
ข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับบัญชีเงนิฝาก 

ผู้ฝากซึ่งได้แสดงความประสงค์ขอเปิดบญัชีเงินฝากและ/หรือสมคัรใช้บริการ
ด้านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร ซึ่งต่อไปนีจ้ะ
เรียกว่า “ค าขอ” ตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงนี ้กับธนาคารเกียรติ
นาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) ซึง่ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ธนาคาร” ดงัต่อไปนี ้

• ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกบั “บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ บัญชีเงนิฝากประจ า 
และบัญชีเงนิฝากกระแสรายวนั” 

1. การเปิดบญัชีและหลกัฐานการรับเงินฝาก 
1.1 ในการเปิดบญัชีเงินฝากกับธนาคาร ผู้ฝากจะต้องเปิดบญัชีโดยการฝาก

เงินครัง้แรกจ านวนไม่ต ่ากว่าที่ธนาคารก าหนด และส าหรับบญัชีเงินฝาก
กระแสรายวนัผู้ฝากจะต้องท าค าขอซือ้เช็คกบัธนาคารเพื่อใช้เป็นเอกสาร
ประกอบการขอถอนเงินฝากจากบัญชีเงินฝากซึ่งมีค่าธรรมเนียมตาม
อตัราและเงื่อนไขที่ธนาคารประกาศก าหนด 

1.2 ธนาคารจะมอบหลกัฐานการรับฝากเงินดงัต่อไปนีใ้ห้แก่ผู้ฝากซึ่งผู้ฝากมี
หน้าที่เก็บรักษาไว้ในสถานที่ปลอดภัย และดูแลไม่ให้ตกไปอยู่ในความ
ครอบครองของบคุคลอื่น โดยผู้ฝากรับทราบว่าหลกัฐานการรับฝากเงินไม่
สามารถโอนหรือเปลี่ยนมือได้ 

1.2.1  สมดุคู่ฝาก หรือภาพบตัรคู่ฝาก ส าหรับบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ 
1.2.2  สมดุคู่ฝาก ใบรับฝาก หรือบตัรเงินฝากประจ า ส าหรับบญัชีเงิน

ฝากประจ า 
1.2.3  สมุดเช็ค และใบแจ้งรายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากอย่าง

น้อยเดือนละหนึ่งครัง้ ส าหรับบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั 
1.2.4  เอกสารหรือหลกัฐานอื่นใดที่ธนาคารจะจดัให้มีขึน้ต่อไป 

ต่อไปนีจ้ะเรียกรวมกนัหรือแยกกนัว่า “หลกัฐานการรับฝากเงิน”   



ในกรณีที่หลกัฐานการรับฝากเงินดงักลา่วข้างต้น (1) ช ารุดจนไม่สามารถ
ใช้งานได้ ส าหรับผู้ ฝากประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องติดต่อที่สาขา
ธนาคาร และส าหรับผู้ฝากประเภทนิติบคุคลจะต้องติดต่อที่สาขาธนาคาร
ที่ผู้ ฝากเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อขอออกหลกัฐานการรับฝากเงินฉบับใหม่
แทนหลักฐานการรับฝากเงินที่ช ารุด หรือ  (2) สูญหาย ผู้ ฝากจะต้อง
ด าเนินการแจ้งความที่สถานีต ารวจและน าหลกัฐานการแจ้งความที่แสดง
ว่าหลกัฐานการรับฝากเงินสญูหายมาแสดงที่สาขาธนาคารที่ผู้ฝากเปิด
บญัชีเงินฝากเพื่อด าเนินการขอออกหลกัฐานการรับฝากเงินฉบบัใหม่ โดย
มีค่าธรรมเนียมตามอตัราที่ธนาคารประกาศก าหนด  

ธนาคารมีสิทธิปฏิเสธการท าธุรกรรมใดๆ หากหลักฐานการรับฝากเงิน
ช ารุดหรือสูญหายจนกว่าผู้ ฝากจะด าเนินการตามวรรคก่อนครบถ้วน
เรียบร้อยแล้ว 

