถวนและใชเปนพยานหลักฐานตามกฎหมายไดทุกประการ
7. ความรับผิดและขอยกเวนความรับผิดของผูใหบริการ
7.1 ผูใ หบริการจะรับผิดตอผูขอใชบริการเฉพาะในกรณีดังตอไปนี้:
7.1.1 ผูใหบริการยังไมไดสงมอบเครื่องมือทำธุรกรรมใหแกผูขอใชบริการและเกิดรายการโอนเงินผาน
ระบบ “แอปพลิเคชัน ทางรัฐ” โดยมิชอบ
7.1.2 เกิดการทำธุรกรรมผานบริการ ระบบ “แอปพลิเคชัน ทางรัฐ” โดยมิชอบ และมิใชความผิดของ
ผูขอใชบริการ

7.2 หากในระหวา งการดำเนินการตางๆ ผูขอใชบ ริการไม สามารถเชื ่อ มต อ กับ เครือ ขายอิ น เตอร เ น็ ต
(Internet) ได ใหถือวาการดำเนินการนั้นๆ ไมสำเร็จ และหากผูขอใชบริการประสงคจะดำเนินการใดๆ
ตอไป ผูขอใชบริการจะตองเชื่อมตอกับเครือขายอินเตอรเน็ต (Internet) และใสรหัสผูใชงาน (User ID)
และรหั ส ผ า น(Password) และ/หรื อ PIN และ/หรื อ รหั ส One Time Password (OTP) เพื ่ อ เริ ่ ม ต น
ดำเนินการดังกลาวใหม โดยผูขอใชบริการตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินการ
ไมสำเร็จดังกลาวขางตนเองทุกประการ
7.3 ผูขอใชบริการตกลงและยอมรับวาผูใหบริการและหนวยงานผูรวมใหบริการไมตองรับผิดจากการที่ผูให
บริการไมสามารถปฏิบัติตามขอตกลงฉบับนี้ได หรือจากการที่ทำธุรกรรมหรือการใชบริการใดๆ ไมสำเร็จ
หรือลาชา อันเนื่องมาจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังจะกลาวตอไปนี้ ทั้งนี้ ผูใหบริการมีสิทธิที่จะไมใหบริการใน
ครั้งนั้นๆ ไดตามที่ผูใหบริการเห็นสมควรและผูขอใชบริการตกลงจะไมถือเอาเหตุดังกลาว เปนขอเรียกรอง
ใหผูใหบริการรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
7.3.1 ผูขอใชบริการปฏิบัติผิดขอตกลงฉบับนี้หรือผิดเงื่อนไข หรือขอตกลงใดๆ ที่มีอยูกับผูใหบริการ
7.3.2 กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยและ/หรือเหตุอื่นใดที่ผูใหบริการและหนวยงานผูร วมใหบริการไมต อง
รับผิดชอบ เชน ในกรณีที่มีความชำรุดบกพรอง เสียหาย ขัดของ หรือลาชาของระบบคอมพิวเตอร
และ/หรือ ระบบไฟฟา และ/หรื อ ระบบเครื อข า ยอิ นเตอร เ น็ ต (Internet) และ/หรื อ ระบบการ
ติดตอสื่อสาร และ/หรือระบบเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่และ/หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ และ/
หรือระบบอื ่น ใดที่ เกี่ยวขอ งกับ การใหบ ริการนี้ รวมทั้งปญ หาทางดา นพลังงาน การกระทำของ
บุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงผูบุกรุก (Hacker) อัคคีภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การประทวง การขนสง
ติดขัด การจลาจล สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร หรือขอมูลที่เปนอันตรายตางๆ (Harmful Data) หรือ
เหตุตางๆ อันอยูนอกเหนือจากการควบคุมของผูใหบริการ ซึ่งเปนอุปสรรคตอการที่ผูขอใชบริการจะ
เขาใชบริการ หรือตอการที่ผูใหบริการและหนวยงานผูรวมใหบริการจะใหบริการตามขอตกลงฉบับนี้
7.3.3 ผูใหบริการและหนวยงานผูรวมใหบริการยังไมไดรับเอกสารหลักฐานประกอบการขอใชบริการ
จากผูขอใชบริการ
7.3.4 มีเหตุใดๆ ตามที่ผูใหบริการและ/หรือกฎหมายกำหนด
7.3.5 ผูใหบริการและหนวยงานผูรวมใหบริการตองใชระยะเวลาอัน สมควรในการดำเนินการตาม
ขั้นตอนที่จำเปนในการใหบริการ
