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ผูข้อใชบ้รกิาร ตกลงใชบ้รกิาร K BIZ หรือช่ืออ่ืนท่ี บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) พิจารณาเปล่ียนแปลงตามท่ีธนาคารเห็นสมควร 
(“บริการ” หรือ “บริการ K BIZ”) กบั ธนาคาร โดยตกลงผูกพนัและปฎิบตัิตามค าแนะน า เง่ือนไข และคู่มือการใชบ้ริการ K BIZ (“ขอ้ก าหนด
และเง่ือนไขการใชบ้รกิารฉบบันี”้) ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ธนาคารเปิดใหบ้ริการ K BIZ ส าหรบับุคคลธรรมท่ีอายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป และส าหรบันิติบุคคล/องคก์รท่ีมิใช่นิติบุคคล โดยผูข้อใช้
บรกิารสามารถท าธุรกรรมไดต้ามช่วงอาย ุและ/หรือประเภทท่ีธนาคารก าหนด 

2. ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งมีอีเมล และบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัหรือออมทรพัยข์องธนาคาร และโทรศพัทมื์อถือเพ่ือยืนยันการ
ท าธุรกรรมตา่งๆ ของบรกิาร K BIZ 

3. ผูข้อใชบ้รกิารสามารถใชบ้รกิาร K BIZ ผ่านคอมพิวเตอร ์หรือโทรศพัทมื์อถือ หรือแทบ็เล็ต (อปุกรณ)์ ในระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 
(Wi-Fi) และ/หรือในระบบเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ (3G/4G/5G) ท่ีธนาคารรองรบั 

4. ผูข้อใชบ้ริการสามารถเขา้ดขูอ้มลูทางดา้นบญัชีออมทรพัยแ์ละกระแสรายวนัและขอ้มลูส่วนตวัไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ยกเวน้แต่การ
โอนเงินใหบุ้คคลอ่ืน การช าระค่าสินคา้/บริการ หรือการเพิ่มบญัชีเงินฝาก จะตอ้งเป็นไปตามระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนดเท่านัน้ 
ทัง้นี ้ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงระยะเวลาของการท ารายการตา่งๆ ไดต้ามแตธ่นาคารจะเหน็สมควร 

5. ผูข้อใชบ้รกิารสามารถสมคัรใชบ้รกิาร K BIZ หรือใชบ้รกิาร K BIZ ไดต้ามช่องทางที่ธนาคารก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้ 
5.1 ผู้ขอใช้บริการประเภทบุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล/องคก์รท่ีมิใช่นิติบุคคล ท่ีธนาคารโอนย้ายมาจากบริการ K-Cyber 

Banking หรือ K-Cyber for SME สามารถใชบ้ริการ K BIZ ไดท้นัที โดยไม่ตอ้งสมัครใชบ้ริการ K BIZ และสามารถใชร้หัส

ผูใ้ชง้าน (User ID) และรหสัผ่าน (Password) เดิมจากบริการ K-Cyber Banking หรือ K-Cyber for SME แลว้แต่กรณี แต่

จะตอ้งด  าเนินการท าตามขัน้ตอนท่ีธนาคารก าหนด  ทัง้นี ้การอนมุตัิรายการจะเป็นรูปแบบการอนมุตัิรายการไดด้ว้ยตนเอง 

(Single User) เทา่นัน้ และวงเงินการใชง้านเป็นไปตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 9.1 และ 9.2 ขึน้อยู่กบัประเภทผูข้อใชบ้รกิาร 

5.2 ขัน้ตอนการสมัคร K BIZ (ส  าหรบัผูข้อใชบ้ริการท่ีไม่ไดโ้อนยา้ยมาจากบริการ K-Cyber Banking หรือ K-Cyber for SME)     

มีรายละเอียดดงันี ้  

 ผูข้อใชบ้ริการประเภทบุคคลธรรมดา สามารถสมัครใชบ้ริการผ่านเว็บไซตข์องธนาคาร หรือท่ีสาขา หรือช่องทางอ่ืนท่ี

ธนาคารก าหนด โดยผูข้อใชบ้รกิารจะเป็นผูก้  าหนดรหสัผูใ้ชง้าน(User ID) และรหสัผ่าน (Password) และด าเนินการท า

ตามขัน้ตอนท่ีธนาคารก าหนด โดยการสมคัรจะมีผลสมบูรณเ์ม่ือไดร้บัขอ้ความยินดีตอ้นรบัทางอีเมล และผูข้อใชบ้รกิาร

สามารถเขา้ใชบ้รกิารไดท้นัที 

 ผูข้อใชบ้ริการประเภทนิติบุคคล/องคก์รท่ีมิใช่นิติบุคคล สามารถสมคัรใชบ้ริการผ่านสาขาของธนาคาร และ/หรือ ผ่าน

ผูดู้แลความสัมพันธ์ลูกคา้ผูป้ระกอบการ (RM) หรือช่องทางอ่ืนท่ีธนาคารก าหนด โดยธนาคารจะส่งมอบรหสัผูใ้ชง้าน

(User ID) ทั้งหมดของผู้ขอใช้บริการให้กับ Administrator ผู้ร ับรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่านชั่ วคราว (Temporary 

Password) ไปยงัหมายเลขโทรศพัทมื์อถือท่ีไดส้มคัรบริการไว้ หลงัจากนัน้ ผูข้อใชบ้ริการตอ้งเขา้สู่ระบบครัง้แรก (First 

Time Login) เพ่ือก าหนดรหสัผูใ้ชง้าน(User ID) และรหสัผ่าน (Password) ใหม่อีกครัง้  โดยการสมคัรจะมีผลสมบูรณ์

เม่ือไดร้ับข้อความยินดีตอ้นรบัทางอีเมล ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการสามารถเลือกการอนุมัติรายการเป็นรูปแบบการอนุมัติ

รายการไดด้ว้ยตนเอง (Single User) หรือ การอนมุตัิรายการโดยผูท้  ารายการและผูอ้นมุัติรายการ (Multiple User) ใน

กรณีท่ีเลือกรูปแบบการอนุมตัิรายการโดยผู้ท  ารายการและผูอ้นมุัติรายการ (Multiple User) จะไม่สามารถเปล่ียนเป็น

การอนมุตัริายการไดด้ว้ยตนเอง (Single User) ได ้

 ทัง้นี ้วงเงินการใชง้านเป็นไปตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 9.2 เวน้แตจ่ะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน 

ส่วนที่ 3: ค ำแนะน ำ เงือ่นไข และคู่มือกำรใช้บริกำร K BIZ (ส ำหรับผู้ขอใช้บริกำร)  
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6. รูปแบบการใชง้าน 
6.1 กรณีผูใ้ชง้านคนเดียว (Single User) หมายความถึง ผูใ้ชง้านสามารถท าธุรกรรมการเงินต่างๆ และ/หรือบริการอ่ืนๆ ของ

ธนาคาร หรือบริการอ่ืนๆ ท่ีไม่ไช่ของธนาคาร รวมถึงมีอ  านาจในการใหค้วามยินยอมในการเปล่ียนแปลงขอ้ตกลงและเง่ือนไข
การใชบ้รกิาร และเปิดใชง้านฟังกช์นัของบรกิารตา่งๆ ทัง้ที่มีอยู่แลว้ในขณะนี ้หรือท่ีจะมีตอ่ไปในภายหนา้ ไดด้ว้ยตนเองตามท่ี
ธนาคารก าหนด 

