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ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการใชบ้ริการ GrabPay Wallet Powered by KBank  

 

        ตามท่ี บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ในฐานะผูใ้หบ้ริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส ์และบริษัท แกร็บแท็กซ่ี (ประเทศไทย) 

จ ากดั (“Grab”) ในฐานะผูใ้หบ้ริการแอปพลิเคชนั Grab (“Grab App”) ไดต้กลงร่วมกนัในรูปแบบ Co Brand ท่ีจะใหบ้ริการรบัช าระคา่

สินคา้/บริการดว้ยกระเป๋าเงินอเิล็กทรอนิกส ์ GrabPay Wallet Powered by KBank หรือช่ืออื่นท่ีธนาคารพิจารณาเปล่ียนแปลงตามท่ี

เห็นสมควร (“บริการ GrabPay Wallet”) บน Grab App และผูใ้ชบ้ริการมีความประสงคจ์ะใชบ้ริการ GrabPay Wallet ตามท่ีไดร้บัอนุมติั

จากธนาคาร และตามรายละเอียดท่ีธนาคารก าหนด ผูใ้ชบ้ริการจึงตกลงผูกพนัและปฏบิติัตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขการใชบ้ริการ 

(“เง่ือนไขการใชบ้ริการฉบบัน้ี”) ดงัต่อไปน้ี     

1. ธนาคารเปิดใหบ้ริการ GrabPay Wallet ส าหรับบุคคลธรรมดาท่ีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้ นไป สัญชาติไทย หรือตามท่ีธนาคารประกาศ

ก าหนดหรือประกาศเปล่ียนแปลงต่อไป โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อใชส้ าหรบัช าระค่าสินคา้/บริการใหแ้ก่รา้นคา้ โดยผูใ้ชบ้ริการสามารถ

ท าธุรกรรมไดต้ามช่วงอายุ และ/หรือประเภทท่ีธนาคารก าหนด  

2. ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งติดตั้งและสมคัรเป็นผูใ้ชบ้ริการ Grab App ตามเง่ือนไขท่ี Grab ก าหนด บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีหรือแท็บเล็ตหรือ

อุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกส ์(“อปุกรณ”์) ของผูใ้ชบ้ริการ และสมคัรใชบ้ริการ GrabPay Wallet ตามขัน้ตอนและหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารก าหนด

ผ่าน Grab App โดยการสมคัรจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผูใ้ชบ้ริการไดร้บัขอ้ความยนืยนัการสมคัรส าเร็จผ่าน Grab App ทั้งน้ี ระบบจะก าหนด

กระเป๋าเงิน GrabPay Wallet (“GrabPay Wallet”) มลูค่า 0 (ศูนย)์ บาท จ านวน 1 (หน่ึง) กระเป๋า ต่อ 1 (หน่ึง) หมายเลขโทรศพัท ์ต่อ 

1 (หน่ึง) หมายเลขบตัรประชาชน และผูกเขา้กบั Grab App  

3. การใชร้หสัประจ าตวั และ/หรือรหสัผ่าน (“PIN”) และ/หรือรหสั One Time Password (OTP) และ/หรือเคร่ืองมืออื่นใดท่ีผูใ้ชบ้ริการใช้

เป็นเคร่ืองมือในการ Log in เขา้ใชบ้ริการ Grab App (ซ่ึงต่อไปน้ีจะรวมเรียกว่า “เครื่องมือโอนเงิน”) เพื่อใชบ้ริการตามเง่ือนไขการใช้

บริการฉบบัน้ี ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเพียง) การ Log in เขา้ใชบ้ริการ GrabPay Wallet และ/หรือการยนืยนัการใชบ้ริการ GrabPay  

Wallet  

3.1 หากการใชบ้ริการตามเง่ือนไขการใชบ้ริการฉบบัน้ี ธนาคารไดก้ าหนดใหจ้ะตอ้งใชบ้ริการผ่านเคร่ืองมือโอนเงินแลว้ ผูใ้ชบ้ริการ

จะตอ้งระบุเคร่ืองมือโอนเงินตามเง่ือนไขและขัน้ตอนท่ีธนาคาร ก าหนดส าหรบัการใชบ้ริการผ่านช่องทางน้ันๆ   

3.2 ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งเก็บรกัษาเคร่ืองมือโอนเงินไวใ้นท่ีปลอดภยัและถือเป็นความลบัเฉพาะตวัของผูใ้ชบ้ริการเท่าน้ัน การเปิดเผย/

มอบเคร่ืองมือโอนเงินใหบุ้คคลอื่นถือเป็นการปฏบิติัผิดเง่ือนไขการใชบ้ริการฉบบัน้ี  

3.3  การกระท าใดๆ ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ) การสมคัรและใชบ้ริการต่างๆ การช าระค่าสินคา้/บริการ การโอนเงิน การ

ตรวจสอบ/พิสจูน์ตวัตน การอนุมติัการท าธุรกรรมต่างๆ การตกลงยอมรบั/แกไ้ข/เปล่ียนแปลง/เพิ่มเติม เกี่ยวกบัเง่ือนไขการใชบ้ริการ

ฉบบัน้ี ขอ้ก าหนดและเง่ือนไข/บริการ/อตัราคา่ธรรมเนียม ของการใชบ้ริการต่างๆ ทั้งของธนาคารและ/หรือของบุคคล/นิติบุคคลใดๆ ไม่

ว่าจะเป็นการกระท าของผูใ้ชบ้ริการเอง หรือเป็นการกระท าของบุคคลอื่นใด หากไดก้ระท าไปโดยการใชเ้คร่ืองมือโอนเงินแลว้ ผูใ้ชบ้ริการ

