
 

ข้อตกลงการขอใช้บริการระบบงานเคาน์เตอรเ์ซอร์วิสส าหรับงานสิทธิและประโยชน์ด้านวัตถุดิบ 

(Counter Service for Raw Material Tracking System 2011) 

 

วันที่.............เดือน...............................พ.ศ. ..................... 

ข้อตกลงฉบับนี้ท าขึ้น  ณ .................................................... ................................................ ........... ...  
ตั้งอยู่เลขที่ ...................... ...................ถนน ................. ..... .... ........ต าบล /แขวง ............ ...... ... .... ..... .......... ...... 
อ าเภอ/เขต............ ....... ............. จังหวัด……………….…เมื่อวันที่ ....... เดือน ......... ...........พ.ศ…..……............
โดย(นาย/นาง/นางสาว)....... ............ ........................................ .......... ......... .................................... ................  
ได้รับมอบอ านาจจาก.................................................................................เป็นผู้มีอ านาจลงนามผูกพันปรากฏตาม
หนังสือ เลขที่ ............ ............... ลงวันที่ ...... ........ เดือน............................... พ.ศ...... .............. แนบท้ายสัญญานี้     
ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” ได้ท าข้อตกลงการขอใช้บริการระบบงาน เคาน์เตอร์เซอร์วิสส าหรับ
งานสิทธิประโยชน์ด้าน วัตถุดิบด้วยระบบ  RMTS 2011 มอบไว้แก่สมาคมสโมสรนักลงทุน ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ  
ดังต่อไปนี ้

 ข้อ ๑  ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงฝ่ายเดียว มิใช่สัญญา  และใช้ส าหรับการขอใช้บริการระบบงานเคาน์เตอร์
เซอร์วิส ส าหรับงานสิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ ที่ได้รับจาก ผู้ให้บริการผ่านระบบ RMTS 2011 

 ข้อ ๒  ในการขอใช้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับงานสิทธิประโยชน์ด้าน
วัตถุดิบ ผู้ใช้บริการต้องกรอกข้อมูลตามแบบค าขอ  (JOB REQUEST)  ตามที่ก าหนดให้ถูกต้องครบถ้ว นและ
ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ ก่อนส่งค าขอให้กับผู้ให้บริการ   

หากผู้ใ ห้บริการต้องการข้อมูลใดของ ผู้ใช้บริการ เพิ่มเติม  เพื่อประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการใ ห้บริการ 
ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ผู้ให้บริการ โดยไม่ชักช้าหรือภายในระยะเวลาที่ผู้ให้บริการก าหนด   

ข้อ ๓  เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของร ะบบอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งของ
ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ และบุคคลอ่ืน  ผู้ให้บริการตกลงว่าจะเก็บรักษา  รหัสผ่านส าหรับการใช้งาน (password) 
รหัสต่างๆ ที่ใช้ในการติดต้ังผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ใช้บริการ ซึ่งใช้ส าหรับบริการ ระบบงานเคาน์เตอร์
เซอร์วิสไว้เป็นความลับเฉพาะตน  

ข้อ ๔  ในกรณีที่ ผู้ให้บริการรู้หรือควร รู้ หรือมีข้อสงสัยในพฤติกรรม เหตุการณ์ หรือข้อมูลใด ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อความปลอดภัยของรหัสผ่าน หรือรหัสต่างๆ ที่ใช้ผ่านระบบงานเคาน์เตอร์เซอร์วิส  และรหัสส่วนบุคคล
ของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องแจ้งผู้ใ ช้บริการทราบทันที เพื่อให้ผู้ ใช้บริการสามารถท าการตรวจสอบ
และป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดในการใช้บริการ 
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ข้อ ๕ ในกรณีทีผู้่ใชบ้ริการถูกเพิกถอนการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนครบก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ใช้บริการ ยังคงจะต้องผูกพันตาม ข้อก าหนดและเงื่อนไข ของข้อตกลงนี้  รวมทั้ง
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับบุคคลที่ผู้ให้บริการประกาศใช้และแจ้งให้
ผู้ใช้บริการทราบทุกประการ 

ข้อ ๖  ผู้ให้บริการไม่มีสิทธิให้ จ าหน่าย โอน หรือแลกเปลี่ยนสิทธิการใช้บริการผ่านระบบงาน
เคาน์เตอร์เซอร์วิสของผู้ใช้บริการให้แก่หรือกับบุคคลอ่ืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น 

 ข้อ ๗  ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะยุติการให้บริการหรือเพิกถอนการให้บริการผ่านระบบ
เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ทันที โดยไม่จ าต้องบอกกล่าวล่วงหน้า  

   ๗.๑ เมื่อผู้ใช้บริการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่ครบถ้วน หรือไม่เปิดเผยข้อมูลส าคัญส่ วน
หนึ่งส่วนใด ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญถึงขนาดที่จะท าให้ผู้ให้บริการตอบปฏิเสธการให้บริการผ่านระบบงาน
เคาน์เตอร์เซอร์วิสส าหรับบุคคล และผู้ใช้บริการรู้หรือควรจะได้รู้ข้อความนั้นอยู่แล้วในวันที่ให้ข้อมูล  

  ๗.๒ เมื่อผู้ใชบ้ริการไม่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ให้บริการตามที่ได้รับการร้องขอตามข้อ ๒ วรรค
สอง       

