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ข้อกาํหนดและเงือ่นไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝาก LINE BK (LINE BK Savings Account) 

 ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝาก LINE BK (LINE BK Savings Account) ฉบับนี ้(“ข้อกําหนดและ

เงื่อนไข”) ใชบ้งัคบัระหวา่ง บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ธนาคาร”) กบัผูท่ี้ขอเปิดและใชบ้ญัชีเงินฝาก LINE BK 

(LINE BK Savings Account) ผ่านช่องทาง LINE BK (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ผู้ฝาก” และจะเรียกบญัชีเงินฝาก LINE BK (LINE BK 

Savings Account) ท่ีเปิดและใชผ้า่นช่องทาง LINE BK นีว้า่ “บัญชีเงนิฝาก LINE BK” โดยผูฝ้ากตกลงยินยอมผกูพนัและปฏิบตัติาม

ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขดงันี ้ 

คุณสมบัติของผู้เปิดบัญชีเงนิฝาก LINE BK                                                                   

• บคุคลธรรมดา สญัชาติไทยมีอาย ุ12 ปีบรบิรูณข์ึน้ไป  

ลักษณะของบัญชีเงนิฝาก LINE BK 

• เป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (Non Passbook) ช่ือบัญชีเงินฝาก LINE BK จะต้องเป็น              

ช่ือเดียวกบัผูฝ้าก โดยไมอ่นญุาตใหใ้ชช่ื้ออ่ืนหรอืนามแฝงหรอืใหผู้อ่ื้นเป็นผูร้บัผลประโยชน ์และไมส่ามารถเปิดบญัชีเงินฝาก       

LINE BK เป็นช่ือรว่มได ้ 

• ผูฝ้ากไม่มีสิทธิท่ีจะโอนสิทธิตามบญัชีเงินฝาก LINE BK ใหผู้อ่ื้น เปลี่ยนมือ แกไ้ข หรือนาํไปเป็นหลกัประกันแก่บุคคลอ่ืน  

ไมว่า่ทัง้หมดหรอืแตบ่างสว่น เวน้แตจ่ะไดร้บัความยินยอมเป็นหนงัสอืจากธนาคารก่อน 

• ผูร้บัผลประโยชนท่ี์แทจ้รงิตอ้งเป็นผูเ้ปิดบญัชีเงินฝาก LINE BK เองเทา่นัน้ 

ขั้นตอนการเปิดบัญชีเงนิฝาก LINE BK ผ่านช่องทาง LINE BK 

• ขั้นตอนสําหรับผู้ฝากที่ต้องการเปิดบัญชีเงินฝาก LINE BK พร้อมสมัครใช้บริการของธนาคารผ่านช่องทาง  

LINE BK ดังนี้ 

(1) ผูฝ้ากดาวนโ์หลดแอปพลิเคชนั LINE เลือกเมนู LINE BK แลว้เลือกดาํเนินการ “เปิดบญัชี” โดยกรอกขอ้มูลและ

ปฏิบตัิตามขัน้ตอนท่ีปรากฏบนหนา้จอจนถึงขัน้ตอนการพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตน ไดท้กุวนัตลอด 24 ชั่วโมง  

(2) ผูฝ้ากตอ้งไปพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนท่ีสาขาของธนาคาร หรือจุดบริการท่ีธนาคารกาํหนด หรือพิสจูนแ์ละยืนยนั

ตวัตนผ่านบริการ K PLUS ในอปุกรณโ์ทรศพัทเ์คลื่อนท่ีเครื่องเดียวกนั โดยผูใ้ชบ้ริการ K PLUS จะตอ้งเป็นบคุคล

เดียวกบัผูฝ้ากท่ีตอ้งการเปิดบญัชีเงินฝาก LINE BK  

(3) เมื่อผูฝ้ากไดพิ้สูจนแ์ละยืนยันตัวตนเรียบรอ้ยแลว้ ผูฝ้ากจะตอ้งเขา้ช่องทาง LINE BK เพ่ือปฏิบัติตามขัน้ตอน 

จนครบถว้นสมบรูณ ์โดยหากผูฝ้ากดาํเนินการตามขอ้ (3) นีร้ะหว่างเวลา 06.00 น. – 20.00 น. การเปิดบญัชีเงินฝาก 

LINE BK และการสมคัรใชบ้รกิารของธนาคารผา่นช่องทาง LINE BK จะมีผลสาํเรจ็ทนัที หากผูฝ้ากดาํเนินการตาม

ขอ้ (3) นีภ้ายหลงัเวลา 20.00 น. การเปิดบญัชีเงินฝาก LINE BK และการสมคัรใชบ้ริการของธนาคารผา่นช่องทาง 

LINE BK จะมีผลสาํเรจ็ในวนัถดัไปเวลา 06.00 น. 
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(4) ผูฝ้ากจะตอ้งดาํเนินการตามกระบวนการทัง้หมดใหเ้สร็จสิน้ ภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีผูฝ้ากใหข้อ้มูลไวก้ับ

ธนาคารตามขอ้ (1) หากผูฝ้ากไมด่าํเนินการตามกระบวนการทัง้หมดใหเ้สร็จสิน้ภายในกาํหนดระยะเวลาดงักลา่ว 

ถือว่าการเปิดบญัชีเงินฝาก LINE BK และการสมคัรใชบ้ริการของธนาคารผ่านช่องทาง LINE BK ไม่สาํเร็จ และ

ธนาคารจะนาํขอ้มลูและรายละเอียดท่ีผูฝ้ากใหไ้วแ้ก่ธนาคารออกจากระบบของธนาคาร 

• ขั้นตอนสาํหรับผู้ฝากที่เคยสมัครใช้บริการของธนาคารผ่านช่องทาง LINE BK แล้ว 

(1) ผูฝ้ากสามารถเปิดบัญชีเงินฝาก LINE BK ไดทุ้กวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยการ Log in เขา้สู่ช่องทาง LINE BK 

ตามปกติ ไปท่ีเมนผูลติภณัฑโ์ดยเลอืก “บญัชีเงินฝาก” แลว้กรอกขอ้มลูและปฏิบตัิตามขัน้ตอนท่ีปรากฏบนหนา้จอ  

(2) เมื่อผูฝ้ากปฏิบัติตามขัน้ตอนท่ีปรากฏบนหนา้จอผ่านช่องทาง LINE BK จนครบถ้วนสมบูรณ์แลว้ หากผูฝ้าก

ดาํเนินการระหว่างเวลา 06.00 น. – 20.00 น. การเปิดบัญชีเงินฝาก LINE BK จะมีผลสาํเร็จทันที หากผูฝ้าก

ดาํเนินการภายหลงัเวลา 20.00 น. การเปิดบญัชีจะมีผลสาํเรจ็ในวนัถดัไปเวลา 06.00 น. 

