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ส่วนที่ 3: ค ำแนะน ำ เงือ่นไข และคู่มือกำรใช้บริกำร  

ขอ้ตกลงและเง่ือนไขนี ้ใชบ้งัคบัระหว่าง บมจ. ธนาคารกสกิรไทย (“ธนำคำร”) กับผูท่ี้ขอท าสญัญา การเป็นตวัแทนใหบ้รกิารทางการเงิน (Banking Agent) และ
ขอใชบ้ริการเครื่อง EDC เพ่ือเป็นจุดบริการพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนทางอิเล็กทรอนิกส ์(K CHECK ID) (“ผู้ขอท ำสัญญำ”) และเจา้ของบญัชีเงินฝาก (“เจ้ำของบัญชี”) โดย 
ผูข้อท าสญัญา/เจา้ของบญัชีตกลงยินยอมและปฏิบตัติามขอ้ก าหนดและเง่ือนไข ดงันี ้  

  กำรขอท ำสัญญำกำรเป็นตัวแทนให้บริกำรทำงกำรเงนิ (Banking Agent) 

1. ธนาคารประสงคจ์ะแต่งตัง้ผูข้อท าสญัญาเป็นตวัแทนของธนาคาร และผูข้อท าสญัญาตกลงจะรบัหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของธนาคาร ในการใหบ้รกิารทางการเงินแก่
ลูกคา้ของธนาคาร เพ่ือใหส้ามารถเขา้ถึงบริการทางการเงินของธนาคารไดอ้ย่างสะดวกและทั่วถึงมากขึน้ ตามรายละเอียดท่ีระบุในค าขอท าสญัญาการเป็น
ตวัแทนใหบ้รกิารทางการเงิน (Banking Agent) และผูข้อท าสญัญาตกลงปฏิบตัติามสญัญาฉบบันีท้กุประการ 
 

2. ค านิยาม 
“ค ำขอ” หมายถึง ค  าขอท าสญัญาการเป็นตวัแทนใหบ้รกิารทางการเงิน (Banking Agent)  
“จุดทีใ่ห้บริกำร” หมายถึง จดุใหบ้รกิารของผูข้อท าสญัญาที่ไดต้กลงไวก้บัธนาคาร  
“บริกำรทำงกำรเงนิ” หมายถึง การใหบ้รกิารรบัช าระเงิน และ/หรือบรกิารอ่ืนใดท่ีธนาคารและผูข้อท าสญัญาจะตกลงกนัตอ่ไป    
“บริกำรรับช ำระเงิน” หมายถึง การใหบ้ริการรบัช าระเงิน เพ่ือน าเงินเขา้ช าระคา่สินคา้หรือบรกิาร หรือเพ่ือเป็นการเติมเงินเพ่ือการใชส้นิคา้หรือบรกิาร โดยการ
ฝากเขา้ยงับญัชีเงินฝากปลายทางของผูข้ายหรือผูใ้หบ้รกิารท่ีเปิดไวก้ับธนาคาร (แลว้แต่กรณี) ตามระเบียบ หลกัเกณฑ ์และวิธีการตามท่ีธนาคารก าหนดและท่ี
แจง้ใหผู้ข้อท าสญัญาทราบ 
“บัญชีเงินฝำกหมุนเวียน” หมายถึง บญัชีเงินฝากท่ีผูข้อท าสญัญา หรือผูข้อท าสญัญาร่วมกับเจา้ของบญัชีเปิดไวก้ับธนาคาร ตามรายละเอียดท่ีระบุในค าขอ 
หรือบญัชีเงินฝากของผูข้อท าสญัญา/เจา้ของบญัชีบญัชีอ่ืนท่ีผูข้อท าสญัญา/เจา้ของบญัชีจะแกไ้ขเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหนา้ ซึ่งเป็นบญัชีเงินฝากท่ีผูข้อท า
สญัญาใชใ้นการด ารงเงินฝากตามจ านวนปรมิาณธุรกรรมในแต่ละวนั เพ่ือใหเ้พียงพอในการเคลื่อนไหวประจ าวนั และเป็นบญัชีเงินฝากท่ีใชส้  าหรับใหธ้นาคาร 
น าเงินคา่ธรรมเนียมเขา้บญัชี และ/หรือ หกัเงินจากบญัชีเพ่ือช าระภาระหนี/้คา่ใชจ้่าย/คา่เสียหาย 
“ผู้ใช้บริกำร” หมายถึง บคุคลใดๆ ท่ีเขา้ใชบ้รกิารทางการเงินกบัผูข้อท าสญัญา   
“ระบบ Portal บริกำร Banking Agent” หมายถึง เว็บไซต ์https://agent.kasikornbank.com/BPAPWeb/Login.aspx หรือเว็บไซตอ่ื์นใดตามท่ีธนาคารได้
เปลี่ยนแปลงและแจง้ใหแ้ก่ผูข้อท าสญัญาทราบ ซึ่งเป็นบริการตรวจสอบรายงาน ผลการด าเนินการต่างๆ การโอนเงินเขา้หรือออก จากบญัชีเงินฝา กหมุนเวียน 
และ/หรือบญัชีเงินฝากประเภทใดๆ ที่ผูข้อท าสญัญา/เจา้ของบญัชีมีอยู่กบัธนาคาร ตามหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารก าหนด 
“รหัสประจ ำตัว” หมายถึง รหสัผ่าน หรือ PIN หรือ Password หรือ Token หรือรหสั One Time Password (OTP) หรือรหสัส าหรบัการเขา้ใชบ้รกิาร (User Name) 
หรือเครื่องมืออ่ืนใดท่ีผูข้อท าสญัญา ใชเ้ป็นเครื่องมือในการ Log in เพ่ือเขา้ใชบ้รกิารระบบ Portal บรกิาร Banking Agent 
“วันท ำกำร” หมายถึง วนัเปิดท าการของธนาคาร ท่ีมิใช่วนัเสาร ์วนัอาทิตย ์หรือวนัหยุดท าการของธนาคารพาณิชย ์ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ
ก าหนด 
“สัญญำ” หมายถึง สญัญาการเป็นตวัแทนใหบ้รกิารทางการเงิน (Banking Agent) 
 

3. หนา้ท่ีของคูส่ญัญา 
3.1 หนา้ท่ีของธนาคาร 

3.1.1 ธนาคารจะปฏิบัติตามประกาศ ค าสั่ง แนวปฏิบัติ และมาตรการท่ีก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง
ตลอดเวลาท่ีสญัญาฉบบันีมี้ผลใชบ้งัคบั 

3.1.2 ธนาคารตกลงท าการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบถึงการแตง่ตัง้ผูข้อท าสญัญาเป็นตวัแทนของธนาคารในการใหบ้รกิารทางการเงิน 
ตามรูปแบบท่ีธนาคารเหน็สมควร ดว้ยคา่ใชจ้่ายของธนาคารเองทัง้สิน้ 

3.1.3 ในกรณีท่ีธนาคารมีความประสงคจ์ะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใหบ้รกิารทางการเงิน และ/หรือ เปลี่ยนแปลง แกไ้ข วิธีการ และ/หรือเง่ือนไขในการ
ใหบ้ริการทางการเงิน หรือการปฏิบัติงานของผูข้อท าสญัญา ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิธีการท างาน และ/หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ส  าหรบัการ
ใหบ้ริการทางการเงินของผูข้อท าสญัญาแลว้ ธนาคารตกลงจะแจง้ใหผู้ข้อท าสญัญาทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่า 60 (หกสิบ) 
วนั ก่อนมีการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว หรือตามระยะเวลาท่ีคูส่ญัญาจะไดต้กลงกนัไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรตอ่ไป 
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3.1.4 ในกรณีท่ีธนาคารไดร้บัแจง้จากผูใ้ชบ้รกิารเป็นลายลกัษณอ์กัษรว่า มีขอ้ผิดพลาดเกิดขึน้จากการใหบ้รกิารทางการเงินของผูข้อท าสญัญา ธนาคาร
จะด าเนินการตรวจสอบขอ้มลูตามท่ีผูใ้ชบ้รกิารแจง้ใหธ้นาคารทราบ ทัง้นี ้ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบตัขิองธนาคาร และผูข้อท าสญัญา/เจา้ของ
บญัชีตกลงใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบดงักลา่วทกุประการ 

3.1.5 หากธนาคารประสงคจ์ะแต่งตัง้ผูใ้หบ้ริการรายอ่ืน ใหเ้ป็นตวัแทนของธนาคารในลกัษณะเดียวกันหรือคลา้ยคลึงกันกับท่ีธนาคารไดแ้ต่งตั้ง  
ผูข้อท าสญัญาตามสญัญาฉบบันี ้ธนาคารมีสทิธิด  าเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ข้อท าสญัญาทราบลว่งหนา้ 
 

3.2 หนา้ท่ีของผูข้อท าสญัญา/เจา้ของบญัชี 
3.2.1 ผูข้อท าสญัญาจะกระท าการเป็นตวัแทนของธนาคาร ในการใหบ้รกิารทางการเงินแก่ผูใ้ชบ้รกิาร ในนามของธนาคาร ตลอดอายขุองสญัญาฉบบันี ้

และจะด าเนินการใดๆ ทัง้ปวง โดยค านงึถึงประโยชนข์องธนาคารเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของธนาคารตามวตัถปุระสงคข์องสญัญาฉบบันี ้ 
3.2.2 ผู้ขอท าสัญญาตกลงท าหนา้ท่ีใหบ้ริการทางการเงินแก่ผูใ้ช้บริการท่ีมาขอใชบ้ริการอย่างครบถ้วนถูกตอ้งตามเง่ือนไข วิธีการ และคู่มือกา ร

ปฏิบตัิงานใหบ้ริการทางการเงินท่ีธนาคารก าหนด รวมทัง้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของทางราชการและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใน
ลกัษณะเดียวกนักบัท่ีธนาคารจะตอ้งปฏิบตัใินการใหบ้รกิารทางการเงินแก่ผูใ้ชบ้รกิาร 

3.2.3 กรณีท่ีผูข้อท าสญัญาจะท าการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบถึงการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนของธนาคารในการใหบ้รกิารทาง
การเงิน ผ่านสื่อโฆษณาต่างๆ ผูข้อท าสญัญาจะตอ้งไดร้บัความยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากธนาคารก่อน และดว้ยค่าใชจ้่ายของผูข้อท า
สญัญาเองทัง้สิน้ 

3.2.4 ผูข้อท าสญัญามีหนา้ท่ีจดัใหผู้ใ้ชบ้ริการแสดงตน และตรวจสอบเพ่ือระบุตวัตนผูใ้ชบ้ริการ ตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริง
เก่ียวกับลูกคา้ พ.ศ.2556 รวมทัง้ท่ีจะไดแ้กไ้ข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหนา้ และมีหนา้ท่ีในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์
ระเบียบ ค าสั่ง นโยบาย หรือแนวทางปฏิบตัิใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของหน่วยงานหรือองคก์รใดๆ ของรฐัท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการก ากับดแูลหรือควบคมุ  
ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนัหรือท่ีจะถกูแกไ้ข เพิ่มเตมิ เปล่ียนแปลง หรือท่ีจะไดถ้กูประกาศใชใ้นภายหนา้ดว้ย 

3.2.5 ผูข้อท าสญัญา/เจา้ของบัญชีตกลงและรับทราบว่า ผูข้อท าสญัญา/เจา้ของบัญชีมีหนา้ท่ีในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานภุาพท าลายลา้งสงู ทัง้ท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัและท่ี
จะถูกแกไ้ข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือท่ีจะไดถู้กประกาศใชใ้นภายหนา้ดว้ย รวมถึงการตรวจสอบรายช่ือบคุคลท่ีถกูก าหนดและการติดตามการ
เคลื่อนไหวธุรกรรมท่ีเขา้ข่ายตอ้งสงสยั  

3.2.6 ผูข้อท าสญัญามีหนา้ท่ีจดัหาอปุกรณค์อมพิวเตอรท่ี์เหมาะสมดว้ยค่าใชจ้่ายของผูข้อท าสญัญาเอง และจดัวางรูปแบบการด าเนินการและขัน้ตอน
การปฏิบตังิานภายใน รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรใ์นการใหบ้รกิารทางการเงินตามท่ีธนาคารก าหนด ตลอดจนบ ารุงรกัษาอปุกรณแ์ละโปรแกรม
คอมพิวเตอรด์งักลา่ว รวมทัง้ท  าการแกไ้ขปรบัปรุงอปุกรณแ์ละโปรแกรมคอมพิวเตอรด์งักลา่วเม่ือมีปัญหา เพ่ือใหส้ามารถใหบ้รกิารทางการเงินแก่
ผูใ้ชบ้ริการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีผูข้อท าสญัญาและธนาคารตกลงกันตามสญัญาฉบบันี ้และ/หรือตามท่ีจะตกลงกนัตอ่ไป 
โดยใหถื้อว่ารูปแบบและขัน้ตอนการใหบ้รกิารทางการเงินท่ีผูข้อท าสญัญาจดัท าขึน้เพ่ือรองรบัการด าเนินงานตามสญัญาฉบบันี ้เป็นกรรมสทิธ์ิหรือ
งานอนัมีลิขสิทธ์ิของผูข้อท าสญัญาแต่เพียงผูเ้ดียว หากมีการช ารุดบกพร่องหรือขดัขอ้งหรือการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงแก่อุปกรณแ์ละโปรแกรม
คอมพิวเตอรด์งักลา่ว ผูข้อท าสญัญาตกลงจะเป็นผูร้บัภาระในเรื่องคา่ใชจ้่ายทัง้หมดแตเ่พียงฝ่ายเดียว 

3.2.7 ผูข้อท าสญัญาจะตอ้งจดัหาบคุลากรใหเ้พียงพอตอ่ความจ าเป็นในการดแูลและบ ารุงรกัษาอปุกรณแ์ละโปรแกรมคอมพิวเตอรข์องผู้ขอท าสญัญา 
รวมทัง้ควบคมุดแูลเจา้หนา้ท่ีและอปุกรณใ์หบ้รกิารทางการเงิน ณ จดุท่ีใหบ้รกิารของผูข้อท าสญัญา เพ่ือใหก้ารใหบ้รกิารทางการเงินเป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพ 

3.2.8 ผูข้อท าสญัญาตกลงควบคมุและก าหนดใหจ้ดุท่ีใหบ้รกิารของผูข้อท าสญัญา ตอ้งมีเงินทนุหมนุเวียนไวส้  าหรบัการใหบ้รกิารในระหว่างวนั และหาก
จดุท่ีใหบ้รกิารของผูข้อท าสญัญามีเงินทนุหมุนเวียนไม่เพียงพอในการใหบ้รกิารแลว้ ผูข้อท าสญัญาจะตอ้งมีมาตรการในการแกไ้ขเพ่ือใหส้ามารถ
ใหบ้ริการทางการเงินแก่ผูใ้ชบ้รกิารไดภ้ายใน 15 (สิบหา้) นาที โดยผูข้อท าสญัญาจะด าเนินการดว้ยวิธีการใดๆ ตามท่ีผูข้อท าสญัญาเห็นสมควร 
เพ่ือใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดร้บับรกิารทางการเงิน ณ จดุท่ีใหบ้รกิารดงักลา่วโดยเรว็ท่ีสดุเทา่ท่ีจะสามารถกระท าได้ 

3.2.9 ผูข้อท าสญัญามีหนา้ท่ีในการออกเอกสาร หรือหลกัฐานยืนยนัการท ารายการใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการท่ีมาใชบ้ริการทางการเงิน ณ จุดท่ีใหบ้ริการ ของ 
ผูข้อท าสญัญา โดยมีรูปแบบและรายละเอียดตามตวัอย่างดงันี ้หรือตามท่ีธนาคารอาจแจง้แกไ้ขเปล่ียนแปลงตอ่ไปในภายหนา้ โดยผูข้อท าสญัญา
จะตอ้งจดัเก็บเอกสาร หรือหลกัฐานยืนยนัการท ารายการไวเ้พ่ือเป็นหลกัฐานตอ่ไป 
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หลักฐำนยนืยนักำรท ำรำยกำร 
(ตวัอยำ่ง) ใบบันทึกรำยกำร/ใบเสร็จรับเงนิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  - ส ำหรับลูกค้ำ -          - ส ำหรับตัวแทนสำขำ –  
 
3.2.10 ผูข้อท าสญัญาจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเม่ือมีการแกไ้ขขอ้มูลในใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) หรือจดทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม หรือ

ยกเลกิการจดทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม 
3.2.11 ผูข้อท าสญัญามีหนา้ท่ีรบัผิดชอบต่อผูใ้ชบ้ริการและ/หรือธนาคาร ส  าหรบักรณีท่ีเกิดการโจรกรรมในขณะท่ีผูใ้ชบ้รกิารเขา้มาใชบ้รกิารทางการเงิน 

ณ จุดท่ีใหบ้ริการของผูข้อท าสญัญา โดยผูข้อท าสญัญาจะเป็นผูร้บัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึน้ต่อผูใ้ชบ้ ริการและ/หรือธนาคารแต่เพียง 
ผูเ้ดียว และตามความเสียหายท่ีเกิดขึน้จรงิ 

3.2.12 ผูข้อท าสญัญามีหนา้ท่ีรบัผิดชอบต่อธนาคาร ส  าหรบักรณีท่ีธนบตัรท่ีผูใ้ชบ้ริการน ามาใชบ้ริการทางการเงิน ณ จุดท่ีใหบ้ริการของผูข้อท าสญัญา 
เป็นธนบตัรปลอม และ/หรือใชช้  าระหนีไ้ม่ไดต้ามกฎหมาย โดยผู้ขอท าสญัญาจะเป็นผูร้บัผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ต่อธนาคาร และตาม
ความเสียหายท่ีเกิดขึน้จรงิ 

3.2.13 ในกรณีท่ีธนาคารไดด้  าเนินการตรวจสอบขอ้มลูแลว้พบว่า มีความผิดพลาด ความลา่ชา้ ความบกพรอ่ง หรือความเสียหายเกิดขึน้ โดยมิไดเ้กิดจาก
ความผิดของธนาคาร ธนาคารจะแจง้ใหผู้ ้ขอท าสญัญาทราบถึงความผิดพลาด ความล่าชา้ ความบกพร่อง หรือความเสียหายนั้น โดยผูข้อท า
สญัญาตกลงตรวจสอบความผิดพลาดดงักล่าว และแจง้ผลการตรวจสอบใหธ้นาคารทราบทนัที หรือเป็นไปตามระยะเวลาท่ีธนาคารผ่อนผนัให ้
และหากความผิดพลาดดงักลา่วขา้งตน้ ก่อใหเ้กิดความเสียหายตอ่ธนาคาร ผูข้อท าสญัญาตกลงรบัผิดและชดใชค้า่เสียหายท่ีเกิดขึน้ใหแ้ก่ธนาคาร
ดว้ย 

3.2.14 ผูข้อท าสญัญาจะตอ้งด าเนินการจดัเก็บขอ้มูลความเสียหายท่ีเกิดจากความเสี่ยงดา้นปฏิบัติการท่ีเกิดขึน้ทุกกรณี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ  ากัด เพียง  
ความผิดพลาดในการปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ท่ีหรือตวัแทนของผูข้อท าสญัญา การทจุรติ เป็นตน้ และเม่ือเกิดเหตกุารณค์วามเสียหายดงักล่าวขึน้ 
ผูข้อท าสญัญาจะตอ้งรายงานใหธ้นาคารทราบโดยทนัที 