6.2 กรณีผูใ้ชง้านหลายคน (Multiple User) หมายความถงึ ผูใ้ชง้านท่ีผูข้อใชบ้รกิารก าหนด สามารถท าธุรกรรมการเงินตา่งๆ และ/
หรือบรกิารอ่ืนๆ ของธนาคาร หรือบรกิารอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ของธนาคาร ตามหนา้ท่ีท่ีผูข้อใชบ้รกิารก าหนด และเม่ือผูอ้นมุตัิรายการ 
(Authorizer) ด  าเนินการอนมุตัริายการดงักล่าว รายการนัน้ถงึจะถือวา่ส าเรจ็ โดยผูใ้ชง้านมีหนา้ท่ี ดงันี ้
6.2.1 ผู้ดูแลระบบ (Administrator) หมายความถึง ผู้ใช้งานท่ีคอยจัดการผู้ใช้งานอ่ืนๆ โดยมีหน้าท่ีสรา้งรายการ /แกไ้ข/

เปล่ียนแปลง/ลบ ขอ้มลูผูใ้ชง้าน และส่งใหผู้อ้นมุตัดิ  าเนินการตอ่ไป ส าหรบัผูด้แูลระบบ (Administrator) ท่ีท  าหนา้ท่ีรบั
รหสัผูใ้ชง้าน จะไดร้บัรหสัผูใ้ชง้านทัง้หมดทกุหนา้ท่ี เพ่ือแจง้ตอ่ผูใ้ชง้านหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตอ่ไป 

6.2.2 ผูอ้นมุตัิรายการ (Authorizer) หมายความถึง ผูใ้ชง้านท่ีสามารถอนมุตัิรายการธุรกรรม และ/หรือบริการต่างๆ ท่ีสรา้ง
โดยผูท้  ารายการ และ/หรือผูดู้แลระบบ เพ่ือใหร้ายการนัน้เสร็จสมบูรณ์ และอีกทัง้ยังสามารถเรียกดูขอ้มูลบญัชีได้
รวมถึงมีอ  านาจในการใหค้วามยินยอมในการเปล่ียนแปลงขอ้ตกลงและเง่ือนไขการใชบ้ริการ และเปิดใชง้านฟังกช์ัน
ของบรกิารตา่งๆ ทัง้ที่มีอยู่แลว้ในขณะนี ้หรือท่ีจะมีตอ่ไปในภายหนา้  

6.2.3 ผูท้  ารายการ (Maker) หมายความถึง ผูใ้ชง้านท่ีเป็นคนรายการธุรกรรมการเงิน และ/หรือบริการต่างๆ เพ่ือใหผู้อ้นมุตัิ
ด  าเนินการตอ่ไป อีกทัง้ยงัสามารถเรียกดขูอ้มลูบญัชีได ้

6.2.4 ผูเ้รียกดขูอ้มลู (Viewer) หมายความถึง ผูใ้ชง้านท่ีเป็นคนเรียกดขูอ้มลูบญัชีต่างๆ โดยไม่สามารถสรา้งรายการ และ/
หรือ อนมุตัริายการได ้ 

7. การใชร้หสัผูใ้ชง้าน (User ID) และ/หรือ รหสัผ่าน (Password)  และ/หรือ รหสั One Time Password (OTP)   
7.1 ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งเก็บรกัษารหสัผูใ้ชง้าน (User ID) รหสัผ่าน (Password) และรหสั One Time Password (OTP) ไวใ้นท่ี

ปลอดภัยและถือเป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ขอใช้บริการรายนั้นเท่านั้น การเปิดเผยรหัสผู้ใช้งาน (User ID) รหัสผ่าน 
(Password) และรหสั One Time Password (OTP) ถือเป็นการปฏิบตัผิิดขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชบ้รกิารนี ้หากเกิดความ
เสียหายประการใดจากการท่ีผูข้อใชบ้รกิารเปิดเผยหรือกระท าการใดๆ จนท าใหร้หสัผูใ้ชง้าน (User ID) รหสัผ่าน (Password) 
และรหัส  One Time Password (OTP)  สูญหาย  ผู้ข อ ใช้บริการจะต้อ ง รับผิ ดชอบในความ เ สียหายนั้น  ทั้ง นี ้   
ผูข้อใชบ้รกิารสามารถเปล่ียนแปลงรหสัผ่าน (Password) ไดด้ว้ยตนเองตลอดเวลา โดยไม่ตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบ 

7.2 ในกรณีท่ีเกิดการช ารุด/สูญหาย/ถูกโจรกรรม/ถูกระงับ เน่ืองจากผูข้อใชบ้ริการหรือบุคคลอ่ืนใดระบุรหสัผูใ้ชง้าน (User ID) 
หรือรหสัผ่าน (Password) ไม่ถกูตอ้งตดิตอ่กนัตามจ านวนครัง้ท่ีธนาคารก าหนด หรือผูใ้ชง้านลืมรหสัผูใ้ชง้าน (User ID) และ/
หรือรหสัผ่าน (Password) ผูข้อใชบ้ริการสามารถติดต่อไดท่ี้ K-Contact Center โทร. 02-8888888 (ส  าหรบัผูข้อใชบ้ริการ
บุคคลธรรมดา) และ K-BIZ Contact Center โทร. 02-8888822 (ส  าหรับผู้ขอใช้บริการนิติบุคคล/องคก์รท่ีมิใช่นิติบุคคล) 
ตลอด 24 ชั่วโมง และ/หรือสาขาของธนาคาร และ/หรือช่องทางอ่ืนท่ีธนาคารก าหนดไว ้โดยจะตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอนท่ี
ธนาคารก าหนด  

7.3 ผู้ขอใช้บริการตกลงและรับทราบว่าหากเกิดกรณีท่ีรหัสผู้ใช้งาน (User ID) หรือรหัสผ่าน (Password) ของผู้ขอใช้บริการ 
ถกูระงบัใชถ้าวรหรือชั่วคราว โดยระบบของธนาคารอนัเน่ืองมาจากผูข้อใชบ้ริการหรือบุคคลอ่ืนใดระบรุหสัผูใ้ชง้านหรือรหสัผ่าน
ไม่ถกูตอ้งหรือเหตอ่ืุนใดการท่ีรหสัผูใ้ชง้านหรือรหสัผ่านถกูระงบัดว้ยระบบดงักล่าว จะส่งผลใหธุ้รกรรมตา่งๆท่ีผูข้อใชบ้รกิารได้
ท  าไวห้รือตกลงใหท้  าไวล้่วงหนา้ถูกระงบัทนัที และผูข้อใชบ้ริการตกลงท่ีจะไม่เรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้จากการ
ระงบัการท าธุรกรรมดงักล่าวกบัธนาคารทัง้สิน้ 

หากผูข้อใชบ้ริการประสงคท่ี์จะใหมี้การยกเลิกการระงบัใชบ้ริการโดยระบบของธนาคาร ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งจัดส่ง
แบบฟอรม์ค  าขอเปล่ียนแปลง/ยกเลิกบรกิาร K BIZ พรอ้มแนบเอกสารส าเนาบตัรประชาชนและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งมายงัสาขา
ของธนาคาร หรือผ่านทางโทรสาร/ไปรษณียไ์ปยงัฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีธนาคารแจง้ไว ้โดยผูข้อใชบ้ริการจะสามารถใช้
บรกิารไดต้อ่เม่ือ ผูข้อใชบ้รกิารไดแ้สดงหลกัฐานจนเป็นท่ีพอใจของธนาคารแลว้ 
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ในกรณีท่ีธนาคารไดด้  าเนินการยกเลิกการระงบัใชบ้ริการตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ ผูข้อใชบ้ริการตกลงและรบัทราบวา่ 
ธุรกรรมใดๆ ของผูข้อใชบ้รกิารท่ียงัไม่ถงึก าหนดท ารายการ จะกลบัมามีผลบงัคบัใชเ้สมือนวา่ไม่มีการระงบัใชบ้รกิารทนัที 

