
     
ข#อกำหนดและเง่ือนไขการใช#บริการ 

ระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย1 (workD Platform)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ข#อกำหนดและเงื่อนไขการใช#บริการน้ีระบุถึงข#อกำหนดและเงื่อนไขในการใช#งาน ระบบการสื่อสาร

แบบรวมศูนย1 (workD Platform) ท่ีพัฒนาหรือจัดหาและให#บริการโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(องคIการมหาชน) 
 

1. คำนิยาม 

1.1 เว#นแตPจะกำหนดไว#เปRนอยPางอ่ืนในข#อกำหนดและเง่ือนไขฯ ฉบับน้ี 

บริการ workD หมายถึง ระบบการส่ือสารแบบรวมศูนยI (workD Platform)  

ผูFใหFบริการ  หมายถึง สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคIการมหาชน) หรือ สพร. 

หนIวยงานผูFใชFบริการ  หมายถึง หนPวยงานท่ีใช#บริการใดๆ ของผู#ให#บริการ 

เจFาหนFาท่ีของหนIวยงานผูFใชFบริการ หรือ เจFาหนFาท่ี หมายถึง เจ#าหน#าท่ีของหนPวยงานผู#ใช#บริการ 

ผูFใชFบริการ  หมายถึง หนPวยงานของรัฐ ซึ่งหนPวยงานของรัฐก็จะมีผู#ที่ได#รับมอบหมายให#จัดการบัญชี

ของหนPวยงานตนเองได# รวมทั้งหนPวยงานของรัฐผู#ใช#บริการ จะกำหนดผู#ประสานงานเพื่อไว#สำหรับ

ประสานงานกับ สพร. 

ขFอมูลเพื่อขอรับบริการ หมายถึง ข#อมูลที่ใช#การเข#าถึงข#อมูลหรือบริการผPานบริการ workD ซ่ึง

ผู#ใช#บริการเปRนผู#กำหนดรายละเอียดตPางๆ เชPน ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน ตำแหนPง หนPวยงาน

ต#นสังกัด หมายเลขโทรศัพทI อีเมล เปRนต#น 

ระบบสนับสนุนการใหFบริการ (Backend) หมายถึง สPวนบริหารจัดการข#อมูลผู#ใช#งานของระบบ 

workD ที่มีการจำกัดสิทธิ์การเข#าถึงเฉพาะบุคคลที่ได#รับอนุญาตสำหรับการนำเข#าข#อมูล เชื่อมโยง

ข#อมูล จัดการสิทธ์ิการใช#งาน การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต การออกรายงานเปRนต#น  

บัญชีผู FใชFงาน หมายถึง คุณลักษณะหรือชุดของคุณลักษณะที ่เกี ่ยวข#องกับตัวบุคคล ซึ ่งเปRน

ลักษณะเฉพาะและสามารถบPงบอกหรือจำแนกบุคคลได#ในบริบทที่กำหนด (Identity) ที่ถูกรวบรวม



และบันทึกในรูปแบบดิจิทัล ซึ ่งบPงบอกหรือจำแนกบุคคลในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสIกับผู#

ให#บริการ หรือหนPวยงานผู#รPวมให#บริการ 

สิ่งที่ใชFยืนยันตัวตน (Authenticator) หมายถึง สิ่งที่บุคคลครอบครองและควบคุมเพื่อใช#ในการ

ยืนยันตนเพื่อทำธุรกรรมกับผู#ให#บริการ หรือหนPวยงานผู#รPวมให#บริการ โดยอาจอยูPในรูปแบบ รหัส

ผู#ใช#งาน (User ID) และ/หรือรหัสผPาน (Password) และ/หรือรหัส One Time Password (OTP)  

ขFอกำหนดและเง่ือนไขฯ ฉบับน้ี หมายความถึง ข#อกำหนดและเงื่อนไขการใช#บริการระบบการสื่อสาร

แบบรวมศูนยIฉบับน้ี และตามท่ีแก#ไขเพ่ิมเติม (ถ#ามี) 

ขFอกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติม หมายถึง ข#อตกลงและเงื่อนไขอื่นใดซึ่งแยกตPางหากจากข#อกำหนด

และเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ และเกี่ยวข#องกับระบบ workD เชPน นโยบายการคุ#มครองข#อมูลสPวนบุคคล 

(Privacy Policy) ของผู #ให#บริการ และคำประกาศเกี ่ยวกับความเปRนสPวนตัว (Privacy Notice) 

ข #อตกลงการประมวลผลข #อม ูลส Pวนบ ุคคล (Data Processing Addendum) และนโยบาย 

คุกกี้ ของระบบ workD ซึ่งกลPาวถึงการเก็บรวบรวม การใช# ประมวลผล และเป}ดเผย ข#อมูลสPวน

บุคคลของเจ#าหน#าที่ของหนPวยงานผู#ใช#บริการ และข#อมูลสPวนบุคคลอื่นที่เชื่อมโยงเพื่อการดำเนินงาน

ตามภารกิจของหนPวยงานผู#ใช#บริการ เปRนต#น 

2. การตกลงยอมรับขFอกำหนดและเง่ือนไขฯ 

2.1 ผู#ใช#บริการรับทราบและตกลงวPาการยอมรับข#อตกลงนี้ให#ถือวPาผู#ใช#บริการได#อPาน เข#าใจ และตกลงท่ี

จะผูกพันตามหลักเกณฑI และเงื่อนไขที่กำหนดในข#อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ และข#อกำหนด

และเง่ือนไขฯ เพ่ิมเติมแล#ว 

2.2 ผู#ใช#บริการรับทราบและยอมรับวPา หนPวยงานผู#ให#บริการสามารถให#บริการโดยมีหนPวยงานผู#รPวม

ให#บริการได#และอาจมีข#อกำหนดหรือเงื่อนไขการให#บริการเพ่ิมเติมอ่ืน ท่ีมีวัตถุประสงคIสอดคล#องกับ