ตกลงใหถื้อวา่ถูกตอ้งสมบรูณ ์ และใหม้ีผลผูกพนัผูใ้ชบ้ริการเสมือนหน่ึงไดก้ระท าโดยผูใ้ชบ้ริการเอง รวมทั้งใหถื้อวา่เป็นการท่ีผูใ้ช้บริการ

ไดล้งลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสใ์หไ้วแ้ก่ธนาคารเพื่อเป็นหลกัฐานในการท าธุรกรรมในครั้งน้ันๆ โดยถูกตอ้งสมบรูณแ์ลว้ นับตั้งแต่เวลาท่ีมี

การยนืยนัท าธุรกรรม ทั้งน้ี ผูใ้ชบ้ริการตกลงยอมรบัและรบัทราบถึงความเส่ียงท่ีเกี่ยวเน่ืองกบัการใชบ้ริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์

เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการสามารถท าธุรกรรมไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งมีเอกสาร หรือหลกัฐานอื่นใดยนืยนัเพิ่มเติม และ/หรือมอบใหแ้กธ่นาคารอีก 

เวน้แต่ธนาคารก าหนดเป็นอยา่งอื่น และผูใ้ชบ้ริการตอ้งตรวจสอบยอดเงินภายหลงัจากท ารายการทุกครั้ง 

4.  วิธีการใชบ้ริการ GrabPay Wallet  

4.1 การเติมเงินเขา้ใน GrabPay Wallet  

 (1) ผูใ้ชบ้ริการสามารถเติมเงินเขา้ใน GrabPay Wallet ของผูใ้ชบ้ริการผ่านบริการ K PLUS หรือผ่านช่องทาง/บริการอื่นตามท่ี

ธนาคารก าหนด  

 (2) การเติมเงิน/เขา้ใน GrabPay Wallet ในแต่ละครั้งตอ้งไม่ต า่กว่าจ านวนเงินขัน้ต า่ต่อครั้งท่ีธนาคารประกาศก าหนดหรือ

ประกาศเปล่ียนแปลง และเมื่อรวมจ านวนเงินทั้งหมดใน GrabPay Wallet ตอ้งไม่เกินกว่าจ านวนเงินสูงสุดตามท่ีธนาคารก าหนด โดย

ผูใ้ชบ้ริการสามารถตรวจสอบจ านวนเงินสูงสุดท่ีผูใ้ชบ้ริการสามารถเติมเขา้ใน GrabPay Wallet ไดผ่้าน Grab App และ/หรือ  

เว็บไซตข์อง  Grab  

  4.2 การช าระคา่สินคา้/บริการ และการโอนเงินไปยงับญัชีเงินฝากธนาคารของตนเอง    

(1) วิธีการช าระค่าสินคา้/บริการ และการโอนเงินไปยงับญัชีเงินฝากธนาคารของตนเอง       
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      - การช าระคา่สินคา้/บริการ ผ่านฟังกช์นัสแกน (Scan) โดยผูใ้ชบ้ริการอ่านขอ้มลูการช าระเงินจาก QR Code หรือ Barcode 

หรือรหสั หรือบริการอื่นใดท่ีรา้นคา้แสดงตามมาตรฐานท่ีธนาคารก าหนด (ใชไ้ดเ้ฉพาะผูท่ี้สมคัรใชบ้ริการผ่านบริการ K PLUS เท่าน้ัน) 

      - การช าระค่าสินคา้/บริการ และการโอนเงินไปยงับัญชีเงินฝากธนาคารของตนเอง (เฉพาะบัญชีธนาคารกสิกรไทย

เท่าน้ัน) โดยธนาคารจะหกัเงินจาก GrabPay Wallet ตามจ านวนเงิน และจ่ายใหแ้ก่รา้นคา้/ โอนเงินไปยงับัญชีเงินฝากธนาคารของ

ตนเองระบุ ตามวิธีการท่ีธนาคารก าหนด 

(2) ผูใ้ชบ้ริการสามารถช าระคา่สินคา้/บริการ ไดไ้ม่จ ากดัจ านวนครั้งต่อวนั เป็นจ านวนเงินรวมต่อครั้งสูงสุดไม่เกิน 5,000 (หา้

พนั) บาท จ ากดัจ านวนเงินรวมต่อวนัสูงสุดไม่เกิน 20,000 (สองหม่ืน) บาท และจ านวนเงินรวมต่อเดือนสูงสุดไม่เกิน 30,000 (สาม

หม่ืน) บาท หรือตามท่ีธนาคารจะประกาศเปล่ียนแปลงในภายหน้า   

(3) ผูใ้ชบ้ริการสามารถโอนเงินออกจาก GrabPay Wallet ของผูใ้ชบ้ริการไปยงับญัชีเงินฝากธนาคารของตนเองได ้ตามเง่ือนไขท่ี

ธนาคารก าหนด โดยบริการโอนเงินน้ีจะอ านวยความสะดวกผูใ้ชบ้ริการใหส้ามารถท าธุรกรรมโอนเงินออกจากบญัชีในครั้งถดัไปไดโ้ดยไม่

ตอ้งกรอกขอ้มลูอีกครั้งหน่ึง เพียงผูใ้ชบ้ริการบนัทึกขอ้มลูของบญัชีเงินฝากธนาคารของตนเองครบถว้น ทั้งน้ี ผูใ้ชบ้ริการสามารถโอนเงิน

ไปยงัไปยงับญัชีเงินฝากธนาคารของตนเอง จ ากดัต่อวนัไม่เกิน 1 (หน่ึง) ครั้ง เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 5,000 (หา้พนั) บาท หรือตามท่ี