2. การฝากเงินในบญัชีเงินฝาก 

ผู้ฝากสามารถฝากเงินได้โดยการน าเงินสดหรือเช็คเข้าบญัชีเงินฝากผ่านสาขา
ธนาคาร หรือน าเงินสดหรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่
ธนาคารก าหนด  

ส าหรับการน าฝากเช็คเข้าบญัชีเงินฝาก ธนาคารจะรับฝากเช็คเพื่อส่งเรียกเก็บ
เฉพาะเช็คถึงก าหนดจ่ายเงินแล้วเท่านัน้ และผู้ฝากจะสามารถใช้เงินตามเช็ค
ได้ต่อเมื่อธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คดงักลา่วได้แล้วเท่านัน้ ทัง้นี ้ใน
กรณีที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คได้ไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม ผู้ฝาก
จะต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอรับเช็คดงักล่าวคืนด้วยตนเองหลงัจากได้รับแจ้ง
จากธนาคาร หากผู้ฝากไม่มารับเช็คกลบัคืน และเกิดความเสียหายขึน้ ผู้ฝาก
ตกลงรับผิดชอบต่อความเสียหายดงักลา่วที่เกิดขึน้ทัง้หมดแต่เพียงผู้ เดียว 

 



3. การถอน/โอนเงินจากบญัชีเงินฝาก 
ผู้ฝากสามารถถอน/โอนเงินจากบญัชีเงินฝากได้ด้วยวิธีการดงันี ้
3.1 การถอน/โอนเงินทีส่าขาธนาคาร ผู้ฝากจะต้องด าเนินการตามข้อตกลงและ  
เงื่อนไขเพิ่มเติม กรณีใช้บริการโอนเงินผ่านสาขาธนาคาร  และจะต้องน า
หลกัฐานการรับฝากเงินที่ธนาคารออกให้แก่ผู้ฝากและบตัรประจ าตวัประชาชน
มาแสดงประกอบการถอนเงินทกุครัง้ เว้นแต่ในกรณีที่หลกัฐานการรับฝากเงิน
เป็นภาพบตัรคู่ฝาก ผู้ฝากจะต้องน าบตัรประจ าตวัประชาชนแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card) มาแสดงประกอบกบัใบถอนเงินทกุครัง้ 
3.2 การถอน/โอนเงินโดยใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส์เบิกถอน/โอนเงินผ่านเคร่ืองถอน
เงินอัตโนมัติ ผู้ฝากจะต้องด าเนินการตามรายละเอียดและวิธีการที่ธนาคาร
ก าหนดไว้ส าหรับการใช้บริการบตัรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร 
3.3 การถอน/โอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารได้จดัขึน้หรือจะจดั
ให้มีขึน้ในอนาคต ผู้ ฝากจะต้องด าเนินการตามรายละเอียดและวิธีการที่
ธนาคารก าหนดไว้ส าหรับการใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร 
3.4 การถอน/โอนเงินตามค าสัง่หรือผ่านช่องทางหรือบริการใดๆ ของธนาคาร  
ผู้ฝากจะต้องด าเนนิการตามรายละเอยีดและวิธีการทีธ่นาคารก าหนดไว้ส าหรับ
การใช้บริการดงักลา่วของธนาคาร 
3.5 นอกจากวิธีการข้างต้น กรณีบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัผู้ฝากสามารถถอน
เงินจากบัญชีเงินฝากได้ด้วยการออกเช็คสัง่จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากให้แก่
ผู้ รับเงิน  

4. ในกรณีที่ผู้ ฝากประสงค์จะใช้บริการดังกล่าวตามข้อ 3.2 ถึง 3.4 ข้างต้น หรือ
บริการอื่นๆ ที่ธนาคารจะจดัขึน้เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ฝาก ผู้ฝากจะต้อง
ลงนามในค าขอใช้บริการหรือตกลงขอใช้บริการดังกล่าวตามวิธีการที่ธนาคาร
ก าหนดเพื่อตกลงผูกพนัและปฏิบตัิตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแต่ละ
ประเภทดงักลา่วก่อนการใช้บริการ 



