
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(**กรณีขอวงเงินเกิน 2,000,000 บาท/วนั ลูกคา้ตอ้งเปล่ียนไปใชร้หสัรกัษาความปลอดภยัแบบ QR-OTP เท่าน้ัน) 

  ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่รายละเอียดต่างๆ ที่ใหไ้วน้ี้เป็นความจริงทุกประการ ขา้พเจา้ตกลงยินยอมให ้บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) และ บริษัทหลักทรพัยก์สิกรไทย จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท

หลักทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั ตรวจสอบและแลกเปล่ียนขอ้มลูเกี่ยวกบัตวัขา้พเจา้จากบุคคลและสถาบนัอื่นๆได ้ และขา้พเจา้ไดร้ับทราบขอ้ความใน ขอ้ตกลงและเง่ือนไขเกี่ยวกบัการใหบ้ริการ K-Cyber 

Banking และ K-Cyber for SME และ K-Cyber Trade และ K-Cyber Invest ตลอดจน ขอ้ก าหนด ขอ้ตกลงระเบียบค าสัง่ประกาศต่างๆของธนาคารเกี่ยวกบัการใหบ้ริการ K-Cyber ดงักล่าวตลอดจนการใหบ้ริการ

ประเภทอื่นของธนาคารที่มแีลว้ในขณะน้ีและ/หรือที่จะมีต่อไปในภายหน้าทั้งน้ีธนาคารไดแ้จง้ใหข้า้พเจา้ไดท้ราบหรือซึ่งธนาคารจะประกาศไว ้ณ ที่ท าการของธนาคารหรือเว็บไซตข์องธนาคารกสิกรไทยโดยใหถื้อวา่

มผีลผกูพนักบัขา้พเจา้ ทั้งน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้ น ขา้พเจา้ยินยอมเป็นผูร้บัผิดชอบทั้งส้ิน 

เจา้หนา้ท่ีสาขาธนาคารกสิกรไทย พนกังาน RM/DSA ฝ่ายบริหารช่องทางธุรกิจดิจติอล 

ผลการตรวจสอบลายมือช่ือ  ถูกตอ้ง               ไม่ถูกตอ้ง 

                    เอกสารครบถว้นและถูกตอ้ง 

 

ลงชื่อ.......................................................................................... ...................... 

ต าแหน่งงาน.................................................................... ................................. 

รหสัลายมือชื่อผูร้บัมอบอ านาจ........................................................................ 

รหสัพนักงาน..................................... รหสัสาขา..............................................  

วนัท่ี..................................... เบอรโ์ทรศพัท.์.................................................... 

 

รหสัพนกังาน RM........................................... 

รหสัพนกังาน DSA ......................................... 

 

 

 

เบอรโ์ทรศพัท.์................................................... 

วนัที่ .................................................................. 

ผลการตรวจสอบลายมือช่ือ           ถกูตอ้ง              ไม่ถกูตอ้ง 

              เอกสารครบถว้นและถกูตอ้ง 

 

 

ลงชื่อ..................................................................................................... 

ต าแหน่งงาน.......................................................................................... 

วนัที่ ..................................................................................................... 

ส าหรบัเจา้หนา้ท่ีธนาคาร 

ส่วนที่ 2 : ก าหนดวงเงินสูงสุดในการท ารายการต่อวนั (โปรดระบุเครื่องหมาย    ในช่องว่าง) 

แบบค าขอใชบ้ริการ K-Cyber for SME (ส าหรบันิตบุิคคล)  

วันที่ ................................. เวลา ............ 

ชื่อนิติบุคคล (ไทย) ............................................................................................ ชื่อนิติบุคคล(องักฤษ)................................................................................................... 

2. เลขท่ีบญัชี......................................................................................... ลงลายมือชื่อ ............................................................................................................ 

 

(1/5) 

 

ลงชื่อ.................................................................................. 

     (                           ) 

ผูม้ีอ านาจลงนาม 

 

ส่วนที่ 1 : ขอ้มูลผูส้มคัรใชบ้ริการ (กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นดว้ยตวับรรจง) 

บญัชีท่ีสมคัรบริการ 

เลขท่ีทะเบียนนิติบุคคล           ซ่ึงมอบอ านาจให ้

ชื่อผูร้บัมอบอ านาจ (ไทย) ................................................................................. ชื่อผูร้บัมอบอ านาจ (องักฤษ)........................................................................................ 

เลขท่ีบตัรประชาชน          ออกโดย.......................................................................................... 

วนัหมดอายุ .....................................  Email Address*(ใชภ้าษาองักฤษตัวพิมพใ์หญ่เท่าน้ัน).................................................................................................................................. 

หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ*          เป็นผูส้มคัร และ/หรือใชบ้ริการ K-Cyber for SME 

(*ใชใ้นการรบัรหสัผ่านเขา้ใชง้านและรหสัรกัษาความปลอดภยั) 

        ท่ีอยู่ตามจดทะเบยีนตามหนังสือรบัรอง      ท่ีอยู่อื่น........................................................................................................................................ 

300,000 บาท   1,000,000 บาท   2,000,000 บาท   5,000,000 บาท**   10,000,000 บาท** 

ส่วนที่ 3 : การขอเพิ่มบญัชี (ตอ้งมีช่ือบญัชีตรงกบับญัชีที่ใชส้มัครบริการ) 

ชื่อบญัชี...................................................................................................................... 

1. เลขท่ีบญัชี......................................................................................... ลงลายมือชื่อ ............................................................................................................ 

 

หมายเหต ุเม่ือกรอกขอ้มลูการขอเพิ่มบญัชีในแบบฟอรม์น้ีแลว้ ท่านตอ้งเขา้ไปเพิ่มบญัชีในระบบ K-Cyber for SME ดว้ย การเพิ่มบญัชีจึงจะมีผลส าเร็จ 

ส าหรบัผูใ้ชบ้ริการ 
 

 

ประทบัตรา (ถา้มี) 

Eธต 004-12-16 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบค าขอใชบ้ริการ K-Cyber for SME (ส าหรบันิตบุิคคล)  

รายงานการประชุมที่ระบุใหใ้ชบ้ริการ/เพิ่มบญัชี/เปลี่ยนแปลงขอ้มูลบน K-Cyber for SME  

ชื่อบริษัท/องคก์ร/สมาคม………………………………………………………………………………………………………………………………………..….….……………………….  วนัท่ี........................................................ 