ธนาคารจะประกาศเปล่ียนแปลงในภายหน้า 

(4) ผูใ้ชบ้ริการสามารถช าระค่าสินคา้ ตามขอ้ 4.2 (2) เป็นจ านวนเงินรวมต่อวนัสูงสุดไม่เกิน 20,000 (สองหม่ืน) บาท และ

จ านวนเงินรวมต่อเดือนสูงสุดไม่เกิน 30,000 (สามหมื่น) บาท หรือตามท่ีธนาคารจะประกาศเปล่ียนแปลงในภายหน้า    

  4.3 ธนาคารจะท าการหกัเงินจาก GrabPay Wallet ตามจ านวนเงินท่ีผูใ้ชบ้ริการระบุพรอ้มค่าธรรมเนียม (หากมี) เพื่อช าระ 

ค่าสินคา้/บริการทนัทีหลงัจากท่ีผูใ้ชบ้ริการไดท้ ารายการส าเร็จ ส่วนการโอนเงินไปยงับญัชีเงินฝากธนาคารของตนเอง น้ัน เงินจะถูกโอน

เงินเขา้บญัชีเงินฝากอตามระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนด  

5. เงินใน GrabPay Wallet ไม่สามารถเบิกถอนออกมาเป็นเงินสดผ่านเคร่ืองเอทีเอ็มได ้เวน้แต่เป็นการโอนไปยงับญัชีเงินฝากธนาคารของ

ตนเอง หรือช าระคา่สินคา้/บริการตามท่ีระบุในเง่ือนไขการใชบ้ริการฉบบัน้ีเท่าน้ัน หรือตามท่ีธนาคารอาจประกาศก าหนดหรือประกาศ

เปล่ียนแปลงในภายหน้า  

6. เงินใน GrabPay Wallet สามารถใชไ้ดต้ลอดไปโดยไม่มีวนัหมดอายุ  

7. ผูใ้ชบ้ริการยอมรบัว่า ผูใ้ชบ้ริการไม่มีสิทธิไดร้บัดอกเบ้ียหรือค่าตอบแทนใดๆ จากจ านวนเงินท่ีคงเหลืออยูใ่น GrabPay Wallet  

8. ผูใ้ชบ้ริการสามารถเรียกดขูอ้มลูการท ารายการช าระค่าสินคา้/บริการ และ/หรือการโอนเงินไปยงับญัชีเงินฝากธนาคารของตนเอง 

ผ่าน Grab App ยอ้นหลงัได ้เป็นระยะเวลา 1 (หน่ึง) ปีจากการท ารายการล่าสุด 

9. ผูใ้ชบ้ริการตอ้งตรวจสอบความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มลูการช าระคา่สินคา้/บริการ/การโอนเงินไปยงับญัชีเงินฝากธนาคารของ

ตนเอง ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ) ช่ือ-นามสกุลของรา้นคา้/ผูร้บัเงิน เลขบญัชีเงินฝากธนาคารของตนเองท่ีรบัเงินโอน จ านวนเงิน 

หมายเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี E-mail Address (หากมี) 

10. ผูใ้ชบ้ริการตกลงยอมรบัว่า กรณีผูใ้ชบ้ริการช าระค่าสินคา้/บริการ ธนาคารเป็นเพียงผูใ้หบ้ริการตามค าสัง่ของผูใ้ชบ้ริการเท่าน้ัน โดย

ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งในสญัญา ขอ้ก าหนด หรือสิทธิและหน้าท่ีต่างๆ ระหวา่งผูใ้ชบ้ริการและ Grab และ/หรือรา้นคา้ รวมทั้งไม่มี

หน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพ ความครบถว้น ถูกตอ้ง แทจ้ริง และความเป็นปัจจบุนัของสินคา้/บริการแต่อยา่งใด  

      ทั้งน้ี ในกรณีท่ี (1) เกิดความผิดพลาด บกพร่อง ล่าชา้ และความเสียหายใดๆ อนัเกิดจากการท่ีรา้นคา้ไม่สามารถขายสินคา้/

ใหบ้ริการ ตามเง่ือนไขท่ีไดป้ระชาสมัพนัธ ์และ/หรือจดัรายการส่งเสริมการขาย/บริการไว ้หรือ (2) ระบบ และ/หรือเง่ือนไขของ Grab 

App และ/หรือรา้นคา้ เกิดความขดัขอ้ง/ความผิดพลาด/ถูกเปล่ียนแปลง/ถูกยกเลิก ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ หรือ (3) ผูใ้ชบ้ริการมีขอ้โตแ้ยง้

เกี่ยวกบัจ านวนเงินท่ีช าระ คุณภาพหรือการส่งมอบสินคา้/บริการของรา้นคา้ หรือ (4) ผูใ้ชบ้ริการมีความประสงคจ์ะยกเลิก และ/หรือคืน 

สินคา้/บริการ ผูใ้ชบ้ริการตกลงจะด าเนินการตรวจสอบและโตแ้ยง้ไปยงั Grab และ/หรือรา้นคา้โดยตรง และจะไม่กระท าการใดๆ อนัมีผล

ใหธ้นาคารตอ้งเขา้ไปมส่ีวนร่วมในขอ้พิพาทระหว่างผูใ้ชบ้ริการกบั Grab และ/หรือรา้นคา้ และหากผูใ้ชบ้ริการมีขอ้ต่อสู ้ และ/หรือสิทธิ

