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ข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ Krungthai 3-D Secure ส าหรับบุคคลธรรมดา 

ยินดีต้อนรับและขอบคุณที่ท่านเลือกใช้บริการ Krungthai 3-D Secure ในการตรวจสอบความถูกต้อง ส าหรับการพิสจูน์ตวัตนให้กับวีซ่า หรือ 
Verified by Visa  Authentication Service โดยเรียกย่อ ๆ ว่า “Verified by Visa” ก่อนใช้บริการ Verified by Visa หรือมาสเตอร์การ์ด หรือ 
“Mastercard ID Check” หรือยูเนี่ยนเพย์ หรือ “UnionPay 3DS”  หรือบริการของบริษัทอื่นใดที่จะให้มีในภายหน้า (หรือเรียกรวมกันว่า 
“Krungthai 3-D Secure”) ขอให้ท่านกรุณาอ่านเงือ่นไขต่าง ๆ  ของบริการนีอ้ย่างละเอียดด้วยความระมดัระวงั ในกรณีที่ท่านไม่เห็นด้วย และไม่
ยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีกล่าวไว้ต่อไปนี ้โปรดยุติการเข้าถึงบริการ Verified by Visa / Mastercard ID Check / UnionPay 3DS/บริการอื่น และ
เว็บเพจนี ้

ผู้ออกบริการ (Issuer) ในที่นีห้มายถึง บมจ.ธนาคารกรุงไทย ค าว่า “เรา” และ “ของเรา” หมายถึงผู้ ออกบริการนีแ้ละผู้ จัดให้บริการ ซึ่งจัก
ประมวลผลบัตรเดบิตและจัด web-hosting ส่วนค าว่า “ท่าน” หรือ “ของท่าน”ในที่นีห้มายถึง ผู้ ใช้บริการ Verified by Visa / Mastercard ID 
Check / UnionPay 3DS หรือบริการของบริษัทอื่นใดที่จะจดัให้มีในภายหน้า 

เงื่อนไขต่าง ๆ แห่งบริการ Krungthai 3-D Secure นี ้ให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขสนบัสนนุหรือประกอบซึง่เป็นส่วนหนึ่งของสญัญาว่าด้วยผู้ ถือบตัรของ
ผู้ออกบริการท่ีจดัท าขึน้ระหว่างท่าน และผู้ออกบริการ (เรียกว่า “สญัญาผู้ ถือบตัร” หรือ Cardholder Agreement) ดงันัน้ นอกเหนือจากเงื่อนไข
ต่าง ๆ ในที่นี แ้ล้วธุรกรรมใด ๆ ที่ท่านเป็นผู้ จัดท าผ่านบริการ Krungthai 3-D Secure  ต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งสัญญา Cardholder 
Agreement เช่นกนั เฉพาะที่อยู่ในขอบเขตที่ไม่ขดัแย้งต่อเงื่อนไขต่าง ๆ ในท่ีนี ้

1. การยอมรับเงื่อนไข 
ก. Krungthai 3-D Secure จดัให้บริการต่าง ๆ แก่ท่านโดยขึน้กบัการท่ีท่านยอมรับโดยไมม่ีการเปล่ียนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่าง ๆ แห่งบริการ 

