
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บรกิารพิสูจนแ์ละยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (KKP NDID Services) 

ขอ้ตกลงและเงื่อนไขนี ้(“ข้อตกลง KKP NDID Services”) ใชบ้งัคบักบัการใชบ้ริการและการเขา้รว่มของลกูคา้ในบริการพิสจูนแ์ละยืนยันตวัตนทางดิจิทลัและการท า

ธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกบั ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) ในฐานะที่เป็นผูใ้หบ้ริการ ("ผู้ให้บริการ") (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า "บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทาง

ดิจิทัล" หรือ “KKP NDID Services”) ทัง้นี ้การใหบ้ริการพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนทางดิจิทลัโดยผูใ้หบ้ริการนี ้จะด าเนินการผ่านระบบการพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนทางดิจิทลั 

(“Digital ID Platform”) ที่บริษัท เนชั่นแนลดิจทิลั ไอดี จ ากดั ("NDID") เป็นผูจ้ดัใหม้ีขึน้  ลกูคา้รบัทราบและตกลงว่า การยอมรบัขอ้ตกลง KKP NDID Services นีใ้หถ้ือว่า

ลกูคา้ใหค้วามยินยอมว่าไดอ้่าน เขา้ใจ และตกลงที่จะผกูพนัตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่ก าหนดในขอ้ตกลง KKP NDID Services หากลกูคา้ไม่ยอมรบัขอ้ตกลง KKP 

NDID Services  โปรดอย่าเขา้ถึง หรือใชบ้ริการพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนทางดิจทิลั 

1) ลกูคา้รบัทราบว่า ก่อนที่ลกูคา้จะสามารถใชบ้ริการพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนทางดิจิทลัได ้ ลกูคา้จะตอ้งลงทะเบียนเพื่อพิสจูนต์วัตนกบัผู้ใหบ้ริการภายใตข้อ้ตกลง 

KKP NDID Services นี ้หรือไดเ้คยลงทะเบียนเพื่อพิสจูนต์วัตนกบัผูใ้หบ้ริการพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนทางดิจทิลัรายอื่น ซึ่งลกูคา้ไดท้ าความตกลงที่มีผลทางกฎหมาย

โดยมีขอ้ก าหนดในลกัษณะเดียวกนักบัขอ้ตกลง KKP NDID Services นี ้(ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกผูใ้หบ้ริการหรือผูใ้หบ้ริการพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนทางดิจิทลัรายอื่น

รวมกนัและแทนกนัว่า "Identity Provider" หรือ "IdP")  นอกจากนี ้ลกูคา้ตกลงและรบัทราบว่าการพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนทางดิจทิลักบัผูใ้หบ้ริการตามขอ้ตกลง KKP 

NDID Services นีผ้่าน Digital ID Platform อาจเป็นการพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนกบับริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร อาทิ บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร 

จ ากดั (มหาชน) บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ภทัร จ ากดั เป็นตน้ (“บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร”) และพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม

ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร (“พันธมิตรทางธุรกิจ”) ดว้ยหากลกูคา้ไดแ้จง้ความประสงคจ์ะเขา้ท าธุรกรรมใด ๆ กบับคุคลดงักล่าว  ทัง้นี ้เพ่ือประโยชนข์องลกูคา้

ในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสแ์ละเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ลกูคา้ในการลดขัน้ตอนและความซ า้ซอ้นในการสมคัรใชผ้ลิตภณัฑห์รอืบริการต่าง ๆ ของบริษัท

ในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรหรือพนัธมิตรทางธุรกิจ  

2) เมื่อลกูคา้ขอรบับริการพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนทางดิจิทลัจากผูใ้หบ้ริการ และยอมรบัประกาศความเป็นส่วนตวัของผูใ้หบ้ริการและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน

เกียรตินาคินภทัร (“Privacy Notice”) แลว้ ลกูคา้ตกลงต่อผูใ้หบ้ริการดงัต่อไปนี ้

(ก)    ผูใ้หบ้ริการ บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร และ/หรือพนัธมิตรทางธุรกิจมีสิทธิใชผ้ลการพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนทางดิจทิลัของลกูคา้ที่ IdP ได้