เรียกรอ้งใดๆ ก็จะไปวา่กล่าวกนัเองกบั Grab และ/หรือรา้นคา้เป็นอีกส่วนหน่ึงต่างหาก   

11. ขอ้มลูขา่วสาร และรายการส่งเสริมการขาย/บริการต่างๆ ของธนาคาร ถือเป็นขอ้มลูของธนาคาร ธนาคารขอสงวนสิทธิในขอ้มลู

ดงักล่าว โดยหา้มคดัลอก ท าซ ้า ดดัแปลง แกไ้ข หรือกระท าการโดยวิธีใดๆ อนัเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ และหา้มเผยแพร่ หรือส่งขอ้มลู

ต่อไปยงับุคคลอื่นโดยเด็ดขาด 

12.  ผูใ้ชบ้ริการตกลงยนิยอมใหธ้นาคารหกัเงินจาก GrabPay Wallet ของผูใ้ชบ้ริการ เพื่อใหธ้นาคารท ารายการ และ/หรือด าเนินการตาม

วิธีการแห่งเง่ือนไขการใชบ้ริการฉบบัน้ี โดยไม่จ าตอ้งบอกกล่าว ทั้งน้ี ธนาคารจะน าส่งหลกัฐานการหกับญัชีใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบ      
13. ผูใ้ชบ้ริการยนิยอมใหธ้นาคารมสิีทธิหกัเงินจาก GrabPay Wallet และ/หรือบญัชีเงินฝากประเภทใดๆ ท่ีผูใ้ชบ้ริการมอียูก่บัธนาคาร 

หรือเงินซ่ึงอยูใ่นความครอบครองดูแล และ/หรือในอ านาจสัง่การของธนาคารไม่วา่ธนาคารจะไดร้บัฝากเงิน ไดก้ารครอบครองดูแล และ/
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หรือไดอ้ านาจสัง่การน้ีมาโดยทางใด เพื่อเขา้ช าระหน้ี และ/หรือ ความรบัผิดชอบของผูใ้ชบ้ริการไดท้นัทีโดยไม่จ าตอ้งบอกกล่าว ทั้งน้ี

ธนาคารจะน าส่งหลกัฐานการหกับญัชีใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบ   

   ในกรณีท่ีเงินใน GrabPay Wallet และ/หรือบญัชีเงินฝาก และ/หรือเงินดงักล่าว ไม่เพียงพอใหห้กัช าระหน้ี และ/หรือ ความรบัผิดชอบ

ของผูใ้ชบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการตกลงช าระหน้ีท่ีคา้งช าระใหแ้ก่ธนาคารจนครบถว้น 

14. ผูใ้ชบ้ริการสามารถใชบ้ริการต่างๆ ตามท่ีธนาคารจะเปิดใหบ้ริการในแต่ละขณะ ภายใตเ้ง่ือนไขการใชบ้ริการฉบบัน้ี และขอ้ก าหนด

และเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนดและแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบผ่านช่องทางต่างๆ เป็นคราวๆ ไป 

15. ผูใ้ชบ้ริการตกลงยอมรบัว่า การใชบ้ริการตามเง่ือนไขการใชบ้ริการฉบบัน้ี เป็นการใชบ้ริการผ่านเคร่ืองมือโอนเงินของ Grab App โดย

ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งในสญัญา ขอ้ก าหนด หรือสิทธิและหน้าท่ีต่างๆ ระหวา่งผูใ้ชบ้ริการและ Grab กรณีท่ีมปัีญหา หรือขอ้ผิดพลาด

เกี่ยวกบัการใชเ้คร่ืองมือโอนเงิน หรือมีความเสียหายเกิดขึ้ นจากการใชเ้คร่ืองมือโอนเงิน หรือจาก Grab App ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งตรวจสอบ

และโตแ้ยง้ไปยงั Grab เองโดยตรง และจะไม่กระท าการใดๆ อนัมีผลใหผู้ใ้หบ้ริการตอ้งรบัผิดชอบในปัญหา หรือขอ้ผิดพลาด หรือความ

เสียหายดงักล่าว หรือเขา้ไปมีส่วนร่วมในขอ้พิพาทระหวา่งผูใ้ชบ้ริการกบั Grab และ/หรือบุคคลอื่นใด และหากผูใ้ชบ้ริการมีขอ้ต่อสู ้และ/

หรือสิทธิเรียกรอ้งใดๆ ก็จะไปวา่กล่าวกนัเองกบัคู่พิพาทเป็นอีกส่วนหน่ึงต่างหาก   

16.      การเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลู            
 ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลของผูใ้ชบ้ริการ โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จ าเป็นเพื่อการใหบ้ริการแก่

ผูใ้ชบ้ริการ การด าเนินการตามค าขอของผูใ้ชบ้ริการก่อนใหบ้ริการ การมอบหมายงานใหผู้อ้ื่นด าเนินการแทนธนาคารเพื่อสนับสนุนการ

ใหบ้ริการ เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อส่ือสาร งานติดตามทวงถาม เป็นตน้ การโอนสิทธิและ/หรือหน้าท่ี และ/หรือการ

จดัการขอ้รอ้งเรียน  นอกจากน้ี ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวไดท้ั้งในประเทศและต่างประเทศใหแ้ก่ ผู ้

ใหบ้ริการภายนอก ตวัแทนของธนาคาร ผูร้บัจา้งช่วงงานต่อ พนัธมิตรทางธุรกิจท่ีออกผลิตภณัฑร่์วมกนัในลกัษณะ co-brand ผูส้นใจจะ

เขา้รบัโอนสิทธิ/หน้าท่ี ผูร้บัโอนสิทธิ/หน้าท่ี และ/หรือผูใ้หบ้ริการ Cloud Computing และยนิยอมใหผู้ร้บัขอ้มลูจากธนาคารดงักล่าว เก็บ

รวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวต่อไปไดภ้ายใตว้ตัถุประสงคด์งักล่าว  

 ร า ยล ะ เ อี ยดอื่ นๆ  แล ะ สิ ท ธิ  ป ร ากฏ ในนโ ยบายการ คุ้ม ครอ ง ข้อ มู ล ส่ วน บุคคล ใน เ ว็ บ ไ ซต์ ขอ งธนาคาร 

www.kasikornbank.com/th/privacy-policy 

17. หากผูใ้ชบ้ริการมีความประสงคจ์ะขอแกไ้ขขอ้มูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบล่วงหน้าตาม

วิธีการท่ีธนาคารก าหนด ทั้งน้ี เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ในกรณีท่ีธนาคารตรวจสอบพบว่าขอ้มูลท่ีอยู่ตามบัตรประชาชนท่ี

ผูใ้ชบ้ริการกรอกในขั้นตอนการสมคัรใชบ้ริการ ไม่ตรงกบัขอ้มูลท่ีอยู่ท่ีปรากฏในภาพถ่ายบตัรประชาชนท่ีผูใ้ชบ้ริการใชเ้ป็นหลกัฐานใน

การสมคัร ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารสามารถใชดุ้ลยพินิจในการแกไ้ขขอ้มลูท่ีอยู่ของผูใ้ชบ้ริการใหต้รงตามขอ้มูลท่ีอยู่ท่ีปรากฏ

ในภาพถ่ายบตัรประชาชนได ้ 

18. ในกรณีท่ีความผิดพลาดในการช าระเงิน/โอนเงินไม่ไดเ้กิดขึ้ นจากธนาคาร ผูใ้ชบ้ริการจะตรวจสอบ และเรียกรอ้งเงินกบัคู่พิพาทของ

ผูใ้ชบ้ริการ หรือคืนเงินใหแ้ก่คู่พิพาทของผูใ้ชบ้ริการโดยตรง และหากผูใ้ชบ้ริการมีขอ้ต่อสูแ้ละ/หรือสิทธิเรียกรอ้งใดๆ ก็จะไปว่ากล่าว

กนัเองกบัคู่พิพาทของผูใ้ชบ้ริการ 

19. ค ารบัรองของผูใ้ชบ้ริการ 

      19.1 เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินในการใชบ้ริการ GrabPay Wallet ผูใ้ชบ้ริการ 

ขอรบัรองว่าแหล่งท่ีมารายไดข้องผูใ้ชบ้ริการมาจากแหล่งต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  เงินเดือน/เงินออม  รายไดจ้ากการขายสินคา้หรือบริการ ทั้งน้ี 

ในกรณีท่ีธนาคารหรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจรอ้งขอขอ้มลูหรือเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกบัแหล่งท่ีมารายไดข้องผูใ้ชบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการตกลงจะ

ใหข้อ้มลูหรือเอกสารเพิ่มเติมดงักล่าวตามท่ีมีการรอ้งขอ  

      19.2 ผูใ้ชบ้ริการขอรบัรองว่า บรรดาเอกสาร ขอ้มลู รายละเอียดใดๆ ท่ีปรากฏ และ/หรือ ท่ีไดม้ีการจดัส่งมาใหธ้นาคาร ไม่ว่าจะส่ง

มาในรูปแบบใดและไม่ว่าจะส่งดว้ยตวัผูใ้ชบ้ริการเองหรือบุคคลท่ีผูใ้ชบ้ริการมอบหมาย มีความครบถว้น ถูกตอ้งแทจ้ริง และเป็นปัจจุบนั 

และเป็นขอ้มลูท่ีธนาคารสามารถน ามาใชใ้นการใหบ้ริการและน ามาปรบัปรุงขอ้มลูในระบบของธนาคารใหเ้ป็นปัจจุบนัได ้โดยผูใ้ชบ้ริการ

มีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการขอใชบ้ริการและการท าธุรกรรมใดๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชบ้ริการ GrabPay Wallet  น้ี      
20. ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดอันท าใหธ้นาคารไม่สามารถด าเนินการใหบ้ริการตามเง่ือนไขการใช้บริการฉบับน้ีได้ 

ผูใ้ชบ้ริการตกลงใหธ้นาคารพิจารณาใหบ้ริการ หรือ ด าเนินการตามท่ีเห็นสมควร เพื่อใหบ้ริการตามเง่ือนไขการใชบ้ริการฉบบัน้ีได ้โดย

ผูใ้ชบ้ริการตกลงยนิยอมท่ีจะใหค้วามร่วมมือแก่ธนาคารอยา่งเต็มท่ีและทุกวิถีทางในการปรบัปรุงวิธีการใหบ้ริการของธนาคาร 

21. เวน้แต่ธนาคารจะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการพบขอ้ผิดพลาดใดๆ หรือในกรณีท่ีมีเหตุท่ีตอ้งระงบัการด าเนินการ

ภายใตบ้ริการ GrabPay Wallet น้ี เป็นการชัว่คราว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือในกรณีการยกเลิกการระงบัการด าเนินการดงักล่าว 

ผูใ้ชบ้ริการสามารถติดต่อท่ี  Grab-Contact Center โทรศพัทห์มายเลข 02-021-2500 หรือผ่านทาง Help Centre ภายใน Grab App 

http://www.kasikornbank.com/th/privacy-policy
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หรือ K-Contact Center โทรศพัทห์มายเลข 02-888-8888 ตลอด 24 ชัว่โมง หรือช่องทางอื่นท่ีธนาคารก าหนด พรอ้มทั้งแจง้ขอ้มลูท่ี