(Terms and Conditions of Service หรือ “TOS”) ซึง่กลา่วไว้ในท่ีนี ้ และสญัญาผู้ ถือบตัรที่ว่าด้วยธุรกรรมใด ๆ ที่ท่านเป็นผู้จดัท าผ่าน
บริการ Krungthai 3-D Secure เท่านัน้ ภายในขอบเขตที่ไม่ขดัแย้งกบั TOS เราขอสงวนสิทธ์ิที่จะปรับปรุงเงื่อนไข และ/หรือเปลี่ยนแปลง 
และ/หรือปรับเปล่ียน และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือปรับเงือ่นไข TOS ให้เป็นปัจจบุนัเป็นครัง้คราวโดยไมต้่องแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า การใช้บริการ Krungthai 3-D Secure เป็นสญัญาที่มีผลผกูพนัตามกฎหมายต่อเงื่อนไขต่าง ๆ ดงักล่าวทัง้สิน้ นอกจากนี ้เมื่อใช้
บริการ: 
- Verified by Visa ท่านต้องอยู่ภายใต้บงัคบัแห่งแนวปฏิบตัิหรือกฎข้อบงัคบัท่ีก าหนดโดยบริษัท Visa International (Asia-Pacific)  
    Ltd., และยงัใช้บงัคบัแก่บริการ Verified by Visa ซึง่อาจถกูโพสต์ลงเป็นครัง้คราวบนเว็บไซต์ของบริษัท Visa International          
    (Asia-Pacific) Ltd. 
- Mastercard ID Check ท่านต้องอยู่ภายใต้บงัคบัแห่งแนวปฏิบตัหิรือกฎข้อบงัคบัท่ีก าหนดโดยบริษัท Mastercard Asia/Pacific    
   Pte. Ltd. และยงัใช้บงัคบัแก่บริการ Mastercard ID Check ซึง่อาจถกูโพสต์ลงเป็นครัง้คราวบนเว็บไซต์ของบริษัท Mastercard  
   Asia/Pacific Pte. Ltd. ด้วย 
- UnionPay 3DS ท่านต้องอยู่ภายใต้บงัคบัแห่งแนวปฏิบตัิหรือกฎข้อบงัคบัท่ีก าหนดโดยบริษัท UnionPay International (Thailand) 
   และยงัใช้บงัคบัแก่บริการ UnionPay 3DS ซึง่อาจถกูโพสต์ลงเป็นครัง้คราวบนเว็บไซต์ของบริษทั UnionPay International  
   (Thailand) ด้วย 
- บริการของบริษัทอื่นใดทีจ่ะจดัให้มีในภายหน้าท่านต้องอยู่ภายใต้บงัคบัแห่งแนวปฏิบตัิหรือกฎข้อบงัคบัท่ีก าหนดโดยบริษัทอื่น
ดงักล่าว   และยงัใช้บงัคบัแก่บริการนัน้  ซึง่อาจถกูโพสต์ลงเป็นครัง้คราวบนเว็บไซต์ของบริษัทดงักล่าว ด้วย 

ข. ท่านตกลงยินยอมว่าการก าหนดรหสัผ่านบญัชีของ Krungthai 3-D Secure จะถือเป็นการท่ีท่านยอมรับเงื่อนไข TOS นีแ้ละการใช้บริการ 
Krungthai 3-D Secure อยา่งตอ่เนื่องของท่านหลงัจากการปรับปรุง และ/หรือเปลี่ยนแปลง และ/หรือปรับเปล่ียน และ/หรือแก้ไขเพิ่มเตมิ 
และ/หรือ ปรับปรุง TOS ดงักลา่วให้เป็นปัจจบุนั และ/หรือแนวปฏิบตัิหรือกฎข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องซึง่ถกูโพสต์ลงถือเป็นสญัญาและการ
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ยอมรับของทา่นต่อเงื่อนไข TOS ดงักล่าว ซึง่ได้รับการปรับปรุงแล้ว และ/หรือปรับเปล่ียน และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเงื่อนไข TOS 
ที่ถกูปรับให้เป็นปัจจบุนั และ/หรือแนวทางการปฏิบตัิหรือกฎข้อบงัคบัอื่นใดที่เก่ียวข้องซึง่ถกูโพสตล์งบนเว็บไซต์ 

ค. ถ้าไม่ได้กล่าวไว้อย่างชดัแจ้งเป็นอย่างอื่นแล้วลกัษณะพิเศษใหม่ใด ๆ ของบริการ Krungthai 3-D Secure  ที่อาจเป็นการเพิ่มพนู หรือ
พฒันาปรับปรุงหรือไม่กเ็ป็นการเปล่ียนแปลงต่อบริการ Krungthai 3-D Secure  ต้องตกอยู่ภายใต้แห่งเงือ่นไข TOS นี ้การเพิ่มพนูขึน้
ดงักล่าวตลอดจนการพฒันาปรับปรุงหรือการเปล่ียนแปลงทีม่ีต่อบริการ Krungthai 3-D Secure  ต้องไม่ท าให้เงื่อนไข TOS ด้อยคา่ลง
และเงื่อนไข TOS ยงัคงให้มีผลบงัคบัใช้ได้ 

ง. ผู้ออกบริการขอสงวนสิทธ์ิไม่ว่า ณ เวลาใดและเป็นครัง้คราวทีจ่ะปรับเปล่ียน หรือหยดุพกัหรือยตุกิาร Krungthai 3-D Secure  (หรือส่วน
อื่นใดของบริการดงักล่าว) ได้ ไม่ว่าเป็นการชัว่คราวหรือถาวรโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

2. ค าอธิบายลักษณะของบริการ Krungthai 3-D Secure   
บริการ Krungthai 3-D Secure  จัดให้ท่านโดยการเพิ่มพูนความปลอดภัยด้วยการลดทอนโอกาสที่จะเกิดธุรกรรมทุจริตฉ้อฉลทาง