ด าเนินการผ่าน Digital ID Platform และ  

(ข)    ผูใ้หบ้ริการ บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร และ/หรือพนัธมิตรทางธุรกิจมสีิทธิที่จะรวบรวม ไดร้บั ใช ้ประมวลผล และจดัเก็บขอ้มลูส่วนบคุคล

ของลกูคา้จากผูใ้หข้อ้มลูที่น่าเชื่อถือที่เกี่ยวขอ้ง (”Authoritative Source” หรือ “AS”) 

3) ลกูคา้รบัทราบว่า NDID เป็นเพียงผูใ้หบ้ริการ Digital ID Platform ซึ่งเป็นระบบงานส าหรบัการส่งต่อขอ้มลูและ/หรือจดัเก็บบนัทึก Logs ขอ้มลูระหว่างสมาชิก

ของ NDID ตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขของ NDID เท่านัน้ โดย NDID จะไม่สามารถเขา้ถึงและ/หรือแทรกแซงเนือ้หาของขอ้มลูที่มีการแลกเปลี่ยนในระหว่างสมาชิก

ดว้ยกนัได ้ 

 อนึ่ง ลกูคา้รบัทราบและตกลงว่า สมาชิกของ NDID ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Digital ID Platform อาจมีการส่งต่อและ/หรือจดัเก็บบนัทึก Logs ตามวรรคหนึ่งได ้ทัง้นี ้

ขอ้มลู Logs ดงักล่าวอาจประกอบไปดว้ยขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัการท ารายการต่าง ๆ บน Digital ID Platform แต่จะเป็นขอ้มลูที่ไม่สามารถระบถุึงบคุคลที่เป็น

เจา้ของขอ้มลูได ้

4) ลกูคา้รบัทราบและตกลงว่า ความผกูพนัใด ๆ (ซึ่งรวมถึงขอ้เรียกรอ้งและความรบัผิด) ระหว่างผูใ้หบ้ริการ บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร หรือ

พนัธมิตรทางธุรกิจกบัลกูคา้ที่เกี่ยวขอ้งกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการของผูใ้หบ้ริการ บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร และ/หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ แลว้แต่

กรณีนัน้ ถือว่าเป็นความผกูพนัระหว่างผูใ้หบ้ริการกบัลกูคา้ บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรกบัลกูคา้ และ/หรือพนัธมิตรทางธุรกิจกบัลกูคา้ เท่านัน้ 

โดยผูใ้หบ้ริการ หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ แลว้แต่กรณีจะเป็นผูร้บัผิดชอบโดยตรงต่อลกูคา้ส  าหรบัผลิตภณัฑแ์ละ

บริการใดก็ตามที่มีการน าเสนอ ใหบ้ริการ หรือขายบริการแก่ลกูคา้ โดยที่ NDID จะไม่รบัผิดชอบต่อผลิตภณัฑแ์ละบริการดงักล่าว 

 ลกูคา้รบัทราบและตกลงว่า NDID ตลอดจนบรรดากรรมการ ผูถ้ือหุน้ พนกังาน หรอืตวัแทนของ NDID จะไม่รบัผิดต่อความสญูเสียหรอืความเสยีหายใด ๆ ไม่ว่าจะ

เป็นค่าเสียหายโดยตรง คา่เสียหายโดยออ้ม คา่เสียหายอนัเป็นผลสืบเนือ่ง คา่เสียหายเชงิหา้มปราม ค่าเสียหายเชิงลงโทษ หรือคา่เสียหายอืน่ใด ซึ่งรวมถึงการสญูเสีย

ผลก าไรและการสญูเสียค่าความนิยม (goodwill) ซึ่งเกิดขึน้กบัลกูคา้และ/หรือบคุคลอื่นใด อนัเป็นผลมาจากหรือเกิดจากการใหบ้ริการของ NDID 

5) ลกูคา้ตกลงที่จะผกูพนัตามการบริการพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนทางดิจิทลัและ/หรือธุรกรรมใด ๆ ที่ไดด้  าเนินการหรือเขา้ท าผ่าน Digital ID Platform  



6) ลกูคา้ตกลงว่าผูใ้หบ้ริการสามารถสรา้ง ออก จดัเก็บ และน าไปใชซ้ึ่งเครื่องมือพิสจูนต์วัตนหรอืสิ่งที่ใชย้ืนยนัตวัตน (Authenticator) (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัแต่

