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ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขกำรใชบ้ริกำรธนำคำรทำงอินเทอรเ์น็ตกสิกรไทย (K-Cyber Banking) 

 

ผูใ้ชบ้ริการตกลงใชบ้ริการธนาคารทางอนิเทอรเ์น็ตกสิกรไทย (K-Cyber Banking) หรือช่ืออื่นท่ีธนาคารพจิารณาเปล่ียนแปลงตามท่ี

ธนาคารเห็นสมควร (ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “บริการ”) กบั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ธนาคาร”) ตามท่ีไดร้บัอนุมติั

จากธนาคาร และตามรายละเอยีดท่ีธนาคารก าหนด โดยตกลงผกูพนัและปฏบิติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการ ดงัต่อไปน้ี  

 

1. ธนาคารเปิดใหบ้ริการ K-Cyber Banking ส าหรบับุคคลธรรมดาท่ีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้ นไป และ K-Cyber for SME ส าหรบันิติบุคคลจด

ทะเบียนตามกฎหมายไทย 

2. ผูส้มคัรใชบ้ริการจะตอ้งมี E-mail address และบญัชีประเภทกระแสรายวนัหรือออมทรพัยข์องธนาคารอยา่งน้อย 1 บญัชี 

3. ผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ดูขอ้มลูทางดา้นบญัชีออมทรพัยแ์ละกระแสรายวนัและขอ้มลูส่วนตัวไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ยกเวน้แต่การโอนเงิน

ระหว่างบญัชีตนเอง การโอนเงินใหบุ้คคลอื่น ช าระค่าสินคา้/บริการ หรือเพิ่มบญัชีกสิกรไทย จะตอ้งเป็นไปตามระยะเวลาท่ีธนาคาร

ก าหนดเท่าน้ัน ทั้งน้ี ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงระยะเวลาของรายการต่างๆไดต้ามแต่จะเห็นสมควร 

4. ผูใ้ชบ้ริการสามารถสมคัรใชบ้ริการผ่าน สาขาของธนาคาร เคร่ืองเอทีเอ็ม (ATM) ของธนาคาร โดยผูใ้ชบ้ริการตอ้งกรอกขอ้มลูการ

สมคัรใชบ้ริการครบถว้นและถูกตอ้ง ผูใ้ชบ้ริการสามารถใชบ้ริการไดทุ้กรายการ ไดแ้ก่ สอบถามยอดเงินคงเหลือในบญัชี สอบถาม

ขอ้มลูบตัรเครดิต โอนเงิน เติมเงิน ช าระเงินและอื่นๆ และส าหรบัผูใ้ชบ้ริการท่ีสมคัรผ่าน ช่องทางออนไลน์ ดว้ยบตัรเครดิต สามารถ

ใชบ้ริการไดเ้ฉพาะสอบถามขอ้มลูบตัรเครดิตเท่าน้ัน หากตอ้งการท าธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ โอนเงิน เติมเงิน ช าระ

เงินและอื่นๆ จะตอ้งขอเพิ่มบัญชีเงินฝากออมทรัพยห์รือบัญชีเงินฝากกระแสรายวนั ส าหรับบริการ K-Cyber for SME ผูใ้ชบ้ริการ

สามารถสมคัรใชบ้ริการผ่านสาขาของธนาคารเท่าน้ัน 

   การสมัครจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผูใ้ชบ้ริการได้รับขอ้ความยืนยันการสมัครทาง  Email Address และ/หรือขอ้ความ SMS ทาง

โทรศพัทม์ือถือตามหมายเลขโทรศพัทม์ือถือท่ีผูใ้ชบ้ริการไดแ้จง้ไวก้บัธนาคาร  

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

   5.1  เมื่อผูใ้ชบ้ริการไดร้บัอนุมติัใหใ้ชบ้ริการแลว้ ผูใ้ชบ้ริการจะไดร้บัรหสัผ่าน  (Password) จากธนาคาร ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งท า
การเปล่ียนรหสัผูใ้ชง้านก่อน โดยในการเขา้สู่ระบบครั้งแรก ระบบจะท าการบงัคบัใหม้ีการเปล่ียนรหสัผูใ้ชง้านโดยอตัโนมติั  

   5.2  ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งเก็บรกัษารหสัผูใ้ช้งาน (User ID) รหสัผ่าน (Password)  และรหสั One Time Password (OTP)  ไวใ้นท่ี

ปลอดภัยและถือเป็นความลับเฉพาะตัวของผูใ้ชบ้ริการรายน้ันเท่าน้ัน การเปิดเผยรหสัผูใ้ช้งาน (User ID) รหัสผ่าน (Password)  

และรหสั One Time Password (OTP) ถือเป็นการปฏิบติัผิดขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการน้ี  หากเกิดความเสียหายประการใด

จากการท่ีผู ้ใช้บริการเปิดเผยหรือกระท าการใดๆ จนท าใหร้หัสผู้ใช้งาน (User ID) รหัสผ่าน (Password)  และรหัส One Time 

Password (OTP) สูญหาย ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายน้ัน ทั้งน้ี ผู ้ใช้บริการสามารถเปล่ียนแปลงรหัสผ่าน 

(Password) ไดด้ว้ยตนเองตลอดเวลา โดยไม่ตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบ 

   5.3 ในกรณีท่ีเกิดการช ารุด/สญูหาย/ถูกโจรกรรม/ถูกระงบัเน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการหรือบุคคลอื่นใดระบุรหสัผูใ้ชง้าน (User ID) หรือ

รหัสผ่าน (Password) ไม่ถูกตอ้งติดต่อกันตามจ านวนครั้งท่ีธนาคารก าหนด/ผูใ้ชบ้ริการลืมรหัสผูใ้ช้งาน (User ID) และ/หรือ

รหสัผ่าน (Password) ผูใ้ชบ้ริการสามารถติดต่อธนาคารท่ี K-Contact Center หมายเลข 02-8888888 ตลอด 24 ชัว่โมง หรือ