อิเล็กทรอนิกส์หรือแบบออนไลน์ และ/หรือบริการอื่น ๆ ท่ีจดัท าโดยท่าน ผ่านบริการ Krungthai 3-D Secure   ในการลงทะเบียนเข้าใช้บริการ 
Krungthai 3-D Secure   มีข้อก าหนดให้ท่านต้องจดัหาข้อมลูส่วนตวัของท่านให้แก่เรา ซึ่งจะถูกน ามาใช้เพื่อยืนยนัอตัลกัษณ์ของท่านเองใน
ส่วนที่เก่ียวข้องกับธุรกรรมแบบออนไลน์ของท่าน และ/หรือธุรกรรมอื่น ๆ ที่จัดท าโดยท่านผ่านบริการ Krungthai 3-D Secure  ตามที่จะได้
กล่าวในรายละเอียดมากขึน้ในข้อ 5 ต่อไป บริการ Krungthai 3-D Secure   อาจถูกน าไปใช้เพื่อจุดประสงค์การจดบันทึกใด ๆ ที่เก่ียวกับ
ข้อมูลที่เก่ียวข้องหรือการเก็บรักษาไว้ และการรายงานตลอดจนการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเก่ียวกับรายการธุรกรรมใด ๆ ด้วย ข้อมูลการ
ลงทะเบียนของท่านตามที่ให้นิยามความหมายไว้ในข้อ 3 และข้อมลูส่วนตวัอื่นใด ต้องไม่ถกูแบ่งปันให้กบัลกูค้ารายใด ๆ ตามที่บรรยายไว้ใน
รายละเอียดยิ่งขึน้ในข้อ 6 ข้างล่างนี ้

3. ข้อผูกพันในการลงทะเบียนของท่านผู้ใช้บริการ 
ท่านตกลงยินยอมที่จะ (ก) จดัหาข้อมลูที่เป็นความจริงถกูต้องเที่ยงตรงและครบถ้วนกบัตวัท่านเองและกรอกข้อมลูดงักล่าวในแบบฟอร์ม

การลงทะเบียนของบริการ Krungthai 3-D Secure  (หรือเรียกว่า “ข้อมลูการลงทะเบียน”) และ (ข) คอยปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ
เป็นระยะ ๆเพื่อให้เราสามารถเก็บรักษาข้อมูลของท่านว่าเป็นความจริงถูกต้องเป็นปัจจุบันและครบถ้วนสมบูรณ์ หากท่านให้ข้อมูลการ
ลงทะเบียนซึ่งไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบนั และไม่ครบถ้วน เราก็มีสิทธิที่จะสงสยัโดยมีเหตุอันสมควรที่จะสั่งพกัการใช้ หรือยุติการ
บริการ หรือปฏิเสธการใช้บริการปัจจุบันหรือในอนาคตของบริการ Krungthai 3-D Secure    และ/หรือบัตรเดบิต และ/หรือบัญชีบัตรเดบิต
ของท่าน ท่านจึงต้องตกลงและยอมรับว่าการสัง่พกัการใช้บริการหรือปฏิเสธการใช้บริการโดยเราในการใช้บริการ Krungthai 3-D Secure  ใน
ปัจจบุนัและในอนาคตของท่าน และบตัรเดบิต และ/หรือบญัชีบตัรเดบิตของท่านต้องไม่ก่อให้เกิดความรับผิดชอบใด ๆ และ/หรือความรับผิด
ใด ๆ ต่อเราและท่านต้องไม่หยิบยกเร่ืองการสั่งพักหรือปฏิเสธการใช้บริการดังกล่าวขึน้มาเป็นสาเหตุแห่งความสูญเสีย ขาดทุน และ/หรือ
ความเสียหายของท่าน 

4. การลงทะเบียน 
ก. เพื่อตรวจสอบความถกูต้องแท้จริงของการใช้บริการ Krungthai 3-D Secure  ของทา่นนัน้ ท่านตกลงและยอมรับวา่ท่านถกูก าหนดให้

ต้องจดัหาข้อมลูของท่านแก่เราซึง่ข้อมลูดงักล่าวต้องสามารถชว่ยให้เราตรวจสอบได้ว่าทา่นเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้ ใช้ทีไ่ด้รับมอบอ านาจ
ให้ใช้บตัรเดบติที่ก าหนดไว้ ข้อมลูที่จดัหาให้แก่เราดงักล่าวจ าต้องถกูต้องตรงกนักบัข้อมลูบตัรเดบิตล่าสดุของทา่นซึง่เก็บรักษาไว้ใน
บนัทึกของเรา และ/หรือระบบใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องของเรา เพื่อจดุประสงค์ของการตรวจสอบดงักล่าวข้างต้นท่านจงึมอบอ านาจให้แกเ่ราใน
การตรวจสอบดงักล่าวโดยวธีิการท่ีเราเห็นว่าเหมาะสม 