• การเปิดบญัชีเงินฝาก LINE BK จะสมบูรณก็์ต่อเมื่อธนาคารแจง้ผลการเปิดบญัชีผ่านช่องทาง LINE BK บนแอปพลิเคชนั 

LINE และ E-mail Address (ถ้ามี) หรือตามช่องทางอ่ืนท่ีธนาคารกาํหนดต่อไปในอนาคต โดยจะแจง้ภายใน 24 ชั่วโมง 

นบัตัง้แตว่นัท่ีผูฝ้ากดาํเนินการตามขัน้ตอนการเปิดบญัชีเงินฝาก LINE BK ครบถว้นสมบรูณ ์ 

จาํนวนบัญชีเงนิฝาก LINE BK ที่สามารถเปิดได ้

• ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินฝาก LINE BK ได้ไม่เกิน 5 บัญชี และเมื่อนับรวมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทอ่ืน         

(บญัชีเดี่ยว) จากช่องทาง K PLUS ท่ีผูฝ้ากไดผ้กูเพ่ือใชบ้รกิารผ่านช่องทาง LINE BK แลว้จะตอ้งไมเ่กิน 5 บญัชี หรือเป็นไป

ตามหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารกาํหนด  

จาํนวนเงนิขั้นตํ่าในการเปิดบัญชีเงนิฝาก LINE BK คร้ังแรก 

• ไมก่าํหนดจาํนวนเงินฝากขัน้ตํ่า 

ช่องทาง/บริการในการทาํธุรกรรม  

• ผูฝ้ากสามารถทาํธุรกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวกับบัญชีเงินฝาก LINE BK ตามท่ีธนาคารกาํหนดไดผ้่านช่องทาง/บริการต่างๆ 

ดงัตอ่ไปนี ้  

• ช่องทาง LINE BK และเคร่ือง ATM/CDM: ผูฝ้ากสามารถทาํธุรกรรมต่างๆ เช่น ฝาก ถอน โอนเงิน ชาํระค่าสินคา้/

บรกิาร ชาํระคา่สาธารณปูโภค  ชาํระคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดต้ามท่ีธนาคารเปิดใหบ้รกิารในแตล่ะขณะ 

• สํานักงานสาขาของธนาคาร: ผูฝ้ากสามารถฝากเงิน ถอนเงิน และใชบ้ริการอ่ืนๆ ท่ีธนาคารจะเปิดใหบ้ริการต่อไป 

ในอนาคต 

• คอลเซ็นเตอร ์LINE BK โทร. 02-0555555: ผูฝ้ากสามารถขอรายการเดินบญัชี อายดัหรอืยกเลิกอายดับญัชีเงินฝาก 

LINE BK รวมถึงสามารถใชบ้รกิารอ่ืนๆ ท่ีธนาคารจะเปิดใหบ้รกิารตอ่ไปในอนาคต 

• LINE BK Official Account (บนแอปพลิเคชัน LINE): ผูฝ้ากสามารถอายดัหรอืยกเลิกอายดับญัชีเงินฝาก LINE BK 

รวมถึงสามารถใชบ้รกิารอ่ืน ๆ ท่ีธนาคารจะเปิดใหบ้รกิารตอ่ไปในอนาคต 

• K-Contact Center โทร. 02-8888888: ผูฝ้ากสามารถขอรายการเดินบัญชี อายัดหรือยกเลิกอายัดบัญชีเงินฝาก  

LINE BK รวมถึงสามารถใชบ้รกิารอ่ืนๆ ท่ีธนาคารจะเปิดใหบ้รกิารตอ่ไปในอนาคต 
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• จุดบริการตัวแทนของธนาคาร: ผูฝ้ากสามารถฝากเงิน ถอนเงิน และใชบ้รกิารอ่ืนๆ ท่ีธนาคารจะเปิดใหบ้ริการต่อไป

ในอนาคต 

• หาก (1) ผู้ฝากลืมรหัสผ่าน  (PIN) ท่ีผู้ฝากใช้เป็นเครื่องมือในการ Log in เพ่ือเข้าใช้บริการของธนาคารผ่านช่องทาง  

LINE BK หรือ (2) ผูฝ้ากเปลี่ยนแปลงอปุกรณโ์ทรศพัทเ์คลื่อนท่ี หรือ (3) ผูฝ้ากเปลี่ยนแปลงบญัชี LINE ในการเขา้ใชบ้รกิาร

ของธนาคารผ่านช่องทาง LINE BK ผูฝ้ากจะยังสามารถใช้บริการผ่านเครื่อง ATM/CDM สาํนักงานสาขาของธนาคาร               

คอลเซ็นเตอร ์LINE BK และจุดบริการตวัแทนของธนาคาร ไดต้ามประเภทธุรกรรมท่ีธนาคารกาํหนดใหส้ามารถใชบ้ริการ

ผ่านช่องทาง/บริการนัน้ๆ ได ้ทัง้นี ้ผูฝ้ากจะสามารถดขูอ้มลูและทาํรายการโดยใชบ้ญัชีเงินฝาก LINE BK ของตนไดอี้กครัง้ 

เมื่อผูฝ้ากไดป้ฏิบตัิตามขัน้ตอนท่ีธนาคารกาํหนด 

การฝากเงนิ 

• ผู้ฝากสามารถฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝาก LINE BK ด้วยเงินสดผ่านสาขาของธนาคาร จุดบริการตัวแทนของธนาคาร          

เครือ่ง CDM หรอืผา่นช่องทางบรกิารตา่ง ๆ ท่ีธนาคารเปิดใหบ้รกิารรบัฝากเงินสาํหรบับญัชีเงินฝาก LINE BK 

• โอนเงินจากบญัชีเงินฝากบญัชีอ่ืนเขา้บญัชีเงินฝาก LINE BK  

 

การถอนเงนิ 

กรณีผูฝ้ากมคีวามประสงคจ์ะถอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์LINE BK  ผูฝ้ากสามารถทาํผา่น 

• รายการโอนเงินออกไปยงับญัชีเงินฝากบญัชีอ่ืนผา่นช่องทาง LINE BK   

• บรกิารถอนเงินโดยใชบ้ตัรเอทีเอ็ม/บตัรเดบิต ผา่นเครือ่ง ATM  

• บริการถอนเงินโดยไม่ใชบ้ตัรผ่านช่องทาง LINE BK ท่ีเครื่อง ATM ของธนาคาร สาขาของธนาคาร จุดบริการตวัแทนของ

ธนาคาร หรอืช่องทางอ่ืนๆ ตามท่ีธนาคารกาํหนด  

วงเงนิการโอนเงนิ 

• เป็นไปตามวงเงินการโอนเงินของช่องทางตา่งๆ ท่ีผูฝ้ากทาํรายการ ทัง้นี ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้โดยธนาคารจะประกาศ 

ใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป ผา่นช่องทางตา่งๆ ตามท่ีธนาคารกาํหนด 

การปิดบัญชีเงนิฝาก LINE BK   

• ผูฝ้ากสามารถปิดบญัชีเงินฝาก LINE BK  ผา่นช่องทาง LINE BK บนแอปพลเิคชนั LINE ระหวา่งเวลา 06.00 น. – 22.00 น. 