เกี่ยวขอ้ง เช่น เร่ือง วนั เวลา ผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง จ านวนเงิน ลกัษณะธุรกรรม ขอ้มลูอื่นใดตามท่ีธนาคารรอ้งขอ เมื่อผูใ้ชบ้ริการด าเนินการต่างๆ 

ตามกระบวนการท่ีธนาคารก าหนดครบถว้นสมบรูณแ์ลว้ ธนาคารจะด าเนินการท่ีเกี่ยวขอ้ง เช่น ตรวจสอบ/แกไ้ขขอ้ผิดพลาด ระงบัการ

ด าเนินการ หรือยกเลิกระงบัการด าเนินการ ใหแ้ลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีธนาคารไดแ้จง้แก่ผูใ้ชบ้ริการทราบ โดยผูใ้ชบ้ริการยงัคงเป็น

ผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการ รวมถึงรายการธุรกรรมท่ีไดเ้กิดขึ้ นก่อนครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ทั้งน้ี ธนาคารขอสงวนสิทธิในการ

เพิกเฉยต่อค ารอ้งขอใดๆท่ีขดัต่อกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เกี่ยวขอ้ง ตามท่ีระบุในขอ้ 27.  

22. ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใชจ้่าย/ค่าปรบั/ภาษีอากร 

22.1 ผูใ้ชบ้ริการตกลงช าระคา่ตอบแทนการใชบ้ริการไม่วา่จะเรียกว่าคา่ธรรมเนียม ค่าบริการ หรือช่ืออื่นใด ใหแ้ก่ธนาคาร ภายใน

ก าหนดเวลาช าระของค่าตอบแทนน้ันๆ โดยพลนั       

22.2 ผูใ้ชบ้ริการตกลงรบัผิดชอบค่าฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริการ (หากมี) แต่เพียงฝ่ายเดียว 

หากธนาคารจ าต้องทดรองจ่ายค่าฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และ/หรือค่าใชจ้่ายดังกล่าวตามวรรคก่อนแทนผู้ใชบ้ริการไปก่อน 

ผูใ้ชบ้ริการตกลงช าระคืนใหแ้ก่ธนาคารโดยพลนั  

23. การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการใชบ้ริการ 

      23.1 หากเป็นการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีส่งผลใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดภาระหรือความเส่ียงท่ีเพิ่มขึ้ น การเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผลเม่ือ

ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามยนิยอม 

      23.2 หากเป็นการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขอื่น ผูใ้ชบ้ริการตกลงยนิยอมใหธ้นาคารมสิีทธิเปล่ียนแปลงไดต้ามท่ีธนาคารเห็นสมควร โดย

หากเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการ (เช่น การปรบัคา่ธรรมเนียมการใชบ้ริการท่ีสอดคลอ้งกบัตน้ทุนท่ี

เพิ่มขึ้ น การเปล่ียนแปลงช่องทางในการใหบ้ริการ การเปล่ียนแปลงวนัครบก าหนดช าระหน้ี) ธนาคารจะส่ือสารหรือแจง้ขอ้มลูอนัเป็น

สาระส าคญัของการเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจนใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วนั หรือระยะเวลาอื่นตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด 

       23.3 หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑก์ าหนดใหธ้นาคารตอ้งด าเนินการเกี่ยวกบัการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขไวเ้ป็นการเฉพาะเป็น

อยา่งอื่น ผูใ้ชบ้ริการตกลงยนิยอมใหธ้นาคารสามารถปฏบิติัตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑด์งักล่าวได ้

24. การระงบั/การยกเลิกการใหบ้ริการ GrabPay Wallet และผลการยกเลิกการใหบ้ริการ  

         24.1 ธนาคารมสิีทธิท่ีจะระงบั และ/หรือยกเลิกบริการต่างๆ ไดไ้ม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเฉพาะแต่ผูใ้ชบ้ริการรายใดราย

หน่ึงเมื่อใดก็ได ้ โดยธนาคารจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี ผูใ้ชบ้ริการตกลงว่าธนาคารมสิีทธิระงบั และ/หรือยกเลิก

การใหบ้ริการ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนไดท้นัที ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร โดยไม่จ าตอ้งแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบล่วงหน้า และธนาคารไม่

ตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดจากการด าเนินการดงักล่าว 

(1) ขอ้มลู รายละเอียด ค ารบัรองหรือค ายนืยนัใดๆ ท่ีผูใ้ชบ้ริการใหไ้ว ้ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกตอ้ง หรืออาจกอ่ใหเ้กิดความ

เขา้ใจผิดในสาระส าคญั 

(2) ปรากฏขอ้เท็จจริงท่ีธนาคารเช่ือไดว้า่ ขอ้มลู และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ท่ีผูใ้ชบ้ริการแจง้แก่ธนาคารใหด้ าเนินการ

ตามบริการ GrabPay Wallet หรือการใชบ้ริการ GrabPay Wallet ของผูใ้ชบ้ริการ อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางท่ีไม่เป็นคุณเกิดขึ้ น หรือ

อาจกระทบต่อสิทธิของธนาคารหรือบุคคลอืน่ หรือมีความเส่ียงว่าผูใ้ชบ้ริการจะหรือมวีตัถุประสงคอ์นัมิชอบตามกฎหมาย หรืออาจขดัต่อ

ความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรืออาจท าใหธ้นาคารปฏบิติัผิดกฎหมาย และ/หรือกฎขอ้บงัคบั และ/หรือค าสัง่ใดๆ 