ข. หากท่านไม่สามารถจดัหาข้อมลูอนัเพียงพอให้แกเ่ราเพื่อใช้ตรวจสอบอตัลกัษณ์ตวัตนของท่านได้ เราจะไม่อนญุาตให้ท่านลงทะเบยีนใช้
บริการ Krungthai 3-D Secure  ท่านจึงต้องยืนยนัรับรองประกนัวา่ข้อมลูการลงทะเบยีนและข้อมลูใด ๆ ที่ท่านจดัหาให้เราเพื่อ
จดุประสงคด์งักลา่วเป็นความจริงและถกูต้องเทีย่งตรง เมือ่ใดทีข้่อมลูการลงทะเบียนหรือข้อมลูใด ๆ ของท่านได้รับการตรวจสอบและ
อนมุตัิส าหรับธุรกรรมทีเ่ก่ียวข้องแล้วมีสิทธิที่จะใช้บตัรเดบิตซึง่ทา่นได้ลงทะเบียนขอใช้บริการ Krungthai 3-D Secure  ได้ 
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ค. หากท่านไม่สามารถท าการลงทะเบียนการใช้บริการ Krungthai 3-D Secure เสร็จสิน้ ผู้ ค้าขอสงวนสิทธ์ิที่จะรับบตัรเดบิตของท่านในการ
ช าระเงินส าหรับธุรกรรมใด ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง และ/หรือสินค้า และ/หรือบริการท่ีจดัท าตามธุรกรรมนัน้ และ/หรือธุรกรรมที่ท่านขอจดัท าตาม
บริการ Krungthai 3-D Secure   

ง. ในการใช้บริการ Krungthai 3-D Secure  ท่านต้องมีสมรรถนะทางกฎหมายทีจ่ะเข้าถงึเว็ปไซต์ที่เก่ียวข้องได้และต้องช าระคา่ธรรมเนียม
บริการใด ๆ ให้แก่เราและ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดแกเ่ราด้วยการเข้าถึงดังกล่าว นอกจากนัน้ท่านต้องมีอปุกรณ์จ าเป็นในการเข้าถงึ เวป็
ไซต์ที่เก่ียวข้องเช่น เคร่ืองคอมพวิเตอร์ และ/หรือเคร่ืองแปลงสญัญาณ (modem) และ/หรือเคร่ืองมือการเข้าถึงชนดิอื่น 

จ. ในกรณีที่ท่านมีค าถามเก่ียวกบักระบวนการหรือรายการธุรกรรมทีใ่ช้บริการ Krungthai 3-D Secure ท่านควรสอบถามเร่ืองนัน้ ๆ โดยตรง
กบัฝ่ายบริการลกูค้าของผู้ออกบริการ 

5. วิธีการตรวจสอบผู้ใช้บริการ 
ก. ในระหวา่งการลงทะเบยีนในบริการ Krungthai 3-D Secure ท่านอาจถกูขอให้เลือกและ/หรือได้รับรหสัผ่านท่ีจดัให้ทา่น และค าถาม

ค าตอบในลกัษณะที่แนะน าค าตอบไว้แล้ว เมือ่เข้าท ารายการธุรกรรมออนไลน์หรือธุรกรรมในรูปแบบอืน่โดยใช้บริการ Krungthai 3-D 
Secure  ท่านอาจถกูขอทราบรหสัผ่านเพื่อให้บริการ Krungthai 3-D Secure ของท่าน และ/หรือค าตอบที่แนะหรือบอกใบ้ให้แล้วก่อนที่
ร้านหรือผู้ ค้าจะยอมรับบตัรเดบิตของท่านในการช าระเงินส าหรับธรุกรรมดงักลา่วข้างต้น หากทา่นไม่สามารถให้หรือบอกรหสัผ่านการใช้
บริการ Krungthai 3-D Secure   ของท่านและ/หรือค าตอบที่มีค าใบ้ให้แล้วหรือถ้าการตรวจสอบความถกูต้องของผู้ใช้บริการ Krungthai 
3-D Secure  ตรวจแล้วไม่ผา่นร้านค้าอาจไมย่อมรับบตัรเดบิตของท่านในการช าระเงินคา่ธุรกรรมดงักล่าว 

