ข้ อกําหนดและนโยบายการให้ บริ ก าร
สํ านัก งานคณะกรรมการป้ อ งกันและปราบปรามยาเสพติด
กระทรวงยุ ติธรรม
--------------------------------------------------------------------------------

คํานิยาม
“สํานักงาน ป.ป.ส.” หรื อ “ผูใหบริการ” หมายความถึง สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด
“ผูใชบริ การ” หมายความถึ ง บุ คคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ใชบริการใดๆ ของ สํานักงาน ป.ป.ส.
“บริการ” หมายความรวมถึง การใชผลิ ตภัณฑ ซอฟตแวร และเว็ บ ไซตของสํานักงาน ป.ป.ส.
ข อกํา หนดในการให บริการของ สํานั กงาน ป.ป.ส.
1. ข อกํา หนด
1.1 สํานักงาน ป.ป.ส. จะใหบริ การแกผูใชบริ การภายใตข อกําหนดและนโยบายการใหบริ การ ที่กําหนด
ไวในเอกสารฉบับนี้ ซึ่ งต อไปจะเรี ยกว า “ขอกําหนดทั่ว ไป” และภายใตขอตกลงการใชบริการที่กําหนด
เพิ่ มเติ มไว สําหรั บบริการหนึ่ง บริการใดโดยเฉพาะ ซึ่ งตอไปจะเรีย กวา “ข อกําหนดเฉพาะ”
1.2 ผูใชบริ การสามารถรับทราบข อกําหนดทั่ว ไป และข อกําหนดเฉพาะไดโ ดยการเขาใชงานผานบริการ
ของ สํานั กงาน ป.ป.ส.
1.3 ข อกําหนดทั่ว ไปและข อกําหนดเฉพาะซึ่ งตอไปจะเรีย กรวมวา “ข อกําหนด” ถือเปนสาระสําคัญใน
การให บริ การของสํานั กงาน ป.ป.ส. โดยผูใชบริการมีห นาที่จ ะตองอานขอกําหนดเหลานี้ใหเขาใจโดยละเอีย ด
และใหมีผลผูกพั นทางกฎหมายระหวางผู ใชบริ การและ สํานั กงาน ป.ป.ส.
1.4 ในกรณีที่ขอกําหนดทั่ว ไปมีขอความขัดแยงกับขอกําหนดเฉพาะ ใหขอความในขอกําหนดเฉพาะบังคับ
มีผลบั งคับ ใชสําหรั บบริการนั้นแทนข อกําหนดทั่ว ไป
1.5 สํานักงาน ป.ป.ส. คงไวซึ่งสิ ทธิ ในการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนด โดยไมตองแจงใหแกผูใชบริการทราบ
ลวงหน าเปนลายลั กษณ อักษร
2. การยอมรั บข อกําหนด
2.1 ผูใชบริ การจะตองรับทราบและยอมรั บขอกําหนด มิฉะนั้ น ผู ใชบริ การจะไมสามารถใชบริการได
2.2 ผูใชบริ การสามารถรับทราบและยอมรั บขอกําหนดไดโ ดย:
(1) ลงลายมื อชื่ อเพื่ อรั บทราบและยอมรับกับ ขอกําหนด โดย สํานั กงาน ป.ป.ส. จะจัดเตรีย ม
เอกสารนี้ ไว ใหผู ใชบริ การในแบบขอใชบริ การ
(2) โดยการใช บริ การของ สํานั กงาน ป.ป.ส. ในกรณีนี้ ใหถื อวาผูใชบริการรับ ทราบและยอมรับ
ข อกําหนดโดยปริย ายนับจากเวลาที่ เริ่ มใช บริการเปนตนไป
2.3 ผูใชบริ การควรบั น ทึกหรื อทําสําเนาขอกําหนดทั่ว ไปไวเพื่อเปนหลักฐาน
3. การให บริ การโดย สํานั กงาน ป.ป.ส.
