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ส่วนที่ 3: ค ำแนะน ำ เงื่อนไข และคู่มือกำรใช้บริกำร K PLUS SME 

ผู้ ใช้บริการที่มีชื่อปรากฏและลงลายมือชื่อในใบค าขอใช้บริการรวมเพื่อธุรกิจคล่องตวักสิกรไทย และ/หรือสัญญา และ/หรือ
ข้อตกลง และ/หรือใบสมคัร และ/หรือค าขอใช้บริการ และ/หรือใบค าขอเปล่ียนแปลง ใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้บริการ  K PLUS SME   
ตกลงใช้บริการ K PLUS SME หรือชื่ออื่นที่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนำคำร”) พิจารณาเปล่ียนแปลงตามที่ธนาคารเห็นสมควร 
(“บริกำร”) กับธนาคารตามที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร และตามรายละเอียดที่ธนาคารก าหนด โดยตกลงผูกพันและปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ K PLUS SME (“เงื่อนไขกำรใช้บริกำรฉบับนี”้) ดงัต่อไปนี ้

1. ธนาคารเปิดให้บริการส าหรับบุคคลธรรมดาที่อายุตัง้แต่ 15 ปี ขึน้ไปหรือนิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วน/ห้างหุ้นส่วนสามัญ/คณะ
บคุคล/โรงเรียน/สหกรณ์/องค์กรต่างๆ 

2. ผู้ใช้บริการจะต้องมีบญัชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัเพื่อใช้ผกูกบับริการ 
3. การผกูบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั หรือบตัรเอทีเอ็ม หรือบตัรเดบิต สามารถผกูได้กบัหมายเลข

โทรศพัท์เคลื่อนที่หมายเลขเดียวเท่านัน้ แต่หมายเลขโทรศพัท์เคลื่อนที่หมายเลขเดียวสามารถผกูได้กบัหลายบญัชี 
4. ผู้ ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการได้ตามช่องทางที่ธนาคารก าหนด ทัง้นี ้ผู้ ใช้บริการรับรองว่าผู้ ใช้บริการเป็นผู้มีสิทธิ

ครอบครองและใช้หมายเลขโทรศัพท์เคล่ือนที่ที่ผู้ ใช้บริการน ามาสมัคร และ/หรือใช้บริการ K PLUS SME และ/หรือบริการอื่นที่
เก่ียวเนื่องกับการใช้บริการ K PLUS SME โดยชอบด้วยกฎหมาย และผู้ ใช้บริการยินยอมให้ธนาคารส่งหมายเลขโทรศัพท์เคล่ือนที่
ดังกล่าวเพื่อตรวจสอบกับผู้ ให้บริการระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ และยินยอมให้ผู้ ให้บริการระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่
เปิดเผยและส่งหมายเลขโทรศพัท์เคล่ือนที่ดงักล่าวมายังธนาคาร เพื่อให้ธนาคารใช้ในการตรวจสอบยืนยนัตวัตนผู้ ใช้บริการในการ
สมคัรและ/หรือใช้บริการ K PLUS SME และ/หรือบริการอื่นที่เก่ียวเนื่องกับการใช้บริการ K PLUS SME ตามขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์
ของธนาคารได้ 

4.1 กรณีผู้ ใช้บริการเป็นบุคคลธรรมดาและต้องการผูกบญัชีชื่อเดี่ยวของผู้ ใช้บริการ ผู้ ใช้บริการจะต้องมีบตัรเอทีเอ็ม 
หรือบตัรเดบิตที่ผูกกับบญัชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบญัชีกระแสรายวนักับธนาคาร  เพื่อใช้ส าหรับพิสจูน์การมีตวัตนกับธนาคาร และ
จะต้องสมัครใช้บริการผ่าน Application K PLUS SME บนโทรศัพท์เคล่ือนที่เท่านัน้ ทัง้นี ้การสมัครจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้ ใช้บริการ
ได้รับอีเมลแจ้งผลยืนยนัการสมคัรบริการส าเร็จตามอีเมลท่ีผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้กบัธนาคาร 

