Clear Data

หนังสือข้อตกลงและเงื่อนไขในการขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username และ Password) ของผู้รับหลักประกัน
สําหรับการใช้งานระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
โดยหนังสือฉบับนี้ ผู้รับหลักประกัน ................................................................................ ทะเบียนเลขที่ (ถ้ามี) ...........................................................
มีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ .........................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ .............................................................. โดยมีผู้อํานาจลงนามจํานวน...............คน ได้ลงลายมือชื่อไว้ท้ายหนังสือฉบับนี้
ขอแสดงความจํ านงในการขอรั บ ชื่ อ ผู้ ใช้ และรหั ส ผ่ าน (Username และ Password) ของผู้ รับ หลั ก ประกั น ในการใช้ งานระบบจดทะเบี ย น
สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (ระบบจดทะเบียน) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (กรม) โดยตกลงและยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ทุกประการ
1. กรมกํ าหนดให้ ผู้ รั บ หลั ก ประกั น มี ผู้ ใช้ งานระดั บ ผู้ บ ริ ห ารบั ญ ชี ผู้ ใช้ (Super Administrator หรื อ “Super Admin”) จํ านวน 1 ผู้ ใช้ งาน
ในการใช้งานระบบจดทะเบียนซึ่ง Super Admin มีสิทธิ์ในการสร้าง แก้ไข บริหารจัดการ และยกเลิก ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username และ
Password) ของผู้ใช้งานระดับต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.1 ผู้ใช้งานระดับผู้ดูแลบัญชีผู้ใช้ (Administrator) ซึ่งมีหน้าที่สร้างผู้ใช้งานในระดับต่างๆ
1.2 ผู้ ใ ช้ ง านระดั บ ผู้ ส ร้ า งข้ อ มู ล (Maker) ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ นํ า เข้ า ข้ อ มู ล แก้ ไ ขข้ อ มู ล และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล คํ า ขอจดทะเบี ย นสั ญ ญา
หลักประกันทางธุรกิจในระบบจดทะเบียน
1.3 ผู้ใช้งานระดับผู้ตรวจสอบ (Checker) ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้งานระดับผู้สร้างข้อมูล (Maker) ที่อยู่ในหน่วยงาน
ของตนเอง และส่งข้อมูลคําขอจดทะเบียนเพื่อให้เจ้าพนักงานทะเบียนตรวจสอบความครบถ้วน และแจ้งผลการชําระเงิน
1.4 ผู้ใช้งานระดับผู้จัดการผู้ตรวจสอบ (Super Checker) ซึ่งมีหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้งานระดับผู้สร้างข้อมูล (Maker)
ในทุกหน่วยงานของผู้รับหลักประกัน และส่งข้อมูลคําขอเข้าสู่จดทะเบียนเพื่อให้นายทะเบียนตรวจสอบความครบถ้วน และแจ้ง
ผลการชําระเงิน
1.5 ผู้ใช้งานระดับผู้สืบค้นข้อมูล (Searcher) ซึ่งทําหน้าที่ในการสืบค้นข้อมูลจากระบบจดทะเบียน
2. Super Admin และผู้ใช้งานที่ Super Admin สร้างสามารถเข้าถึงระบบจดทะเบียน ซึ่งประกอบด้วย
2.1 การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
2.2 การจดทะเบียนแก้ไขรายการจดทะเบียน
2.3 การจดทะเบียนยกเลิกการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
2.4 การตรวจค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลการจดทะเบียน
3. ผู้รับหลักประกันมีหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างน้อยดังต่อไปนี้
3.1 ด้านชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username และ Password)
1) เก็บรักษารหัสผ่านเป็นความลับ
2) กําหนดรหัสผ่านที่ยากต่อการคาดเดา ตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กรมกําหนด
3) เปลี่ยนรหัสผ่านทุก 3 เดือน (90 วัน)
4) ไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการจํารหัสผ่านส่วนบุคคลอัตโนมัติ
5) ไม่จดหรือบันทึกรหัสผ่านส่วนบุคคลไว้ในสถานที่ที่ง่ายต่อการสังเกตเห็นของบุคคลอื่น
6) ไม่กําหนดให้ผู้ใช้งานระดับ Admin, Maker Checker และ Super Checker เป็นบุคคลเดียวกัน
7) เมื่อพนักงานลาออกหรือถูกยกเลิกการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับระบบจดทะเบียน ให้ยกเลิกสิทธิ์ของผู้ใช้งานนั้นทันที