7.3.6 ผูใหบริการและหนวยงานผูรวมใหบริการมีเหตุจำเปนหรือเหตุขัดของหรือเหตุอันสมควร ไมวา
ดวยประการใดๆ
7.3.7 ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอรหรือระบบการติดตอสื่อสารของผูใหบริการและหนว ยงานผูรว ม
ใหบริการ และ/หรือบริษัทในเครือที่เกี่ยวของกับการใหบริการของผูใหบริการและหนวยงานผูรวม
ให บ ริก าร หรื อ ของผู  ข อใช บ ริก ารหรื อ ของผู  ใ ห บ ริ การ Internet Service Provider หรื อ ของผู
ใหบริการ Mobile Operator หรือระบบไฟฟา ระบบการติดตอสื่อสารโทรคมนาคม หรือระบบอื่นใด
ที่เกี่ยวขอ งกับ การใหบ ริก ารชำรุด ขัด ขอ ง อยูร ะหวา งการซอ มแซม หรื อปดระบบชั ่ว คราวเพื่ อ
บำรุงรั ก ษา เป นเหตุใหผู ขอใชบ ริ การไมสามารถใช บริ การได ผู  ขอใชบ ริการตกลงจะไม ย กเอา

เหตุขัดของดังกลาวมาเปนขอเรียกรองใหผูใหบริการ และหนวยงานผูรวมใหบริการ และ/หรือบริษัท
ในเครือรับผิดชอบแตประการใด
8. การระงับ และ/หรือการยกเลิกการใหบริการ
8.1 หากผูใหบริการประสงคจะยกเลิกการใหบริการ ระบบ “แอปพลิเคชัน ทางรัฐ” ตามขอตกลงฉบับนี้
ผูใหบริการจะแจงใหผูขอใชบริการทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาอยางนอย 30 วัน ซึ่งเมื่อครบกำหนด
ระยะเวลาดังกลาวใหถือวาขอตกลงฉบับนี้เปนอันสิ้นผลลงทันที แตทั้งนี้ การยกเลิกการใหบริการดังกลาว
ไมเปนการลบลางสิทธิ และ/หรือหนาที่ที่ผูใหบริการและผูขอใชบริการมีอยูตอกัน อันเนื่องมาจากการใดๆ
อันไดกระทำไปกอนที่การใชบริการตามขอตกลงฉบับนี้จะเปนอันสิ้นผล อนึ่ง ผูขอใชบริการตกลงยอมรับวา
ผูใหบริการมีสิทธิระงับและ/หรือยกเลิกการใหบริการไดทันทีในกรณีที่ผูขอใชบริการปฏิบัติผิดขอตกลงฉบับ
นี้ หรือมีเหตุการณที่ทำใหผูใหบริการเชื่อโดยมีเหตุผลอันสมควรวาผูขอใชบริการใชบริการ ระบบ “แอป
พลิเคชัน ทางรัฐ” โดยมีแนวโนมที่จะมีเจตนาทุจริต และ/หรือทำใหบุคคลอื่นไดรับความเสียหาย หรือผูขอ
ใช บริการทำและ/หรือ ใช เอกสารปลอมเพื่อ ใชป ระกอบการยื่นคำขอใช บริการ ระบบ “แอปพลิ เคชัน
ทางรัฐ” หรือในกรณีที่มีเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากการประกาศใชกฎหมายที่ออกใหม หรือ
มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงการบังคับใชกฎหมายใด หรือในการตีความกฎหมาย
คำสั่ง ระเบียบ หรือขอกำหนดใดผิดไปจากเดิม หรือการที่ทางราชการหรือผูใหบริการแหงประเทศไทยได
ออกคำสั่ง ระเบียบ หรือขอกำหนดใดขึ้นใหม อันมีผลทำใหผูใหบริการตองยกเลิกระงับและ/หรือยกเลิกการ
ใหบริการ ระบบ “แอปพลิเคชัน ทางรัฐ” ทันที โดยผูขอใชบริการตกลงจะไมเรียกรองใหผูใหบริการตอง
รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
8.2 ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหผูใหบริการมีสิทธิระงับ และ/หรือยกเลิกบริการ ระบบ “แอปพลิเคชัน
ทางรัฐ” ไดทันที ในกรณีที่ผูขอใชบริการไมไดใชบริการ ระบบ “แอปพลิเคชัน ทางรัฐ” เปนระยะเวลา
ติดตอกันตั้งแต 2 ป นับจากวันสมัครหรือวันที่เขาสูระบบครั้งลาสุด หรือระยะเวลาอื่นตามที่ผูใหบริการ
กำหนด โดยผูใหบริการไมจำเปนตองแจงหรือไดรับความยินยอมจากผูขอใหบริการอีก ทั้งนี้ ผูขอใชบริการ
ตกลงจะไมถือวาการกระทำดังกลาวทำใหผูขอใชบริการขาดประโยชนหรือไดรับความเสียหายและจะไม
