
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตวัตนทางดิจิทัล (KKP NDID Services) 

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี ้(“ข้อตกลง KKP NDID Services”) ใช้บงัคบักบัการใช้บริการและการเข้าร่วมของลกูค้าในบริการ

พิสจูน์และยืนยนัตวัตนทางดจิิทลัและการท าธุรกรรมอื่น ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกบั ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) ในฐานะ

ที่เป็นผู้ให้บริการ ("ผู้ให้บริการ") (ซึง่ต่อไปนีจ้ะเรียกวา่ "บริการพสิูจน์และยืนยันตวัตนทางดิจทิลั" หรือ “KKP NDID 

Services”) ทัง้นี ้การให้บริการพิสจูน์และยืนยนัตวัตนทางดจิิทลัโดยผู้ให้บริการนี ้จะด าเนินการผ่านระบบการพิสจูน์และ

ยืนยนัตวัตนทางดิจิทลั (“Digital ID Platform”) ที่บริษัท เนชัน่แนลดิจิทลั ไอดี จ ากดั ("NDID") เป็นผู้จดัให้มีขึน้  ลกูค้า

รับทราบและตกลงว่า การยอมรับข้อตกลง KKP NDID Services นีใ้ห้ถือวา่ลกูค้าให้ความยินยอมว่าได้อา่น เข้าใจ และตก

ลงที่จะผกูพนัตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อตกลง KKP NDID Services หากลกูค้าไม่ยอมรับข้อตกลง KKP 

NDID Services  โปรดอย่าเข้าถงึ หรือใช้บริการพิสจูน์และยืนยนัตวัตนทางดจิิทลั 

1) ลกูค้ารับทราบว่า ก่อนที่ลกูค้าจะสามารถใช้บริการพิสจูน์และยืนยนัตวัตนทางดจิิทลัได้  ลกูค้าจะต้องลงทะเบยีนเพื่อ

พิสจูน์ตวัตนกบัผู้ให้บริการภายใต้ข้อตกลง KKP NDID Services นี ้หรือได้เคยลงทะเบียนเพื่อพิสจูน์ตวัตนกบัผู้

ให้บริการพิสจูน์และยืนยนัตวัตนทางดจิิทลัรายอื่น ซึง่ลกูค้าได้ท าความตกลงที่มีผลทางกฎหมายโดยมีข้อก าหนดใน

ลกัษณะเดียวกนักบัข้อตกลง KKP NDID Services นี ้(ซึง่ต่อไปนีจ้ะเรียกผู้ให้บริการหรือผู้ให้บริการพิสจูน์และยืนยนั

ตวัตนทางดจิิทลัรายอื่นรวมกนัและแทนกนัว่า "Identity Provider" หรือ "IdP")  นอกจากนี ้ลกูค้าตกลงและรับทราบวา่

การพิสจูน์และยืนยนัตวัตนทางดจิิทลักบัผู้ให้บริการตามข้อตกลง KKP NDID Services นีผ่้าน Digital ID Platform 

อาจเป็นการพิสจูน์และยืนยนัตวัตนกบับริษัทอื่น ๆ ในกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร อาทิ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร 

จ ากดั (มหาชน) บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร จ ากดั เป็นต้น (“บริษทัในกลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตินาคิน

ภัทร”) และพนัธมติรทางธุรกิจของบริษัทในกลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคินภทัร (“พนัธมติรทางธุรกิจ”) ด้วยหาก

ลกูค้าได้แจ้งความประสงคจ์ะเข้าท าธุรกรรมใด ๆ กบับคุคลดงักลา่ว  ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของลกูค้าในการท าธุรกรรม

ทางอิเลก็ทรอนิกส์และเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ลกูค้าในการลดขัน้ตอนและความซ า้ซ้อนในการสมคัรใช้ผลิตภณัฑ์

หรือบริการต่าง ๆ ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรหรือพนัธมิตรทางธุรกิจ  

2) เมื่อลกูค้าขอรับบริการพิสจูน์และยืนยนัตวัตนทางดิจิทลัจากผู้ให้บริการ และยอมรับประกาศความเป็นส่วนตวัของ

ผู้ให้บริการและบริษัทในกลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคินภทัร (“Privacy Notice”) แล้ว ลกูค้าตกลงตอ่ผู้ให้บริการ

ดงัต่อไปนี ้

(ก)    ผู้ให้บริการ บริษัทในกลุ่มธรุกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร และ/หรือพนัธมิตรทางธุรกิจมีสิทธิใช้ผลการพิสจูน์และ

ยืนยนัตวัตนทางดิจิทลัของลกูค้าที่ IdP ได้ด าเนินการผ่าน Digital ID Platform และ  

(ข)    ผู้ให้บริการ บริษัทในกลุ่มธรุกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร และ/หรือพนัธมิตรทางธุรกิจมีสิทธิทีจ่ะรวบรวม 

ได้รับ ใช้ ประมวลผล และจดัเก็บข้อมลูส่วนบคุคลของลกูค้าจากผู้ให้ข้อมลูที่น่าเชื่อถือทีเ่ก่ียวข้อง (”Authoritative 

Source” หรือ “AS”) 



3) ลกูค้ารับทราบว่า NDID เป็นเพียงผู้ให้บริการ Digital ID Platform ซึง่เป็นระบบงานส าหรับการส่งตอ่ข้อมลูและ/