8. การกระท าใดๆ ทัง้ที่เป็นการกระท าของผูข้อใชบ้รกิารเอง หรือเป็นการกระท าท่ีเกิดขึน้โดยบุคคลอ่ืน ไม่วา่โดยประการใดก็ตาม หาก
ไดก้ระท าไปโดยการใชร้หสัผูใ้ชง้าน (User ID) และ/หรือรหสัผ่าน (Password)  และ/หรือรหสั One Time Password (OTP) แลว้ 
ผูข้อใชบ้ริการตกลงใหถื้อว่าถูกตอ้งสมบูรณน์บัตัง้แต่เวลาท่ีมีการยืนยนัท าธุรกรรม และใหมี้ผลผูกพนัผูข้อใชบ้ริการเสมือนหนึ่งได้
กระท าโดยผู้ขอใช้บริการเอง รวมทัง้ใหถื้อว่าเป็นการท่ีผู้ขอใช้บริการไดล้งลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ใหไ้วแ้ก่ธนาคารเพ่ือเป็น
หลกัฐานในการท าธุรกรรมผ่านบริการในครั้งนัน้ๆ โดยถูกตอ้งสมบูรณแ์ลว้ และตกลงใหธ้นาคารสามารถใชข้อ้มลูการท าธุรกรรม
ดงักล่าวเป็นตน้ฉบบัเอกสารท่ีใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในการพิสูจนว์่าผูข้อใชบ้ริการไดท้  าธุรกรรมนัน้ และใชใ้นการด าเนินการทาง
กฎหมายไดทุ้กประการ ทัง้นี ้ผูข้อใชบ้ริการตกลงยอมรับและรับทราบถึงความเส่ียงท่ีเก่ียวเน่ืองกับการใช้บริการผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส ์เน่ืองจากผูข้อใชบ้ริการสามารถท าธุรกรรมดว้ยตนเองไดโ้ดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีเอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนใดยืนยัน
เพิ่มเติม และ/หรือมอบใหแ้ก่ธนาคารอีกแต่ประการใด เวน้แต่รายการท่ีธนาคารก าหนดใหต้อ้งท าเอกสาร หรือหลกัฐานเพิ่มเติม
เพ่ือใหถู้กตอ้งตามวิธีการ และประเพณีของธนาคารในเรื่องนัน้ๆ อาทิเช่น การขอใหธ้นาคารออกเช็คตามค าสั่ง ฯลฯ ผูข้อใชบ้รกิาร
จะตอ้งท าเอกสารหรือหลักฐาน (ถา้มี) ตามท่ีธนาคารก าหนดดว้ย ทัง้นี ้ผูข้อใชบ้ริการตอ้งตรวจสอบยอดเงินภายหลังจากท า
รายการทกุครัง้ โดยผูข้อใชบ้รกิารยินยอมรบัผิดชอบตอ่การท าธุรกรรมดงักล่าวทกุประการ 

9. วงเงินการใชบ้รกิาร 
9.1 ส าหรบัผูข้อใชบ้ริการประเภทบุคคลธรรมดา ท่ีธนาคารโอนยา้ยมาจากบริการ K-Cyber Banking หรือ K-Cyber for SME 

แลว้แต่กรณี สามารถโอนเงินไปบญัชีบุคคลอ่ืน โอนเงินต่างธนาคาร หรือช าระค่าสินคา้/บริการ เป็นจ านวนยอดรวมกันได ้
ไม่เกิน 100,000 บาท/วัน โดยผู้ขอใช้บริการสามารถเปล่ียนแปลงวงเงินโอนและช าระค่าสินค้า/บริการได้  โดยแจ้งผ่าน  
K-Contact Center โทรศพัท ์02-8888888 ตลอด 24 ชั่วโมง วงเงินสูงสุดเป็นจ านวนไม่เกิน 500,000 บาท/วนั หรือแจง้ผ่าน
สาขาของธนาคาร วงเงินสงูสดุเป็นจ านวนไม่เกิน 5,000,000 บาท/วนั หรือช่องทางอ่ืนตามท่ีธนาคารก าหนด ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์
การเปล่ียนแปลงวงเงินเป็นไปตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร หรือตามที่ธนาคารจะประกาศเปล่ียนแปลง  

9.2 ส าหรับผู้ใช้บริการประเภทนิติบุคคล/องค์กรท่ีมิใช่นิติบุคคล ท่ีธนาคารโอนย้ายมาจากบริการ K-Cyber for SME หรือ 
ผูใ้ชบ้ริการซึ่งสมัครบริการ K BIZ  แลว้แต่กรณี สามารถโอนเงินไปบญัชีบุคคลอ่ืน โอนเงินต่างธนาคาร หรือช าระค่าสินคา้/
บรกิาร เป็นจ านวนยอดรวมกนัไดไ้ม่เกิน 300,000 บาท/วนั โดยผูข้อใชบ้รกิารสามารถเปล่ียนแปลงวงเงินโอนและช าระค่าสินคา้/
บรกิารได ้โดยแจง้ผ่าน K-BIZ Contact Center โทรศพัท ์02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมง วงเงินสงูสดุเป็นจ านวนไม่เกิน 500,000 
บาท/วนั หรือแจง้ผ่านสาขาของธนาคาร วงเงินสูงสุดเป็นจ านวนไม่เกิน 10,000,000 บาท/วนั หรือช่องทางอ่ืนตามท่ีธนาคาร
ก าหนด ทัง้นี ้หลักเกณฑก์ารเปล่ียนแปลงวงเงินเป็นไปตามท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร หรือตามท่ีธนาคารจะประกาศ
เปล่ียนแปลง 

10. ผูข้อใชบ้ริการสามารถใชง้านบริการ/ฟังกช์ันต่างๆ ภายใตบ้ริการ K BIZ ดงัต่อไปนี ้และตามท่ีธนาคารจะใหบ้ริการต่อไปในภาย
หนา้ (หากมี) โดยผูข้อใชบ้รกิารสามารถใชบ้รกิารไดต้ามกลุ่มหรือตามประเภทของผูข้อใชบ้รกิารท่ีธนาคารเปิดใหใ้ชบ้รกิารส าหรบัผู้
ขอใชบ้รกิารกลุ่มหรือประเภทนัน้ 
10.1 ผูข้อใชบ้ริการสามารถผูกบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั หรือบตัรเครดิต /บตัร Xpress Cash/บตัร

อิเล็กทรอนิกสอ่ื์นใดตามที่ธนาคารก าหนด (“บตัร”) กบับรกิาร K BIZ  
10.2 ผูข้อใชบ้ริการสามารถใชบ้ริการต่างๆ เก่ียวกบับตัรได ้เช่น ตรวจสอบรายการใชจ้่าย ช าระบตัรตนเอง และ /หรือบริการอ่ืนๆ 

ตามท่ีธนาคารจะเปิดใหบ้ริการต่อไป ภายใตว้ิธีการและเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด โดยผู้ขอใช้บริการตอ้งตัง้ค่าและระบุ
รายละเอียดของบญัชี/บตัรก่อน โดยเม่ือธนาคารไดต้รวจสอบและพบว่าขอ้มลูถูกตอ้งกบัขอ้มลูในระบบของธนาคาร ผูข้อใช้
บรกิาร จงึจะสามารถใชบ้รกิารดงักล่าวได ้ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนการใชบ้รกิารบตัร 

10.3 การใชบ้ริการโอนเงินและช าระค่าสินคา้/บริการ ธนาคารจะท าการหกัเงินจากบญัชีตามจ านวนเงินท่ีระบุพรอ้มค่าธรรมเนียม 
(หากมี) จากบญัชีของผูข้อใชบ้ริการ และเงินจะถูกโอนเขา้บญัชีผูร้บัโอน/ผูร้บัช าระเงินทนัทีหลังจากท่ีผูข้อใชบ้ริการไดท้  า
รายการ ยกเวน้การโอนเงินตา่งธนาคารจะตอ้งเป็นไปตามระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนดเทา่นัน้ และรายการดงักล่าวจะเสร็จสิน้



