ส่ วนที่ 3: คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือกำรใช้ บริกำร K PLUS SME
ผู้ใช้ บริ การที่มีชื่อปรากฏและลงลายมือชื่อในใบคาขอใช้ บริ การรวมเพื่อธุรกิจคล่องตัวกสิกรไทย และ/หรื อสัญญา และ/หรื อ
ข้ อตกลง และ/หรื อใบสมัคร และ/หรื อคาขอใช้ บริ การ และ/หรื อใบคาขอเปลี่ยนแปลง ใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ บริ การ K PLUS SME
ตกลงใช้ บริ การ K PLUS SME หรื อชื่ออื่นที่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนำคำร”) พิจารณาเปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคารเห็นสมควร
(“บริ ก ำร”) กับธนาคารตามที่ได้ รับอนุมัติจากธนาคาร และตามรายละเอียดที่ธนาคารกาหนด โดยตกลงผูกพันและปฏิบัติตาม
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริการ K PLUS SME (“เงื่อนไขกำรใช้ บริกำรฉบับนี”้ ) ดังต่อไปนี ้
1. ธนาคารเปิ ดให้ บริ การสาหรับบุคคลธรรมดาที่อายุตั ้งแต่ 15 ปี ขึน้ ไปหรื อนิติบุคคล/ห้ างหุ้นส่วน/ห้ างหุ้นส่วนสามัญ/คณะ
บุคคล/โรงเรี ยน/สหกรณ์/องค์กรต่างๆ
2. ผู้ใช้ บริการจะต้ องมีบญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์หรื อบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเพื่อใช้ ผกู กับบริการ
3. การผูกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรื อบัตรเอทีเอ็ม หรื อบัตรเดบิต สามารถผูกได้ กบั หมายเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลขเดียวเท่านัน้ แต่หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลขเดียวสามารถผูกได้ กบั หลายบัญชี
4. ผู้ใช้ บริ การสามารถสมัครใช้ บริ การได้ ตามช่องทางที่ธนาคารกาหนด ทัง้ นี ้ ผู้ใช้ บริ การรั บรองว่าผู้ใช้ บริ การเป็ นผู้มีสิทธิ
ครอบครองและใช้ หมายเลขโทรศัพท์ เคลื่ อนที่ที่ ผ้ ูใช้ บริ การนามาสมัคร และ/หรื อ ใช้ บริ การ K PLUS SME และ/หรื อ บริ การอื่ นที่
เกี่ยวเนื่องกับการใช้ บริ การ K PLUS SME โดยชอบด้ วยกฎหมาย และผู้ใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคารส่งหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
ดังกล่าวเพื่อตรวจสอบกับผู้ให้ บริ การระบบเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และยินยอมให้ ผ้ ูให้ บริ การระบบเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
เปิ ดเผยและส่งหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ดงั กล่าวมายังธนาคาร เพื่อให้ ธนาคารใช้ ในการตรวจสอบยืนยันตัวตนผู้ใช้ บริ การในการ
สมัครและ/หรื อใช้ บริ การ K PLUS SME และ/หรื อบริ การอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ บริ การ K PLUS SME ตามขันตอนและหลั
้
กเกณฑ์
ของธนาคารได้
4.1 กรณีผ้ ูใช้ บริ การเป็ นบุคคลธรรมดาและต้ องการผูกบัญชีชื่อเดี่ ยวของผู้ใช้ บริ การ ผู้ใช้ บริ การจะต้ องมีบตั รเอทีเอ็ม
หรื อบัตรเดบิตที่ผูกกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรื อบัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร เพื่อใช้ สาหรับพิสจู น์การมีตวั ตนกับธนาคาร และ
จะต้ องสมัครใช้ บริ การผ่าน Application K PLUS SME บนโทรศัพท์เคลื่อนที่เท่านัน้ ทัง้ นี ้ การสมัครจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้ใช้ บริ การ
ได้ รับอีเมลแจ้ งผลยืนยันการสมัครบริการสาเร็จตามอีเมลที่ผ้ ใู ช้ บริการได้ แจ้ งไว้ กบั ธนาคาร
4.2 กรณี ผ้ ูใช้ บริ การต้ องการนาบัญชีชื่อร่ วม หรื อบัญชีของนิติบุคคล/ห้ างหุ้นส่วน/ห้ างหุ้นส่วนสามัญ/คณะบุคคล/