3.1 สํานักงาน ป.ป.ส. อาจมี การพัฒนาหรื อปรับ ปรุงรูป แบบและลักษณะของบริการเพื่อมอบ
ประสบการณที่ดีที่สุ ดเทาที่จะเปน ไปได แกผูใชบริ การ โดยไมต องแจ งใหผูใช บริ การทราบลวงหน า
3.2 สํานักงาน ป.ป.ส. อาจหยุ ดใหบริ การเปน การชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการใหบริการแก
ผูใชบริ การรายใดเปน การเฉพาะหากการใหบริการดังกลาวสงผลกระทบตอผูใชบริการอื่น ๆ หรือขัดแยงตอขอ
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กฏหมาย โดยไมต องแจงใหผูใชบริ การทราบลวงหน า และจะทําการแจ งใหผูใชบริการทราบหลังจาก
ดําเนิ นการภายใน ๗ วัน
3.3 การหยุ ด หรื อการยกเลิกบริ การตามขอ ๓.๒ ผูใชบริ การจะไมสามารถเขาใชบริการ และเขาถึง
รายละเอี ยดบัญชี ของผูใช บ ริการ ไฟลเ อกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยูในบัญชีของผูใชบริการได
**ใน กรณีที่ สํานั กงาน ป.ป.ส. หยุดให บริการเป นการถาวร หรื อยกเลิกบริ การแกผูใ ชบริการ สํานั กงาน
ป.ป.ส. มีสิทธิ ในการลบขอมูลตา งๆ ที่ อยูในบั ญชี ของผูใช บริ การได โดยไมต องแจงใหผูใชบริ การทราบ
ลวงหนา
3.4 สํานักงาน ป.ป.ส. อาจกําหนดขอบเขตสูงสุ ดของปริมาณขอมูล ที่ผูใชบริการอาจสงหรื อไดรับผ าน
บริการหรื อจํานวนพื้นที่จัด เก็บ ที่ใชสําหรั บการให บริ การใดๆ เมื่อใดก็ได โดยขึ้น อยูกับ การพิจารณาของ
สบทร. ยกเวน กรณี ที่มีการตกลงเป นลายลักษณอักษรไวกับ ทาง สํานักงาน ป.ป.ส.
4. การใช บริการโดยผู ใช บริการ
4.1 ผูใชบริ การจะใหข อมูลเกี่ยวกับ ตนเอง เชน ขอมูลระบุตัวตนหรือรายละเอีย ดการติดตอที่ถูกตอง
เปนจริง และเปนปจจุบันเสมอ แก สํานั กงาน ป.ป.ส. อันเปนสวนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใชบริการ
หรือการใชบริการที่ ตอเนื่ อง
4.2 ผูใชบริ การจะใชบริ การนี้เ พื่ อวั ตถุ ประสงคที่ไดรับอนุญ าตตามขอตกลงที่ไดทํากับ สํานักงาน
ป.ป.ส. และไมขัดต อกฎหมาย กฎระเบียบ ข อบังคับ หลักปฏิบัติ ที่ เปน ที่ย อมรั บโดยทั่ว ไป
4.3 ผูใชบริ การจะไมเขาใช หรื อพยายามเขาใช บริ การหนึ่ งบริ การใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใชวิธี การ
อัตโนมัติ (การใชส คริปต) นอกจากช องทางที่ สํานั กงาน ป.ป.ส. จั ดเตรีย มไวให เวน แตผู ใชบริ การจะไดรับ
อนุ ญาตจาก สํานั กงาน ป.ป.ส. โดยชัด แจ งใหทําเชนนั้น ได
4.4 ผูใชบริ การจะไมทําหรือมีสว นรว มในการขัดขวางหรือรบกวนบริ การของ สํานักงาน ป.ป.ส. รวมทั้ง
เครื่ องแม ขา ยและเครื อข ายที่เชื่ อมต อกับ บริการ
4.5 ผูใชบริ การจะไมทําสําเนา คั ดลอก ทําซ้ํา ขาย แลกเปลี่ ยน หรื อขายตอบริการเพื่อวัตถุป ระสงคใดๆ
เวนแตผู ใชบริการจะไดรับ อนุญาตจาก สํานักงาน ป.ป.ส. โดยชัด แจ งใหทําเชนนั้น ได
4.6 ผูใชบริ การจะเปนผูรับผิ ดชอบแตเ พี ยงผู เดียวต อบุ คคลใดๆ ในความเสีย หายอั นเกิดจากการละเมิ ด
ข อกําหนด
5. รหั สผ านและการรักษาความปลอดภั ยของบัญชี
5.1 ผูใชบริ การมีหน าที่ ในการรั กษาความลับ ของรหัสผานที่เชื่ อมโยงกับบั ญชี ใดๆ ที่ใช ในการเขาถึ ง
บริการ
5.2 ผูใชบริ การจะเปนผูรับผิ ดชอบแตเ พี ยงผู เดียวต อ สํานักงาน ป.ป.ส. สําหรับ การใชงานทั้งหมดที่
เกิ ดขึ้ นภายใตบั ญชีของผู ใช บริการ
6. การรั ก ษาความเปนส วนตัวและข อมูลส วนบุคคลของผูใชบริการ
6.1 สํานักงาน ป.ป.ส. จะปฏิบัติต อขอมูลสวนบุ คคลและปกป องความเปนสวนตัวของผูใช บริ การ ภายใต
นโยบายสวนบุคคลของ สํานักงาน ป.ป.ส.