3.2.15 ผูข้อท าสญัญาจะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหธ้นาคารทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 (หกสิบ) วนั เพ่ือขอความยินยอมจากธนาคารก่อนการ
ด าเนินการใดๆ ที่อาจสง่ผลกระทบและ/หรืออาจก่อใหเ้กิดความเสี่ยง และ/หรือความเสียหายแก่ธนาคาร 
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3.2.16 ผูข้อท าสญัญาจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบในทนัทีเม่ือมีเหตกุารณใ์ดๆ อนัเน่ืองมาจากการปฏิบตัติามสญัญาฉบบันีเ้กิดขึน้ อนัเป็นผลกระทบอย่าง
รา้ยแรงหรืออาจก่อใหเ้กิดผลกระทบรา้ยแรง และก่อใหเ้กิดหรืออาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ธนาคารได ้

3.2.17 ผูข้อท าสญัญาตกลงด ารงเงินฝากในบญัชีเงินฝากหมุนเวียนตามจ านวนปรมิาณธุรกรรมในแต่ละวนั เพ่ือใหเ้พียงพอในการเคลื่อนไหวประจ าวนั 
และผูข้อท าสญัญา/เจา้ของบญัชีตกลงยินยอมและขอใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากหมุนเวียนในเวลา 23:30 น. ของทกุวนั หรือเวลาอ่ืน
ตามท่ีธนาคารก าหนด โดยธนาคารจะตดัเงินจากบญัชีเงินฝากหมุนเวียนตามจ านวนท่ีธนาคารไดน้ าเงินฝากเขา้บญัชีปลายทางส าหรบัรายการ
ประเภทฝาก  เพ่ือด าเนินการตามสญัญาฉบบันีไ้ด ้โดยผูข้อท าสญัญา/เจา้ของบญัชีจะไม่เพิกถอนความยินยอมดงักล่าว เวน้แต่จะไดร้บัความ
ยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากธนาคารลว่งหน 
          ทัง้นี ้หากธนาคารไม่สามารถหกัเงินจากบญัชีเงินฝากหมนุเวียนเพ่ือด าเนินการตามสญัญาฉบบันีไ้ด้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเพียง การช าระ
ภาระหนีใ้ดๆ ท่ีผูข้อท าสญัญาคา้งช าระกับธนาคาร เช่น คา่ธรรมเนียม คา่ใช้จ่าย คา่เสียหาย หรือหนีเ้งินท่ีเกิดขึน้ตามสญัญาฉบบันี ้ ไม่ว่าทัง้หมด
หรือแต่บางส่วน และไม่ว่าเม่ือใดก็ตาม ผูข้อท าสญัญา/เจา้ของบญัชีตกลงยินยอมและขอใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทใดๆ ท่ีผูข้อ
ท าสญัญา/เจา้ของบญัชีมีอยู่กับธนาคาร (โดยไม่ตอ้งค านึงว่าบญัชีเงินฝากดงักล่าวจะผูกใชบ้ริการอ่ืนหรือมีวงเงินสินเช่ือธนาคารหรือไม่ก็ตาม) 
หรือเงินซึง่อยู่ในครอบครองดแูลและ/หรือในอ านาจสั่งการของธนาคารไม่ว่าธนาคารจะไดร้บัฝากเงิน ไดก้ารครอบครองดแูล และ/หรือไดอ้ านาจสั่ ง
การนีม้าโดยทางใด เพ่ือด าเนินการตามสญัญาฉบบันีไ้ดท้นัทีโดยไม่จ าตอ้งบอกกล่าว ทัง้นี ้ธนาคารจะน าส่งหลกัฐานการหกับญัชีใหผู้ข้อท า
สญัญา/เจา้ของบญัชี 
          ในกรณีท่ีเงินในบญัชีเงินฝาก และ/หรือเงินดงักลา่ว  ไม่เพียงพอใหธ้นาคารด าเนินการหกัตามท่ีระบใุนสญัญาฉบบันี ้ผูข้อท าสญัญายอมรบั
ว่าผูข้อท าสญัญามีภาระหนีค้า้งช าระกับธนาคารตามจ านวนเงินท่ีธนาคารไม่สามารถหกัไดด้งักล่าว และจะตอ้งชดใชเ้งินดงักล่าวคืนใหแ้ก่
ธนาคารทนัทีท่ีธนาคารแจง้ใหท้ราบ พรอ้มดว้ยดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 15 (สบิหา้) ตอ่ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีธนาคารไม่สามารถหกัเงินดงักล่าว จนกว่า
จะช าระเสรจ็  

3.2.18 ผูข้อท าสญัญาจะจัดระบบควบคุมภายในเพ่ือด าเนินการใหบ้ริการทางการเงิน โดยจัดใหมี้ระเบียบและวิธีการ รวมทัง้ระบบการรกัษาความ
ปลอดภยัของขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการใหบ้ริการทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ และจะตอ้งรายงานต่อธนาคารถึงวิธีการและขัน้ตอนในกา ร
จดัระบบดงักล่าวอย่างนอ้ยปีละ 1 (หนึ่ง) ครัง้ หรือตามท่ีธนาคารรอ้งขอ เพ่ือใหธ้นาคารสามารถตรวจสอบได ้โดยแจง้ใหผู้ข้อท าสญัญาทราบ
ลว่งหนา้ตามสมควร 

3.2.19 ผูข้อท าสญัญาตกลงจดัเตรียมรายงานมาตรการการดแูลความต่อเน่ืองของการใหบ้ริการทางการเงิน ตลอดจนแผนฉุกเฉินเพ่ือรองรบักรณีการ
ใหบ้ริการทางการเงินของผู้ขอท าสัญญาขัดข้อง หรือหยุดชะงัก (Business Continuity Management) ท่ีสอดคลอ้งกับแนวปฏิบัติธนาคาร 
แหง่ประเทศไทย ว่าดว้ยด าเนินธุรกิจอย่างตอ่เน่ืองของผูข้อท าสญัญาท่ีแสดงไดถ้ึงความพรอ้มของผูข้อท าสญัญาในการแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดขึ ้น 
ซึง่จะไม่สง่ผลกระทบตอ่การใหบ้รกิารทางการเงิน และสง่มอบใหแ้ก่ธนาคารไดท้นัทีเม่ือธนาคารรอ้งขอ 
          ทัง้นี ้ในกรณีท่ีธนาคารเห็นว่ารายงานดงักล่าวยังไม่เพียงพอต่อการรบัรองการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองกรณีมีเหตุฉุกเฉิน และ/หรือ  
ไม่สอดคลอ้งกับแผนฉุกเฉินของธนาคาร ธนาคารมีสิทธิสั่งการใหผู้ข้อท าสัญญาแกไ้ขปรบัปรุงไดต้ามท่ีธนาคารเห็นสมควร และผูข้อท าสญัญา 
ตกลงท่ีจะแกไ้ขปรบัปรุงตามท่ีธนาคารก าหนดทกุประการทนัทีโดยคา่ใชจ้่ายของผูข้อท าสญัญาเอง 

3.2.20 ในกรณีท่ีธนาคาร และ/หรือตวัแทนท่ีธนาคารแต่งตัง้ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอ านาจในการก ากับหรือควบคมุการ
ด าเนินงานของธนาคาร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ  ากัดเพียง ผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบบัญชีภายนอก เป็นตน้ ตอ้งการขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกับการ
ใหบ้ริการทางการเงิน ณ จุดใหบ้ริการของผูข้อท าสญัญา หรือมีความประสงคจ์ะไดร้บัหรือตรวจสอบขอ้มูลดงักล่าวดว้ยวิธีการอ่ืนใด ผูข้อท า
สญัญา/เจา้ของบญัชีตกลงใหค้วามรว่มมือในการจดัเตรียม และ/หรือจดัสง่ขอ้มลูนัน้เพ่ือการตรวจสอบของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งรอ้งขอ 

3.2.21 ขอท าสญัญาสามารถใหบ้รกิารเป็นตวัแทนในลกัษณะเดียวกนักบัสญัญาฉบบันี ้แก่ธนาคารพาณิชยอ่ื์น สถาบนัการเงินอ่ืน หรือนิตบิคุคลอ่ืนใดได ้
โดยจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรล่วงหนา้ก่อนการท าสญัญากบับคุคลดงักล่าว เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 30 (สามสิบ) วนั 
ทัง้นี ้กรณีท่ีผูข้อท าสญัญาใหบ้รกิารเป็นตวัแทนดงักล่าวกบับคุคลอ่ืน หากมีกรณีสงสยัว่าจะเป็นการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างธนาคารกบั
บคุคลดงักลา่ว ผูข้อท าสญัญาจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบในทนัที 

3.2.22 ผูข้อท าสญัญาจะแยกขอ้มลูการท ารายการของผูใ้ชบ้รกิารของธนาคาร ออกจากขอ้มลูของผูข้อท าสญัญาหรือผูใ้ชบ้รกิารรายอ่ืนของผูข้อท าสญัญา 
เพ่ือใหส้ามารถเรียกขอ้มลูเฉพาะการท ารายการของธนาคาร ออกจากธนาคารอ่ืน หรือสถาบนัการเงินอ่ืน หรือนิตบิคุคลอ่ืนได ้โดยผูข้อท าสญัญา
จะก าหนดสทิธิการเขา้ถึงขอ้มลูและการเรียกดรูายงานขอ้มลูตา่งๆ ของธนาคารและผูใ้ชบ้รกิาร เฉพาะพนกังาน ลกูจา้ง บคุลากร และ/หรือตวัแทน
ของผูข้อท าสญัญาท่ีไดร้บัมอบหมายเท่านั้น โดยการเขา้ถึงขอ้มูลและการเรียกดูรายงานขอ้มูลดงักล่าว ตอ้งกระท าเพ่ือวัตถุประสงคใ์นการ
ใหบ้ริการทางการเงินกับธนาคารและผูใ้ชบ้ริการเท่านั้น และจะตอ้งจัดใหมี้การตรวจสอบระบบดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้จะตอ้งดูแล
พนกังาน ลกูจา้ง บคุลากร และ/หรือตวัแทนของผูข้อท าสญัญาอย่างเขม้งวดในการรกัษาความลบัของผูใ้ชบ้รกิารและธนาคาร 

3.2.23 ผูข้อท าสญัญาตกลงจะด าเนินการใหต้วัแทน พนักงาน และลูกจา้งของผูข้อท าสญัญารบัทราบและปฏิบัติตามสญัญาโดยเคร่งครัด รวมทั้ ง
ด  าเนินการใหมี้การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินประสทิธิภาพในการปฏิบตังิานของบคุคลดงักลา่วอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี้ ในกรณีท่ีบคุคลเหลา่นัน้
ปฏิบตัผิิดสญัญาและท าใหธ้นาคารเสียหาย ผูข้อท าสญัญาตกลงรบัผิดชอบตอ่ธนาคาร โดยถือเสมือนว่าผูข้อท าสญัญาไดป้ฏิบตัผิิดสญัญาเอง 
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3.2.24 ผูข้อท าสญัญาตกลงรบัผิดชอบ ในกรณีท่ีพนกังาน หรือลกูจา้งของผูข้อท าสญัญา เป็นผูก้ระท าการทจุรติ และ/หรือมีสว่นในการใหค้วามรว่มมือกบั
กลุม่ผูท้จุรติ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม เป็นผลใหธ้นาคารไดร้บัความเสียหาย จากการใหบ้รกิารทางการเงินตามสญัญาฉบบันี ้ผูข้อท าสัญญา
ยินยอมคืนเงิน ตามจ านวนเทา่กบัท่ีธนาคารไดร้บัความเสียหาย ทัง้นี ้ไม่ตดัสทิธิธนาคารในอนัท่ีจะฟ้องรอ้งด าเนินคดี ไม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญา
กบัผูท้จุรติไดด้ว้ย  

3.2.25 ผูข้อท าสญัญาจะตอ้งประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลตามค าสั่งที่เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากธนาคาร หรืออยู่ในขอบเขตการใหบ้รกิารทางการเงินตาม
สญัญาฉบับนี ้และตอ้งปฎิบัติตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในส่วนท่ีเก่ียวกับหนา้ท่ีของผู้ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล โดยผูข้อท า
สญัญาตกลงด าเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด เง่ือนไข สทิธิ หนา้ท่ี ความรบัผิดชอบ ระหว่างธนาคารและผูข้อท าสญัญาเก่ียวกบัการประมวลผล
ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูใ้ชบ้รกิาร ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในข้อก ำหนด เงือ่นไข สิทธิ หน้ำที ่ควำมรับผิดชอบ ระหว่ำงธนำคำรและผู้ขอท ำ
สัญญำเกี่ยวกับกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริกำร เพ่ือใหก้ารด าเนินการและควบคมุการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลใหเ้ป็นไป
กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล และเพ่ือปอ้งกนัมิใหมี้การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของผูใ้ชบ้รกิารโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบดว้ย
กฎหมาย 

3.2.26 การใชง้านระบบ Portal บรกิาร Banking Agent  
(1) ผูข้อท าสญัญาจะตอ้งระบรุหสัประจ าตวัตามเง่ือนไขและขัน้ตอนท่ีธนาคารก าหนด ส  าหรบัการใชง้านระบบ Portal บรกิาร Banking Agent 
(2) ผูข้อท าสญัญาจะตอ้งเก็บรกัษารหสัประจ าตวัไวใ้นท่ีปลอดภยัและถือเป็นความลบัเฉพาะตวัของผูข้อท าสญัญาเทา่นัน้ และจะตอ้งควบคมุบุคคลท่ี

ใชง้านระบบ Portal บรกิาร Banking Agent ผ่านรหสัประจ าตวั และ/หรือบญัชีพนกังานของผูข้อท าสญัญาใหป้ฏิบตัิตามสญัญาฉบบันีอ้ย่างเครง่ครดัดว้ย การเปิดเผย
รหสัประจ าตวัถือเป็นการปฏิบตัิผิดสญัญาฉบบันี ้หากเกิดความเสียหายประการใด (ซึ่งรวมถึงเกิดรายการโอนเงิน) จากการท่ีผูข้อท าสญัญาและ/หรือบุคคลท่ีใช้งาน
ระบบ Portal บริการ Banking Agent ผ่านรหสัประจ าตวั และ/หรือบญัชีพนกังานของผูข้อท าสญัญาเปิดเผยหรือกระท าการใดๆ จนท าใหบุ้คคลอ่ืนล่วงรู ้หรือไดร้บั  
รหสัประจ าตวั หรือรหสัประจ าตวัสญูหายหรือถูกโจรกรรม ผูข้อท าสญัญาจะตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายดงักล่าวท่ีเกิดขึน้ก่อนท่ีธนาคารจะด าเนินการอายดั หรือ
ระงบัการใชร้หสัประจ าตวันัน้ ทัง้นี ้ผูข้อท าสญัญาสามารถเปล่ียนแปลงรหสัประจ าตวัไดด้ว้ยตนเองตลอดเวลา ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด  

(3) ในกรณีท่ีรหสัประจ าตวัเกิดการสญูหาย/ถกูโจรกรรม/ถกูระงบั/ครบก าหนดเวลาท่ีตอ้งเปลี่ยน หรือผูข้อท าสญัญาลืมรหสัประจ าตวั ผูข้อท าสญัญา
สามารถติดต่อธนาคารท่ี K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศพัท ์02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสาขาของธนาคาร ในวนัและเวลาท าการของธนาคาร เพ่ือ
ด าเนินการตามขัน้ตอนท่ีธนาคารก าหนด 

3.2.27 การกระท าใดๆ ซึง่รวมถึง (แตไ่ม่จ  ากดัเพียง) การสมคัรและใชบ้รกิารตา่งๆ การตกลงยอมรบั/การแกไ้ข/การเปล่ียนแปลง/การเพิ่มเตมิ ของเง่ือนไข/
บริการ/อตัราค่าธรรมเนียม/สญัญาฉบบันี ้การตรวจสอบ/พิสจูนต์วัตน การอนมุตัิการท าธุรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระท าของผูข้อท าสญัญา
เองก็ดี หรือการกระท าของบุคคลท่ีใชบ้ริการภายใตส้ญัญาฉบบันีผ้่านบญัชีพนกังานของผูข้อท าสญัญาก็ดี หรือการกระท าของบุคคลอ่ืนใดก็ดี 
หากไดก้ระท าไปโดยผ่านการใชร้หสัประจ าตวัแลว้ ผูข้อท าสญัญาตกลงใหถื้อว่าถูกตอ้งสมบูรณ ์และใหมี้ผลผูกพนัผูข้อท าสญัญาเสมือนหนึ่งได้
กระท าโดยผูข้อท าสญัญาเอง รวมทัง้ใหถื้อว่าเป็นการท่ีผูข้อท าสญัญาไดล้งลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสใ์หไ้วแ้ก่ธนาคารเพ่ือเป็นหลกัฐานในการท า
ธุรกรรมผ่านบริการในครัง้นัน้ๆ โดยถูกตอ้งสมบูรณแ์ลว้ นบัตัง้แต่เวลาท่ีมีการยืนยนัท าธุรกรรม และผูข้อท าสญัญาตกลงใหธ้นาคารสามารถใช้
ขอ้มลูการท าธุรกรรมดงักลา่วเป็นตน้ฉบบัเอกสารท่ีใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในการพิสจูนว์่าผูข้อท าสญัญาไดท้  าธุรกรรมนัน้ และใชใ้นการด าเนินการ
ทางกฎหมายไดท้กุประการ ทัง้นี ้ผูข้อท าสญัญาตกลงยอมรบัและรบัทราบถึงความเสี่ยงท่ีเก่ียวเน่ืองกับการใชบ้ริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์
เน่ืองจากผูข้อท าสญัญาสามารถท าธุรกรรมไดโ้ดยไม่จ าตอ้งมีเอกสาร หรือหลกัฐานอ่ืนใดยืนยนัเพิ่มเติม และ/หรือมอบใหแ้ก่ธนาคารอีกเวน้แต่
รายการท่ีธนาคารก าหนดใหต้อ้งท าเอกสาร หรือหลกัฐานเพิ่มเตมิเพ่ือใหถู้กตอ้งตามวิธีการ และประเพณีของธนาคารในเรื่องนัน้ๆ ผูข้อท าสญัญา
จะตอ้งท าเอกสารหรือหลกัฐาน (หากมี) ตามท่ีธนาคารก าหนดดว้ย ทัง้นี ้ผูข้อท าสญัญาตอ้งตรวจสอบความถกูตอ้งภายหลงัจากท ารายการทกุครัง้ 
โดยผูข้อท าสญัญายินยอมรบัผิดชอบตอ่การท าธุรกรรมดงักลา่วทกุประการ 