โรงเรี ยน/สหกรณ์ /องค์กรต่างๆ มาผูกกับบริ การ ผู้ใช้ บริ การจะต้ องดาวน์ โหลดใบสมัครใช้ บริ การ ผ่าน Application K PLUS SME
กรอกข้ อมูลการสมัครใช้ บริ การให้ ครบถ้ วนและถูกต้ อง โดยเจ้ าของบัญชีร่วมทุกคน หรื อกรรมการผู้มีอานาจกระทาการแทนลงนามใน
ใบคาขอสมัครบริ การ K PLUS SME หรื อใบคาขอเพิ่มบัญชีบนบริ การ K PLUS SME ทุกคนต้ องมาสมัครบริ การด้ วยตนเอง พร้ อมนา
เอกสารประกอบการสมัครทังหมดติ
้
ดต่อธนาคารได้ ทุกสาขา ทัง้ นี ้ การสมัครจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้ใช้ บริ การได้ รับ Email ยืนยันการ
สมัคร ผ่าน Email Address ที่ผ้ ใู ช้ บริการได้ แจ้ งไว้ กบั ธนาคาร
5. การใช้ รหัสผ่าน (PIN)
5.1 เมื่อผู้ใช้ บริ การได้ รับอนุมตั ิให้ ใช้ บริ การแล้ ว ผู้ใช้ บริ การจะต้ องกาหนดรหัสผ่าน (PIN) 6 หลัก เพื่อใช้ สาหรับการใช้
บริการ
5.2 ผู้ใช้ บริ การจะต้ องเก็บรักษารหัสผ่าน (PIN) ไว้ ในที่ปลอดภัยและถือเป็ นความลับเฉพาะตัวของผู้ใช้ บริ การรายนัน้
เท่านัน้ การเปิ ดเผยรหัสผ่าน (PIN) ถื อเป็ นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการใช้ บริ การฉบับนี ้ หากเกิดความเสียหายประการใดจากการที่
ผู้ใช้ บริ การเปิ ดเผยหรื อกระทาการใดๆ จนทาให้ รหัสผ่าน (PIN) สูญหาย ผู้ใช้ บริ การจะต้ องรั บผิดชอบในความเสียหายนัน้ ทัง้ นี ้
ผู้ใช้ บริการสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (PIN) ได้ ด้วยตนเองตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ธนาคารทราบ
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5.3 ในกรณีที่รหัสผ่าน (PIN) สูญหาย/บริ การถูกระงับเนื่องจากผู้ใช้ บริ การระบุรหัสผ่าน (PIN) ไม่ถูกต้ องติดต่อกันตาม
จานวนครัง้ ที่ธนาคารกาหนด/ผู้ใช้ บริ การลืมรหัสผ่าน (PIN) ผู้ใช้ บริ การสามารถติดต่อธนาคารที่ K-BIZ Contact Center หมายเลข
โทรศัพท์ 02-8888822 ตลอด 24 ชัว่ โมง
6. กรณีผ้ ใู ช้ บริ การบัญชีร่วมและบัญชีนิติบคุ คล ผู้ใช้ บริ การตกลงให้ ผ้ ทู ารายการมีอานาจกระทาการแทนผู้ใช้ บริ การในการใช้
บริ การได้ ตามที่ระบุในเงื่อนไขการใช้ บริ การฉบับนี ้ โดยผู้ใช้ บริ การตกลงยอมรับว่าการกระทาของผู้ทารายการมีผลผูกพันผู้ใช้ บริ การ
เสมือนผู้ใช้ บริการกระทาการเองทุกประการ ยกเว้ น การสมัครใช้ บริการ, การขอเพิ่มบัญชี, การเปลี่ยนแปลงผู้ทารายการ, การแจ้ งระงับ
การใช้ บ ริ ก ารชั่ว คราว (ที่ ส าขา) (Hold), การยกเลิ ก การระงับ ใช้ บ ริ ก ารชั่ว คราว (Unhold), การเปลี่ ย นแปลงรหัส ผ่ า น (Reset
Password) และการปลดล็อกรหัสผ่าน (Unlock Password) กรณีล็อกมากกว่า 1 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ผู้ใช้ บริ การจะต้ องดาเนินการด้ วย
ตนเองที่สาขาของธนาคาร “ผู้ทำรำยกำร” ให้ หมายถึง บุคคลที่ผ้ ใู ช้ บริ การระบุให้ เป็ นผู้ที่ทารายการผ่าน Application K PLUS SME
และเป็ นผู้ติดต่อประสานงานกับธนาคาร โดยผู้ใช้ บริการสามารถเปลี่ยนแปลงบุคคลดังกล่าวได้ โดยแจ้ งให้ ธนาคารทราบล่วงหน้ าตาม
วิธีการที่ระบุไว้ ในเงื่อนไขการใช้ บริ การฉบับนี ้ แต่ทงนี
ั ้ ้ ผู้ใช้ บริ การตกลงยอมรับว่าการกระทาใดๆ หากได้ กระทา ไปโดยการใช้ รหัสผ่าน
(PIN) ไม่ว่าจะเป็ นการกระทาของผู้ทารายการหรื อบุคลลอื่นใดก็ตาม ผู้ใช้ บริ การตกลงให้ ถือว่าถูกต้ องสมบูรณ์นบั ตั ้งแต่เวลาที่มีการ
ยืนยันทาธุรกรรม และให้ มีผลผูกพันผู้ใช้ บริ การเสมือนหนึ่งได้ กระทาโดยผู้ใช้ บริ การเอง รวมทัง้ ให้ ถือว่าเป็ นการที่ผ้ ูใช้ บริ การได้ ลง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ ไว้ แก่ธนาคารเพื่อเป็ นหลักฐานในการทาธุรกรรมผ่านบริการในครัง้ นันๆ