3.2 ด้านการใช้งานระบบจดทะเบียน
1) มีความเข้าใจในการดําเนินการจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียน
2) ความถูกต้องของข้อมูลที่ส่งเข้ามาในระบบจดทะเบียน
3) การใช้งานระบบจดทะเบียน เช่น การเข้าถึง การเปลี่ยนแปลง การค้นหา การลบข้อมูลที่อยู่ในระบบจดทะเบียน
ซึ่งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระบบจดทะเบียนตามข้อ 2
4) การใช้ข้อมูลที่ได้รับจากระบบจดทะเบียนโดยไม่ถูกต้อง โดยผิดกฎหมาย หรือในทางฉ้อฉล
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3.3 มาตรการด้านความปลอดภัย
1) ป้องกันและตรวจตราการใช้งานระบบจดทะเบียนที่ไม่ปลอดภัย
2) รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมาตรการด้านความปลอดภัยหรือการติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ ในส่วนของ
ผู้รับหลักประกันในการใช้งานระบบจดทะเบียน
ผู้รับหลักหลักประกันมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําการใดๆของ Super Admin และผู้ใช้งานที่ Super
Admin และผู้ใช้งานระดับผู้ดูแลบัญชีผู้ใช้ (Administrator) สร้างในการใช้งานระบบจดทะเบียน
ผู้รับหลักประกันมีหน้าที่ต้องส่งรายงานผู้ใช้งานระบบจดทะเบียนให้แก่กรม เมื่อกรมร้องขอ
กรมสงวนสิทธิในเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามอันเป็นการดําเนินมาตรการด้านความปลอดภัย และกําหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม
โดยมีจุดมุ่งหมายในการปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบจดทะเบียน
กรมขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการตรวจสอบผู้ ใช้ ง านทุ ก ระดั บ เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ด้ า นมาตรการความปลอดภั ย และจะไม่ ทํ า การเปิ ด เผยต่ อ
บุคคลภายนอก ยกเว้นแต่กรณีที่ใช้สําหรับการดําเนินการทางศาล
กรมไม่รับผิดชอบในการกระทําใดๆของผู้รับหลักประกันในการใช้งานระบบจดทะเบียน และความเสียหายจากการใช้ระบบจดทะเบียน
ที่ไม่ถูกต้อง และปัญหาทางเทคนิคของอุปกรณ์ Hardware ของผู้รับหลักประกัน
กรมมีสิทธิในการระงับการให้ใช้งานระบบจดทะเบียนและหรือบอกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ได้ทันที และมีมาตรการอื่นๆตามที่กําหนดใน
กฎหมายและกฎหมายลําดับรอง โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับหลักประกันทราบล่วงหน้า ถ้าปรากฏว่าผู้รับหลักประกันปฏิบัติผิดหรือละเมิดข้อตกลง
และเงื่อนไขนี้แม้ข้อใดข้อหนึ่ง โดยผู้รับหลักประกันยอมรับว่าการกระทําใดๆ อันเนื่องมาจากการระงับการให้ใช้งานระบบจดทะเบียนและหรือ
การบอกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ไม่เป็นการล่วงละเมิดต่อผู้รับหลักประกันแต่ประการใด

ข้าพเจ้า ผู้รับหลักประกัน ยืนยันว่าได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามนี้ และขอรับผิดชอบในการนําชื่อผู้ใช้และ
รหั ส ผ่ าน (Username และ Password) ของผู้ บ ริหารบั ญ ชี ผู้ ใช้ (Super Administrator) ที่ ได้ รับ มอบอํ านาจไปใช้ ในการกระทํ าใดๆ เกี่ ย วกั บ การ
จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจทุกประการเสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้ทําการด้วยตนเอง เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา
สําคัญของบริษัท (ถ้ามี)
ลงชื่อ……………………………………………………………ผู้มีอํานาจลงนาม

ลงชื่อ……………………………………………………………ผู้มีอํานาจลงนาม

(…………………………………………………………………)

(…………………………………………………………………)

วันที่ ......................................................

วันที่ ......................................................

ลงชื่อ……………………………………………………………ผู้มีอํานาจลงนาม
(…………………………………………………………………)
วันที่ ......................................................

ลงชื่อ……………………………………………………………ผู้มีอํานาจลงนาม
(…………………………………………………………………)

ประทับตรา
(ถ้ามี)

าาาาาาวันที่ .....................................................