5. ในกรณีที่ผู้ฝากมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ด าเนินการถอนเงินที่สาขาของธนาคาร
แทนผู้ ฝาก เมื่อธนาคารด าเนินการตามที่ก าหนดไว้บนใบถอนเงินซึ่งผู้ ฝากได้
มอบหมายหรือมอบอ านาจให้ผู้อื่นมาท ารายการดงักล่าวแทนผู้ฝาก  ผู้ฝากตกลง
ให้ธนาคารถือว่าการกระท าดงักล่าวของผู้ รับมอบอ านาจนัน้เป็นการกระท าของผู้
ฝากเอง และผู้ฝากตกลงรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้อนัเน่ืองมาจาก
การมอบหมายหรือมอบอ านาจดังกล่าวทุกประการ ทัง้นี ้ผู้ฝากรับทราบว่าการ
มอบหมายให้ท าการถอนเงินแทนผู้ฝากข้างต้นจะไม่สามารถด าเนินการได้หากผู้
ฝากเลือกหลกัฐานการรับฝากเงินประเภทภาพบตัรคู่ฝาก 

6. ดอกเบีย้เงินฝาก 
ผู้ฝากรับทราบว่า ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้เงินฝากจากยอดเงินฝากคงเหลือในบญัชี
เงินฝาก ตามอตัราดอกเบีย้เงินฝาก ก าหนดเวลา และเงื่อนไขของบญัชีเงินฝากแต่
ละประเภทตามที่ธนาคารประกาศก าหนด และหากธนาคารได้มีการประกาศ
เปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้เงินฝาก ผู้ฝากตกลงยินยอมผกูพนัตามอตัราดอกเบีย้ที่
ธนาคารประกาศเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนัน้ๆ ทุกประการ โดยผู้ ฝากตกลงให้
ธนาคารน าดอกเบีย้เงินฝากหลงัจากหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) เข้าบัญชีเงินฝาก
ของผู้ฝากในวันที่ครบก าหนดจ่ายดอกเบีย้เงินฝากตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ธนาคารประกาศก าหนด ทัง้นี ้หากดอกเบีย้เงินฝากที่ธนาคารจ่ายให้แกผู่้
ฝากมีไม่เพียงพอส าหรับช าระค่าภาษี ผู้ฝากตกลงให้ธนาคารหกัเงินในบญัชีเงิน
ฝากใดๆ ที่ผู้ฝากมีอยู่กบัธนาคารได้ทนัทีเพื่อช าระค่าภาษีจนกว่าจะครบถ้วนตาม
จ านวนที่กฎหมายก าหนด 
ส าหรับดอกเบีย้เงินฝากประเภทออมทรัพย์ กรณีผู้ฝากได้รับดอกเบีย้เงินฝากจาก
ธนาคาร และ/หรือธนาคารพาณิชย์อื่นรวมกันมีจ านวนทัง้สิน้เกิน 20,000 บาท 
หรือเกินกว่าจ านวนอื่นตามที่กรมสรรพากรประกาศก าหนดตลอดปีภาษี ผู้ฝาก
จะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเพื่อให้ธนาคารด าเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายจาก
ดอกเบีย้เงินฝากและน าสง่ให้แก่กรมสรรพากรต่อไป 



เพื่อสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้ของผู้ฝาก ธนาคารจะน าส่งข้อมูลที่เก่ียวกับ
ดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพย์ของผู้ ฝากให้แก่กรมสรรพากรตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร อย่างไรก็ตาม หากผู้ฝากไม่ประสงค์จะได้รับสิทธิประโยชน์ดงักลา่ว 
และไม่ประสงค์จะให้ธนาคารน าส่งข้อมูลที่เก่ียวกับดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพย์
ของผู้ ฝากแก่กรมสรรพากรสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่สาขาของ
ธนาคารและ/หรือช่องทางอื่นใดที่จะเกิดมีขึน้ในอนาคตตามที่ธนาคารเห็นสมควร 
ทัง้นีเ้ว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