เทา่นัน้ 

• กรณีท่ีผูฝ้ากยังมีบัญชีเงินฝาก LINE BK  อ่ืน ผูฝ้ากจะตอ้งโอนเงินฝากคงเหลือทัง้หมดท่ีมีอยู่ในบัญชีเงินฝาก LINE BK  

ท่ีผูฝ้ากประสงคจ์ะปิด ณ วันทาํรายการปิดบัญชี LINE BK ดังกล่าว (หากมี) ไปยังบัญชีเงินฝาก LINE BK อื่น หรือ 

บัญชีอื่นที่ผูกเพื่อใช้บริการผ่านช่องทาง LINE BK โดยธนาคารจะดาํเนินการจ่ายดอกเบีย้เงินฝากท่ีคา้งจ่าย (หากมี)  

ไปยงับัญชีเงินฝากที่ผู้ฝากทํารายการโอนเงินฝากคงเหลือไปข้างต้น และปิดบญัชีเงินฝาก LINE BK ใหภ้ายในวนัท่ี 

ผูฝ้ากแสดงความประสงคข์อปิดบญัชีเงินฝาก LINE BK ดงักลา่ว 

• กรณีท่ีผูฝ้ากไม่มีบญัชีเงินฝาก LINE BK  อ่ืน ผูฝ้ากจะตอ้งโอนเงินฝากคงเหลือทัง้หมดท่ีมีอยู่ในบญัชีเงินฝาก LINE BK ท่ี      

ผูฝ้ากประสงคจ์ะปิด ณ วนัทาํรายการปิดบญัชี LINE BK ดงักลา่ว (หากมี) ไปยงับัญชีเงินฝากอื่นใดก็ได้ โดยธนาคารจะ
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ดาํเนินการจ่ายดอกเบีย้เงินฝากท่ีคา้งจ่าย (หากมี) ไปยงับัญชีเงนิฝากที่ผู้ฝากทาํรายการโอนเงนิฝากคงเหลือไปข้างต้น 

และปิดบญัชีเงินฝาก LINE BK ใหภ้ายในวนัท่ีผูฝ้ากแสดงความประสงคข์อปิดบญัชีเงินฝาก LINE BK ดงักลา่ว 

• ธนาคารจะแจง้ผลการปิดบญัชีผา่นช่องทาง LINE BK บนแอปพลเิคชนั LINE และ E-mail Address (ถา้มี) ท่ีผูฝ้ากแจง้ไวก้บั

ธนาคาร หรอืตามช่องทางอ่ืนท่ีธนาคารกาํหนดตอ่ไปในอนาคต  

• กรณีปิดบญัชีเงินฝาก LINE BK ผ่านช่องทาง / บริการอ่ืน ๆ (ถา้มี) ผูฝ้ากจะตอ้งปฏิบตัิตามขัน้ตอนและหลกัเกณฑส์าํหรบั

การปิดบญัชีเงินฝาก LINE BK ในแตล่ะช่องทาง/บรกิารตามท่ีธนาคารกาํหนด 

อัตราดอกเบีย้เงนิฝากและอัตราค่าธรรมเนียม 

• เป็นไปตามประกาศอตัราดอกเบีย้เงินฝากและอตัราคา่ธรรมเนียมของธนาคาร ท่ีธนาคารประกาศกาํหนดในแตล่ะขณะ และ

อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามท่ีธนาคารจะประกาศกาํหนดเป็นคราว ๆ ไป โดยธนาคารแบ่งจ่ายดอกเบีย้หลงัจากหักภาษี  

ณ ท่ีจ่าย ตามท่ีกฎหมายกาํหนด (หากมี) ปีละ 2 ครัง้ ภายในเดือนมิถนุายนและเดือนธนัวาคมของทกุปี 

รายการเดินบัญชี      

• ผู้ฝากสามารถขอรับรายการเดินบัญชีเงินฝาก LINE BK ย้อนหลังผ่านช่องทาง LINE BK (สูงสุด 12 เดือน) หรือผ่าน          

คอลเซ็นเตอร ์LINE BK โทร. 02-0555555  

• ผูฝ้ากตกลงชาํระคา่ธรรมเนียมในการขอรายการเดินบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั (หากมี) ตามอตัราท่ีธนาคารกาํหนด 

เงือ่นไขอื่นๆ  

1. ผูท่ี้ประสงคใ์ชบ้ญัชีเงินฝาก LINE BK ตอ้งสมคัรใชบ้รกิารของธนาคารผา่นช่องทาง LINE BK เทา่นัน้  

2. หากผูฝ้ากยินยอมใหผู้อ่ื้นใชบ้ญัชีเงินฝาก LINE BK ของผูฝ้ากเพ่ือรบัโอนหรือถอนเงินในทางทุจริตจนเป็นเหต ุ

ใหเ้กิดความเสยีหายแก่ธนาคารและ/หรอืบคุคลอ่ืน ผูฝ้ากตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบตอ่ความเสยีหายท่ีเกิดขึน้ทัง้สิน้ 

3. ในกรณีเกิดขอ้พิพาทเก่ียวกบับญัชีเงินฝาก LINE BK ผูฝ้ากยินยอมใหธ้นาคารพิจารณาและดาํเนินการตา่งๆ ตาม

ขัน้ตอนและหลกัเกณฑข์องธนาคาร 

4. การฝาก ถอน โอนเงิน ชาํระค่าสินคา้/บริการ  ชาํระค่าสาธารณูปโภค และชาํระค่าใชจ้่ายต่างๆ ใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีธนาคารกาํหนด โดยผูฝ้ากสามารถทาํธุรกรรมผ่านช่องทางตา่งๆ ของธนาคาร อาทิ ผ่าน

สาขาของธนาคาร ผา่นเครือ่ง ATM/CDM ผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส ์ผา่นจดุบรกิารตวัแทนของธนาคาร หรอืผา่น

ช่องทางอ่ืนใดท่ีธนาคารจะจดัใหม้ีขึน้ตอ่ไป ตามประเภทธุรกรรมท่ีธนาคารกาํหนดใหส้ามารถใชบ้รกิารผา่นช่องทาง

นัน้ๆ ได ้ซึ่งในกรณีเหล่านีใ้หถื้อว่ารายการท่ีไดท้าํตามเง่ือนไขของแต่ละบริการและแต่ละช่องทางเป็นรายการท่ี

ถกูตอ้งและผกูพนัผูฝ้ากโดยไม่ตอ้งทาํเอกสารหรือหลกัฐานในการฝากหรือถอนแต่ละคราวอีก เวน้แต่ธนาคารจะ

กาํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ทัง้นี ้เมื่อผูฝ้ากทาํธุรกรรมดงักล่าวครบถว้นสมบูรณต์ามเง่ือนไขท่ีธนาคารกาํหนดแลว้  

ผูฝ้ากตกลงใหถื้อวา่ยอดเงินฝากตามบญัชีเงินฝาก LINE BK ในระบบของธนาคารเป็นยอดเงินฝากท่ีถกูตอ้ง 

