
ข้อกาํหนดและนโยบายการให้บริการ 
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

กระทรวงยุติธรรม 
      -------------------------------------------------------------------------------- 

คํานิยาม 

“สํานักงาน ป.ป.ส.” หมายความถึง สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

“ผูใหบริการ” หมายความถึง สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด                                               

“ผูใชบริการ” หมายความถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ใชบริการใดๆ ของ สํานักงาน ป.ป.ส. 

“บริการ” หมายความรวมถึง การใชผลิตภัณฑ ซอฟตแวร และเว็บไซตของสํานักงาน ป.ป.ส.  

 
ขอกําหนดในการใหบริการของ สํานักงาน ป.ป.ส. 

1. ขอกําหนด 

     1.1 สํานักงาน ป.ป.ส. จะใหบริการแกผูใชบริการภายใตขอกําหนดและนโยบายการใหบริการ ที่กําหนด

ไวในเอกสารฉบับนี้ ซ่ึงตอไปจะเรียกวา “ขอกําหนดท่ัวไป” และภายใตขอตกลงการใชบริการที่กําหนด

เพ่ิมเติมไว สําหรับบริการหนึ่ง บริการใดโดยเฉพาะ ซ่ึงตอไปจะเรียกวา “ขอกําหนดเฉพาะ” 

     1.2 ผูใชบริการสามารถรับทราบขอกําหนดท่ัวไป และขอกําหนดเฉพาะไดโดยการเขาใชงานผานบริการ

ของ สํานักงาน ป.ป.ส. 

     1.3 ขอกําหนดท่ัวไปและขอกําหนดเฉพาะซ่ึงตอไปจะเรียกรวมวา “ขอกําหนด” ถือเปนสาระสําคัญใน

การใหบริการของสํานักงาน ป.ป.ส. โดยผูใชบริการมีหนาท่ีจะตองอานขอกําหนดเหลานี้ใหเขาใจโดยละเอียด 

และใหมีผลผูกพันทางกฎหมายระหวางผูใชบริการและ สํานักงาน ป.ป.ส. 

    1.4 ในกรณีท่ีขอกําหนดท่ัวไปมีขอความขัดแยงกับขอกําหนดเฉพาะ ใหขอความในขอกําหนดเฉพาะบังคับ

มีผลบังคับใชสําหรับบริการนั้นแทนขอกําหนดทั่วไป 

     1.5 สํานักงาน ป.ป.ส. คงไวซึ่งสิทธิในการแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนด โดยไมตองแจงใหแกผูใชบริการทราบ  

ลวงหนาเปนลายลักษณอักษร  

2. การยอมรับขอกําหนด 

     2.1 ผูใชบริการจะตองรับทราบและยอมรับขอกําหนด มิฉะนั้น ผูใชบริการจะไมสามารถใชบริการได 

     2.2 ผูใชบริการสามารถรับทราบและยอมรับขอกําหนดไดโดย: 

           (1) ลงลายมือชื่อเพ่ือรับทราบและยอมรับกับขอกําหนด โดย สํานักงาน ป.ป.ส. จะจัดเตรียม

เอกสารนี้ไวใหผูใชบริการในแบบขอใชบริการ 

           (2) โดยการใชบริการของ สํานักงาน ป.ป.ส. ในกรณีนี้ ใหถือวาผูใชบริการรับทราบและยอมรับ

ขอกําหนดโดยปริยายนับจากเวลาท่ีเริ่มใชบริการเปนตนไป 

     2.3 ผูใชบริการควรบันทึกหรือทําสําเนาขอกําหนดท่ัวไปไวเพ่ือเปนหลักฐาน 
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3. การใหบริการโดย สํานักงาน ป.ป.ส. 