้ โดยถูกต้ องสมบูรณ์แล้ ว และตกลง
ให้ ธนาคารสามารถใช้ ข้อมูลการทาธุรกรรมดังกล่าวเป็ นต้ นฉบับเอกสารที่ใช้ เป็ นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ว่าผู้ใช้ บริ การได้ ทาง
ธุ ร กรรมนัน้ และใช้ ใ นการด าเนิ น การทางกฎหมายได้ ทุ ก ประการ ทัง้ นี ้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารตกลงยอมรั บ และรั บ ทราบถึ ง ความเสี่ ย ง
ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ บริ การผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากผู้ใช้ บริ การสามารถทาธุรกรรมด้ วยตนเองได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องมี
เอกสาร หรื อหลักฐานอื่นใดยืนยันเพิ่มเติม และ/หรื อมอบให้ แก่ธนาคารอีกแต่ประการใด เว้ นแต่รายการที่ธนาคารกาหนดให้ ต้องทา
เอกสาร หรื อหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้ ถูกต้ องตามวิธีการ และประเพณีของธนาคารในเรื่ องนัน้ ๆ อาทิเช่น (แต่ไม่จากัดอยู่เพียง) การ
ขอให้ ธนาคารออกเช็คตามคาสั่ง ฯลฯ ผู้ใช้ บริ การจะต้ องทาเอกสารหรื อหลักฐาน (ถ้ ามี) ตามที่ธนาคารกาหนดด้ วย ทัง้ นี ้ ผู้ใช้ บริ การ
สามารถตรวจสอบยอดเงินภายหลังจากทารายการทุกครัง้ ผ่าน Email Address ที่ผ้ ใู ช้ บริการได้ แจ้ งไว้ กบั ธนาคาร โดย ผู้ใช้ บริการยินยอม
รับผิดชอบต่อการทาธุรกรรมดังกล่าวทุกประการ
7. ผู้ใช้ บริการสามารถใช้ บริการต่างๆ ตามที่ธนาคารเปิ ดให้ บริการ ภายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
7.1 ผู้ใช้ บริ การสามารถเข้ าดูข้อมูลทางด้ านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และ/หรื อกระแสรายวันและ/หรื อข้ อมูลส่วนตัวได้
ทุกวันตลอด 24 ชัว่ โมง
7.2 ผู้ใช้ บริ การสามารถใช้ บริ การโอนเงินได้ ตามรายละเอียด ดังนี ้ วงเงินโอนระหว่างบัญชีตนเอง วงเงินโอนภายใน
ธนาคารและวงเงินโอนต่างธนาคารเป็ นจานวนเงิน ไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อวัน โดยสามารถทารายการได้ ไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อวัน
หรื อตามที่ธนาคารจะมีการประกาศกาหนดต่อไป ทัง้ นี ้ ผู้ใช้ บริ การสามารถปรับเพิ่มหรื อลดวงเงินได้ ที่ K-BIZ Contact Center ของ
ธนาคาร หมายเลขโทรศัพท์ 02-8888822 หรื อช่องทางอื่นๆ ที่ธนาคารกาหนด
7.3 ธนาคารจะทาการหักเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และ/หรื อกระแสรายวันที่ผูกกับบริ การตามจานวนเงินที่ระบุ
พร้ อมค่าธรรมเนียมจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และ/หรื อกระแสรายวันที่ผกู กับบริการ และเงินจะถูกโอนเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้รับโอน
ทันที หลังจากที่ผ้ ใู ช้ บริการได้ ทารายการ ยกเว้ นแต่การโอนเงินต่างธนาคารจะต้ องเป็ นไปตามระยะเวลาที่ธนาคารกาหนดเท่านัน้
7.4 ผู้ใช้ บริ การตกลงและยอมรับว่าข้ อมูลของผู้ใช้ บริ การที่แสดงใน Credit Summary และ Cheque Report เป็ นเพียง
ข้ อมูลเบื ้องต้ นที่ธนาคารอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริการเพื่อประกอบการตัดสินใจสาหรับการดาเนินธุรกิจเท่านัน้
7.5 ผู้ใช้ บริ การตกลงและยอมรั บว่ากรณี ที่ผ้ ูใช้ บริ การได้ มีการปรั บโครงสร้ างหนี ้ และ/หรื อมีสถานะเป็ นเอ็นพีแอล
ยอดเงินสินเชื่อที่แสดงใน Credit Summary เป็ นยอดเบื ้องต้ นเท่านัน้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามยอดที่แท้ จริง