หรือจดัเก็บบนัทึก Logs ข้อมลูระหว่างสมาชิกของ NDID ตามข้อตกลงและเงื่อนไขของ NDID เท่านัน้ โดย NDID 

จะไม่สามารถเข้าถงึและ/หรือแทรกแซงเนือ้หาของข้อมลูที่มกีารแลกเปล่ียนในระหว่างสมาชิกด้วยกนัได้  

 อนึ่ง ลกูค้ารับทราบและตกลงว่า สมาชิกของ NDID ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Digital ID Platform อาจมกีารส่งต่อและ/

หรือจดัเก็บบนัทึก Logs ตามวรรคหนึ่งได้ ทัง้นี ้ข้อมลู Logs ดงักล่าวอาจประกอบไปด้วยข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัการ

ท ารายการตา่ง ๆ บน Digital ID Platform แต่จะเป็นข้อมลูที่ไม่สามารถระบถุงึบคุคลท่ีเป็นเจ้าของข้อมลูได้ 

4) ลกูค้ารับทราบและตกลงว่า ความผกูพนัใด ๆ (ซึง่รวมถงึข้อเรียกร้องและความรับผิด) ระหว่างผู้ให้บริการ บริษัทใน

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร หรือพนัธมิตรทางธุรกจิกบัลกูค้าที่เก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์และบริการของผู้

ให้บริการ บริษัทในกลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคินภทัร และ/หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ แล้วแต่กรณีนัน้ ถือว่าเป็น

ความผกูพนัระหวา่งผู้ให้บริการกบัลกูค้า บริษัทในกลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคินภทัรกบัลกูค้า และ/หรือพนัธมิตร

ทางธุรกจิกบัลกูค้า เทา่นัน้ โดยผู้ให้บริการ หรือบริษัทในกลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคินภทัร หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ 

แล้วแต่กรณีจะเป็นผู้ รับผิดชอบโดยตรงต่อลกูค้าส าหรับผลิตภณัฑ์และบริการใดก็ตามทีม่ีการน าเสนอ ให้บริการ 

หรือขายบริการแก่ลกูค้า โดยที่ NDID จะไม่รับผิดชอบต่อผลิตภณัฑ์และบริการดงักล่าว 

 ลกูค้ารับทราบและตกลงวา่ NDID ตลอดจนบรรดากรรมการ ผู้ ถือหุ้น พนกังาน หรือตวัแทนของ NDID จะไม่รับผิดต่อ

ความสญูเสียหรือความเสียหายใด ๆ ไมว่า่จะเป็นคา่เสียหายโดยตรง คา่เสียหายโดยอ้อม คา่เสียหายอนัเป็นผล

สืบเนื่อง คา่เสียหายเชงิห้ามปราม ค่าเสียหายเชงิลงโทษ หรือคา่เสียหายอื่นใด ซึง่รวมถงึการสญูเสียผลก าไรและการ

สญูเสียคา่ความนิยม (goodwill) ซึง่เกดิขึน้กบัลกูค้าและ/หรือบคุคลอื่นใด อนัเป็นผลมาจากหรือเกดิจากการ

ให้บริการของ NDID 

5) ลกูค้าตกลงที่จะผกูพนัตามการบริการพิสจูน์และยืนยนัตวัตนทางดิจิทลัและ/หรือธุรกรรมใด ๆ ที่ได้ด าเนินการหรือ

เข้าท าผ่าน Digital ID Platform  

6) ลกูค้าตกลงวา่ผู้ให้บริการสามารถสร้าง ออก จดัเก็บ และน าไปใช้ซึง่เคร่ืองมือพิสจูน์ตวัตนหรือส่ิงทีใ่ช้ยืนยนัตวัตน 

(Authenticator) (ซึง่รวมถงึแต่ไมจ่ ากดัแตเ่พียง OTP, PIN, Username and Password, Token, Face ID, Finger 

Print และอื่น ๆ) ในนามของลกูค้า และอยู่ภายใต้การควบคมุของลกูค้าแตเ่พียงผู้ เดยีว ทัง้นี ้เคร่ืองมือพิสจูน์ตวัตน

หรือส่ิงที่ใช้ยืนยนัตวัตน (Authenticator) ที่ได้เก็บรักษาไว้กบัผู้ให้บริการนัน้ยงัสามารถใช้เป็นลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ของลกูค้าอนัมีผลผกูพนัตามกฎหมาย โดยให้ถือวา่เคร่ืองมือพิสจูน์ตวัตนหรือส่ิงทีใ่ช้ยืนยนัตวัตน 

(Authenticator) ดงักล่าวนัน้เป็นลายมือชื่ออเิล็กทรอนิกส์ท่ีเชื่อถือได้ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี ้ลกูค้าอาจจะใช้เคร่ืองมือพิสจูน์ตวัตนหรือส่ิงที่ใช้ยืนยนัตวัตน (Authenticator) ดงักล่าว

กบั บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร พนัธมิตรทางธุรกจิ ผู้ให้บริการพิสจูน์และยืนยนัตวัตนทางดิจิทลั



รายอื่น AS และ/หรือบคุคลอื่นใด เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการพิสจูน์ตวัตน การยืนยนัตวัตน การให้ความยินยอม หรือ

การให้อนญุาตของลกูค้า ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่บคุคลดงักล่าวเป็นผู้ก าหนด 

 ลกูค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ลกูค้าใช้เคร่ืองมือพิสจูน์ตวัตนหรือส่ิงที่ใช้ยืนยนัตวัตน (Authenticator) ตาม