ครั้งท่ี............/............ 

รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

1. ..................................................................................................     4. ..................................................................................................   

2. ..................................................................................................    5. ..................................................................................................   

3. ..................................................................................................    6. ..................................................................................................   

 
วาระที่ 1 พจิารณาขอใชบ้ริการ/เพิ่มบญัชี/เปล่ียนแปลงขอ้มูลบนบริการ K-Cyber for SME

  องคก์รมีความประสงค ์ใชบ้ริการ/เพิม่บญัชี/เปล่ียนแปลงขอ้มลูบนบริการ K-Cyber for SME เพื่อด าเนินธุรกรรมทุกประเภท ตามท่ีระบุไวใ้น

ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของบริการ K-Cyber for SME 

  โดยขอมอบอ านาจให ้(ชื่อ-นามสกุล) ......................................................................................................................................................................... 

  เลขท่ีบตัรประชาชน                     เป็นผูร้บัมอบอ านาจในการสมคัร และ/หรือใช้

บริการ K-Cyber for SME โดยมีสิทธิในการด าเนินการแทน ไดต้ามสิทธิของผูใ้ชบ้ริการของ K-Cyber for SME ทุกประการ โดยมรีายละเอียดในการใชบ้ริการ 

ดงัน้ี 

          หมายเลขบญัชีท่ีใชส้มคัรบริการ 

          โทรศพัทม์ือถือท่ีใชใ้นการท ารายการ 

          E-mail Address (ใชภ้าษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่เท่าน้ัน)...................................................................................................................................................... 

          จ านวนบญัชีท่ีตอ้งการเพิ่ม......................บญัชี โดยมีรายละเอียดของบญัชี ดงัต่อไปน้ี 

          1. ชื่อบญัชี................................................................................................ เลขท่ีบญัชี 

          2. ชื่อบญัชี................................................................................................ เลขท่ีบญัชี 

          3. ชื่อบญัชี................................................................................................ เลขท่ีบญัชี 

          ขอเปล่ียนแปลงขอ้มลูผูใ้ชง้านตาม “แบบฟอรม์การขอเปล่ียนแปลงขอ้มลูบนบริการ K-Cyber Banking / K-Cyber for SME” 

   วาระที่ 2 เรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 ...............................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

...... 

ลงชื่อ........................................................... 

      (               ) 

  ประธานท่ีประชุม 

 

 

 

ประทบัตราบริษัท 

รบัรองการประชุมโดย 

 

 

ลงชื่อ........................................................... 

      (               ) 

      กรรมการ/ผูม้ีอ านาจกระท าการแทน 

 (2/5) 

 Eธต 004-12-16 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(3/5) 

 

เอกสารใชป้ระกอบการสมคัรบริการ K-Cyber for SME 

บริษัท / หา้งหุน้ส่วน 

  ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียน (ออกใหภ้ายใน 3 เดือน) 

  รายงานการประชุมท่ีใหใ้ชบ้ริการ/เพิ่มบญัชี/เปล่ียนแปลงขอ้มลูบน K-Cyber for SME 

  ส าเนาบตัรประชาชน/Passport(ส าหรบัลกูคา้ต่างชาติ) ของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ 

  ส าเนาทะเบียนบา้นของผูม้อบอ านาจ 

คณะบุคคล / หา้งหุน้ส่วนสามญั 

  ส าเนาการจดัตั้งคณะบุคคล หรือหา้งหุน้ส่วนสามญั 

  ส าเนาบตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรนิติบุคคล 

  ส าเนาบตัรประชาชน/Passport(ส าหรบัลกูคา้ต่างชาติ) ของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ 

  ส าเนาทะเบียนบา้นของผูม้อบอ านาจ 

โรงเรียน 

  ส าเนาการจดัตั้งโรงเรียน 

  ส าเนาบตัรประชาชน/Passport(ส าหรบัลกูคา้ต่างชาติ) ของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ 

  ส าเนาทะเบียนบา้นของผูม้อบอ านาจ 

สหกรณ ์/ สมาคม / องคก์รศาสนา 

  ตราสารการจดัตั้งสหกรณ ์หรือสมาคม หรือหนังสือรบัรององคก์รศาสนาปีปัจจุบนั 

  รายงานการประชุมท่ีใหใ้ชบ้ริการ/เพิ่มบญัชี/เปล่ียนแปลงขอ้มลูบน K-Cyber for SME 

  ส าเนาบตัรประชาชน/Passport(ส าหรบัลกูคา้ต่างชาติ) ของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ  

  ส าเนาทะเบียนบา้นของผูม้อบอ านาจ 

หมายเหตุ:  - กรณีท่ีกรรมการผูม้ีอ านาจลงนามเป็นชาวต่างชาติ ตอ้งมีส าเนา Work Permit ท่ีมีอายุเกินกว่า 3 เดือน นับจากวนัท่ียื่นสมคัร 

     - กรณีท่ีกรรมการผูม้ีอ านาจเป็นชาวต่างชาติไม่มี Work Permit ใหใ้ชส้ญัญาเช่าอาคารของบริษัทแทน 

 

ด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของเอกสารแลว้ 

ลงช่ือ....................................................................... ต าแหน่งงาน.............................................................. 

รหสัลายมือช่ือผูร้บัมอบอ านาจ.................................................. วนัท่ี....................................................... 

รหสัพนักงาน............................................................รหสัสาขา.................................................................. 

    

ส าหรบัเจา้หนา้ท่ีธนาคาร 

(โปรดระบุเคร่ืองหมาย  ในช่องว่าง) 

แบบค าขอใชบ้ริการ K-Cyber for SME (ส าหรบันิตบุิคคล)  

Eธต 004-12-16 



 

 

    

   ผูใ้ชบ้ริการตกลงใชบ้ริการธนาคารทางอินเทอรเ์น็ตกสิกรไทย (K-Cyber) หรือชื่ออื่นที่ธนาคารพิจารณาเปล่ียนแปลงตามที่ธนาคารเห็นสมควร (ซึ่งต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “บริการ”) กบั บมจ.ธนาคาร

กสิกรไทย (ซึ่งต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “ธนาคาร”) ตามที่ไดร้บัอนุมติัจากธนาคาร และตามรายละเอียดที่ธนาคารก าหนด โดยตกลงผกูพนัและปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการ ดงัต่อไปน้ี  

 