     3.1 สํานักงาน ป.ป.ส. อาจมีการพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบและลักษณะของบริการเพื่อมอบ

ประสบการณท่ีดีท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปไดแกผูใชบริการ โดยไมตองแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนา 

     3.2 สํานักงาน ป.ป.ส. อาจหยุดใหบริการเปนการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการใหบริการแก

ผูใชบริการรายใดเปนการเฉพาะหากการใหบริการดังกลาวสงผลกระทบตอผูใชบริการอื่นๆ หรือขัดแยงตอขอ

กฏหมาย โดยไมตองแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนา  และจะทําการแจงใหผูใชบริการทราบหลังจาก

ดําเนินการภายใน ๗ วัน 

     3.3 การหยุด หรือการยกเลิกบริการตามขอ ๓.๒ ผูใชบริการจะไมสามารถเขาใชบริการ และเขาถึง

รายละเอียดบัญชีของผูใชบริการ ไฟลเอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอ่ืนๆ ท่ีอยูในบัญชีของผูใชบริการได 

**ใน กรณีท่ี สํานักงาน ป.ป.ส. หยุดใหบริการเปนการถาวร หรือยกเลิกบริการแกผูใชบริการ สํานักงาน 

ป.ป.ส. มีสิทธิในการลบขอมูลตางๆ ท่ีอยูในบัญชีของผูใชบริการได โดยไมตองแจงใหผูใชบริการทราบ

ลวงหนา 

     3.4 สํานักงาน ป.ป.ส. อาจกําหนดขอบเขตสูงสุดของปริมาณขอมูลท่ีผูใชบริการอาจสงหรือไดรับผาน

บริการหรือจํานวนพื้นที่จัดเก็บท่ีใชสําหรับการใหบริการใดๆ เม่ือใดก็ได โดยขึ้นอยูกับการพิจารณาของ 

สบทร. ยกเวนกรณีท่ีมีการตกลงเปนลายลักษณอักษรไวกับทาง สํานักงาน ป.ป.ส. 

 

4. การใชบริการโดยผูใชบริการ 

     4.1 ผูใชบริการจะใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง เชน  ขอมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดตอท่ีถูกตอง 

เปนจริง และเปนปจจุบันเสมอ แก สํานักงาน ป.ป.ส. อันเปนสวนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใชบริการ 

หรือการใชบริการท่ีตอเนื่อง 

     4.2 ผูใชบริการจะใชบริการนี้เพ่ือวัตถุประสงคท่ีไดรับอนุญาตตามขอตกลงท่ีไดทํากับ สาํนักงาน 

ป.ป.ส. และไมขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ หลักปฏิบัติ  ท่ีเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป 

     4.3 ผูใชบริการจะไมเขาใช หรือพยายามเขาใชบริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใชวิธีการ

อัตโนมัติ (การใชสคริปต) นอกจากชองทางท่ี สํานักงาน ป.ป.ส. จัดเตรียมไวให เวนแตผูใชบริการจะไดรับ

อนุญาตจาก สํานักงาน ป.ป.ส. โดยชัดแจงใหทําเชนนั้นได 

     4.4 ผูใชบริการจะไมทําหรือมีสวนรวมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของ สํานักงาน ป.ป.ส. รวมทั้ง

เครื่องแมขายและเครือขายท่ีเชื่อมตอกับบริการ 

     4.5 ผูใชบริการจะไมทําสําเนา คัดลอก ทําซํ้า ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายตอบริการเพ่ือวัตถุประสงคใดๆ 

เวนแตผูใชบริการจะไดรับอนุญาตจาก สํานักงาน ป.ป.ส. โดยชัดแจงใหทําเชนนั้นได 

     4.6 ผูใชบริการจะเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอบุคคลใดๆ ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิด

ขอกําหนด 
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5. รหัสผานและการรักษาความปลอดภัยของบัญชี 

     5.1 ผูใชบริการมีหนาท่ีในการรักษาความลับของรหัสผานท่ีเชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใชในการเขาถึง

บริการ 

     5.2 ผูใชบริการจะเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอ สํานักงาน ป.ป.ส. สําหรับการใชงานท้ังหมดที่

เกิดข้ึนภายใตบัญชีของผูใชบริการ 

 

6. การรักษาความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ 

     6.1 สํานักงาน ป.ป.ส. จะปฏิบัติตอขอมูลสวนบุคคลและปกปองความเปนสวนตัวของผูใชบริการ ภายใต

นโยบายสวนบุคคลของ สํานักงาน ป.ป.ส. 