4.2 กรณีผู้ ใช้บริการต้องการน าบัญชีชื่อร่วม  หรือบัญชีของนิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วน/ห้างหุ้นส่วนสามัญ/คณะบุคคล/
โรงเรียน/สหกรณ์/องค์กรต่างๆ มาผูกกับบริการ ผู้ ใช้บริการจะต้องดาวน์โหลดใบสมัครใช้บริการ  ผ่าน Application K PLUS SME 
กรอกข้อมลูการสมคัรใช้บริการให้ครบถ้วนและถกูต้อง โดยเจ้าของบญัชีร่วมทุกคน หรือกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนลงนามใน
ใบค าขอสมคัรบริการ K PLUS SME หรือใบค าขอเพิ่มบัญชีบนบริการ K PLUS SME ทุกคนต้องมาสมคัรบริการด้วยตนเอง พร้อมน า
เอกสารประกอบการสมคัรทัง้หมดติดต่อธนาคารได้ทุกสาขา ทัง้นี  ้การสมัครจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้ ใช้บริการได้รับ Email ยืนยันการ
สมคัร ผ่าน Email Address ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้กบัธนาคาร 

5. การใช้รหสัผ่าน (PIN) 
5.1 เมื่อผู้ ใช้บริการได้รับอนุมตัิให้ใช้บริการแล้ว ผู้ ใช้บริการจะต้องก าหนดรหสัผ่าน (PIN) 6 หลกั เพื่อใช้ส าหรับการใช้

บริการ 
5.2 ผู้ ใช้บริการจะต้องเก็บรักษารหสัผ่าน (PIN) ไว้ในที่ปลอดภยัและถือเป็นความลบัเฉพาะตวัของผู้ ใช้บริการรายนัน้

เท่านัน้ การเปิดเผยรหัสผ่าน (PIN) ถือเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี  ้หากเกิดความเสียหายประการใดจากการที่
ผู้ ใช้บริการเปิดเผยหรือกระท าการใดๆ  จนท าให้รหัสผ่าน (PIN) สูญหาย ผู้ ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายนัน้ ทัง้นี ้
ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงรหสัผ่าน (PIN) ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ 
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5.3 ในกรณีที่รหสัผ่าน (PIN) สญูหาย/บริการถกูระงบัเนื่องจากผู้ ใช้บริการระบุรหสัผ่าน (PIN) ไม่ถูกต้องติดต่อกนัตาม
จ านวนครัง้ที่ธนาคารก าหนด/ผู้ ใช้บริการลืมรหัสผ่าน (PIN) ผู้ ใช้บริการสามารถติดต่อธนาคารที่ K-BIZ Contact Center หมายเลข
โทรศพัท์ 02-8888822 ตลอด 24 ชัว่โมง 