สาขาของธนาคาร โดยจะตอ้งด าเนินการตามท่ีธนาคารก าหนด  

 5.4 ผูใ้ชบ้ริการตกลงและรบัทราบว่าหากเกิดกรณีท่ีรหสัผูใ้ชง้าน (User ID) หรือรหสัผ่าน (Password) ของผูใ้ชบ้ริการถูกระงบัใช้

ถาวรหรือชัว่คราว โดยระบบของธนาคารอนัเน่ืองมาจากผูใ้ชบ้ริการหรือบุคคลอื่นใดระบุรหสัผูใ้ชง้านหรือรหสัผ่านไม่ถูกตอ้งหรือเหตุ

อื่นใดการท่ีรหสัผูใ้ชง้านหรือรหสัผ่านถูกระงบัดว้ยระบบดงักล่าว จะส่งผลใหธุ้รกรรมต่างๆ ท่ีผูใ้ชบ้ริการไดท้ าไวห้รือตกลงให้ท าไว ้

ล่วงหน้า จะถูกระงบัทนัที และผูใ้ชบ้ริการตกลงท่ีจะไม่เรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆ ท่ีอาจเกิดขึ้ นจากการระงบัการท าธุรกรรมดงักล่าวกบั

ธนาคารทั้งส้ิน 

  หากผูใ้ชบ้ริการประสงคท่ี์จะใหม้ีการยกเลิกการระงบัใชบ้ริการโดยระบบของธนาคาร ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งจดัส่งแบบฟอร์มขอ

เปล่ียนแปลงขอ้มลูฯ พรอ้มแนบเอกสารส าเนาบตัรประชาชนและเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งมายงัสาขาของธนาคาร หรือผ่านทางโทรสาร/

ไปรษณียไ์ปยงัฝ่ายงานท่ีเกี่ยวขอ้งตามท่ีธนาคารแจง้ไว ้โดยผูใ้ชบ้ริการจะสามารถใชบ้ริการไดต่้อเมื่อ ผูใ้ชบ้ริการไดแ้สดงหลกัฐานจน

เป็นท่ีพอใจของธนาคารแลว้ 
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 ในกรณีท่ีธนาคารไดด้ าเนินการยกเลิกการระงบัใชบ้ริการตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ ผูใ้ชบ้ริการตกลงและรบัทราบว่า ธุรกรรมใดๆ 

ของผูใ้ชบ้ริการท่ียงัไม่ถึงก าหนดท ารายการ จะกลบัมามีผลบงัคบัใชเ้สมือนว่าไม่มีการระงบัใชบ้ริการทนัที 

6.    การกระท าใดๆ ทั้งท่ีเป็นการกระท าของผู้ใชบ้ริการเอง หรือเป็นการกระท าท่ีเกิดขึ้ นโดยบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยประการใดก็ตาม หากได้

กระท าไปโดยการใช้รหัสผู้ใช้งาน (User ID) และ/หรือรหัสผ่าน (Password)  และ/หรือรหัส One Time Password (OTP) แล้ว 

ผูใ้ชบ้ริการตกลงใหถื้อว่าถูกตอ้งสมบูรณ์นับตั้งแต่เวลาท่ีมีการยืนยนัท าธุรกรรม และใหม้ีผลผูกพนัผูใ้ชบ้ริการเสมือนหน่ึงไดก้ระท า

โดยผูใ้ชบ้ริการเอง รวมทั้งใหถื้อว่าเป็นการท่ีผูใ้ชบ้ริการไดล้งลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสใ์หไ้วแ้ก่ธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานในการท า

ธุรกรรมผ่านบริการในครั้งน้ันๆ โดยถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้ และตกลงใหธ้นาคารสามารถใชข้อ้มลูการท าธุรกรรมดงักล่าวเป็นตน้ฉบบั

เอกสารท่ีใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในการพิสจูน์ว่าผูใ้ชบ้ริการไดท้ าธุรกรรมน้ัน และใชใ้นการด าเนินการทางกฎหมายไดทุ้กประการ ทั้งน้ี 

ผูใ้ชบ้ริการตกลงยอมรับและรับทราบถึงความเส่ียงท่ีเกี่ยวเน่ืองกบัการใชบ้ริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการ

สามารถท าธุรกรรมดว้ยตนเองไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งมีเอกสาร หรือหลกัฐานอื่นใดยนืยนัเพิ่มเติม และ/หรือมอบใหแ้ก่ธนาคารอีกแต่

ประการใด เวน้แต่รายการท่ีธนาคารก าหนดใหต้อ้งท าเอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อใหถู้กตอ้งตามวิธีการ และประเพณีของ

ธนาคารในเร่ืองน้ันๆ อาทิเช่น การขอใหธ้นาคารออกเช็คตามค าสัง่ ฯลฯ  ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งท าเอกสารหรือหลกัฐาน (ถา้มี) ตามท่ี

ธนาคารก าหนดดว้ย ทั้งน้ี ผูใ้ชบ้ริการตอ้งตรวจสอบยอดเงินภายหลงัจากท ารายการทุกครั้ง โดยผูใ้ชบ้ริการยนิยอมรบัผิดชอบต่อการ

ท าธุรกรรมดงักล่าวทุกประการ 

7.   ผูใ้ชบ้ริการท่ีเป็นบุคคลธรรมดาสามารถเขา้ใชง้านฟังกช์ัน่ K-Expert MyPort ซ่ึงสามารถแสดงภาพรวมของสินทรพัยข์องผูใ้ชบ้ริการท่ี

อาจมีหลากหลายประเภท เช่น บัญชีเงินฝาก กองทุน หลักทรัพย ์หรือขอ้มูลอื่นๆ ท่ีรวมไวใ้นฟังก์ชัน่น้ี โดยผูใ้ชบ้ริการสามารถ

เพิ่มเติมสินทรัพยอ์ื่นๆ นอกจากสินทรพัยท่ี์มีอยู่กบักลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยไดด้ว้ยตนเอง รวมถึงสามารถวางแผน

