ข้ อตกลงและเงื่อนไขการลงทะเบียนแรบบิท
ข้ อตกลงและเงื่ อนไขการลงทะเบี ยนแรบบิ ทดังต่อไปนี ถ้ ื อเป็ นสัญญาระหว่ างบริ ษั ท บางกอ ก
สมาร์ ทการ์ ด ซิสเทม จากัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้ออกแรบบิท และผู้ลงทะเบียนแรบบิท
1. แรบบิทที่สามารถทาการลงทะเบียนได้ ต้องมีสถานะการใช้ งานปกติและเป็ นแรบบิทที่ไม่เคยเป็ น
แรบบิทลงทะเบียนมาก่อน
2. ในการลงทะเบี ย นแรบบิ ท ส าหรั บ ชาวไทย ผู้ล งทะเบี ย นแรบบิ ท ต้ อ งแสดงบัต รประจาตัว
ประชาชนตัวจริง สาหรับชาวต่างชาติ แสดงหนังสือเดินทางตัวจริง สาหรับผู้ลงทะเบียนแรบบิทที่มี
อายุต่ากว่า 15 ปี และไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ให้ แสดงสู ติบัตรหรื อทะเบียนบ้ านทังนี
้ ้ เพื่อ
วัตถุประสงค์ ในการลงทะเบียนแรบบิท ผู้ลงทะเบี ยนแรบบิทตกลงและยินยอมให้ บริ ษัทเข้ าถึง
ข้ อมูลและตรวจสอบความถูกต้ องของบัตรประจาตัวประชาชน, หนังสื อเดินทาง, สูติบัตรหรื อ
ทะเบียนบ้ านของผู้ลงทะเบียนแรบบิทได้
3. เมื่ อ ได้ ท าการลงทะเบี ย นแรบบิ ท แล้ ว จะไม่ ส ามารถเปลี่ ย นผู้ล งทะเบี ย นและยกเลิ ก การ
ลงทะเบียนได้
4. ผู้ลงทะเบียนแรบบิทที่ได้ ทาการลงทะเบียน จะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการออกแรบบิท และกฎ
หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับแรบบิท รวมถึงกฎหมาย, ระเบียบ และคาสัง่ ที่เกี่ยวข้ อง
5. ผู้ลงทะเบียนแรบบิทมีหน้ าที่ใ นการดูแลรักษาแรบบิทลงทะเบียนมิให้ เกิดความเสียหายและถูก
ขโมย รวมทัง้ ไม่ ยิ น ยอมให้ ผ้ ูอื่ น น าแรบบิ ท ลงทะเบี ย นไปใช้ ผ้ ูล งทะเบี ย นแรบบิ ท จะต้ อ งเป็ น

ผู้รับผิดชอบในการใช้ แรบบิทลงทะเบียนและธุรกรรมที่เกิดขึ ้นจากแรบบิทลงทะเบียน รวมถึงผลที่
เกิดขึ ้นจากการใช้ แรบบิทลงทะเบียนดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว
6. แรบบิ ท ที่ ไ ด้ ท าการลงทะเบี ย นแล้ ว ผู้ล งทะเบี ย นแรบบิ ท สามารถขอคื น มูล ค่ า ในแรบบิ ท
ลงทะเบียนได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี ้
6.1 แรบบิทลงทะเบียนนันไม่
้ เป็ นแรบบิทหมดอายุ หรื อแรบบิทลงทะเบียนนันเป็
้ นแรบบิท
หมดอายุ แต่ยงั ไม่พ้นระยะเวลาหยุดใช้ งาน
6.2 กรณีอื่นใดตามที่ผ้ แู ทนจาหน่ายที่ได้ รับอนุญาต หรื อผู้ออกแรบบิทที่ได้ รับอนุญาตแต่
ละรายกาหนด
6.3 การขอคืนมูลค่าแรบบิทลงทะเบียนจะต้ องเป็ นตามเงื่อนไขการออกแรบบิท และบริ ษัท
จะทาการคืนมูลค่าให้ แก่ผ้ ลู งทะเบียนแรบบิทที่ทาการลงทะเบียนโดยตรงเท่านัน้
อย่างไรก็ตาม การขอคืนมูลค่าในแรบบิทลงทะเบียนนัน้ จะต้ องเป็ นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่
บริ ษัทกาหนด และผู้ลงทะเบียนแรบบิทต้ องแสดงหลักฐานความเป็ นเจ้ าของแรบบิทลงทะเบี ยน
และ/หรื อเอกสารอื่นใดตามที่บริษัทร้ องขอทุกครัง้
7. กรณีแรบบิทลงทะเบียนสูญหายหรื อถูกขโมย
7.1 ผู้ลงทะเบียนแรบบิทสามารถแจ้ งการสูญหายหรื อถูกขโมยเพื่อระงับการใช้ งานแรบบิท