8. ผู้ใช้ บริการสามารถดูข้อมูลการทารายการโอนเงินย้ อนหลังได้ เมื่อมีการโอนเงินผ่านบริการ ทังนี
้ ้ ผู้ใช้ บริการจะได้ รับหลักฐาน
การทารายการโอนเงินผ่าน Email Address ที่ผ้ ูใช้ บริ การลงทะเบียนไว้ กับบริ การ “หลักฐำนกำรทำรำยกำร” หมายถึง เอกสาร
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หลักฐานอันได้ แก่ ใบบันทึกรายการ ใบแจ้ งการโอนเงิน ใบแจ้ งรายการ (Statement) และหลักฐานอื่นใดที่ทาด้ วยเครื่ องคอมพิวเตอร์
และสื่อบันทึกข้ อมูล หรื อ สื่อบันทึกข้ อมูลอื่นใดที่ใช้ เก็บข้ อมูล หรื อหลักฐานอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ กาหนดขึ ้นในอนาคต
9. ข้ อมูลด้ านการเงิน การบัญชี หรื อข้ อมูลข่าวสารใดที่ธนาคารจัดส่งให้ ผ้ ใู ช้ บริ การผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้ บริ การนี ้
ถือเป็ นข้ อมูลลับที่ผ้ ใู ช้ บริการไม่พึงเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก
10. ผู้ใช้ บริการตกลงยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้ บริการ เพื่อให้ ธนาคารทารายการและ/หรื อดาเนินการ
ตามคาสัง่ ของผู้ใช้ บริ การภายใต้ บริ การต่างๆ ตามเงื่อนไขการใช้ บริ การฉบับนี ้ โดยไม่จาต้ องบอกกล่าว แต่ธนาคารจะนาส่งหลักฐาน
การหักบัญชีให้ ผ้ ใู ช้ บริการทราบ ทังนี
้ ้ ผู้ใช้ บริการตกลงจะไม่ยกเลิกเพิกถอนจนกว่าจะมีการยกเลิกการใช้ บริการต่างๆ นัน้
11. ในกรณีที่ความผิดพลาดในการชาระเงิน/โอนเงินไม่ได้ เกิดขึ ้นจากธนาคาร ผู้ใช้ บริ การจะตรวจสอบ และเรี ยกร้ องเงินกับ
คู่พิพาทของผู้ใช้ บริการ หรื อคืนเงินให้ แก่ค่พู ิพาทของผู้ใช้ บริการ โดยตรง และหากผู้ใช้ บริการมีข้อต่อสู้และ/หรื อสิทธิเรี ยกร้ องใดๆ ก็จะ
ไปว่ากล่าวกันเองกับคู่พิพาทของผู้ใช้ บริการ
12. ผู้ใ ช้ บ ริ การยอมรั บ ว่า กรณี เ กิ ดรายการโอนเงิน ผ่ านบริ ก ารนี ้ อัน มี สาเหตุเครื่ อ งมือ โอนเงินสูญ หาย หรื อ ถูก โจรกรรม
ผู้ใช้ บริการยอมรับผิดตามจานวนเงินโอนนัน้ ที่เกิดก่อนธนาคารจะดาเนินการอายัด หรื อระงับการใช้ เครื่ องมือโอนเงิน หรื อ การโอนเงิน
ที่มีข้อตกลงล่วงหน้ าแล้ วเสร็ จตามระยะเวลาที่ได้ กาหนด ทังนี
้ ้ “เครื่ องมือโอนเงิน” หมายถึง รหัสผ่าน (PIN) บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต
หรื อบัตรเครดิต รหัสลับ แผ่นจานแม่เหล็กที่บรรจุโปรแกรม หรื อเครื่ องมืออื่นใดที่ธนาคารมอบให้ ผ้ ใู ช้ บริการเพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการ
โอนเงินเข้ าหรื อออกจากบัญชี
13. การเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้ อมูล
ผู้ใช้ บริการตกลงยินยอมให้ ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรื อข้ อมูลใดๆ ของผู้ใช้ บริการ โดยมีวตั ถุประสงค์
ที่จาเป็ นเพื่อการให้ บริ การแก่ผ้ ใู ช้ บริ การ การดาเนินการตามคาขอของผู้ใช้ บริการก่อนให้ บริการ การมอบหมายงานให้ ผ้ อู ื่นดาเนินการ
แทนธนาคารเพื่อสนับสนุนการให้ บริ การ เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถาม เป็ นต้ น การโอนสิทธิ
และ/หรื อหน้ าที่ และ/หรื อการจัดการข้ อร้ องเรี ยน นอกจากนี ้ ผู้ใช้ บริการตกลงยินยอมให้ ธนาคารเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวได้ ทงในประเทศ
ั้
และต่างประเทศให้ แก่ ผู้ให้ บริ การภายนอก ตัวแทนของธนาคาร ผู้รับจ้ างช่วงงานต่อ พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วม กันใน
ลักษณะ co-brand ผู้สนใจจะเข้ ารับโอนสิทธิ/หน้ าที่ ผู้รับโอนสิทธิ/หน้ าที่ และ/หรื อผู้ให้ บริการ Cloud Computing และยินยอมให้ ผ้ รู ับ