6. กรณีผู้ ใช้บริการบญัชีร่วมและบญัชีนิติบคุคล ผู้ ใช้บริการตกลงให้ผู้ท ารายการมีอ านาจกระท าการแทนผู้ ใช้บริการในการใช้
บริการได้ตามที่ระบุในเงื่อนไขการใช้บริการฉบบันี  ้โดยผู้ ใช้บริการตกลงยอมรับว่าการกระท าของผู้ท ารายการมีผลผูกพนัผู้ ใช้บริการ
เสมือนผู้ใช้บริการกระท าการเองทกุประการ ยกเว้น การสมคัรใช้บริการ, การขอเพิ่มบญัชี, การเปล่ียนแปลงผู้ท ารายการ, การแจ้งระงบั
การใช้บริการชั่วคราว  (ที่สาขา) (Hold), การยกเลิกการระงับใช้บริการชั่วคราว (Unhold), การเปล่ียนแปลงรหัสผ่าน  (Reset 
Password) และการปลดล็อกรหัสผ่าน (Unlock Password) กรณีล็อกมากกว่า 1 ครัง้ต่อสัปดาห์ ผู้ ใช้บริการจะต้องด าเนินการด้วย
ตนเองที่สาขาของธนาคาร “ผู้ท ำรำยกำร” ให้หมายถึง บุคคลที่ผู้ ใช้บริการระบุให้เป็นผู้ที่ท ารายการผ่าน Application K PLUS SME 
และเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับธนาคาร โดยผู้ใช้บริการสามารถเปล่ียนแปลงบคุคลดงักล่าวได้โดยแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าตาม
วิธีการท่ีระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการฉบบันี  ้แต่ทัง้นี ้ผู้ ใช้บริการตกลงยอมรับว่าการกระท าใดๆ หากได้กระท า ไปโดยการใช้รหสัผ่าน 
(PIN) ไม่ว่าจะเป็นการกระท าของผู้ท ารายการหรือบุคลลอื่นใดก็ตาม  ผู้ ใช้บริการตกลงให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์นบัตัง้แต่เวลาที่มีการ
ยืนยันท าธุรกรรม และให้มีผลผูกพันผู้ ใช้บริการเสมือนหนึ่งได้กระท าโดยผู้ ใช้บริการเอง  รวมทัง้ให้ถือว่าเป็นการที่ผู้ ใช้บริการได้ลง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ไว้แก่ธนาคารเพื่อเป็นหลกัฐานในการท าธุรกรรมผ่านบริการในครัง้นัน้ๆ โดยถกูต้องสมบรูณ์แล้ว และตกลง
ให้ธนาคารสามารถใช้ข้อมูลการท าธุรกรรมดังกล่าวเป็นต้นฉบับเอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ว่าผู้ ใช้บริการได้ทาง
ธุรกรรมนัน้ และใช้ในการด าเนินการทางกฎหมายได้ทุกประการ  ทัง้นี  ้ผู้ ใช้บริการตกลงยอมรับและรับทราบถึงความเส่ียง 
ที่เก่ียวเนื่องกับการใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  เนื่องจากผู้ ใช้บริการสามารถท าธุรกรรมด้วยตนเองได้โดยไม่จ าเป็นต้องมี
เอกสาร หรือหลกัฐานอื่นใดยืนยนัเพิ่มเติม และ/หรือมอบให้แก่ธนาคารอีกแต่ประการใด เว้นแต่รายการที่ธนาคารก าหนดให้ต้องท า
เอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้ถูกต้องตามวิธีการ และประเพณีของธนาคารในเร่ืองนัน้ๆ อาทิเช่น (แต่ไม่จ ากัดอยู่เพียง) การ
ขอให้ธนาคารออกเช็คตามค าสั่ง ฯลฯ ผู้ ใช้บริการจะต้องท าเอกสารหรือหลักฐาน (ถ้ามี) ตามที่ธนาคารก าหนดด้วย ทัง้นี ้ผู้ ใช้บริการ
สามารถตรวจสอบยอดเงินภายหลงัจากท ารายการทกุครัง้ผ่าน Email Address ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้กบัธนาคาร โดย ผู้ใช้บริการยินยอม
รับผิดชอบต่อการท าธุรกรรมดงักล่าวทกุประการ 

7. ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการต่างๆ ตามที่ธนาคารเปิดให้บริการ ภายใต้เงื่อนไขดงัต่อไปนี ้
7.1 ผู้ ใช้บริการสามารถเข้าดูข้อมลูทางด้านบญัชีเงินฝากออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวนัและ/หรือข้อมลูส่วนตัวได้  

ทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง 
7.2 ผู้ ใช้บริการสามารถใช้บริการโอนเงินได้ตามรายละเอียด  ดังนี ้วงเงินโอนระหว่างบัญชีตนเอง วงเงินโอนภายใน

ธนาคารและวงเงินโอนต่างธนาคารเป็นจ านวนเงิน ไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อวนั โดยสามารถท ารายการได้ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ต่อวนั 
หรือตามที่ธนาคารจะมีการประกาศก าหนดต่อไป  ทัง้นี ้ผู้ ใช้บริการสามารถปรับเพิ่มหรือลดวงเงินได้ที่ K-BIZ Contact Center ของ
ธนาคาร หมายเลขโทรศพัท์ 02-8888822 หรือช่องทางอื่นๆ ที่ธนาคารก าหนด 

7.3 ธนาคารจะท าการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวนัที่ผูกกับบริการตามจ านวนเงินที่ระบุ
พร้อมค่าธรรมเนียมจากบญัชีเงินฝากออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวนัท่ีผกูกบับริการ และเงินจะถกูโอนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ รับโอน
ทนัที หลงัจากที่ผู้ใช้บริการได้ท ารายการ ยกเว้นแต่การโอนเงินต่างธนาคารจะต้องเป็นไปตามระยะเวลาที่ธนาคารก าหนดเท่านัน้ 

7.4 ผู้ ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าข้อมลูของผู้ ใช้บริการที่แสดงใน Credit Summary และ Cheque Report เป็นเพียง
ข้อมลูเบือ้งต้นที่ธนาคารอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการเพื่อประกอบการตดัสินใจส าหรับการด าเนินธุรกิจเท่านัน้ 