7. ผู้ฝากรับทราบว่า ในกรณีที่ผู้ฝากพบรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีที่ไม่ถูกต้อง ผู้
ฝากจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทันที และเมื่อธนาคารได้ท าการตรวจสอบแล้ว
เสร็จ ธนาคารจะแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ฝากทราบต่อไป 

8. ในกรณีที่ธนาคารพบว่ามีรายการในบัญชีเงินฝากผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องไม่ว่า
ด้วยเหตใุดก็ตาม (ซึ่งรวมถึงการหกัและน าส่งภาษี ณ ที่จ่าย) ผู้ฝากตกลงยินยอม
ให้ธนาคารด าเนินการแก้ไขปรับปรุงรายการในบญัชีเงินฝากของผู้ฝากได้ทนัท ีโดย
ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ฝากทราบล่วงหน้า ทัง้นี ้ในกรณีที่ข้อผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง
ดงักล่าวเป็นกรณีที่ผู้ฝากจะต้องคืนเงินให้แก่ธนาคาร ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารหกั
เงินตามจ านวนที่ผิดพลาดหรือไม่ถกูต้องดงักลา่วจากบญัชีเงินฝาก และ/หรือบญัชี
เงินฝากอื่นๆ ของผู้ฝากที่มีอยู่กับธนาคารได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบ
ตามวิธีการที่ธนาคารก าหนด และหากบญัชีเงินฝากของผู้ฝากมีเงินฝากคงเหลอืไม่
พอให้ธนาคารหกัเพื่อปรับปรุง หรือแก้ไขรายการผิดพลาดที่เกิดขึน้ ผู้ฝากยินยอม
ชดใช้เงินคืนให้แก่ธนาคารจนครบถ้วนและทนัทีภายในก าหนดเวลาที่ธนาคารแจ้ง
ให้ทราบ 

9. การหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก 
ในกรณีที่ผู้ฝากมีหนีใ้ดๆ อยู่กับธนาคาร ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินใน
บัญชีเงินฝากได้ทันทีเพื่อเป็นการช าระหนีแ้ละความรับผิดใดๆ ได้ทัง้หมดจน



ครบถ้วน ทัง้นี ้ไม่ว่าจะเป็นบญัชีเงินฝากประเภทใดๆ ที่ผู้ฝากมีอยู่กบัธนาคาร โดย
ธนาคารไม่จ าต้องบอกกลา่วถึงการหกับญัชีให้ผู้ฝากทราบลว่งหน้า  
ในกรณีที่ธนาคารมีหน้าที่ตามกฎหมาย (ไม่ว่าในหรือต่างประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่
จ ากดัเพียงกฎหมายภาษีของสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance 
Act (FATCA)) รวมทัง้ข้อผูกพัน หรือข้อสัญญาใดๆ ที่ธนาคารได้เข้าท ากับ
หน่วยงานของรัฐ (ทัง้ในและต่างประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงกฎหมายภาษี
ของสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) ที่จะต้อง
หักภาษี หรือหักเงินจากจ านวนเงินใดๆ หรือการช าระเงินใดๆ ที่ธนาคารจะต้อง
ช าระให้แก่ผู้ฝาก  ผู้ฝากตกลงให้ธนาคารมีสิทธิด าเนินการหกัภาษี หรือหกัจ านวน
เงินดงักล่าว โดยธนาคารจะไม่มีหน้าที่รับผิดชอบชดเชยภาษี หรือคืนจ านวนเงิน
ดงักลา่วแก่ผู้ฝาก  

10.การปฏิเสธและการระงบัการจ่ายเงินจากบญัชีเงินฝาก 
ผู้ฝากตกลงว่า ธนาคารมีดลุยพินิจในการระงบัการจ่ายเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้
ฝากในกรณีดงัต่อไปนีไ้ด้ทนัที 