เรียกรองใหผูใหบริการรับผิดชอบในคาขาดประโยชนหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
8.3 กรณีผูใหบริการตรวจสอบแลวปรากฏวา มีการแกไขหรือดัดแปลงโทรศัพทเคลื่อนที่รวมทั้งระบบของ
โทรศัพทเคลื่อนที่ของผูขอใชบริการที่ใชบริการ ระบบ “แอปพลิเคชัน ทางรัฐ” เชน การแกไขหรือดัดแปลง
ระบบปฏิบ ัต ิการของโทรศัพ ท iPhone (iPhone Operating System: ios) (ซึ ่ งเรี ย กวา Jailbreaking)
หรือ การแกไขหรือดัดแปลงระบบปฏิบัติการของโทรศัพทที่ใช Android (ซึ่งเรียกวา Rooting) เปนตน ผู
ใหบริการมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการใหบริการ ระบบ “แอปพลิเคชัน ทางรัฐ” ของผูขอใชบริการทันที โดย
ผูใหบริการไมตองแจงใหผูขอใชบริการทราบลวงหนา ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการใชบริการของผูขอใช
บริการ และผูขอใชบริการขอสละสิทธิในการเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากผูใหบริการทุกประการ
8.4 ผูใหบริการมีสิทธิจะไมใหบริการ หรือระงับ หรือยกเลิกการใหบริการเมื่อใดก็ได โดยแจงใหผูขอใช
บริการทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน เวนแต กรณีที่ผูใหบริการเห็นวาการดำเนินการตามขอตกลง และ
เงื่อนไขการใช บริการนี้ อาจเปนการขั ดตอกฎหมาย หรือความสงบเรีย บร อย หรือศีลธรรมอันดีข อง
ประชาชน หรือมีพฤติการณอันนาเชื่อวามีการใชบริการหรือการทำรายการในลักษณะ Robot หรือโดย
ทุจริตหรือโดยมิชอบไมวาประการใดๆ หรือมีเหตุจำเปนอื่นใดซึ่งไมอาจแจงลวงหนาได

9. การบันทึกและการเปดเผยขอมูล
9.1 ผูขอใชบริการรับรองวารูปภาพ ชื่อ สัญลักษณ เครื่องหมายและ/หรือขอมูลใดๆ ของผูขอใชบริการที่
นำมาตั้งคาเพื่อแสดงหรือดำเนินการใดๆ ในการใชบริการระบบ “แอปพลิเคชัน ทางรัฐ” เปนทรัพยสินทาง
ปญญาของผูขอใชบริการ และ/หรือผูขอใชบริการมีสิทธิโดยชอบในการนำมาใชเพื่อการดังกลาว และหาก
เกิดความเสียหายใดๆ แกผูใหบริการอันเนื่องมาจากการนำรูปภาพ ชื่อ สัญลักษณ เครื่องหมายและ/หรือ
ขอ มู ลใดๆ ดั งกลา วมาใชกับ การใชบ ริการ ระบบ “แอปพลิเคชัน ทางรั ฐ” ผู ขอใชบริก ารตกลงชดใช
คาเสียหายที่เกิดขึ้นแกผูใหบริการทั้งสิ้น
9.2 ผูใหบริการและหนวยงานผูรวมใหบริการจะทำการเก็บรวบรวม หรือใชขอมูลสวนบุคคล และ/หรือ
ขอมูลใดๆ ของผูขอใชบริการที่ไดใหไวหรือมีอยูกับผูใหบริการและหนวยงานผู ร วมใหบริการ หรือที่ผู
ใหบริการและหนวยงานผูรวมใหบริการไดรับหรือเขาถึงไดจากแหลงอื่น หรือขอมูลอื่นใดตามที่หนวยงาน
หรือคณะกรรมการที่มีอำนาจตามกฎหมายประกาศกำหนด ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ขอมูล” รวมทั้งอาจมี
การสง โอน และ/หรือเปดเผยขอมูลของผูขอใชบริการ ใหแก ผูใหบริการภายนอก ผูประมวลผลขอมูล ผูรับ
โอนสิทธิเรียกรอง หนวยงาน/องคกร/นิติบุคคลใดๆ ที่มีสัญญากับผูใหบริการ หนวยงานราชการ และ/หรือ
นิติบุคคลใดๆ ที่ผูใหบริการเปนคูสัญญาหรือมีความสัมพันธดวย ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจของผูใหบริการ การวิเคราะหขอมูล การใหและ/หรือปรับปรุง
บริการ หรือผลิตภัณฑตางๆของผูใหบริการ การที่ผูใหบริการจางหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นดำเนินการ