ข. ด้วยการลงทะเบียนในการ Verified by Visa / Mastercard ID Check / UnionPay 3DS/บริการของบริษัทอื่นที่จะจดัให้มใีนภายหน้านัน่
คือท่านเห็นชอบด้วยการใช้และวธีิการของ Verified by Visa / Mastercard ID Check / UnionPay 3DS/บริการอื่น ทีจ่ะพิสจูน์
หลกัฐานอตัลกัษณ์ของท่านที่ผ่านการตรวจสอบแล้วและท่านรับรองรายการธุรกรรมทีก่ระท าเสร็จสิน้ซึง่ได้รับมอบอ านาจให้กระท าและ
ได้รับอนมุตัิให้ท าธุรกรรมโดยบริการ Krungthai 3-D Secure  ก่อนท่ีจะกลบัคืนสู่ช่วงปกต ิ

6. รหัสผ่านของผู้ถือบัตรและมาตรฐานความปลอดภัย 
ท่านเป็นผู้ รับผิดชอบเพียงผู้ เดียวต่อการเก็บรักษารหสัผ่านของท่านไว้เป็นความลบัรวมทัง้ข้อมลูการลงทะเบียนและข้อมลูการตรวจสอบ

อื่น ๆ ท่ีท่านก าหนดให้ไว้กับบริการ Krungthai 3-D Secure  ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆทัง้สิน้ที่เกิดขึน้อนัเป็นผลของการใช้รหัสผ่านของท่าน
รวมทัง้ข้อมลูการลงทะเบียนและข้อมลูการตรวจสอบอื่น ๆ ท่ีให้ไว้กับหรือก าหนดขึน้โดยท่านกับบริการ Krungthai 3-D Secure  ท่านตกลง
ยินยอมที่จะไม่เปิดเผยโอนย้ายหรือขายการใช้ของท่านหรือการเข้าถึงยงับริการ Krungthai 3-D Secure  ให้แก่ฝ่ายที่สาม ท่านตกลงยินยอมที่
จะแจ้งให้เราทราบโดยทันทีถึงเร่ืองราวการใช้โดยไม่ได้รับมอบอ านาจของรหัสผ่านของท่านรวมทัง้ข้อมูลการลงทะเบียนหรือข้อมูลการ
ตรวจสอบอื่น ๆ หรือการละเมิดอื่นใดต่อมาตรการรักษาความปลอดภยั ท่านรับทราบและตกลงยินยอมว่าเราไม่ต้องรับผิดต่อการสญูเสียและ/
หรือความเสียหายอนัเกิดจากการที่ท่านไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไข TOS นีเ้ว้นแต่จะมีการก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายที่บงัคบัใช้
อยู่หรือก าหนดไว้ในสญัญาผู้ ถือบตัร นอกจากนีท้่านยงัรับทราบและตกลงยินยอมว่าการจดัท าธุรกรรมใด ๆ โดยใช้รหสัผ่านของท่านตลอดจน
ข้อมลูการลงทะเบียนและข้อมลูการตรวจสอบอื่น ๆ ของท่านไม่ว่าธุรกรรมดงักล่าวจะเกิดขึน้จากตวัท่านเองหรือบุคคลอื่น ๆ ต้องถือว่าถกูต้อง
เที่ยงตรงโดยครบถ้วนสมบรูณ์และไม่จ าเป็นต้องจดัท าหรือลงนามในเอกสารใด ๆ เป็นหลกัฐานในการดงักล่าวและเราไม่ต้องรับผิดต่อความ
เสียหายใด ๆ อนัเกิดจากธุรกรรมข้างต้นดงักล่าว ยกเว้นความเสียหายดงักล่าวเกิดขึน้โดยการกระท าทุจริตฉ้อฉลหรือความประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง 

7. ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลการลงทะเบียน 
ก. เราต้องจดัเก็บข้อมลูการลงทะเบยีนของท่านท่ีให้มาส าหรับบริการ Krungthai 3-D Secure  ข้อมลูการลงทะเบยีนของทา่นจะไมถ่กูน าไป

แบ่งบนัให้กบัและต้องไม่ถกูเปิดเผยให้แก่ผู้ ค้ารายย่อยออนไลน์ใด ๆ หรือผู้ ค้าประเภทอื่นใด ซึง่มีการใช้บริการ Krungthai 3-D Secure  
ส าหรับการตรวจสอบรายการธุรกรรม 
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ข. ท่านรับทราบและตกลงยินยอมวา่ข้อมลูการลงทะเบยีนของทา่นท่ีให้มาเพื่อใช้กบับริการ Krungthai 3-D Secure อาจถกูน าไปเปิดเผย
โดยเราได้ (ก) เฉพาะแตใ่นขอบเขตที่ก าหนดไว้โดยกฎหมายที่บงัคบัใช้อยู่และ/หรือโดยกฎระเบียบท่ีบงัคบัใช้ และ/หรือค าสัง่ของ
หน่วยงานก ากบัดแูล และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ (ข) เท่าที่จ าเป็นตามสมควรส าหรับเราที่จะบงัคบัใช้ข้อก าหนดเงื่อนไข TOS 
นี ้ท่านจึงตกลงยินยอมและยอมรับว่าการเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวโดยเราต้องไม่ก่อให้เกิดความรับผิดชอบใด ๆ และ/หรือความรับผิดใด ๆ 
ในส่วนของเรา 