ข้ อมูลจากธนาคารดังกล่าว เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวต่อไปได้ ภายใต้ วตั ถุประสงค์ดงั กล่าว ทังนี
้ ้ รายละเอียด
อืน่ ๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของธนาคาร www.kasikornbank.com/th/privacy-policy
ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ บริการมีการให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดแก่ธนาคารเพื่อดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับวัตถุประสงค์ข้างต้ น
ผู้ใช้ บริ การขอรับรองว่าได้ รับความยินยอมจากบุคคลอื่นดังกล่าว หรื อได้ อาศัยหลักเกณฑ์อื่นทางกฎหมายในการให้ ข้อมูลส่วนบุคคล
ของบุคคลอื่นดังกล่าวแก่ธนาคาร และได้ แจ้ งให้ บคุ คลอื่นดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วน
บุคคลตามนโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลข้ างต้ นแล้ ว
14. ผู้ใช้ บริการรับรองว่า บรรดาเอกสาร ข้ อมูล รายละเอียดใดๆ ที่ปรากฏ และ/หรื อที่ได้ มีการจัดส่งมาให้ ธนาคาร ไม่ว่าจะส่งมาใน
รูปแบบใดและไม่ว่าจะส่งด้ วยตัวผู้ใช้ บริการเองหรื อบุคคลที่ผ้ ใู ช้ บริการมอบหมาย มีความครบถ้ วน ถูกต้ องแท้ จริงและเป็ นปั จจุบนั และ
เป็ นข้ อมูลที่ธนาคารสามารถนามาให้ ในการให้ บริ การได้ โดยผู้ใช้ บริ การมีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการขอใช้ บริ การ
และการทาธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ บริ การนี ้ และผู้ใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารใช้ เอกสาร ข้ อมูล และรายละเอียด
ดังกล่าวในการดาเนินการต่างๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการให้ บริการของธนาคาร
15. หากผู้ใช้ บริ การมีความประสงค์จะขอแก้ ไขข้ อมูล และ/หรื อรายละเอียดต่างๆ ผู้ใช้ บริ การจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรพร้ อมเอกสารประกอบ หรื อตามวิธีการที่ธนาคารกาหนดล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน
16. ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ บริ การพบข้ อผิดพลาดใดๆ จากการโอนเงิน หรื อในกรณีที่มีเหตุที่ต้องระงับการดาเนินการภายใต้ บริ การนี ้เป็ น
การชัว่ คราว ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน หรื อในกรณีการยกเลิกการระงับการดาเนินการดังกล่าว ผู้ใช้ บริการสามารถติดต่อธนาคารได้ ที่
K-BIZ Contact Center โทรศัพท์ หมายเลข 02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมง หรื อช่องทางอื่นที่ธนาคารกาหนด พร้ อมทัง้ แจ้ งข้ อมูลที่
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เกี่ยวข้ อง เช่น เรื่ อง วัน เวลา ผู้ที่เกี่ยวข้ อง จานวนเงิน ลักษณะธุรกรรม ข้ อมูลอื่นใดตามที่ธนาคารร้ องขอ เมื่อผู้ใช้ บริ การดาเนินการ
ต่างๆ ตามกระบวนการที่ธนาคารกาหนดครบถ้ วนสมบูรณ์ ธนาคารจะดาเนินการที่เกี่ยวข้ อง เช่น ตรวจสอบ/แก้ ไขข้ อผิดพลาด ระงับ
การดาเนินการ ยกเลิกการระงับการดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จตามระยะเวลาที่ธนาคารได้ แจ้ งแก่ผ้ ูใช้ บริ การ โดยผู้ใช้ บริ การยังคงเป็ น
ผู้รับผิดชอบในการดาเนินการและรายการธุรกรรมที่ได้ เกิดขึน้ ก่อนครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ทังนี
้ ้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการ
เพิกเฉยต่อคา ร้ องขอใดๆ ที่ขดั ต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง ตามที่ระบุในข้ อ 26.
17. ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใช้ จ่าย/ค่าปรับ/ภาษีอากร
17.1 ผู้ใช้ บริ การตกลงชาระค่าตอบแทนการใช้ บริ การไม่ว่าจะเรี ยกว่าค่าธรรมเนียม ค่าบริ การ หรื อชื่ออื่นใด ให้ แก่
ธนาคาร ภายในกาหนดเวลาชาระของค่าตอบแทนนันๆ
้ โดยพลัน
17.2 ผู้ใช้ บริ การตกลงรับผิดชอบค่าฤชาธรรมเนียม ภาษี อากร และ/หรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ การ (หากมี)
แต่เพียงฝ่ ายเดียว
17.3 หากธนาคารจาต้ องทดรองจ่ายค่าฤชาธรรมเนียม ภาษี อากร และ/หรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าวตามวรรคก่อนแทน
ผู้ใช้ บริการไปก่อน ผู้ใช้ บริการตกลงชาระคืนให้ แก่ธนาคารโดยพลัน
18. ผู้ใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิหกั เงินจากบัญชีเงินฝากประเภทใดๆ ที่ผ้ ู ใช้ บริ การมีอยู่กับธนาคาร หรื อเงินซึ่งอยู่ใน
ความครอบครองดูแล และ/หรื อในอานาจสัง่ การของธนาคารไม่ว่าธนาคารจะได้ รับฝากเงิน ได้ การครอบครองดูแล และ/หรื อได้ อานาจ
สั่งการนีม้ าโดยทางใด เพื่อเข้ าชาระหนี ้ และ/หรื อ ความรับผิดชอบของผู้ใช้ บริ การได้ ทนั ทีโดยไม่จาต้ องบอกกล่ าว ทัง้ นี ้ ธนาคารจะ
นาส่งหลักฐานการหักบัญชีให้ ผ้ ใู ช้ บริการทราบ
19. ผู้ใช้ บริการยินยอมชาระค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตจากการใช้ บริการนี ้นอกเหนือจากการใช้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ตามปกติ (Air Time) โดยกรณีที่เป็ นโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจ่ายรายเดือน (Post-paid) ผู้ใช้ บริการสามารถตรวจสอบยอดค่าธรรมเนียม
ได้ จ ากใบแจ้ ง หนี ้ (Statement) ของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ยโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ส่ ว นกรณี โ ทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ แ บบเติ ม เงิ น (Prepaid)
ผู้ใช้ บริการสามารถตรวจสอบยอดค่าธรรมเนียมได้ จากผู้ให้ บริการเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
20. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้ บริการ
20.1 หากเป็ นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ส่งผลให้ ผ้ ใู ช้ บริการเกิดภาระหรื อความเสี่ยงที่เพิ่มขึ ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
จะมีผลเมื่อผู้ใช้ บริการให้ ความยินยอม
20.2 หากเป็ นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่น ผู้ใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่ธนาคาร
เห็นสมควร โดยหากเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการใช้ บริ การของผู้ใช้ บริ การ (เช่น การปรับค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การที่
สอดคล้ องกับต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น การเปลี่ยนแปลงช่องทางในการให้ บริ การ การเปลี่ยนแปลงวันครบกาหนดชาระหนี ้) ธนาคารจะสื่อสาร
หรื อแจ้ งข้ อมูลอันเป็ นสาระสาคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจนให้ ผ้ ใู ช้ บริการทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน หรื อระยะเวลาอื่นตามที่
กฎหมายกาหนด
20.3 หากมีกฎหมายและ/หรื อกฎเกณฑ์กาหนดให้ ธนาคารต้ องดาเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไว้ เป็ นการ
เฉพาะเป็ นอย่างอื่น ผู้ใช้ บริการตกลงยินยอมให้ ธนาคารปฏิบตั ิตามกฎหมายและ/หรื อกฎเกณฑ์ดงั กล่าวได้
21. การสิ ้นสุดของบริการและผลการสิ ้นสุด
21.1 ผู้ใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิระงับ และ/หรื อยกเลิ กการให้ บริ การต่างๆ เมื่อใดก็ได้ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อ
บางส่วน หรื อเฉพาะแต่ผ้ ใู ช้ บริการรายใดรายหนึ่ง โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริการทราบล่วงหน้ า เว้ นแต่ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ผู้ใช้ บริก าร