 
4. ความรบัผิดชอบ 

4.1 ผูข้อท าสญัญารบัรองว่า บรรดาขอ้มูล เอกสาร หลกัฐาน รายละเอียดใดๆ ท่ีปรากฏ และ/หรือท่ีไดส้่งมาใหแ้ก่ธนาคาร ไม่ว่าจะส่งมาในรูปแบบใด มี
ความถกูตอ้งครบถว้น โดยธนาคารไม่จ  าเป็นตอ้งตรวจสอบความครบถว้นถกูตอ้งอีก หากมีขอ้บกพรอ่งผิดพลาดใดๆ เกิดขึน้จากการด าเนินการตามขอ้มลู
ดงักล่าวแลว้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ  ากัดเพียงความผิดพลาดในการบนัทกึขอ้มูลตามรูปแบบท่ีไดต้กลงไวก้บัธนาคาร รวมทัง้การรบัเงิน/จ่ายเงิน และกรณีเงิน
ขาด/เงินเกิน ผูข้อท าสญัญาตอ้งรบัผิดชอบตอ่ผูใ้ชบ้รกิารแตเ่พียงฝ่ายเดียว โดยธนาคารไม่ตอ้งรบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ และจะไม่กระท าการใดๆ อนัมีผลให้
ธนาคารตอ้งเขา้รว่มในขอ้ผิดพลาดใดๆ ระหว่าง ผูข้อท าสญัญา กบั ผูใ้ชบ้รกิาร และ/หรือบคุคลอ่ืนใดทัง้สิน้  

4.2 ผูข้อท าสญัญาตกลงรบัผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึน้แก่ธนาคาร กรณีท่ีความเสียหายเกิดขึน้อนัเน่ืองมาจาก (ก) การกระท า และ/หรือการละเวน้
การกระท าไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผูข้อท าสญัญา พนกังาน ลกูจา้ง บุคลากร และ/หรือตวัแทนของผูข้อท าสญัญา และ/หรือ (ข) ความ
ผิดพลาดของเครื่องมือหรืออปุกรณท่ี์ผูข้อท าสญัญาใชใ้นการใหบ้รกิารทางการเงิน และ/หรือ (ค) การกระท าใดๆ ท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายของผูข้อท าสญัญา 
ไม่ว่าความเสียหายนัน้จะเกิดขึน้แก่ธนาคาร ผูใ้ชบ้รกิาร หรือบุคคลภายนอกก็ตาม ทัง้นี ้ไม่ว่าความเสียหายนัน้จะเกิดจากการใหบ้รกิาร และ/หรือละเวน้
การใหบ้รกิาร และ/หรือเก่ียวเน่ืองกบังานตามสญัญาฉบบันี ้   
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4.3 ผูข้อท าสญัญาตกลงชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ธนาคาร และป้องกันมิใหธ้นาคารตอ้งรบัผิดชอบต่อบรรดาสิทธิเรียกรอ้งในค่าเสียหาย ค่าใชจ้่าย หรือราคา 
รวมตลอดถึงการเรียกรอ้งโดยบุคคลท่ีสาม อนัเกิดจากความผิดพลาดและ/หรือการกระท าและ/หรือละเวน้การกระท าของผูข้อท าสญัญา ไม่ว่าโดยจงใจ
หรือประมาทเลนิเลอ่ ก็ตาม 

          ในกรณีท่ีธนาคารถกูบุคคลอ่ืนฟ้องเรียกคา่เสียหาย อันเกิดจากความผิดพลาดและ/หรือการกระท าและ/หรือละเวน้การกระท าของผูข้อท าสญัญา ผูข้อท า
สญัญาตกลงใหค้วามร่วมมือกับธนาคารอย่างเต็มท่ีในการต่อสูค้ดี รวมทัง้ด  าเนินการทัง้ปวงเพ่ือระงบัขอ้พิพาทท่ีมีขึน้โดยเร็วดว้ยค่าใช้จ่ายของผูข้อท า
สญัญาเองทัง้สิน้ และหากคดีถึงท่ีสดุโดยศาลมีค าสั่งใหธ้นาคารตอ้งชดใชค้่าเสียหายแก่บุคคลนั้น ผูข้อท าสญัญาตกลงรบัผิดชดใชค้่าเสียหายดงักล่าว 
รวมทัง้ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ และค่าใชจ้่ายทัง้ปวง ในการท่ีธนาคารตอ้งเสียไปในการต่อสูค้ดีใหแ้ก่ธนาคาร ภายในระยะเวลาไม่เกิ น 90 วนั 
(เกา้สบิ) วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัแจง้จากธนาคาร 

4.4 ผูข้อท าสญัญาตกลงจะด าเนินการตามสญัญาฉบบันี ้โดยจะไม่คดัลอก ท าซ  า้ ดดัแปลง หรือกระท าโดยวิธีการใดๆ อนัเป็นการละเมิดซึง่สทิธิบตัร ลขิสิทธ์ิ 
ทรพัยส์ินทางปัญญา และ/หรือสิทธิของผูใ้ด ทัง้นี ้หากบุคคลใดกล่าวอา้งว่าการด าเนินการตามสญัญานี ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ละเมิดสิทธิบตัร 
ลขิสทิธ์ิ ทรพัยส์นิทางปัญญา และ/หรือสทิธิใดๆ ของบคุคลใดๆ ผูข้อท าสญัญาตกลงเขา้ปกปอ้งธนาคารจากขอ้เรียกรอ้งนัน้ โดยผูข้อท าสญัญาตกลงชดใช้
คา่เสียหายใหแ้ก่ธนาคาร และรบัภาระคา่ใชจ้่ายและคา่เสียหายทัง้หมดใหแ้ก่ธนาคาร ซึง่รวมถึงแตไ่ม่จ  ากดัเฉพาะ คา่ธรรมเนียมศาล คา่จา้งทนายความ 
คา่ใชจ้่ายในการทวงถาม การด าเนินคดี และการบงัคบัคดี  
 

5. คา่บรกิารการท ารายการท่ีเก็บจากผูใ้ชบ้รกิาร 
           ธนาคารขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงอตัราการคิดคา่บรกิารการท ารายการท่ีเก็บจากผูใ้ชบ้รกิารตามท่ีธนาคารก าหนดเม่ือใดก็ได ้โดยธนาคารจะแจง้ให ้
ผูข้อท าสญัญาทราบเป็นคราวๆ ไป 

 

6. อตัราคา่ธรรมเนียม 
6.1 ธนาคารจะน าเงินค่าธรรมเนียมเขา้บญัชีเงินฝากหมุนเวียนเป็นรายเดือน ภายในวนัท าการท่ี 3 (สาม) ของเดือนถดัไป หรือวนัอ่ืนตามท่ีธนาคารจะแจง้ให ้

ผูข้อท าสญัญาทราบเป็นคราวๆ ไป ซึง่ค่าธรรมเนียมที่ผูข้อท าสญัญาจะไดร้บัไดร้วมคา่ภาษีมลูคา่เพิ่มในอตัราตามท่ีกฎหมายก าหนดเรียบรอ้ยแลว้  
6.2 ผูข้อท าสญัญาตกลงใหธ้นาคารหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายของค่าธรรมเนียม โดยผูข้อท าสญัญาจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการออกใบก ากับภาษี/ใบเสร็จรบัเงิน ส่งให้

ธนาคารภายใน 15 (สบิหา้) วนันบัจากวนัท่ีธนาคารจ่ายคา่ธรรมเนียมใหแ้ก่ผูข้อท าสญัญา  
 

7. ค ารบัรอง 
7.1 ค ารบัรองของธนาคาร ธนาคารขอใหค้  ารบัรองตอ่ผูข้อท าสญัญาว่า ณ วนัท่ีท  าสญัญาฉบบันี ้ 

7.1.1 ธนาคารเป็นธนาคารพาณิชย ์ ท่ีไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยจ์ากธนาคารแหง่ประเทศไทย และมีอ านาจโดยชอบดว้ยกฎหมาย
ในการแตง่ตัง้ผูข้อท าสญัญาใหเ้ป็นตวัแทนของธนาคารในการใหบ้รกิารทางการเงินแก่ผูใ้ชบ้รกิาร 

7.1.2 ธนาคารมีอ านาจในการเขา้ท าและปฏิบัติตามสญัญาฉบับนี ้โดยไดร้บัการอนุญาตต่างๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งในการเขา้ท าและปฏิบัติตาม
สญัญาฉบบันีโ้ดยครบถว้นแลว้ และการลงนามในสญัญาฉบบันีมี้ผลผกูพนัธนาคารและใชบ้งัคบักบัธนาคารได ้

7.2 ค ารบัรองของผูข้อท าสญัญา/เจา้ของบญัชี ผูข้อท าสญัญาขอใหค้  ารบัรองตอ่ธนาคารว่า ตลอดระยะเวลาของสญัญาฉบบันี ้
7.2.1 ผูข้อท าสญัญามีคณุสมบตั ิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มของการเป็นตวัแทนของธนาคารในการใหบ้รกิารทางการเงิน ตามท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทย

ประกาศก าหนด 
7.2.2 ผูข้อท าสญัญาตกลงและรบัทราบว่า ผูข้อท าสญัญามีหนา้ท่ีในการปฏิบตัติามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบ ค าสั่ง นโยบาย หรือแนวทางปฏิบตัใิดๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้รกิารทางการเงินตามสญัญาฉบบันี ้ซึง่รวมถึงแตไ่ม่จ  ากดัเพียง ธนาคารแหง่ประเทศไทย ส านกังานปอ้งกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน และ/หรือหน่วยงานหรือองคก์รใดๆ ของรฐัท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการก ากับดูแลหรือควบคุม ทัง้ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันหรือท่ีจะถูกแ กไ้ข 
เพิ่มเตมิ เปล่ียนแปลง หรือท่ีจะไดถ้กูประกาศใชใ้นภายหนา้ดว้ย 

7.2.3 ผูข้อท าสญัญาตกลงและยินยอมท่ีจะอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ธนาคาร ตวัแทนของธนาคาร หรือบคุคลอ่ืนใดท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย เขา้ท าการ
ตรวจสอบและควบคุมการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญาฉบบันี ้โดยใหมี้อ านาจสั่ง เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือปรบัปรุง
รายละเอียดต่างๆ เพ่ือใหก้ารด าเนินการใหบ้ริการทางการเงินเป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญาฉบบันี ้รวมทัง้การใหข้อ้มูลใดๆ ตามท่ีธนาคาร 
ตวัแทนของธนาคาร หรือบคุคลอ่ืนใดท่ีมีอ านาจตามกฎหมายรอ้งขอภายในระยะเวลาท่ีธนาคาร ตวัแทนของธนาคาร หรือบคุคลดงักลา่ว (ตามแต่
กรณี) ก าหนด 

7.2.4 ผูข้อท าสญัญา/เจา้ของบญัชีตกลงยินยอมใหธ้นาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานหรือองคก์รใดๆ ของรฐัท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการก ากับ
ดแูลหรือควบคมุ เขา้ตรวจสอบการด าเนินงาน ระบบการควบคมุภายในตา่งๆ รวมทัง้การเรียกดขูอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้รกิารทางการเงินของ 
ผูข้อท าสญัญา/เจา้ของบญัชี หรือผูร้บัจา้งช่วง (ถา้มี) ตามท่ีมีการรอ้งขอ ทัง้นี ้หากการเขา้ตรวจสอบดงักล่าวจ าเป็นตอ้งไดร้บัอนญุาต หรือไดร้บั
ความเหน็ชอบจากผูท่ี้มีอ านาจก ากบัดแูลกิจการของผูข้อท าสญัญา/เจา้ของบญัชี หรือผูร้บัจา้งช่วงแลว้ ผูข้อท าสญัญา/เจา้ของบญัชี หรือผูร้บัจา้ง
ช่วงจะด าเนินการขออนญุาต หรือขอความเหน็ชอบจากหน่วยงานดงักลา่วเพ่ือใหต้วัแทนของธนาคาร ธนาคารแหง่ประเทศไทย ผูต้รวจสอบ และ/
หรือหน่วยงานของทางราชการ เขา้ท าการตรวจสอบได ้
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7.2.5 ผูข้อท าสญัญาจะใชค้วามรู ้ความสามารถ และใชค้วามระมดัระวงัในการปฏิบตัหินา้ท่ี เช่นเดียวกบัมาตรฐานของผูมี้วิชาชีพในการประกอบธุรกิจ
ใหบ้ริการทางการเงินตามสญัญาฉบบันี ้ซึ่งไม่ว่าในกรณีใด ผูข้อท าสญัญาจะตอ้งใหบ้ริการโดยมีมาตรฐานการใหบ้รกิารไม่ต  ่ากว่ามาตรฐานใน
การประกอบธุรกิจ ท่ีผูข้อท าสญัญาเคยด าเนินการมาก่อนการใหบ้รกิารทางการเงินตามสญัญาฉบบันี ้รวมทัง้เป็นไปตามมาตรฐานของผูป้ระกอบ
วิชาชีพในการใหบ้ริการทางการเงินท่ีใชแ้ละยอมรบักันโดยทั่วไป และเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นขอบเขตของงานตามสญัญา
ฉบบันีอ้ย่างถกูตอ้งครบถว้นทกุประการ  

7.2.6 กรณีผูข้อท าสญัญามอบหมายงาน/ว่าจา้งผูร้บัจา้งช่วง ผูข้อท าสญัญาจะด าเนินการใดๆ เพ่ือใหผู้ร้บัจา้งช่วงตอ้งผูกพนัปฏิบตัิตามขอ้ตกลง นี้
เช่นเดียวกบัท่ีผูข้อท าสญัญาตอ้งปฏิบตั ิซึง่รวมถึงการใหค้  ารบัรอง และการตกลงใหค้วามยินยอมตา่งๆ ตามท่ีก าหนดในขอ้ตกลงนี้ดว้ย   
 

8. การประเมินคณุภาพการใหบ้รกิารทางการเงิน 
           ธนาคารจะประเมินคณุภาพและผลงานของผูข้อท าสญัญาทกุๆ 1 (หนึ่ง) ปี เพ่ือใหผู้ข้อท าสญัญาและธนาคารสามารถพิจารณาทบทวนแผนงาน ปรบัปรุง
คณุภาพ ระเบียบ วิธีการใหบ้รกิาร ระบบการท างานของผูข้อท าสญัญาใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งตอ่สถานการณไ์ด  ้
           หากธนาคารพิจารณาแลว้เห็นว่า ผลงานของผูข้อท าสญัญาไม่มีประสิทธิภาพ หรือบกพร่อง ธนาคารมีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบั นีไ้ดท้นัที หรืออาจบอก
กล่าวตกัเตือนเป็นลายลกัษณอ์ักษรใหผู้ข้อท าสญัญาแกไ้ขขอ้บกพร่องดงักล่าว ภายในก าหนดเวลาท่ีระบุไวใ้นหนังสือบอกกล่าวนั้นก็ได ้โดยผู้ขอท าสญัญา
ยินยอมสละสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหายหรือค่าปรบัใดๆ จากธนาคารทัง้สิน้ ทัง้นี ้การพิจารณาผลการด าเนินงานของผูข้อท าสญัญานัน้ เป็นดลุยพินิจโดยล าพงัของ
ธนาคาร ตามท่ีธนาคารเหน็สมควร 

 

9. การรกัษาความลบั 
9.1 ผูข้อท าสญัญา/เจา้ของบญัชีตกลงท่ีจะรกัษาขอ้ความในสญัญาฉบบันีแ้ละขอ้มลูตา่งๆ ท่ีไดร้บัจากการท าสญัญาฉบบันีไ้วเ้ป็นความลบั โดยจะไม่เปิดเผย

ใหบุ้คคลภายนอกไดร้บัทราบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม และ/หรือจะตอ้งไม่น าขอ้มูลความลบัดงักล่าวไปใชเ้พ่ือวตัถุประสงคอ่ื์น นอกเหนือจาก
วตัถปุระสงคข์องสญัญาฉบบันี ้เวน้แตใ่นกรณีท่ีจะกลา่วดงัตอ่ไปนี ้
(1)  ไดร้บัความยินยอมจากธนาคารเป็นลายลกัษณอ์กัษรก่อน 
(2)  เป็นการเปิดเผยตามกฎหมาย หรือค าสั่งของหน่วยราชการท่ีมีอ านาจ หรือค าสั่งของศาล  
(3)  ขอ้มลูและ/หรือเอกสารนัน้  

ก. เป็นท่ีเปิดเผยเป็นการทั่วไป และสาธารณชนสามารถหาขอ้มลูดงักลา่วไดโ้ดยไม่ไดฝ่้าฝืนสญัญาฉบบันี ้ 
ข. เป็นท่ีเปิดเผยตอ่สาธารณะอยู่แลว้ซึง่มิไดเ้กิดขึน้จากการผิดสญัญารกัษาความลบัของผูข้อท าสญัญา/เจา้ของบญัชี 
ค. ไดร้บัการเปิดเผยจากบคุคลภายนอกหรือแหล่งขอ้มูลอ่ืนใดนอกเหนือจากธนาคาร ซึ่งไม่มีภาระผกูพนัในการรกัษาขอ้มูลความลบัตอ่เจา้ของ

ขอ้มลู/เจา้ของบญัชี  
ง. ผูข้อท าสญัญา/เจา้ของบญัชีและธนาคารไดต้กลงกนัเป็นเป็นลายลกัษณอ์กัษรไวล้ว่งหนา้ว่าขอ้มลูหรือเอกสารนัน้ไม่เป็นขอ้มลูท่ีเป็นความลบั  
จ. อยู่ในความครอบครองของผูข้อท าสญัญา/เจา้ของบญัชีอยู่แลว้ก่อนท่ีผูข้อท าสญัญา/เจา้ของบญัชีจะไดร้บัจากธนาคาร 

9.2 ผูข้อท าสญัญาตกลงจะไม่ใชแ้ละ/หรือจดัเก็บขอ้มลูใดๆ เก่ียวกบัผูใ้ชบ้รกิาร ท่ีผูข้อท าสญัญาไดร้บัเน่ืองจากการใหบ้รกิารทางการเงินในฐานะตวัแทนของ
ธนาคารตามสญัญาฉบบันีเ้พ่ือวตัถปุระสงคอ่ื์นใด เวน้แตเ่ทา่ท่ีจ าเป็นเพ่ือการปฏิบตัหินา้ท่ีตามวตัถปุระสงคข์องสญัญาฉบบันีเ้ทา่นัน้ 

9.3 ผูข้อท าสญัญาจะปฏิบตัิตามวิธีการดแูลเก็บรกัษาขอ้มูลตามมาตรฐานท่ีธนาคารก าหนด และจะใชค้วามพยายามอย่างดีท่ีสดุในการปกปอ้งขอ้มูลของ
ธนาคาร และของผูใ้ชบ้ริการ รวมถึงขอ้มูลท่ีผูข้อท าสญัญาไดร้บัตามสญัญาฉบบันี ้มิใหร้ั่วไหลไปยงับุคคลภายนอก และจะไม่เปิดเผยใหแ้ก่บุคคลอ่ืนท่ี 
ไม่มีสทิธิตามกฎหมายท่ีจะไดร้บัหรือรบัทราบขอ้มลูนัน้ๆ โดยเดด็ขาด 

9.4 ทนัทีท่ีการด าเนินการตามสญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลง ผูข้อท าสญัญาตกลงสง่ขอ้มลูทัง้หมดของธนาคารท่ีอยู่ในความครอบครองหรือควบคมุดแูลของผูข้อท า
สญัญาคืนใหแ้ก่ธนาคารทนัที เวน้แตจ่ะมีกฎหมายหรือกฎระเบียบใดๆ ก าหนดใหผู้ข้อท าสญัญาจะตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นหนึ่งสว่นใดไว้ 
          ในกรณีท่ีผูข้อท าสญัญาจ าเป็นตอ้งเก็บรกัษาขอ้มูลใดๆ ของธนาคารไวด้ว้ยเหตผุลตามวรรคก่อน ผูข้อท าสญัญาตกลงรกัษาความลบัหรือขอ้มลู
ดงักลา่วตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสญัญาฉบบันี ้และจะสง่คืนใหแ้ก่ธนาคารทนัทีท่ีไม่มีสทิธิและ/หรือความจ าเป็นในการเก็บขอ้มลูนัน้ไว้ 