7.5 ผู้ ใช้บริการตกลงและยอมรับว่ากรณีที่ผู้ ใช้บริการได้มีการปรับโครงสร้างหนี  ้และ/หรือมีสถานะเป็นเอ็นพีแอล 
ยอดเงินสินเชื่อที่แสดงใน Credit Summary เป็นยอดเบือ้งต้นเท่านัน้ อาจมีการเปล่ียนแปลงตามยอดที่แท้จริง 

8. ผู้ใช้บริการสามารถดขู้อมลูการท ารายการโอนเงินย้อนหลงัได้เมื่อมีการโอนเงินผ่านบริการ ทัง้นี ้ผู้ใช้บริการจะได้รับหลกัฐาน
การท ารายการโอนเงินผ่าน Email Address ที่ผู้ ใช้บริการลงทะเบียนไว้กับบริการ “หลักฐำนกำรท ำรำยกำร” หมายถึง เอกสาร
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หลกัฐานอนัได้แก่ ใบบนัทึกรายการ ใบแจ้งการโอนเงิน ใบแจ้งรายการ (Statement) และหลกัฐานอื่นใดที่ท าด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
และส่ือบนัทึกข้อมลู หรือ ส่ือบนัทึกข้อมลูอื่นใดที่ใช้เก็บข้อมลู หรือหลกัฐานอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก าหนดขึน้ในอนาคต 

9. ข้อมลูด้านการเงิน การบญัชี หรือข้อมลูข่าวสารใดที่ธนาคารจดัส่งให้ผู้ ใช้บริการผ่านทางโทรศพัท์เคล่ือนที่ภายใต้บริการนี  ้
ถือเป็นข้อมลูลบัท่ีผู้ใช้บริการไม่พึงเปิดเผยต่อบคุคลภายนอก 

10. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ใช้บริการ เพื่อให้ธนาคารท ารายการและ/หรือด าเนินการ
ตามค าสัง่ของผู้ ใช้บริการภายใต้บริการต่างๆ ตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบบันี ้โดยไม่จ าต้องบอกกล่าว แต่ธนาคารจะน าส่งหลกัฐาน
การหกับญัชีให้ผู้ใช้บริการทราบ ทัง้นี ้ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ยกเลิกเพิกถอนจนกว่าจะมีการยกเลิกการใช้บริการต่างๆ นัน้ 

11. ในกรณีที่ความผิดพลาดในการช าระเงิน/โอนเงินไม่ได้เกิดขึน้จากธนาคาร ผู้ ใช้บริการจะตรวจสอบ และเรียกร้องเงินกับ
คู่พิพาทของผู้ใช้บริการ หรือคืนเงินให้แก่คู่พิพาทของผู้ใช้บริการ โดยตรง และหากผู้ใช้บริการมีข้อต่อสู้และ/หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ก็จะ
ไปว่ากล่าวกนัเองกบัคู่พิพาทของผู้ใช้บริการ 

12. ผู้ ใช้บริการยอมรับว่า กรณีเกิดรายการโอนเงินผ่านบริการนี  ้อันมีสาเหตุเคร่ืองมือโอนเงินสูญหาย  หรือถูกโจรกรรม 
ผู้ใช้บริการยอมรับผิดตามจ านวนเงินโอนนัน้ ที่เกิดก่อนธนาคารจะด าเนินการอายดั หรือระงบัการใช้เคร่ืองมือโอนเงิน หรือ การโอนเงิน
ที่มีข้อตกลงล่วงหน้าแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้ก าหนด ทัง้นี ้“เคร่ืองมือโอนเงิน” หมายถึง รหสัผ่าน (PIN) บตัรเอทีเอ็ม บตัรเดบิต 
หรือบตัรเครดิต รหสัลบั แผ่นจานแม่เหล็กที่บรรจโุปรแกรม หรือเคร่ืองมืออื่นใดที่ธนาคารมอบให้ผู้ใช้บริการเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
โอนเงินเข้าหรือออกจากบญัชี 

13. การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมลู 
ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเกบ็รวบรวมและใช้ข้อมลูส่วนบคุคล และ/หรือข้อมลูใดๆ ของผู้ใช้บริการ โดยมีวตัถปุระสงค์