ตกลงว่าธนาคารมีสิทธิระงับ และ/หรื อยกเลิกการให้ บริการ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนได้ ทนั ทีตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้ ง
ให้ ผ้ ใู ช้ บริการทราบล่วงหน้ า และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการดาเนินการดังกล่าว
21.1.1 ผู้ใช้ บริ การไม่ Log in เข้ าสู่บริ การครัง้ แรกภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับจากวันที่ขนั ้ ตอนการสมัค รใช้
บริการมีผลสมบูรณ์
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21.1.2 ข้ อมูล รายละเอียด คารับรองหรื อคายืนยันใดๆ ที่ผ้ ใู ช้ บริการให้ ไว้ ไม่เป็ นความจริง ไม่ถกู ต้ อง หรื ออาจ
ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิดในสาระสาคัญ
21.1.3 ปรากฏข้ อเท็จจริงที่ธนาคารเชื่อได้ ว่า ข้ อมูล และ/หรื อรายละเอียดต่างๆ ที่ผ้ ใู ช้ บริการแจ้ งแก่ธนาคารให้
ดาเนินการต่างๆ หรื อการใช้ บริ การของผู้ใช้ บริ การ อาจก่อให้ เกิดผลกระทบในทางที่ไม่เป็ นคุณเกิดขึน้ หรื ออาจกระทบต่อสิทธิของ
ธนาคารหรื อบุคคลอื่น หรื อมีความเสี่ยงว่าผู้ใช้ บริ การจะหรื อมีวตั ถุประสงค์อนั มิชอบตามกฎหมาย หรื ออาจขัดต่อความสงบเรี ยบร้ อย
หรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรื ออาจทาให้ ธนาคารปฏิบตั ิผิดกฎหมาย และ/หรื อกฎข้ อบังคับ และ/หรื อคาสัง่ ใดๆ และ/หรื อคาขอ
ความร่วมมือใดๆ และกฎหรื อคาสัง่ ใดๆ ของธนาคาร และ/หรื อ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรื อผู้ตรวจสอบ และ/หรื อหน่วยงานที่ มี
อานาจควบคุมหรื อกากับดูแลธนาคาร
21.1.4 ปรากฏข้ อเท็จจริงที่ธนาคารเชื่อได้ ว่า การใช้ บริการของผู้ใช้ บริการอาจมีลกั ษณะไม่ปกติตามวัตถุประสงค์
ของการให้ บริการของธนาคาร ซึง่ รวมถึง (แต่ไม่จากัดเฉพาะ) การใช้ บริการในลักษณะเป็ นตัวแทนรับชาระเงิน
21.1.5 ธนาคารตรวจสอบข้ อมูลแล้ วพบว่า ผู้ใช้ บริการเป็ นบุคคลที่ถกู กาหนด (UN/Thailand Sanction List)
21.1.6 หากธนาคารตรวจพบว่าผู้ใช้ บริ การปลอมแปลงข้ อมูลเอกสาร และ/หรื อสวมรอยเป็ นบุคคลใด ไม่ว่า
บุคคลนันจะยิ
้ นยอมหรื อไม่ในการสมัครใช้ บริการนี ้ ไม่ว่าผู้ใช้ บริการจะมีเจตนาทุจริตหรื อไม่ก็ตาม
21.1.7 หากธนาคารตรวจพบว่า มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ของผู้ใช้ บริ การ
ถูกดัดแปลงแก้ ไข หรื อเนื่องมาจากระบบเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรื อเหตุอื่นใด เช่น การ Jailbreak (“Jailbreak” หมายถึง การ
แก้ ไขระบบ หรื อ ส่วนของระบบปฏิบตั ิการ iOS ของอุปกรณ์ ที่ทาให้ มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิในการใช้ งานของผู้ใช้ โดยไม่ได้ รับอนุญาต
จากผู้ผลิต/เจ้ าของระบบปฏิบตั ิการ) หรื อ Root (“Root” หมายถึง การแก้ ไขระบบ หรื อ ส่วนของระบบปฏิบตั ิการ Android ของอุปกรณ์
ที่ทาให้ มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิในการใช้ งานของผู้ใช้ โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากผู้ผลิต/เจ้ าของระบบปฏิบตั ิการ) เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ เพื่อป้อ งกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ ้นกับผู้ใช้ บริการ
21.1.8 ผู้ใช้ บริการปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขการใช้ บริการฉบับนี ้ไม่ว่าข้ อหนึ่งข้ อใด ซึง่ รวมถึงการไม่ชาระค่าธรรมเนียม/
ค่าบริการ/ค่าใช้ จ่าย/ค่าปรับ/ภาษีอากร (หากมี) ที่เกิดขึ ้นด้ วย
21.1.9 ธนาคารไม่สามารถหักเงินเพื่อดาเนินการตามเงื่อนไขการใช้ บริการฉบับนี ้
21.1.10 เมื่อผู้ใช้ บริการเสียชีวิต
21.1.11 ธนาคารต้ องปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อคาสั่งและ/หรื อการขอความ
ร่วมมือของศาล หรื อผู้มีอานาจตามกฎหมาย หรื อหน่วยงานที่กากับดูแลธนาคาร
22. ในกรณี ที่ผ้ ูใช้ บริ การต้ องการยกเลิกการใช้ บริ การ ผู้ใช้ บริ การสามารถติดต่อผ่าน K-BIZ Contact Center ของธนาคาร