ทางการเงินโดยขอค าปรึกษาจากผูใ้หค้ าปรึกษาทางการเงินของธนาคารไดซ่ึ้งฟังกช์ัน่น้ีถือเป็นส่วนหน่ึงของบริการ โดยเมื่อผูใ้ชบ้ริการ

ไดร้บัยอมรบัขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบบัน้ีแลว้ ผูใ้ชบ้ริการจะสามารถใชง้านฟังกช์ัน่ K-Expert MyPort ไดโ้ดยอตัโนมติั ทั้งน้ี ธนาคาร

ขอสงวนสิทธ์ิในการแกไ้ขแสดงขอ้มลูทรพัยสิ์นใน K-Expert MyPort ตามท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

8. ผูใ้ชบ้ริการตกลงและยอมรบัว่าการท่ีธนาคารแสดงขอ้มลูทรพัยสิ์นของผูใ้ชบ้ริการ และการวางแผนทางการเงิน ใน K-Expert MyPort 

เป็นเพียงการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการเพื่อประกอบการตดัสินใจเบ้ืองตน้ส าหรบัการออมหรือการลงทุนเท่าน้ัน ไม่ไดเ้ป็น

การวิเคราะหค์วามเส่ียง รับรอง หรือประกนัผลตอบแทนจากการออมและการลงทุนของผูใ้ชบ้ริการ แต่อย่างใด ดงัน้ัน ในกรณีท่ีมี

ความเสียหายแก่ผูใ้ชบ้ริการอนัมิไดเ้กิดจากการจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างรา้ยแรงของธนาคารแลว้ ผูใ้ชบ้ริการจะไม่เรียกรอ้ง

ค่าเสียหาย หรือค่าทดแทนใดๆ จากธนาคารทั้งส้ิน 

9. ผูใ้ชบ้ริการสามารถโอนเงินไปบัญชีบุคคลอื่น โอนเงินต่างธนาคาร หรือช าระค่าสินคา้/บริการเป็นจ านวนยอดรวมกันไดไ้ม่เกิน 

100,000.-บาท/วนั ทั้งน้ี ผูใ้ชบ้ริการสามารถด าเนินการแจง้ขอเพิ่มวงเงินโอนและช าระค่าสินคา้/บริการได ้โดยแจง้ผ่าน K-Contact 

Center (โทร 02-8888888) ตลอด 24 ชัว่โมง สูงสุดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 500,000 บาท/วนั หรือแจง้ผ่านสาขาของธนาคาร 

หรือตามจ านวนเงินท่ีธนาคารจะประกาศเปล่ียนแปลงหรือตามจ านวนท่ีไดร้บัอนุมติัจากธนาคาร โดยไม่ก าหนดจ านวนครั้ง และ

ธนาคารจะท าการตดับญัชีตามจ านวนเงินท่ีระบุพรอ้มค่าธรรมเนียมจากบญัชีของผูใ้ชบ้ริการและเงินจะถูกโอนเขา้บญัชีผูร้บัโอนทนัที

หลงัจากท่ีผูใ้ชบ้ริการไดท้ ารายการ ยกเวน้แต่การโอนเงินต่างธนาคารจะตอ้งเป็นไปตามระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนดเท่าน้ัน 

    ส าหรบัผูใ้ชบ้ริการ K-Cyber for SME สามารถใชบ้ริการโอนเงิน หรือช าระค่าสินคา้/บริการไดต้ามจ านวนเงินท่ีระบุไวใ้นใบแบบ

ค าขอใชบ้ริการ K-Cyber for SME และผูใ้ชบ้ริการสามารถแจง้ด าเนินการขอปรบัเพิ่มวงเงิน โดยการส่งเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งผ่านสาขา

ของธนาคาร 

10. การใชบ้ริการโอนเงินและช าระค่าสินคา้/บริการธนาคารจะท าการหกัเงินจากบญัชีตามจ านวนเงินท่ีระบุพรอ้มค่าธรรมเนียม จาก

บญัชีของผูใ้ชบ้ริการ และเงินจะถูกโอนเขา้บญัชีผูร้บัโอน/ผูร้บัช าระเงินทนัที หลงัจากท่ีผูใ้ชบ้ริการไดท้ ารายการ ยกเวน้แต่การโอนเงิน

ต่างธนาคารจะตอ้งเป็นไปตามระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนดเท่าน้ัน 

11. ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการขอใชบ้ริการโอนเงินไปต่างประเทศ ( International Fund Transfer) ผูใ้ชบ้ริการสามารถใชบ้ริการโอนเงินเป็น

จ านวนเร่ิมตน้หรือจ านวนเงินสูงสุดตามจ านวนท่ีธนาคารก าหนด โดยธนาคารจะท าการตัดบัญชีตามจ านวนเงินท่ีระบุพรอ้ม

ค่าธรรมเนียมจากบญัชีของผูใ้ชบ้ริการ และเงินน้ันจะถูกโอนโดยการแปลงเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซ่ึงใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ (BANK SELLING RATE: BANK NOTES) สกุลเงินต่างประเทศน้ันๆ ท่ีธนาคารขายในวันและเวลาท่ีท ารายการ และ

ผูใ้ชบ้ริการตกลงใหธ้นาคารคิดค่าความเส่ียงจากการแปลงสกุลเงินในอตัราสงูสุดไม่เกินรอ้ยละ 5 (หา้) ของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศดงักล่าวเป็นอตัราท่ีใชแ้ลกเปล่ียน และธนาคารจะโอนเงินเขา้บญัชีผูร้บัโอนหลงัจากท่ีผูใ้ชบ้ริการท ารายการเรียบรอ้ยแลว้  
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12. ผูใ้ชบ้ริการสามารถดขูอ้มลูการท ารายการโอนเงินผ่านบริการยอ้นหลงัได ้ทั้งน้ี นอกเหนือจากรายการบนัทึกในสมุดบญัชีเงินฝากแลว้ 

ผูใ้ชบ้ริการจะไดร้บัหลกัฐานการท ารายการโอนเงินผ่าน E-mail Address ท่ีผูใ้ชบ้ริการลงทะเบียนไวก้บับริการ  