การให#บริการระบบการสื่อสารแบบรวมศูนยIได# เชPน ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑI

ในการพิจารณาอนุมัติให#สPวนราชการหรือหนPวยงานของรัฐเชื ่อมโยงระบบคอมพิวเตอรIเพื่อใช#

ประโยชนIข#อมูลในทะเบียนอ่ืนนอกจากทะเบียนบ#าน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย และทะเบียน

ประวัติคนซึ่งไมPมีสัญชาติไทย ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค#า เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติใน

การเป}ดเผยและนำข#อมูลไปใช# เปRนต#น และหากผู#ใช#บริการจำเปRนต#องใช#บริการจากหนPวยงานผู#รPวม

ให#บริการดังกลPาว ผู#ใช#บริการได#อPาน เข#าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามข#อกำหนดและเงื่อนไขการ

ให#บริการเพ่ิมเติมของหนPวยงานผู#รPวมให#บริการแล#ว  

2.3 หากผู#ใช#บริการไมPยอมรับข#อกำหนดและเง่ือนไขฯ ฉบับน้ี หรือข#อกำหนดและเง่ือนไขฯ เพ่ิมเติม หรือ

ข#อกำหนดและเงื่อนไขการให#บริการของหนPวยงานผู#รPวมให#บริการ โปรดยุติการใช#งาน และขอ



ยกเลิกการใช#งานบริการ workD ได#ที่ DGA Contact Center ของผู#ให#บริการ หรือชPองทางอื่นๆ 

ตามท่ีผู#ให#บริการกำหนด 

 

3. การสมัครใชFบริการและหนFาท่ีของผูFดูแลระบบของหนIวยงาน 

3.1  หนPวยงานรัฐที่ต#องการใช#งานบริการ workD สามารถสมัครใช#บริการได#ที่ DGA Contact Center 

หรือชPองทางอื่นตามที่ผู#ให#บริการกำหนด โดยหนPวยงานต#องระบุเจ#าหน#าที่ผู#รับผิดชอบเปRนผู#ดูแล

ระบบของหนPวยงาน (Organization Admin) พร#อมระบุที่อยูPไปรษณียIอิเล็กทรอนิกสIและหมายเลข

โทรศัพทIของเจ#าหน#าท่ีทPานดังกลPาว 

3.2 เมื่อหนPวยงานรัฐสมัครใช#บริการและได#รับอนุมัติให#ใช#บริการแล#ว ผู#ให#บริการจะให#สิทธิ์ผู#ดูแลระบบ

ของหนPวยงาน ให#สามารถเข#าใช#งาน บริการ workD เพื ่อจัดการข#อมูลบัญชีผู #ใช#งาน (User 

Account) และสิทธ์ิการใช#งาน (Role & Permission) ของเจ#าหน#าท่ีภายในหนPวยงานได# 

3.3 เจ#าหน#าที่ของหนPวยงานผู#ใช#บริการ ซึ่งรวมถึง ผู#ดูแลระบบของหนPวยงาน ต#องทำการลงทะเบียนเพ่ือ

เป}ดบัญชีผู#ใช#งานและสมัครใช#บริการ workD โดยระบุหนPวยงานต#นสังกัดและต#องลงทะเบียนด#วย

ข#อมูลที่ถูกต#องและเปRนป�จจุบัน โดยเจ#าหน#าที่ฯ ต#องทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนที่ผู#ให#บริการ

กำหนด 

3.4 ผู#ดูแลระบบของหนPวยงาน มีหน#าท่ีดังน้ี 

  3.4.1 ผู#ดูแลระบบของหนPวยงานมีหน#าที่ในการตรวจสอบ และให#สิทธ์ิบัญชีผู#ใช#งานบริการ 

workD ในนามของหนPวยงาน 

  3.4.2 ผู #ดูแลระบบของหนPวยงานต#องดำเนินการลบ (Delete) หรือระงับ (Disable) บัญชี

ผู#ใช#งานในทันทีที่ผู#ใช#งานไมPได#มีสถานะเปRนเจ#าหน#าที่ของหนPวยงานแล#ว หรือในกรณีท่ี

ผู#ใช#งานไมPมีความจำเปRนต#องใช#บริการ workD 

  3.4.3 ผู #ดูแลระบบของหนPวยงานมีหน#าที ่ตรวจสอบและรับรองความถูกต#องของข#อมูลท่ี

ผู#ใช#งานแจ#งในขณะที่ลงทะเบียน หากผู#ดูแลระบบของหนPวยงานพบวPามีข#อมูลไมPถูกต#อง 

ผู#ดูแลระบบของหนPวยงานสามารถระงับหรือยุติการให#บริการในบัญชีผู#ใช#งานนั้นได# 

จนกวPาจะมีการแก#ไขให#ถูกต#อง ทั้งนี้หากพบวPาผู#ดูแลระบบของหนPวยงานไมPดำเนินการ

ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ผู#ให#บริการมีสิทธิระงับหรือยุติการให#บริการในบัญชี

ผู#ใช#งานน้ันได#เอง โดยไมPต#องได#รับความยินยอมจากเจ#าของบัญชีผู#ใช#งานหรือผู#ใช#บริการ



กPอน ทั้งนี้ให#รวมถึงกรณีที่มีการใช#บัญชีดังกลPาวในการกระทำที่ไมPเหมาะสมอันเปRนการ

ขัดตPอข#อกำหนดและเง่ือนไขการให#บริการหรือฝ�าฝ�นกฎหมายด#วย 

  3.4.4 ผู#ดูแลระบบของหนPวยงานต#องควบคุมดูแลให#ผู #ใช#งานของผู#ใช#บริการให#ปฏิบัติตาม

ข#อกำหนดและเงื ่อนไขฯ ฉบับนี ้ โดยผู #ดูแลระบบของหนPวยงานถือเปRนผู #แทนของ

ผู#ใช#บริการในการติดตPอประสานงานกับผู#ให#บริการ ในกรณีที่เกิดข#อพิพาทใด ๆ ระหวPาง