5. ถ้าผู้ฝากเป็นพนักงาน ลูกจ้าง หุ้นส่วน กรรมการ หรือมีตาํแหน่งหน้าท่ีในนิติบุคคลใด นาํเช็คท่ีสั่งจ่ายใหแ้ก ่

นิติบคุคลนัน้มาฝากเขา้บญัชีท่ีไมใ่ช่บญัชีของนิติบคุคลตามหนา้เช็ค  ธนาคารอาจปฏิเสธไมย่อมรบัฝากได ้แมว้า่

เช็คนัน้จะมีการสลกัหลงัโดยชอบของนิติบคุคลนัน้ๆ แลว้ก็ตาม 

6. หากในอนาคตธนาคารยินยอมให้มีการมอบฉันทะ และ/หรือ มอบอาํนาจให้เบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก         

LINE BK ได ้และผูฝ้ากมอบฉนัทะ และ/หรือ มอบอาํนาจใหบ้คุคลอ่ืนมาเบิกถอนเงินจากบญัชีเงินฝาก LINE BK 

แทนผูฝ้าก ผูฝ้ากตกลงว่า หากปรากฏว่าผูฝ้ากถึงแก่กรรมลง และทายาทของผูฝ้ากมิไดแ้จง้ใหธ้นาคารทราบเป็น

หนงัสือ และธนาคารไดจ้่ายเงินแก่บคุคลท่ีผูฝ้ากมอบฉนัทะ และ/หรือ มอบอาํนาจไปแลว้ก่อนท่ีธนาคารจะไดร้บั
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แจง้เป็นหนงัสอืดงักลา่ว ใหถื้อวา่ธนาคารไดจ้่ายเงินไปโดยถกูตอ้งแลว้ โดยธนาคารไมต่อ้งรบัผิดชอบตอ่ผูฝ้าก หรอื

ทายาทของผูฝ้ากแตอ่ยา่งใดทัง้สิน้ 

7. ในกรณีท่ีผูฝ้ากนาํเช็คมาฝากเขา้บญัชีเงินฝาก LINE BK ธนาคารจะจดัการเรยีกเก็บเงินตามเช็คใหต้ามวิธีการและ

ภายในระยะเวลาตามปกติประเพณีท่ีธนาคารพาณิชยส์ว่นใหญ่ในประเทศไทยปฏิบตัิกนัอยู่ แตท่ัง้นี ้ในการเรียก

เก็บเงินตามเช็คท่ีนาํฝากนัน้ ไมว่า่ธนาคารจะไดร้บัรองการนาํเขา้บญัชีผูร้บัเงิน (Payee’s Account Credit) รบัรอง

สลกัหลงั (Endorsement Confirmed หรือ Endorsement Guaranteed) หรือรบัประกันการใชเ้งิน (Discharged 

Guaranteed) หรือไม่ก็ตาม หากปรากฏในภายหลังว่าผู้ฝากไม่มีสิทธิในเช็คนั้น หรือมีสิทธิแต่เพียงบกพร่อง  

เป็นเหตใุหธ้นาคารตอ้งรบัผิดชอบใชเ้งินใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของเช็คอนัแทจ้ริงหรือผูห้นึ่งผูใ้ดไป ผูฝ้ากจะตอ้งชดใชเ้งิน

ใหแ้ก่ธนาคารตามจาํนวนท่ีธนาคารตอ้งเสียไปนัน้ พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในอตัราสูงสุดท่ีธนาคารประกาศกาํหนด 

สาํหรบัลกูคา้ท่ีปฎิบตัผิิดเง่ือนไข หรอืผิดนดัชาํระหนี ้นบัแตว่นัท่ีธนาคารไดจ้่ายเงินนัน้เป็นตน้ไป ในกรณีท่ีเรยีกเก็บ

แลว้ไมไ่ดเ้งินตามเช็คท่ีนาํมาฝากนัน้ๆ ธนาคารจะแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบ ในเวลาอนัสมควร และผูฝ้ากจะตอ้งมาติดตอ่

ขอรบัเช็คคืนโดยเรว็ อยา่งไรก็ตาม ผูฝ้ากมีหนา้ท่ีตอ้งตดิตามวา่เช็คท่ีฝากเรยีกเก็บนัน้ สามารถเรียกเก็บไดห้รือไม่ 

ซึ่งถา้เรียกเก็บเงินไม่ได ้ผูฝ้ากมีหนา้ที่ติดตามขอรบัเช็คนัน้คืน ในกรณีที่ผูฝ้ากละเลยไม่มาติดต่อขอรบัเช็คคืน  

หากเกิดความเสยีหายแตอ่ยา่งใด ผูฝ้ากตกลงรบัผิดชอบเองทัง้สิน้ 

8. ในการโอนเงิน ธนาคารจะทาํการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก LINE BK  ของผู้ฝาก ตามจาํนวนเงินท่ีผู้ฝากระบ ุ

พรอ้มคา่ธรรมเนียม (เป็นไปตามประกาศอตัราคา่ธรรมเนียมของธนาคาร) (หากมี) และเงินจะถกูโอนเขา้บญัชีของ

ผูร้บัโอนทนัทีหลงัจากท่ีผูฝ้ากไดท้าํรายการโอนเงิน ยกเวน้แตก่ารโอนเงินตา่งธนาคารจะตอ้งเป็นไปตามระยะเวลา

ท่ีธนาคารกาํหนดเทา่นัน้ 

9. ผูฝ้ากสามารถรบัหลกัฐานการทาํรายการ และขอตรวจสอบรายการเดินบญัชีไดผ้่านช่องทาง/บริการต่างๆ ตามท่ี

ธนาคารกาํหนด อนึ่ง “หลักฐานการทํารายการ” หมายถึง เอกสารหลกัฐานอนัไดแ้ก่ ใบบนัทึกรายการ ใบแจง้ 

การโอนเงิน ใบแจง้รายการ (Statement) และหลกัฐานอ่ืนใดท่ีทาํดว้ยเครือ่งคอมพิวเตอร ์และสือ่บนัทกึขอ้มลู หรอื

สือ่บนัทกึขอ้มลูอ่ืนใดท่ีใชเ้ก็บขอ้มลู หรอืหลกัฐานอ่ืนใดท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยไดก้าํหนดขึน้ในอนาคต 

10. ผู้ฝากตกลงชาํระค่าบริการรกัษาบัญชี และ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเฉพาะ 

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินขา้มเขตสาํนกัหกับญัชี ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมเช็คคืน โดยยินยอมให ้

หกัเงินดงักลา่วจากบญัชีเงินฝาก LINE BK  ได ้ตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารกาํหนด และหากไม่มีเงินฝาก

เหลอืผูฝ้ากยินยอมใหธ้นาคารพิจารณาปิดบญัชีเงินฝากได ้โดยธนาคารจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

11. ในกรณีท่ีธนาคารตอ้งนาํสง่ภาษี ณ ท่ีจ่ายจากดอกเบีย้เงินฝากในบญัชีเงินฝาก LINE BK ของผูฝ้าก แต่ธนาคาร