 “หลกัฐานการท ารายการ” หมายถึง เอกสารหลกัฐานอนัไดแ้ก่ ใบบนัทึกรายการ ใบแจง้การโอนเงิน ใบแจง้รายการ (statement) 

และหลักฐานอื่นใดท่ีท าดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร ์และส่ือบันทึกขอ้มูล หรือส่ือบนัทึกขอ้มลูอื่นใดท่ีใชเ้ก็บขอ้มลู หรือหลักฐานอื่นใดท่ี

ธนาคารแห่งประเทศไทยไดก้ าหนดขึ้ นในอนาคต 

13.  ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการ เพื่อใหธ้นาคารด าเนินการตามค าสัง่ของผูใ้ชบ้ริการ

ภายใตบ้ริการต่างๆ ตามวิธีการแห่งขอ้ตกลงฉบบัน้ี โดยจะไม่ยกเลิกเพิกถอนจนกว่าจะมีการยกเลิกการใชบ้ริการน้ี 

14. การใหบ้ริการและด าเนินการท่ีเกี่ยวขอ้ง ตลอดจนช่องทางการใหบ้ริการต่างๆ ท่ีธนาคารจดัท าขึ้ นเป็นการอ านวยความสะดวกใหก้บั

ผูใ้ชบ้ริการ ความรบัผิดตามธุรกรรมท่ีเกี่ยวขอ้ง ผูใ้ชบ้ริการและธนาคารแต่ละฝ่ายตอ้งรบัผิดชอบต่ออีกฝ่ายในความเสียหายท่ีเกิดขึ้ น

จากการท่ีฝ่ายตนกระท าโดยผิดพลาดหรือประมาทเลินเล่อ หรือปฏบิติัผิดขอ้ตกลง หรือการกระท าท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย แต่ไม่ตอ้ง

รบัผิดชอบต่ออีกฝ่ายหน่ึงในความเสียหายท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสยั หรือดว้ยเหตุอื่นๆ ท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจควบคุมสัง่การของฝ่ายตน    

   ทั้งน้ี  ธนาคารมีความรบัผิดหาก (1) ธนาคารไม่ปฏิบัติตามค าสัง่ระงบัการโอนเงินท่ีมีขอ้ตกลงล่วงหน้า หรือไม่ระงบัเคร่ืองมือ

โอนเงินตามท่ีไดร้บัแจง้จากผูใ้ชบ้ริการ ตามวิธีการและเง่ือนไขท่ีระบุในขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการน้ี และต่อมาเกิดรายการ

โอนเงินผ่านบริการน้ีขึ้ น หรือ (2) ธนาคารยงัมิไดส่้งมอบเคร่ืองมือการโอนเงินใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ และเกิดรายการโอนเงินผ่านบริการน้ี

โดยมิชอบขึ้ น หรือ (3) เกิดรายการโอนเงินผ่านบริการน้ีโดยมิชอบอนัมิใช่ความผิดของผูใ้ชบ้ริการ หรือ (4) ธนาคารไม่ปฏิบติัตาม

ค าสัง่โอนเงินของผูใ้ชบ้ริการ จนเป็นเหตุใหผู้ร้ับโอนเงิน/ผูร้ับช าระเงินค่าสินคา้/บริการไม่ไดร้ับเงินจากการโอนเงินโดยเสร็จส้ิน

สมบูรณ์ตามวิธีการและเง่ือนไขท่ีระบุในขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการน้ี เวน้แต่การไม่ปฏิบัติตามค าสัง่น้ันเกิดจากการท่ี

ผูใ้ชบ้ริการมีเงินในบญัชีไม่พอ และ/หรือไม่มีหรือถูกระงบัการใชว้งเงินสินเช่ือกบัธนาคาร และ/หรือการโอนเงินมีผลท าใหย้อดเงินใน

บญัชีเกินกว่าวงเงินสินเช่ือท่ีตกลงกบัธนาคาร และ/หรืออยูร่ะหว่างการด าเนินทางกฎหมาย และ/หรือธนาคารไดแ้จง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการ

ทราบถึงความขดัขอ้งของการโอนเงินก่อนหรือในขณะท าการโอนเงินอยู่แล้ว และ/หรือผูใ้ชบ้ริการปฏิบัติผิดเง่ือนไขหรือขอ้ตกลงกบั

ธนาคาร              

   “เคร่ืองมือโอนเงิน” หมายถึง รหสัผูใ้ชง้าน (User ID) รหสัผ่าน (Password) และรหสั One Time Password (OTP) บตัรเอทีเอ็ม 

บตัรเดบิต หรือบตัรเครดิต รหสัลบั แผ่นจานแม่เหล็กท่ีบรรจุโปรแกรม หรือเคร่ืองมืออื่นใดท่ีธนาคารมอบใหผู้ใ้ชบ้ริการเพื่อใชเ้ป็น

เคร่ืองมือในการโอนเงินเขา้หรือออกจากบญัชี  
15. ผูใ้ชบ้ริการยอมรบัว่า กรณีเกิดรายการโอนเงินผ่านบริการน้ี อนัมีสาเหตุเคร่ืองมือโอนเงินสญูหาย หรือถูกโจรกรรม ผูใ้ชบ้ริการยอมรบั

ผิดตามจ านวนเงินโอนน้ัน ท่ีเกิดก่อนธนาคารจะด าเนินการอายดั หรือระงบัการใชเ้คร่ืองมือโอนเงิน หรือ การโอนเงินท่ีมีขอ้ตกลง

ล่วงหน้าแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีไดก้ าหนด   

16. หากความเสียหายเกิดขึ้ นจากเคร่ืองมือ หรืออุปกรณก์ารใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการ หรือเกิดจากระบบเครือขา่ยโทรศพัทม์ือถือ ธนาคาร

ไม่ตอ้งรบัผิดชอบต่อผูใ้ชบ้ริการ หรือผูร้บัช าระเงิน/ผูร้บัโอนเงิน 

17. ในกรณีท่ีธนาคารมีความจ าเป็นต้องเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน หรือธุรกรรม หรือขอ้มูลใดๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับการใช้บริการของ