วรรคแรก เพื่อสร้างความผกูพนัใด ๆ (ซึง่รวมถึงข้อเรียกร้องและความรับผิด) ระหวา่งบคุคลภายนอกกบัลกูค้าที่

เก่ียวข้องกบันิติสมัพนัธ์หรือท าธรุกรรมแต่ละราย ถือวา่เป็นความผกูพนัระหว่างบคุคลภายนอกแตล่ะรายนัน้กบั

ลกูค้าเทา่นัน้ โดยบคุคลภายนอกนัน้จะเป็นผู้ รับผิดชอบโดยตรงตอ่ลกูค้าส าหรับความผกูพนันัน้ และผู้ให้บริการไม่

มีส่วนรู้เห็นอยา่งใด ๆ และจะไม่รับผิดชอบต่อความผกูพนัดงักล่าว ลกูค้ารับทราบและตกลงวา่ผู้ให้บริการ 

ตลอดจนบรรดากรรมการ ผู้ ถือหุ้น พนกังาน หรือตวัแทนของผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดต่อความสญูเสียหรือความ

เสียหายใด ๆ ไม่วา่จะเป็นคา่เสียหายโดยตรง ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายอนัเป็นผลสืบเนื่อง คา่เสียหายเชิง

ห้ามปราม ค่าเสียหายเชงิลงโทษ ซึง่รวมถึงการสญูเสียผลก าไรและการสญูเสียค่าความนิยม (goodwill) ซึง่เกิด

ขึน้กบัลกูค้าและ/หรือบคุคลอื่นใด อนัเป็นผลมาจากหรือเกิดจากการให้บริการของผู้ให้บริการเพื่อสร้างความผกูพนั

ระหว่างบคุคลภายนอกกบัลกูค้า 

7) หลงัจากเสร็จสิน้ขัน้ตอนการลงทะเบียน (enrollment) ลกูค้าตกลงที่จะรักษาเคร่ืองมือพิสจูน์ตวัตนหรือส่ิงที่ใช้ยืนยนั

ตวัตน (Authenticator) ที่ผู้ให้บริการออกให้นัน้อย่างปลอดภยัและเก็บไว้เป็นความลบั ไม่เปิดเผยให้บคุคลอื่นล่วงรู้ 

ลกูค้าไม่สามารถมอบหมายหรือโอนสิทธิในการใช้และเข้าร่วมบริการพิสจูน์และยืนยนัตวัตนทางดิจทิลัไปให้แก่บคุคล

อื่นใดได้หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ให้บริการ  

 ลกูค้าตกลงวา่จะเป็นผู้ รับผิดชอบหากมีบคุคลอื่นใดใช้เคร่ืองมือพิสจูน์ตวัตนหรือส่ิงทีใ่ช้ยืนยนัตวัตน 

(Authenticator) ของลกูค้า โดยที่ผู้ให้บริการและ NDID ไม่ต้องรับผิดต่อความสญูเสยีใด ๆ อนัเป็นผลมาจากการท่ี

มีบคุคลอื่นใดใช้เคร่ืองมือพิสจูน์ตวัตนหรือส่ิงทีใ่ช้ยืนยนัตวัตน (Authenticator) ของลกูค้า ไม่วา่ลกูค้าจะทราบ

หรือไม่ก็ตาม 

8) ลกูค้ารับทราบและตกลงว่า ผู้ให้บริการอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมลูที่ลกูค้ามอบให้แก่ผู้ให้บริการได้ตาม

วตัถปุระสงค์ที่มีอยูใ่นสญัญาระหว่างผู้ให้บริการกบัลกูค้าตามที่ระบไุว้ในประกาศความเป็นส่วนตวัของผู้ให้บริการ

และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร (Privacy Notice) นอกจากนี ้ลกูค้ารับทราบและตกลงวา่ ผู้

ให้บริการอาจเปิดเผยข้อมลูของลกูค้ากบัผู้ให้บริการพิสจูน์และยนืยนัตวัตนทางดิจิทลัรายอื่น NDID สมาชิกรายอื่น

ใดของ NDID และ/หรือบคุคลภายนอกเทา่ที่จ าเป็น เพื่อประโยชน์ในการรับรองความถกูต้องของข้อมลู การบริการ

พิสจูน์และยืนยนัตวัตนทางดจิิทลั การอนญุาต (authorization) และการท าธุรกรรมอื่น ๆ ท่ีเก่ียวเนือ่ง 

 อนึ่ง ในกรณีที่มคีวามจ าเป็นเพื่อวตัถปุระสงค์ในการใช้บริการพิสจูน์และยืนยนัตวัตนทางดจิิทลัภายใต้ข้อตกลง 

KKP NDID Services นี ้ลกูค้าตกลงและให้ความยินยอมโดยชดัแจ้ง ให้ผู้ให้บริการ และสมาชิกรายอื่น ๆ ของ 



NDID ที่เก่ียวข้องโดยตรง สามารถเก็บรวบรวมและใช้ข้อมลูส่วนบคุคลของลกูค้าเก่ียวกบัข้อมลูชีวภาพ เช่น ลาย

พิมพ์นิว้มือ หรือการจดจ าใบหน้า หรือข้อมลูอื่นใดซึง่กระทบต่อเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคลในท านองเดยีวกนัได้   

9) เมื่อ IdP ด าเนินการพิสจูน์และยนืยนัตวัตนเสร็จสิน้ และลกูค้ารับทราบประกาศความเป็นส่วนตวัของผู้ให้บริการ

และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร (Privacy Notice) รวมทัง้ตกลงวา่ หากลกูค้ามีการสมคัรใช้

ผลิตภณัฑ์หรือบริการใด ๆ ของผู้ให้บริการพิสจูน์และยืนยนัตวัตนทางดจิิทลัรายอื่นแล้วนัน้ ผู้ให้บริการ บริษัทใน

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร หรือพนัธมิตรทางธุรกจิ แล้วแต่กรณีอาจใช้ข้อมลูส่วนบคุคลของลกูค้าทีเ่คย

เปิดเผยต่อผู้ให้บริการโดยเฉพาะข้อมลูชีวภาพ เช่น ลายพมิพ์นิว้มอื หรือการจดจ าใบหน้า หรือข้อมลูอื่นใดซึง่

กระทบต่อเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคลในท านองเดยีวกนั เพื่อวตัถปุระสงค์ในการพิสจูน์และยืนยนัตวัตนของลกูค้า 

ทัง้นี ้ลกูค้ารับทราบและตกลงว่า การยืนยนัตวัตนนัน้จะอ้างอิงจากข้อมลูที่ลกูค้าให้ไว้เท่านัน้ โดยผู้ให้บริการอาจ

ขอความยินยอมจากลกูค้าเป็นครัง้คราว และลกูค้าตกลงว่าจะให้ความยินยอมในการเข้าถงึข้อมลู เพื่ออนญุาตให้ 

AS ซึง่ได้เก็บรวบรวม รักษา และอาจเข้าถงึข้อมลูส่วนบคุคลของลกูค้านัน้ สามารถเข้าถึงข้อมลูของลกูค้าได้  

อย่างไรกด็ี ลกูค้ารับทราบและตกลงวา่ หากลกูค้าไมใ่ห้ความยินยอมแก่ผู้ให้บริการแล้วนัน้ ผู้ให้บริการจะไม่

สามารถด าเนินขัน้ตอนการยืนยนัตวัตนได้และลกูค้าอาจจะไม่ได้รับผลิตภณัฑ์หรือบริการจากผู้ให้บริการพิสจูน์

และยืนยนัตวัตนทางดิจิทลัรายอืน่นัน้ตามที่ตนต้องการได้ 

10) ภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตวัของผู้ให้บริการและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร (Privacy Notice) 

ลกูค้าตกลงวา่ จะให้ความยินยอมต่อ AS ผ่านผู้ให้บริการ เพื่ออนญุาตให้ AS นัน้ ส่งข้อมลูส่วนบคุคลของลกูค้า

ให้กบัผู้ให้บริการ บริษัทในกลุ่มธรุกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร และ/หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ ลกูค้ารับทราบและตก

ลงว่า หากลกูค้าปฏิเสธที่จะให้ความยินยอมแก่ AS ในการส่งข้อมลูส่วนบคุคลของลกูค้าให้กบัผู้ให้บริการ บริษัทใน

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร และ/หรือพนัธมิตรทางธุรกจิ ลกูค้าจะไม่สามารถท าธุรกรรมตอ่ไปได้ และผู้

ให้บริการ บริษัทในกลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคินภทัร หรือพนัธมติรทางธุรกิจ แล้วแต่กรณีอาจไมส่ามารถทีจ่ะ

มอบผลิตภณัฑ์หรือบริการตามทีล่กูค้าต้องการได้ 

11) ผู้ให้บริการอาจอนมุตัิหรือปฏิเสธค าขอของลกูค้าในการสมคัรเข้าใช้บริการพิสจูน์และยืนยนัตวัตนทางดจิิทลัของผู้

ให้บริการก็ได้ หาก IdP ไม่สามารถพิสจูน์และยืนยนัตวัตน หรือ AS ไม่ได้รับอนญุาตให้เข้าถึงข้อมลูหรือไม่สามารถ

ส่งข้อมลูส่วนบคุคลของลกูค้าตามเงื่อนไข (requirement) ท่ีก าหนด ทัง้นี ้ไม่ว่าจะด้วยเหตใุดก็ตาม 

12) ค าขอสมคัรใช้บริการพิสจูน์และยนืยนัตวัตนทางดิจิทลัของผู้ให้บริการจะมีผลสมบรูณ์เมื่อ IdP ได้พสิจูน์และยืนยนั

ตวัตน และ AS ได้รับอนญุาตจากลกูค้าให้เข้าถงึข้อมลูและได้ส่งข้อมลูส่วนบคุคลของลกูค้าแก่ผู้ให้บริการ 

13) ลกูค้ารับรองว่า ข้อมลูและเอกสารทัง้หมด (รวมทัง้ส าเนาของข้อมลูและเอกสารดงักลา่ว) ท่ีมอบให้แก่ผู้ให้บริการ 

บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตนิาคินภทัร และ/หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ แล้วแต่กรณี (ถ้ามี) เพื่อเป็นการพิสจูน์

และยืนยนัตวัตน และ/หรือการอนญุาต (Authorization) นัน้ เป็นจริง ถกูต้อง ครบถ้วนและเป็นข้อมลูที่เป็นปัจจบุนั 



และรับรองว่าลกูค้ามีความสามารถในการใช้บริการพิสจูน์และยืนยนัตวัตนทางดิจิทลัได้ ซึง่รวมถึงมีความสามารถ

ในการท าธุรกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบับริการพิสจูน์และยืนยนัตวัตนทางดิจิทลัด้วย 