ไม่ไดท้าํการหกัภาษีไวก้่อน ผูฝ้ากตกลงยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูฝ้ากท่ีมีอยู่กับธนาคาร 

ไมว่า่ประเภทใดไดท้นัที โดยไมจ่าํเป็นตอ้งบอกกลา่ว 

12. ในกรณีผูฝ้ากมีหนีส้นิท่ีตอ้งชาํระอยูก่บัธนาคาร ไมว่า่จะมีหลกัประกนัหรอืไมก็่ตาม ผูฝ้ากยินยอมใหธ้นาคารมีสทิธิ

หกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทใดๆ ท่ีผูฝ้ากมีอยู่กบัธนาคาร หรือเงินซึ่งอยู่ในความครอบครองดแูล และ/หรือใน

อาํนาจสั่งการของธนาคารไม่ว่าธนาคารจะไดร้บัฝากเงิน ไดก้ารครอบครองดูแล และ/หรือไดอ้าํนาจสั่งการนี ้

มาโดยทางใด เพ่ือเขา้ชาํระหนี ้และ/หรือ ความรบัผิดชอบของผูฝ้ากไดท้นัทีโดยไม่จาํตอ้งบอกกลา่ว ทัง้นีธ้นาคาร

จะนาํสง่หลกัฐานการหกับญัชีใหผู้ฝ้ากทราบ 

13. กรณีธนาคารตรวจสอบพบว่า  การฝากเงินของผูฝ้ากเป็นบญัชีเงินฝากผิดประเภทหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ของธนาคาร หรอืตามท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทย หรอืหนว่ยงานท่ีมีอาํนาจกาํกบัดแูลธนาคาร หรอืกฎหมายกาํหนด

ไว้เป็นการเฉพาะ ธนาคารมีสิทธิปิดบัญชีเงินฝาก และทําการเปิดบัญชีเงินฝากใหม่ เพ่ือโอนเงินดังกล่าว 
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เขา้บญัชีเงินฝากใหม ่โดยเริ่มสญัญาการฝากใหม่ ตามท่ีธนาคาร หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานท่ีมี

อาํนาจกาํกบัดแูลธนาคาร หรอืกฎหมายกาํหนด โดยธนาคารจะหกัดอกเบีย้ท่ีธนาคารคาํนวณใหใ้นบญัชีเงินฝาก 

ท่ีผิดประเภทนัน้ (หากมี) คืน และจ่ายดอกเบีย้ในบัญชีเงินฝากท่ีเปิดใหม่ยอ้นหลงัใหน้ับแต่วันท่ีผูฝ้ากนาํฝาก 

ตามระยะเวลาการฝากจรงิในอตัราดอกเบีย้ตามประเภทของบญัชีเงินฝากท่ีเริม่สญัญาการฝากใหมต่ามท่ีธนาคาร

ประกาศกาํหนด 

14. ผูฝ้ากรบัรองวา่ บรรดาเอกสาร ขอ้มลู รายละเอียดใด ๆ ท่ีปรากฏ และ/หรอื ท่ีไดม้ีการจดัสง่มาใหธ้นาคาร ไมว่า่จะ

สง่มาในรูปแบบใดและไม่ว่าจะสง่ดว้ยตวัผูฝ้ากเองหรือบคุคลท่ีผูฝ้ากมอบหมาย มีความครบถว้น ถกูตอ้ง แทจ้รงิ 

เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลของผู้ฝาก โดยผู้ฝากมีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการขอเปิด 

บญัชีเงินฝาก LINE BK และการทาํธุรกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเปิดบญัชีเงินฝาก LINE BK   

15. หากผูฝ้ากมีความประสงคจ์ะขอแกไ้ขขอ้มูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ผูฝ้ากจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็น   

ลายลกัษณอ์กัษรลว่งหนา้ตามหลกัเกณฑข์องธนาคาร 

16. ในกรณีเอกสาร / ขอ้มลู เก่ียวกบัการเปิดบญัชีเงินฝาก LINE BK ของผูฝ้ากท่ีใหไ้วแ้ก่ธนาคารนัน้ไมถ่กูตอ้งครบถว้น

ตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑข์องธนาคาร / หนว่ยงานท่ีมีอาํนาจกาํกบัดแูลธนาคาร / หนว่ยงานของรฐั ผูฝ้ากมีหนา้ท่ี

นาํส่งและ/หรือดาํเนินการเก่ียวกบัเอกสาร/ขอ้มลูการเปิดบญัชีเงินฝาก LINE BK กับธนาคารใหถ้กูตอ้งครบถว้น

โดยเรว็ หากไมด่าํเนินการ ผูฝ้ากตกลงยินยอมใหส้ทิธิธนาคารสามารถระงบัการฝากถอน โอนเงิน และ/หรอืธุรกรรม

ทางการเงินต่างๆ เกี่ยวกับบญัชีเงินฝาก LINE BK ของผูฝ้ากไดจ้นกว่าผูฝ้ากจะไดด้าํเนินการเกี่ยวกับเอกสาร / 

ขอ้มูลการเปิดบญัชีเงินฝาก LINE BK ของผูฝ้าก ใหถ้กูตอ้งครบถว้นตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑด์งักลา่ว 

17. เวน้แต่ธนาคารจะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ในกรณีท่ีผูฝ้ากพบขอ้ผิดพลาดใดๆ จากการดาํเนินการ หรือในกรณีท่ีมี

เหตท่ีุตอ้งระงบัการดาํเนินการภายใตบ้ริการนีเ้ป็นการชั่วคราว ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น หรือในกรณีการยกเลิก

การระงับการดาํเนินการดงักล่าว ผูฝ้ากสามารถติดต่อธนาคารไดท่ี้ คอลเซ็นเตอร ์LINE BK โทร. 02-0555555  

เมื่อผูฝ้ากดาํเนินการตา่งๆ ตามกระบวนการท่ีธนาคารกาํหนดครบถว้นสมบรูณแ์ลว้ ธนาคารตกลงดาํเนินการระงบั

การดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีธนาคารไดแ้จง้แก่ผูฝ้ากนัน้ โดยผูฝ้ากยงัคงเป็นผูร้บัผิดชอบในการ

ดาํเนินการ และรายการธุรกรรมท่ีไดเ้กิดขึน้ก่อนท่ีธนาคารจะมีการระงับการดาํเนินการตามท่ีไดร้บัแจง้ดงักลา่ว 

ทัง้นี ้ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเพิกเฉยตอ่คาํรอ้งขอใดๆท่ีขดัต่อขอ้กาํหนด/หลกัเกณฑข์องธนาคาร ทางราชการ 

และ/หรอืธนาคารแหง่ประเทศไทย  

กรณีท่ีผูฝ้ากพบขอ้ผิดพลาดใดๆ จากการชาํระเงิน และ/หรือการโอนเงิน หรือในกรณีท่ีมีเหตท่ีุตอ้งระงบั