6.2 ผูใชบริ การตกลงวาจะปฏิบัติตามนโยบายสวนบุคคลของ สํานั กงาน ป.ป.ส.
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7. เนื้อหาในบริ การ
7.1 ผูใชบริ การอาจไดรั บ เขา ถึง สรา ง สง หรือแสดงขอมูล เชน ไฟลขอมูล ขอความลายลักษณอักษร
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ดนตรี ไฟลเสี ยง หรื อเสี ยงอื่ นๆ ภาพถ าย วิดีโ อ หรื อรู ปภาพอื่น ๆ โดยเป นสวนหนึ่ง
ของบริ การหรื อโดยผา นการใชบริการ ซึ่งต อไปนี้จ ะเรีย กวา “เนื้ อหา”
7.2 เนื้ อหาที่นํา เสนอต อผู ใชบริ การ อาจไดรับ การคุมครองโดยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของเจาของ
เนื้ อหานั้นผู ใชบริ การไมมีสิ ทธิเปลี่ยนแปลงแกไขจําหนายจายโอน หรือสรางผลงานตอเนื่องโดยอาศัย เนื้อหา
ดังกลาวไมวาจะทั้ งหมดหรื อบางสว น เวนแตผูใชบริการจะไดรับ อนุญาตโดยชัดแจ งจากเจาของเนื้ อหานั้ น
7.3 ผูใชบริ การอาจพบเนื้ อหาที่ ไมเหมาะสมหรือหยาบคายอันกอใหเกิดความไมพอใจภายใตความเสี่ย ง
ของตนเอง
7.4 สํานักงาน ป.ป.ส. ทรงไว ซึ่งสิทธิ ในการคั ด กรอง ตรวจทาน ทําเครื่ องหมาย เปลี่ย นแปลงแก ไข
ปฏิเสธ หรื อลบเนื้ อหาใดๆ ที่ ไม เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่ง สํานักงาน ป.ป.ส. อาจจัดเตรีย มเครื่ องมือใน
การคั ด กรองเนื้ อหาอยา งชัดเจนโดยไม ขัดตอกฎหมาย กฎ ระเบีย บของทางราชการที่เกี่ยวของ
7.5 สํานักงาน ป.ป.ส. จะไมมีสวนรั บผิดชอบตอบุคคลใดๆ ในความสูญเสียหรือเสียหาย อัน เกิดจาก
เนื้ อหาที่ สํานั กงาน ป.ป.ส. มิ ไดเปนผูสรางขึ้ น โดยผูที่เ นื้อหาดั งกลาวจะตองเป นผู รับผิดชอบแตเ พีย งผูเ ดียว
** หากผู ใช บริ การได สรา ง ส ง หรื อแสดงเนื้อหาใดๆ ในบริการ ผูใชบริการจะตองเปน ผูรับผิดชอบแต
เพียงผูเดี ยวต อความสูญเสี ยหรื อเสี ยหายใดๆ อันเกิด จากเนื้อหาดังกลา วนั้นตอบุคคลใดๆ รวมถึง
สํานัก งาน ป.ป.ส. ด วย
8. กรรมสิ ทธิ์และสิ ทธิในทรัพยสิน ทางปญญา
8.1 สํานักงาน ป.ป.ส. หรือผูให อนุญาตแก สํานั กงาน ป.ป.ส. เปนผูมีสิ ทธิต ามกฎหมายแตเ พีย งผูเดียวใน
กรรมสิ ทธิ์ ผลประโยชน ทั้งหมด รวมถึ งสิ ทธิในทรัพยสินทางปญญาใดๆ ที่มีอยูในบริการซึ่ง สํานักงาน ป.ป.ส.
หรือผูให อนุญาตแก สํานั กงาน ป.ป.ส. เปนผูจั ดทําขึ้ น ไมวาสิ ทธิเ หลานั้นจะไดรับ การจดทะเบียนไวหรื อไมก็
ตาม
8.2 ผูใชบริ การจะตองไมเปดเผยขอมูล ที่ สํานักงาน ป.ป.ส. กําหนดใหเปน ความลับ โดยไมไดรั บความ
ยินยอมเป นลายลั กษณ อักษรลวงหนาจาก สํานั กงาน ป.ป.ส.
8.3 ผูใชบริ การจะตองไมใชชื่ อทางการค า เครื่ องหมายการคา เครื่องหมายการบริ การ ตราสัญลักษณ ชื่ อ
โดเมนของ สํานั กงาน ป.ป.ส. โดยไม ไดรับ ความยินยอม เปนลายลั กษณ อักษรจาก สํานั กงาน ป.ป.ส.