ผู#ใช#งานที่ไมPวPาฝ�ายใดฝ�ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ�ายเปRนเจ#าหน#าที่ของผู#ใช#บริการที่ผู#ดูแล

ระบบสังกัดอยูP ผู#ใช#งานสามารถแจ#งเรื่องดังกลPาวไปยังผู#ดูแลระบบของผู#ใช#บริการได# 

และผู#ดูแลระบบต#องดำเนินการระงับข#อพิพาทดังกลPาวในทันที ทั้งน้ี หากผู#ดูแลระบบไมP

สามารถระงับข#อพิพาทดังกลPาวได# ผู#ใช#งานหรือผู#ดูแลระบบอาจแจ#งเรื่องดังกลPาวมายังผู#

ให#บริการ เพ่ือเข#ารPวมการระงับข#อพิพาทดังกลPาว 

3.6 ผู#ให#บริการอาจออกสิ่งที่ใช#ยืนยันตัวตน (Authenticator) เพื่อให#ผู#ใช#บริการสามารถเชื่อมโยงระบบ

ของผู#ใช#บริการผPาน Application Program Interface (API) หรือชุดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา 

(Software Development Kit : SDK) ได# ให#ถือวPา สิ่งที่ใช#ยืนยันตัวตนดังกลPาว เปRนบัญชีผู#ใช#งาน

ประเภทหน่ึง และอยูPในความรับผิดชอบของผู#ดูแลระบบของหนPวยงาน 

3.6 ในกรณีท่ีเกิดป�ญหาในการสมัครใช#บริการ การลงทะเบียน หรือการกำหนดสิทธิ เจ#าหน#าท่ีฯ สามารถ

ติดตPอผู#ให#บริการได#ท่ี DGA Contact Center ในกรณีดังกลPาว ผู#ให#บริการอาจขอให#เจ#าหน#าที่ฯ สPง

เอกสารที่จำเปRนหรือดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม เชPน สPงสำเนาเอกสารระบุตัวตน เพื่อใช#ในการยืนยัน

ตัวตนของเจ#าหน#าท่ีฯ 

3.7 ผู#ให#บริการอาจสPงจดหมายอิเล็กทรอนิกสIและ/หรือข#อความ (SMS) แจ#งเตือนอัตโนมัติให#ผู#ใช#บริการ

ผPานทางหมายเลขโทรศัพทIเคลื่อนท่ีของผู#ดูแลระบบของหนPวยงาน ดังนั้น หากผู#ดูแลระบบของ

หนPวยงานเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรศัพทIเคลื่อนที่หรือที่ติดตPอทางสื่ออิเล็กทรอนิกสI ให#ผู#ดูแลระบบ

ของหนPวยงานเปลี่ยนแปลงข#อมูลดังกลPาวที่ DGA Contact Center ของผู#ให#บริการ หรือชPองทาง

อ่ืนๆ ตามท่ีผู#ให#บริการกำหนด 

3.8 ผู#ใช#บริการสามารถขอเปลี่ยนแปลงผู#ดูแลระบบของหนPวยงาน แจ#งเหตุขัดข#อง ขอรับคำปรึกษา

เพ่ิมเติม หรือเปล่ียนแปลงรายละเอียดของบริการ ได#ท่ี DGA Contact Center ของผู#ให#บริการ หรือ

ชPองทางอ่ืนๆ ตามท่ีผู#ให#บริการกำหนด 

 

4. การใชFและการเก็บรักษาบัญชีผูFใชFงาน 



4.1 บัญชีผู#ใช#งานท่ีเจ#าหน#าที่ฯ สมัครและลงทะเบียน มีเพื่อการใช#งานของเจ#าหน#าที่ฯ โดยเฉพาะ และ

เจ#าหน#าที่ฯ เปRนของเจ#าของบัญชีแตPเพียงผู#เดียว โดยเจ#าหน#าที่ฯ ไมPสามารถโอนสิทธิหรือหน#าที่ใน

บัญชีผู#ใช#งานให#บุคคลอ่ืนได# 

4.2 เพ่ือความปลอดภัยของผู#ใช#บริการ บริการ workD กำหนดให#ส่ิงท่ีใช#ยืนยันตัวตน (Authenticator) 

หลักเปRนรหัสผPานเพ่ือเข#าใช#บัญชีผู#ใช#งาน (“Login Password”) ในการเข#าสูPระบบ โดยผู#ใช#บริการ

จะต#องควบคุมและจำกัดการเข#าถึงบัญชีและรหัสผPานของบัญชีบริการ workD เพ่ือความเปRนสPวนตัว

และต#องดำเนินการตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีประกาศใช#งานอยPางเครPงครัด 

4.3 เจ#าหน#าที่ฯ จะต#องไมPเป}ดเผยสิ่งที่ใช#ยืนยันตัวตน (Authenticator) ให#บุคคลอื่นทราบโดยเด็ดขาด 

และเจ#าหน#าที่ฯ ต#องเก็บรักษาสิ่งที ่ใช#ยืนยันตัวตน (Authenticator) ไว#เปRนความลับเฉพาะตัว 

เพราะคำสั ่งใดๆ ก็ตามที ่ส PงผPานบัญชีผู #ใช#งานของเจ#าหน#าที ่ฯ โดยใช#สิ ่งที ่ใช#ย ืนยันตัวตน 

(Authenticator) ดังกลPาว ถือเปRนคำส่ังที่ถูกต#องสมบูรณIและมีผลผูกพันเจ#าหน#าที่ฯ เสมือนได#

ดำเนินการโดยตัวเจ#าหน#าที่ฯ เอง หากเกิดความเสียหายประการใดจากการสูญหายหรือการเป}ดเผย

ส่ิงท่ีใช#ยืนยันตัวตน (Authenticator) หรือจากเหตุอ่ืนใด ผู#ให#บริการไมPจำต#องรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 