การดาํเนินการภายใตบ้ริการนีผู้ฝ้ากจะตอ้งใหข้อ้มลูเรื่อง วนั เวลา ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จาํนวนเงิน และลกัษณะธุรกรรม 

หรอืขอ้มลูอ่ืนใดตามท่ีธนาคารจะรอ้งขอและธนาคารจะทาํการสอบสวนตามท่ีไดร้บัแจง้ ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ และ

แกไ้ขขอ้ผิดพลาด (หากมี) โดยยดึหลกัเกณฑข์องทางราชการ และ/หรอืธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/หรอืธนาคาร

เป็นหลกั 

18. หากความเสียหายเกิดขึน้จากเครื่องมือ หรืออุปกรณ์การใช้บริการของผู้ฝาก หรือเกิดจากระบบเครือข่าย

โทรศพัทเ์คลือ่นท่ี ธนาคารไมต่อ้งรบัผิดชอบตอ่ผูฝ้าก หรอืผูร้บัโอนเงิน 

19. ผูฝ้ากตกลงยินยอมวา่ ธนาคารมีสทิธิโอนสทิธิ และ/หรอืประโยชน ์และ/หรอืหนา้ท่ีไมว่า่ทัง้หมดหรอืเพียงบางสว่นท่ี

มีอยูต่ามบญัชีเงินฝาก LINE BK ใหแ้ก่บคุคล และ/หรอืสถาบนัการเงินใดๆ ก็ไดต้ามท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

โดยไม่จาํตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผูฝ้ากแต่อย่างใด แต่จะมีการแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบ ทัง้นีผู้ฝ้ากจะโอนสิทธิ 

และ/หรือประโยชน ์และ/หรือหนา้ท่ีไมว่่าทัง้หมดหรือเพียงบางสว่นท่ีมีอยู่ตามบญัชีเงินฝาก LINE BK ใหแ้ก่บคุคล 

และ/หรอืสถาบนัการเงินใดๆ ไมไ่ดโ้ดยเด็ดขาด เวน้แตไ่ดร้บัความยินยอมจากธนาคารลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษร 
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20. การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขการเปิดและใชบ้ญัชีเงินฝาก LINE BK  

20.1 หากเป็นการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขท่ีสง่ผลใหผู้ฝ้ากเกิดภาระหรอืความเสีย่งท่ีเพ่ิมขึน้ การเปลีย่นแปลงดงักลา่ว

จะมีผลเมื่อผูฝ้ากใหค้วามยินยอม 

20.2 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขอ่ืน ผูฝ้ากตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได ้ตามท่ีธนาคาร

เห็นสมควร โดยหากเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ฝาก (เช่น การปรับ

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการท่ีสอดคลอ้งกับต้นทุนท่ีเพ่ิมขึน้ การเปลี่ยนแปลงช่องทางในการให้บริการ  

การเปลี่ยนแปลงวันครบกําหนดชําระหนี)้ ธนาคารจะสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสาํคัญของ 

การเปลีย่นแปลงท่ีชดัเจนใหผู้ฝ้ากทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั หรอืระยะเวลาอ่ืนตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

20.3 หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑก์าํหนดใหธ้นาคารตอ้งดาํเนินการเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขไวเ้ป็น

การเฉพาะเป็นอยา่งอ่ืน ผูฝ้ากตกลงยินยอมใหธ้นาคารปฏิบตัิตามกฎหมายและ/หรอืกฎเกณฑด์งักลา่วได ้

21. กรณีผูฝ้ากมีเงินฝากคงเหลือในบญัชีเงินฝาก LINE BK ตํ่ากว่าจาํนวนเงินขัน้ตํ่าท่ีธนาคารกาํหนด และไม่มีการ

เคลื่อนไหวติดตอ่กนัเกินกวา่ 1 ปี ผูฝ้ากยินยอมชาํระคา่ธรรมเนียมรกัษาบญัชีเงินฝากใหแ้ก่ธนาคาร ตามจาํนวนท่ี

ธนาคารกาํหนด โดยใหห้กัจากบญัชีเงินฝาก LINE BK ของผูฝ้ากไดท้นัที และ/หรอืปิดบญัชีเงินฝาก LINE BK และ/

หรอืดาํเนินการอ่ืนใดตามท่ีธนาคารไดป้ระกาศ โดยไมต่อ้งแจง้หรอืไดร้บัความยินยอมจากผูฝ้ากลว่งหนา้ โดยกรณี

ท่ีธนาคารจะหกัคา่ธรรมเนียมรกัษาบญัชีเงินฝากธนาคารจะแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั  

22. ธนาคารมีสิทธิระงบัการเคลื่อนไหวบญัชีเงินฝาก LINE BK และ/หรือทาํการอายดัเงินฝากในบญัชีเงินฝาก LINE BK 

และ/หรือปิดบญัชีเงินฝาก LINE BK และ/หรือระงบั และ/หรือยกเลิกการใหบ้ริการภายใตข้อ้กาํหนดและเง่ือนไข

ฉบบันี ้ไดไ้มว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น หรอืเฉพาะแตผู่ฝ้ากรายใดรายหนึง่ โดยธนาคารจะแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบลว่งหนา้ 

เวน้แตใ่นกรณีดงัจะกลา่วตอ่ไปนี ้ผูฝ้ากตกลงใหธ้นาคารมีสทิธิตามท่ีระบขุา้งตน้ไดท้ันทีตามท่ีธนาคารเห็นสมควร 

อนึง่ ผูฝ้ากตกลงยอมรบัวา่ ธนาคารไมต่อ้งรบัผิดชอบในความเสยีหายใดๆ ท่ีเกิดจากการดาํเนินการดงักลา่ว 

22.1 ในกรณีท่ีขอ้มูล รายละเอียด คาํรบัรอง หรือคาํยืนยันใดๆ ท่ีผูฝ้ากใหไ้ว ้ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกตอ้ง หรืออาจ

ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดในสาระสาํคญั 

22.2 ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงท่ีธนาคารเช่ือไดว้่า ขอ้มลู และ/หรือรายละเอียดตา่งๆ ท่ีผูฝ้ากแจง้ แก่ธนาคารให้

ดาํเนินการตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขฉบบันี ้หรอืการใชบ้ริการของผูฝ้าก อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางท่ี 

ไม่เป็นคุณเกิดขึน้ หรืออาจกระทบต่อสิทธิของธนาคารหรือบุคคลอ่ืน หรือมีความเสี่ยงว่าผู้ฝากอาจมี

วตัถปุระสงคอ์นัมชิอบตามกฎหมาย หรอือาจขดัตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรอือาจ

ทาํใหธ้นาคารปฏิบตัิผิดกฎหมาย และ/หรือกฎขอ้บงัคบั และ/หรือคาํสั่งใดๆ และ/หรือคาํขอความรว่มมือใดๆ 

ของธนาคาร และ/หรอื ธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/หรอืผูต้รวจสอบ และ/หรอืหนว่ยงานท่ีมีอาํนาจควบคมุ