8. จรรยาบรรณ/ความประพฤติของท่าน ท่านตกลงยินยอมที่จะไม่ : 
ก. ปลอมตนเป็นบคุคลอื่นหรือนิติบคุคลอื่นเพื่อใช้บริการ Krungthai 3-D Secure   
ข. อบัโหลด โพสต์ ส่งอีเมล์ หรือจดัส่งโดยวิธีอื่นซึ่งวตัถส่ิุงใดทีม่ีไวรัสหรือรหสัคอมพิวเตอร์อื่นใด แฟ้มเร่ืองหรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อ

ขดัจงัหวะ ท าลาย หรือก าจดัความสามารถในการ ปฏิบตัิของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ใด ๆ รวมทัง้ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์หรืออปุกรณ์โทรคมนาคม
อื่น ๆ ท่ีใช้โดยบริการ Krungthai 3-D Secure   

ค. ส่งข้อความจ านวนมากในลกัษณะของ spam เข้าไปท่ีเว็บไซต์หรือบริการ Krungthai 3-D Secure   
ง. ปรับแก้ ดดัแปลง อนญุาตชว่ง แปล ขาย ด าเนินการท าวิศวกรรมย้อนกลบั สลายการเก็บรวบรวมหรือแยกส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์หรือ

บริการ Krungthai 3-D Secure  หรือซอฟท์แวร์ที่ใช้เก่ียวเนื่องกบับริการ Krungthai 3-D Secure   
จ. ถอดถอนลิขสิทธ์ิใด ๆ หรือเคร่ืองหมายการค้าใด หรือหนงัสือแจ้งสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ท่ีมีอยู่ในบริการ Krungthai 3-D 

Secure   
ฉ. คดัลอกหรือที่ “frame” หรือ “mirror” ส่วนใด ๆ ของ เว็บไซต์ Verified by Visa / Mastercard ID Check / UnionPay 3DS/บริการของ

บริษัทอื่นที่จะจดัให้มใีนภายหน้า โดยไม่ได้รับมอบอ านาจเป็นลายลกัษณ์อกัษรเสียก่อน 
ช. ใช้เคร่ืองหุ่นยนต์ใด ๆ หรือ spider หรือโปรแกรมการค้นหา/กู้คืน หรือคู่มืออื่น หรืออปุกรณ์เคร่ืองมืออัตโนมตัิ หรือกระบวนการอื่นหรือท า

ดชันี หรือท า data mine เพื่อให้ข้อมลูในวิธีการใด ๆ ที่จะท าซ า้หรือคดัลอก หรือเข้าโอบล้อมโครงสร้างการน าร่อง หรือการน าเสนอของ
เว็บไซต์ Verified by Visa / Mastercard ID Check / UnionPay 3DS/บริการของบริษัทอื่นทีจ่ะจดัให้มีในภายหน้า  

ซ. เข้าแทรกแซงหรือสลายท าลายบริการ Krungthai 3-D Secure  หรือเซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกบั Verified by Visa / 
Mastercard ID Check / UnionPay 3DS หรือบริษัทอื่นใดที่ผู้ออกบริการจะจดัให้มใีนภายหน้า หรือฝ่าฝืน/ละเมิดเงื่อนไข TOS นีห้รือ
ข้อก าหนดใด ๆ ระเบยีบใด ๆ นโยบายหรือกฎระเบยีบใดๆ ของบริการ Krungthai 3-D Secure  หรือของเครือขา่ยใดๆ ที่เชื่อมต่อกบั 
Verified by Visa / Mastercard ID Check / UnionPay 3DS/บริการของบริษัทอื่นที่จะจดัให้มีในภายหน้า 

