ข้อตกลงการขออนุญาตนําคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.๒๕๒๐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สําหรับระบบงานช่างฝีมือ (e-Expert System)
ข้อตกลงฉบับนี้ทําขึ้น ณ กลุ่มผู้ชํานาญการต่างประเทศ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตั้งอยู่
เลขที่ ๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น ๑๘ ถนนพระราม ๑ แขวงพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
เมื่อวันที่........เดือน..................พ.ศ…..….…โดย(นาย/นาง/นางสาว)............................................................................
ได้รับมอบอํานาจจาก........................................................................เป็นผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทปรากฏตาม
หนังสือรับรองของบริษัทเลขที่...............................ลงวันที่..............เดือน...............................พ.ศ......................และ
หนังสือมอบอํานาจแนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้รับบริการ” ได้ทําข้อตกลงการขออนุญาต
นําคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน
พ.ศ. ๒๕๒๐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สําหรับระบบงานช่างฝีมือ (e-Expert System) มอบไว้แก่สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนซึ่งเป็นผู้ให้บริการ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงฝ่ายเดียวมิใช่สัญญา และใช้สําหรับการขออนุญาตนําคนต่างด้าวเข้ามาใน
ราชอาณาจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ให้บริการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดเตรียมไว้ให้
ข้ อ ๒ ในการขอใช้ บ ริ ก ารด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผู้ รั บ บริ ก ารต้ อ งกรอกข้ อ มู ล ตามที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
กําหนดให้ถูกต้องครบถ้วนและตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
หากผู้ ใ ห้ บริ ก ารร้ อ งขอข้ อ มู ล ใดของผู้ รับ บริก ารเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ประโยชน์ที่ เ กี่ย วข้อ งกั บ การให้ บริ ก าร
ผู้รับบริการตกลงว่าจะแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ผู้ให้บริการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ให้บริการกําหนด
ข้อ ๓ เพื่ อ ประโยชน์ใ นการรั ก ษาความปลอดภั ย ของระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละข้ อ มู ล ต่ า งๆ ทั้ ง ของ
ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และบุคคลอื่น ผู้รับบริการตกลงว่าจะเก็บรักษารหัสผ่าน (password) สําหรับการใช้งาน
ระบบงานช่างฝีมือ (e-Expert System) ของผู้รับบริการไว้เป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคล
ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด
ผู้รับบริการจะไม่นําระบบงานช่างฝีมือ (e-Expert System) นี้ไปใช้เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น และหากได้มี
การละเมิดผู้รับบริการจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
ข้อ ๔ ในกรณีที่ผู้รับบริการรู้หรือควรรู้ หรือมีข้อสงสัยในพฤติกรรม เหตุการณ์ หรือข้อมูลใด ซึ่งอาจส่งผล
ต่อความปลอดภัยของรหัสผ่าน หรือรหัสต่างๆ ที่ใช้ส่งข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้รับบริการ ผู้รับบริการมี
หน้าที่ต้องแจ้งผู้ให้บริการทราบทันที เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถทําการตรวจสอบและป้องกันความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้น
ข้อ ๕ ในกรณีที่ผู้รับบริการถูกเพิกถอนหรือถูกระงับการอนุญาตให้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าด้วยเหตุใด
ก็ตาม ผู้รับบริการยังคงจะต้องผูกพันตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ รวมทั้งระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ใช้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับบุคคลที่ผู้ให้บริการประกาศใช้และแจ้งให้ผู้รับบริการทราบทุกประการ
ข้อ ๖ ผู้รับบริการไม่มีสิทธิให้ จําหน่าย โอน หรือแลกเปลี่ยนสิทธิการใช้ระบบงานช่างฝีมือ (e-Expert
System) ของผู้รับบริการให้แก่หรือกับบุคคลอื่นไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

-๒ข้อ ๗ ผู้รับบริการมีหน้าที่เก็บรักษาเอกสารหลักฐานและเอกสารอื่นๆ เกี่ยวกับการทําธุรกรรมต่างๆ ที่
ดําเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และส่งมอบให้ผใู้ ห้บริการ เมื่อได้รับคําร้องขอภายในเวลาไม่เกิน ๗ วัน โดย
เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี นับแต่วันที่ดําเนินธุรกรรมนั้น
ข้อ ๘ ผู้รับบริการมีหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลที่ประมวลผลหรือได้มาจากระบบให้มีความปลอดภัยจาก
การเข้าถึง หรือการเปิดเผยสู่บุคคลใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต ข้อมูลดังกล่าวเมื่อไม่ได้ใช้งานแล้ว ผู้รับบริการผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องลบทําลายข้อมูลดังกล่าวไม่ไห้สามารถอ่าน หรือนําไปใช้งานได้อีก และหากมีการ
ละเมิดและหรือเกิดความเสียหายจากข้อมูลดังกล่าว ผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการละเมิดและหรือ
ความเสียหายนั้น
ข้อ ๙ ห้ามผู้รบั บริการทําซ้ํา ดัดแปลง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดของระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ให้