9930073-02-22  
(v3e/1120/KB989/0820)        4/9 

สมบรูณก์็ตอ่เม่ือผูข้อใชบ้รกิารไดท้  ารายการตามขัน้ตอน อย่างถกูตอ้งครบถว้นแลว้ และผูข้อใชบ้รกิารจะไดร้บัขอ้มลูแสดงผล
วา่ "Transaction Completed" (รายการส าเรจ็) พรอ้มกบั หมายเลขอา้งอิงการท ารายการ (Reference Number) 

10.4 ผูข้อใชบ้รกิารสามารถตัง้วนัท่ีโอนเงิน/ช าระเงินล่วงหนา้ได ้ภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขดงันี ้
10.4.1 ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งระบรุายละเอียดต่าง ๆ ใหค้รบถว้น ตามที่ธนาคารก าหนด เช่น หมายเลขอา้งอิง จ านวนเงิน งวด 

และวนัท่ีท่ีผูข้อใชบ้รกิารก าหนดใหร้ายการมีผล (“วนัท่ีหกัเงิน”) ใหค้รบถว้น 
10.4.2 ธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้ริการตามจ านวนเงินท่ีผูข้อใชบ้ริการระบุพรอ้มค่าธรรมเนียม (หากมี) 

และโอนเขา้บญัชีผูร้บัเงินตามจ านวนเงิน งวด และวนัท่ีหกัเงิน ตามเวลาท่ีธนาคารก าหนด 
10.5 ผูข้อใชบ้รกิารสามารถโอนเงินไปตา่งประเทศ ภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขดงันี ้

10.5.1 ผูข้อใชบ้ริการสามารถท ารายการโอนเงินไปต่างประเทศ โดยการเลือกเมนโูอนเงินไปต่างประเทศท่ีอยู่ภายใตบ้ริการ  

K BIZ และระบรุายละเอียดต่างๆ ตามที่ธนาคารก าหนดและจ าเป็นส าหรบัการใชบ้ริการโอนเงินไปต่างประเทศในเมนู

ดงักล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ  ากัดเฉพาะ ขอ้มูลเก่ียวกับผูร้บัเงิน บญัชีของผูร้บัเงิน ประเทศท่ีผูร้บัเงินโอนเปิดบญัชีไว ้

ธนาคารท่ีผูร้บัเงินโอนเปิดบญัชีไว ้ (“ธนาคารท่ีรบัโอน”) เลขหรือรหสับญัชีผูร้บัเงิน สกุลเงินต่างประเทศท่ีตอ้งการให้

ธนาคารโอนเงิน และวตัถุประสงคใ์นการโอนเงินและผูข้อใชบ้รกิารจะสามารถใชบ้รกิารโอนเงินไปต่างประเทศไดต้าม

เง่ือนไขและรายละเอียดท่ีธนาคารเปิดใหบ้ริการเท่านัน้ จ  ากดัวงเงินโอน สูงสุด 50,000 เหรียญสหรฐัอเมริกา (USD) 

หรือเทียบเทา่ ตอ่วนั   

10.5.2 เม่ือผูข้อใชบ้ริการระบุรายละเอียดต่างๆ ครบถว้นเรียบรอ้ยแลว้ และระบุจ านวนเงินโอนในสกุลเงินต่างประเทศแล้ว  

(“จ านวนเงินท่ีจะโอน”) ระบบของธนาคารจะค านวณและแปลงจ านวนเงินท่ีจะโอนเป็นสกุลเงินบาท โดยใชอ้ัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศกรณีท่ีธนาคารขายเงินตราต่างประเทศ (Bank Selling Rate) ของสกลุเงินตา่งประเทศ

ท่ีตอ้งการใหธ้นาคารโอนเงิน ในอตัราท่ีแสดงไวใ้นบริการ K BIZ ในวนัและเวลาท่ีผูข้อใชบ้ริการท ารายการ และแจง้

จ านวนเงินท่ีจะโอนซึ่งค  านวณแปลงเป็นสกุลเงินบาทแลว้ พรอ้มทัง้ค่าธรรมเนียมโอนเงิน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ (ถา้มี)  

ท่ีผูข้อใชบ้ริการตอ้งช าระ ใหผู้ข้อใชบ้ริการทราบ หากผูข้อใชบ้ริการพิจารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้ง ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้ง

กดยอมรบัการท ารายการ หรือถา้ผูข้อใชบ้ริการเห็นว่าไม่ถูกตอ้งหรือตอ้งการยกเลิกการท ารายการ ผูข้อใชบ้ริการ

จะตอ้งกดยกเลิกการท ารายการ ถา้ผูข้อใชบ้รกิารไม่กดค าสั่งใดค าสั่งหนึ่งภายในระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนดระบบจะ

ยกเลิกการท ารายการโอนเงินโดยอตัโนมตัิ โดยผูข้อใชบ้ริการตกลงยินยอมใหถื้อว่าผูข้อใชบ้ริการประสงคจ์ะยกเลิก

การท ารายการท่ีกรอกรายละเอียดไวน้ัน้ 

10.5.3 กรณีผูข้อใชบ้ริการกดยอมรบัการท ารายการ ผูข้อใชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากท่ีผูข้อใช้

บริการก าหนด ซึ่งเป็นบญัชีท่ีไดท้  าการผูกบญัชีไวใ้นบริการ K BIZ ตามจ านวนเงินท่ีจะโอนซึ่งค  านวณแปลงเป็นสกุล

เงินบาทแลว้ พรอ้มทัง้คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ (ถา้มี) เม่ือระบบของธนาคารหกับญัชีไดเ้งินครบถว้นเรียบรอ้ย

แลว้ ระบบของธนาคารจะจัดส่งหลักฐานการท ารายการโอนเงินไปต่างประเทศให้ผูข้อใชบ้ริการ (“หลักฐานการท า

ค  าสั่งโอนเงิน”) ผ่านช่องทางท่ีธนาคารก าหนด จากนัน้ระบบของธนาคารจะท าค  าสั่งโอนเงินตามจ านวนเงินท่ีจะโอน

ไปยงัธนาคารท่ีรบัโอนเพ่ือใหน้ าเงินเขา้บญัชีผูร้บัเงิน กรณีท่ีระบบของธนาคารไม่สามารถหกัเงินไดค้รบถว้น ระบบของ

ธนาคารจะยกเลิกการท ารายการโอนเงินโดยอตัโนมตั ิโดยผูข้อใชบ้ริการตกลงยินยอมใหถื้อว่า ผูข้อใชบ้รกิารประสงค์

จะยกเลิกการท ารายการท่ีผูข้อใชบ้ริการกดยอมรบัไวน้ัน้ โดยระบบของธนาคารจะแจง้ให้ผูข้อใชบ้ริการทราบผ่าน

ช่องทางที่ธนาคารก าหนด 

10.5.4 เม่ือระบบการโอนเงินไปต่างประเทศไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของการโอนเงิน และไม่มีขอ้ขดัขอ้งเก่ียวกบัหลกัเกณฑ ์

และคุณสมบตัิของผูร้บัเงิน และไม่มีขอ้ขัดขอ้งอ่ืนใด รวมทัง้ธนาคารท่ีรบัโอนไดด้  าเนินการน าเงินเขา้บญัชีผูร้บัเงิน
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เรียบรอ้ยแลว้ ธนาคารจะแจ้งผลใหผู้้ขอใช้บริการทราบว่าการโอนเงินส าเร็จแล้ว ทัง้นี ้การท ารายการโอนเงินไป