ฌ. ละเมิดกฎหมายโดยเจตนาหรือไม่เจตนาทัง้กฎหมายท้องถิ่นระดบัชาติ หรือระหวา่งประเทศ หรือกฎบญัญัติ กฎระเบียบ ข้อบงัคบั แนบ
ปฏิบตัิการก ากบัดแูล หรือการตคีวามตามกฎหมาย หรือกฎระเบยีบบริหาร หรือกฎข้อบงัคบัใดๆ หรือข้อก าหนดทีเ่ราก าหนดขึน้หรือ
ก าหนดโดยบริษัท Visa / Mastercard/Unionpay/บริษัทที่ให้บริการอื่นท่ีจะจดัให้มีในภายหน้า (ซึง่ทัง้หมดนีถื้อเป็น “กฎข้อบงัคบัท่ีบงัคบั
ใช้หรือ Applicable Regulation) เก่ียวกบัการใช้บริการ Verified by Visa / Mastercard ID Check / UnionPay 3DS/บริการของบริษัท
อื่นท่ีจะจดัให้มใีนภายหน้า  

9. ความรับผิด 
ก. เราไม่ต้องรับผิดต่อความสญูเสีย หรือความเสียหายอื่น ๆ อนัเป็นผลที่เกิดตามมา หรือโดยบงัเอิญหรือเป็นพิเศษ หรือโดยทางอ้อมไม่ว่า

กรณีใด ๆ เช่นความเสียหายใด ๆ ท่ีมีต่อเคร่ืองคอมพวิเตอร์หรือบริการโทรศพัท์ของทา่น อนัเป็นผลมาจากการใช้บริการ Krungthai 3-D 
Secure  และอื่นๆ 

ข. เราไม่รับผิดชอบต่อและจะไม่รับผิดส าหรับความเสียหายใด ๆ ทีม่ีต่อหรือไวรัสคอมพวิเตอร์ใด ๆ ซึง่อาจมีผลกระทบกระเทือนอปุกรณ์
คอมพิวเตอร์ของท่าน หรือทรัพย์สินอื่นของท่านอนัเนื่องมาจากการเข้าถงึการใช้หรือการดาวน์โหลดของท่านจากเว็บไซต์นี ้
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10. การบอกเลิกการใช้บริการ 
ก. หากท่านประสงค์จะเลิกใช้บริการ Krungthai 3-D Secure  ท่านต้องโทรศพัท์ติดต่อกบัฝ่ายบริการลกูค้าของผู้ออกบริการเพื่อจะได้

ด าเนินการล้างรหสัผ่านและข้อมลูการลงทะเบยีนของทา่นออก การซือ้สินค้า และ/หรือบริการใดๆ ซึง่ท่านได้จดัท าไปโดยใช้บริการ 
Krungthai 3-D Secure ก่อนหน้าการล้างรหสัจะไม่ได้รับผลกระทบ 

ข. เราขอสงวนสิทธ์ิของเราต่อไปโดยอยู่ในดลุยพินิจของเราแต่เพยีงผู้ เดียวทีจ่ะบอกเลิกสญัญาฉบบันีช้ัว่คราวหรือถาวรตลอดไปหรือลบล้าง
การเข้าถงึเพื่อใช้บริการ Krungthai 3-D Secure  โดยมีหรือไม่มีสาเหตหุรือการแจ้งให้ทราบได้ เพือ่เป็นมาตรการรักษาความปลอดภยัเรา
มีสิทธิที่จะล้างรหสัการเข้าใช้บริการ Krungthai 3-D Secure  ของท่านได้ถ้าหากท่านไม่ได้ใช้บริการ Krungthai 3-D Secure อย่างน้อย
ที่สดุหนึ่งครัง้ในระยะเวลาหกเดือน 

11. การติดต่อธุรกิจกับร้านค้า/ผู้ค้าย่อย 
การติดต่อหรือการตกลงทางธุรกิจกัน หรือการเข้าร่วมในรายการส่งเสริมการขายของร้านค้า (หรือผู้ ค้า) รายย่อยแบบออนไลน์หรือผู้ ค้า

ประเภทอื่นใด ซึ่งการตกลงทางธุรกิจมีการจัดท าธุรกรรมโดยหรือผ่านบริการ Krungthai 3-D Secure   รวมทัง้การช าระเงินและการจัดส่ง
สินค้าหรือบริการท่ีเก่ียวข้องและเงื่อนไขข้อก าหนดอื่นใดรวมทัง้การรับประกนัหรือการรับรองอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัความตกลงทางธุรกจิดงักล่าว
เป็นเร่ืองที่ผูกพนัเฉพาะในระหว่างท่านกับผู้ ค้ารายที่เก่ียวข้องดังกล่าว ท่านตกลงยอมรับเว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎระเบียบที่
บงัคบัใช้อยู่หรือในสญัญาผู้ ถือบตัรกบัท่านแล้ว เราไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อการสญูเสีย ขาดทนุ หรือความเสียหายในลกัษณะใด ๆ ของ
การสญูเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึน้อันเป็นผลมาจากการตกลงทางธุรกิจใด ๆ ดงักล่าว ทัง้นีท้่านเข้าใจแล้วว่าการใช้บริการ Krungthai    
3-D Secure  ไม่ได้บ่งชีว้่าเราแนะน าหรือรับรองร้านค้ารายใด ๆ เลย ไม่ว่าโดยวิ ธีใด ๆ โดยไม่ค านึงว่าร้านค้าดงักล่าวเข้าร่วมใน Krungthai   
3-D Secure  หรือไม่ก็ตาม ตวัอย่างเช่น บริการ Krungthai 3-D Secure ไม่ได้ตรวจสอบเอกลกัษณ์ตวัตนของร้านค้า/ผู้ ค้า หรือคุณภาพของ
สินค้าหรือบริการของผู้ ค้านัน้ ๆ เป็นต้น 