10.1 ผู้ ฝากเป็นบุคคลที่ถูกก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุ
ที่มีอานภุาพท าลายล้างสงู  
10.2 ธนาคารได้รับค าสัง่ใดๆ จากหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายให้ระงบั
การเคลื่อนไหวเงินในบญัชีเงินฝาก 
10.3 เมื่อผู้ฝากมิได้ให้ข้อมลู เอกสารหรือหลกัฐานการแสดงตนเพื่อใช้ในการ
พิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับผู้ ฝาก หรือมิได้กรอกแบบฟอร์มภาษีต่างๆ 
(รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงแบบฟอร์มภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา)  ให้แก่
ธนาคารตามที่ธนาคารร้องขอ เพื่อให้ธนาคารสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ รวมทัง้ข้อผกูพัน หรือข้อสญัญาใดๆ ที่ธนาคารได้เข้าท ากบัหน่วยงาน
รัฐ (ทัง้ในและต่างประเทศ) รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงหน้าที่ของธนาคารในการ



เปิดเผยข้อมลูตามกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account 
Tax Compliance Act (FATCA)) หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันซึ่ง
ธนาคารมีหน้าที่หรือข้อผกูพนัที่ต้องด าเนินการภายใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อผกูพนั หรือข้อสญัญาดงักลา่ว ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
10.4 ในกรณีที่ธนาคารมีเหตอุนัควรสงสยัว่า ผู้ฝากใช้บญัชีเงินฝากเพ่ือใช้เป็น
เคร่ืองมือในการกระท าความผิด หรือรับเงินที่ได้จากการกระท าความผิด หรือผู้
ฝากใช้เอกสารเท็จในการเปิดบัญชีเงินฝากหรือท าธุรกรรมใดๆ กับธนาคาร 
หรือธนาคารมีเหตอุนัสมควรอื่นใด 

11.ผู้ ฝากรับทราบว่า ในกรณีที่ธนาคารได้รับค าสั่งจากหน่วยงานที่มีอ านาจตาม
กฎหมายสัง่ให้ธนาคารน าส่งเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ฝากไปยงัหน่วยงานนัน้
ตามที่ค าสั่งก าหนด เมื่อธนาคารน าส่งเงินฝากไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนไปยัง
หน่วยงานนัน้ๆ แล้ว หากปรากฏว่าเงินในบญัชีเงินฝากยงัมียอดเงินคงเหลือ ผู้ฝาก
ตกลงฝากเงินในสว่นที่เหลือดงักลา่วกบัธนาคารต่อไปตามประเภท ระยะเวลาการ
ฝาก ข้อก าหนดและเงื่อนไขการฝากเงินเดิมที่มีอยู่กับธนาคาร (หรือตามประเภท 
ระยะเวลาการฝาก ข้อก าหนดและเงื่อนไขการฝากเงินที่ธนาคารเห็นสมควร) เว้น
แต่ผู้ฝากแจ้งความประสงค์ต่อธนาคารเป็นลายลกัษณ์อกัษรขอถอนเงินฝากสว่นที่
เหลือดงักล่าวและได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการถอนเงินภายใต้ข้อตกลงนี ้
ครบถ้วนแล้ว 

12. การเปิดบญัชีเงินฝากร่วม 
ในกรณีที่ผู้ฝากตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปตกลงเปิดบญัชีเงินฝากร่วมกนั  นอกจากข้อตกลง
ต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงนีแ้ล้ว ผู้ที่มีช่ือเป็นเจ้าของบญัชีเงินฝากทกุคนตกลง
ว่า 

12.1 เจ้าของบญัชีเงินฝากทกุคนมีสิทธิเรียกร้องในเงินฝากร่วมกนั 
12.2 สิทธิในการเบิกถอนเงิน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการถอนเงินตามที่ผู้ฝากได้
ให้ไว้กบัธนาคาร 