ผูใ้ชบ้ริการคนใดคนหน่ึง หรือหลายคนใหแ้ก่หน่วยงานใดๆ ภายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมาย ค าสัง่ หรือกฎระเบียบของหน่วยงานท่ีมี

อ านาจ หรือควบคุมก ากบัดูแลธนาคาร หรือเป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการ/ใหบ้ริการตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขการ

ใชบ้ริการน้ี ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารเปิดเผย หรือรายงานขอ้มูล  และ/หรือจดัท ารายงานเกี่ยวกับขอ้มูลหรือธุรกรรม

ดงักล่าวของผูใ้ชบ้ริการ มอบใหแ้ก่หน่วยงานน้ันไดทุ้กประการ และใหค้วามยนิยอมน้ีมีผลอยู่ตลอดไป แมจ้ะไดม้ีการยกเลิกการสมคัร

ใชบ้ริการ ยกเลิกการใชบ้ริการน้ี หรือปิดบญัชีเงินฝากแลว้ก็ตาม 

18.  ผูใ้ชบ้ริการรบัรองว่า บรรดาเอกสาร ขอ้มูล รายละเอียดใด ๆ ท่ีปรากฏ และ/หรือ ท่ีไดม้ีการจดัส่งมาใหธ้นาคาร ไม่ว่าจะส่งมาใน

รูปแบบใดและไม่ว่าจะส่งดว้ยตัวผูใ้ชบ้ริการเองหรือบุคคลท่ีผูใ้ชบ้ริการมอบหมาย มีความครบถว้น ถูกตอ้งแทจ้ริง และเป็นปัจจุบัน 

และเป็นขอ้มลูของผูใ้ชบ้ริการ โดยผูใ้ชบ้ริการมีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการขอใชบ้ริการและการท าธุรกรรมใดๆ ท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัการใชบ้ริการน้ี โดยธนาคารไม่มีหน้าท่ีจะตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้ง แทจ้ริง หรือความสมบูรณ์ของเอกสารขอ้มลู และ

รายละเอียดต่างๆ ดงักล่าว 

19. หากผูใ้ชบ้ริการมีความประสงคจ์ะขอแกไ้ขขอ้มลู และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

หรือตามวิธีการท่ีธนาคารก าหนด 
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20.  ในกรณีท่ีเกิดผูใ้ชบ้ริการพบขอ้ผิดพลาดใดๆ จากการโอนเงิน หรือในกรณีท่ีมีเหตุท่ีตอ้งระงบัการด าเนินการภายใตบ้ริการน้ี เป็นการ

ชัว่คราว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือในกรณีการยกเลิกการระงบัการด าเนินการดงักล่าว ผูใ้ชบ้ริการสามารถติดต่อธนาคารไดท่ี้ 

K-Contact Center โทรศพัทห์มายเลข 02-8888888 เมื่อผูใ้ชบ้ริการด าเนินการต่างๆ ตามกระบวนการท่ีธนาคารก าหนดครบถว้น

สมบูรณ์แลว้ ธนาคารตกลงด าเนินการระงับการด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีธนาคารได้แจง้แก่ผูใ้ชบ้ริการน้ัน โดย

ผูใ้ชบ้ริการยงัคงเป็นผูร้ับผิดชอบในการด าเนินการ และรายการธุรกรรมท่ีไดเ้กิดขึ้ นก่อนครบก าหนดระยะเวลาท่ีธนาคารจะมีการ

ระงับการด าเนินการตามท่ีได้รับแจง้ดังกล่าว ทั้งน้ี ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเพิกเฉยต่อค ารอ้งขอใดๆท่ีขดัต่อขอ้ก าหนด/

หลกัเกณฑข์องธนาคาร ทางราชการ และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย  

  กรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการพบขอ้ผิดพลาดใดๆ จากการโอนเงิน หรือในกรณีท่ีมีเหตุท่ีตอ้งระงบัการด าเนินการภายใตบ้ริการน้ี ผูใ้ชบ้ริการ

จะตอ้งใหข้อ้มลูเร่ือง วนั เวลา ผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง  จ านวนเงิน และลกัษณะธุรกรรม หรือขอ้มลูอื่นใดตามท่ีธนาคารจะรอ้งขอและธนาคารจะ

ท าการสอบสวน และแกไ้ขขอ้ผิดพลาด (หากมี) (โดยยึดหลกัเกณฑข์องทางราชการ และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ 

ธนาคาร เป็นหลกั) ใหเ้สร็จส้ินภายใน 30 (สามสิบ) วนันับจากวนัท่ีไดร้บัแจง้ขอ้มลูท่ีครบถว้นและเป็นไปตามรายละเอียดดงักล่าว 

และจะแจง้ผลการสอบสวนใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบภายใน 7 (เจ็ด) วนันับแต่วนัทราบผลการสอบสวน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีขอ้ผิดพลาดท่ี

ธนาคารจะตอ้งชดใชเ้งินแก่ผูใ้ชบ้ริการ ธนาคารจะโอนเงินท่ีผิดพลาดเขา้บัญชีผูใ้ชบ้ริการภายใน 7 (เจ็ด) วนันับจากวนัท่ีธนาคาร

ตรวจพบขอ้ผิดพลาด 

21. ผูใ้ชบ้ริการตกลงช าระค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรมต่างๆ ผ่านบริการน้ีใหแ้ก่ธนาคาร ตามก าหนดเวลาและอตัราท่ีธนาคารก าหนดซ่ึง

ยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม และตกลงเป็นผูร้ับผิดชอบในค่าภาษี ค่าอากรแสตมป์ และค่าใชจ้่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้ นอนัเน่ืองมาจากการใช้

บริการ ทั้งน้ี ผูใ้ชบ้ริการยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบัญชีเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอยู่กบัธนาคารเพื่อช าระหน้ีและ/หรือความ

รบัผิดชอบของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อธนาคาร    

22.  ในกรณีท่ีธนาคารไม่สามารถหกัเงินจากบัญชีของผูใ้ชบ้ริการเพื่อช าระค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรมผ่านบริการ รวมถึงค่าภาษี ค่า