ที่จ าเป็นเพื่อการให้บริการแก่ผู้ ใช้บริการ การด าเนินการตามค าขอของผู้ ใช้บริการก่อนให้บริการ การมอบหมายงานให้ผู้อื่นด าเนินการ
แทนธนาคารเพื่อสนบัสนุนการให้บริการ เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อส่ือสาร งานติดตามทวงถาม เป็นต้น การโอนสิทธิ
และ/หรือหน้าที่ และ/หรือการจดัการข้อร้องเรียน นอกจากนี ้ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวได้ทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศให้แก่ ผู้ ให้บริการภายนอก ตัวแทนของธนาคาร ผู้ รับจ้างช่วงงานต่อ พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกันใน
ลกัษณะ co-brand ผู้สนใจจะเข้ารับโอนสิทธิ/หน้าที่ ผู้ รับโอนสิทธิ/หน้าที่ และ/หรือผู้ให้บริการ Cloud Computing และยินยอมให้ผู้ รับ
ข้อมลูจากธนาคารดงักล่าว เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวต่อไปได้ภายใต้วตัถุประสงค์ดงักล่าว ทัง้นี ้รายละเอียด
อืน่ๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลในเว็บไซต์ของธนาคาร www.kasikornbank.com/th/privacy-policy 

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีการให้ข้อมลูส่วนบคุคลของบคุคลอื่นใดแก่ธนาคารเพื่อด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัวตัถปุระสงคข้์างต้น 
ผู้ ใช้บริการขอรับรองว่าได้รับความยินยอมจากบุคคลอื่นดงักล่าว หรือได้อาศยัหลกัเกณฑ์อื่นทางกฎหมายในการให้ข้อมลูส่วนบคุคล
ของบคุคลอื่นดงักล่าวแก่ธนาคาร และได้แจ้งให้บคุคลอื่นดงักล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูส่วน
บคุคลตามนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลข้างต้นแล้ว 

14. ผู้ใช้บริการรับรองว่า บรรดาเอกสาร ข้อมลู รายละเอียดใดๆ ที่ปรากฏ และ/หรือที่ได้มีการจดัส่งมาให้ธนาคาร ไม่ว่าจะส่งมาใน
รูปแบบใดและไม่ว่าจะส่งด้วยตวัผู้ใช้บริการเองหรือบคุคลที่ผู้ใช้บริการมอบหมาย มีความครบถ้วน ถกูต้องแท้จริงและเป็นปัจจบุนั และ
เป็นข้อมลูที่ธนาคารสามารถน ามาให้ในการให้บริการได้ โดยผู้ ใช้บริการมีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการขอใช้บริการ
และการท าธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้บริการนี  ้และผู้ ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารใช้เอกสาร  ข้อมูล และรายละเอียด
ดงักล่าวในการด าเนินการต่างๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการให้บริการของธนาคาร 

15. หากผู้ ใช้บริการมีความประสงค์จะขอแก้ไขข้อมลู และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ผู้ ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรพร้อมเอกสารประกอบ หรือตามวิธีการท่ีธนาคารก าหนดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั 

16. ในกรณีที่ผู้ ใช้บริการพบข้อผิดพลาดใดๆ จากการโอนเงิน หรือในกรณีที่มีเหตุที่ต้องระงบัการด าเนินการภายใต้บริการนีเ้ป็น
การชัว่คราว ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรือในกรณีการยกเลิกการระงบัการด าเนินการดงักล่าว ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อธนาคารได้ที่ 
K-BIZ Contact Center โทรศัพท์หมายเลข 02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือช่องทางอื่นที่ธนาคารก าหนด พร้อมทัง้แจ้งข้อมูลที่
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เก่ียวข้อง เช่น เร่ือง วนั เวลา ผู้ที่เก่ียวข้อง จ านวนเงิน ลกัษณะธุรกรรม ข้อมลูอื่นใดตามที่ธนาคารร้องขอ เมื่อผู้ ใช้บริการด าเนินการ
ต่างๆ ตามกระบวนการที่ธนาคารก าหนดครบถ้วนสมบูรณ์ ธนาคารจะด าเนินการที่เก่ียวข้อง เช่น ตรวจสอบ/แก้ไขข้อผิดพลาด ระงบั
การด าเนินการ ยกเลิกการระงบัการด าเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ธนาคารได้แจ้งแก่ผู้ ใช้บริการ  โดยผู้ ใช้บริการยังคงเป็น
ผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการและรายการธุรกรรมที่ได้เกิดขึน้ก่อนครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าว  ทัง้นี ้ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการ
เพิกเฉยต่อค า ร้องขอใดๆ ที่ขดัต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ตามที่ระบใุนข้อ 26. 

17. ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ/ภาษีอากร 
17.1 ผู้ ใช้บริการตกลงช าระค่าตอบแทนการใช้บริการไม่ว่าจะเรียกว่าค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือชื่ออื่นใด ให้แก่

ธนาคาร ภายในก าหนดเวลาช าระของค่าตอบแทนนัน้ๆ โดยพลนั 
17.2 ผู้ ใช้บริการตกลงรับผิดชอบค่าฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เก่ียวข้องกับบริการ (หากมี) 

แต่เพียงฝ่ายเดียว 
17.3 หากธนาคารจ าต้องทดรองจ่ายค่าฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามวรรคก่อนแทน

ผู้ใช้บริการไปก่อน ผู้ใช้บริการตกลงช าระคืนให้แก่ธนาคารโดยพลนั 
18. ผู้ ใช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทใดๆ ที่ผู้ ใช้บริการมีอยู่กับธนาคาร หรือเงินซึ่งอยู่ใน 

ความครอบครองดแูล และ/หรือในอ านาจสัง่การของธนาคารไม่ว่าธนาคารจะได้รับฝากเงิน ได้การครอบครองดแูล และ/หรือได้อ านาจ
สั่งการนีม้าโดยทางใด เพื่อเข้าช าระหนี ้และ/หรือ ความรับผิดชอบของผู้ ใช้บริการได้ทนัทีโดยไม่จ าต้องบอกกล่ าว ทัง้นี ้ธนาคารจะ
น าส่งหลกัฐานการหกับญัชีให้ผู้ใช้บริการทราบ 

19. ผู้ใช้บริการยินยอมช าระค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากการใช้บริการนีน้อกเหนือจากการใช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนที่
ตามปกติ (Air Time) โดยกรณีที่เป็นโทรศพัท์เคล่ือนที่แบบจ่ายรายเดือน (Post-paid) ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบยอดค่าธรรมเนียม
ได้จากใบแจ้งหนี  ้(Statement) ของผู้ ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่  ส่วนกรณีโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบเติมเงิน  (Prepaid) 
ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบยอดค่าธรรมเนียมได้จากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ 

20. การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ 
20.1 หากเป็นการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขที่ส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดภาระหรือความเส่ียงที่เพิ่มขึน้ การเปล่ียนแปลงดงักล่าว

จะมีผลเมื่อผู้ใช้บริการให้ความยินยอม 
20.2 หากเป็นการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขอื่น ผู้ ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปล่ียนแปลงได้ตามที่ธนาคาร

เห็นสมควร โดยหากเป็นการเปล่ียนแปลงที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ ใช้บริการ  (เช่น การปรับค่าธรรมเนียมการใช้บริการที่
สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึน้ การเปล่ียนแปลงช่องทางในการให้บริการ การเปล่ียนแปลงวนัครบก าหนดช าระหนี)้  ธนาคารจะส่ือสาร
หรือแจ้งข้อมลูอนัเป็นสาระส าคญัของการเปล่ียนแปลงที่ชดัเจนให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 30 วนั หรือระยะเวลาอื่นตามที่
กฎหมายก าหนด 

20.3 หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ก าหนดให้ธนาคารต้องด าเนินการเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขไว้เป็นการ
เฉพาะเป็นอย่างอื่น ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารปฏิบตัิตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ดงักล่าวได้ 

21. การสิน้สดุของบริการและผลการสิน้สดุ 
21.1 ผู้ ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิระงบั และ/หรือยกเลิกการให้บริการต่างๆ เมื่อใดก็ได้ ไม่ว่าทัง้หมดหรือ

บางส่วน หรือเฉพาะแต่ผู้ใช้บริการรายใดรายหน่ึง โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า เว้นแต่ ในกรณีดงัต่อไปนี ้ผู้ใช้บริการ
ตกลงว่าธนาคารมีสิทธิระงบั และ/หรือยกเลิกการให้บริการ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนได้ทนัทีตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการด าเนินการดงักล่าว 