  ๗.๓  เมื่อผู้ใช้บริการฝ่าฝืน ไม่ว่าจะโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้บุคคลภายนอก
ล่วงรู้ข้อมูลที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับเฉพาะตนตามข้อ ๓  

  ๗.๔  เมื่อ ผู้ใช้บริการกระท าการใ ดอันเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลง วัตถุประสงค์ ข้อก าหนดและ
เงื่อนไข หรือระเบียบเกี่ยวกับการใช้บริการผ่านระบบงานเคาน์เตอร์เซอร์วิส และหรือการปฏิบัติตามเงื่อนไขใน
การขอใช้บริการที่มีผลใช้บังคับอยู่ในเวลานั้น 

             ๗.๕  เมื่อ ผู้ใช้บริการ กระท าการใดอันเป็นการละเมิด สิทธิของบุคคลอ่ืน ผู้ใช้บริการ ตกลง
ยอมรับว่าการถูกเพิกถอน การให้บริการ ตามวรรคหนึ่ง  ไม่ก่อให้ ผู้ใช้บริการ เกิดสิทธิเรียก ร้องค่าเสียหายหรื อ
ค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ให้บริการ   

 ข้อ ๘ ผู้ใช้บริการตกลงว่าหากการกระท าของ ผู้ใช้บริการได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอก
หรือผู้ให้บริการ  ผู้ใช้บริการต้องรับผิดต่อความเสียหายทั้งหมดเป็นการส่วนตัว และมิให้ถือว่าผู้ให้บริการมีส่วน            
รู้เห็นหรือต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากการกระท าของผู้ใช้บริการ  

การกระท าของ ผู้ใช้บริการ ตามวรรคหนึ่งให้หมายรวมถึง  การที่ ผู้ใช้บริการ น าระบบงานเคาน์เตอร์
เซอร์วิสที่จัดเตรียมไว้ให้ ไปใช้เพื่อการอ่ืนที่มิใช่การส่งข้อมูลต่อผู้ให้บริการ 
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 ข้อ ๙  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เหตุขัดข้อง หรือเหตุอ่ืนใดที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ใ ห้บริการ เช่น 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ ผู้ให้บริการ ระบบวงจรไฟฟ้า หรือระบบการติดต่อสื่อสารเกิดขัดข้อง  ท าให้ผู้ให้บริการ
ไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ตามปกติ ผู้ใช้บริการไม่สามารถยกเอาเหตุดังกล่าวมาเรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆ จากผู้ให้บริการได้ 

 ข้อ ๑๐  ผู้ให้บริการมีสิทธิก าหนด แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ระเ บียบปฏิบัติ หรือหลักเกณฑ์ใด 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ การควบคุมการใช้บริการ หรือการรักษาความปลอดภัยของระบบ งาน
เคาน์เตอร์ เซอร์วิส ได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจาก ผู้ใช้บริการก่อน ซึ่ง ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติตาม
ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติ หรือหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งที่ประกาศใช้บังคับอยู่แล้ว ณ วันที่ ผู้ใช้บริการเร่ิมใช้บริการ
ระบบงานเคาน์เตอร์เซอร์วิส ส าหรับบุคคลของผู้ใช้บริการและที่จะประกาศใช้บังคับในภายหน้าอย่างเคร่งครัด 

  ข้อ ๑๑  ผู้ใช้บริการ ได้ท าความเข้าใจ หลักเกณฑ์การใช้ บริการระบบงาน เคาน์เตอร์ เซอร์วิสส า หรับ
วัตถุดิบด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์แบบครบวงจร  ข้อบังคับ  หรือ ข้อก าหนดใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องด้วยการใช้สิทธิ
ประโยชน์แล้ว และยินดีถือปฏิบัติ ดังกล่าวโดยเคร่งครัด  หากมีการด าเนินการใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว ผู้ใช้บริการยินดีให้   ผู้ให้บริการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังกล่าว  และหรือระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
โดยไม่มีเงื่อนไข และเมื่อใดก็ตามที่ผู้ให้บริการมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดใดๆ  

ดังกล่าว  ผู้ใช้บริการยินยอมถือว่า ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามและอยู่ภายใต้กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือ 
ข้อก าหนดใดๆ ที่เปลี่ยนแปลงนั้นด้วยโดยอัตโนมัติทันที 

 ข้อ ๑๒  ผู้ใช้บริการยอมรับว่า  ในกรณีที่มีการผิดพลาด  จากเหตุสุดวิสัย ผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหาย หรือค่าทดแทนใดๆ จากผู้ให้บริการทั้งสิ้น 

ข้อ ๑๓  ผู้ใช้บริการขอรับรองว่าค าขอลงทะเบียน  และค าขออนุญาตต่างๆ  ที่ได้แจ้งไว้กับผู้ให้บริการ 
เป็นความจริง  และเข้าใจในข้อตกลงในการยื่น ขอใช้บริการระบบงาน เคาน์เตอร์ เซอร์วิสผ่าน เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต รวมถึงข้อควรระวังโดยตลอดแล้วตกลงรับที่จะปฏิบัติและยอมเข้าผูกพันตามข้อตกลงในการยื่นค า
ขอทุกประการ      

       ลายมือชื่อ 

                  (....................................................)  

ต าแหน่ง.............................................................................. 

บริษัท.................................................................................. 
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วันที.่.................เดือน............................... พ.ศ. ……………… 

 

              (....................................................) 

                พยาน 

 

               (....................................................) 

                 พยาน 

 

 