บุคคลอื่นได้ใช้ประโยชน์ในข้อมูลดังกล่าวของระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผูร้ ับบริการ
ข้อ ๑๐ ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้ให้บริการมีสทิ ธิที่จะระงับการให้บริการหรือเพิกถอนการให้บริการด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที โดยไม่จําต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
๑๐.๑ เมื่อผู้รับบริการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่ครบถ้วน หรือไม่เปิดเผยข้อมูลสําคัญส่วนหนึ่ง
ส่วนใด ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความสําคัญถึงขนาดที่จะทําให้ผู้ให้บริการตอบปฏิเสธการให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
และผู้รับบริการรู้หรือควรจะได้รู้ข้อความนั้นอยู่แล้วในวันที่ให้ข้อมูล
๑๐.๒ เมื่อผู้รบั บริการไม่ให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมแก่ผู้ให้บริการตามที่ได้รับการร้องขอตามข้อ ๒ วรรคสอง
๑๐.๓ เมื่อผูร้ ับบริการฝ่าฝืน ไม่ว่าจะโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้บุคคลภายนอก
ล่วงรู้ข้อมูลที่ตอ้ งรักษาไว้เป็นความลับเฉพาะตนตามข้อ ๓
๑๐.๔ เมื่อผู้รับบริการกระทําการใดอันเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลง วัตถุประสงค์ ข้อกําหนดและ
เงื่อนไข หรือระเบียบเกี่ยวกับการใช้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหรือการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขอรับ
การส่งเสริมการลงทุนที่มีผลใช้บังคับอยู่ในเวลานั้น
๑๐.๕ เมื่อผูร้ ับบริการกระทําการใดอันเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
ผู้รับบริการตกลงยอมรับว่าการถูกเพิกถอนการให้บริการตามวรรคหนึ่ง ไม่ก่อให้ผู้รับบริการเกิดสิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ให้บริการ
ข้อ ๑๑ ผู้รับบริการตกลงว่าหากการกระทําของผู้รับบริการได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอก
หรือผู้ให้บริการ ผู้รับบริการต้องรับผิดต่อความเสียหายทั้งหมดเป็นการส่วนตัว และมิให้ถือว่าผู้ให้บริการมีส่วน
รู้เห็นหรือต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากการกระทําของผู้รับบริการ
การกระทําของผู้รับบริการตามวรรคหนึ่งให้หมายรวมถึง การที่ผู้รับบริการนําระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่
จัดเตรียมไว้ให้ ไปใช้เพื่อการอื่นที่มิใช่การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้ให้บริการ
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เหตุขัดข้อง หรือเหตุอื่นใดที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ให้บริการ เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้รับบริการ ระบบวงจรไฟฟ้า หรือระบบการติดต่อสื่อสารเกิดขัดข้อง ทําให้ผู้ให้บริการไม่
สามารถให้บริการแก่ผู้รับบริการได้ตามปกติ ผู้รับบริการไม่สามารถยกเอาเหตุดังกล่าวมาเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
จากผู้ให้บริการได้

-๓–
ข้อ ๑๓ ผู้ให้บริการมีสิทธิกําหนด แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติ หรือหลักเกณฑ์ใด
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการให้ บ ริ ก าร การควบคุ ม การใช้ บ ริ ก าร หรื อ การรั ก ษาความปลอดภั ย ของระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับบริการก่อน ซึ่งผู้รับบริการตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับ
ระเบี ย บปฏิ บั ติ หรื อ หลั ก เกณฑ์ ดั ง กล่ า ว ทั้ ง ที่ ป ระกาศใช้ บั ง คั บ อยู่ แ ล้ ว ณ วั น ที่ ผู้ รั บ บริ ก ารเริ่ ม ใช้ บ ริ ก าร
อิเล็กทรอนิกส์สําหรับบุคคลของผู้ให้บริการและที่จะประกาศใช้บังคับในภายหน้าอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๑๔ ผู้รับบริการได้ทําความเข้าใจหลักเกณฑ์การขออนุญาตนําคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร ตาม
มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สําหรับระบบงานช่างฝีมือ (e-Expert System) ข้อบังคับ หรือข้อกําหนดใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการขออนุญาตแล้ว
และยินดีถือปฏิบัติดังกล่าวโดยเคร่งครัด หากมีการดําเนินการใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ผู้รับบริการ
ยินดีให้ผู้ให้บริการดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และหรือระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีเงื่อนไข และเมื่อใด
ก็ตามที่ผู้ให้บริการมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกําหนดใดๆ ดังกล่าว ผู้รับบริการยินยอมถือว่า
ผู้รับบริการจะต้องปฏิบัติตามและอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ ข้อกําหนดใดๆ ที่เปลี่ยนแปลงนั้นด้วยโดย
อัตโนมัติทันที
ข้อ ๑๕ ผู้รับบริการยอมรับว่าการดําเนินการขออนุญาตตามข้อตกลงนี้ เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่
ผู้รับบริการ ดังนั้น ในกรณีที่มีการผิดพลาด ล่าช้า บกพร่อง เสียหาย ไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้รับบริการจะไม่
เรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าทดแทนใดๆ จากผู้ให้บริการทั้งสิ้น
ข้อ ๑๖ ผู้รับบริการขอรับรองว่าคําขอลงทะเบียน และคําขออนุญาตต่างๆ ที่ได้แจ้งไว้กับผู้ให้บริการ เป็น
ความจริง และเข้าใจข้อตกลงในการขออนุญาตนําคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
รวมถึงข้อควรระวังโดยตลอดแล้ว ตกลงรับที่จะปฏิบัติและยอมเข้าผูกพันตามข้อตกลงในการยื่นคําขอทุกประการ
ลายมือชื่อ……………………………………………………………… ผู้รับบริการ
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