แทน ไมวางานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดตอสื่อสาร หรืองานอื่นใด ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
และเปนการดำเนินภารกิจสาธารณะหรือการใชอำนาจตามกฎหมายของผูใหบริการ รวมทั้งปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือระเบียบของประเทศใดๆ ที่ใชบังคับกับผูใหบริการโดยผูขอใชบริการรับ ทราบวา ผูขอใช
บริการสามารถติดตอผูใหบริการผานชองทาง DGA Contact Center โทร. 02-612-6060 ทั้งนี้ ชองทาง
ติดตอผูใหบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้นหรือลดลงไดในอนาคต โดยผูใหบริการจะไดแจงใหทราบ
ทาง website ของผูใหบริการ
10. การติดตอและการสงคำบอกกลาว
บรรดาเอกสารหรือหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสใดๆ ที่ผูใหบริการสงไปยังผูขอใชบริการและหนวยงานผู
รวมใหบริการไมวาจะสงทางไปรษณียลงทะเบียน หรือไมลงทะเบียน หรือใหคนนำไปสงเองก็ตาม หากสงไป
ตามที่อยู และ/หรือสำนักงาน และ/หรือที่ติดตอทางสื่ออิเล็กทรอนิกสตามที่ไดแจงไวกับผูใหบริการ ไมวาจะมี
ผูรับไวหรือไมก็ตามหรือสงไมไดเพราะมีการเปลี่ยนแปลงที่อยูและ/หรือสำนักงานและ/หรือที่ติดตอทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกสหรือที่อยูและ/หรือสำนักงานถูกรื้อถอนไปและ/หรือที่ติดตอทางสื่ออิเล็กทรอนิกสถูกระงับหรือ
ยกเลิกโดยผูขอใชบริการไมไดแจงเปนหนังสือตอผูใหบริการก็ดีหรือสงไม ได เพราะหาที่ตั้งที่อยูและ/หรือ
สำนักงานและ/หรือที่ติดตอทางสื่ออิเล็กทรอนิกสตามที่แจงไวไมพบก็ดี ใหถือวาผูขอใชบริการไดรับทราบ
ขอความในเอกสารหรือหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสนั้นๆ โดยชอบแลว และใหถือวาเอกสารหรือหนังสือหรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกสนั้นๆ ไดสงโดยชอบแลว

11. กฎหมายที่ใชบังคับ
ขอตกลงฉบับนี้ใหใชบังคับและอยูภายใตกฎหมายไทยและใหศาลไทยเปนศาลที่มีเขตอำนาจในการ
พิจารณาขอพิพาทที่เกิดขึ้นตามขอตกลงฉบับนี้
12. การแกไขขอตกลง
ผูใหบริการมีสิทธิแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมขอตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ อัตราคา ธรรมเนียม และ
รายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวของกับ ระบบ “แอปพลิเคชัน ทางรัฐ” รวมทั้ง ขอตกลงและเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวของ
โดยไมตองแจงใหผูขอใชบริการทราบลวงหนา
13. ขอตกลงทั่วไป
13.1 ผูใหบริการอาจมีความจำเปนตองเปดเผยขอมูลของผูขอใชบริการตอเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐ
เมื ่อผูใหบ ริ การไดรับ การรองขอหรือ ไดร ับ คำสั่งหรือเปน การปฏิบัติห รื อการใช อำนาจตามกฎหมาย
ประกาศ หรือระเบียบของทางราชการ
13.2 ผูใหบริการมีสิทธิโอนสิทธิและ/หรือหนาที่ใดๆ ภายใตขอตกลงฉบับนี้ใหแกบุคคลอื่น โดยไมตองขอ
ความยินยอมหรือแจงใหผูขอใชบริการทราบลวงหนา แตสิทธิและ/หรือหนาที่ใดๆ ภายใตขอตกลงฉบับนี้
ของผูขอใชบริการไมอาจโอนใหแกบุคคลอื่นได เวนแตจะไดรับความยินยอมลวงหนาเปนลายลักษณอักษร
จากผูใหบริการ
13.3 กรณีหากขอตกลงฉบับนี้ทำขึ้นเปนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และหากมีขอความขัดแยงหรือไม
สอดคลองกันระหวางภาษาดังกลาว ใหถือฉบับภาษาไทยเปนหลัก