เพียง OTP, PIN, Username and Password, Token, Face ID, Finger Print และอื่น ๆ) ในนามของลกูคา้ และอยู่ภายใตก้ารควบคมุของลกูคา้แต่เพียงผูเ้ดียว 

ทัง้นี ้เครื่องมือพิสจูนต์วัตนหรือสิ่งที่ใชย้ืนยนัตวัตน (Authenticator) ที่ไดเ้ก็บรกัษาไวก้บัผูใ้หบ้ริการนัน้ยงัสามารถใชเ้ป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสข์องลกูคา้อนัมี

ผลผกูพนัตามกฎหมาย โดยใหถ้ือว่าเครื่องมือพิสจูนต์วัตนหรือสิ่งที่ใชย้ืนยนัตวัตน (Authenticator) ดงักล่าวนัน้เป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนกิสท์ี่เชื่อถือไดต้าม

กฎหมายว่าดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์นอกจากนี ้ลกูคา้อาจจะใชเ้ครื่องมือพิสจูนต์วัตนหรือสิ่งที่ใชย้ืนยนัตวัตน (Authenticator) ดงักล่าวกบั บริษัทในกลุ่ม

ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร พนัธมิตรทางธุรกิจ ผูใ้หบ้ริการพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนทางดิจิทลัรายอื่น AS และ/หรือบคุคลอื่นใด เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการพิสจูน์

ตวัตน การยืนยนัตวัตน การใหค้วามยินยอม หรือการใหอ้นญุาตของลกูคา้ ภายใตข้อ้ตกลงและเงื่อนไขที่บคุคลดงักล่าวเป็นผูก้  าหนด 

 ลกูคา้รบัทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ลกูคา้ใชเ้ครื่องมือพิสจูนต์วัตนหรือสิ่งที่ใชย้ืนยนัตวัตน (Authenticator) ตามวรรคแรก เพื่อสรา้งความผกูพนัใด ๆ (ซึ่งรวมถึง

ขอ้เรียกรอ้งและความรบัผิด) ระหว่างบคุคลภายนอกกบัลกูคา้ที่เกี่ยวขอ้งกบันิติสมัพนัธห์รือท าธุรกรรมแต่ละราย ถือว่าเป็นความผกูพนัระหว่างบคุคลภายนอก

แต่ละรายนัน้กบัลกูคา้เท่านัน้ โดยบคุคลภายนอกนัน้จะเป็นผูร้บัผิดชอบโดยตรงต่อลกูคา้ส  าหรบัความผกูพนันัน้ และผูใ้หบ้ริการไม่มีส่วนรูเ้ห็นอย่างใด ๆ และจะ

ไม่รบัผิดชอบต่อความผกูพนัดงักล่าว ลกูคา้รบัทราบและตกลงว่าผูใ้หบ้ริการ ตลอดจนบรรดากรรมการ ผูถ้ือหุน้ พนกังาน หรือตวัแทนของผูใ้หบ้ริการ จะไม่รบัผิด

ต่อความสญูเสียหรือความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายอนัเป็นผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายเชิงหา้มปราม ค่าเสียหาย

เชิงลงโทษ ซึ่งรวมถึงการสูญเสียผลก าไรและการสญูเสียค่าความนิยม (goodwill) ซึ่งเกิดขึน้กบัลกูคา้และ/หรือบคุคลอื่นใด อนัเป็นผลมาจากหรือเกิดจากการ

ใหบ้ริการของผูใ้หบ้ริการเพ่ือสรา้งความผกูพนัระหว่างบคุคลภายนอกกบัลกูคา้ 

7) หลงัจากเสร็จสิน้ขัน้ตอนการลงทะเบียน (enrollment) ลกูคา้ตกลงที่จะรกัษาเครื่องมือพิสจูนต์วัตนหรือสิ่งที่ใชย้ืนยนัตวัตน (Authenticator) ที่ผูใ้หบ้ริการออกใหน้ัน้

อย่างปลอดภยัและเก็บไวเ้ป็นความลบั ไม่เปิดเผยใหบ้คุคลอื่นล่วงรู ้ลกูคา้ไม่สามารถมอบหมายหรือโอนสิทธิในการใชแ้ละเขา้รว่มบริการพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนทาง

ดิจิทลัไปใหแ้ก่บคุคลอื่นใดไดห้ากไมไ่ดร้บัความยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูใ้หบ้ริการ  