ลงทะเบียนได้
โดยบริ ษัทจะทาการระงับการใช้ งานเฉพาะมูลค่าในแรบบิทลงทะเบียนเท่านัน้ โดยการแจ้ ง
ระงับการใช้ งานดังกล่าวสามารถทาได้ โดยแจ้ งทางโทรศัพท์ที่ศนู ย์แรบบิท ฮอตไลน์
7.2 การระงับการใช้ งานแรบบิทลงทะเบียนตามข้ อ 7.1 จะมีผลภายหลัง 24 ชัว่ โมง นับจาก
ศูนย์แรบบิท ฮอตไลน์ได้ รับแจ้ งการระงับใช้ งานแรบบิทลงทะเบียน และผู้ลงทะเบียนได้ ปฏิบตั ิตาม
ระเบียบและเงื่อนไขที่บริษัทกาหนด

7.3 เมื่ อ การระงับ การใช้ งานแรบบิท ลงทะเบี ย นมี ผล บริ ษั ท จะท าการคื น เฉพาะมูลค่า
คงเหลือในแรบบิทลงทะเบียนเท่านัน้ โดยบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบในการสูญหายและความเสียหาย
ของมูลค่าในแรบบิทลงทะเบียน ก่อนที่การระงับการใช้ งานแรบบิทลงทะเบียนจะมีผล
7.4 หากมีการคืนมูลค่าในแรบบิทลงทะเบียน หรื อมีการเปลี่ยนแรบบิทใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือแรบ
บิท บริ ษัทสงวนสิทธิ ในการคิดค่าธรรมเนียมในการขอคืนมูลค่าในแรบบิทลงทะเบียน หรื อการ
เปลี่ ย นแรบบิ ทใหม่ ตลอดจนค่ า ใช้ จ่ า ยใดๆ ที่ เ กิ ด ขึน้ อัน เนื่ อ งมาจากการคื น มูล ค่ า ในแรบบิท
ลงทะเบียน หรื อการเปลี่ยนแรบบิทใหม่ข้างต้ น ทังนี
้ ้ ผู้ถือแรบบิทเข้ าใจและยอมรับว่าบริ ษัทมีสิทธิ
ที่จะหักค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นดังกล่าวจากมูลค่าคงเหลือในแรบบิทลงทะเบียน
ของผู้ถือแรบบิทได้ โดยให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธีปฏิบตั ิของบริษัท
7.5 บริ ษัทไม่รับผิดชอบในการสูญหายและความเสียหายของเครื่ องมือ หรื ออุปกรณ์ ที่ใช้
ร่วมกับแรบบิทลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดทังสิ
้ ้น
8. บริษัทสงวนสิทธิในการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและ/หรื อค่าใช้ จ่ายในการลงทะเบียนแรบบิท, การ
ขอคืนมูลค่าในแรบบิทลงทะเบียน, การยกเลิกการระงับใช้ งานแรบบิทลงทะเบียน หรื อการเปลี่ยน
แรบบิทใหม่
9. การที่ผ้ ูลงทะเบียนแรบบิททาการลงทะเบียนแรบบิทและลงนามในเอกสารใบสมัครนี ้ถื อว่าผู้
ลงทะเบียนแรบบิทตกลง ยินยอม และรับทราบว่าข้ อมูลส่วนบุคคลและข้ อมูลอื่นๆ ที่ให้ ไว้ แก่บริ ษัท
รวมถึงข้ อมูลทังหมดเกี
้
่ยวกับการใช้ แรบบิทลงทะเบียน (“ข้ อมูลธุรกรรม”) อาจเปิ ดเผยหรื อโอนจาก
บริ ษัท ไปยังบริ ษัทแม่ บริ ษัทลูกบริ ษัทในเครื อ บริ ษัทที่ เกี่ ยวข้ อง บริ ษัทที่ เป็ นพันธมิตร รวมทัง้
หน่วยงานอื่นใดที่ควบคุมหรื อถูกควบคุมทังทางตรงและทางอ้
้
อมกับบริ ษัท (ซึง่ จะเรี ยกภายหลังว่า
“กลุ่มบริษัท”) หรื อในทางกลับกันและบริษัทจะใช้ ข้อมูลธุรกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
9.1 การสมัครใช้ บริการหรื อรับสิทธิประโยชน์ใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับแรบบิท

9.2 การประมวลผลข้ อมูลใบสมัคร การคานวณและการใช้ คะแนนและสิทธิประโยชน์ อื่นๆ
ที่ให้ แก่ผ้ ลู งทะเบียนแรบบิท เพื่อการวิจยั การศึกษา การตลาดและเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หาร