4.4 เจ#าหน#าที่ฯ สามารถแก#ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ใช#ยืนยันตัวตน (Authenticator) ได#ด#วยตนเอง ตาม

วิธีการและหลักเกณฑIท่ีผู#ให#บริการกำหนด 

4.5  เจ#าหน#าที่ฯ ต#องระบุสิ่งที่ใช#ยืนยันตัวตน (Authenticator) ในการใช#บริการทุกครั้ง กรณีเจ#าหน#าท่ีฯ 

ใสPสิ่งที่ใช#ยืนยันตัวตน (Authenticator) ไมPถูกต#องตามที่ผู#ให#บริการกำหนด ผู#ให#บริการอาจระงับ

การใช#บริการชั ่วคราวโดยอัตโนมัติและเจ#าหน#าที ่ฯ จะไมPสามารถใช#ส ิ ่งที ่ใช #ย ืนยันตัวตน 

(Authenticator) ได#อีก โดยเจ#าหน#าที่ฯ จะต#องติดตPอกับผู#ให#บริการด#วยตนเอง เพื่อยกเลิกการ

ระงับการใช#บริการ workD ชั่วคราว โดยเจ#าหน#าที่ฯ จะต#องปฏิบัติตามหลักเกณฑI เงื่อนไข และ

วิธีการตามท่ีผู#ให#บริการกำหนด 

4.6 กรณีท่ีเจ#าหน#าที ่ฯ ลืมสิ ่งที ่ใช#ยืนยันตัวตน (Authenticator) เจ#าหน#าที ่ฯ สามารถติดตPอ DGA 

Content Center หรือชPองทางอ่ืนๆ ท่ีผู#ให#บริการกำหนด 

7.7 ผู#ให#บริการอาจสPงจดหมายอิเล็กทรอนิกสIและ/หรือข#อความ (SMS) แจ#งเตือนอัตโนมัติให#เจ#าหน#าท่ีฯ 

ผPานทางหมายเลขโทรศัพทIเคลื่อนที่ที่เจ#าหน#าที่ระบุไว# ดังนั้น หากเจ#าหน#าที่ฯ เปลี่ยนแปลงเลข

หมายโทรศัพทIเคล่ือนท่ีหรือท่ีติดตPอทางส่ืออิเล็กทรอนิกสI ให#เจ#าหน#าท่ีฯ เปล่ียนแปลงข#อมูลดังกลPาว

ท่ี DGA Contact Center ของผู#ให#บริการ หรือชPองทางอ่ืนๆ ตามท่ีผู#ให#บริการกำหนด 

4.7 เจ#าหน#าที่ฯ สามารถระงับ หรือยกเลิก บัญชีผู#ใช#งานและ/หรือการใช#บริการ workD ได#ตลอดเวลา

ด#วยตนเองผPานชPองทางตPางๆ ตามที่ผู#ให#บริการกำหนด ทั้งนี้การระงับบัญชีผู#ใช#งานและ/หรือการใช#



บริการดังกลPาวจะมีผลสมบูรณIนับตั้งแตPเมื่อผู#ให#บริการได#รับแจ#งจากผู#ใช#บริการแล#ว โดยผู#ให#บริการ

ไมPจำต#องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนกPอนการระงับหรือยกเลิกดังกลPาวมีผลสมบูรณI  

  หากเจ#าหน#าที่ฯ มีความประสงคIจะยกเลิกการระงับบัญชีผู#ใช#งานและ/หรือการใช#บริการ

ตPางๆข#างต#น เจ#าหน#าที่ฯ สามารถดำเนินการยกเลิกการระงับ โดยติดตPอผู#ให#บริการตามชPองทาง

ตามท่ีผู#ให#บริการกำหนด 

4.8 ในกรณีภายหลังจากลงทะเบียนสมัครใช#บริการ เสร็จเรียบร#อยแล#ว หากเจ#าหน#าที่ฯ ไมPได#เข#าใช#

บริการ (login) เปRนระยะเวลาติดตPอกัน 90 วัน เจ#าหน#าที่ฯ อาจจะต#องดำเนินการกำหนดรหัสผPาน

ใหมP ตามหลักเกณฑI เง่ือนไข และวิธีการตามท่ีผู#ให#บริการกำหนด 

 

5. การใชFบริการของผูFใหFบริการ 

5.1 ผู#ใช#บริการจะต#องปรับปรุง พัฒนา บำรุงรักษา ระบบดิจิทัลรวมถึงโครงสร#างพื้นฐานและอุปกรณIท่ี

เก ี ่ยวข#องของหนPวยงานให#สามารถเชื ่อมตPอและทำงานรPวมกับบริการ workD ได#อยPางมี

ประสิทธิภาพ 

5.2 ผู#ใช#บริการจะจัดให#มีระบบและมาตรการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยที่เหมาะสมกับระบบดิจิทัล 

รวมถึงโครงสร#างพื้นฐาน และอุปกรณIตPาง ๆ ที่เกี่ยวข#องของหนPวยงานตน เพื่อป�องกันไมPให#บริการ 

workD เกิดความเสียหาย ไมPสามารถทำงานได#หรือประการอื่นใดที่กระทบตPอบริการ workD อยPาง

มีนัยสำคัญ และ/หรือโดยสPงผลกระทบในด#านลบ 

5.3 ผู#ใช#บริการจะต#องรPวมมือกับผู#ให#บริการในการแก#ไขสถานการณIตPาง ๆ ที่อาจทำให#บริการ workD 

เกิดความเสียหาย ไมPสามารถทำงานได# หรือประการอื่นใดที่กระทบตPอบริการ workD อยPางมี

นัยสำคัญ และ/หรือโดยสPงผลกระทบในด#านลบ 

5.4  ผู#ใช#บริการรับรองวPารูปภาพ ชื่อ สัญลักษณI เครื่องหมายและ/หรือข#อมูลใดๆ ของผู#ใช#บริการที่นำมา