14) ลกูค้าตกลงว่าจะมอบข้อมลูเพิ่มเติมใด ๆ กต็ามให้แก่ผู้ให้บริการ บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร 

และ/หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ เมื่อได้รับการร้องขอ และ/หรือจะปรับปรุงข้อมลูดงักล่าวให้เป็นปัจจบุนั พร้อมแจ้งให้

ผู้ให้บริการ บริษัทในกลุ่มธุรกจิการเงินเกียรตินาคินภทัร และ/หรือพนัธมิตรทางธุรกิจทราบทนัทีหากมีการ

เปล่ียนแปลงข้อมลูนัน้  

15)  ลกูค้าตกลงและยอมรับว่าข้อตกลง KKP NDID Services นีอ้ยู่ภายใต้การบงัคบัและการตคีวามตามกฎหมาย

ไทย 

16)  ลกูค้าตกลงและยอมรับผิดชอบค่าใช้จา่ยทัง้หมดทีเ่กิดขึน้จากหรือเก่ียวเนื่องกบับริการพิสจูน์และยืนยนัตวัตนทาง

ดิจิทลั (ถ้ามี) 

17) ในกรณีที่ลกูค้าเชื่อวา่มีการเข้าใช้เคร่ืองมือพิสจูน์ตวัตนหรือส่ิงที่ใช้ยืนยนัตวัตน (Authenticator) โดยบคุคลอื่น 

หรือในกรณีที่ลกูค้าไม่สามารถใช้เคร่ืองมือพิสจูน์ตวัตนหรือส่ิงที่ใช้ยืนยนัตวัตน (Authenticator) ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุ

ใด ลกูค้าจะต้องท าการแจ้งต่อผู้ให้บริการ ตามขัน้ตอนและวธีิการที่ผู้ให้บริการก าหนด เพื่อให้ผู้ให้บริการ

ด าเนินการระงบัการใช้เคร่ืองมือพิสจูน์ตวัตนหรือส่ิงทีใ่ช้ยืนยนัตวัตน (Authenticator) นัน้โดยทนัที และเพื่อขอให้ผู้

ให้บริการออกเคร่ืองมือพิสจูน์ตวัตนหรือส่ิงที่ใช้ยืนยนัตวัตน (Authenticator) ให้ใหม่ ทัง้นีค้ าสัง่หรือการกระท าใดที่

ได้มีขึน้โดยการใช้เคร่ืองมือพิสจูน์ตวัตนหรือส่ิงทีใ่ช้ยืนยนัตวัตน (Authenticator) ของลกูค้า ก่อนเวลาที่ผู้ให้บริการ

จะระงบัการใช้เคร่ืองมือพิสจูน์ตวัตนหรือส่ิงที่ใช้ยืนยนัตวัตน (Authenticator) เดิม ถือว่าเป็นการด าเนินการของ

ลกูค้า และลกูค้าตกลงวา่ผู้ให้บริการ ไม่ต้องรับผิดชอบในความสญูเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึน้หรือที่

ลกูค้าได้รับก่อนเวลาที่ผู้ให้บริการจะด าเนินการระงบัการใช้เคร่ืองมือพิสจูน์ตวัตนหรือส่ิงที่ใช้ยืนยนัตวัตน 

(Authenticator) เดิมนัน้ 

18)  ลกูค้าสามารถยกเลิกบริการ KKP NDID Services ได้ตามช่องทางและวิธีการท่ีผู้ให้บริการก าหนด ทัง้นี ้ลกูค้าตก

ลงและยอมรับวา่การยกเลิกบริการ KKP NDID Services ภายใต้ข้อตกลง KKP NDID Services จะท าให้ลกูค้าไม่

สามารถใช้บริการการพิสจูน์และยืนยนัตวัตนทางดิจิทลัผ่าน Digital ID Platform ที่ NDID เป็นผู้จดัให้มีขึน้เท่านัน้ 

และจะไม่กระทบต่อสิทธิและหน้าที่ รวมทัง้ธุรกรรมใด ๆ ท่ีลกูค้าได้ด าเนินการไปแล้ว และลกูค้ายงัคงใช้เคร่ืองมือ

พิสจูน์ตวัตนหรือส่ิงทีใ่ช้ยืนยนัตวัตน (Authenticator) ตามข้อ 6 กบัผู้ให้บริการ บริษัทในกลุ่มธุรกจิการเงินเกียรติ

นาคินภทัร หรือพนัธมิตรทางธุรกจิได้ต่อไป 

หมายเหตุ KKP NDID Services นี ้ผู้ให้บริการขอสงวนสทิธยัิงไม่ใช้บังคับกับลกูค้าที่เป็นนิติบคุคล หรือกลุ่ม

บุคคลใดๆ บัญชีประเภท บัญชีร่วม หรือบัญชเีพื่อบคุคลอื่น แม้ว่าลูกค้าจะตกลงสมัครใช้บริการ และหากใน



ภายหลังผู้ให้บริการประสงค์จะให้บริการ KKP NDID Services แก่ลูกค้าหรือบัญชีตามแต่ละประเภทข้างต้น ผู้

ให้บริการจะด าเนินการแจ้งลกูค้าทราบและขอให้ลูกค้าสมัครใหม่ 

 

 

ค ารับรอง / ค ายืนยันของลกูค้าหรือผู้ขอใช้บริการ 

 

ลูกค้าหรือผู้ ขอใช้บริการรับทราบและตกลงให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ 

เปิดเผย ข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการแก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร รวมทัง้ ผู้ ให้บริการภายนอก 