21.1.1 ผู้ ใช้บริการไม่ Log in เข้าสู่บริการครัง้แรกภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับจากวันที่ขัน้ตอนการสมัครใช้
บริการมีผลสมบรูณ์ 
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21.1.2  ข้อมลู รายละเอียด ค ารับรองหรือค ายืนยนัใดๆ ที่ผู้ใช้บริการให้ไว้ ไม่เป็นความจริง ไม่ถกูต้อง หรืออาจ
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคญั 

21.1.3  ปรากฏข้อเท็จจริงที่ธนาคารเชื่อได้ว่า ข้อมลู และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการแจ้งแก่ธนาคารให้
ด าเนินการต่างๆ หรือการใช้บริการของผู้ ใช้บริการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางที่ไม่เป็นคุณเกิดขึน้ หรืออาจกระทบต่อสิทธิของ
ธนาคารหรือบคุคลอื่น หรือมีความเส่ียงว่าผู้ ใช้บริการจะหรือมีวตัถปุระสงค์อนัมิชอบตามกฎหมาย หรืออาจขดัต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรืออาจท าให้ธนาคารปฏิบตัิผิดกฎหมาย และ/หรือกฎข้อบงัคบั และ/หรือค าสัง่ใดๆ และ/หรือค าขอ
ความร่วมมือใดๆ และกฎหรือค าสัง่ใดๆ ของธนาคาร และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือผู้ตรวจสอบ และ/หรือหน่วยงานที่มี
อ านาจควบคมุหรือก ากบัดแูลธนาคาร 

21.1.4  ปรากฏข้อเท็จจริงที่ธนาคารเชื่อได้ว่า การใช้บริการของผู้ใช้บริการอาจมีลกัษณะไม่ปกติตามวตัถปุระสงค์
ของการให้บริการของธนาคาร ซึง่รวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ) การใช้บริการในลกัษณะเป็นตวัแทนรับช าระเงิน 

21.1.5  ธนาคารตรวจสอบข้อมลูแล้วพบว่า ผู้ใช้บริการเป็นบคุคลที่ถกูก าหนด (UN/Thailand Sanction List) 
21.1.6  หากธนาคารตรวจพบว่าผู้ ใช้บริการปลอมแปลงข้อมูลเอกสาร และ/หรือสวมรอยเป็นบุคคลใด ไม่ว่า

บคุคลนัน้จะยินยอมหรือไม่ในการสมคัรใช้บริการนี ้ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะมีเจตนาทจุริตหรือไม่ก็ตาม 
21.1.7   หากธนาคารตรวจพบว่า มีความเส่ียงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ของผู้ ใช้บริการ  

ถกูดดัแปลงแก้ไข หรือเนื่องมาจากระบบเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี และ/หรือเหตอุื่นใด เช่น การ Jailbreak (“Jailbreak” หมายถึง การ
แก้ไขระบบ หรือ ส่วนของระบบปฏิบตัิการ iOS ของอุปกรณ์ ที่ท าให้มีการเปล่ียนแปลงสิทธิในการใช้งานของผู้ ใช้โดยไม่ได้รับอนญุาต
จากผู้ผลิต/เจ้าของระบบปฏิบตัิการ) หรือ Root (“Root” หมายถึง การแก้ไขระบบ หรือ ส่วนของระบบปฏิบตัิการ Android ของอปุกรณ์ 
ที่ท าให้มีการเปล่ียนแปลงสิทธิในการใช้งานของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนญุาตจากผู้ผลิต/เจ้าของระบบปฏิบตัิการ) เป็นต้น ทัง้นี ้เพื่อป้องกนั
ความเสียหายที่จะเกิดขึน้กบัผู้ใช้บริการ 

21.1.8  ผู้ใช้บริการปฏิบตัิผิดเงื่อนไขการใช้บริการฉบบันีไ้ม่ว่าข้อหน่ึงข้อใด ซึง่รวมถึงการไม่ช าระค่าธรรมเนียม/
ค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ/ภาษีอากร (หากมี) ท่ีเกิดขึน้ด้วย 

21.1.9  ธนาคารไม่สามารถหกัเงินเพื่อด าเนินการตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบบันี ้
21.1.10 เมื่อผู้ใช้บริการเสียชีวิต 
21.1.11 ธนาคารต้องปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งและ/หรือการขอความ

ร่วมมือของศาล หรือผู้มีอ านาจตามกฎหมาย หรือหน่วยงานท่ีก ากบัดแูลธนาคาร 
22. ในกรณีที่ผู้ ใช้บริการต้องการยกเลิกการใช้บริการ  ผู้ ใช้บริการสามารถติดต่อผ่าน K-BIZ Contact Center ของธนาคาร 