ต้ังคPาเพ่ือแสดงหรือดำเนินการใดๆในการใช#บริการ workD  เปRนทรัพยIสินทางป�ญญาของผู#ใช#บริการ 

และ/หรือผู#ใช#บริการมีสิทธิโดยชอบในการนำมาใช#เพื่อการดังกลPาว และหากเกิดความเสียหายใดๆ 

แกPผู #ให#บริการอันเนื่องมาจากการนำรูปภาพ ชื่อ สัญลักษณI เครื ่องหมายและ/หรือข#อมูลใดๆ 

ดังกลPาวมาใช#กับการใช#บริการ workD ผู#ใช#บริการตกลงชดใช#คPาเสียหายที่เกิดขึ้นแกPผู#ให#บริการ

ท้ังส้ิน 

6. ความสมบูรณ1ของการใชFบริการ และผลผูกพันของผูFใชFบริการ 

6.1  ผู#ใช#บริการตกลงยอมรับวPา ข#อมูลตPางๆ เกี่ยวกับการเข#าถึงบริการ workD เชPน ข#อมูลของหนPวยงาน

ผู#รับบริการ หรือ ข#อมูลของหนPวยงานผู#รPวมให#บริการ เปRนสาระสำคัญในการเข#าถึงบริการ workD 



โดยผู#ให#บริการไมPมีหน#าที่ตรวจสอบข#อมูลใด ๆ และเมื่อผู#ให#บริการได#ดำเนินการใด ๆ ตามข#อมูล

ดังกลPาวข#างต#นแล#ว ให#ถือวPาผู#ให#บริการได#ปฏิบัติถูกต#องครบถ#วนทุกประการ หากมีข#อบกพรPอง

ผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามข#อมูลดังกลPาวแล#ว ผู#ใช#บริการยินยอมรับผิดชอบใน

การกระทำและในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกลPาวทุกประการ โดยผู#ให#บริการไมP

จำต#องรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 

6.2 ผู#ใช#บริการรับทราบและตกลงวPา ความสัมพันธIในทางสัญญา (ซึ่งรวมถึงข#อเรียกร#องและความรับผิด) 

ระหวPางผู#ให#บริการกับผู#ใช#บริการที่เกี่ยวข#องกับผลิตภัณฑIและบริการของผู#ให#บริการนั้นถือวPาเปRน

ความผูกพันระหวPางผู#ให#บริการกับผู#ใช#บริการเทPานั้น โดยผู#ให#บริการจะเปRนผู#รับผิดชอบโดยตรงตPอ

ผู#ใช#บริการสำหรับผลิตภัณฑIและบริการใดก็ตามที่มีการนำเสนอ ให#บริการแกPผู#ใช#บริการ โดยที่ ผู#

ให#บริการจะไมPรับผิดชอบตPอผลิตภัณฑIและบริการของผู#ใช#บริการ  

6.3 ผู#ใช#บริการตกลงจะไมPกระทำการใดๆ อันมีผลให#ผู#ให#บริการหรือหนPวยงานผู#รPวมให#บริการต#องเข#รPวม

ในข#อพิพาทระหวPางผู#ใช#บริการกับบุคคลอื่นใด ซึ่งเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวข#องกับการให#บริการ workD 

ตามข#อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับน้ี โดยหากผู#ใช#บริการมีข#อตPอสู# และ/หรือสิทธิเรียกร#องใดๆ ก็จะ

ไปดำเนินการกับบุคคลอ่ืนด#วยตนเอง 

7. ความรับผิดและขFอยกเวFนความรับผิดของผูFใหFบริการ 

7.1 หนPวยงานผู#ใช#บริการต#องกำหนดมาตรการป�องกันข#อมูลที่เชื่อมโยงได#จากบริการ workD มิให#ถูก

คัดลอก ทำซ้ำ หรือดัดแปลง อันอาจนำไปสูPการหาประโยชนIเชิงพาณิชยIและธุรกิจไมPวPาโดยตรงหรือ

ทางอ#อม และให#พึงระวังการนำข#อมูลไปใช#ท่ีอาจเกิดความเสียหายซ่ึงบุคคลซ่ึงเปRนเจ#าของข#อมูลหรือ

สPวนราชการ โดยท่ีผู#ท่ีเป}ดเผยจะต#องรับผิดชอบตPอความเสียหายน้ัน 

7.2 ผู#ให#บริการจะรับผิดตPอผู#ใช#บริการเฉพาะในกรณีดังตPอไปน้ี: 

7.2.1 ผู#ให#บริการยังไมPได#สPงมอบบัญชีผู#ใช#งาน ให#แกPผู#ใช#บริการและเกิดธุรกรรมบนบริการ workD 

โดยมิชอบ 

7.2.2 เกิดการทำธุรกรรมผPานบริการ workD โดยมิชอบ และมิใชPความผิดของผู#ใช#บริการ 

8.3  หากในระหวPางการดำเนินการตPางๆ ผู#ใช#บริการไมPสามารถเชื่อมตPอกับบริการ workD ได# ให#ถือวPา

การดำเนินการนั้นๆ ไมPสำเร็จและหากผู#ใช#บริการประสงคIจะดำเนินการใดๆ ตPอไป ผู#ใช#บริการ

จะต#องเช่ือมตPอกับบริการ workD เพ่ือเร่ิมต#นดำเนินการดังกลPาวใหมP 

8.4 ผู#ใช#บริการตกลงและยอมรับวPาผู#ให#บริการและหนPวยงานผู#รPวมให#บริการไมPต#องรับผิดจากการที่ผู#ให#

บริการไมPสามารถปฏิบัติตามข#อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับน้ีได# หรือจากการที่ทำธุรกรรมหรือการใช#

บริการใดๆ ไมPสำเร็จหรือลPาช#า อันเนื่องมาจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังจะกลPาวตPอไปนี้ ทั้งน้ี ผู#ให#บริการ