1. ธนาคารเปิดใหบ้ริการ K-Cyber ส าหรบับุคคลธรรมดาที่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้ นไป และ K-Cyber for SME ส าหรบันิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย 

2. ผูส้มคัรใชบ้ริการจะตอ้งม ีE-mail address และบญัชีประเภทกระแสรายวนัหรือออมทรพัยข์องธนาคารอย่างน้อย 1 บญัชี 

3. ผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ดูขอ้มลูทางดา้นบญัชีออมทรพัยแ์ละกระแสรายวนัและขอ้มลูส่วนตวัไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ยกเวน้แต่การโอนเงินระหวา่งบญัชีตนเอง การโอนเงินใหบุ้คคลอื่น ช าระค่าสินคา้/บริการ หรือเพ่ิม

บญัชีกสิกรไทย จะตอ้งเป็นไปตามระยะเวลาที่ธนาคารก าหนดเท่าน้ัน ทั้งน้ี ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงระยะเวลาของรายการต่างๆไดต้ามแต่จะเห็นสมควร 

4. ผูใ้ชบ้ริการสามารถสมคัรใชบ้ริการผ่าน สาขาของธนาคาร เครื่องเอทีเอ็ม (ATM) ของธนาคาร โดยผูใ้ชบ้ริการตอ้งกรอกขอ้มลูการสมคัรใชบ้ริการครบถว้นและถูกตอ้ง ผูใ้ชบ้ริการสามารถใชบ้ริการไดทุ้กรายการ 

ไดแ้ก่ สอบถามยอดเงินคงเหลือในบญัชี สอบถามขอ้มลูบตัรเครดิต โอนเงิน เติมเงิน ช าระเงินและอื่นๆ และส าหรบัผูใ้ชบ้ริการที่สมคัรผ่าน ช่องทางออนไลน์ ดว้ยบัตรเครดิต สามารถใชบ้ริการไดเ้ฉพาะสอบถาม

ขอ้มลูบตัรเครดิตเท่าน้ัน หากตอ้งการท าธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ โอนเงิน เติมเงิน ช าระเงินและอื่นๆ จะตอ้งขอเพิ่มบญัชีเงินฝากออมทรพัยห์รือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั ส าหรับบริการ K-Cyber 

for SME ผูใ้ชบ้ริการสามารถสมคัรใชบ้ริการผ่านสาขาของธนาคารเท่าน้ัน 

   การสมคัรจะมผีลสมบรูณ์ เมือ่ผูใ้ชบ้ริการไดร้บัขอ้ความยืนยนัการสมคัรทาง Email Address และ/หรือขอ้ความ SMS ทางโทรศพัทม์อืถือตามหมายเลขโทรศพัทม์อืถือที่ผูใ้ชบ้ริการไดแ้จง้ไวก้ับธนาคาร  

5. การใชร้หสัผูใ้ชง้าน (User ID) และ/หรือ รหสัผ่าน (Password)  และ/หรือ รหสั One Time Password (OTP)   

   5.1  เมือ่ผูใ้ชบ้ริการไดร้บัอนุมติัใหใ้ชบ้ริการแลว้ ผูใ้ชบ้ริการจะไดร้บัรหสัผ่าน (Password) จากธนาคาร ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งท าการเปล่ียนรหัสผูใ้ชง้านก่อน โดยในการเขา้สู่ระบบครั้งแรก ระบบจะท า

การบงัคบัใหม้กีารเปล่ียนรหสัผูใ้ชง้านโดยอตัโนมติั  

   5.2  ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งเก็บรกัษารหัสผูใ้ชง้าน (User ID) รหัสผ่าน (Password)  และรหัส One Time Password (OTP)  ไวใ้นที่ปลอดภัยและถือเป็นความลับเฉพาะตัวของผูใ้ชบ้ริการรายน้ันเท่าน้ัน 

การเปิดเผยรหัสผูใ้ชง้าน (User ID) รหัสผ่าน (Password)  และรหัส One Time Password (OTP) ถือเป็นการปฏิบัติผิดขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการน้ี  หากเกิดความเสียหายประการใดจากการที่

ผูใ้ชบ้ริการเปิดเผยหรือกระท าการใดๆ จนท าใหร้หสัผูใ้ชง้าน (User ID) รหสัผ่าน (Password)  และรหสั One Time Password (OTP) สญูหาย ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งรับผิดชอบในความเสียหายน้ัน ทั้งน้ี ผูใ้ชบ้ริการ

สามารถเปล่ียนแปลงรหสัผ่าน (Password) ไดด้ว้ยตนเองตลอดเวลา โดยไมต่อ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบ 

   5.3 ในกรณีที่เกิดการช ารุด/สญูหาย/ถกูโจรกรรม/ถกูระงบัเน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการหรือบุคคลอื่นใดระบุรหสัผูใ้ชง้าน (User ID) หรือรหัสผ่าน (Password) ไม่ถูกตอ้งติดต่อกันตามจ านวนครั้งที่ธนาคาร

ก าหนด/ผูใ้ชบ้ริการลืมรหสัผูใ้ชง้าน (User ID) และ/หรือรหสัผ่าน (Password) ผูใ้ชบ้ริการสามารถติดต่อธนาคารที่ K-Contact Center หมายเลข 02-8888888 ตลอด 24 ชัว่โมง หรือสาขาของธนาคาร โดย

จะตอ้งด าเนินการตามที่ธนาคารก าหนด  

  5.4 ผูใ้ชบ้ริการตกลงและรบัทราบวา่หากเกิดกรณีที่รหสัผูใ้ชง้าน (User ID) หรือรหสัผ่าน (Password) ของผูใ้ชบ้ริการถูกระงับใชถ้าวรหรือชัว่คราว โดยระบบของธนาคารอันเน่ืองมาจากผูใ้ชบ้ริการ

หรือบุคคลอื่นใดระบุรหสัผูใ้ชง้านหรือรหสัผ่านไมถ่กูตอ้งหรือเหตุอื่นใดการที่รหสัผูใ้ชง้านหรือรหสัผ่านถกูระงบัดว้ยระบบดังกล่าว จะส่งผลใหธุ้รกรรมต่างๆ ที่ผูใ้ชบ้ริการไดท้ าไวห้รือตกลงใหท้ าไวล่้วงหน้า จะถูก