และ/หรือค าขอความร่วมมือใดๆ และกฎหรือค าสัง่ใดๆ ของธนาคาร และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือผูต้รวจสอบ และ/หรือ

หน่วยงานท่ีมีอ านาจควบคุมหรือก ากบัดูแลธนาคาร  

 (3) ปรากฏขอ้เท็จจริงท่ีธนาคารเช่ือไดว้่า การใชบ้ริการ GrabPay Wallet ของผูใ้ชบ้ริการอาจมีลกัษณะไม่ปกติตาม

วตัถุประสงคข์องการใหบ้ริการของธนาคาร ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ) การใชบ้ริการ GrabPay Wallet ในลกัษณะเป็นตวัแทนรบัช าระ

เงิน  

(4) ผูใ้ชบ้ริการปฏบิติัผิดเง่ือนไขการใชบ้ริการฉบบัน้ีไม่วา่ขอ้หน่ึงขอ้ใด ซ่ึงรวมถึงการไม่ช าระค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/

ค่าใชจ้่าย/ค่าปรบั/ภาษีอากร (หากมี) ท่ีเกิดขึ้ นดว้ย  

(5) ธนาคารไม่สามารถหกัเงินเพื่อด าเนินการตามเง่ือนไขการใชบ้ริการฉบบัน้ี 

(6) บญัชีผูใ้ช ้Grab App และ/หรือหมายเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ท่ีไดน้ ามาลงทะเบียนสมคัรใชบ้ริการ GrabPay Wallet ถูก

ระงบั และ/หรือถูกยกเลิก และ/หรือถูกเปล่ียนแปลง  

(7) เมื่อผูใ้ชบ้ริการเสียชีวิต 

(8) ธนาคารตรวจสอบขอ้มลูแลว้พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการเป็นบุคคลท่ีถูกก าหนด (UN/Thailand Sanction List)  
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(9) หากธนาคารตรวจพบว่า มีความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายอนัเน่ืองมาจากอุปกรณข์องผูใ้ชบ้ริการถูกดดัแปลงแกไ้ข 

หรือเน่ืองมาจากระบบเครือขา่ยโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และ/หรือเหตุอื่นใด เช่น การ Jailbreak (“Jailbreak” หมายถึง การแกไ้ขระบบหรือส่วน

ของระบบปฏบิติัการ iOS ของอุปกรณ ์ ท่ีท าใหม้ีการเปล่ียนแปลงสิทธิในการใชง้านของผูใ้ชโ้ดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากผูผ้ลิต/เจา้ของ

ระบบปฏบิติัการ) หรือ Root (“Root” หมายถึง การแกไ้ขระบบหรือส่วนของระบบปฏบิติัการ Android ของอุปกรณ ์ ท่ีท าใหม้ีการ

เปล่ียนแปลงสิทธิในการใชง้านของผูใ้ชโ้ดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากผูผ้ลิต/เจา้ของระบบปฏบิติัการ) เป็นตน้ ทั้งน้ี เพื่อป้องกนัความเสียหายท่ี

จะเกิดขึ้ นกบัผูใ้ชบ้ริการ และผูใ้ชบ้ริการยอมรบัว่าธนาคารไม่ตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึ้ น (หากมี)  

(10) หากธนาคารตรวจพบวา่ผูใ้ชบ้ริการปลอมแปลงขอ้มลูเอกสาร และ/หรือสวมรอยเป็นบุคคลใด ไม่ว่าบุคคลน้ันจะ

ยนิยอมหรือไม่ในการสมคัรใชบ้ริการ GrabPay Wallet น้ี ไม่ว่าผูใ้ชบ้ริการจะมีเจตนาทุจริตหรือไม่ก็ตาม 

(11) ธนาคารตอ้งปฏบิติัตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสัง่ กฎหมาย ค าสัง่และ/หรือการขอความร่วมมือของศาล 

หรือของหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจก ากบัดูแลธนาคาร  

(12) ความร่วมมือและ/หรือสญัญา/ขอ้ตกลงระหว่างธนาคารกบั Grab เกี่ยวกบัการใหบ้ริการ GrabPay Wallet ส้ินสุดลง

ไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม 

 24.2 ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการประสงคท่ี์จะยกเลิกการใชบ้ริการ GrabPay Wallet ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งด าเนินการใหย้อดเงินคงเหลือใน

GrabPay Wallet เป็น 0 (ศูนย)์ บาทก่อน ทั้งน้ี ผูใ้ชบ้ริการสามารถแจง้ความประสงคข์อยกเลิกการใชบ้ริการ GrabPay Wallet ไดท่ี้  

K-Contact Center โทรศพัทห์มายเลข 02-888-8888 หรือ Grab-Contact Center โทรศพัทห์มายเลข 02-021-5200 ตลอด 24 

ชัว่โมง และธนาคารจะด าเนินการยกเลิกการใชบ้ริการ GrabPay Wallet ตามความประสงคข์องผูใ้ชบ้ริการโดยเร็ว  

       24.3 กรณีท่ีเง่ือนไขการใชบ้ริการฉบบัน้ีส้ินสุดลง ไม่วา่ดว้ยเหตุใดๆ ไม่เป็นการยกเลิกภาระหน้าท่ีใดๆ ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการยงัปฏบิติัไม่

ครบถว้นตามขอ้ผูกพนัแห่งเง่ือนไขการใชบ้ริการฉบบัน้ี จนกว่าผูใ้ชบ้ริการจะปฏบิติัภาระหน้าท่ีดงักล่าว จนครบถว้นแลว้ 

25. ธนาคารมสิีทธิโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน์ และ/หรือหน้าท่ีไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีมีอยูต่ามเง่ือนไขการใชบ้ริการฉบบัน้ี

ใหแ้ก่บุคคล และ/หรือสถาบนัการเงินใดๆ ก็ไดต้ามท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร โดยไม่จ าตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากผูใ้ชบ้ริการแต่

อยา่งใด      แต่จะมีการแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบ ทั้งน้ี      ผูใ้ชบ้ริการจะโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน์ และ/หรือหนา้ท่ีไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียง

บางส่วนท่ีมีอยูต่ามเง่ือนไขการใชบ้ริการฉบบัน้ีใหแ้ก่บุคคล และ/หรือสถาบนัการเงินใดๆ ไม่ไดโ้ดยเด็ดขาด 

26. หนังสือ จดหมาย ค าบอกกล่าว ขอ้มลูใดๆ ท่ีธนาคารไดส่้งใหผู้ใ้ชบ้ริการ ไมว่่าจะโดยส่งเองหรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไม่

ลงทะเบียนไปยงัท่ีอยูท่ี่ผูใ้ชบ้ริการไดแ้จง้ธนาคาร หรือส่งผ่าน E-mail ไปยงั E-mail Address ท่ีผูใ้ชบ้ริการไดแ้จง้ธนาคาร หรือส่ง SMS 

ไปยงัหมายเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีผูใ้ชบ้ริการไดแ้จง้ธนาคาร หรือผ่านบริการ/ช่องทางตามท่ีผูใ้ชบ้ริการตกลงไวก้บัธนาคาร (“ช่องทาง

รบัขอ้มูล”)  ใหถื้อวา่ธนาคารไดส่้งใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการโดยชอบแลว้ โดยไม่ตอ้งค านึงถึงวา่จะมผีูร้บัไวห้รือไม่ และแมว้า่ส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะ

ช่องทางรบัขอ้มลูถูกยา้ยหรือถูกเปล่ียนแปลงไปหรือถูกร้ือถอน โดยผูใ้ชบ้ริการไม่ไดแ้จง้การยา้ย การเปล่ียนแปลง หรือการร้ือถอนน้ันให้

ธนาคารทราบก็ดี หรือส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะหาช่องทางรบัขอ้มลูไม่พบก็ดี ใหถื้อวา่ผูใ้ชบ้ริการไดร้บัและทราบหนังสือ จดหมาย ค าบอกกล่าว 

หรือขอ้มลูดงักล่าวแลว้โดยชอบ ทั้งน้ี หากมีการยา้ย การเปล่ียนแปลง หรือการร้ือถอนช่องทางรบัขอ้มลู ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคาร

ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรทนัที 

27. ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎหมาย      ขอ้บงัคบั      และหลกัเกณฑใ์ดๆ ของธนาคาร และหน่วยงานผูม้ีอ านาจควบคุมหรือก ากบัดูแล
ธนาคาร ศาล และหน่วยงานอื่นใดท่ีมีอ านาจ (แลว้แต่กรณี) ทั้งท่ีมีอยูใ่นขณะน้ีและจะมีในภายหน้า (ซ่ึงต่อไปน้ี หากไม่กล่าวโดย

เฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกวา่ “กฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง”) หากมีการเปล่ียนแปลงกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เกี่ยวขอ้ง 

ผูใ้ชบ้ริการตกลงว่า ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งปฏบิติัตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เกี่ยวขอ้งท่ีเปล่ียนแปลงน้ันทนัทีตามท่ีธนาคารจะแจง้ให้

ผูใ้ชบ้ริการทราบ หากผูใ้ชบ้ริการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิติัตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เกี่ยวขอ้ง จนเป็นเหตุใหธ้นาคารถูกเรียกค่าปรบั 

ค่าเสียหาย และ/หรือคา่ใชจ้่าย ผูใ้ชบ้ริการตกลงรบัผิดชอบชดใชค้่าปรบั ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใชจ้่ายดงักล่าว ใหแ้ก่ธนาคารโดยพลนั 

28. การล่าชา้หรืองดเวน้ใด ๆ  ในการใชสิ้ทธิของธนาคารตามกฎหมาย หรือเง่ือนไขการใชบ้ริการฉบบัน้ี ตลอดจนคู่มือ ระเบียบต่างๆ และ

บนัทึกเสียงของธนาคารในระบบโทรศพัท ์ไมถื่อวา่ธนาคารสละสิทธิหรือใหค้วามยนิยอมในการด าเนินการใดๆ แก่ผูใ้ชบ้ริการแต่ประการ

ใดๆ 

29. ถา้ในเวลาใดก็ตามเง่ือนไขการใชบ้ริการฉบบัน้ี หรือขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของบริการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง กลายเป็นโมฆะ ไม่ชอบดว้ย

กฎหมาย ไม่สมบูรณ ์ หรือใชบ้งัคบัมิไดใ้นประการใด ๆ ใหข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขอื่นๆ ท่ีเหลือ (แลว้แต่กรณี) ยงัคงชอบดว้ยกฎหมาย 

สมบูรณ ์ และใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่เสียไปเพราะความเป็นโมฆะ ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ไม่สมบูรณ ์ หรือใชบ้งัคบัมิไดข้อง

ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขดงักล่าวน้ัน 

30. เง่ือนไขการใชบ้ริการฉบบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และใหศ้าลไทยเป็นศาลท่ีมีเขตอ านาจในการพิจารณาขอ้พิพาท

ท่ีเกิดขึ้ นตามเง่ือนไขการใชบ้ริการฉบบัน้ี 