อากรแสตมป์ และค่าใชจ้่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้ นอนัเน่ืองมาจากการท าธุรกรรมน้ันๆ ได ้ผูใ้ชบ้ริการจะไม่สามารถท าธุรกรรมในครั้งน้ันๆ 

ผ่านบริการได ้ 

23. ผูใ้ชบ้ริการตกลงยนิยอมใหธ้นาคารมีสิทธิเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการต่างๆ ไดต้ามแต่จะเห็นสมควร โดยใหถื้อ

ว่าเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการฉบับน้ีดว้ย นอกจากน้ี ธนาคารมีสิทธิท่ีจะระงบัการใหบ้ริการ ตลอดจน

ยกเลิกบริการดงักล่าวน้ีไดไ้ม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเฉพาะแต่ผูใ้ชบ้ริการรายใดรายหน่ึงเมื่อใดก็ได ้โดยธนาคารจะแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหน้า ทั้งน้ี หากผูใ้ชบ้ริการท่ีไม่เขา้ใชง้านระบบครั้งแรกเกินกว่า 30 (สามสิบ) วนั นับจากวนัท่ีขัน้ตอนการสมคัรใชบ้ริการเสร็ จ

ส้ิน ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารยกเลิกการสมคัรใชบ้ริการน้ี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และเมื่อผูใ้ชบ้ริการไดเ้ขา้ใช้

งานระบบครั้งแรกแลว้ หากผูใ้ชบ้ริการไม่เขา้ใชง้านระบบเป็นระยะเวลานานเกินกว่า 1 (หน่ึง) ปี ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมให้

ธนาคารระงบัการใหบ้ริการไดท้นัที โดยหากผูใ้ชบ้ริการมีความประสงคจ์ะใชบ้ริการต่อ ผูใ้ชบ้ริการสามารถยกเลิกการระงบัไดผ่้าน

ทางการยืน่แบบฟอรม์ท่ีสาขา  

      อน่ึง ในกรณีดังต่อไปน้ี ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหเ้ป็นดุลยพินิจของธนาคารในการพิจารณาระงบัการใหบ้ริการ และ/หรือ

เปล่ียนแปลงการใหบ้ริการ และ/หรือยกเลิกการใหบ้ริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไดต้ามท่ีธนาคารเห็นสมควรไดท้นัที 

   23.1 ปรากฏขอ้เท็จจริงท่ีธนาคารเช่ือไดว้่า ขอ้มูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ท่ีผูใ้ชบ้ริการแจง้แก่ธนาคารใหด้ าเนินการตาม

บริการน้ี หรือการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการ มีผลกระทบในทางท่ีไม่เป็นคุณเกิดขึ้ น หรือกระทบต่อสิทธิของธนาคารหรือบุคคลอื่น 

หรือขดัต่อความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือมีวตัถุประสงคอ์นัมิชอบตามกฎหมาย 

    23.2 ผูใ้ชบ้ริการปฏิบติัผิดขอ้ตกลงและเง่ือนไขการใชบ้ริการไม่ว่าขอ้หน่ึงขอ้ใด ซ่ึงรวมถึงการไม่ช าระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 

และค่าใชจ้า่ยต่างๆ ดว้ย  

24. ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการประสงคท่ี์จะยกเลิกการใชบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งจดัส่งแบบฟอรม์ขอเปล่ียนแปลงขอ้มลูฯ พรอ้มแนบเอกสาร

ส าเนาบตัรประชาชนและเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งมายงัสาขาของธนาคาร หรือช่องทางอื่นๆ ท่ีธนาคารก าหนด และด าเนินการต่างๆ ตาม

กระบวนการของธนาคาร โดยธนาคารจะด าเนินการยกเลิกการใชบ้ริการตามความประสงคข์องผูใ้ชบ้ริการโดยเร็ว โดยการยกเลิกจะมี

ผลสมบรูณเ์มื่อผูใ้ชบ้ริการไดร้บั Email ยนืยนัการยกเลิกบริการ 

25. ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสยั หรือเหตุอื่นใดอนัท าใหธ้นาคารไม่สามารถด าเนินการใหบ้ริการตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการฉบบัน้ี

ได ้ผูใ้ชบ้ริการตกลงใหธ้นาคารพิจารณาใหบ้ริการ หรือ ด าเนินการตามท่ีเห็นสมควร เพื่อใหบ้ริการตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใช้



 

Updated 21/02/2019  

บริการฉบับน้ีได ้โดยผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมท่ีจะใหค้วามร่วมมือแก่ธนาคารอย่างเต็มท่ีและทุกวิถีทางในการปรับปรุงวิธีการของ

ธนาคารเพื่อความสะดวกของผูใ้ชบ้ริการในบริการต่างๆ ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการฉบบัน้ี 

26. การล่าชา้ หรืองดเวน้ใดๆ ในการใชสิ้ทธิของธนาคารตามกฎหมายหรือตามเง่ือนไขต่างๆ ตลอดจนคู่มือระเบียบและบันทึกเสียงของ

ธนาคารในระบบโทรศพัท ์ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิ หรือใหค้วามยนิยอมในการด าเนินการใดๆ แก่ผูใ้ชบ้ริการแต่ประการใด 

27. บรรดาหนังสือ จดหมาย ค าบอกกล่าวใดๆ ท่ีธนาคารไดส่้งใหผู้ใ้ชบ้ริการตามท่ีอยู่ท่ีแจง้ไวก้บัธนาคารน้ัน ไม่ว่าจะโดยส่งเองหรือส่งทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน หรือส่งผ่าน E-mail Address หรือ Short Message Service (SMS) ไปยังหมายเลข

โทรศัพท์มือถือท่ีผูใ้ชบ้ริการแจง้ไวก้ับธนาคาร  ใหถื้อว่าไดส่้งใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการโดยชอบแลว้ ทั้งน้ี โดยไม่ตอ้งค านึงถึงว่าจะมีผูร้ับไว ้