ระงบัทนัที และผูใ้ชบ้ริการตกลงที่จะไมเ่รียกรอ้งค่าเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนจากการระงบัการท าธุรกรรมดงักล่าวกบัธนาคารทั้งส้ิน 

  หากผูใ้ชบ้ริการประสงคท์ี่จะใหม้กีารยกเลิกการระงบัใชบ้ริการโดยระบบของธนาคาร ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งจดัส่งแบบฟอร์มขอเปล่ียนแปลงขอ้มูลฯ พรอ้มแนบเอกสารส าเนาบัตรประชาชนและเอกสารที่

เกี่ยวขอ้งมายังสาขาของธนาคาร หรือผ่านทางโทรสาร/ไปรษณีย์ไปยังฝ่ายงานที่เกี่ยวขอ้งตามที่ธนาคารแจง้ไว ้โดยผูใ้ชบ้ริการจะสามารถใช้บริการไดต่้อเมื่อ ผูใ้ชบ้ริการไดแ้สดงหลักฐานจนเป็นที่พอใจของ

ธนาคารแลว้ 

   ในกรณีที่ธนาคารไดด้ าเนินการยกเลิกการระงับใชบ้ริการตามที่กล่าวขา้งตน้แลว้ ผูใ้ชบ้ริการตกลงและรับทราบว่า ธุรกรรมใดๆ ของผูใ้ชบ้ริ การที่ยังไม่ถึงก าหนดท ารายการ จะกลับมามีผลบังคับใช้

เสมอืนวา่ไมม่กีารระงบัใชบ้ริการทนัที 

6.        การกระท าใดๆ ทั้งที่เป็นการกระท าของผูใ้ชบ้ริการเอง หรือเป็นการกระท าที่เกิดขึ้ นโดยบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยประการใดก็ตาม หากไดก้ระท าไปโดยการใชร้หัสผูใ้ชง้าน (User ID) และ/หรือรหัสผ่าน (Password)  

และ/หรือรหสั One Time Password (OTP) แลว้ ผูใ้ชบ้ริการตกลงใหถื้อวา่ถกูตอ้งสมบรูณ์นับตั้งแต่เวลาที่มกีารยืนยนัท าธุรกรรม และใหม้ผีลผกูพนัผูใ้ชบ้ริการเสมอืนหน่ึงไดก้ระท าโดยผูใ้ชบ้ริการเอง รวมทั้ งใหถื้อ

วา่เป็นการที่ผูใ้ชบ้ริการไดล้งลายมอืช่ืออิเล็กทรอนิกสใ์หไ้วแ้ก่ธนาคารเพ่ือเป็นหลักฐานในการท าธุรกรรมผ่านบริการในครั้งน้ันๆ โดยถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้ และตกลงใหธ้นาคารสามารถใชข้อ้มูลการท าธุรกรรม

ดงักล่าวเป็นตน้ฉบบัเอกสารที่ใชเ้ป็นพยานหลักฐานในการพิสจูน์วา่ผูใ้ชบ้ริการไดท้ าธุรกรรมน้ัน และใชใ้นการด าเนินการทางกฎหมายไดทุ้กประการ ทั้งน้ี ผูใ้ชบ้ริการตกลงยอมรับและรับทราบถึงความเส่ียงที่

เกีย่วเน่ืองกบัการใชบ้ริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการสามารถท าธุรกรรมดว้ยตนเองไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งมีเอกสาร หรื อหลักฐานอื่นใดยืนยันเพ่ิมเติม และ/หรือมอบใหแ้ก่ธนาคารอีกแต่

ประการใด เวน้แต่รายการที่ธนาคารก าหนดใหต้อ้งท าเอกสาร หรือหลักฐานเพ่ิมเติมเพ่ือใหถู้กตอ้งตามวิธีการ และประเพณีของธนาคารในเรื่องน้ันๆ อาทิเช่น การขอใหธ้นาคารออกเช็คตามค าสัง่ ฯลฯ  

ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งท าเอกสารหรือหลักฐาน (ถา้ม)ี ตามที่ธนาคารก าหนดดว้ย ทั้งน้ี ผูใ้ชบ้ริการตอ้งตรวจสอบยอดเงินภายหลังจากท ารายการทุกครั้ง โดยผูใ้ชบ้ริการยินยอมรับผิดชอบต่อการท าธุรกรรมดังกล่าว

ทุกประการ 

7.   ผูใ้ชบ้ริการที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเขา้ใชง้านฟังกช์ัน่ K-Expert MyPort ซึ่งสามารถแสดงภาพรวมของสินทรัพย์ของผูใ้ชบ้ริการที่อาจมีหลากหลายประเภท เช่น บัญชีเงินฝาก กองทุน หลักทรัพย์ หรือขอ้มูล

อื่นๆ ที่รวมไวใ้นฟังกช์ัน่น้ี โดยผูใ้ชบ้ริการสามารถเพิ่มเติมสินทรพัยอ์ื่นๆ นอกจากสินทรพัยท์ี่มอียู่กบักลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยไดด้ว้ยตนเอง รวมถึงสามารถวางแผนทางการเงินโดยขอค าปรึกษา

จากผูใ้หค้ าปรึกษาทางการเงินของธนาคารไดซ้ึ่งฟังกช์ัน่น้ีถือเป็นส่วนหน่ึงของบริการ โดยเมือ่ผูใ้ชบ้ริการไดร้บัยอมรบัขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบับน้ีแลว้ ผูใ้ชบ้ริการจะสามารถใชง้านฟังก์ชัน่ K-Expert MyPort ได้

โดยอตัโนมติั ทั้งน้ี ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการแกไ้ขแสดงขอ้มลูทรพัยสิ์นใน K-Expert MyPort ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

8. ผูใ้ชบ้ริการตกลงและยอมรบัวา่การที่ธนาคารแสดงขอ้มลูทรพัยสิ์นของผูใ้ชบ้ริการ และการวางแผนทางการเงิน ใน K-Expert MyPort เป็นเพียงการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการเพ่ือประกอบการตัดสินใจ

เบื้ องตน้ส าหรับการออมหรือการลงทุนเท่าน้ัน ไม่ไดเ้ป็นการวิเคราะห์ความเส่ีย ง รับรอง หรือประกันผลตอบแทนจากการออมและการลงทุนของผูใ้ชบ้ริการ แต่อย่างใด ดังน้ัน ในกรณีที่มีความเสียหายแก่