ผู้ รับจ้าง ผู้แทน ตวัแทน ผู้ให้บริการสนบัสนนุการประกอบธุรกิจ ผู้ รับช่วงงานต่อ ผู้ประกอบวิชาชีพในการให้ค าปรึกษาด้าน

ต่างๆ ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร หน่วยงานทางการ ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย บริษัทประกันภัย 

พนัธมิตรทางธุรกิจ ผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายนอก และผู้สนใจจะเข้ารับโอนสิทธิ เพื่อการปฏิบตัิตามสญัญาหรือเงื่อนไข

การใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ลูกค้าหรือผู้ ขอใช้บริการมีอยู่กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร การ

ติดต่อส่ือสาร การติดตามทวงถาม การบริหารและก ากับดูแลความเส่ียง การควบคุมก ากับและตรวจสอบ การจดัการข้อ

ร้องเรียน การปฏิบตัิตามกฎหมายก าหนด รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา อนมุตัิ ผลิตภณัฑ์และ/หรือบริการของกลุ่ม

ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร 

 

ลกูค้าหรือผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่าข้อมลูที่ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการให้ไว้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรติ

นาคินภทัรทัง้หมด เป็นข้อมลูที่ถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริง และลกูค้าหรือผู้ขอใช้บริการตกลงตามการแสดงเจตนา

สมคัรใช้บริการหรือไม่สมคัรใช้บริการ และ/หรือ การให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมแก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน

เกียรตินาคินภทัรด้วย และหากลกูค้าหรือผู้ขอใช้บริการมีการเปล่ียนแปลงข้อมลูใดๆ ลกูค้าหรือผู้ขอใช้บริการตกลงแจ้งให้

บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรทราบทนัที ตามช่องทางและวิธีการท่ีบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน

ภทัรก าหนด ทัง้นี ้ลกูค้าหรือผู้ขอใช้บริการได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตวั (Privacy Notice) ที่

ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร www.kkpfg.com/dataprotection หรือ เว็บไซต์อื่นใด

ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรแล้ว และในกรณีที่ลกูค้าหรือผู้ขอใช้บริการได้ให้ข้อมลูของบุคคลอื่นกับ

บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตินาคินภทัร ลกูค้าหรือผู้ขอใช้บริการขอรับรองว่าลกูค้าหรือผู้ขอใช้บริการมอี านาจโดยชอบ

ด้วยกฎหมายที่จะสามารถเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร 

 

 

 

 

 

 



Terms and Conditions for KKP NDID Services 

 

These terms and conditions (“KKP NDID Services Terms”) are bounded and governed for the Client’s use of 

and participation in the identification and authentication services and other related transactions provided by 

Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited (the “Service Provider”) (hereinafter referred to as the “Digital 

ID Services” or “KPP NDID Services”). The Digital ID Services are provided by the Service Provider via the 

identification and authentication system/platform (“Digital ID Platform”) powered by National Digital ID Co., 

Ltd. (“NDID”).  The Client acknowledges and agrees that, by accepting this KKP NDID Services Terms, the 

Client agrees that the Client has read, understood, and agreed to be bound by these terms and conditions 

prescribed under this KKP NDID Services Terms. If the Client does not agree with this KKP NDID Services 

Terms, please do not access or use the Digital ID Services.    

1) The Client acknowledges that to be eligible to use the Digital ID Services, the Client must enroll/verify 

Client’s identify with the Service Provider under this KKP NDID Services Terms or have enrolled/verified 

his/her/its identify with other service providers under which the Client has entered into a separate legal 

relationship that has terms similar to this KKP NDID Services Terms (where such Service Provider or other 

service providers collectively or individually referred to as the “Identity Provider” or “IdP”). In addition, the 

Client agrees and acknowledges that the identification and authentication services conducted by the 

Service Provider under this KKP NDID Service Terms via the Digital ID Platform can be deemed as an 

identification and authentication services for other companies in Kiatnakin Phatra Financial Group, e.g. 

Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited, Kiatnakin Phatra Asset Management Company 

Limited, etc. (“Companies in Kiatnakin Phatra Financial Group”), including any business alliances of the 

Companies in Kiatnakin Phatra Financial Group (“Business Alliances”) if the Client requests to enter into 

any transactions with such entity. The purposes of the above-mentioned are for the Client’s benefit upon 

entering into an electronic transaction and to facilitate through the excessive and redundant processes 

upon purchasing products or services provided by the Companies in Kiatnakin Phatra Financial Group or 

the Business Alliances.    

  

2) Upon the Client’s request for the Service Provider’s Digital ID Services, the Client agrees to the privacy 

notice issued by the Service Provider and Companies in Kiatnakin Phatra Financial Group (“Privacy 

Notice”), and the Client agrees as the follows: 

 



(i) The Service Provider, Companies in Kiatnakin Phatra Financial Group, and/or Business Alliances are 

entitled to rely on the Client’s identification and authentication performed by the IdP via Digital ID 

Platform; and 

(ii) The Service Provider, Companies in Kiatnakin Phatra Financial Group, and/or Business Alliances are 

entitled to collect, obtain, use, process and store the Client’s personal data from the relevant 

authoritative sources (“AS”). 

 

3) The Client acknowledges that NDID only provides the Digital ID Platform of which it facilitates the data to 

be transmitted and/or stored the data logs between the members of NDID in accordance with the terms 

and conditions of NDID. However, NDID cannot access to and/or interfere with the actual information 

exchanged between NDID’s members.  