 ลกูคา้ตกลงว่าจะเป็นผูร้บัผิดชอบหากมีบคุคลอื่นใดใชเ้ครื่องมือพิสจูนต์วัตนหรือสิ่งที่ใชย้ืนยนัตวัตน (Authenticator) ของลกูคา้ โดยที่ผูใ้หบ้ริการและ NDID ไม่

ตอ้งรบัผิดต่อความสญูเสียใด ๆ อนัเป็นผลมาจากการที่มีบคุคลอื่นใดใชเ้ครื่องมือพิสจูนต์วัตนหรือสิ่งที่ใชย้ืนยนัตวัตน (Authenticator) ของลกูคา้ ไม่ว่าลกูคา้จะ

ทราบหรือไม่ก็ตาม 

8) ลกูคา้รบัทราบและตกลงว่า ผูใ้หบ้ริการอาจเก็บรวบรวมและใชข้อ้มลูที่ลกูคา้มอบใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการไดต้ามวตัถปุระสงคท์ี่มีอยู่ในสญัญาระหว่างผูใ้หบ้ริการกบั

ลกูคา้ตามที่ระบไุวใ้นประกาศความเป็นส่วนตวัของผูใ้หบ้ริการและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร (Privacy Notice) นอกจากนี ้ลกูคา้รบัทราบและ

ตกลงว่า ผูใ้หบ้ริการอาจเปิดเผยขอ้มลูของลกูคา้กบัผูใ้หบ้ริการพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนทางดจิิทลัรายอื่น NDID สมาชิกรายอื่นใดของ NDID และ/หรือ

บคุคลภายนอกเท่าที่จ  าเป็น เพ่ือประโยชนใ์นการรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลู การบริการพิสูจนแ์ละยืนยนัตวัตนทางดิจิทลั การอนญุาต (authorization) และ

การท าธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง 

 อนึ่ง ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อวตัถปุระสงคใ์นการใชบ้ริการพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนทางดิจทิลัภายใตข้อ้ตกลง KKP NDID Services นี ้ลูกคา้ตกลงและให้

ความยินยอมโดยชดัแจง้ ใหผู้ใ้หบ้ริการ และสมาชิกรายอื่น ๆ ของ NDID ที่เกี่ยวขอ้งโดยตรง สามารถเก็บรวบรวมและใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของลกูคา้เกี่ยวกบั

ขอ้มลูชีวภาพ เช่น ลายพิมพน์ิว้มือ หรือการจดจ าใบหนา้ หรือขอ้มลูอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลในท านองเดียวกนัได ้  

9) เมื่อ IdP ด าเนินการพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนเสรจ็สิน้ และลกูคา้รบัทราบประกาศความเป็นส่วนตวัของผูใ้หบ้ริการและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร 

(Privacy Notice) รวมทัง้ตกลงว่า หากลกูคา้มีการสมคัรใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการใด ๆ ของผูใ้หบ้ริการพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนทางดิจิทลัรายอื่นแลว้นัน้ ผู้

ใหบ้ริการ บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ แลว้แต่กรณีอาจใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของลกูคา้ที่เคยเปิดเผยต่อผูใ้หบ้ริการ

โดยเฉพาะขอ้มลูชีวภาพ เช่น ลายพิมพน์ิว้มือ หรือการจดจ าใบหนา้ หรือขอ้มลูอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลในท านองเดียวกนั เพ่ือวตัถปุระสงคใ์น

การพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนของลกูคา้ ทัง้นี ้ลกูคา้รบัทราบและตกลงว่า การยืนยนัตวัตนนัน้จะอา้งอิงจากขอ้มลูที่ลกูคา้ใหไ้วเ้ท่านัน้ โดยผูใ้หบ้ริการอาจขอความ

ยินยอมจากลกูคา้เป็นครัง้คราว และลกูคา้ตกลงว่าจะใหค้วามยินยอมในการเขา้ถึงขอ้มลู เพ่ืออนญุาตให ้AS ซึ่งไดเ้ก็บรวบรวม รกัษา และอาจเขา้ถึงขอ้มลูส่วน

บคุคลของลกูคา้นัน้ สามารถเขา้ถึงขอ้มลูของลกูคา้ได ้ อย่างไรก็ดี ลกูคา้รบัทราบและตกลงว่า หากลกูคา้ไม่ใหค้วามยินยอมแก่ผูใ้หบ้ริการแลว้นัน้ ผูใ้หบ้ริการจะ