หรอืกาํกบัดแูลธนาคาร   

22.3 ในกรณีท่ีปรากฎขอ้เท็จจรงิท่ีธนาคารเช่ือไดว้า่ ผูฝ้ากไม่ไดใ้ชบ้ญัชีดว้ยตวัเอง หรือมีบคุคลอ่ืนท่ีไมใ่ช่ผูฝ้ากใช้

บญัชีของผูฝ้าก 

22.4 ในกรณีท่ีบญัชีเงินฝาก LINE BK มียอดเงินคงเหลอืเป็นลกูหนีธ้นาคาร หรอืบญัชีเงินฝาก LINE BK  ถกูอายดั

โดยคาํสั่งศาล หรือเจา้พนกังานผูม้ีอาํนาจตามกฎหมาย หรือผูฝ้ากถึงแก่กรรม หรือบญัชีเงินฝาก LINE BK 

หรือผูฝ้ากมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการกระทาํผิดกฎหมาย หรือไดร้บัเงินจากการท่ีผูอ่ื้นไดก้ระทาํการโอนเงินเขา้ 

ผิดบญัชี หรอืในกรณีอ่ืนท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

22.5 ผูฝ้ากปฏิบัติผิดขอ้กาํหนดและเง่ือนไขไม่ว่าขอ้หนึ่งขอ้ใด ซึ่งรวมถึงการไม่ชาํระค่าธรรมเนียม  ค่าบริการ 

คา่ใชจ้่ายตา่งๆ และภาษีอากร (หากมี)  
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22.6 ธนาคารตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรอืคาํสั่งและ/หรือการขอความรว่มมือของศาล หรอืผูม้ี

อาํนาจตามกฎหมาย หรอืธนาคารแหง่ประเทศไทย หรอืหนว่ยงานท่ีมีอาํนาจควบคมุหรอืกาํกบัดแูลธนาคาร 

23. บรรดาหนงัสือ จดหมาย คาํบอกกลา่ว ขอ้มลูใดๆ ท่ีธนาคารไดส้ง่ใหผู้ฝ้าก ไม่ว่าจะโดยสง่เองหรือสง่ทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนไปยังท่ีอยู่ท่ีผู้ฝากได้แจ้งธนาคาร หรือส่งผ่าน E-mail Address ไปยัง E-mail 

Address ท่ีผูฝ้ากไดแ้จง้ธนาคาร หรือส่ง SMS ไปยงัหมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีท่ีผูฝ้ากไดแ้จง้ธนาคาร หรือผ่าน

บริการ/ช่องทางตามท่ีผูฝ้ากตกลงไวก้ับธนาคาร (ซึ่งต่อไปนี ้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกท่ีอยู่        

E-mail Address หมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีและบริการ/ช่องทางดงักลา่ววา่ “ช่องทางรับข้อมูล”) ใหถื้อว่าไดส้ง่

ใหแ้ก่ผูฝ้ากโดยชอบแลว้ ทัง้นี ้โดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงว่าจะมีผูร้บัไวห้รือไม่ และแมว้่าส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะช่องทางรบั

ขอ้มลูถกูยา้ยหรือถกูเปลี่ยนแปลงไปหรือถกูรือ้ถอน โดยผูฝ้ากไมไ่ดแ้จง้การยา้ย การเปลี่ยนแปลง หรือการรือ้ถอน

นัน้ใหธ้นาคารทราบก็ดี หรือสง่ใหไ้ม่ไดเ้พราะหาช่องทางรบัขอ้มลูไม่พบก็ดี ใหถื้อว่าผูฝ้ากไดร้บัและทราบหนงัสอื 

จดหมาย คาํบอกกล่าว หรือขอ้มูลดงักล่าวแลว้โดยชอบ ทัง้นี ้หากมีการยา้ย การเปลี่ยนแปลง หรือการรือ้ถอน

ช่องทางรบัขอ้มลู ผูฝ้ากจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรทนัที 

24. ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งอยู่ภายใตก้ฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสั่ง คู่มือ คาํขอความรว่มมือ และหลกัเกณฑใ์ดๆ 

ของธนาคารแห่งประเทศไทย ศาล หน่วยงานกาํกบัดแูล และหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอาํนาจ (แลว้แตก่รณี) ทัง้ท่ีมีอยู ่

ในขณะนีแ้ละจะมีในภายหนา้ (รวมเรียกว่า “กฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง”) หากมีการเปลี่ยนแปลง

กฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ผูใ้ช้บริการตกลงว่า ผูใ้ช้บริการจะตอ้งปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ ์

ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเปลี่ยนแปลงนัน้ทนัทีตามท่ีธนาคารจะแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบ หากผูใ้ชบ้ริการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ิ

ตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง จนเป็นเหตุใหธ้นาคารถูกเรียกค่าปรบั ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใชจ้่าย 

ผูใ้ชบ้รกิารตกลงรบัผิดชอบชดใชค้า่ปรบั คา่เสยีหาย และ/หรอืคา่ใชจ้่ายดงักลา่วใหแ้ก่ธนาคารโดยพลนั 

25. ผูฝ้ากตกลงชาํระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ตามที่ธนาคารกาํหนดและแจง้ให ้      

ผูฝ้ากทราบโดยประกาศเป็นการทั่ วไปผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร ทั้งนี ้ ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลง 

อตัราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในภายหนา้ไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขในขอ้ 20.  

26. การลา่ชา้ หรืองดเวน้ใดๆในการใชส้ิทธิของธนาคารตามกฎหมาย ตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขตา่งๆ ตลอดจนคูม่ือ 

ระเบียบต่างๆ ของธนาคาร และบันทึกเสียงของธนาคารในระบบโทรศัพท์ ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิหรือให ้

ความยินยอมในการผิดสญัญาของผูฝ้ากแตป่ระการใด 

27. ผูฝ้ากตกลงและยอมรบัว่า ในกรณีเปิดบญัชีเงินฝาก LINE BK  ผ่านช่องทาง LINE BK หรือช่องทาง/บริการอ่ืน

ตามท่ีธนาคารกาํหนด (ถา้มี) และการลงนามตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขฉบบันีไ้ดก้ระทาํภายใตบ้รกิารของธนาคาร

ผ่านช่องทาง LINE BK หรือช่องทาง/บริการอ่ืนตามท่ีธนาคารกาํหนด (ถา้ม)ี (ตามแต่กรณี) การใชร้หสัผ่าน (PIN) 

และ/หรือ รหสั One Time Password (OTP) และ/หรือเครื่องมืออ่ืนใดท่ีผูฝ้ากใชเ้ป็นเครื่องมือในการ Log in เขา้สู่

ช่องทาง LINE BK หรือเขา้สูช่่องทาง/บริการอ่ืนตามท่ีธนาคารกาํหนด (ถา้มี) (ตามแตก่รณี) และ/หรือเพ่ือยอมรบั/

ยืนยนั/ลงนามประกอบการใชบ้ริการตา่งๆ (ซึ่งในขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของบรกิารของธนาคารผา่นช่องทาง LINE 