 

The Client further acknowledges and agrees that the member of NDID who takes part in the Digital ID 

Platform may transmit and/or store the data logs, in accordance with the above-mentioned paragraph. 

However, the data logs may consist of the data relating to any transactions processing on the Digital ID 

Platform. Such data shall not be able to identify the owner of the data.  

 

4) The Client acknowledges and agrees that any Terms (including any claims and liabilities) between the 

Client and the Service Provider, Companies in Kiatnakin Phatra Financial Group, and/or Business 

Alliances, arising in connection with the products and services provided by the Service Provider, 

Companies in Kiatnakin Phatra Financial Group, and/or Business Alliances, as applicable, shall 

exclusively be between the Client and the relevant party. The Service Provider, Companies in Kiatnakin 

Phatra Financial Group, and/or Business Alliances, as the case may be, shall be directly liable for the 

products or services offered to the Client. The NDID shall not be responsible for any of such products or 

services.  

 

The Client acknowledges and agrees that neither the NDID, nor its directors, shareholders, employees, or 

agents shall be held liable for any loss or damage, whether direct, indirect, consequential, exemplary, 

punitive, or incidental, including loss of profits and loss of goodwill, incurred to the Client and/or any other 

person as a result of or due to the provision of NDID’s services. 

 



5) The Client agrees to be bound by the Digital ID Services and/or any other transactions made or executed 

via the Digital ID Platform 

 

6) The Client agrees that the Service Provider can create, issue, retain, and use the authenticators 

(including but not limited to OTP, PIN, Username and Password, Token, Face ID, Fingerprint, etc.) on 

behalf of and under full control of the Client. Such authenticators deposited to the Service Provider can 

be used as an electronic signature of the Client which is legally binding upon the Client and would be 

deemed as trustworthy electronic signatures under applicable electronic transaction law. In addition, the 

Client may use such authenticator(s) with Companies in Kiatnakin Phatra Financial Group, Business 

Alliances, other service providers, AS or other third persons for the purpose of the Client's identification, 

authentication, consent or authorization under the terms and conditions prescribed by such persons. 

 

The Client acknowledges and agrees that in case where the Customer uses the authenticator(s) in the 

above-mentioned paragraph for the purpose of creating a new legal relationship (including for claims and 

liabilities) between a third-party and the Client, such legal relationship is exclusively between such third-

party and the Client, in which such third-party shall be directly liable to the Client. The Service Provider 

does not acknowledge and shall not be liable for any relations arising from such legal relationship. The 

Client acknowledges and agrees that neither the Service Provider, nor its directors, shareholders, 

employees, or agents shall be held liable for any loss or damage, whether direct, indirect, consequential, 

exemplary, punitive, or incidental, including loss of profits and loss of goodwill, incurred to the Client 

and/or any other person as a result of or due to the services provided by the Service Provider to create a 

new legal relationship between a third-party and the Client. 

 

7) After the completion of the enrollment process, the Client agrees to maintain the authenticator(s) of which 

the Service Provider used to issue to the Client. Such authenticator(s) shall be kept safely and cannot be 

disclosed to others. The Client cannot transfer the right to use and participate in the Digital ID Services to 

another person without the Service Provider's written consent.  

 

The Client agrees to be responsible for any use of the Client's authenticator(s) by any persons. The 

Service Provider and NDID shall not be liable for any loss incurred as a result of someone else using the 

Client's authenticator(s), either with or without the Client's knowledge. 



 

 

8) The Client acknowledges and agrees that the Service Provider may collect and use the information 

provided by the Client for the purposes contemplated in and/or the contract between the Client and the 

Service Provider as specified under the Privacy Notice. The Client acknowledges and agree that the 

Service Provider may disclose the Client’s information to other service providers, NDID, and NDID’s 

members, and/or other third persons where necessary for data verification, identification and 

authentication, authorization, and other related transactions.  

 

In addition, in case of necessity for the purpose of using identification and authentication pursuant to this 

KKP NDID Services Terms, the Client explicitly accepts and agrees that the Service Provider and other 

related NDID’s members may collect and use the Client’s particular biometric data e.g. fingerprints, facial 

recognition, or other biometric data in a similar manner. 

 

9) Upon a successful IdP identification and authentication, the Client acknowledges the Privacy Notice of 

the Service Provider and Companies in Kiatnakin Phatra Financial Group, and where the Client has 

requested to enroll in any products or services provided by other service providers, the Service Provider 

and Companies in Kiatnakin Phatra Financial Group and Business Affiliates, if any, may use such Client’s 

personal data which has been disclosed to the Service Provider especially biometric data e.g. 

fingerprints, facial recognition, or other biometric data in a similar manner, for the purpose of identifying 

and authenticating Client’s information. The Client acknowledges and agrees that such authentication is 

based solely on the information provided by the Client. The Service Provider shall, from time to time, seek 

for the authorization from the Client, and the Client agrees to provide the permission for the AS who has 

collected, maintained, or may access the Client’s personal data. However, the Client acknowledges and 

agrees that if the Client does not provide the authorization to the Service Provider, the Service Provider 

shall not be able to proceed with the identify authentication process for the Client and the Client may not 

receive the product or services from such other service providers.   