ต่างประเทศในแต่ละครัง้จะถือว่ามีผลส าเร็จก็ต่อเม่ือธนาคารไดแ้จง้ผลการท ารายการส าเร็จใหผู้ข้อใชบ้ริการทราบ

ผ่านช่องทางท่ีธนาคารก าหนดแลว้เท่านัน้ อนึ่ง หลกัฐานการท าค  าสั่งโอนเงินไม่ใช่หลกัฐานท่ีแสดงว่าการโอนเงินเขา้

บญัชีผูร้บัเงินส าเร็จแต่อย่างใด โดยในกรณีท่ีระบบการโอนเงินไปยังต่างประเทศไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของการ  

โอนเงินแลว้พบว่ามีขอ้ขดัขอ้งเก่ียวกบัหลกัเกณฑ ์หรือคณุสมบตัขิองผูร้บัเงิน หรือมีขอ้ขดัขอ้งอ่ืนใด หรือธนาคารท่ีรบัโอน

ไม่สามารถด าเนินการน าเงินเขา้บญัชีผูร้บัเงินได ้ไม่วา่ดว้ยเหตใุดก็ตาม ธนาคารจะแจง้ผลการท ารายการไม่ส  าเร็จให้ผู้

ขอใชบ้ริการทราบผ่านช่องทางท่ีธนาคารก าหนด โดยระยะเวลาตัง้แต่ผูข้อใชบ้ริการกดยอมรบัการท ารายการจนถึง

ระบบของธนาคารแจง้ผลการโอนเงินส าเร็จหรือไม่ส  าเร็จ จะใชร้ะยะเวลาไม่เกินกว่าระยะเวลาท่ีธนาคารแจง้ไวใ้น

หลกัฐานการท าค  าสั่งโอนเงิน หากล่วงเลยระยะเวลาดงักล่าวผูข้อใชบ้ริการ (บคุคคธรรมดา) สามารถสอบถามผลการ

โอนเงินได้ท่ี  K-Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-8888888, ผู้ขอใช้บริการ  ( นิติบุคคค/องค์กร ท่ีมิใช่ 

นิติบุคคล) สามารถสอบถามผลการโอนเงินไดท่ี้ K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศพัท ์02-8888822 โดยแจง้

หมายเลขอา้งอิงในการท ารายการท่ีระบไุวใ้นหลกัฐานการท าค  าสั่งโอนเงิน 

10.5.5 ในกรณีท ารายการไม่ส  าเร็จ ไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม เม่ือธนาคารไดร้ับเงินคืนมาจากธนาคารท่ีรับโอน และ/หรือ

พนัธมิตรหรือตวักลางในการโอนเงินไปต่างประเทศ (“เงินท่ีไดร้บัคืน”) ธนาคารจะคืนเงินท่ีไดร้บัคืนเขา้บญัชีเงินฝากท่ี

ธนาคารหักเงินมา เป็นสกุลเงินบาทตามจ านวนเงินท่ีไดร้ับคืนซึ่งค  านวณแปลงเป็นสกุลเงินบาทโดยใชอ้ัตราแลก

เปลียนเงินตราต่างประเทศกรณีท่ีธนาคารซือ้เงินตราต่างประเทศ (Bank Buying Rate) ของสกุลเงินท่ีไดร้บัคืน ใน

อตัราท่ีแสดงไวใ้นเว็บไซตข์องธนาคารในวนัและเวลาท่ีธนาคารคืนเงินดงักล่าวโดยผูข้อใชบ้ริการตกลงยอมรบัความ

เส่ียงจากการแปลงสกุลเงินของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ กรณีท่ีธนาคารขายเงินตราต่างประเทศ (Bank 

Selling Rate) ของสกุลเงินต่างประเทศท่ีตอ้งการใหธ้นาคารโอนเงิน ในอัตราท่ีแสดงไวใ้นบริการ K BIZ ในวนัและ

เวลาท่ีผูข้อใชบ้ริการท ารายการ กบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศกรณีท่ีธนาคารซือ้เงินตราต่างประเทศ (Bank 

Buying Rate) ของสกุลเงินท่ีไดร้บัคืน ในอัตราท่ีแสดงไวใ้นเว็บไซตข์องธนาคาร ในวันและเวลาท่ีธนาคารคืนเงิน

ดงักล่าว รวมทัง้ความเส่ียงท่ีจ านวนเงินท่ีผูข้อใชบ้รกิารไดร้บัคืนอาจนอ้ยกว่าจ านวนเงินท่ีจะโอน ทัง้นี ้กรณีท ารายการ

ไม่ส  าเร็จดงักล่าวโดยมิใช่ความผิดของธนาคาร ธนาคารจะไม่คืนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ (ถา้มี) ทัง้หมด

ใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิาร 

10.5.6 ผูข้อใชบ้ริการรบัทราบและตกลงว่า บริการโอนเงินไปต่างประเทศใช้อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศกรณีท่ี

ธนาคารขายหรือซือ้เงินตราต่างประเทศ (Bank Selling or Buying Rate) ในอัตราท่ีแสดงไวใ้นบริการ K BIZ ในวนั

และเวลาท่ีผูข้อใชบ้ริการท ารายการ อาจไม่เท่ากับอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศกรณีท่ีธนาคารขายหรือซือ้

เงินตราตา่งประเทศ (Bank Selling or Buying Rate) ท่ีใชอ้ยู่ ณ สาขาของธนาคารในแตล่ะขณะ 

10.5.7 ในกรณีท่ีธนาคารรอ้งขอข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานประกอบการโอนเงินไปต่างประเทศใดๆ เพิ่มเติม ภายใน

ระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนด ผูข้อใชบ้ริการตกลงจะจดัส่งขอ้มลู เอกสาร หรือหลกัฐานอ่ืนใดตามท่ีธนาคารรอ้งขอนัน้ 

ใหแ้ก่ธนาคาร เพ่ือใหก้ารโอนเงินไปต่างประเทศส าเร็จลุล่วง ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผูข้อใชบ้ริการไม่จดัส่งหรือไม่สามารถส่ง

ขอ้มลู เอกสาร หรือหลกัฐานอ่ืนใดตามที่ธนาคารรอ้งขอ ใหแ้ก่ธนาคารจนครบถว้นสมบรูณภ์ายในระยะเวลาท่ีธนาคาร

ก าหนด ธนาคารมีสิทธิท่ีจะพิจารณายกเลิกการโอนเงินไปตา่งประเทศรายการนัน้ๆ โดยผูข้อใชบ้รกิารตกลงยินยอมว่า 

ในการยกเลิกการโอนเงินดงักล่าวผูข้อใชบ้ริการจะไม่เรียกรอ้งค่าขาดประโยชนห์รือค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารแต่
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อย่างใดทัง้สิน้ เพราะการยกเลิกรายการดงักล่าวเกิดจากกรณีท่ีผูข้อใชบ้รกิารไม่จดัส่งหรือไม่สามารถส่งขอ้มลู เอกสาร 

หรือหลกัฐานอ่ืนใดตามที่ธนาคารรอ้งขอภายในระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนดเอง 

10.5.8 ผูข้อใชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิระงับ และ/หรือยกเลิกการใหบ้ริการโอนเงินไปต่างประเทศ ของ K BIZ 

หากธนาคารพบว่าผูข้อใชบ้ริการปฏิบตัิผิดเง่ือนไข บริการโอนเงินไปต่างประเทศในบริการอ่ืนๆ ของธนาคาร ไดท้นัที

ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ข้อใชบ้ริการทราบล่วงหน้า และธนาคารไม่ตอ้งรบัผิดชอบในความ