ไม่สามารถด าเนินขัน้ตอนการยืนยนัตวัตนไดแ้ละลกูคา้อาจจะไม่ไดร้บัผลิตภณัฑห์รือบริการจากผูใ้หบ้ริการพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนทางดิจทิัลรายอื่นนัน้ตามทีต่น

ตอ้งการได ้

10) ภายใตป้ระกาศความเป็นส่วนตวัของผูใ้หบ้ริการและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร (Privacy Notice) ลกูคา้ตกลงว่า จะใหค้วามยินยอมต่อ AS 

ผ่านผูใ้หบ้ริการ เพ่ืออนญุาตให ้AS นัน้ ส่งขอ้มลูส่วนบคุคลของลกูคา้ใหก้บัผูใ้หบ้ริการ บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร และ/หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ 



ลกูคา้รบัทราบและตกลงว่า หากลกูคา้ปฏิเสธที่จะใหค้วามยินยอมแก่ AS ในการส่งขอ้มลูส่วนบคุคลของลกูคา้ใหก้บัผูใ้หบ้ริการ บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน

เกียรตินาคินภทัร และ/หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ ลกูคา้จะไม่สามารถท าธุรกรรมต่อไปได ้และผูใ้หบ้ริการ บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร หรือพนัธมิตร

ทางธุรกิจ แลว้แต่กรณีอาจไม่สามารถที่จะมอบผลิตภณัฑห์รือบริการตามที่ลกูคา้ตอ้งการได ้

11) ผูใ้หบ้ริการอาจอนมุตัิหรือปฏิเสธค าขอของลกูคา้ในการสมคัรเขา้ใชบ้ริการพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนทางดิจทิลัของผูใ้หบ้ริการก็ได ้หาก IdP ไม่สามารถพิสจูนแ์ละ

ยืนยนัตวัตน หรือ AS ไม่ไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ถึงขอ้มลูหรือไม่สามารถส่งขอ้มลูส่วนบคุคลของลกูคา้ตามเงื่อนไข (requirement) ที่ก าหนด ทัง้นี ้ไม่ว่าจะดว้ยเหตุ

ใดก็ตาม 

12) ค าขอสมคัรใชบ้ริการพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนทางดิจิทลัของผูใ้หบ้ริการจะมีผลสมบรูณเ์มื่อ IdP ไดพิ้สจูนแ์ละยืนยนัตวัตน และ AS ไดร้บัอนญุาตจากลกูคา้ให้

เขา้ถึงขอ้มลูและไดส้่งขอ้มลูส่วนบคุคลของลกูคา้แก่ผูใ้หบ้ริการ 

13) ลกูคา้รบัรองว่า ขอ้มลูและเอกสารทัง้หมด (รวมทัง้ส  าเนาของขอ้มลูและเอกสารดงักล่าว) ที่มอบใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการ บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร 

และ/หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ แลว้แต่กรณี (ถา้มี) เพ่ือเป็นการพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตน และ/หรือการอนญุาต (Authorization) นัน้ เป็นจริง ถูกตอ้ง ครบถว้นและ

เป็นขอ้มลูที่เป็นปัจจบุนั และรบัรองว่าลกูคา้มคีวามสามารถในการใชบ้ริการพิสจูนแ์ละยืนยันตวัตนทางดิจิทลัได ้ซึ่งรวมถึงมีความสามารถในการท าธุรกรรมต่าง 

ๆ ไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมดที่เกี่ยวขอ้งกบับริการพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนทางดิจทิลัดว้ย 

14) ลกูคา้ตกลงว่าจะมอบขอ้มลูเพิ่มเติมใด ๆ ก็ตามใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการ บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร และ/หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ เมื่อไดร้บัการรอ้งขอ 

และ/หรือจะปรบัปรุงขอ้มลูดงักล่าวใหเ้ป็นปัจจบุนั พรอ้มแจง้ใหผู้ใ้หบ้ริการ บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร และ/หรือพนัธมิตรทางธุรกิจทราบทนัที

หากมีการเปลี่ยนแปลงขอ้มลูนัน้  

15)  ลกูคา้ตกลงและยอมรบัว่าขอ้ตกลง KKP NDID Services นีอ้ยู่ภายใตก้ารบังคบัและการตีความตามกฎหมายไทย 