 

10) In pursuant to the Privacy Notice provided by the Service Provider and Companies in Kiatnakin Phatra 

Financial Group, the Client agrees to provide the permission for the AS through the Service Provider 

allowing the AS to release the Client’s personal data to the Service Provider, Companies in Kiatnakin 



Phatra Financial Group, and/or Business Alliances. In this regard, the Client acknowledges and agrees 

that if the Client refuses to provide the permission for AS to release personal data of the Client to the 

Service Provider, Companies in Kiatnakin Phatra Financial Group, and/or Business Alliances, the 

transaction cannot be further processed and the Service Provider, Companies in Kiatnakin Phatra 

Financial Group, or Business Alliances, as the case may be, may not be able to provide the product or 

services as requested by the Client.  

 

11) The Service Provider may agree or refuse to proceed with the Client’s application for the Digital ID 

Services either the identification by the IdP, data access authorization, or provision of the Client’s 

personal data by the AS cannot be completed for any reasons in pursuant to the applicable 

requirements. 

 

12) A successful application for the Digital ID Services shall be dependent upon a successful identity 

authentication by the IdP, data access authorization, and provision of the Client’s personal data by the 

AS.  

 

13) The Client represents that all information and documents (including their copies) provided to the Service 

Provider, Companies in Kiatnakin Phatra Financial Group, and/or Business Alliances, as the case may be 

(if any), for identification and authentication and/or authorization is true, correct, complete, and up-to-

date, and that the Client has the authority and competence to apply for and use the Digital ID Services, 

including to perform any and all transactions in connection with the Digital ID Services.  

 

14) The Client agrees to provide the Service Provider, Companies in Kiatnakin Phatra Financial Group, and/or 

Business Alliances with any additional information upon request and/or to keep such information updated 

and immediately notify the Service Provider, Companies in Kiatnakin Phatra Financial Group, and/or 

Business Alliances upon any change thereof.  

 

15) The Client agrees and accepts that this KKP NDID Services is governed under the enforcement and 

interpretation of the Laws of Thailand. 

 



16) The Client agrees and accepts to be responsible for any expenses that may arise from the Digital ID 

Services (if any).  

 

17) If the Client believes that there is an unauthorized access to the Client’s authenticator, or the Client is 

unable to access his or her authenticator, due to any reasons, the Client shall immediately notify the 

incident to the Service Provider in accordance with the procedures and methods prescribed by the 

Service Provider, to suspend such authenticator and proceed to issue a new authenticator for the Client. 

Any actions and transactions occurred through the authenticator before the Service Provider suspends 

such authenticator will be deemed as the Client’s responsibilities. The Client agrees that the Service 

Provider is not responsible for any loss or damage occurred before the Service Provider suspends such 

authenticator.  

 

18) The Client may cancel this KKP NDID Services through the channels and methods which the Service 

Provider has specified. The Client accepts and agrees that the cancellation of the KKP NDID Services 

under this KKP NDID Service Terms will only prohibits the Client from using the Digital ID Service through 

a Digital ID Platform as NDID required, which will not affect any rights, obligations, or transactions that the 

Client has already conducted, and the Client is still permitted to continue using the authenticator as 

specified under Clause 6 with the Service Provider, Companies in Kiatnakin Phatra Financial Group or 

Business Alliances.  

 

Remarks: The Service Provider reserves the right to not offer this KKP NDID Services with Client who, 

whether or not already registered, qualifies as either a juristic person, or any person or persons with a joint 

account or an account on behalf of another person. The Service Provider will notify the Clients if the Service 

Provider decided to offer this KKP NDID Services to any of the above mentioned Clients, and further request 

for a new service registration. 

 

 

 

 

 

 

 



Representations and Warranties of Customer or Applicant 

 

The Customer or the Applicant acknowledges and agrees that the Companies in Kiatnakin Phatra Financial 

Group are entitled to keep, collect, use and/or disclose the information of the Customer or the Applicant to the 

Companies in Kiatnakin Phatra Financial Group including any outsourcing service providers, contractors, 

representatives, agents, business facilitators, sub-contractors, professional advisors of the Companies in 

Kiatnakin Phatra Financial Group, government agencies,  authorities, insurance companies,  business 

partners, auditors, external auditors and prospect assignees in order to conform to the contracts or conditions 

for the use of products or services that the Customer or the Applicant has already obtained from the 

Companies in Kiatnakin Phatra Financial Group, communication, collection, risk management, supervision 

and audit, compliant handling, complying with laws, including to consider and approve products and/or 

services of the Companies in Kiatnakin Phatra Financial Group.  

 

The Customer or the Applicant acknowledges and agrees that the information and details as informed to the 

Companies in Kiatnakin Phatra Financial Group correct, complete and truthful. In addition, the Customer or 

the Applicant agrees on the intention to apply or not to apply for the service and/or the giving or not giving the 

consent to the Companies in Kiatnakin Phatra Financial Group. If there is any change in the information given, 

the Customer or the Applicant shall immediately notify such change to the Companies in Kiatnakin Phatra 

Financial Group as per channel and method stipulated by the Companies in Kiatnakin Phatra Financial Group.  

In this regard, the Customer or the Applicant has read thoroughly and acknowledged the Privacy Notice as 

announced in the Companies in Kiatnakin Phatra Financial Group’s website at www.kkpfg.com/dataprotection 

or other websites of the Companies in Kiatnakin Phatra Financial Group. In case the Customer or the 

Applicants provides any third party’s personal data to the Companies in Kiatnakin Phatra Financial Group, the 

Customer or the Applicant represents and warrants that it has lawful authorization to disclose such personal 

data to the Companies in Kiatnakin Phatra Financial Group. 

 

 