9.5 แมว้่าสญัญาฉบบันีจ้ะสิน้สดุลง ใหข้อ้ก าหนดในขอ้นีย้ังคงมีผลใชบ้งัคบัตอ่ไปโดยไม่มีก าหนดเวลาสิน้สดุ 

 

10. กรณีผิดสญัญา 
            ผูข้อท าสญัญาตกลงใหก้รณีหนึ่งหรือหลายกรณีดงัตอ่ไปนี ้เป็นกรณีผิดสญัญา 
10.1 ผูข้อท าสญัญาปฏิบตัผิิดขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาฉบบันี ้หรือไม่ปฏิบตัติามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาฉบบันี ้หรือผิดค ารบัรองใดๆ ท่ีระบุ

ไวใ้นสญัญาฉบบันี ้ไม่ว่าขอ้ใดขอ้หนึ่ง และไม่ว่าดว้ยความจงใจหรือประมาทเลนิเล่อ เวน้แต่กรณีเกิดเหตสุดุวิสยัตามท่ีระบใุนสญัญาฉบับนี ้และผูข้อท า
สญัญาไดร้บัแจง้ค  าเตือนจากธนาคารเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหแ้กไ้ขการไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไข หรือแกไ้ขขอ้ผิดพลาด หรือขอ้บกพรอ่ง หรือ
ค ารบัรองดงักลา่ว ใหเ้สรจ็เรียบรอ้ย ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือแจง้เตือน หรือภายในระยะเวลาอ่ืนใดตามท่ีธนาคารจะไดต้กลง
ขยายออกไปแลว้ ผูข้อท าสญัญาไม่สามารถแกไ้ขขอ้ผิดพลาดหรือขอ้บกพรอ่งนัน้ไดภ้ายในก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว หรือผูข้อท าสญัญาถกูศาลสั่งพิทกัษ์
ทรพัย ์หรือถกูศาลพิพากษาใหล้ม้ละลาย หรือมีการด าเนินการเพ่ือขอฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายลม้ละลาย เลกิกิจการ ถกูเพิกถอนทะเบียน หรือถูกระงบั
ไม่ใหด้  าเนินธุรกิจ หรือมีการช าระบญัชี  
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10.2 ผูข้อท าสญัญากระท าการทจุรติ หรือมีพฤตกิารณห์รือกระท าการใดๆ อนัเป็นเหตใุหเ้กิด หรืออาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ธนาคารหรือผูใ้ชบ้รกิาร 
10.3 ผูข้อท าสญัญาไม่ปฏิบตัติามขอ้ก าหนดในการรกัษาความลบัตามท่ีระบใุนสญัญาฉบบันี  ้

 

11. ผลของการผิดสญัญา 
            เม่ือเกิดกรณีผิดสญัญาไม่ว่าขอ้ใดขอ้หนึ่ง ธนาคารมีสทิธิด  าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัตอ่ไปนี ้
11.1 บอกเลกิสญัญาฉบบันีไ้ดท้นัที โดยไม่ตอ้งบอกกลา่วลว่งหนา้   
11.2 เรียกรอ้งใหผู้ข้อท าสญัญาชดใชค้า่เสียหายตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสญัญาฉบบันี ้รวมทัง้คา่เสียหายและ/หรือคา่ใชจ้่ายอ่ืนใดท่ีเกิดขึน้อนัเน่ืองมาจากการ

ผิดสญัญา 
11.3 เรียกรอ้งดอกเบีย้ภายใตก้ฎหมาย และ/หรือตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ตามท่ีธนาคารมีสิทธิเรียกไดใ้นอตัราผิดนดัสงูสดุของจ านวนเงินท่ี

คา้งช าระ 
11.4 เรียกรอ้งคา่ปรบัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีระบใุนสญัญาฉบบันีไ้วโ้ดยชดัแจง้ 

 

12. ระยะเวลาการบงัคบัตามสญัญาและการสิน้สดุสญัญา 
            สญัญาฉบบันีใ้หมี้ผลใชบ้งัคบันบัแตว่นัท่ีธนาคารไดส้ง่ SMS แจง้การเป็นตวัแทนใหบ้รกิารทางการเงิน (Banking Agent) ใหแ้ก่ผูข้อท าสญัญา เป็นตน้ไป 
และใหส้ญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลงในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
12.1 เม่ือธนาคาร หรือผูข้อท าสญัญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด โดยบอกกล่าวเลิกขอ้ตกลงเป็นลายลกัษณอ์กัษรไปยงัอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหนา้ ไม่นอ้ยกว่า 60 (หกสิบ) วนั 

ก่อนวนัท่ีจะมีผลเป็นการสิน้สดุสญัญา โดยในกรณีดงักลา่ว ผูข้อท าสญัญาตกลงจะใหบ้รกิารทางการเงินในฐานะตวัแทนของธนาคารแก่ผูใ้ชบ้รกิารต่อไป
ตามปกต ิจนกว่าจะถึงวนัท่ีสญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลง 

12.2 ในกรณีเช่นนี ้ผูข้อท าสญัญาตอ้งปิดประกาศการสิน้สุดสญัญาฉบับนีไ้วใ้นท่ีเปิดเผย เพ่ือใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถเห็นไดโ้ดยชัดแจง้ และจะตอ้งท าการ
ประชาสมัพันธใ์หผู้ใ้ชบ้ริการทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 (สามสิบ) วัน โดยมีขอ้ความท่ีเป็นการส่งเสริมภาพลกัษณ์ร่วมกัน และไม่ ก่อใหเ้กิดความ
เสียหายแก่ธนาคาร 

12.3 ธนาคาร หรือผูข้อท าสญัญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบอกเลกิสญัญาฉบบันีไ้ดท้นัที เม่ือ 
12.3.1 คู่สญัญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดปฏิบตัิผิดสญัญาขอ้ใดขอ้หนึ่ง และไม่สามารถแกไ้ขเหตแุห่งการผิดสญัญาได ้ภายในระยะเวลาท่ีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ ง

ก าหนดไว ้และไดแ้จง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหคู้ส่ญัญาฝ่ายท่ีปฏิบตัผิิดสญัญาทราบ ทัง้นี ้คูส่ญัญาฝ่ายท่ีมิไดป้ฏิบตัผิิดสญัญามีสทิธิท่ีจะเรียกรอ้ง
คา่เสียหายอนัพงึมีจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งได ้ 

12.3.2 คู่สญัญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีหนีส้ินลน้พน้ตวั หรือถูกศาลมีค าสั่งใหพ้ิทกัษ์ทรพัย ์หรือลม้ละลาย หรือฟ้ืนฟูกิจการ หรือคู่สญัญาฝ่ายหนึ่ งฝ่ายใดผิด/
หยดุด าเนินกิจการไม่ว่าดว้ยเหตใุดในระหว่างอายสุญัญา 
           ในกรณีท่ีผูข้อท าสญัญาไม่ปฏิบตัิหนา้ท่ีของตนตามสญัญาฉบบันี้ หรือหยุด หรือระงบัการใหบ้รกิารทางการเงิน โดยมีสาเหตเุน่ืองมาจาก
เหตสุดุวิสยัเป็นระยะเวลาเกินกว่า 30 (สามสบิ) วนั ตามขอ้ 14.3 ธนาคารมีสทิธิท่ีจะจดัหาหรือแตง่ตัง้ผูใ้หบ้รกิารรายใหม่เป็นตวัแทนของธนาคาร 
เพ่ือใหบ้ริการทางการเงินในลกัษณะเดียวกันกับการใหบ้ริการทางการเงินตามสญัญาฉบบันีแ้ก่ธนาคารได ้โดยผูข้อท าสญัญาจะไม่ด  าเนินการ
อย่างใดๆ อนัเป็นการขดัขวางตวัแทนของธนาคารรายใหม่ 
 

13. ผลของการสิน้สดุสญัญา 
13.1 เม่ือสญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลง หรือเม่ือการบอกเลิกสญัญาฉบบันีมี้ผลบงัคบั ผูข้อท าสญัญาตกลงจะส่งมอบขอ้มูล และ/หรือเอกสารใดๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูป

ของเอกสารหรือขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกสท่ี์ผูข้อท าสญัญา และ/หรือผูร้บัจา้งช่วงของผูข้อท าสญัญาไดค้รอบครอง และ/หรือไดร้บัมาจากธนาคาร อันเน่ืองจาก
การใหบ้รกิารทางการเงินตามสญัญาฉบบันี ้(ถา้มี) ใหแ้ก่ธนาคารโดยเรว็ หรือภายในระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนด 

13.2 การเลิกสญัญาเน่ืองจากคู่สญัญาฝ่ายหนึ่งท  าผิดสญัญาขอ้หนึ่งขอ้ใด ไม่เป็นการตดัสิทธิคู่สญัญาฝ่ายท่ีบอกเลิกสญัญาในการเรียกค่าเสียหายจาก
คูส่ญัญาฝ่ายท่ีผิดสญัญา ภายใตบ้ทบญัญตัขิองกฎหมายและ/หรือสญัญาฉบบันี ้

 

14. เหตสุดุวิสยั 
14.1 หากผูข้อท าสญัญาไม่สามารถใหบ้ริการทางการเงินตามสัญญาฉบบันีไ้ด ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน เน่ืองจากหตสุดุวิสยั เหตฉุุกเฉิน หรือสาเหตุท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคมุของผูข้อท าสญัญา อนัมีผลกระทบตอ่การใหบ้รกิารทางการเงินตามสญัญาฉบบันี ้ผูข้อท าสญัญาตกลงแจง้เหตดุงักลา่วใหธ้นาคาร
ทราบโดยทนัที โดยไม่ถือเป็นการปฏิบตัผิิดสญัญา 
           เหตสุดุวิสยัตามวรรคหนึ่ง ไดแ้ก่ เหตใุดๆ อนัจะเกิดขึน้ก็ดี จะใหผ้ลพิบตัก็ิดี ไม่มีใครสามารถปอ้งกนัได ้แมท้ัง้บคุคลผูต้อ้งประสบ หรือใกลจ้ะตอ้ง
ประสบเหตนุัน้ จะไดจ้ดัการระมดัระวงัตามสมควร อนัพึงคาดหมายไดจ้ากบคุคลนัน้ ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ เช่น ภยัพิบตัิตามธรรมชาติ แผ่นดินไหว  
ไฟไหม ้การระเบิด การนดัหยุดงาน การพิพาทแรงงาน อุบตัิเหต ุโรคระบาด พายุ น า้ท่วม สงคราม การปฏิวตัิ สงัคมป่ันป่วน  การขาดแคลนไฟฟ้ า น า้ 
เชือ้เพลงิ แรงงาน เป็นตน้ แตท่ัง้นี ้ไม่รวมถึงเหตขุดัแยง้ภายในของธนาคารหรือผูข้อท าสญัญาเอง 

14.2 หากเกิดขอ้ผิดพลาด บกพร่อง ของระบบการใหบ้ริการของธนาคารหรือผูข้อท าสญัญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด อนัเกิดจากระบบคอมพิวเตอร ์ระบบไฟฟ้า หรือ
เพราะเหตอ่ืุนใดซึง่ไม่อาจคาดหมาย หรือไม่อยู่ภายใตก้ารควบคมุจดัการ คูส่ญัญาฝ่ายนัน้ไม่จ  าตอ้งรบัผิดชอบในความผิดพลาด หรือบกพรอ่ง หรือความ
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เสียหายใดๆ อนัอาจเกิดขึน้ แต่คู่สญัญาฝ่ายท่ีประสบเหตดุงักล่าวจะตอ้งแจง้ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบทนัที และทัง้สองฝ่ายจะร่วมกันพิจารณาและ
ตรวจสอบถึงเหตขุดัขอ้งดงักลา่วเพ่ือด าเนินการแกไ้ขโดยเรว็ 

14.3 ในกรณีท่ีผูข้อท าสญัญาไม่อาจปฏิบตัิหนา้ท่ีตามสญัญาฉบบันีไ้ด ้เน่ืองจากเกิดเหตสุดุวิสยัต่อเน่ืองกันเป็นระยะเวลาเกินกว่า 30 (สามสบิ) วนั ธนาคารมี
สทิธิบอกเลกิสญัญาได ้โดยสง่ค  าบอกกลา่วเป็นเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหผู้ข้อท าสญัญาทราบลว่งหนา้ เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 30 (สามสบิ) วนั โดยผูข้อท า
สญัญายินยอมสละสทิธิเรียกรอ้งคา่เสียหายหรือคา่ปรบัใดๆ จากธนาคารทัง้สิน้ 

 

15. การโอนสทิธิและ/หรือมอบหมายงาน/ว่าจา้งช่วง 
           ผูข้อท าสญัญาตกลงไม่โอนสิทธิ และ/หรือหนา้ท่ีตามสญัญาฉบบันีใ้หแ้ก่บุคคลอ่ืนใด (“ผู้รับโอนสิทธิ”)  และตกลงไม่มอบหมายหรือว่าจา้งช่วงบุคคลอ่ืนใด 
(“ผูร้บัจา้งช่วง”) ใหเ้ป็นตวัแทนตามสญัญาฉบบันี ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือเพียงบางส่วน โดยมิไดร้บัความยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากธนาคารเป็นการล่วงหนา้ 
โดยการขอความยินยอมจากธนาคาร ผูข้อท าสญัญาจะตอ้งแจง้ช่ือ คณุสมบตัิ และรายละเอียดการโอนสิทธิ และ/หรือ หนา้ท่ี หรือการมอบหมายหรือว่าจา้งช่วง
เป็นลายลกัษณ์อักษรเพ่ือใหธ้นาคารพิจารณา และแมว้่าในกรณีท่ีธนาคารไดมี้การใหค้วามยินยอมในการด าเนินการดงักล่าวแลว้ ผูข้อท าสญัญายังคงตอ้ง
รบัผิดชอบต่อธนาคารอย่างเต็มทีในการปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี ้เสมือนตนเป็นผูใ้หบ้ริการเองทกุประการ และยงัไม่ถือเป็นการพน้จากความรับผิดต่อธนาคาร
ตามสญัญาฉบบันี ้รวมทัง้ ผูข้อท าสญัญายงัคงมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งดแูลและควบคมุการด าเนินงานของผูร้บัโอนสิทธิ และ/หรือผูร้บัจา้งช่วงใหเ้ป็นไปตามสญัญาฉบับนี้
ตอ่ไปดว้ย 
           ทัง้นี ้ผูร้บัโอนสิทธิและ/หรือผูร้บัจา้งช่วงดงักล่าว จะตอ้งเป็นประเภทตวัแทนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยอนญุาตใหธ้นาคารแตง่ตัง้เป็นตวัแทนส าหรบัการ
ใหบ้รกิารประเภทนัน้ๆ ไดด้ว้ย 

 

16. เบ็ดเตลด็        
16.1 ในกรณีท่ีผูข้อท าสญัญา/เจา้ของบญัชีแจง้การเปลี่ยนแปลงบญัชีเงินฝากหมนุเวียน และ/หรือบญัชีเงินฝากใดๆ ท่ีเก่ียวกบับรกิารนีม้ายงัธนาคาร ใหค้วาม

ในสญัญาฉบบันีมี้ผลบงัคบัใชส้  าหรบับญัชีเงินฝากของผูข้อท าสญัญา/เจา้ของบญัชีท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงทกุประการ  
16.2 การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของสญัญาฉบบันี ้ 

16.2.1 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขท่ีส่งผลใหผู้ข้อท าสญัญาเกิดภาระหรือความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้ การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมีผลเม่ือผูข้อท าสญัญา
ใหค้วามยินยอม 

16.2.2 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขอ่ืนผูข้อท าสญัญาตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงไดต้ามท่ีธนาคารเห็นสมควร โดยหากเป็นการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อการใชบ้ริการของผูข้อท าสญัญา (เช่น การปรบัค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการท่ีสอดคลอ้งกับตน้ทุนท่ีเพิ่ม ขึน้ การ
เปลี่ยนแปลงช่องทางในการใหบ้ริการ การเปลี่ยนแปลงวนัครบก าหนดช าระหนี)้ ธนาคารจะสื่อสารหรือแจง้ขอ้มูลอนัเป็นสาระส าคญัของการ
เปล่ียนแปลงท่ีชดัเจนใหผู้ข้อท าสญัญาทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 (สามสบิ) วนั หรือระยะเวลาอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด 

16.2.3 หากเป็นกรณีท่ีธนาคารมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ข เปล่ียนแปลง เง่ือนไขหรือรายละเอียดใดในสญัญาฉบบันี ้ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบ 
ค าสั่ง หรือ ประกาศใดๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ ผูข้อท าสญัญาตกลงแกไ้ขเปลี่ยนแปลง เง่ือนไข 
รายละเอียดในสญัญาฉบบันีท้นัที ตามท่ีธนาคารรอ้งขอ 

16.3 การล่าชา้หรืองดเวน้ใดๆ ในการใชส้ทิธิของธนาคารตามกฎหมาย หรือตามขอ้ตกลงนี ้ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิ หรือใหค้วามยินยอมในการผิดขอ้ตกลง
และเง่ือนไขในกรณีนัน้ 

16.4 บรรดาหนงัสือ จดหมาย ค าบอกกลา่ว ขอ้ก าหนดและเง่ือนไข ขอ้มลูใดๆ ท่ีธนาคารไดส้ง่ใหผู้ข้อท าสญัญา ผูต้ดิตอ่หลกั และ/หรือผูป้ระสานงาน ไม่ว่าจะ
โดยส่งเองหรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนไปยงัท่ีอยู่ท่ีระบุในค าขอ หรือส่งเป็น Email ไปยงั Email Address ท่ีระบุในค าขอ หรือส่ง 
Short Message Service (SMS) ไปยงัหมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี ท่ีระบุในค าขอ หรือผ่านบริการ/ช่องทางตามท่ีผูข้อท าสญัญาตกลงไวก้บัธนาคาร (ซึ่ง
ต่อไปนี ้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกท่ีอยู่ Email Address หมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีและบริการ/ช่องทางดงักล่าวว่า “ช่องทำงรับ
ข้อมูล”) ใหถื้อว่าไดส้่งใหแ้ก่ผูข้อท าสญัญาโดยชอบแลว้ ทัง้นี ้โดยไม่ตอ้งค านึงถึงว่าจะมีผูร้บัไวห้รือไม่ และแมว้่าส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะช่องทางรบัขอ้มลูถกู
ยา้ยหรือถกูเปล่ียนแปลงไปหรือถกูรือ้ถอน โดยผูข้อท าสญัญาไม่ไดแ้จง้การยา้ย การเปล่ียนแปลง หรือการรือ้ถอนนัน้ใหธ้นาคารทราบก็ดี หรือสง่ใหไ้ม่ได้
เพราะหาช่องทางรบัขอ้มลูไม่พบก็ดีใหถื้อว่าผูข้อท าสญัญาไดร้บัและทราบหนงัสือ จดหมาย ค าบอกกล่าว หรือขอ้มูลดงักล่าวแลว้โดยชอบ ทัง้นี ้หากมี
การยา้ย การเปล่ียนแปลง หรือการรือ้ถอนช่องทางรบัขอ้มลู ผูข้อท าสญัญาจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรทนัที 