หรือไม่ และแมว้่าส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะยา้ยท่ีอยูห่รือท่ีอยู่เปล่ียนแปลงไปหรือถูกร้ือถอนไปโดยไม่ไดแ้จง้การยา้ย การเปล่ียนแปลง หรือการ

ร้ือถอนน้ัน เป็นหนังสือใหธ้นาคารทราบก็ดี หรือส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะหาท่ีอยูต่ามท่ีระบุไวน้ั้นไม่พบก็ดี ใหถื้อว่าผูใ้ชบ้ริการไดร้บัและทราบ

หนังสือ จดหมาย หรือค าบอกกล่าวดงักล่าวแลว้โดยชอบ ทั้งน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ หรือสถานท่ีท างาน หรือเปล่ียนอาชีพการ

งาน ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งแจง้การเปล่ียนแปลงใหธ้นาคารทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรทนัที 

28. ผูใ้ชบ้ริการตกลงผูกพันและปฏิบัติตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการฉบับน้ี และตกลงช าระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ

ค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชบ้ริการน้ี ตามท่ีธนาคารก าหนดและแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบโดยประกาศเป็นการทัว่ไปผ่านช่องทาง

ต่างๆ ของธนาคาร ทั้งท่ีมีอยู่แลว้ในขณะน้ี และท่ีธนาคารจะก าหนดขึ้ นใหม่หรือเปล่ียนแปลงในภายหน้าตามท่ีธนาคารเห็นสมควรทุก

ประการ ทั้งน้ี ผูใ้ชบ้ริการรับทราบและตกลงว่าเป็นสิทธิและดุลยพินิจโดยล าพังของธนาคารท่ีจะเปล่ียนแปลงอตัราค่าธรรมเนียม 

ค่าบริการ และค่าใชจ้่าย และ/หรือวิธีการค านวณ ตามท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควรเมื่อใดก็ได ้โดยธนาคารจะแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการ

ทราบ หรือปิดประกาศไว ้ณ ท่ีท าการสาขา หรือเว็บไซตข์องธนาคาร ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วนั ก่อนท่ีการเปล่ียนแปลงจะ

มีผลใชบ้ังคบั โดยใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ก าหนดและเง่ือนไขน้ีดว้ย เวน้แต่การเปล่ียนแปลงน้ัน ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการไดร้ับประโยชน์ 

ธนาคารไม่จ าเป็นตอ้งบอกกล่าวใหท้ราบล่วงหน้าแต่อยา่งใด และถือว่าผูใ้ชบ้ริการตกลงยนิยอมดว้ยทุกประการ   

29.  ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการฉบับน้ีใหใ้ชบ้ังคับและตีความตามกฎหมายไทย และใหศ้าลไทยเป็นศาลท่ีมีเขตอ านาจในการ

พิจารณาขอ้พิพาทท่ีเกิดขึ้ นตามขอ้ตกลงฉบบัน้ี 
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ตำรำงเปิดเผยขอ้มูลผลิตภณัฑบ์ริกำรธนำคำรทำงอินเตอรเ์น็ตกสกิรไทย  

(K-Cyber Banking/K-Cyber for SME) 

(กรุณาอา่นตารางการเปิดเผยขอ้มลูผลิตภณัฑฉ์บบัน้ี และควรศึกษารายละเอยีดและเง่ือนไขโดย

ละเอียดกอ่นท่ีทา่นจะตดัสินใจซ้ือหรือใชบ้ริการผลิตภณัฑ)์ 

ผูข้ำยผลิตภณัฑ ์: บมจ.ธนำคำรกสกิรไทย 

ผูอ้อกผลิตภณัฑ ์: บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย 

บริกำรธนำคำรทำงอินเตอรเ์น็ตกสิกรไทย (K-Cyber Banking/K-Cyber for SME) 

21 กุมภาพนัธ ์2562 

1. ค ำอธิบำยผลิตภณัฑบ์ริกำรธนำคำรทำงอินเตอรเ์น็ตกสิกรไทย (K-Cyber Banking) โดยย่อ 

บริการธนาคารทางอินเตอรเ์น็ตกสิกรไทย (K-Cyber Banking) เป็นชอ่งทางในการท าธุรกรรมทางการเงนิผ่านอินเตอรเ์น็ตท่ีพฒันาขึ้ นเพื่อใหส้ามารถบริหารจดัการดา้นการเงินไดส้ะดวกมากขึ้ นมี

ระบบรกัษาความปลอดภยัขอ้มลูระดบัสงูของธนาคารท่ีไดม้าตรฐานในดา้นความปลอดภยัของการใชบ้ริการส าหรบัลกูคา้รองรบัการใชง้านทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อใหส้ามารถท าธุรกรรม

ทางการเงินต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อาทิ บริการตรวจสอบขอ้มลูทางบญัชี บริการตรวจสอบขอ้มลูและช าระคา่บตัรเครดิตบริการโอนเงิน ทั้งโอนเงินระหวา่งบญัชตีนเอง โอนเงินใหบุ้คคลอืน่

และโอนเงนิตา่งธนาคาร บริการช าระคา่สินคา้/บริการ บริการสัง่ซ้ือสมุดเชค็หรืออายดัเช็คผ่านอินเตอรเ์น็ต เป็นตน้ ทั้งน้ี ธนาคารจะท าการส่งอีเมลแจง้ผลการท ารายการของลกูคา้ท่ีไดท้ าผ่าน

บริการธนาคารทางอินเตอรเ์น็ตกสิกรไทย (K-Cyber Banking) อีกดว้ย โดยสามารถท ารายการต่างๆ ไดต้ลอด 24 ชม. (กรณีท ารายการช าระบตัรเครดิตกสิกรไทย ระหวา่งเวลา 22.00 น. – 

24.00 น. ระบบจะรบัค าสัง่ของลกูคา้ไว ้และจะท ารายการดงักลา่วในเวลาประมาณ 01.50 น. ซ่ึงจะถือวา่เป็นรายการของวนัถดัไป / กรณีท ารายการช าระคา่สินคา้และบริการระหวา่งเวลา 23.30 