มีสิทธิที่จะไมPให#บริการในครั้งนั้นๆ ได#ตามที่ผู#ให#บริการเห็นสมควร และผู#ใช#บริการจะไมPถือเอาเหตุ

ดังกลPาว เปRนข#อเรียกร#องให#ผู#ให#บริการรับผิดชอบตPอความเสียหายใดๆท่ีเกิดข้ึนท้ังส้ิน 

8.4.1 ผู#ใช#บริการปฏิบัติผิดข#อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ หรือข#อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติม 

หรือข#อกำหนดและเง่ือนไขการให#บริการของหนPวยงานผู#รPวมให#บริการ 

8.4.2 กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยและ/หรือเหตุอื่นใดที่ผู#ให#บริการและหนPวยงานผู#รPวมให#บริการไมPต#อง

รับผิดชอบ เชPน ในกรณีที ่มีความชำรุดบกพรPอง เสียหาย ขัดข#อง หรือลPาช#าของระบบ

คอมพิวเตอรI และ/หรือระบบไฟฟ�า และ/หรือระบบเครือขPายอินเตอรIเน็ต (Internet) และ/

หรือระบบการติดตPอสื่อสาร และ/หรือระบบเครือขPายโทรศัพทIเคลื่อนที่และ/หรืออุปกรณI

อิเล็กทรอนิกสIตPางๆ และ/หรือระบบอื่นใดที่เกี ่ยวข#องกับการให#บริการนี้ รวมทั้งป�ญหา

ทางด#านพลังงาน การกระทำของบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงผู#บุกรุก (Hacker) อัคคีภัย ภัย

พิบัติทางธรรมชาติ การประท#วง การขนสPงติดขัด การจลาจล สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอรI 

หรือข#อมูลที่เปRนอันตรายตPางๆ (Harmful Data) หรือเหตุตPางๆ อันอยูPนอกเหนือจากการ

ควบคุมของผู#ให#บริการ ซึ่งเปRนอุปสรรคตPอการท่ีผู#ใช#บริการจะเข#าใช#บริการ หรือตPอการที่ผู#ให#

บริการและหนPวยงานผู#รPวมให#บริการจะให#บริการตามข#อกำหนดและเง่ือนไขฯ ฉบับน้ี 

8.4.3 ผู#ให#บริการและหนPวยงานผู#รPวมให#บริการยังไมPได#รับเอกสารหลักฐานประกอบการขอใช#

บริการจากผู#ใช#บริการ 

8.4.4 มีเหตุใดๆ ตามท่ีผู#ให#บริการและ/หรือกฎหมายกำหนด 

8.4.5 ผู#ให#บริการและหนPวยงานผู#รPวมให#บริการต#องใช#ระยะเวลาอันสมควรในการดำเนินการตาม

ข้ันตอนท่ีจำเปRนในการให#บริการ 

8.4.6 ผู#ให#บริการและหนPวยงานผู#รPวมให#บริการมีเหตุจำเปRนหรือเหตุขัดข#องหรือเหตุอันสมควร ไมP

วPาด#วยประการใดๆ 

8.4.7 ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอรIหรือระบบการติดตPอสื่อสารของผู#ให#บริการและหนPวยงานผู#รPวม

ให#บริการ และ/หรือบริษัทในเครือที่เกี่ยวข#องกับการให#บริการของผู#ให#บริการและหนPวยงาน

ผู#รPวมให#บริการ หรือของผู#ใช#บริการหรือของผู#ให#บริการ Internet Service Provider หรือ

ของผู#ให#บริการ Mobile Operator หรือระบบไฟฟ�า ระบบการติดตPอสื่อสารโทรคมนาคม 

หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข#องกับการให#บริการชำรุดขัดข#อง อยูPระหวPางการซPอมแซม หรือป}ด

ระบบชั่วคราวเพื่อบำรุงรักษา เปRนเหตุให#ผู#ใช#บริการไมPสามารถใช#บริการได# ผู#ใช#บริการตกลง

จะไมPยกเอาเหตุขัดข#องดังกลPาวมาเปRนข#อเรียกร#องให#ผู #ให#บริการ และหนPวยงานผู#รPวม

ให#บริการ และ/หรือบริษัทในเครือรับผิดชอบแตPประการใด 



8.5 การให#บริการจะไมPครอบคลุมป�ญหาที่เกิดขึ้นจากระบบสนับสนุนการให#บริการ (Backend) ของ

หนPวยงานผู#รPวมให#บริการ (ถ#ามี) และการใช#งานอุปกรณIท่ีผู#ใช#บริการจัดหามาเพื่อใช#บริการนี้ด#วย

ตนเอง หากผู#ใช#บริการมีความประสงคIขอให#ผู#ให#บริการตรวจสอบป�ญหาดังกลPาว ผู#ใช#บริการจะต#อง

ทำเปRนหนังสือแจ#งความประสงคIมายังผู#ให#บริการ เพื่อทำการพิจารณาคำขอของผู#ใช#บริการเปRนราย

กรณีไป 

9. การระงับ และ/หรือการยกเลิกการใหFบริการ 

9.1  หากผู#ให#บริการประสงคIจะยกเลิกการให#บริการ workD ผู#ให#บริการจะแจ#งให#ผู#ใช#บริการทราบเปRน

ลายลักษณIอักษรลPวงหน#าอยPางน#อย 30 วัน ซ่ึงเม่ือครบกำหนดระยะเวลาดังกลPาวให#ถือวPาข#อกำหนด

และเงื่อนไขฯ ฉบับนี้เปRนอันสิ้นผลลงทันที แตPทั้งนี้ การยกเลิกการให#บริการดังกลPาว ไมPเปRนการลบ

ล#างสิทธิ และ/หรือหน#าที่ที่ผู#ให#บริการและผู#ใช#บริการมีอยูPตPอกัน อันเนื่องมาจากการใดๆ อันได#