หมายเลขโทรศพัท์ 02-8888822 หรือช่องทางอื่นๆ ที่ธนาคารก าหนด และด าเนินการต่างๆ ตามกระบวนการของธนาคาร โดยธนาคาร
จะด าเนินการยกเลิกการใช้บริการตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการโดยเร็ว โดยการยกเลิกการใช้บริการจะมีผลสมบรูณ์เมือ่ผู้ใช้บริการ
ได้รับ Email ยืนยนัการยกเลิกบริการ 

23. ในกรณีที่มีเหตุสดุวิสยั หรือเหตุอื่นใดอนัท าให้ธนาคารไม่สามารถด าเนินการให้บริการตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบบันีไ้ด้  
ผู้ใช้บริการตกลงให้ธนาคารพิจารณาให้บริการ หรือ ด าเนินการตามที่เห็นสมควร เพื่อให้บริการตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบบันีไ้ด้ โดย
ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมที่จะให้ความร่วมมือแก่ธนาคารอย่างเต็มที่และทกุวิถีทางในการปรับปรุงวิธีการของธนาคารเพื่อความสะดวก
ของผู้ใช้บริการในบริการต่างๆ ตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบบันี ้

24. การล่าช้า หรืองดเว้นใดๆ ในการใช้สิทธิของธนาคารตามกฎหมายหรือตามเงื่อนไขต่างๆ  ตลอดจนคู่มือระเบียบและ
บันทึกเสียงของธนาคารในระบบโทรศัพท์ ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิ หรือให้ความยินยอมในการด าเนินการใดๆ แก่ผู้ ใช้บริการแต่
ประการใด 

25. บรรดาหนงัสือ จดหมายค าบอกกล่าวใดๆ ที่ธนาคารได้ส่งให้ผู้ใช้บริการตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กบัธนาคารนัน้ ไม่ว่าจะโดยส่งเอง
หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน หรือส่งผ่าน Email Address หรือ Short Message Service (SMS) ไปยงัหมายเลข
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โทรศพัท์เคล่ือนที่ที่ผู้ ใช้บริการแจ้งไว้กับธนาคาร ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ ใช้บริการโดยชอบแล้ว ทัง้นี ้โดยไม่ต้องค านึงถึงว่าจะมีผู้ รับไว้
หรือไม่ และแม้ว่าส่งให้ไม่ได้เพราะย้ายที่อยู่หรือที่อยู่เปล่ียนแปลงไปหรือถกูรือ้ถอนไป โดยไม่ได้แจ้งการย้าย การเปล่ียนแปลง หรือการ
รือ้ถอนนัน้ เป็นหนงัสือให้ธนาคารทราบก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาที่อยู่ตามที่ระบุไว้นัน้ไม่พบก็ดี ให้ถือว่าผู้ ใช้บริการได้รับและทราบ
หนงัสือ จดหมาย หรือค าบอกกล่าวดงักล่าวแล้วโดยชอบ ทัง้นี ้หากมีการเปล่ียนแปลงที่อยู่ หรือสถานที่ท างาน หรือเปล่ียนอาชีพการ
งาน ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งการเปล่ียนแปลงให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที 

26. ผู้ ใช้บริการตกลงว่า ผู้ ใช้บริการจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง คู่มือ ค าขอความร่วมมือ และ
หลกัเกณฑ์ใดๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ศาล หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจ (แล้วแต่กรณี) ทัง้ที่มีอยู่ใน
ขณะนีแ้ละจะมีในภายหน้า (รวมเรียกว่า “กฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง”) หากมีการเปล่ียนแปลงกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เก่ียวข้อง ผู้ ใช้บริการตกลงว่าในการใช้บริการ ผู้ ใช้บริการจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องที่เปล่ียนแปลงนัน้ทนัที
ตามที่ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบ หากผู้ ใช้บริการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง จนเป็นเหตุให้
ธนาคารถูกเรียกค่าปรับ ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่าย ผู้ ใช้บริการตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่าย
ดงักล่าวให้แก่ธนาคารโดยพลนั 

27. เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนีใ้ห้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย  และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอ านาจในการ
พิจารณาข้อพิพาทท่ีเกิดขึน้ตามข้อตกลงฉบบันี ้
 
 