12. ค าปฏิเสธความรับผิดชอบของการรับประกัน 
ก. ท่านเข้าใจอย่างชดัแจ้งและตกลงยินยอมวา่ซอฟท์แวร์ใด ๆ ที่ได้มาจากการใช้ Krungthai 3-D Secure  ถกูดาวน์โหลดและใช้งานโดยอยู่

ในดลุพินิจและความเส่ียงของทา่นและเข้าใจว่าเว้นแต่จะถกูก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่นในสญัญาว่าด้วยเงื่อนไข TOS นีท้่านต้องรับผิดชอบ
แต่เพียงผู้ เดยีวตอ่ความเสียหายใด ๆ อนัเกิดขึน้แก่ระบบคอมพวิเตอร์ของท่านหรือการสญูเสียข้อมลูใด ๆ ของทา่นอนัเป็นผลมาจากการ
ดาวน์โหลดหรือใช้งานของซอฟท์แวร์ดงักล่าวหรือวตัถปุระสงค์อื่น ๆ ผ่านบริการ Krungthai 3-D Secure   

ข. เว้นแตจ่ะมกีารก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่นโดยกฎหมายใด ๆ ท่ีบงัคบัใช้อยู่ เราไม่รับรองหรือรับประกนัเก่ียวกบับริการ Krungthai 3-D 
Secure ประเภทใด ๆ ไมว่่าโดยชดัแจ้งหรือว่าโดยปริยาย รวมทัง้การรับประกนัต่าง ๆ เก่ียวกบัความสามารถของผู้ ค้าหรือความเหมาะสม
เพื่อจดุประสงค์เฉพาะ 

13. หนังสือแจ้งเร่ือง 
หนงัสือแจ้งเร่ืองต่างๆ ที่มีไปถึงท่านเก่ียวกับ (ก) เงื่อนไขข้อก าหนด TOS รวมถึง (ข) บญัชีของท่านที่ด ารง (หรือเปิด) ไว้กับเราหรือ (ค) 

บตัรเดบิตที่ออกให้หรือจดัหาให้แก่ท่านโดยเราอาจถูกจดัท าขึน้ทางอีเมล์หรือไม่ก็ทางไปรษณีย์ธรรมดาไปยังที่อยู่ท่านให้ไว้กับเรา ท่านควร
แจ้งให้เราทราบทนัทีเมื่อมีการเปล่ียนที่อยู่ และ/หรือที่อยู่ทางอีเมล์ 

14. อายุและความรับผิดชอบ 
ท่านให้ค ารับรองว่าท่านมีสถานะทางกฎหมายและท่านมีอายตุามกฎหมายที่เพียงพอท่ีจะใช้บริการ Krungthai 3-D Secure   และก่อผล

ผกูพนัทางกฎหมายต่อข้อผูกพนั และ/หรือหนีสิ้นใด ๆ ท่ีท่านอาจก่อขึน้อนัเป็นผลมาจากการใช้บริการ Krungthai 3-D Secure   เว้นแต่จะมี
การก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎระเบียบที่บังคับใช้อยู่หรือในสัญญาผู้ ถือบัตรแล้วท่านต้องรับผิดชอบด้านการเงิน หรือ ด้านอื่นต่อการใช้
บริการ Krungthai 3-D Secure โดยตวัท่านและบรรดาผู้อื่นท่ีได้รับมอบอ านาจจากท่านให้ใช้ข้อมลูการลงทะเบียนของท่านตลอดจนรหสัผ่าน
หรือข้อมลูการตรวจสอบความถกูต้องอื่น ๆ ของท่าน 
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15. กฎหมายที่ใช้บังคับ 
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนีใ้ห้ใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทยและให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอ านาจในการพิจารณาข้อ

พิพาทที่เกิดขึน้ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขในการขอใช้บริการนี ้