กระทำไปกPอนท่ีการใช#บริการตามข#อกำหนดและเง่ือนไขฯ ฉบับน้ีจะเปRนอันส้ินผล  

  อนึ่ง ผู#ใช#บริการตกลงยอมรับวPา ผู#ให#บริการมีสิทธิระงับและ/หรือยกเลิกการให#บริการได#

ทันทีในกรณีท่ีผู#ใช#บริการปฏิบัติผิดข#อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ หรือข#อกำหนดและเงื่อนไขฯ 

เพิ่มเติม หรือมีเหตุการณIที่ทำให#ผู#ให#บริการเชื่อโดยมีเหตุผลอันสมควรวPาผู#ใช#บริการใช#บริการ 

workD  โดยมีแนวโน#มที ่จะมีเจตนาทุจริต และ/หรือทำให#บุคคลอื่นได#รับความเสียหาย หรือ

ผู#ใช#บริการทำและ/หรือใช#เอกสารปลอมเพื่อใช#ประกอบการยื่นคำขอใช#บริการ workD หรือในกรณี

ที่มีเหตุการณIที ่เปลี ่ยนแปลงไปอันเนื ่องมาจากการประกาศใช#กฎหมายที่ออกใหมP หรือมีการ

เปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงการบังคับใช#กฎหมายใด หรือในการตีความกฎหมาย 

คำสั่ง ระเบียบ หรือข#อกำหนดใดผิดไปจากเดิม หรือการที่ทางราชการได#ออกคำสั่ง ระเบียบ หรือ

ข#อกำหนดใดขึ้นใหมP อันมีผลทำให#ผู #ให#บริการต#องยกเลิกระงับและ/หรือยกเลิกการให#บริการ 

workD ทันที โดยผู#ใช#บริการตกลงจะไมPเรียกร#องให#ผู#ให#บริการต#องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ 

ท่ีเกิดข้ึนท้ังส้ิน 

9.2  ผู#ใช#บริการตกลงยินยอมให#ผู#ให#บริการมีสิทธิระงับ และ/หรือยกเลิกบริการ workD ได#ทันที ในกรณี

ที่ผู#ใช#บริการไมPได#ใช#บริการ workD เปRนระยะเวลาติดตPอกันตั้งแตP 6 เดือน นับจากวันสมัครหรือ

วันที่เข#าสูPระบบครั้งลPาสุด หรือระยะเวลาอื่นตามที่ผู#ให#บริการกำหนด โดยผู#ให#บริการไมPจำเปRนต#อง

แจ#งหรือได#รับความยินยอมจากผู#ให#บริการอีก ทั้งนี้ ผู#ใช#บริการตกลงจะไมPถือวPาการกระทำดังกลPาว

ทำให#ผู#ใช#บริการขาดประโยชนIหรือได#รับความเสียหายและจะไมPเรียกร#องให#ผู#ให#บริการรับผิดชอบใน

คPาขาดประโยชนIหรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนท้ังส้ิน 

9.3 กรณีผู#ให#บริการตรวจสอบแล#วปรากฎวPา มีการแก#ไขหรือดัดแปลงอุปกรณI รวมทั้งระบบของอุปกรณI

ของผู#ใช#บริการที่ใช#บริการ workD เชPน การแก#ไขหรือดัดแปลงระบบปฏิบัติการของโทรศัพทI 

iPhone (iPhone Operating System: iOS) (ซ ึ ่ ง เร ียกว Pา Jailbreaking) หร ือ การแก # ไขหรือ



ดัดแปลงระบบปฏิบัติการของโทรศัพทIที่ใช# Android (ซึ่งเรียกวPา Rooting) เปRนต#น ผู#ให#บริการมี

สิทธิระงับหรือยกเลิกการให#บริการ workD ของผู#ใช#บริการทันที โดยผู#ให#บริการไมPต#องแจ#งให#

ผู#ใช#บริการทราบลPวงหน#า ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการใช#บริการของผู#ใช#บริการ และผู#ใช#บริการ

ขอสละสิทธิในการเรียกร#องคPาเสียหายใดๆ จากผู#ให#บริการทุกประการ 

9.4  ผู #ให#บริการมีสิทธิจะไมPให#บริการ หรือระงับ หรือยกเลิกการให#บริการเมื ่อใดก็ได# โดยแจ#งให#

ผู#ใช#บริการทราบลPวงหน#าไมPน#อยกวPา 30 วัน เว#นแตP กรณีที่ผู#ให#บริการเห็นวPาการดำเนินการตาม

ข#อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ อาจเปRนการขัดตPอกฎหมาย หรือความสงบเรียบร#อย หรือศีลธรรม

อันดีของประชาชน หรือมีพฤติการณIอันนPาเชื่อวPามีการใช#บริการหรือการทำรายการในลักษณะ 

Robot หรือโดยทุจริตหรือโดยมิชอบไมPวPาประการใดๆ หรืออาจกPอให#เกิดผลกระทบตPอภาพรวมการ

ให#บริการของผู#ให#บริการหรือมีป�ญหาทางด#านความม่ันคงปลอดภัย หรือมีเหตุจำเปRนต#องบำรุงรักษา

หรือแก#ไขบริการ workD หรือระบบที่เกี่ยวข#องที่ใช#ในการให#บริการ หรือมีเหตุจำเปRนอื่นใดซึ่งไมP

อาจแจ#งลPวงหน#าได# 

10. การรักษาความปลอดภัย และขFอมูลสIวนบุคคล 

10.1 ผู#ให#บริการได#เลือกใช#เทคโนโลยี มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมบนเครือขPาย

คอมพิวเตอรI เพื่อป�องกันข#อมูลของผู#ใช#บริการในระหวPางการสPงข#อมูลผPานเครือขPายการสื่อสาร หรือ

จากการถูกโจรกรรมข#อมูลโดยบุคคลหรือเครือขPายอื่นทุกระบบที่ไมPได#รับอนุญาตเข#ามาเชื่อมโยงกับ