     6.2 ผูใชบริการตกลงวาจะปฏิบัติตามนโยบายสวนบุคคลของ สํานักงาน ป.ป.ส. 

 

7. เนื้อหาในบริการ 

     7.1 ผูใชบริการอาจไดรับ เขาถึง สราง สง หรือแสดงขอมูล เชน ไฟลขอมูล ขอความลายลักษณอักษร 

ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ดนตรี ไฟลเสียง หรือเสียงอ่ืนๆ ภาพถาย วิดีโอ หรือรูปภาพอ่ืนๆ โดยเปนสวนหนึ่ง

ของบริการหรือโดยผานการใชบริการ ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวา “เนื้อหา” 

     7.2 เนื้อหาท่ีนําเสนอตอผูใชบริการ อาจไดรับการคุมครองโดยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของเจาของ

เนื้อหานั้นผูใชบริการไมมีสิทธิเปลี่ยนแปลงแกไขจําหนายจายโอน หรือสรางผลงานตอเนื่องโดยอาศัยเนื้อหา

ดังกลาวไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน เวนแตผูใชบริการจะไดรับอนุญาตโดยชัดแจงจากเจาของเนื้อหานั้น 

     7.3 ผูใชบริการอาจพบเนื้อหาท่ีไมเหมาะสมหรือหยาบคายอันกอใหเกิดความไมพอใจภายใตความเสี่ยง

ของตนเอง 

     7.4 สํานักงาน ป.ป.ส. ทรงไวซ่ึงสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทําเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลงแกไข 

ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ท่ีไมเหมาะสมออกจากบริการ ซ่ึง สํานักงาน ป.ป.ส. อาจจัดเตรียมเครื่องมือใน

การคัดกรองเนื้อหาอยางชัดเจนโดยไมขัดตอกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวของ 

     7.5 สํานักงาน ป.ป.ส. จะไมมีสวนรับผิดชอบตอบุคคลใดๆ ในความสูญเสียหรือเสียหาย อันเกิดจาก

เนื้อหาท่ี สํานักงาน ป.ป.ส. มิไดเปนผูสรางข้ึน โดยผูท่ีเนื้อหาดังกลาวจะตองเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว 

 

** หากผูใชบริการไดสราง สง หรือแสดงเนื้อหาใดๆ ในบริการ ผูใชบริการจะตองเปนผูรับผิดชอบแต

เพียงผูเดียวตอความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ อันเกิดจากเนื้อหาดังกลาวนั้นตอบุคคลใดๆ รวมถึง 

สํานักงาน ป.ป.ส. ดวย 
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8. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 

     8.1 สํานักงาน ป.ป.ส. หรือผูใหอนุญาตแก สํานักงาน ป.ป.ส. เปนผูมีสิทธิตามกฎหมายแตเพียงผูเดียวใน

กรรมสิทธิ์ ผลประโยชนท้ังหมด  รวมถึงสิทธิในทรัพยสินทางปญญาใดๆ ท่ีมีอยูในบริการซ่ึง สํานักงาน ป.ป.ส. 

หรือผูใหอนุญาตแก สํานักงาน ป.ป.ส. เปนผูจัดทําข้ึน ไมวาสิทธิเหลานั้นจะไดรับการจดทะเบียนไวหรือไมก็

ตาม 

     8.2 ผูใชบริการจะตองไมเปดเผยขอมูลท่ี สาํนักงาน ป.ป.ส. กําหนดใหเปนความลับ โดยไมไดรับความ

ยินยอมเปนลายลักษณอักษรลวงหนาจาก สํานักงาน ป.ป.ส. 

     8.3 ผูใชบริการจะตองไมใชชื่อทางการคา เครื่องหมายการคา เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ 

ชื่อโดเมนของ สํานักงาน ป.ป.ส. โดยไมไดรับความยินยอม เปนลายลักษณอักษรจาก สํานักงาน ป.ป.ส. 

 