BK หรือช่องทาง/บริการอ่ืนตามท่ีธนาคารกาํหนด (ถา้มี) (ตามแต่กรณี) จะรวมเรียกว่า “เคร่ืองมือโอนเงิน”)       

ถือเป็นลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกสท่ี์ผูฝ้ากใชใ้นการยอมรบั/ยืนยนั/ลงนามเปิดบญัชีเงินฝาก LINE BK ผา่นบรกิารของ

ธนาคารผ่านช่องทาง LINE BK หรือผ่านช่องทาง/บริการอ่ืนตามท่ีธนาคารกาํหนด (ถ้ามี) (ตามแต่กรณี) และ        

ลงนามตามขอ้กาํหนดและเงื่อนไขฉบบันี ้และการกระทาํใดๆ หากไดก้ระทาํไปโดยการใชเ้ครื ่องมือโอนเงิน

ดงักลา่วแลว้ ผูฝ้ากตกลงใหถื้อว่าถูกตอ้งสมบูรณ์นับตัง้แต่เวลาท่ีมีการยอมรบั/ยืนยัน/ลงนามการทาํธุรกรรม 

เปิดบัญชีเงินฝาก LINE BK ผ่านบริการของธนาคารผ่านช่องทาง LINE BK หรือผ่านช่องทาง/บริการอ่ืนตามท่ี

ธนาคารกาํหนด (ถา้มี) (ตามแต่กรณี) และใหม้ีผลผูกพนัผูฝ้าก รวมทัง้ใหถื้อว่าเป็นการท่ีผูฝ้ากไดล้งลายมือช่ือ
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อิเล็กทรอนิกสข์องผูฝ้ากใหไ้วแ้ก่ธนาคารเพ่ือเป็นหลกัฐานในการทาํขอ้กาํหนดและเง่ือนไขฉบับนีโ้ดยถูกตอ้ง

สมบูรณแ์ลว้ และตกลงใหธ้นาคารสามารถใชข้อ้มูลการทาํธุรกรรมเปิดบญัชีเงินฝาก LINE BK ผ่านบริการของ

ธนาคารผ่านช่องทาง LINE BK หรือช่องทาง/บริการอ่ืนตามท่ีธนาคารกาํหนด (ถ้ามี) ดังกล่าว (ตามแต่กรณี)  

เป็นตน้ฉบบัเอกสารประกอบกับขอ้กาํหนดและเง่ือนไขฉบบันี ้ใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในการพิสจูนว์่าผูฝ้ากไดท้าํ

ธุรกรรมการเปิดบญัชีเงินฝาก LINE BK ผ่านบริการของธนาคารผ่านช่องทาง LINE BK หรือช่องทาง/บริการอ่ืน

ตามท่ีธนาคารกาํหนด (ถา้มี) (ตามแตก่รณี) และใชใ้นการดาํเนินการทางกฎหมายไดท้กุประการ 

28. ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลใดๆ ของผู้ฝาก โดย 

มีวตัถปุระสงคท่ี์จาํเป็นเพ่ือการใหบ้รกิารแก่ผูฝ้าก การดาํเนินการตามคาํขอของผูฝ้ากกอ่นใหบ้รกิาร การมอบหมาย

งานใหผู้อ่ื้นดาํเนินการแทนธนาคารเพ่ือสนบัสนนุการใหบ้ริการ เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร 

งานติดตามทวงถาม เป็นตน้ การโอนสิทธิและ/หรอืหนา้ท่ี และ/หรือการจดัการขอ้รอ้งเรียน นอกจากนี ้ผูฝ้ากตกลง

ยินยอมใหธ้นาคารเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วไดท้ัง้ในประเทศและตา่งประเทศใหแ้ก่ ผูใ้หบ้ริการภายนอก ตวัแทนของ

ธนาคาร ผูร้บัจา้งช่วงงานต่อ พนัธมิตรทางธุรกิจท่ีออกผลิตภณัฑร์่วมกันในลกัษณะ co-brand ผูส้นใจจะเขา้รบั

โอนสิทธิ/หน้าท่ี ผู้ร ับโอนสิทธิ/หน้าท่ี และ/หรือผู้ให้บริการ Cloud Computing และยินยอมให้ผู้ร ับข้อมูล 

จากธนาคารดงักลา่ว เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วต่อไปไดภ้ายใตว้ตัถปุระสงคด์งักลา่ว ทัง้นี ้

รายละเอี ยดอ่ื นๆ และสิ ทธิ  ปรากฏในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคลในเว็ บไซต์ของธนาคาร 

www.kasikornbank.com/th/privacy-policy 

ในกรณีท่ีผูฝ้ากมีการใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลอ่ืนใดแก่ธนาคารเพ่ือดาํเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถปุระสงค์

ขา้งตน้ ผูฝ้ากขอรบัรองวา่ไดร้บัความยินยอมจากบคุคลอ่ืนดงักลา่ว หรอืไดอ้าศยัหลกัเกณฑอ่ื์นทางกฎหมายในการ

ใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลอ่ืนดงักลา่วแก่ธนาคาร และไดแ้จง้ใหบ้คุคลอ่ืนดงักลา่วทราบถึงรายละเอียดการเก็บ

รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลขา้งตน้แลว้ 

29. ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขฉบบันีใ้หใ้ชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และใหศ้าลไทยเป็นศาลท่ีมีเขตอาํนาจ 

ในการพิจารณาขอ้พิพาทท่ีเกิดขึน้ตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขฉบบันี ้ 

30. ในการใชบ้รกิารรบัเงินโอน/สง่เงินโอนต่างประเทศ ผูฝ้ากตกลงยินยอมใหธ้นาคารเปิดเผยขอ้มลูช่ือบญัชีและเลขท่ี

บญัชีของผูฝ้าก ไปยงัผูส้ง่เงินโอนและผูใ้หบ้ริการสง่เงินโอนในตา่งประเทศ หรือผูร้บัเงินโอนและผูใ้หบ้ริการรบัเงิน

โอนในต่างประเทศ (แลว้แต่กรณี) เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการปฏิบตัิตามกฎหมาย และการกาํกบัดแูลท่ีมีผลใชบ้งัคบั

กบัผูใ้หบ้ริการสง่เงินโอนในต่างประเทศหรือผูใ้หบ้ริการรบัเงินโอนในต่างประเทศ และเพ่ือความถกูตอ้งในการทาํ

ธุรกรรม ทั้งนี ้หากผู้ฝากไม่ประสงค์ให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลในกรณีดังกล่าว โดยผู้ฝากยอมรับว่าผู้ฝาก 

อาจไม่สามารถใชบ้ริการรบัเงินโอน/สง่เงินโอนต่างประเทศบางรายการท่ีตอ้งใชข้อ้มูลดงักลา่วได ้ผูฝ้ากสามารถ

ติดตอ่ธนาคารท่ี K-Contact Center โทร. 02-8888888 

 

 

 

 