เครือขPายของผู#ให#บริการ เชPน Firewall และการเข#ารหัสแบบ Secured Socket Layer (SSL) เปRน

ต#น 

10.2 ผู #ให#บริการได#เลือกใช#เทคโนโลยี มาตรการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยเพื ่อป�องกันข#อมูลของ

ผู#ใช#บริการท่ีมีการประมวลผลและจัดเก็บ ท่ีเปRนท่ียอมรับเชPน มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2003 การ

ประเมินและแก#ไขความเส่ียงตPอการถูกโจมตี (Vulnerability Assessment : VA) เปRนต#น 

10.3 ผู#ให#บริการให#ความสำคัญตPอการคุ#มครองข#อมูลสPวนบุคคล ดังปรากฎตาม คำประกาศเกี่ยวกับความ

เปRนสPวนตัว (Privacy Notice) ข#อตกลงการประมวลผลข#อมูลสPวนบุคคล (Data Processing 

Addendum) และนโยบายคุ#กก้ี  

10.4 ในกรณีท่ีผู#ใช#บริการอยูPในฐานะผู#ควบคุมข#อมูลสPวนบุคคล (Data Controller) ที่มีอำนาจตัดสินใจ 

กำหนดรูปแบบและกำหนดวัตถุประสงคIในการประมวลผลข#อมูลสPวนบุคคล ตามพระราชบัญญัติ

คุ#มครองข#อมูลสPวนบุคคล พ.ศ. 2562 ผู#ใช#บริการยินยอมที่จะมอบหมายให#ผู#ให#บริการทำหน#าที่เปRน

ผู #ประมวลผลข#อมูลสPวนบุคคล (Data Processor) ตามรายละเอียดที ่ระบุใน ข#อตกลงการ

ประมวลผลข#อมูลสPวนบุคคล (Data Processing Addendum) ของบริการ workD 



10.5 ผู#ใช#บริการยินยอมให#ผู#ให#บริการหรือบุคคลที่ได#รับมอบหมายจากผู#ให#บริการสามารถเข#าถึงข#อมูล

สPวนบุคคลของผู#ใช#บริการ เพื่อประโยชนIในการตรวจสอบ หรือยืนยันตัวตน หรือแก#ไขป�ญหา 

ตลอดจนสนับสนุนบริการ ในระหวPางท่ีใช#บริการ ตามท่ีได#รับการร#องขอจากผู#ใช#บริการ หรือเพ่ือแจ#ง

เตือน ติดตPอประสานงานผู#ใช#บริการตามความจำเปRนได# 

11. การติดตIอและการสIงคำบอกกลIาว 

คำบอกกลPาวหรือการส่ือสารอ่ืน ๆ ตามข#อกำหนดและเง่ือนไขฯ ฉบับน้ี หรือท่ีเก่ียวข#องจะต#องทำเปRนลาย

ลักษณIอักษร พร#อมจัดสPงด#วยตนเองหรือทางไปรษณียIหรืออีเมลIไปยังคูPสัญญาอีกฝ�าย ตามท่ีอยูPดังตPอไปน้ี 

ผู#ให#บริการ 

 ท่ีอยูP สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคIการมหาชน) 

  ช้ัน 18 อาคารบางกอกไทยทาวเวอรI 108 ถนนรางน้ำ แขวงพญาไท เขตราชเทวี  

กรุงเทพฯ 10400 

 อีเมลI saraban@dga.or.th 

ผู#ใช#บริการ 

  ท่ีอยูP และอีเมลI ตามใบสมัครใช#บริการ 

12. กฎหมายท่ีใชFบังคับ 

ข#อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับน้ีให#ใช#บังคับและอยูPภายใต#กฎหมายไทยและให#ศาลไทยเปRนศาลที่มีเขต

อำนาจในการพิจารณาข#อพิพาทท่ีเกิดข้ึนตามข#อกำหนดและเง่ือนไขฯ ฉบับน้ี 

13. การแกFไขขFอตกลง 

ผู#ให#บริการมีสิทธิแก#ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมข#อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ และรายละเอียดใดๆ ท่ี

เกี่ยวข#องกับบริการ workD รวมทั้งข#อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติม โดยไมPต#องแจ#งให#ผู #ใช#บริการทราบ

ลPวงหน#า 

14. ขFอตกลงท่ัวไป 

14.1 ผู#ให#บริการอาจมีความจำเปRนต#องเป}ดเผยข#อมูลของผู#ใช#บริการตPอเจ#าหน#าที่หรือหนPวยงานของรัฐ 

เมื่อผู#ให#บริการได#รับการร#องขอหรือได#รับคำสั่งหรือเปRนการปฏิบัติหรือการใช#อำนาจตามกฎหมาย 

ประกาศ หรือระเบียบของทางราชการ 

14.2  ผู#ให#บริการมีสิทธิโอนสิทธิและ/หรือหน#าท่ีใดๆ ภายใต#ข#อกำหนดและเง่ือนไขฯ ฉบับน้ีให#แกPบุคคลอ่ืน 

โดยไมPต#องขอความยินยอมหรือแจ#งให#ผู#ใช#บริการทราบลPวงหน#า แตPสิทธิและ/หรือหน#าที่ใดๆ ภายใต#



ข#อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับน้ีของผู#ใช#บริการไมPอาจโอนให#แกPบุคคลอื่นได# เว#นแตPจะได#รับความ

ยินยอมลPวงหน#าเปRนลายลักษณIอักษรจากผู#ให#บริการ 

14.3 กรณีหากข#อกำหนดและเงื ่อนไขฯ ฉบับน้ีทำขึ้นเปRนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และหากมี

ข#อความขัดแย#งหรือไมPสอดคล#องกันระหวPางภาษาดังกลPาว ให#ถือฉบับภาษาไทยเปRนหลัก 

 