ผูใ้ชบ้ริการอนัมไิดเ้กิดจากการจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างรา้ยแรงของธนาคารแลว้ ผูใ้ชบ้ริการจะไมเ่รียกรอ้งค่าเสียหาย หรือค่าทดแทนใดๆ จากธนาคารทั้งส้ิน 

9. ผูใ้ชบ้ริการสามารถโอนเงินไปบญัชีบุคคลอื่น โอนเงินต่างธนาคาร หรือช าระค่าสินคา้/บริการเป็นจ านวนยอดรวมกนัไดไ้มเ่กิน 100,000.-บาท/วนั ทั้งน้ี ผูใ้ชบ้ริการสามารถด าเนินการแจง้ขอเพ่ิมวงเงินโอนและ

ช าระค่าสินคา้/บริการได ้โดยแจง้ผ่าน K-Contact Center (โทร 02-8888888) ตลอด 24 ชัว่โมง สูงสุดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 500,000 บาท/วนั หรือแจง้ผ่านสาขาของธนาคาร หรือตามจ านวนเงินที่

ธนาคารจะประกาศเปล่ียนแปลงหรือตามจ านวนที่ไดร้บัอนุมติัจากธนาคาร โดยไมก่ าหนดจ านวนครั้ง และธนาคารจะท าการตดับญัชีตามจ านวนเงินที่ระบุพรอ้มค่าธรรมเนียมจากบัญชีของผูใ้ชบ้ริการและเงินจะ

ถกูโอนเขา้บญัชีผูร้บัโอนทนัทีหลังจากที่ผูใ้ชบ้ริการไดท้ ารายการ ยกเวน้แต่การโอนเงินต่างธนาคารจะตอ้งเป็นไปตามระยะเวลาที่ธนาคารก าหนดเท่าน้ัน 

    ส าหรับผูใ้ชบ้ริการ K-Cyber for SME สามารถใชบ้ริการโอนเงิน หรือช าระค่าสินคา้/บริการไดต้ามจ านวนเงินที่ระบุไวใ้นใบแบบค าขอใชบ้ริการ K-Cyber for SME และผูใ้ชบ้ริการสามารถแจง้

ด าเนินการขอปรบัเพ่ิมวงเงิน โดยการส่งเอกสารที่เกี่ยวขอ้งผ่านสาขาของธนาคาร 

10. การใชบ้ริการโอนเงินและช าระค่าสินคา้/บริการธนาคารจะท าการหักเงินจากบัญชีตามจ านวนเงินที่ระบุพรอ้มค่าธรรมเนียม จากบัญชีของผูใ้ชบ้ ริการ และเงินจะถูกโอนเขา้บัญชีผูร้ับโอน/ผูร้ับช าระเงินทันที 

หลังจากที่ผูใ้ชบ้ริการไดท้ ารายการ ยกเวน้แต่การโอนเงินต่างธนาคารจะตอ้งเป็นไปตามระยะเวลาที่ธนาคารก าหนดเท่าน้ัน 

11. ในกรณีที่ผูใ้ชบ้ริการขอใชบ้ริการโอนเงินไปต่างประเทศ (International Fund Transfer) ผูใ้ชบ้ริการสามารถใชบ้ริการโอนเงินเป็นจ านวนเริ่มตน้หรือจ านวนเงินสงูสุดตามจ านวนที่ธนาคารก าหนด โดยธนาคารจะ

ท าการตดับญัชีตามจ านวนเงินที่ระบุพรอ้มค่าธรรมเนียมจากบญัชีของผูใ้ชบ้ริการ และเงินน้ันจะถกูโอนโดยการแปลงเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งใชอ้ัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (BANK SELLING RATE: 

BANK NOTES) สกุลเงินต่างประเทศน้ันๆ ที่ธนาคารขายในวนัและเวลาที่ท ารายการ และผูใ้ชบ้ริการตกลงใหธ้นาคารคิดค่าความเส่ียงจากการแปลงสกุลเงินในอัตราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 5 (หา้) ของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศดงักล่าวเป็นอตัราที่ใชแ้ลกเปล่ียน และธนาคารจะโอนเงินเขา้บญัชีผูร้บัโอนหลังจากที่ผูใ้ชบ้ริการท ารายการเรียบรอ้ยแลว้  

12. ผูใ้ชบ้ริการสามารถดูขอ้มลูการท ารายการโอนเงินผ่านบริการยอ้นหลังได ้ทั้งน้ี นอกเหนือจากรายการบนัทึกในสมุดบญัชีเงินฝากแลว้ ผูใ้ชบ้ริการจะไดร้ับหลักฐานการท ารายการโอนเงินผ่าน E-mail Address ที่

ผูใ้ชบ้ริการลงทะเบียนไวก้บับริการ    

   “หลักฐานการท ารายการ” หมายถึง เอกสารหลักฐานอนัไดแ้ก่ ใบบนัทึกรายการ ใบแจง้การโอนเงิน ใบแจง้รายการ (statement) และหลักฐานอื่นใดที่ท าดว้ยเครื่องคอมพิวเตอร์ และส่ือบันทึกขอ้มูล 

หรือส่ือบนัทึกขอ้มลูอื่นใดที่ใชเ้ก็บขอ้มลู หรือหลักฐานอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไดก้ าหนดข้ึนในอนาคต 

13.      ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการ เพื่อใหธ้นาคารด าเนินการตามค าสัง่ของผูใ้ชบ้ริการภายใตบ้ริการต่างๆ ตามวธีิการแห่งขอ้ตกลงฉบบัน้ี โดยจะไม่ยกเลิกเพิกถอนจนกว่า

จะมกีารยกเลิกการใชบ้ริการน้ี 

14. การใหบ้ริการและด าเนินการที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนช่องทางการใหบ้ริการต่างๆ ที่ธนาคารจดัท าข้ึนเป็นการอ านวยความสะดวกใหก้ับผูใ้ชบ้ริการ ความรับผิดตามธุรกรรมที่เกี่ยวขอ้ง ผูใ้ชบ้ริการและธนาคารแต่ละ

ฝ่ายตอ้งรบัผิดชอบต่ออีกฝ่ายในความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการที่ฝ่ายตนกระท าโดยผิดพลาดหรือประมาทเลินเล่อ หรือปฏิบติัผิดขอ้ตกลง หรือการกระท าที่ไมช่อบดว้ยกฎหมาย แต่ไมต่อ้งรบัผิดชอบต่ออีกฝ่ายหน่ึง

ในความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวสิยั หรือดว้ยเหตุอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออ านาจควบคุมสัง่การของฝ่ายตน    

ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการเปิดและใชบ้ริการ K-Cyber for SME  

(4/5) 

 

Eธต 004-12-16 



   ทั้งน้ี  ธนาคารมคีวามรบัผิดหาก (1) ธนาคารไมป่ฏิบติัตามค าสัง่ระงบัการโอนเงินที่มขีอ้ตกลงล่วงหน้า หรือไม่ระงับเครื่องมือโอนเงินตามที่ไดร้ับแจง้จากผูใ้ชบ้ริการ ตามวิธีการและเง่ือนไขที่ระบุใน

ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการน้ี และต่อมาเกิดรายการโอนเงินผ่านบริการน้ีขึ้ น หรือ (2) ธนาคารยังมิไดส่้งมอบเครื่องมือการโอนเงินใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ และเกิดรายการโอนเงินผ่านบริการน้ีโดยมิชอบขึ้ น 

หรือ (3) เกิดรายการโอนเงินผ่านบริการน้ีโดยมชิอบอนัมใิช่ความผิดของผูใ้ชบ้ริการ หรือ (4) ธนาคารไมป่ฏิบติัตามค าสัง่โอนเงินของผูใ้ชบ้ริการ จนเป็นเหตุใหผู้ร้ับโอนเงิน/ผูร้ับช าระเงินค่าสินคา้/บริการไม่ได้

รบัเงินจากการโอนเงินโดยเสร็จส้ินสมบรูณ์ตามวธีิการและเง่ือนไขที่ระบุในขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการน้ี เวน้แต่การไมป่ฏิบติัตามค าสัง่น้ันเกิดจากการที่ผูใ้ชบ้ริการมีเงินในบัญชีไม่พอ และ/หรือไม่มีหรือ

ถูกระงับการใชว้งเงินสินเชื่อกับธนาคาร และ/หรือการโอนเงินมีผลท าใหย้อดเงินในบัญชีเกินกว่าวงเงินสินเชื่อที่ตกลงกับธนาคาร และ/หรืออยู่ระหว่างการด าเนินทางกฎหมาย และ/หรือธนาคารไดแ้จง้ให้

ผูใ้ชบ้ริการทราบถึงความขดัขอ้งของการโอนเงินก่อนหรือในขณะท าการโอนเงินอยู่แลว้ และ/หรือผูใ้ชบ้ริการปฏิบติัผิดเง่ือนไขหรือขอ้ตกลงกบัธนาคาร              

   “เครื่องมอืโอนเงิน” หมายถึง รหสัผูใ้ชง้าน (User ID) รหสัผ่าน (Password) และรหสั One Time Password (OTP) บตัรเอทีเอ็ม บตัรเดบิต หรือบตัรเครดิต รหสัลับ แผ่นจานแมเ่หล็กที่บรรจุโปรแกรม 

หรือเครื่องมอือื่นใดที่ธนาคารมอบใหผู้ใ้ชบ้ริการเพ่ือใชเ้ป็นเครื่องมอืในการโอนเงินเขา้หรือออกจากบญัชี  

15.      ผูใ้ชบ้ริการยอมรบัวา่ กรณีเกิดรายการโอนเงินผ่านบริการน้ี อนัมสีาเหตุเครื่องมอืโอนเงินสญูหาย หรือถกูโจรกรรม ผูใ้ชบ้ริการยอมรบัผิดตามจ านวนเงินโอนน้ัน ที่เกิดก่อนธนาคารจะด าเนินการอายัด หรือระงับ

การใชเ้ครื่องมอืโอนเงิน หรือ การโอนเงินที่มขีอ้ตกลงล่วงหน้าแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ไดก้ าหนด   

16. หากความเสียหายเกิดขึ้ นจากเครื่องมอื หรืออุปกรณ์การใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการ หรือเกิดจากระบบเครือข่ายโทรศพัทม์อืถือ ธนาคารไมต่อ้งรบัผิดชอบต่อผูใ้ชบ้ริการ หรือผูร้ับช าระเงิน/ผูร้บัโอนเงิน 

17. ในกรณีที่ธนาคารมีความจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน หรือธุรกรรม หรือขอ้มูลใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการใช้บริการของผูใ้ชบ้ริการคนใดคนหน่ึง หรือหลายคนใหแ้ก่หน่วยงานใดๆ ภายใตบ้ทบัญญัติของ

กฎหมาย ค าสัง่ หรือกฎระเบียบของหน่วยงานที่มอี านาจ หรือควบคุมก ากบัดูแลธนาคาร หรือเป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการ/ใหบ้ริการตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขการใชบ้ริการน้ี ผูใ้ชบ้ริการตกลง

ยินยอมใหธ้นาคารเปิดเผย หรือรายงานขอ้มลู  และ/หรือจดัท ารายงานเกี่ยวกบัขอ้มลูหรือธุรกรรมดงักล่าวของผูใ้ชบ้ริการ มอบใหแ้ก่หน่วยงานน้ันไดทุ้กประการ และใหค้วามยินยอมน้ีมีผลอยู่ตลอดไป แมจ้ะไดม้ี

การยกเลิกการสมคัรใชบ้ริการ ยกเลิกการใชบ้ริการน้ี หรือปิดบญัชีเงินฝากแลว้ก็ตาม 

18.      ผูใ้ชบ้ริการรบัรองวา่ บรรดาเอกสาร ขอ้มลู รายละเอียดใด ๆ ที่ปรากฏ และ/หรือ ที่ไดม้กีารจดัส่งมาใหธ้นาคาร ไมว่า่จะส่งมาในรปูแบบใดและไม่ว่าจะส่งดว้ยตัวผูใ้ชบ้ริการเองหรือบุคคลที่ผูใ้ชบ้ริการมอบหมาย 

มคีวามครบถว้น ถกูตอ้งแทจ้ริง และเป็นปัจจุบนั และเป็นขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการ โดยผูใ้ชบ้ริการมีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการขอใชบ้ริการและการท าธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ย วขอ้งกับการใชบ้ริการน้ี 

โดยธนาคารไมม่หีน้าที่จะตอ้งตรวจสอบความถกูตอ้ง แทจ้ริง หรือความสมบรูณ์ของเอกสารขอ้มลู และรายละเอียดต่างๆ ดังกล่าว 