16.5 หากขอ้ความส่วนหนึ่งส่วนใดในสญัญาฉบบันีข้ดัหรือแยง้ต่อกฎหมาย หรือไม่สามารถใชบ้งัคบัไดใ้นระหว่างคู่สญัญา หรือตกเป็นโมฆะ ผูข้อท าสญัญา/
เจา้ของบญัชีตกลงใหข้อ้ความอ่ืนท่ียงัคงใชบ้งัคบัได ้คงอยู่ และใชบ้งัคบัไดต้อ่ไป ตลอดระยะเวลาตามสญัญาฉบบันี้ 

16.6 ไม่มีขอ้ความใดท่ีระบุไวใ้นสญัญาฉบบันี ้ท่ีจะถือว่าหรือตีความว่า มีวตัถุประสงคใ์ดในการก่อใหเ้กิดนิติสมัพนัธร์ะหว่างคู่สญัญาในลกัษณะหา้งหุน้สว่น 
กิจการรว่มคา้ หรือผูร้ว่มทนุ หรือ นายจา้ง-ลกูจา้ง ระหว่าง ธนาคาร และ ผูข้อท าสญัญา 

16.7 สญัญาฉบบันีอ้ยู่ภายใตบ้งัคบัและการตีความตามกฎหมายไทย ส่วนการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีตามสญัญาฉบบันีใ้หด้  าเนินการ ณ ศาลแห่งราชอาณาจกัร
ไทย ตามเขตอ านาจศาลท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย 
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ประเภทกำรให้บรกิำรทำงกำรเงนิ 
            บริกำรรับช ำระเงนิ 
            ขัน้ตอนและกระบวนการใหบ้รกิารรบัช าระเงิน และกระบวนการตรวจสอบรายช่ือบคุคลท่ีถกูก าหนด ส  าหรบับรกิารรบัช าระเงิน 

1. ผูใ้ชบ้รกิารท ารายการแจง้ความประสงคท่ี์จะช าระเงิน ณ จดุใหบ้รกิารของผูข้อท าสญัญา และมอบใบแจง้คา่บรกิารใหก้บัเจา้หนา้ท่ีผูข้อท าสัญญา 
2. เจา้หนา้ท่ีผูข้อท าสญัญา ท าการตรวจสอบเอกสารการแสดงตนฉบบัจรงิ ดว้ยการเปรียบเทียบรูปในเอกสารแสดงตวัตนว่าตรงกบัตวัตนของผูใ้ชบ้รกิารหรือไม่ 

เก็บขอ้มูลในบตัรประชาชน ผ่านอุปกรณอ์่านขอ้มูลของผูข้อท าสญัญาและท าการบนัทกึขอ้มูลการรบัช าระเงินผ่านอุปกรณ ์ณ จุดใหบ้ริการ โดยก ารอ่าน
บารโ์คด้จากใบแจง้คา่บรกิาร 

3. ระบบธนาคารตรวจขอ้มลู Biller จาก Reference ท่ีไดร้บัจากการอ่านบารโ์คด้ใบแจง้ค่าบรกิาร เช่น ขอ้มลูของเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี (Biller Tax ID)  ขอ้มลู
เฉพาะในใบแจง้ยอด และจ านวนเงิน พรอ้มทัง้ระบบธนาคารตรวจสอบว่าผูใ้ชบ้รกิารตดิ Sanction List หรือไม่ 

4. ระบบธนาคาร สง่รายละเอียด เช่น ขอ้มลู Biller จ านวนเงินในใบแจง้คา่บรกิาร และคา่ธรรมเนียม กลบัมาแสดงที่ระบบขายหนา้รา้นของผูข้อท าสญัญา หาก
ธนาคารตรวจสอบพบผูใ้ชบ้รกิารตดิ Sanction List ผูข้อท าสญัญาจะตอ้งปฏิเสธการใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชบ้รกิารรายนัน้ 

5. เจา้หนา้ท่ีผูข้อท าสญัญา แจง้ขอ้มลูการช าระใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร เช่น ขอ้มลู Biller จ านวนเงิน และคา่ธรรมเนียม 
6. ผูใ้ชบ้รกิาร ระบเุบอรโ์ทรศพัทมื์อถือและกดยืนยนัโดยการกดยืนยนัการท ารายการและสง่เงินท่ีตอ้งช าระพรอ้มคา่ธรรมเนียมใหก้บัเจา้หนา้ท่ีผู้ขอท าสญัญา 
7. เจา้หนา้ท่ีผูข้อท าสญัญา กดยืนยนัการท ารายการ 
8. ระบบธนาคารจะตดัเงินจากบญัชีเงินฝากหมุนเวียน และน าเงินเขา้บญัชีของ Biller ท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งการช าระ เม่ือท ารายการส าเร็จแลว้ระบบธนาคารจะ

ส่งผลการท ารายการกลบัมายงัระบบขายหนา้รา้นของผูข้อท าสญัญาเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีผูข้อท าสญัญาพิมพเ์อกสารหลกัฐานการท ารายการจ านวน 1 ฉบั บ 
พรอ้มกบัระบบธนาคารสง่ SMS ไปยงัหมายเลขโทรศทัพมื์อถือท่ีผูใ้ชบ้รกิารไดแ้จง้ไวต้าม ขอ้ (6) และใหผู้ใ้ชบ้รกิารเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 

9. กรณีการใหบ้รกิารรบัช าระเงิน ในรูปแบบของการเติมเงิน  (Top Up) หากธนาคารไดด้  าเนินการตดัเงินจากบญัชีเงินฝากหมนุเวียน และน าเงินเขา้บญัชีของ 
Biller แลว้ แตเ่กิดปัญหาเก่ียวกบัระบบของผูข้อท าสญัญา ท าใหไ้ม่สามารถรบัผลการท ารายการและพมิพเ์อกสารหลกัฐานการท ารายการใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารได ้
ผูข้อท าสญัญาตกลงและยอมรบัว่า ธนาคารไดด้  าเนินการตาม ขอ้ 8. ถูกตอ้งครบถว้น ซึ่งผูข้อท าสญัญาจะไม่เรียกรอ้งใหธ้นาคารคืนเงินหรือด า เนินการ
ปรบัปรุงรายการใดๆ ทัง้นี ้ไม่ตอ้งค านงึว่าเจา้หนา้ท่ีผูข้อท าสญัญาไดคื้นเงินใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารหรือไม่ก็ตาม 

 
ข้อก ำหนด เงือ่นไข สทิธิ หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ระหว่ำงธนำคำรและผู้ขอท ำสัญญำ 

เกี่ยวกับกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ใชบ้ริกำร 
 

           การใหบ้รกิารทางการเงินของผูข้อท าสญัญาแก่ผูใ้ชบ้รกิารภายใตใ้บค าขอท าสญัญาการเป็นตวัแทนใหบ้ริการทางการเงิน (Banking Agent)  และส่วนท่ี 3: 
ค  าแนะน า เง่ือนไข และคู่มือการใชบ้ริการ การขอท าสญัญาการเป็นตวัแทนใหบ้ริการทางการเงิน (Banking Agent) (ซึ่งต่อไปนีจ้ะรวมเรียกว่า “สัญญำแต่งต้ัง

ตัวแทน”) ผูข้อท าสญัญาจะตอ้งประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของผูใ้ชบ้รกิาร โดยธนาคารและผูข้อท าสญัญาไดต้กลงก าหนดสทิธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบระหว่าง
กัน ตามขอ้ก าหนดนี ้(ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ข้อก ำหนดนี้”) เพ่ือใหก้ารด าเนินการและควบคุมการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นไปกฎหมายคุม้ครองขอ้มูล  
สว่นบคุคล และเพ่ือปอ้งกนัมิใหมี้การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี  ้

  

1. ขอบเขตการบงัคบัใช ้
1.1 ขอ้ก าหนดนีใ้หใ้ชบ้งัคบัส  าหรบักรณีท่ีผูข้อท าสญัญามีหนา้ท่ีตอ้งประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามค าสั่งท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากธนาคาร หรืออยู่ใน

ขอบเขตของการใหบ้รกิารทางการเงิน เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการด าเนินการตามสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนใหส้  าเรจ็ลลุ่วง ซึ่งการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล
ดงักลา่วจะท าใหผู้ข้อท าสญัญาอยู่ในฐานะเป็นผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

1.2 ขอ้ก าหนดนีมี้ผลใชบ้งัคบัตัง้แตว่นัท่ีท  าสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนเป็นตน้ไป และบรรดาขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีมิไดร้ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดนีใ้หมี้ผลใชบ้งัคบัและ
เป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนทกุประการ และไม่ว่าในสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนจะก าหนดไวเ้ป็นเช่นไร หากขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้น
ขอ้ก าหนดนีข้ดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีระบไุวใ้นสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนใหข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีระบไุวใ้นขอ้ก าหนดนีมี้ผลบงัคบัใชเ้หนือกว่า 

  

2. ค านิยาม 
     ค  าหรือขอ้ความในขอ้ก าหนดนี ้นอกจากท่ีไดก้ าหนดค านิยามไวใ้นสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนแลว้ ใหก้ าหนดค านิยามเพิ่มเตมิไวด้ังนี ้ 
 “กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงประกาศและระเบียบท่ีออกตามพระราชบญัญตัิ
ดงักล่าว ตลอดจนกฎหมาย และกฎระเบียบอ่ืนใด (อนัรวมถึง GDPR (EU General Data Protection Regulation) ของสหภาพยุโรป หรือกฎหมาย กฎระเบียบของ
ประเทศอ่ืนใด หากมีผลบงัคบัใชต้อ่ขอ้มูลส่วนบคุคลภายใตส้ญัญาแตง่ตัง้ตวัแทน) ท่ีอาจจะมีผลบงัคบัใชต้อ่ขอ้มูลสว่นบุคคลภายใตส้ญัญาแตง่ตัง้ตวัแทน ทัง้ที่มีผล
ใชบ้งัคบัอยู่ ณ วนัท าสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนและท่ีจะมีการแกไ้ขเพิ่มเตมิในภายหลงั 

“กำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง การด าเนินการหรือเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการใดๆ ซึ่งกระท าต่อขอ้มูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะโดยวิธีการ
อตัโนมตัหิรือไม่ เช่น การเก็บรวบรวม บนัทกึ จดัระบบ จดัโครงสรา้ง เก็บรกัษา เปล่ียนแปลงหรือปรบัเปล่ียน การรบั พิจารณา ใช ้เปิดเผยดว้ยการสง่ตอ่ เผยแพร ่หรือ
การกระท าอ่ืนใดซึง่ท  าใหเ้กิดความพรอ้มใชง้าน การจดัวางหรือรวมเขา้ดว้ยกนั การจ ากดั การลบ หรือการท าลาย รวมตลอดทัง้การด าเนินการอ่ืนใด อนัเป็นหนา้ท่ีของ
ผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
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 “กำรละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง การกระท าหรือการงดเวน้การกระท าการใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ  ากัดเพียง การท าใหห้รือส่งผลใหข้อ้มูลส่วนบุคคล  
ถกูท าลาย ถกูท าใหเ้สียหายหรือสญูหาย ถกูเขา้ถึง ใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ ไม่ว่าโดยเป็นการกระท าของบคุคลใดและ
จงใจหรือไม่ก็ตาม รวมตลอดทัง้ การกระท าหรือการงดเวน้การกระท าการใดๆ อนัถือว่าเป็นการละเมิดขอ้มลูสว่นบคุคลภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล  

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกับบุคคลธรรมดาซึ่งท  าใหส้ามารถระบุตวับุคคลธรรมดานั้นได ้ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม (ซึ่ งไม่รวมถึงขอ้มูลของ 
ผูถ้ึงแก่กรรม) ที่ผูข้อท าสญัญาไดร้บัหรือลว่งรูจ้ากการรบัจา้งท างานท่ีจา้ง ซึง่รวมถึงแตไ่ม่จ  ากดัเพียง 

1. ขอ้มลูสว่นตวั เช่น ช่ือ นามสกลุ อาย ุวนัเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส เลขประจ าตวัประชาชน เลขหนงัสือเดนิทาง 
2. ขอ้มลูการตดิตอ่ เช่น ที่อยู่อาศยั สถานท่ีท างาน หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล ไอดีไลน ์
3. ขอ้มลูทางการเงิน เช่น รายรบั รายจ่าย เลขบญัชีเงินฝาก เลขท่ีบตัรเครดติ รายการทรพัยส์นิ 
4. ขอ้มลูการท าธุรกรรม เช่น รายการเดนิบญัชี การช าระเงิน การกูยื้มเงิน การลงทนุ 
5. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว (Sensitive Data) คือ ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเป็นเรื่องส่วนตัวโดยแทข้องบุคคล จึงจ าเป็นตอ้งด าเนินการดว้ยความ

ระมดัระวงัเป็นพิเศษ เช่น ขอ้มูลชีวภาพ (Biometric) (ใบหนา้ เสียง ลายนิว้มือ ม่านตา) ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลสขุภาพ เชือ้ชาติ เผ่าพนัธุ ์ความคิดเห็นทางการเมือง 
ความเช่ือในลทัธิ ศาสนาหรือปรชัญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน หรือขอ้มูลอ่ืนใดซึ่งกระทบต่อเจา้ของ ข้อมูล 
สว่นบคุคลในท านองเดียวกนั 

6. ขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น การใชง้านเว็บไซต ์ความคิดเห็น ความช่ืนชอบ พฤติกรรม และขอ้มูลอ่ืนใดท่ีถือว่าเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มูล 
สว่นบคุคล 

“งำนทีจ้่ำง” หมายถึง งานท่ีธนาคารแตง่ตัง้ใหผู้ข้อท าสญัญาด าเนินการตามสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทน 
“เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาท่ีสามารถระบุตวัตนไดจ้ากขอ้มูลส่วนบุคคล (ไม่ใช่เป็นเจา้ของในลกัษณะทรพัยสิทธิ หรือเป็นผูท่ี้สรา้ง

ขอ้มูลนัน้ขึน้มา) และใหห้มายรวมถึงผูใ้ชอ้  านาจปกครองท่ีมีอ านาจกระท าการแทนผูเ้ยาว ์ผูอ้นบุาลท่ีมีอ านาจกระท าการแทนคนไรค้วามสามาร ถ หรือผูพ้ิทกัษ์ท่ีมี
อ านาจกระท าการแทนคนเสมือนไรค้วามสามารถ รวมตลอดทัง้ผูท่ี้ถือว่าเป็นเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

“ผู้รับจ้ำงช่วง” หมายถึง บคุคลหรือนิตบิคุคลท่ีผูข้อท าสญัญามอบหมายหรือจา้งใหด้  าเนินการเก่ียวกบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล  
 

3. หนา้ท่ีของผูข้อท าสญัญาในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 
3.1. ผูข้อท าสญัญาตอ้งประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามค าสั่ งท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากธนาคาร หรืออยู่ในขอบเขตของงานท่ีจา้งเท่านัน้ และตอ้งปฏิบตัิ

ตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลในสว่นท่ีเก่ียวกบัหนา้ท่ีของผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลดว้ย  
           ในกรณีท่ีผูข้อท าสญัญาพิจารณาแลว้เห็นว่า การออกค าสั่งของธนาคารขา้งต้นนัน้เป็นการค าสั่งท่ีขดัต่อกฎหมาย ผูข้อท าสญัญาจะท าการแจง้
ธนาคารทนัที อย่างไรก็ตาม ผูข้อท าสญัญายงัคงประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลตามค าสั่งเหลา่นัน้ เวน้แตธ่นาคารจะถอนหรือแกไ้ขค าสั่งดงักลา่ว 

3.2. ผูข้อท าสญัญาตกลงว่า หากผูข้อท าสญัญาไม่ปฏิบตัิตามขอ้ 3.1 ขา้งตน้ ส  าหรบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใด ใหถื้อว่าผูข้อท า
สญัญาเป็นผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลส าหรบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ 

3.3. ผูข้อท าสญัญาตอ้งประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลในประเทศไทยเท่านัน้ เวน้แต่เป็นไปตามค าสั่งท่ีไดร้บัจากธนาคาร หรือสญัญาว่าจา้งไดร้ะบุไวอ้ย่าง
ชัดเจนแลว้ว่าการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเกิดขึน้ในต่างประเทศ และในกรณีท่ีเขา้ขอ้ยกเวน้ดงักล่าวผูข้อท าสญัญาจะตอ้งปฏิบัติตามกฎหม าย
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสง่หรือโอนขอ้มลูสว่นบคุคลไปยงัตา่งประเทศ และจะด าเนินการใหมี้การเขา้ท าสญัญาใดๆ เพ่ือใหมี้มาตรการ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลตามท่ีจ าเป็นและเหมาะสมสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรกัษาความลบัดว้ย 

3.4. ผูข้อท าสญัญาตกลงและรบัรองว่าจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้ป็นความลบั โดยตวัแทน กรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง ผูร้บัจา้งช่วง ของตน และบุคคลอ่ืนใด 
จะไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคลไดโ้ดยไม่ไดร้บัอนญุาตจากผูข้อท าสญัญาก่อน และผูข้อท าสญัญาจะอนญุาตใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลสว่นบุคคลดงักล่าวได้
เฉพาะบคุคลท่ีจ าเป็นตอ้งรูแ้ละเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคล เพ่ือใหผู้ข้อท าสญัญาสามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีของตนตามค าสั่งที่เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากธนาคาร 
หรืออยู่ในขอบเขตของงานท่ีจา้งเทา่นัน้  
           ทัง้นี ้ผูข้อท าสญัญาตอ้งควบคมุและด าเนินการใดๆ ใหต้วัแทน กรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง ผูร้บัจา้งช่วง และบุคคลอ่ืนใดขา้งตน้รบัทราบและถือ
ปฏิบตัติามขอ้ก าหนดนีโ้ดยเครง่ครดัดว้ย ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบคุคลเหลา่นัน้ปฏิบตัผิิดขอ้ก าหนดนีข้อ้หนึ่งขอ้ใด ผูข้อท าสญัญาตกลงรบัผิดชอบตอ่ธนาคารโดย
ไม่มีเง่ือนไข โดยถือเสมือนว่าผูข้อท าสญัญาไดป้ฏิบตัผิิดสญัญาเอง 

3.5. ผูข้อท าสญัญาตกลงปฏิบัติตามกฎหมายคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเคร่งครัดทุกประการ และตกลงจะปฏิบัติตามค าสั่งใดใดของธนาคาร เพ่ือ
เอือ้อ านวยใหธ้นาคารและผูข้อท าสญัญาสามารถปฏิบตัติามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ไดค้รบถว้นทกุประการดว้ย  

 

4. มาตรการความมั่นคงปลอดภยั 
4.1 ผูข้อท าสญัญาตอ้งจดัใหมี้มาตรการเชิงเทคนิค และมาตรการเชิงบรหิารจดัการ โดยมาตรการการดงักลา่วตอ้งค านงึถึงลกัษณะ ขอบเขต และวตัถปุระสงค์

ของการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาว่าจา้ง เพ่ือรกัษาความมั่นคงปลอดภยัในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลใหเ้หมาะสมกับ
ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้กบัขอ้มลูสว่นบุคคล และตอ้งปอ้งกนัการละเมิดขอ้มลูสว่นบคุคล ตลอดจนปอ้งกนัการรอ้งเรียน การเรียกรอ้ง การกลา่วหา ความ
เสียหาย คา่สนิไหมทดแทน และ/หรือความรบัผิดใดใด (ไม่ว่าทัง้ในทางแพ่ง และ/หรืออาญา) ท่ีอาจเกิดขึน้ภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลดว้ย 

4.2 ผูข้อท าสญัญาตอ้งจดัท าและเก็บรกัษาบนัทกึรายการของกิจกรรมการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลไวต้ามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มลู
สว่นบคุคลก าหนด 



 

9930105-05-22  
(v2e/1021/KB989/0820)          19/26 

4.3 เม่ือธนาคารรอ้งขอ ผูข้อท าสญัญาตอ้งจดัสง่รายละเอียดของมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัและบนัทกึรายการของการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล
ใหแ้ก่ธนาคารภายในระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนด และในกรณีท่ีธนาคารเห็นว่ามาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยั และ/หรือบนัทกึรายการของการ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามท่ีธนาคารเห็นว่าเพียงพอต่อการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และ/หรือการปฏิบตัิตามกฎหมายคุม้ครองข้อมลู
ส่วนบุคคล ธนาคารมีสิทธิสั่งการใหผู้ข้อท าสญัญาแกไ้ขปรบัปรุงไดต้ามท่ีธนาคารเห็นสมควร และผูข้อท าสญัญาตกลงที่จะแกไ้ขปรบัปรุงตามท่ีธนาคาร
ก าหนดทกุประการทนัทีโดยคา่ใชจ้่ายของผูข้อท าสญัญาเอง 

 

5. การว่าจา้งช่วงใหบ้คุคลอ่ืนท าการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 
           กรณีท่ีธนาคารไดมี้การใหค้วามยินยอมแก่ผูข้อท าสญัญาในการว่าจา้งช่วงบคุคลอ่ืนใหท้  าการประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลไม่ว่าทัง้หมดหรือเพียงบางส่วนได ้ 
และในงานท่ีว่าจา้งช่วงบุคคลอ่ืนนัน้จะตอ้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ย ผูข้อท าสญัญาตอ้งจดัใหมี้ขอ้ตกลงระหว่างผูข้อท าสญัญากับผูร้บัจา้งช่วง ซึ่งมี
เนือ้หาการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลในระดบัเดียวกนัหรือไม่ดอ้ยไปกว่าท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดนีเ้พ่ือควบคมุการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของผูร้บัจา้งช่วงให้
เป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและตามท่ีธนาคารก าหนด โดยผูข้อท าสญัญายงัคงมีหนา้ท่ีรบัผิดต่อธนาคารในบรรดาการกระท า การงดเ วน้  
การละเมิด และ/หรือการปฏิบตัผิิดขอ้ก าหนดนี ้และ/หรือสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนของผูร้บัจา้งช่วงทกุประการ 

 

6. สทิธิของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 
6.1 เม่ือผูข้อท าสญัญาไดร้บัการขอใชส้ิทธิจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ผูข้อท าสญัญาจะตอ้งแจง้ใหเ้จา้ขอ งขอ้มลู

สว่นบคุคลมาย่ืนค าขอใชส้ทิธิกบัธนาคารโดยตรง พรอ้มกบัใหข้อ้มลูเก่ียวกบัผูข้อท าสญัญา สถานท่ีตดิตอ่ และวิธีการตดิตอ่ผูข้อท าสญัญาและเจา้หนา้ท่ี
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของผูข้อท าสญัญาใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลทราบดว้ย 

6.2 เม่ือธนาคารมีค าสั่งตามแตล่ะกรณี ใหผู้ข้อท าสญัญาด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ทนัที  
6.2.1 ใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคล และ/หรือจดัท าส  าเนาขอ้มลูสว่นบคุคลใหแ้ก่เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 
6.2.2 สง่และ/หรือโอนขอ้มลูสว่นบคุคลในรูปแบบอตัโนมตัไิปยงับคุคลท่ีธนาคารแจง้และตามวิธีการท่ีธนาคารก าหนด 
6.2.3 ลบ ท าลาย หรือท าใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบคุคลใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบคุคลแฝง (Pseudonymous Data) และ/หรือขอ้มลูนิรนาม (Anonymous Data) ตาม

เง่ือนไขรายละเอียดท่ีธนาคารก าหนด โดยหากธนาคารไม่ไดก้ าหนดเป็นประการใด ผูข้อท าสญัญาจะตอ้งท าใหเ้ป็นขอ้มูลนิรนาม (Anonymous 
Data) เทา่นัน้ 

6.2.4 ระงบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคล 
6.2.5 แกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้มลูสว่นบคุคลใหถ้กูตอ้ง เป็นปัจจบุนั สมบรูณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 

6.3 ผูข้อท าสญัญามีหนา้ท่ีด  าเนินการช่วยเหลือและสนบัสนนุอ่ืนๆ อย่างเตม็ก าลงัความสามารถเพ่ือใหธ้นาคารสามารถตอบสนองตอ่ค าขอใชส้ทิธิของเจา้ของ
ขอ้มลูสว่นบคุคล ใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

6.4 ผูข้อท าสญัญาตอ้งไม่ด  าเนินการตามค าขอใชส้ิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ยกเวน้เม่ือไดร้บัค  าสั่งท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากธนาคาร หรือตามท่ี
กฎหมายก าหนด โดยในกรณีท่ีผูข้อท าสญัญามีความจ าเป็นตอ้งด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนด ผูข้อท าสญัญาตอ้งแจง้ธนาคารใหท้ราบหนา้ท่ีตามท่ี
กฎหมายก าหนดดงักลา่วเป็นระยะเวลาลว่งหนา้พอสมควรก่อนจะด าเนินการตามค าขอนัน้ 

 

7. การรอ้งเรียน 
7.1 ผูข้อท าสญัญาตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบโดยไม่ชกัชา้ ภายใน 24 (ย่ีสบิส่ี) ชั่วโมง นบัตัง้แตผู่ข้อท าสญัญาทราบหรือควรจะไดท้ราบถึงการละเมดิขอ้มลูสว่น

บคุคล การรอ้งเรียน การเรียกรอ้ง การกลา่วหา ความเสียหาย คา่สนิไหมทดแทน และ/หรือความรบัผิดใดใด (ไม่ว่าทัง้ในทางแพ่ง และ/หรือ อาญา) ท่ีอาจ
เกิดขึน้ภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โดยจะตอ้งใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับเหตุการณ์ดงักล่าวแก่ธนาคาร อนัรวมถึงแต่ไม่จ  ากัด เฉพาะเพียง 
รายละเอียดของลกัษณะและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ของเหตุการณ์ดงักล่าว ประเภทและจ านวนของขอ้มูลส่วนบุคคลและเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกับเหตกุารณด์งักล่าว มาตรการท่ีไดใ้ชห้รือท่ีควรน ามาใชเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา หรือเพ่ือลดผลกระทบหรือบรรเทาความเสียหายท่ีอาจ จะเกิดจาก
เหตกุารณน์ัน้ และขอ้มลูอ่ืนๆ ตามท่ีธนาคารรอ้งขอ เพ่ือใหธ้นาคารสามารถแจง้เหตกุารละเมิดขอ้มลูสว่นบคุคล และ/หรือด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมาย
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก าหนดไดอ้ย่างมีความระมดัระวงั รอบคอบ และสามารถหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหาย และ/หรือความเสี่ยงไดอ้ย่างเหมาะสม
และถกูตอ้งท่ีสดุ 

7.2 ผูข้อท าสญัญาตอ้งใชม้าตรการต่างๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือระบถุึงสาเหตขุองการละเมิดขอ้มูลส่วนบคุคล การรอ้งเรียน การเรียกรอ้ง การกล่าวหา ความเสียหาย 
คา่สนิไหมทดแทน และ/หรือความรบัผิดใดใด (ไม่ว่าทัง้ในทางแพ่ง และ/หรือ อาญา) ที่อาจเกิดขึน้ภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล อีกทัง้จดัการ
และป้องกันการละเมิดขอ้มลูส่วนบคุคล การรอ้งเรียน การเรียกรอ้ง การกล่าวหา ความเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน และ/หรือความรบัผิดใดใด (ไม่ ว่าทัง้
ในทางแพ่ง และ/หรือ อาญา) ท่ีเกิดขึน้หรืออาจจะเกิดขึน้ พรอ้มทัง้รายงานสถานการณใ์หธ้นาคารทราบทกุระยะจนกว่าจะมีการแกไ้ขสถานการณด์งักลา่ว
จนเสรจ็สิน้ 
           นอกจากนี ้ผูข้อท าสญัญายงัตอ้งใหค้วามรว่มมือกบัธนาคาร และตอ้งท าตามมาตรการท่ีธนาคารอาจก าหนดเพิ่มเตมิในการตรวจสอบเพ่ือป้องกัน 
การจดัการ และเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดจากการละเมิดขอ้มลูส่วนบุคคล  การรอ้งเรียน การเรียกรอ้ง การกล่าวหา ความเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน 
และ/หรือความรบัผิดใดใด (ไม่ว่าทัง้ในทางแพ่ง และ/หรือ อาญา) ที่อาจเกิดขึน้ภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ดว้ย  
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8. การลบ ท าลาย และการสง่คืนขอ้มลูสว่นบคุคล 
           เม่ือผูข้อท าสญัญาไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลแลว้ หรือเม่ือสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนสิน้สดุ ผูข้อท าสญัญาตอ้งลบหรือท าลาย
ตน้ฉบบัและส าเนาของขอ้มลูสว่นบุคคลทัง้หมดไม่ว่าอยู่ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกสห์รือรูปแบบอ่ืนใดทนัที และ/หรือสง่คืนตน้ฉบบัและส าเนาของขอ้มลูสว่นบุคคล
ใหแ้ก่ธนาคารทนัที นอกจากนี ้ผูข้อท าสญัญาตอ้งแจง้บุคคลอ่ืนใดท่ีผูข้อท าสญัญาไดเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหล้บหรือท าลาย และ/หรือส่งคืนตน้ฉบบัและ
ส าเนาของขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคารดว้ย ทัง้นี ้เม่ือผูข้อท าสญัญาไดด้  าเนินการขา้งตน้แลว้ ผูข้อท าสญัญาตอ้งส่งค ายืนยนัเ ป็นลายลกัษณอ์กัษร
ใหแ้ก่ธนาคารทนัที  
 

9. การตรวจสอบ 
           ผู้ขอท าสัญญายินยอมและจะอ านวยความสะดวกใหธ้นาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย และตัวแทนของบุคคลดังกล่าวเขา้ท าการตรวจสอบการ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล มาตรการความมั่นคงปลอดภยัของผูข้อท าสญัญา การลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล รวมทั้งการใหข้อ้มูลใดๆ ตามท่ีธนาคาร 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย และตวัแทนของบคุคลดงักลา่วรอ้งขอภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

 

10. การรบัผิดชอบตอ่ความเสียหาย 
           ในกรณีท่ีผูข้อท าสญัญาไม่ปฏิบัติตามขอ้ก าหนดนี ้และ/หรือสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนขอ้หนึ่งขอ้ใด ถือเป็นเหตุใหธ้นาคารมีสิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้
ตวัแทนไดท้นัที และหากธนาคารไดร้บัความเสียหายจากการท่ีผูข้อท าสญัญาไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดนี ้และ/หรือสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนขอ้หนึ่งขอ้ใดนัน้ ผูข้อท า
สญัญายินยอมชดใชค้า่เสียหายใหธ้นาคารจนครบถว้นทนัทีโดยไม่ยกเหตใุดๆ ขึน้เป็นขอ้ตอ่สูต้อ่ธนาคารทั้งสิน้ 

 

11. การแกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้ก าหนดนี ้
           ผูข้อท าสญัญารบัทราบและตกลงว่า ธนาคารอาจจ าเป็นตอ้งพิจารณาทบทวนและแกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้ก าหนดนี ้เพ่ือใหผู้ข้อท าสญัญายงัคงประมวลผลข้อมลู
สว่นบคุคลตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลได ้และเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการตีความกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั รวมถึงกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ผูข้อท า
สญัญาจะปรกึษาหารือและตกลงกนัโดยสจุรติเก่ียวกบัการแกไ้ขเพิ่มเตมิใด ๆ ที่จ  าเป็นในขอ้ก าหนดฉบบันี้ 

 
หมายเหต ุหากมีขอ้สงสยัหรือตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิ่มเตมิ สามารถตดิตอ่ไดท่ี้  K-BIZ Contact Center โทร. 02-8888822 
รายละเอียดค าแนะน า เง่ือนไข และคูมื่อการใชบ้รกิารการเป็นรา้นคา้ตวัแทนธนาคาร (Banking Agent) 

https://www.kasikornbank.com/th/Download/Pages/TC-Bankingagent-KCheckID.aspx 

 

  กำรใช้บริกำรเคร่ือง EDC เพื่อเป็นจุดบริกำรพิสูจนแ์ละยนืยนัตัวตนทำงอิเล็กทรอนิกส ์(K CHECK ID) 

1. ผูข้อท าสญัญาตอ้งปฏิบตัิตามวิธีการด าเนินธุรกิจ และขัน้ตอนการใหบ้ริการท่ีธนาคารก าหนดไว ้ตอ้งไม่น าการใหบ้ริการนีไ้ปประกอบธุรกิจผิ ดกฎหมาย และ 
ไม่เปิดเผยเอกสารหรือขอ้มลูของลกูคา้ใหแ้ก่ผูอ่ื้น 

2. ผูข้อท าสญัญาตกลงจะแสดงเครื่องหมายสญัลกัษณก์ารใหบ้รกิารพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนทางอิเลก็ทรอนิกส ์ตามรูปแบบท่ีธนาคารจดัไวใ้หใ้นท่ีซึง่เห็นไดช้ดัเจน 
เพ่ือใหบุ้คคลทั่วไปทราบว่าเป็นจุดใหบ้ริการพิสูจนแ์ละยืนยนัตวัตนทางอิเล็กทรอนิกส ์ตลอดระยะเวลาท่ีใชบ้ริการหรือจนกว่าธนาคารจะแจ้ งยกเลิกการใช้
สญัลกัษณด์งักลา่ว 

3. เม่ือลกูคา้ขอใหต้รวจสอบบตัรประจ าตวัประชาชนดว้ยอุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกส ์(dip chip) ผูข้อท าสญัญาจะตอ้งปฏิบตัิตามคู่มือการใชอุ้ปกรณอ์ิเล็กทรอนิกส ์
(เครื่อง EDC) ท่ีธนาคารก าหนด และมอบหลกัฐานการยืนยนัตวัตนท่ีแสดงว่ายืนยนัตวัตนเรียบรอ้ยใหแ้ก่ลกูคา้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีธนาคารก าหนด โดย
ผูข้อท าสญัญาตอ้งไม่เรียกเก็บคา่ใชจ้่ายหรือคา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ เพิ่มเตมินอกเหนือจากท่ีธนาคารก าหนดไว้ 

4. ผูข้อท าสญัญาจะตอ้งไม่จดัเก็บช่ือ-นามสกลุ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท ์และ/หรือ ขอ้มลูอ่ืนๆ อนัเป็นขอ้มลูสว่นตวัของลกูคา้ ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ในกรณีท่ีผูข้อท า
สญัญาตอ้งเก็บขอ้มลูไวต้ามกฎหมาย ผูข้อท าสญัญาจะตอ้งระมดัระวงัเก็บรกัษาขอ้มลูของลกูคา้ไวใ้นท่ีปลอดภยั ซึง่ผูท้จุรติหรือผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งไม่สามารถเขา้ถึง
ขอ้มลูได ้

5. ธนาคารตกลงจ่ายค่าตอบแทนใหก้บัผูข้อท าสญัญาเป็นรายเดือน ทกุวนัท าการท่ี 3 ของเดือนถัดไป หรือระยะเวลาอ่ืนตามท่ีตกลงกนั โดยน าเขา้บญัชีเงินฝากท่ี
ระบใุนค าขอการใชบ้รกิารเครื่อง EDC เพ่ือเป็นจดุบรกิารพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนทางอิเลก็ทรอนิกส ์(K CHECK ID) 

6. ผูข้อท าสญัญาตกลงใหธ้นาคารหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายของค่าตอบแทน โดยผูข้อท าสญัญาจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการออกใบก ากับภาษี/ใบเสร็จรบัเงิน ส่งใหธ้นาคาร
ภายใน 15 (สบิหา้) วนั นบัจากวนัท่ีธนาคารจ่ายคา่ตอบแทนใหแ้ก่ผูข้อท าสญัญา 
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7. ผูข้อท าสญัญาตกลงว่าผูข้อท าสญัญาจะไม่หกัหนีท่ี้ผูข้อท าสญัญาตอ้งช าระใหก้บัธนาคารจากการเป็นรา้นคา้ (K-Merchant) กบัคา่ตอบแทนท่ีธนาคารตอ้งจ่าย
ใหผู้ข้อท าสญัญาตามขอ้ตกลงนี ้

8. ในกรณีท่ีผูข้อท าสญัญา/เจา้ของบญัชีแจง้การเปล่ียนแปลงบญัชีเงินฝากท่ีแจง้ไวใ้นค าขอการใชบ้รกิารเครื่อง EDC เพ่ือเป็นจดุบรกิารพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนทาง
อิเลก็ทรอนิกส ์(K CHECK ID)ไม่ว่าเม่ือใด และดว้ยเหตผุลประการใดก็ตาม ใหข้อ้ตกลงนีมี้ผลบังคบัใชส้  าหรบับญัชีเงินฝากของผูข้อท าสญัญา/เจา้ของบญัชีท่ีได้
เปล่ียนแปลงทกุประการ 

9. หากผูข้อท าสญัญายา้ยสถานท่ีท าการ / เปล่ียนแปลงช่ือสถานท่ีท าการ /ขยายสาขา / เปล่ียนแปลงขอ้มลูท่ีใหไ้วใ้นขอ้ตกลง ผูข้อท าสญัญาตกลงแจง้ใหธ้นาคาร
ทราบทนัที 

10. ธนาคารมีสิทธิบอกเลิกบริการนีไ้ดท้นัที กรณีท่ีผูข้อท าสญัญาไม่ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงนี ้ไม่ว่าขอ้หนึ่งขอ้ใด หรือมีเหตกุารณใ์ดเกิดขึน้หรืออาจจะเกิดขึน้อนัท าให้
ธนาคารเหน็ว่าจะมีผลกระทบตอ่การใหบ้รกิารนี ้หรือผูข้อท าสญัญาผิดนดัช าระหนีใ้ดๆ ของธนาคารหรือเจา้หนีร้ายอ่ืน หรือผูข้อท าสญัญาถกูฟ้องรอ้งในคดีแพ่ง
หรือลม้ละลาย หรือถกูด  าเนินคดีอาญา หรือเป็นบคุคลท่ีทางราชการหรือหน่วยงานของรฐัมีค าสั่งใหย้ดึ/อายดัทรพัยส์นิ 