จัดการระบบโดยบริษัทหรื อบริษัทในกลุ่มบริษัท และวัตถุประสงค์ใดๆ ที่บริษัทเห็นสมควร
9.3 การบริ หารจัดการ การดาเนินงาน และการซ่อมบารุ งระบบตามปกติซงึ่ รวมถึงการสอบ
บัญชีของบริษัท
9.4 การทาการตลาด การส่งเสริมการขายสินค้ า และ/หรื อบริการ หรื อการให้ สิทธิประโยชน์
ใดๆ แก่ผ้ ลู งทะเบียนแรบบิทของบริ ษัท กลุ่มบริษัทและ/หรื อพันธมิตรทางธุรกิจของบริ ษัท โดยกลุ่ม
บริ ษัท และ/หรื อพันธมิตรทางธุรกิจของบริ ษัทอาจมีขนตอนการประมวลผล
ั้
เพื่อที่จะทาให้ บริ ษัท
สามารถเข้ าใจพฤติกรรมการใช้ งานของผู้ลงทะเบียนแรบบิทได้ ดีขึ ้น และเพื่อสามารถเสนอสินค้ า
และ/หรื อบริการอื่นๆ ที่สนองตอบความต้ องการของผู้ลงทะเบียนแรบบิทได้ มากขึ ้น
9.5 การออกแบบบริ การใหม่หรื อปรับปรุ งบริ การเดิมที่บริ ษัทให้ บริ การหรื อที่บริ ษัทในกลุ่ม
บริษัท ให้ บริการแก่ผ้ ลู งทะเบียนแรบบิท
9.6 การสื่ อ สารจากบริ ษั ท บริ ษั ท ในกลุ่ม บริ ษั ท และ/หรื อ พัน ธมิ ตรทางธุร กิ จ ของบริ ษั ท
ดังกล่าวต่อผู้ลงทะเบียนแรบบิท การส่งจดหมายข่าว ข้ อความทางการตลาด ข้ อเสนอส่งเสริ มการ
ขายและข้ อ มูล อื่ น ใดโดยบริ ษั ท บริ ษั ท ในกลุ่ ม บริ ษั ท และผู้ ที่ บ ริ ษั ท ดัง กล่ า วก าหนดให้ แ ก่ ผ้ ู
ลงทะเบี ย นแรบบิ ทเป็ นครั ง้ คราว อย่ า งไรก็ ต ามผู้ล งทะเบี ยนแรบบิ ท ที่ ป ระสงค์ จ ะเลื อกไม่รับ
ข้ อความทางการตลาดและข้ อเสนอส่งเสริ มการขายของบุคคลภายนอกและข้ อมูลอื่นใดอาจเลือก
ดาเนินการดังกล่าวได้
9.7 การตรวจสอบข้ อร้ องเรี ยน ธุรกรรมที่น่าสงสัย และการวิจยั เพื่อการพัฒนาบริการ
9.8 การเปิ ดเผยตามที่กฎหมายหรื อข้ อบังคับกาหนด และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
อื่นๆ ตามที่บริ ษัทเห็นสมควรเพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตไว้ สงู สุด
10. บริ ษัทจะเก็บรักษาข้ อมูลธุรกรรมที่ บริ ษัทครอบครองที่ เกี่ ยวกับผู้ลงทะเบียนแรบบิทไว้ เป็ น
ความลับ แต่ผ้ ูลงทะเบียนแรบบิทตกลงว่า บริ ษัทอาจโอนและ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวให้ แก่
บุคคลอื่นได้ ตามที่ระบุไว้ ในเงื่อนไขการออกแรบบิท

11. ข้ อมูลธุรกรรมที่วิเคราะห์ แล้ วและข้ อมูลที่วิเคราะห์ แล้ วของผู้ลงทะเบียนแรบบิทที่ให้ ไว้ เมื่อ
ลงทะเบียนและหลังการลงทะเบียนและการใช้ แรบบิทลงทะเบียนถือเป็ นทรัพย์สินของบริษัท
12. ข้ อมูลและข้ อมูลปรับปรุ งเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการลงทะเบียนแรบบิทและเงื่อนไขการออก
แรบบิ ท มี อ ยู่ใ นเว็ บ ไซต์ rabbit.co.th บริ ษั ท ขอสงวนสิท ธิ ใ นการเปลี่ ย นแปลง หรื อ ยกเลิ กการ
ลงทะเบียนหรื อเงื่อนไขการลงทะเบียนแรบบิทในเวลาใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
13. เงื่อนไขอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขการออกแรบบิท , กฎ, ระเบียบ และประกาศอื่นๆ ที่บริ ษัท
กาหนด