19. หากผูใ้ชบ้ริการมคีวามประสงค์จะขอแกไ้ขขอ้มลู และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นลายลักษณ์อกัษร หรือตามวธีิการที่ธนาคารก าหนด 

20.      ในกรณีที่เกิดผูใ้ชบ้ริการพบขอ้ผิดพลาดใดๆ จากการโอนเงิน หรือในกรณีที่มีเหตุที่ตอ้งระงับการด าเนินการภายใตบ้ริการน้ี เป็นการชัว่คราว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือในกรณีการยกเลิกการระงับการ

ด าเนินการดังกล่าว ผูใ้ชบ้ริการสามารถติดต่อธนาคารไดท้ี่ K-Contact Center โทรศัพท์หมายเลข 02-8888888 เมื่อผูใ้ชบ้ริการด าเนินการต่างๆ ตามกระบวนการท่ีธนาคารก าหนดครบถว้นสมบูรณ์แลว้ 

ธนาคารตกลงด าเนินการระงบัการด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ธนาคารไดแ้จง้แก่ผูใ้ชบ้ริการน้ัน โดยผูใ้ชบ้ริการยงัคงเป็นผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการ และรายการธุรกรรมที่ไดเ้กิดข้ึนก่อนครบก าหนด

ระยะเวลาที่ธนาคารจะมกีารระงบัการด าเนินการตามที่ไดร้บัแจง้ดงักล่าว ทั้งน้ี ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเพิกเฉยต่อค ารอ้งขอใดๆที่ขัดต่อขอ้ก าหนด/หลักเกณฑ์ของธนาคาร ทางราชการ และ/หรือธนาคาร

แห่งประเทศไทย  

  กรณีที่ผูใ้ชบ้ริการพบขอ้ผิดพลาดใดๆ จากการโอนเงิน หรือในกรณีที่มเีหตุที่ตอ้งระงบัการด าเนินการภายใตบ้ริการน้ี ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งใหข้อ้มูลเรื่อง วนั เวลา ผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง  จ านวนเงิน และลักษณะ

ธุรกรรม หรือขอ้มลูอื่นใดตามที่ธนาคารจะรอ้งขอและธนาคารจะท าการสอบสวน และแกไ้ขขอ้ผิดพลาด (หากม)ี (โดยยึดหลักเกณฑข์องทางราชการ และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ ธนาคาร เป็น

หลัก) ใหเ้สร็จส้ินภายใน 30 (สามสิบ) วนันับจากวนัที่ไดร้บัแจง้ขอ้มูลที่ครบถว้นและเป็นไปตามรายละเอียดดังกล่าว และจะแจง้ผลการสอบสวนใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบภายใน 7 (เจ็ด) วนันับแต่วนัทราบผลการ

สอบสวน ทั้งน้ี ในกรณีที่มขีอ้ผิดพลาดที่ธนาคารจะตอ้งชดใชเ้งินแก่ผูใ้ชบ้ริการ ธนาคารจะโอนเงินที่ผิดพลาดเขา้บญัชีผูใ้ชบ้ริการภายใน 7 (เจ็ด) วนันับจากวนัที่ธนาคารตรวจพบขอ้ผิดพลาด 

21.     ผูใ้ชบ้ริการตกลงช าระค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรมต่างๆ ผ่านบริการน้ีใหแ้ก่ธนาคาร ตามก าหนดเวลาและอัตราที่ธนาคารก าหนดซึ่งยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และตกลงเป็นผูร้ับผิดชอบในค่าภ าษี ค่าอากร

แสตมป์ และค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้ นอันเน่ืองมาจากการใชบ้ริการ ทั้งน้ี ผูใ้ชบ้ริการยินยอมใหธ้นาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝา กของผูใ้ชบ้ริการที่มีอยู่กับธนาคารเพ่ือช าระหน้ีและ/หรือความรับผิดชอบของ

ผูใ้ชบ้ริการที่มต่ีอธนาคาร    

22.  ในกรณีที่ธนาคารไมส่ามารถหกัเงินจากบญัชีของผูใ้ชบ้ริการเพ่ือช าระค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรมผ่านบริการ รวมถึงค่าภาษี ค่าอากรแสตมป์ และค่าใชจ้า่ยต่างๆ ที่เกิดขึ้ นอนัเน่ืองมาจากการท าธุรกรรมน้ันๆ ได ้

ผูใ้ชบ้ริการจะไมส่ามารถท าธุรกรรมในครั้งน้ันๆ ผ่านบริการได ้ 

23.      ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารมสิีทธิเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการต่างๆ ไดต้ามแต่จะเห็นสมควร โดยใหถื้อวา่เป็นส่วนหน่ึงของขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการฉบับน้ีดว้ย นอกจากน้ี 

ธนาคารมสิีทธิที่จะระงบัการใหบ้ริการ ตลอดจนยกเลิกบริการดงักล่าวน้ีไดไ้มว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเฉพาะแต่ผูใ้ชบ้ริการรายใดรายหน่ึงเมือ่ใดก็ได ้โดยธนาคารจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั้งน้ี หากผูใ้ชบ้ริการ

ที่ไมเ่ขา้ใชง้านระบบครั้งแรกเกินกวา่ 30 (สามสิบ) วนั นับจากวนัที่ขั้นตอนการสมคัรใชบ้ริการเสร็จส้ิน ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารยกเลิกการสมคัรใชบ้ริการน้ี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และเมื่อ

ผูใ้ชบ้ริการไดเ้ขา้ใชง้านระบบครั้งแรกแลว้ หากผูใ้ชบ้ริการไมเ่ขา้ใชง้านระบบเป็นระยะเวลานานเกินกว่า 1 (หน่ึง) ปี ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารระงับการใหบ้ริการไดท้ันที โดยหากผูใ้ชบ้ริการมีความ

ประสงคจ์ะใชบ้ริการต่อ ผูใ้ชบ้ริการสามารถยกเลิกการระงบัไดผ่้านทางการยื่นแบบฟอรม์ที่สาขา  

       อน่ึง ในกรณีดงัต่อไปน้ี ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหเ้ป็นดุลยพินิจของธนาคารในการพิจารณาระงบัการใหบ้ริการ และ/หรือเปล่ียนแปลงการให้บริการ และ/หรือยกเลิกการใหบ้ริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือ

บางส่วนไดต้ามที่ธนาคารเห็นสมควรไดท้นัที 

   23.1 ปรากฏขอ้เท็จจริงที่ธนาคารเชื่อไดว้า่ ขอ้มลู และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ที่ผูใ้ชบ้ริการแจง้แก่ธนาคารใหด้ าเนินการตามบริการน้ี หรือการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการ มผีลกระทบในทางที่ไม่เป็นคุณ

เกิดข้ึน หรือกระทบต่อสิทธิของธนาคารหรือบุคคลอื่น หรือขดัต่อความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือมวีตัถุประสงคอ์นัมิชอบตามกฎหมาย 

    23.2 ผูใ้ชบ้ริการปฏิบติัผิดขอ้ตกลงและเง่ือนไขการใชบ้ริการไมว่า่ขอ้หน่ึงขอ้ใด ซึ่งรวมถึงการไมช่ าระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใชจ้า่ยต่างๆ ดว้ย  

24.      ในกรณีที่ผูใ้ชบ้ริการประสงค์ที่จะยกเลิกการใชบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งจดัส่งแบบฟอร์มขอเปล่ียนแปลงขอ้มูลฯ พรอ้มแนบเอกสารส าเนาบัตรประชาชนและเอกสารที่เกี่ยวขอ้งมายังสาขาของธนาคาร ห รือ

ช่องทางอื่นๆ ที่ธนาคารก าหนด และด าเนินการต่างๆ ตามกระบวนการของธนาคาร โดยธนาคารจะด าเนินการยกเลิกการใชบ้ริการตามความประสงค์ของผูใ้ชบ้ริการโดยเร็ว  โดยการยกเลิกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อ

ผูใ้ชบ้ริการไดร้บั Email ยืนยนัการยกเลิกบริการ 

25.      ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดอันท าใหธ้นาคารไม่สามารถด าเนินการใหบ้ริการตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการฉบับน้ีได ้ผูใ้ชบ้ริการตกลงใหธ้นาคารพิจารณาใหบ้ริการ หรือ ด าเนินการตามที่

เห็นสมควร เพ่ือใหบ้ริการตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการฉบบัน้ีได ้โดยผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมที่จะใหค้วามร่วมมือแก่ธนาคารอย่างเต็มที่และทุกวิถีทางในการปรับปรุงวิธีการของธนาคารเพ่ือความสะดวก

ของผูใ้ชบ้ริการในบริการต่างๆ ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการฉบบัน้ี 

26. การล่าชา้ หรืองดเวน้ใดๆ ในการใชสิ้ทธิของธนาคารตามกฎหมายหรือตามเง่ือนไขต่างๆ ตลอดจนคู่มือระเบียบและบันทึกเสียงของธนาคารในระบบโทรศัพท์ ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิ หรือใหค้วามยินยอมในการ

ด าเนินการใดๆ แก่ผูใ้ชบ้ริการแต่ประการใด 

27. บรรดาหนังสือ จดหมาย ค าบอกกล่าวใดๆ ที่ธนาคารไดส่้งใหผู้ใ้ชบ้ริการตามที่อยู่ที่แจง้ไวก้บัธนาคารน้ัน ไมว่่าจะโดยส่งเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน หรือส่งผ่าน E-mail Address หรือ Short 

Message Service (SMS) ไปยงัหมายเลขโทรศพัทม์อืถือที่ผูใ้ชบ้ริการแจง้ไวก้บัธนาคาร  ใหถื้อวา่ไดส่้งใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการโดยชอบแลว้ ทั้งน้ี โดยไม่ตอ้งค านึงถึงว่าจะมีผูร้ับไวห้รือไม่ และแมว้่าส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะยา้ยที่อยู่

หรือที่อยู่เปล่ียนแปลงไปหรือถกูรื้ อถอนไปโดยไมไ่ดแ้จง้การยา้ย การเปล่ียนแปลง หรือการรื้ อถอนน้ัน เป็นหนังสือใหธ้นาคารทราบก็ดี หรือส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะหาท่ีอยู่ตามที่ระบุไวน้ั้นไม่พบก็ดี ใหถื้อว่าผูใ้ชบ้ริการไดร้ับ

และทราบหนังสือ จดหมาย หรือค าบอกกล่าวดงักล่าวแลว้โดยชอบ ทั้งน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงที่อยู่ หรือสถานที่ท างาน หรือเปล่ียนอาชีพการงาน ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งแจง้การเปล่ียนแปลงใหธ้นาคารทราบเป็นลาย

ลักษณ์อกัษรทนัที 

28. ผูใ้ชบ้ริการตกลงผกูพนัและปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการฉบบัน้ี และตกลงช าระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใชจ้า่ยใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการใชบ้ริการน้ี ตามที่ธนาคารก าหนดและแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการ

ทราบโดยประกาศเป็นการทัว่ไปผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร ทั้งที่มีอยู่แลว้ในขณะน้ี และท่ีธนาคารจะก าหนดข้ึนใหม่หรือเปล่ียนแปลงในภายหน้าตามที่ธนาคารเห็นสมควรทุกประการ ทั้งน้ี ผูใ้ชบ้ริการรับทราบ

และตกลงวา่เป็นสิทธิและดุลยพินิจโดยล าพงัของธนาคารที่จะเปล่ียนแปลงอตัราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใชจ้่าย และ/หรือวิธีการค านวณ ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควรเมื่อใดก็ได ้โดยธนาคารจะแจง้ให้

ผูใ้ชบ้ริการทราบ หรือปิดประกาศไว ้ณ ที่ท าการสาขา หรือเว็บไซตข์องธนาคาร ล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 30 (สามสิบ) วนั ก่อนที่การเปล่ียนแปลงจะมีผลใชบ้ังคับ โดยใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ก าหนดและเง่ือนไขน้ีดว้ย 

เวน้แต่การเปล่ียนแปลงน้ัน ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการไดร้บัประโยชน์ ธนาคารไมจ่ าเป็นตอ้งบอกกล่าวใหท้ราบล่วงหน้าแต่อย่างใด และถือวา่ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมดว้ยทุกประการ   

29.     ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการฉบบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และใหศ้าลไทยเป็นศาลที่มเีขตอ านาจในการพิจารณาขอ้พิพาทที่เกิดขึ้ นตามขอ้ตกลงฉบบัน้ี 
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