11. หากธนาคารเห็นว่าผูข้อท าสญัญาไม่สุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติอันอาจเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายกับลูกคา้และธนาคารแลว้ ผูข้อท าสญัญาตกลงยินยอมให้
ธนาคารระงบัการใหบ้รกิาร ยกเลกิการใหบ้รกิาร และ/หรือ ระงบัการจ่ายคา่ตอบแทน และผูข้อท าสญัญาจะเป็นผูร้บัผิดชอบคา่เสียหายทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ 

12. ในกรณีท่ีผูข้อท าสญัญาตอ้งชดใชค้า่เสียหายใหแ้ก่ธนาคาร  ผูข้อท าสญัญา/เจา้ของบญัชีตกลงยินยอมใหธ้นาคารระงบัการเบิกถอนเงินทัง้หมดในบญัชีเงินฝากท่ี
ใชส้  าหรบัการรบัคา่ตอบแทน 

13. เม่ือผูข้อท าสญัญาสิน้สดุการเป็นจุดบรกิารพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนทางอิเล็กทรอนิกส ์ผูข้อท าสญัญาจะตอ้งคืนอปุกรณเ์ครื่อง EDC และเครื่องหมายสญัลกัษณ์
ตา่งๆ รวมทัง้หลกัฐานเอกสารอ่ืนใดใหธ้นาคารในวนัท่ีมีผลยกเลกิบรกิารนีใ้หค้รบถว้น เวน้แตใ่นกรณีท่ีผูข้อท าสญัญายงัมีขอ้ตกลงการเป็นรา้นคา้ (K-Merchant) 
กับธนาคาร และใชอ้ปุกรณเ์ครื่อง EDC เพ่ือการดงักล่าว ใหผู้ข้อท าสญัญาคืนอุปกรณเ์ครื่อง EDC ใหธ้นาคาร ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีระบใุนขอ้ตกลงการ
เป็นรา้นคา้ (K-Merchant)  

14. ในกรณีท่ีมีการผิดพลาด ลา่ชา้ บกพรอ่ง เสียหาย ไม่ว่าประการใดก็ตาม ซึง่ไม่ไดเ้กิดจากความประมาทเลินเล่อของธนาคาร ผูข้อท าสญัญาตกลงจะไม่เรียกรอ้ง
คา่เสียหายหรือคา่ทดแทนใดๆ จากธนาคารทัง้สิน้ 

15. ผูข้อท าสญัญาจะโอนสทิธิประโยชนห์รือหนา้ท่ีไม่ว่าทัง้หมดหรือเพียงบางสว่นท่ีมีอยู่ตามขอ้ตกลงนีใ้หแ้ก่บคุคลใดไดต้่อเม่ือไดร้บัความยินยอมจากธนาคารเป็น
ลายลกัษณอ์กัษร 

16. หากผูข้อท าสญัญาจะยกเลิกการใชบ้รกิารเครื่อง EDC เพ่ือเป็นจุดบริการพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนทางอิเล็กทรอนิกส ์(K CHECK ID)  ผูข้อท าสญัญาจะตอ้งแจง้
เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหธ้นาคารทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 (สามสบิ) วนั ก่อนวนัท่ีจะมีผลเป็นการสิน้สดุการใหบ้รกิาร 

17. การแกไ้ขเพิ่มเตมิหรือเปลี่ยนแปลงขอ้ตกลงนี ้ 
1) หากเป็นการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีส่งผลใหผู้ข้อท าสญัญาเกิดภาระหรือความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้ การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมีผลเม่ือผูข้อท าสญัญาให้

ความยินยอม 
2) หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขอ่ืน ผูข้อท าสญัญาตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงไดต้ามท่ีธนาคารเห็นสมควร โดยหากเป็นการ

เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ขอท าสัญญา (เช่น การปรับค่าธรรมเนียมการใช้บริการท่ีสอดคลอ้งกับตน้ทุนท่ีเพิ่มขึน้ ก าร
เปลี่ยนแปลงช่องทางในการใหบ้ริการ การเปลี่ยนแปลงวันครบก าหนดช าระหนี)้ ธนาคารจะสื่อสารหรือแจง้ขอ้มูลอันเป็นสาระส าคญัของการ
เปล่ียนแปลงท่ีชดัเจนใหผู้ข้อท าสญัญาทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 (สามสบิ) วนั หรือระยะเวลาอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด 

3) หากเป็นกรณีท่ีธนาคารมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ข เปล่ียนแปลง เง่ือนไขหรือรายละเอียดใดในขอ้ตกลงนี ้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง 
หรือ ประกาศใดๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องแลว้ ผู้ขอท าสัญญาตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลง เง่ือนไข 
รายละเอียดในสญัญาฉบบันีท้นัที ตามท่ีธนาคารรอ้งขอ 

18. การล่าชา้หรืองดเวน้ใดๆ ในการใชส้ิทธ์ิของธนาคารตามกฎหมาย หรือตามขอ้ตกลงนี ้ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิ หรือใหค้วามยินยอมในการผิดขอ้ตกลงและ
เง่ือนไขในกรณีนัน้ 

19. บรรดาหนงัสือ จดหมาย ค าบอกกลา่ว ขอ้ก าหนดและเง่ือนไข ขอ้มลูใดๆ ท่ีธนาคารไดส้ง่ใหผู้ข้อท าสญัญา ผูต้ดิตอ่หลกั และ/หรือผูป้ระสานงาน ไม่ว่าจะโดยส่งเอง
หรือสง่ทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนไปยงัท่ีอยู่ท่ีระบใุนค าขอการใชบ้รกิารเครื่อง EDC เพ่ือเป็นจดุบรกิารพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนทางอิเลก็ทรอนิกส ์
(K CHECK ID) หรือส่งเป็น Email ไปยงั Email Address ท่ีระบุในค าขอการใชบ้ริการเครื่อง EDC เพ่ือเป็นจุดบริการพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนทางอิเล็กทรอนิกส ์ 
(K CHECK ID) หรือสง่ Short Message Service (SMS) ไปยงัหมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี ท่ีระบใุนค าขอการใชบ้รกิารเครื่อง EDC เพ่ือเป็นจดุบรกิารพิสจูนแ์ละ
ยืนยนัตวัตนทางอิเล็กทรอนิกส ์(K CHECK ID) หรือผ่านบริการ/ช่องทางตามท่ีผูข้อท าสญัญาตกลงไวก้ับธนาคาร (ซึ่งต่อไปนี ้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง  
จะรวมเรียกท่ีอยู่ Email Address หมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีและบริการ/ช่องทางดงักล่าวว่า “ช่องทำงรับข้อมูล”) ใหถื้อว่าไดส้ง่ใหแ้ก่ผูข้อท าสญัญาโดยชอบ
แลว้ ทัง้นี ้โดยไม่ตอ้งค านงึถึงว่าจะมีผูร้บัไวห้รือไม่ และแมว้่าสง่ใหไ้ม่ไดเ้พราะช่องทางรบัขอ้มลูถกูยา้ยหรือถกูเปล่ียนแปลงไปหรือถกูรือ้ถอน โดยผูข้อท าสญัญา 
ไม่ไดแ้จง้การยา้ย การเปล่ียนแปลง หรือการรือ้ถอนนัน้ใหธ้นาคารทราบก็ดี หรือส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะหาช่องทางรบัขอ้มูลไม่พบก็ดีใหถื้อว่าผูข้อท าสญัญาไดร้บัและ
ทราบหนงัสือ จดหมาย ค าบอกกล่าว หรือขอ้มูลดงักล่าวแลว้โดยชอบ ทัง้นี ้หากมีการยา้ย การเปลี่ยนแปลง หรือการรือ้ถอนช่องทางรบัขอ้มูล  ผูข้อท าสญัญา
จะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรทนัที 

20. หากขอ้ความส่วนหนึ่งสว่นใดในสญัญาฉบบันีข้ดัหรือแยง้ต่อกฎหมาย หรือไม่สามารถใชบ้งัคบัไดใ้นระหว่างคูส่ญัญา หรือตกเป็นโมฆะ ผูข้อท าสญัญา/เจา้ของ
บญัชีตกลงใหข้อ้ความอ่ืนท่ียงัคงใชบ้งัคบัได ้คงอยู่ และใชบ้งัคบัไดต้อ่ไป ตลอดระยะเวลาตามสญัญาฉบบันี้ 
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21. ไม่มีขอ้ความใดท่ีระบุไวใ้นสญัญาฉบบันี ้ท่ีจะถือว่าหรือตีความว่า มีวตัถุประสงคใ์ดในการก่อใหเ้กิดนิตสิมัพนัธร์ะหว่างคูส่ญัญาในลกัษณะหา้งหุน้ส่วน กิจการ
รว่มคา้ หรือผูร้ว่มทนุ หรือ นายจา้ง-ลกูจา้ง ระหว่าง ธนาคาร และ ผูข้อท าสญัญา 

22. สญัญาฉบับนีอ้ยู่ภายใตบ้งัคบัและการตีความตามกฎหมายไทย ส่วนการฟ้องร ้องบงัคบัคดีตามสญัญาฉบับนีใ้หด้  าเนินการ ณ ศาลแห่งราชอาณาจกัรไทย  
ตามเขตอ านาจศาลท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย 

หมายเหต ุหากมีขอ้สงสยัหรือตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิ่มเตมิ สามารถตดิตอ่ไดท่ี้  K-BIZ Contact Center โทร. 02-8888822 

รายละเอียดค าแนะน า เง่ือนไข และคูมื่อการใช ้จดุยืนยนัและพิสจูนต์วัตน (KCHECK ID) 

https://www.kasikornbank.com/th/Download/Pages/TC-Bankingagent-KCheckID.aspx 

 

 กำรขอใช้บริกำรเคร่ือง EDC 

1. ในกรณีท่ีผูข้อท าสญัญามีความประสงคท่ี์จะใหธ้นาคารด าเนินการติดตัง้เครื่อง EDC ใหก้ับผูข้อท าสญัญา เม่ือผูข้อท าสญัญาไดร้บัการติดตัง้เครื่อง EDC แลว้  
ผูข้อท าสญัญาจะตอ้งรบัผิดชอบเครื่อง EDC  และตกลงจะปฏิบตัติามคูมื่อการใชง้านเครื่อง EDC ในทนัทีนบัตัง้แตว่นัท่ีผูข้อท าสญัญาลงนามรบัมอบเครื่อง EDC 
จากบรษัิทผูจ้  าหน่ายเครื่อง EDC หรือตวัแทนของธนาคารท่ีไดไ้ปด าเนินการตดิตัง้ใหก้บัผูข้อท าสญัญา 

2. เม่ือผูข้อท าสญัญาไดร้บัมอบเครื่อง EDC ท่ีธนาคารติดตัง้ใหก้บัผูข้อท าสญัญาตามหลกัฐานท่ีผูข้อท าสญัญาลงนามรบัมอบเครื่อง EDC จากธนาคารหรือบรษัิท 
ผูจ้  าหน่ายเครื่อง EDC ท่ีไดไ้ปด าเนินการตดิตัง้ใหก้บัผูข้อท าสญัญา ซึง่บรษัิทผูจ้  าหน่ายเครื่องจะสง่ใบรบัอปุกรณท่ี์ผูข้อท าสญัญาลงนามแลว้สง่ใหธ้นาคารไวเ้ป็น
หลกัฐาน ผูข้อท าสญัญาตกลงว่า 
2.1   เครื่อง EDC เป็นกรรมสทิธ์ิของธนาคารแตเ่พียงผูเ้ดียว 
2.2   ผูข้อท าสญัญาจะน าเครื่อง EDC ไปใชน้อกบริเวณผูข้อท าสญัญา หรือมอบหมาย หรือโอนไปใหผู้อ่ื้นใช ้หรือใหผู้อ่ื้นมาร่วมใชบ้รกิาร ไม่ได ้เวน้แต่จะไดร้บั

ความยินยอมจากธนาคารเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
2.3  ผูข้อท าสญัญาจะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัและรบัผิดชอบในการเก็บรกัษาเครื่อง EDC ไวใ้หป้ลอดภยัและใชส้อยเหมือนกบัท่ีวิญญูชนจะพงึสงวนและ/หรือใช้

สอยทรพัยส์นิของตนเอง และตอ้งคืนใหธ้นาคารทนัที เม่ือไดร้บัการรอ้งขอจากธนาคาร ในสภาพท่ีสมบรูณพ์รอ้มใชง้านได ้
2.4 ผูข้อท าสญัญาขอรบัรองว่า ตลอดระยะเวลาท่ีผูข้อท าสญัญาครอบครองเครื่อง EDC แทนธนาคารตามวตัถปุระสงคแ์หง่ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบบันี ้ผูข้อท า

สญัญาจะไม่น าเครื่อง EDC ไปขาย จ าหน่าย จ่ายโอน วางเป็นประกนั หรือ กระท าดว้ยประการใดๆ อนัมีลกัษณะเดียวกนั อนัเป็นเหตใุหเ้กิดภาระตดิพนัหรือ
บรุมิสทิธิใดๆ ขึน้กบัเครื่อง EDC ดงักลา่ว 

2.5 ในกรณีท่ีเครื่อง EDC เกิดช ารุดเสียหาย สญูหาย อุปกรณไ์ม่ครบ มีรอยบุบ มีรอยขีดข่วนบนตวัเครื่อง ใชง้านไม่ได ้บุบสลาย และ/หรือถูกท าลาย ผูข้อท า
สญัญาตกลงยินยอมชดใชค้า่ปรบั/คา่ซอ่มแซมอปุกรณใ์หแ้ก่ธนาคารในอตัราตามความเสียหายท่ีเกิดขึน้จรงิ สงูสดุไม่เกินราคาคา่ EDC เพ่ือมาเป็นคา่ใชจ้่าย
ในการจดัหาและว่าจา้งผูช้  านาญการมาด าเนินการซอ่มแซมและ/หรือตดิตัง้เครื่อง EDC เครื่องใหม่   

2.6 ผูข้อท าสญัญาใหส้ญัญาว่าจะบ ารุงรกัษาใหเ้ครื่อง EDC อยู่ในสภาพท่ีพรอ้มใชง้านไดต้ลอด โดยผูข้อท าสญัญายินดีรบัผิดชอบบรรดาค่าใชจ้่ายต่างๆ ใน 
การบ ารุงรกัษาเองทัง้สิน้ 

2.7 ในการซอ่มแซม และ/หรือตดิตัง้เครื่อง EDC เครื่องใหม่ และ/หรือการบ ารุงรกัษาเครื่อง EDC ผูข้อท าสญัญารบัทราบว่าธนาคารจะจดัใหเ้จา้หนา้ท่ีของธนาคาร 
และ/หรือบคุคลท่ีธนาคารว่าจา้งเป็นตวัแทนของธนาคารในการด าเนินการตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีธนาคารก าหนด 

2.8 ผูข้อท าสญัญาตกลงยินยอมใหธ้นาคารตรวจสอบสถานะการใชง้าน สถานท่ีตัง้/สถานท่ีท่ีใชง้านของเครื่อง EDC เพ่ือการตรวจสอบ และการด าเนินการตาม
วตัถปุระสงคข์องขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบบันี ้ 

3.   ในกรณีท่ีเครื่อง EDC ขดัขอ้งและ/หรือช ารุด ผูข้อท าสญัญาจะตอ้งติดต่อธนาคารทนัที และตกลงท่ีจะปฏิบตัิตามวิธีการท่ีธนาคารจะแจง้ใหผู้ข้อท าสญัญาทราบ
ตอ่ไป  

4.    ผูข้อท าสญัญาตกลงว่า ธนาคารและผู้ขอท าสญัญาจะตอ้งอยู่ภายใตก้ฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค  าสั่ง คู่มือ ค  าขอความร่วมมือ และหลกัเกณฑใ์ดๆ ของ
ธนาคาร และหน่วยงานผูมี้อ านาจควบคมุหรือก ากับดแูลธนาคาร ศาล และหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอ านาจ (แลว้แต่กรณี) ทัง้ท่ีมีอยู่ในขณะนีแ้ละจ ะมีในภายหนา้ 
รวมถึงท่ีธนาคารจะจัดส่งใหแ้ก่ผูข้อท าสัญญาไปยังช่องทำงรับข้อมูลตำมที่ระบุในข้อ 15. (ซึ่งต่อไปนี ้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า 
“กฎหมำยและกฎเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง”) หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ผูข้อท าสญัญาตกลงว่า ผูข้อท าสญัญาจะตอ้งปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเปล่ียนแปลงนัน้ทนัที หากผูข้อท าสญัญาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัติามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง จนเป็นเหตุใหธ้นาคารถูก
เรียกคา่ปรบั คา่เสียหาย และ/หรือคา่ใชจ้่าย ผูข้อท าสญัญาตกลงรบัผิดชอบชดใชค้า่ปรบั คา่เสียหาย และ/หรือคา่ใชจ้่ายดงักลา่ว ใหแ้ก่ธนาคารโดยพลนั 
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5.    กรณีท่ีผูข้อท าสญัญาจะตอ้งคืนเงิน และ/หรือชดใช ้และ/หรือช าระหนีใ้หแ้ก่ธนาคาร ผูข้อท าสญัญา/เจา้ของบญัชียนิยอมใหธ้นาคารมีสิทธิหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก
ประเภทใดๆ ท่ีผูข้อท าสญัญา/เจา้ของบญัชีมีอยู่กับธนาคาร หรือเงินซึง่อยู่ในครอบครองดแูลและ/หรือในอ านาจสั่งการของธนาคารไม่ว่าธนาคารจะไดร้บัฝากเงิน 
ไดก้ารครอบครองดแูล และ/หรือไดอ้ านาจสั่งการนีม้าโดยทางใด เพ่ือเขา้ช าระหนีแ้ละ/หรือความรบัผิดชอบของผูข้อท าสญัญา/เจา้ของบญัชีได้ทนัทีโดยไม่จ าตอ้ง
บอกกลา่ว ทัง้นี ้ธนาคารจะน าสง่หลกัฐานการหกับญัชีใหผู้ข้อท าสญัญา/เจา้ของบญัชีทราบในกรณีท่ีเงินในบญัชีเงินฝาก และ/หรือเงินดงักลา่ว  ไม่เพียงพอใหห้กั
ช าระหนี ้ผูข้อท าสญัญา และ/หรือเจา้ของบญัชีตกลงช าระหนีท่ี้คา้งช าระใหแ้ก่ธนาคารจนครบถว้น  

6.    ในกรณีท่ีผู้ขอท าสัญญาแจ้งการเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากท่ีระบุ ไม่ว่าเม่ือใดและดว้ยเหตุประการใดก็ตาม ใหค้วามในข้อก าหนดและเง่ือนไขฉบับนี ้
มีผลบงัคบัใชส้  าหรบับญัชีเงินฝากท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงทกุประการ 

7.   ในกรณีท่ีธนาคารไม่สามารถหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูข้อท าสญัญา/เจา้ของบญัชีเพ่ือท ารายการและ/หรือด าเนินการตามวิธีการแห่งขอ้ก าหนดและเง่ือนไข
ฉบบันี ้และ/หรือเพ่ือช าระหนี ้และ/หรือความรบัผิดชอบของผูข้อท าสญัญา ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบบันีไ้ด ้ผูข้อท าสญัญาจะไม่สามารถใชบ้รกิารในครัง้นัน้ๆ 
และ/หรือในครัง้ตอ่ไปได ้ 