น. – 24.00 น. ระบบจะรบัค าสัง่ของลกูคา้ไว ้และจะท ารายการดงักล่าวในเวลาประมาณ 01.50 น. ซ่ึงจะถือวา่เป็นรายการของวนัถดัไป) 

2. อตัรำค่ำธรรมเนียม / ค่ำบรกิำร 

รำยละเอียด ค่ำธรรมเนียม 

1. คา่ธรรมเนียมแรกเขา้/คา่ธรรมเนียมรายปี ไมคิ่ดคา่ธรรมเนียม 

2. สอบถามยอดบญัชี/ดรูายการเดินบญัชยีอ้นหลงั ไมคิ่ดคา่ธรรมเนียม 

3. โอนเงนิ (เฉพาะบญัชีท่ีมีการลงทะเบียนไวแ้ลว้)  

   โอนเงนิระหวา่งบญัชีตนเอง 

- ในเขตส านักหกับญัชเีดียวกนั 

- ขา้มเขตส านักหกับญัช ี(นับรวมรายการโอนเงินใหบุ้คคลอ่ืนและรายการโอนผ่านมือถือ) 

 

ไมคิ่ดคา่ธรรมเนียม 

ไมคิ่ดคา่ธรรมเนียม 

   โอนเงนิใหบุ้คคลอ่ืนท่ีมบีญัชธีนาคารกสิกรไทยไมเ่กิน 10 รายการ/วนั (นับรวมรายการในเขตและขา้มเขตส านักหกั

บญัชี) 

- ในเขตส านักหกับญัชเีดียวกนั 

- ขา้มเขตส านักหกับญัช ี(นับรวมรายการโอนเงินระหวา่งบัญชตีนเองและรายการโอนผ่านมือถือ) 

 

 

ไมคิ่ดคา่ธรรมเนียม 

ไมคิ่ดคา่ธรรมเนียม 

   โอนเงนิใหบุ้คคลอ่ืนท่ีมบีญัชธีนาคารอ่ืน  

        แบบออนไลน์(Online)    ผูร้บัไดร้บัเงินเขา้บญัชีทนัที 

แบบเร่งดว่น (BAHTNET) ผูร้บัไดร้บัเงินโอนหลงัจากวนัท่ีโอน 1 วนัท าการ 

แบบธรรมดา ผูร้บัไดร้บัเงินโอนหลงัจากวนัท่ีโอน 2 วนัท าการ 

-  วงเงินโอนไมเ่กนิ 2,000,000 บาท/รายการ 

 

ไมคิ่ดคา่ธรรมเนียม 

120 บาท ต่อรายการ 

 

12 บาท ต่อรายการ 

   โอนเงนิไปตา่งประเทศ                                                                                                    

       - คา่การศึกษา                                                                                                                    

       - ส่งเงินออมของชาวต่างประเทศท่ีท างานในประเทศไทย                                                           

       - ส่งเงินไปใหค้รอบครวัหรือญาติพ่ีนอ้งท่ีมีถ่ินพ านักถาวรในตา่งประเทศ 

 

300 บาท ต่อรายการ 

300 บาท ต่อรายการ 

300 บาท ต่อรายการ 

4. ช าระคา่บตัรเครดิตกสิกรไทย ไมคิ่ดคา่ธรรมเนียม 

5. ช าระคา่สินคา้และบริการ ค่าธรรมเนียมต า่สุด 10 บาท  

ค่าธรรมเนียมสงูสุด 20 บาท 

6. บริการเร่ืองเชค็ 

- ตรวจสอบการใชเ้ช็ค/อายดัเชค็ 

- ค่าสมุดเชค็ (รวมอากร) 

 

ไมคิ่ดคา่ธรรมเนียม  

ไมคิ่ดคา่ธรรมเนียม แต่มีคา่สมุดเช็คเล่มละ 300 บาท 

3. ค่ำบริกำรกำรใชจ้่ำยที่เป็นสกุลเงินตำ่งประเทศ 

      - 

4. ขอ้ควรตระหนกัเก่ียวกบัผลิตภณัฑบ์ริกำรธนำคำรทำงอินเตอรเ์น็ตกสิกรไทย (K-Cyber Banking)  

ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งเก็บรกัษารหสัผูใ้ชง้าน (User ID) รหสัผ่าน (Password)  และรหสั One Time Password (OTP) ไวใ้นท่ีมัน่คงปลอดภยั และถือเป็นความลบัเฉพาะตวัของผูใ้ชบ้ริการรายน้ันเท่าน้ัน 

ในกรณีท่ีเกิดการสญูหายหรือหลงลืม ผูใ้ชบ้ริการสามารถติดต่อธนาคารไดท่ี้ K-Contact Center 02-8888888 กด 03 เพื่อแจง้ระงบัรหสัชุดเดิมและขอรหสัชุดใหม่ 

5. ขอ้ควรปฏิบตัเิม่ือลูกคำ้มีควำมประสงคเ์ปลี่ยนแปลงขอ้มูลกำรตดิตอ่ตนเอง 

ลกูคา้สามารถแจง้ความประสงคข์อเปล่ียนแปลงขอ้มลู โดยกรอก “แบบฟอรม์การเปล่ียนแปลงขอ้มลู” พรอ้มแนบเอกสารประกอบการขอเปล่ียนแปลงขอ้มลูท่ีธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา 

6. รำยละเอียดเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัผลิตภณัฑบ์ริกำรธนำคำรทำงอินเตอรเ์น็ตกสิกรไทย (K-Cyber Banking) และช่องทำงกำรตดิตอ่ธนำคำรกสิกรไทย  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ K-Contact Center  02-8888888 กด 03 หรืออีเมล: info@kasikornbank.com หรือ  www.kasikornbank.com 

7. ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีน่ำสนใจ 

- บริการธนาคารบนมือถือกสิกรไทย (K PLUS) 

- ตูเ้อทีเอ็มธนาคารกสิกรไทย (K-ATM) 

ขอ้มูลในเอกสำรฉบบัน้ี มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสมคัรใชบ้ริกำร 