16)  ลกูคา้ตกลงและยอมรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายทัง้หมดที่เกิดขึน้จากหรือเกี่ยวเนื่องกบับริการพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนทางดิจทิลั (ถา้มี) 

17) ในกรณีที่ลกูคา้เชื่อว่ามีการเขา้ใชเ้ครื่องมือพิสจูนต์วัตนหรือสิ่งที่ใชย้ืนยนัตวัตน (Authenticator) โดยบคุคลอื่น หรือในกรณีที่ลกูคา้ไม่สามารถใชเ้ครื่องมือพิสจูน์

ตวัตนหรือสิ่งที่ใชย้ืนยนัตวัตน (Authenticator) ได ้ไม่ว่าดว้ยเหตใุด ลกูคา้จะตอ้งท าการแจง้ต่อผูใ้หบ้ริการ ตามขัน้ตอนและวิธีการที่ผูใ้หบ้ริการก าหนด เพ่ือใหผู้้

ใหบ้ริการด าเนินการระงบัการใชเ้ครื่องมือพิสจูนต์วัตนหรือสิ่งที่ใชย้ืนยนัตวัตน (Authenticator) นัน้โดยทนัที และเพ่ือขอใหผู้ใ้หบ้ริการออกเครื่องมือพิสจูนต์วัตน

หรือสิ่งที่ใชย้ืนยนัตวัตน (Authenticator) ใหใ้หม่ ทัง้นีค้  าสั่งหรือการกระท าใดที่ไดม้ีขึน้โดยการใชเ้ครื่องมือพิสจูนต์วัตนหรือสิ่งที่ใชย้ืนยนัตวัตน (Authenticator) 

ของลกูคา้ ก่อนเวลาที่ผูใ้หบ้ริการจะระงบัการใชเ้ครื่องมือพิสจูนต์วัตนหรือสิ่งที่ใชย้ืนยนัตวัตน (Authenticator) เดิม ถือว่าเป็นการด าเนินการของลกูคา้ และ

ลกูคา้ตกลงว่าผูใ้หบ้ริการ ไม่ตอ้งรบัผิดชอบในความสญูเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึน้หรือที่ลกูคา้ไดร้บัก่อนเวลาที่ผูใ้หบ้ริการจะด าเนินการระงบัการใช้

เครื่องมือพิสจูนต์วัตนหรือสิ่งที่ใชย้ืนยนัตวัตน (Authenticator) เดิมนัน้ 

18)  ลกูคา้สามารถยกเลิกบริการ KKP NDID Services ไดต้ามช่องทางและวิธีการที่ผูใ้หบ้รกิารก าหนด ทัง้นี ้ลกูคา้ตกลงและยอมรบัว่าการยกเลิกบริการ KKP NDID 

Services ภายใตข้อ้ตกลง KKP NDID Services จะท าใหล้กูคา้ไม่สามารถใชบ้ริการการพิสูจนแ์ละยืนยนัตวัตนทางดิจิทลัผา่น Digital ID Platform ที่ NDID เป็น

ผูจ้ดัใหม้ีขึน้เท่านัน้ และจะไม่กระทบต่อสิทธิและหนา้ที่ รวมทัง้ธุรกรรมใด ๆ ที่ลกูคา้ไดด้ าเนนิการไปแลว้ และลกูคา้ยงัคงใชเ้ครื่องมือพิสจูนต์วัตนหรือสิ่งที่ใช้

ยืนยนัตวัตน (Authenticator) ตามขอ้ 6 กบัผูใ้หบ้ริการ บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร หรือพนัธมิตรทางธุรกิจไดต้่อไป 

หมายเหต ุKKP NDID Services นี ้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิยังไม่ใช้บังคับกับลูกค้าท่ีเป็นนิติบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดๆ บัญชีประเภท บัญชีร่วม หรือบัญชี

เพ่ือบุคคลอ่ืน แม้ว่าลูกค้าจะตกลงสมัครใช้บริการ และหากในภายหลังผู้ให้บริการประสงคจ์ะให้บริการ KKP NDID Services แก่ลูกค้าหรือบัญชีตามแต่ละ

ประเภทข้างต้น ผู้ให้บริการจะด าเนินการแจ้งลูกค้าทราบและขอให้ลูกค้าสมัครใหม่ 