8.    ผูข้อท าสญัญารบัรองว่า บรรดาเอกสาร ค าขอ ค าสั่ง ขอ้มูล รายละเอียดใดๆ ท่ีปรากฏ และ/หรือ ท่ีไดมี้การจดัสง่มาใหธ้นาคาร ไม่ว่าจะส่งมาในรูปแบบใด หาก
สง่ผ่านบรกิาร/ช่องทางท่ีผูข้อท าสญัญาตกลงไวก้บัธนาคาร ซึง่รวมถึงการสง่ผ่านช่องทำงรับข้อมูลตำมที่ระบุในข้อ 15. และไม่ว่าจะสง่ดว้ยตวัผูข้อท าสญัญา
เอง หรือผูต้ิดต่อหลกั หรือพนกังานผูข้อท าสญัญา หรือบุคคลท่ีผูข้อท าสญัญามอบหมาย หรือบุคคลใดก็ดี ถือเป็นขอ้มูลของผูข้อท าสญัญาท่ีมีความครบถ้วน 
ถูกตอ้งแทจ้ริง และเป็นปัจจุบนั มีผลผูกพนัผูข้อท าสญัญาเสมือนหนึ่งไดก้ระท าโดยผูข้อท าสญัญาเอง ซึ่งธนาคารสามารถน ามาใชใ้นการด าเนินการตามความ
ประสงคข์องผูข้อท าสญัญา และใหบ้รกิารตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบบันี ้รวมทัง้น ามาปรบัปรุงขอ้มลูในระบบของธนาคารใหเ้ป็นปัจจบุนัได ้โดยผูข้อท าสญัญา
ไม่ตอ้งจดัท าเอกสารสญัญาหรือลงลายมือช่ือเพิ่มเตมิ เวน้แตธ่นาคารก าหนดเป็นอย่างอ่ืน ทัง้นี ้ผูข้อท าสญัญารบัรองว่าผูข้อท าสญัญามีสทิธิและมีความสามารถ
ตามกฎหมายในการขอใชบ้ริการ และการท าธุรกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการใชบ้ริการตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบบันี ้หากเกิดความเสียหายใดๆ เน่ืองจาก
เอกสาร ค  าขอ ค  าสั่ง ขอ้มูล หรือรายละเอียดดงักล่าวไม่ครบถว้น ถูกตอ้งแทจ้ริง และ/หรือเป็นปัจจุบนั หรือผูข้อท าสญัญาไม่มีสิทธิหรือ ไม่มีความสามารถตาม
กฎหมายในการขอใชบ้รกิาร และ/หรือการท าธุรกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชบ้รกิารตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบบันี ้ผูข้อท าสญัญาตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบเพียง
ฝ่ายเดียว 

9.    ในกรณีท่ีมีเหตสุดุวิสยั หรือเหตอ่ืุนใดอนัท าใหธ้นาคารไม่สามารถด าเนินการใหบ้ริการตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบับนีไ้ด ้รา้นคา้ตกลงใหธ้นาคารพิจารณา
ใหบ้ริการ หรือด าเนินการตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือใหก้ารใหบ้ริการตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบบันีไ้ด ้ โดยผูข้อท าสญัญาตกลงยินยอมท่ีจะใหค้วามร่วมมือแก่
ธนาคารอย่างเต็มท่ีและทกุวิถีทางในการปรบัปรุงวิธีการใหบ้ริการของธนาคารเพ่ือความสะดวกของผูข้อท าสญัญาในการใชบ้ริการต่างๆ ตามขอ้ก าหนดและ
เง่ือนไขฉบบันี ้

10.  ผูข้อท าสญัญาตกลงยินยอมใหต้วัแทนของธนาคาร และ/หรือหน่วยงานผูมี้อ านาจควบคมุหรือก ากับดแูลธนาคาร เขา้ท าการตรวจสอบการด าเนินงาน ระบบการ
ควบคมุภายในตา่งๆ ของผูข้อท าสญัญา รวมทัง้การเรียกดขูอ้มลูและเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวกบัการใชบ้รกิารตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบบันีต้ามท่ีมีการรอ้งขอ 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผูข้อท าสญัญาว่าจา้งหรือแต่งตัง้บุคคลอ่ืนใดพฒันา และ/หรือสนบัสนนุ และ/หรือใหบ้รกิารระบบใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชบ้รกิารตามขอ้ก าหนด
และเง่ือนไขฉบบันีใ้หแ้ก่ผูข้อท าสญัญา ผูข้อท าสญัญาจะตอ้งด าเนินการใหบ้คุคลดงักลา่วรบัทราบและปฏิบตัติามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขขอ้นีด้ว้ย 

11.  ผูข้อท าสญัญาตกลงว่า ถา้ผูข้อท าสญัญายา้ยสถานท่ีท าการ หรือเปลี่ยนแปลงช่ือประกอบกิจการหรือเลกิกิจการ ผูข้อท าสญัญาจะแจง้ใหธ้นาคารทราบทนัที และ
ในกรณีท่ีผูข้อท าสญัญาไดข้ยายสาขาของผูข้อท าสญัญาออกไปอีก และประสงคจ์ะขอใชบ้รกิารเครื่อง EDC ในสาขาของผูข้อท าสญัญาท่ีขยายไป ผูข้อท าสญัญา
จะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบ และไดร้บัอนมุตัจิากธนาคารเป็นลายลกัษณอ์กัษรก่อน 

12.  ผูข้อท าสญัญาตกลงยินยอมว่า ธนาคารมีสทิธิโอนสทิธิ และ/หรือประโยชน ์และ/หรือหนา้ท่ีไม่ว่าทัง้หมดหรือเพียงบางสว่นท่ีมีอยู่ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบบันี้
ใหแ้ก่บุคคล และ/หรือสถาบนัการเงินใดๆ ก็ไดต้ามท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร โดยไม่จ าตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผูข้อท าสญัญาแต่อย่างใดทั้ งสิน้ แตจ่ะมี
การแจง้ใหผู้ข้อท าสญัญาทราบ ทัง้นี ้ผูข้อท าสญัญาจะโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน ์และ/หรือหนา้ท่ีไม่ว่าทัง้หมดหรือเพียงบางส่วนท่ีมีอยู่ตามขอ้ก าหนดและ
เง่ือนไขฉบบันีใ้หแ้ก่บคุคล และ/หรือสถาบนัการเงินใดๆ ไม่ได ้เวน้แตไ่ดร้บัความยินยอมจากธนาคารลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษร  

13.  การลา่ชา้ หรืองดเวน้ใดๆ ในการใชส้ทิธิของธนาคารตามกฎหมายหรือตามเง่ือนไขตา่งๆ ตลอดจนคูมื่อ ระเบียบ และบนัทกึเสียงของธนาคารในระบบโทรศพัท ์ไม่
ถือว่าธนาคารสละสทิธิ หรือใหค้วามยินยอมในการด าเนินการใดๆ แก่ผูข้อท าสญัญาแตป่ระการใด 

14.  หากมีขอ้สงสยัใดๆ เพิ่มเตมิใหผู้ช้  าระเงินตดิตอ่ธนาคารท่ี K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศพัท ์02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมง 
15.  บรรดาหนงัสือ จดหมาย ค าบอกกล่าว ขอ้ก าหนดและเง่ือนไข ขอ้มูลใดๆ ท่ีธนาคารไดส้่งใหผู้ข้อท าสญัญา ผูต้ิดต่อหลกั และ/หรือผูป้ระสา นงาน ไม่ว่าจะโดย 

สง่เองหรือสง่ทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน ไปยงัที่อยู่ท่ีระบใุนใบสมคัรฯ หรือสง่เป็น E-mail ไปยงั E-mail Address ท่ีระบใุนใบสมคัรฯ หรือสง่ Short 
Message Service (SMS) ไปยังหมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี หรือผ่านบริการ/ช่องทางตามท่ีผูข้อท าสญัญาตกลงไวก้ับธนาคาร (ซึ่ งต่อไปนี ้หากไม่กล่าวโดย
เฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกท่ีอยู่ E-mail Address หมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี และบริการ/ช่องทางดงักล่าวว่า “ช่องทำงรับข้อมูล”) ใหถื้อว่าไดส้่งใหแ้ก่ผูข้อท า
สญัญาโดยชอบแลว้ ทัง้นี ้โดยไม่ตอ้งค านงึถึงว่าจะมีผูร้บัไวห้รือไม่ และแมว้่าสง่ใหไ้ม่ไดเ้พราะช่องทางรบัขอ้มลูถกูยา้ยหรือถกูเปล่ียนแปลงไปหรือถกูรือ้ถอน โดย
ผูข้อท าสญัญาไม่ไดแ้จง้การยา้ย การเปลี่ยนแปลง หรือการรือ้ถอนนัน้ใหธ้นาคารทราบก็ดี หรือส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะหาช่องทางรบัขอ้มูลไม่พบ ก็ดีใหถื้อว่าผูข้อท า
สญัญาไดร้บัและทราบหนงัสือ จดหมาย ค าบอกกล่าว หรือขอ้มลูดงักลา่วแลว้โดยชอบ ทัง้นี ้หากมีการยา้ย การเปล่ียนแปลง หรือการรือ้ถอนช่องทางรบัขอ้มลู ผู้
ขอท าสญัญาจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรทนัที 
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16.  ถา้ในเวลาใดก็ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หนึ่ง กลายเป็นโมฆะ ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ไม่สมบูรณ ์หรือใชบ้งัคบัมิไดใ้นประการใด ๆ ใหข้อ้ก าหนดและ
เง่ือนไขขอ้อ่ืนๆ ท่ีเหลือ ยงัคงชอบดว้ยกฎหมาย สมบรูณ ์และใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่เสียไปเพราะความเป็นโมฆะ ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ไม่สมบรูณ ์หรือ
ใชบ้งัคบัมิไดข้องขอ้ก าหนดและเง่ือนไขดงักลา่วนัน้ 

17.  ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบบันีใ้หใ้ชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และใหศ้าลไทยเป็นศาลท่ีมีเขตอ านาจในการพิจารณาขอ้พิพาทท่ีเกิดขึน้ตามขอ้ก าหนด
และเง่ือนไขฉบบันี ้

18. การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการใหบ้รกิาร  
      18.1 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขท่ีส่งผลให้ผูข้อท าสญัญาเกิดภาระหรือความเสี่ยงท่ีเพิ่มขึน้ การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมีผลเม่ือผูข้อท าสญัญาใหค้วาม

ยินยอม 
      18.2 หากเป็นการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขอ่ืนผูข้อท าสญัญาตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสทิธิเปลี่ยนแปลงไดต้ามท่ีธนาคารเห็นสมควร โดยหากเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีมี

ผลกระทบต่อการใชบ้ริการของผูข้อท าสญัญา (เช่น การปรบัค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการท่ีสอดคลอ้งกับตน้ทุนท่ีเพิ่มขึน้ การเปลี่ยนแปลงช่องทางในการ
ใหบ้รกิาร การเปล่ียนแปลงวนัครบก าหนดช าระหนี)้ ธนาคารจะส่ือสารหรือแจง้ขอ้มลูอนัเป็นสาระส าคญัของการเปล่ียนแปลงที่ชดัเจนให้ผูข้อท าสญัญาทราบ
ลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั หรือระยะเวลาอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด 

      18.3 หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑก์ าหนดใหธ้นาคารตอ้งด าเนินการเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขไวเ้ป็นการเฉพาะเป็นอย่างอ่ืน ผูข้อท าสญัญาตกลง
ยินยอมใหธ้นาคารปฏิบตัติามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑด์งักลา่วได ้

19. การระงบั/ยกเลกิการใหบ้รกิาร/ผลการสิน้สดุการใหบ้รกิาร 
19.1 ผูข้อท าสญัญาตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิระงบั และ/หรือยกเลกิการใหบ้รกิารภายใต้ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบบันี ้ไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน เม่ือใด 

ก็ได ้โดยธนาคารจะแจง้ใหผู้ข้อท าสญัญาทราบล่วงหนา้ เวน้แตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี้ ผูข้อท าสญัญาตกลงยินยอมใหเ้ป็นดลุยพินิจของธนาคารในการพิจารณา
ระงบั และ/หรือยกเลกิการใหบ้รกิารภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไข ฉบบันี ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นไดทั้นทตีามท่ีธนาคารเหน็สมควรโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ และธนาคารไม่ตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการด าเนินการตามขอ้นี ้(หากมี) 
19.1.1 ขอ้มลู รายละเอียด ค ารบัรอง หรือค ายืนยนัใดๆ ที่ผูข้อท าสญัญาใหไ้ว ้ไม่เป็นความจรงิ ไม่ถกูตอ้ง หรืออาจก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดในสาระส าคญั 
19.1.2 หากปรากฏขอ้เท็จจรงิที่ธนาคารเช่ือไดว้่า ขอ้มูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ท่ีผูข้อท าสญัญา/เจา้ของบญัชีแจง้แก่ธนาคารใหด้  าเนินการ หรือการใช้

เครื่อง EDC อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางท่ีไม่เป็นคณุเกิดขึน้ หรืออาจกระทบตอ่สิทธิของธนาคารหรือบุคคลอ่ืน หรือมีความเสี่ยงว่าผูข้อท าสญัญา
อาจมีวัตถุประสงคอ์ันมิชอบตามกฎหมาย หรืออาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจท าใหธ้นาคารปฏิบัติผิด
กฎหมาย และ/หรือกฎขอ้บงัคบั และ/หรือค าสั่งใดๆ และ/หรือค าขอความร่วมมือใดๆ  และกฎหรือค าสั่งใดๆ ของผูต้รวจสอบ และ/หรือหน่วยงานผู้ มี
อ านาจควบคมุหรือก ากบัดแูลธนาคาร  

19.1.3 ผูข้อท าสญัญา/เจา้ของบญัชีปฏิบัติผิดขอ้ก าหนดและเง่ือนไข ฉบบันีไ้ม่ว่าขอ้หนึ่งขอ้ใด ซึ่งรวมถึงการไม่ช าระค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใชจ้่าย/
คา่ปรบั/คา่ซอ่มแซมอปุกรณ/์ภาษีอากร (หากมี) ที่เกิดขึน้ดว้ย 

19.1.4 ผูข้อท าสญัญามีเหตกุารณใ์ดเกิดขึน้หรืออาจจะเกิดขึน้อนัท าใหธ้นาคารเห็นว่าจะมีผลกระทบตอ่การด าเนินกิจการหรือความสามารถในการช าระหนี้
ของผูข้อท าสญัญา เช่น มีส่วนของผูถื้อหุน้ตดิลบ หรือผูข้อท าสญัญาผิดนดัช าระหนีก้บัธนาคาร หรือเจา้หนีร้ายอ่ืน หรือผูข้อท าสญัญาถกูฟ้องรอ้งใน
คดีแพ่งหรือคดีลม้ละลาย หรือมีการด าเนินการเพ่ือขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลตามกฎหมายลม้ละลาย หรือถูกด าเนินคดีอาญา หรือเป็นบุคคลท่ีทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรฐัมีค าสั่งใหย้ดึ/อายดัทรพัยส์นิ หรือเสียชีวิต (กรณีบคุคลธรรมดา) หรือผูข้อท าสญัญาเลกิกิจการ ถกูเพิกถอนทะเบียน หรือ
ถกูระงบัไม่ใหด้  าเนินธุรกิจ หรือมีการช าระบญัชี 

19.1.5 ธนาคารไม่สามารถหกัเงิน เพ่ือคืนเงินและ/หรือชดใชแ้ละ/หรือช าระหนีใ้หแ้ก่ธนาคาร และ/หรือเพ่ือใหธ้นาคารใหบ้ริการตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไข 
ฉบบันีไ้ด ้

19.1.6 ธนาคารตอ้งปฏิบตัติามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
19.1.7 การเป็นตวัแทนใหบ้รกิารทางการเงิน (Banking Agent) และการใชบ้ริการเครื่อง EDC เพ่ือเป็นจุดบริการพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนทางอิเล็กทรอนิกส ์ 

(K CHECK ID) สิน้สดุลง 
19.2  หากผูข้อท าสญัญาประสงคจ์ะยกเลกิการใชบ้รกิารภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบบันี ้ผูข้อท าสญัญาจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบลว่งหนา้เป็นลายลกัษณ์

อักษร ไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่าน K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศัพท ์02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมงหรือช่องทางอ่ืนๆ ท่ีธนาคารก าหนด และ
ด าเนินการต่างๆ ตามกระบวนการของธนาคาร ทัง้นี ้ธนาคารจะด าเนินการยกเลิกการใชบ้ริการ ตามความประสงคข์องผูข้อท าสญัญาโดยเร็ว โดยการ
ยกเลกิจะมีผลสมบรูณเ์ม่ือธนาคารแจง้ใหผู้ข้อท าสญัญาทราบ 

19.3  กรณีท่ีขอ้ก าหนดและเง่ือนไข ฉบบันีส้ิน้สดุลง ไม่ว่าดว้ยเหตใุดๆ ไม่เป็นการยกเลกิภาระหนา้ท่ีใดๆ ซึง่ผูข้อท าสญัญายงัปฏิบตัไิม่ครบถว้นตามขอ้ผกูพนัแห่ง
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบบันี ้จนกว่าผูข้อท าสญัญาจะปฏิบตัภิาระหนา้ท่ีดงักลา่ว จนครบถว้นแลว้ 

19.4  ในกรณีท่ีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบบันีส้ิน้สุดลงไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดๆ ก็ตาม ผูข้อท าสญัญาจะตอ้งส่งเครื่อง  EDC เครื่องหมายสญัลกัษณต์่างๆ รวมทัง้ 
SALES SLIP และ/หรือเอกสาร/หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง คืนใหแ้ก่ธนาคารในสภาพสมบูรณใ์นวนัท่ีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบบันีส้ิน้สดุลง โดยผูข้อท าสญัญา
ตกลงยินยอมและจะอ านวยความสะดวกต่างๆ ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของธนาคาร และ/หรือบุคคลท่ีธนาคารว่าจา้ง เพ่ือเขา้ไปด าเนินการถอดเครื่องรบับตัร
ออกไปจากสถานท่ีท าการของผูข้อท าสญัญาไดท้กุเวลา 
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          ทัง้นี ้หากผูข้อท าสญัญาไม่สามารถส่งคืนเครื่อง EDC ในสภาพสมบูรณใ์หแ้ก่ธนาคารได ้ไม่ว่าดว้ยเหตใุดก็ตาม หรือภายใน 60 วนั นบัแต่วนัท่ีขอ้ก าหนด
และเง่ือนไขฉบบันีส้ิน้สดุลง หากธนาคารตรวจสภาพเครื่องรบับตัรท่ีธนาคารไดร้บัคืนแลว้พบว่าอยู่ในสภาพช ารุดเสียหาย (ซึ่งธนาคารไม่เห็นประจักษ์
ในขณะด าเนินการถอดถอนหรือไดร้บัคืน) ซึ่งความช ารุดเสียหายเช่นว่านีเ้กิดขึน้จากการใชง้านผิดปกติวิสยัของผูข้อท าสญัญา และ/หรือเกิดขึน้เพราะ
ความผิดของผูข้อท าสญัญาเอง ไม่ว่าดว้ยเหตใุดก็ตาม ผูข้อท าสญัญาตกลงยินยอมชดใชค้า่ซอ่มแซม คา่ชดเชย ตลอดจนคา่ใชจ้่ายใดๆ ใหแ้ก่ธนาคารทนัที
ท่ีธนาคารเรียกรอ้ง 

 

 