เสียหายใดๆ ท่ีเกิดจากการด าเนินการดงักล่าว 

10.6  บรกิาร K-Expert MyPort 

10.6.1 ผูข้อใชบ้ริการประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเข้าใชง้านฟังก์ชัน K-Expert MyPort  ซึ่งสามารถแสดงภาพรวมของ
สินทรพัยข์องผูข้อใชบ้รกิารท่ีอาจมีหลากหลายประเภท เช่น บญัชีเงินฝาก กองทนุ หลกัทรพัย ์หรือขอ้มลูอื่นๆ ท่ีรวมไว้
ในฟังก์ชันนี ้โดยผู้ขอใช้บริการสามารถเพิ่มเติมสินทรพัย์อ่ืนๆ นอกจากสินทรัพย์ท่ีมีอยู่กับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ธนาคารกสิกรไทยไดด้ว้ยตนเอง โดยเม่ือผูข้อใชบ้รกิารไดร้บัยอมรบัขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบบันีแ้ลว้ ผูข้อใชบ้รกิารจะ
สามารถใชง้านฟังกช์ัน K-Expert MyPort ไดโ้ดยอัตโนมัติ ทัง้นี ้ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการแกไ้ขและแสดงข้อมูล
ทรพัยส์ินใน K-Expert MyPort ตามที่ธนาคารพิจารณาเหน็สมควร 

10.6.2 ผูข้อใชบ้ริการตกลงและยอมรบัว่าการท่ีธนาคารแสดงขอ้มลูทรพัยส์ินของผูข้อใชบ้รกิาร และการวางแผนทางการเงิน 
ใน K-Expert MyPort เป็นเพียงการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิารเพ่ือประกอบการตดัสินใจเบือ้งตน้ส าหรบั
การออมหรือการลงทนุเท่านัน้ ไม่ไดเ้ป็นการวเิคราะหค์วามเส่ียง รบัรอง หรือประกนัผลตอบแทนจากการออมและการ
ลงทนุของผูข้อใชบ้รกิาร  

11. ผูข้อใชบ้รกิารสามารถดขูอ้มลูการท ารายการโอนเงินผ่านบรกิารยอ้นหลงัได ้ทัง้นี ้นอกเหนือจากรายการบนัทกึในสมดุบญัชีเงินฝาก
แลว้ ผูข้อใชบ้ริการจะไดร้บัหลักฐานการท ารายการโอนเงินผ่านอีเมล ท่ีผูข้อใชบ้ริการลงทะเบียนไวก้ับบริการ “หลักฐานการท า
รายการ” หมายถงึ เอกสารหลกัฐานอนัไดแ้ก่ ใบบนัทกึรายการ ใบแจง้การโอนเงิน ใบแจง้รายการ (statement) และหลกัฐานอ่ืนใด
ท่ีท าด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และส่ือบันทึกข้อมูล หรือส่ือบันทึกข้อมูลอ่ืนใดท่ีใช้เก็บข้อมูล หรือหลั กฐานอ่ืนใด ท่ีธนาคาร 
แหง่ประเทศไทยไดก้  าหนดขึน้ในอนาคต 

12. ผูข้อใชบ้รกิารยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทใดๆ ท่ีผูข้อใชบ้รกิารมีอยู่กบัธนาคาร หรือเงินซึง่อยู่ในความ
ครอบครองดแูล และ/หรือในอ านาจสั่งการ ของธนาคารไม่วา่ธนาคารจะไดร้บัฝากเงิน ไดก้ารครอบครองดแูล และ/หรือไดอ้  านาจสั่ง
การนีม้าโดยทางใด เพ่ือเข้าช าระหนี ้และ/หรือ ความรับผิดชอบของผู้ขอใช้บริการไดท้ันทีโดย ไม่จ  าตอ้งบอกกล่าวล่วงหน้า  
แตจ่ะมีหลกัฐานการหกับญัชีใหล้กูคา้ทราบ    

13. ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัวา่ กรณีเกิดรายการโอนเงินผ่านบรกิารนี ้อนัมีสาเหตเุครื่องมือโอนเงินสญูหาย หรือถกูโจรกรรม ผูข้อใชบ้รกิาร
ยอมรบัผิดตามจ านวนเงินโอนนัน้ ท่ีเกิดก่อนธนาคารจะด าเนินการอายดั หรือระงบัการใชเ้ครื่องมือโอนเงิน หรือ การโอนเงินท่ีมี
ขอ้ตกลงล่วงหนา้แลว้เสรจ็ตามระยะเวลาท่ีไดก้  าหนด  
“เครื่องมือโอนเงิน” หมายถึง รหัสผูใ้ชง้าน (User ID) รหสัผ่าน (Password) และรหสั One Time Password (OTP) บตัรเอทีเอ็ม 
บตัรเดบติ หรือบตัรเครดติ รหสัลบั แผ่นจานแม่เหล็กที่บรรจโุปรแกรม หรือเครื่องมืออ่ืนใดท่ีธนาคารมอบใหผู้ข้อใชบ้รกิารเพ่ือใชเ้ป็น
เครื่องมือในการโอนเงินเขา้หรือออกจากบญัชี  

14. หากความเสียหายเกิดขึน้จากเครื่องมือ หรืออุปกรณก์ารใชบ้ริการของผูข้อใชบ้ริการ หรือเกิดจากระบบเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 
ธนาคารไม่ตอ้งรบัผิดชอบตอ่ผูข้อใชบ้รกิาร หรือผูร้บัช าระเงิน/ผูร้บัโอนเงิน 

15. ในกรณีท่ีธนาคารมีความจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูทางการเงิน หรือธุรกรรม หรือขอ้มลูใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชบ้รกิารของบรกิาร
คนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนใหแ้ก่หน่วยงานใดๆ ภายใตบ้ทบญัญัติของกฎหมาย ค  าสั่ง หรือกฎระเบียบของหน่วยงานท่ีมีอ  านาจ 
หรือควบคุมก ากับดูแลธนาคาร หรือเป็นการเปิดเผยเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการ/ให้บริการตามข้อตกลงและเง่ือน ไข 
การใชบ้ริการนี ้ผูข้อใชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารเปิดเผย หรือรายงานขอ้มูล  และ/หรือจัดท ารายงานเก่ียวกับขอ้มูลหรือ
ธุรกรรมดงักล่าวของผูข้อใชบ้รกิาร มอบใหแ้ก่หน่วยงานนัน้ไดท้กุประการ  
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16. ผูข้อใชบ้รกิารรบัรองว่า บรรดาเอกสาร ขอ้มลู รายละเอียดใด ๆ ท่ีปรากฏ และ/หรือ ท่ีไดมี้การจดัส่งมาใหธ้นาคาร ไม่วา่จะส่งมาใน
รูปแบบใดและไม่ว่าจะส่งดว้ยตวัผูข้อใชบ้ริการเองหรือบุคคลท่ีผูข้อใชบ้ริการมอบหมาย มีความครบถว้น ถูกตอ้งแทจ้ริง และเป็น
ปัจจบุนั และเป็นขอ้มลูของผูข้อใชบ้รกิาร โดยผูข้อใชบ้รกิารมีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการขอใชบ้ริการและการท า
ธุรกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชบ้รกิารนี ้ 

17. หากผูข้อใชบ้ริการมีความประสงคจ์ะขอแกไ้ขขอ้มูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็น 
ลายลกัษณอ์กัษร หรือตามวธีิการท่ีธนาคารก าหนด 