หมายเลขโทรศัพท์ 02-8888822 หรื อช่องทางอื่นๆ ที่ธนาคารกาหนด และดาเนินการต่างๆ ตามกระบวนการของธนาคาร โดยธนาคาร
จะดาเนินการยกเลิกการใช้ บริการตามความประสงค์ของผู้ใช้ บริการโดยเร็ว โดยการยกเลิกการใช้ บริการจะมีผลสมบูรณ์เมือ่ ผู้ใช้ บริการ
ได้ รับ Email ยืนยันการยกเลิกบริการ
23. ในกรณีที่มีเหตุสดุ วิสยั หรื อเหตุอื่นใดอันทาให้ ธนาคารไม่สามารถดาเนินการให้ บริ การตามเงื่อนไขการใช้ บริ การฉบับนี ้ได้
ผู้ใช้ บริการตกลงให้ ธนาคารพิจารณาให้ บริการ หรื อ ดาเนินการตามที่เห็นสมควร เพื่อให้ บริการตามเงื่อนไขการใช้ บริการฉบับนี ้ได้ โดย
ผู้ใช้ บริการตกลงยินยอมที่จะให้ ความร่วมมือแก่ธนาคารอย่างเต็มที่และทุกวิถีทางในการปรับปรุงวิธีการของธนาคารเพื่อความสะดวก
ของผู้ใช้ บริการในบริการต่างๆ ตามเงื่อนไขการใช้ บริการฉบับนี ้
24. การล่าช้ า หรื องดเว้ นใดๆ ในการใช้ สิทธิ ของธนาคารตามกฎหมายหรื อตามเงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนคู่มือระเบียบและ
บันทึกเสียงของธนาคารในระบบโทรศัพท์ ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิ หรื อให้ ความยินยอมในการดาเนินการใดๆ แก่ผ้ ูใช้ บริ การแต่
ประการใด
25. บรรดาหนังสือ จดหมายคาบอกกล่าวใดๆ ที่ธนาคารได้ ส่งให้ ผ้ ใู ช้ บริการตามที่อยู่ที่แจ้ งไว้ กบั ธนาคารนัน้ ไม่ว่าจะโดยส่งเอง
หรื อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไม่ลงทะเบียน หรื อส่งผ่าน Email Address หรื อ Short Message Service (SMS) ไปยังหมายเลข
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โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผ้ ใู ช้ บริ การแจ้ งไว้ กับธนาคาร ให้ ถือว่าได้ ส่งให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริ การโดยชอบแล้ ว ทังนี
้ ้ โดยไม่ต้องคานึงถึงว่าจะมีผ้ รู ับไว้
หรื อไม่ และแม้ ว่าส่งให้ ไม่ได้ เพราะย้ ายที่อยู่หรื อที่อยู่เปลี่ยนแปลงไปหรื อถูกรื อ้ ถอนไป โดยไม่ได้ แจ้ งการย้ าย การเปลี่ยนแปลง หรื อการ
รื อ้ ถอนนัน้ เป็ นหนังสือให้ ธนาคารทราบก็ดี หรื อส่งให้ ไม่ได้ เพราะหาที่อยู่ตามที่ระบุไว้ นนไม่
ั ้ พบก็ดี ให้ ถือว่าผู้ใช้ บริการได้ รับและทราบ
หนังสือ จดหมาย หรื อคาบอกกล่าวดังกล่าวแล้ วโดยชอบ ทังนี
้ ้ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรื อสถานที่ทางาน หรื อเปลี่ยนอาชีพการ
งาน ผู้ใช้ บริการจะต้ องแจ้ งการเปลี่ยนแปลงให้ ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทันที
26. ผู้ใช้ บริ การตกลงว่า ผู้ใช้ บริ การจะต้ องอยู่ภายใต้ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ คาสั่ง คู่มือ คาขอความร่ วมมือ และ
หลักเกณฑ์ใดๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ศาล หน่วยงานกากับดูแล และหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจ (แล้ วแต่กรณี) ทังที
้ ่มีอยู่ใน
ขณะนี ้และจะมีในภายหน้ า (รวมเรี ยกว่า “กฎหมำยและกฎเกณฑ์ ท่ีเกี่ยวข้ อง”) หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้ อง ผู้ใช้ บริ การตกลงว่าในการใช้ บริ การ ผู้ใช้ บริ การจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องที่เปลี่ยนแปลงนันทั
้ นที
ตามที่ธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ูใช้ บริ ก ารทราบ หากผู้ใช้ บริ การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง จนเป็ นเหตุให้
ธนาคารถูกเรี ยกค่าปรับ ค่ าเสียหาย และ/หรื อค่าใช้ จ่ าย ผู้ใช้ บริ การตกลงรับผิดชอบชดใช้ ค่าปรับ ค่าเสียหาย และ/หรื อค่าใช้ จ่าย
ดังกล่าวให้ แก่ธนาคารโดยพลัน
27. เงื่อนไขการใช้ บริ การฉบับนีใ้ ห้ ใช้ บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ ศาลไทยเป็ นศาลที่มีเขตอานาจในการ
พิจารณาข้ อพิพาทที่เกิดขึ ้นตามข้ อตกลงฉบับนี ้
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