18. ในกรณีท่ีเกิดผูข้อใชบ้รกิารพบขอ้ผิดพลาดใดๆ จากการโอนเงิน หรือในกรณีท่ีมีเหตท่ีุตอ้งระงบัการด าเนินการภายใตบ้รกิารนีเ้ป็น
การชั่วคราว ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรือในกรณีการยกเลิกการระงบัการด าเนินการดงักล่าว ผูข้อใชบ้ริการ(บุคคคธรรมดา) 
สามารถตดิตอ่ธนาคารไดท่ี้ K-Contact Center โทรศพัท ์02-8888888 , ผูข้อใชบ้รกิาร(นิติบคุคค/องคก์รท่ีมิใช่นิติบุคคล) สามารถ
ติดต่อธนาคารไดท่ี้ K-BIZ Contact Center โทรศพัท ์02-8888822 เม่ือผูข้อใชบ้รกิารด  าเนินการตา่งๆ ตามกระบวนการท่ีธนาคาร
ก าหนดครบถว้นสมบูรณแ์ลว้ ธนาคารตกลงด าเนินการระงบัการด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีธนาคารไดแ้จง้แก่ผูข้อใช้
บริการนัน้ โดยผูข้อใชบ้ริการยงัคงเป็นผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการ และรายการธุรกรรมท่ีไดเ้กิดขึ ้นก่อนครบก าหนดระยะเวลาท่ี
ธนาคารจะมีการระงบัการด าเนินการตามท่ีไดร้บัแจง้ดงักล่าว ทัง้นี ้ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเพิกเฉยต่อค  ารอ้งขอใดๆท่ีขัดต่อ
ขอ้ก าหนด/หลกัเกณฑข์องธนาคาร ทางราชการ และ/หรือธนาคารแหง่ประเทศไทย  

กรณีท่ีผูข้อใชบ้รกิารพบขอ้ผิดพลาดใดๆ จากการโอนเงิน หรือในกรณีท่ีมีเหตท่ีุตอ้งระงบัการด าเนินการภายใตบ้ริการนี ้ผูข้อใช้
บริการจะตอ้งใหข้อ้มลูเรื่อง วนั เวลา ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  จ านวนเงิน และลกัษณะธุรกรรม หรือขอ้มลูอ่ืนใดตามท่ีธนาคารจะรอ้งขอและ
ธนาคารจะท าการสอบสวน และแกไ้ขขอ้ผิดพลาด (หากมี) (โดยยึดหลกัเกณฑข์องทางราชการ และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย 
และ/หรือ ธนาคาร เป็นหลกั) ใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัจากวนัท่ีไดร้บัแจง้ขอ้มลูที่ครบถว้นและเป็นไปตามรายละเอียด
ดงักล่าว และจะแจง้ผลการสอบสวนใหผู้ข้อใชบ้ริการทราบภายใน 7 (เจ็ด) วนันับแต่วนัทราบผลการสอบสวน ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมี
ขอ้ผิดพลาดท่ีธนาคารจะตอ้งชดใชเ้งินแก่ผูข้อใชบ้รกิาร ธนาคารจะโอนเงินท่ีผิดพลาดเขา้บญัชีผูข้อใชบ้รกิารภายใน 7 (เจ็ด) วนันบั
จากวนัท่ีธนาคารตรวจพบขอ้ผิดพลาด 

19. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงช าระคา่ธรรมเนียมการท าธุรกรรมตา่งๆ ผ่านบรกิารนีใ้หแ้ก่ธนาคาร (ถา้มี) ตามก าหนดเวลาและอตัราท่ีธนาคาร
ก าหนดซึ่งยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และตกลงเป็นผู้ร ับผิดชอบในค่าภาษี ค่าอากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้  
อนัเน่ืองมาจากการใชบ้ริการ ทัง้นี ้ผูข้อใชบ้ริการยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้ริการท่ีมีอยู่กับธนาคาร
เพ่ือช าระหนีแ้ละ/หรือความรบัผิดชอบของผูข้อใชบ้รกิารท่ีมีตอ่ธนาคาร    

20. ในกรณีท่ีธนาคารไม่สามารถหกัเงินจากบญัชีของผูข้อใชบ้ริการเพ่ือช าระค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรมผ่านบริการ รวมถึงค่าภาษี 
ค่าอากรแสตมป์ และค่าใชจ้่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้อันเน่ืองมาจากการท าธุรกรรมนัน้ๆ ได ้ผูข้อใชบ้ริการจะไม่สามารถท าธุรกรรมใน  
ครัง้นัน้ๆ ผ่านบรกิารได ้ 

21. การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการใชบ้รกิาร 
21.1 หากเป็นการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีส่งผลใหผู้ข้อใชบ้ริการเกิดภาระหรือความเส่ียงที่เพิ่มขึน้ การเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผล

เม่ือผูข้อใชบ้รกิารใหค้วามยินยอม 
21.2 หากเป็นการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขอ่ืน ผูข้อใชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิเปล่ียนแปลงไดต้ามท่ีธนาคารเห็นสมควร 

โดยหากเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อการใชบ้ริการของผูข้อใชบ้ริการ (เช่น การปรบัค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการท่ี
สอดคลอ้งกบัตน้ทนุท่ีเพิ่มขึน้ การเปล่ียนแปลงช่องทางในการใหบ้รกิาร การเปล่ียนแปลงวนัครบก าหนดช าระหนี)้ ธนาคารจะ
ส่ือสารหรือแจง้ขอ้มลูอนัเป็นสาระส าคญัของการเปล่ียนแปลงที่ชดัเจนให ้ผูข้อใชบ้รกิารทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั หรือ
ระยะเวลาอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 

21.3 หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑก์ าหนดใหธ้นาคารตอ้งด  าเนินการเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขไวเ้ป็นการเฉพาะ  
เป็นอย่างอ่ืน บรกิารตกลงยินยอมใหธ้นาคารปฏิบตัติามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑด์งักล่าวได ้ 

22. ผูข้อใชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิระงับและ/หรือยกเลิกบริการเม่ือใดก็ได ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรือเฉพาะแต่  
ผูข้อใชบ้ริการ โดยธนาคารจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี ้หากผูข้อใชบ้ริการท่ีไม่เขา้ใชง้านระบบครัง้แรกเกินกว่า 30 (สามสิบ) วนั 
นบัจากวนัท่ีขัน้ตอนการสมคัรใชบ้รกิารเสร็จสิน้ ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยินยอมใหธ้นาคารยกเลิกการสมคัรใชบ้ริการนี ้โดยไม่ตอ้งแจง้
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ใหท้ราบล่วงหนา้ และเม่ือผูข้อใชบ้ริการไดเ้ขา้ใชง้านระบบครัง้แรกแลว้ หากผูข้อใชบ้ริการไม่เขา้ใชง้านระบบเป็นระยะเวลานาน
เกินกว่า 1 (หนึ่ง) ปี ผูข้อใชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารระงบัการใหบ้รกิารไดท้นัที โดยหากผูข้อใชบ้รกิารมีความประสงคจ์ะใช้
บรกิารตอ่ ผูข้อใชบ้รกิารสามารถยกเลิกการระงบัไดผ้่านทางการย่ืนแบบฟอรม์ค  าขอเปล่ียนแปลง/ยกเลิกบรกิาร K BIZ ท่ีสาขา    

อนึ่ง ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยินยอมใหเ้ป็นดลุยพินิจของธนาคารในการพิจารณาระงบัการใหบ้ริการ และ/หรือ
เปล่ียนแปลงการใหบ้รกิาร และ/หรือยกเลิกการใหบ้รกิาร ไม่วา่ทัง้หมดหรือบางส่วนไดต้ามท่ีธนาคารเห็นสมควรไดท้นัที  

 ปรากฏขอ้เทจ็จรงิที่ธนาคารเช่ือไดว้า่ ขอ้มลู และ/หรือรายละเอียดตา่งๆ ท่ีผูข้อใชบ้รกิารแจง้แก่ธนาคารใหด้  าเนินการตาม
บรกิารนี ้หรือการใชบ้รกิารของผูข้อใชบ้รกิาร มีผลกระทบในทางท่ีไม่เป็นคณุเกิดขึน้ หรือกระทบตอ่สิทธิของธนาคารหรือ
บคุคลอ่ืนหรือขดัตอ่ความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือมีวตัถปุระสงคอ์นัมิชอบตามกฎหมาย 

 ผู้ขอใช้บริการปฏิบัติผิดข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ซึ่งรวมถึงการไม่ช  าระค่าธรรมเนียม 
คา่บรกิาร และคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ดว้ย  

23. ในกรณีท่ีผูข้อใชบ้ริการประสงคท่ี์จะยกเลิกการใชบ้ริการ ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งจดัส่งแบบฟอรม์ค  าขอเปล่ียนแปลง/ยกเลิกบริการ  
K BIZ พรอ้มแนบเอกสารส าเนาบตัรประชาชนและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งมายงัสาขาของธนาคาร หรือช่องทางอ่ืนๆ ท่ีธนาคารก าหนด 
และด าเนินการต่างๆ ตามกระบวนการของธนาคาร โดยธนาคารจะด าเนินการยกเลิกการใชบ้ริการตามความประสงคข์องผูข้อใช้
บรกิารโดยเรว็ โดยการยกเลิกจะมีผลสมบรูณเ์ม่ือผูข้อใชบ้รกิารไดร้บัอีเมลยืนยนัการยกเลิกบรกิาร 

24. ในกรณีท่ีมีเหตสุดุวสิยั หรือเหตอ่ืุนใดอนัท าใหธ้นาคารไม่สามารถด าเนินการใหบ้รกิารตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชบ้รกิารฉบบั
นีไ้ด ้ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใหธ้นาคารพิจารณาใหบ้ริการ หรือ ด  าเนินการตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือใหบ้รกิารตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไข
การใชบ้ริการฉบบันีไ้ด ้โดยผูข้อใชบ้ริการตกลงยินยอมท่ีจะใหค้วามร่วมมือแก่ธนาคารอย่างเต็มท่ีและทุกวิถีทางในการปรบัปรุง
วธีิการของธนาคารเพ่ือความสะดวกของผูข้อใชบ้รกิารในบรกิารตา่งๆ ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชบ้รกิารฉบบันี  ้

25. การล่าช้า หรืองดเวน้ใดๆ ในการใชส้ิทธิของธนาคารตามกฎหมายหรือตามเง่ือนไขต่างๆ ตลอดจนคู่มือระเบียบและบันทึกเสียงของ
ธนาคารในระบบโทรศพัท ์ไม่ถือวา่ธนาคารสละสิทธิ หรือใหค้วามยินยอมในการด าเนินการใดๆ แก่ผูข้อใชบ้รกิารแต่ประการใด 

26. บรรดาหนงัสือ จดหมาย ค  าบอกกล่าวใดๆ ท่ีธนาคารไดส้่งใหผู้ข้อใชบ้ริการตามท่ีอยู่ท่ีแจง้ไวก้บัธนาคารนัน้ ไม่วา่จะโดยส่งเองหรือ
ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน หรือส่งผ่านอีเมลหรือ Short Message Service (SMS) ไปยงัหมายเลขโทรศพัทมื์อถือ
ท่ีผูข้อใชบ้รกิารแจง้ไวก้บัธนาคาร ใหถื้อวา่ไดส้่งใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิารโดยชอบแลว้ ทัง้นี ้โดยไม่ตอ้งค  านงึถงึวา่จะมีผูร้บัไวห้รือไม่ และ
แมว้่าส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะยา้ยท่ีอยู่หรือท่ีอยู่เปล่ียนแปลงไปหรือถูกรือ้ถอนไปโดยไม่ไดแ้จง้การยา้ยการเปล่ียนแปลง หรือการรือ้ถอน
นัน้ เป็นหนงัสือใหธ้นาคารทราบก็ดี หรือส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะหาท่ีอยู่ตามท่ีระบุไวน้ัน้ไม่พบก็ดี ใหถื้อว่าผูข้อใชบ้ริการไดร้บัและทราบ
หนังสือ จดหมาย หรือค  าบอกกล่าวดังกล่าวแล้วโดยชอบ ทั้งนี ้ หากมีการเปล่ียนแปลง ท่ีอยู่ ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งการ
เปล่ียนแปลงใหธ้นาคารทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรทนัที 

27. ผูข้อใชบ้ริการตกลงผูกพนัและปฏิบตัติามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการฉบบันี ้และตกลงช าระคา่ธรรมเนียม ค่าบริการ และ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้บริการนี ้ตามท่ีธนาคารก าหนดและแจ้งให้ผูข้อใช้บริการทราบโดยประกาศเป็นการทั่วไป  
ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร ทัง้ท่ีมีอยู่แล้วในขณะนี ้และท่ีธนาคารจะก าหนดขึน้ใหม่หรือเปล่ียนแปลงในภายหน้าตามท่ี
ธนาคารเหน็สมควรทกุประการ  

28. ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชบ้รกิารฉบบันีใ้หใ้ชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และใหศ้าลไทยเป็นศาลท่ีมีเขตอ านาจในการ
พิจารณาขอ้พิพาทท่ีเกิดขึน้ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชบ้รกิารฉบบันี ้

29. การเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มลู 
ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลใดๆ ของผู้ขอใช้บริการ โดยมี

วตัถุประสงคท่ี์จ าเป็นเพ่ือการใหบ้รกิารแก่ผูข้อใชบ้รกิาร การด าเนินการตามค าขอของผูข้อใชบ้รกิารก่อนใหบ้รกิาร การมอบหมาย

งานใหผู้อ่ื้นด  าเนินการแทนธนาคารเพ่ือสนบัสนนุการใหบ้ริการ เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานตดิตอ่ส่ือสาร งานตดิตามทวงถาม  

เป็นตน้ การโอนสิทธิและ/หรือหนา้ท่ี และ/หรือการจดัการขอ้รอ้งเรียน นอกจากนี ้ ผูข้อใชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารเปิดเผย

ขอ้มลูดงักล่าวไดท้ัง้ในและต่างประเทศใหแ้ก่ ผูใ้หบ้ริการภายนอก ตวัแทนของธนาคาร ผูร้บัจา้งช่วงงานต่อ พนัธมิตรทางธุรกิจท่ี

ออกผลิตภัณฑร์่วมกันในลักษณะ co-brand ผูส้นใจจะเขา้รบัโอนสิทธิ/หนา้ท่ี ผูร้บัโอนสิทธิ/หนา้ท่ี และ/หรือผูใ้หบ้ริการ Could 
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Computing และยินยอมใหผู้้ร ับข้อมูลจากธนาคารดังกล่าว เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อไปไดภ้ายใต้

วตัถุประสงคด์งักล่าว ทัง้นี ้รายละเอียดอ่ืนๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในเว็บไซตข์องธนาคาร 

www.kasikornbank.com/th/privacy-policy   

ในกรณีท่ีผูข้อใชบ้ริการมีการใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดแก่ธนาคารเพ่ือด  าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคข์า้งตน้ 

ผูข้อใชบ้ริการขอรบัรองว่าไดร้ับความยินยอมจากบุคคลอ่ืนดังกล่าว หรือไดอ้าศยัหลักเกณฑอ่ื์นทางกฎหมายในการใหข้้อมูล 

ส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนดงักล่าวแก่ธนาคาร และไดแ้จง้ใหบุ้คคลอ่ืนดงักล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ

เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลขา้งตน้แลว้ 

 

http://www.kasikornbank.com/th/privacy-policy