12.3 ในการขอใช้บริการตามข้อ 3.2 ถึงข้อ 3.4 ข้างต้น เฉพาะบริการที่ธนาคาร
ก าหนดให้บญัชีร่วมใช้บริการได้ ผู้ที่มีช่ือเป็นเจ้าของบญัชีเงินฝากทกุคนต้องลง
นามในค าขอใช้บริการที่เก่ียวข้องดังกล่าวและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคาร
ก าหนดก่อนการใช้บริการ โดยผู้ที่มีช่ือเป็นเจ้าของเงินฝากทกุคนตกลงผูกพนั
และปฏิบตัิตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการดงักลา่วร่วมกนัทกุประการ  
12.4 การกระท าโดยผู้ฝากคนใดคนหนึ่งตามเงื่อนไขที่ผู้ฝากก าหนดไว้ในค าขอ 
ผู้ฝากตกลงผกูพนัตามการกระท าดงักล่าวเสมือนว่าได้กระท าลงโดยผู้ฝากทุก
รายร่วมกนั 
12.5 ในกรณีที่เจ้าของบญัชีเงินฝากคนใดคนหนึ่งถึงแก่กรรม ผู้ฝากร่วมที่ยงัมี
ชีวิตอยู่ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทันที โดยในกรณีที่ธนาคารทราบการถึงแก่
กรรมของผู้ ฝากร่วมคนดังกล่าว  ผู้ ฝากร่วมที่ยังมีชีวิตอยู่ตกลงยินยอมให้
ธนาคารมีสิทธิระงบัการถอน และ/หรือการท าธุรกรรมอื่นๆ เก่ียวกับบญัชีเงิน
ฝากร่วมได้ นบัตัง้แต่วนัที่ธนาคารทราบ และผู้ฝากร่วมที่ยงัมีชีวิตอยู่พร้อมกับ
ผู้จดัการมรดกตามค าสัง่ศาลของเจ้าของเงินฝากที่ถึงแก่กรรมจะต้องมาติดต่อ
ธนาคาร โดยน าหลกัฐานการรับฝากเงิน ค าสัง่ศาลแต่งตัง้ผู้จดัการมรดก ใบ
มรณบตัร และ/หรือเอกสารหลกัฐานอื่นใดที่ธนาคารร้องขอมาพิสจูน์แสดงต่อ
ธนาคารเพื่อด าเนินการเก่ียวกบับญัชีเงินฝากดงักลา่วต่อไป 

13. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ 
13.1 ผู้ฝากตกลงช าระค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบับญัชีเงิน
ฝากตามอตัรา และเงื่อนไขที่ธนาคารประกาศก าหนด ทัง้นี ้ผู้ฝากตกลงช าระ
เงินค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายดงักลา่วให้แก่ธนาคารตามวิธีการช าระที่ผู้
ฝากระบุให้ไว้แก่ธนาคาร โดยหากผู้ฝากไม่ได้ก าหนดวิธีการช าระไว้ ผู้ฝากตก
ลงให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากได้ทนัที  
13.2 ในกรณีที่ผู้ฝากท ารายการโอนเงินซึง่เข้าเงื่อนไขที่ต้องช าระค่าธรรมเนียม
ที่เก่ียวข้องกับบญัชีเงินฝากตามที่ธนาคารประกาศก าหนด ผู้ฝากรับทราบว่า



หากรายการโอนเงินดงักล่าวไม่ส าเร็จ โดยมิได้เกิดจากความผิดของธนาคาร 
เช่น ผู้ฝากระบุเลขที่บัญชีปลายทางไม่ถูกต้อง หรือบัญชีปลายทางมีสถานะ
ปิด ธนาคารสงวนสิทธิไม่คืนค่าธรรมเนียมในทกุกรณี 

14. การปิดบญัชี 
14.1 ในกรณีที่ผู้ ฝากประสงค์จะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส าหรับผู้ ฝาก
ประเภทบคุคลธรรมดาสามารถติดต่อได้ที่สาขาธนาคารทกุสาขา และส าหรับผู้
ฝากประเภทนิติบุคคลสามารถติดต่อได้ที่สาขาธนาคารที่ผู้ฝากเปิดบัญชีเงิน
ฝาก 
กรณีการปิดบัญชีเงินฝากประจ า ผู้ ฝากทัง้ประเภทบุคคลธรรมดา และนิติ
บุคคลต้องท าการติดต่อที่สาขาธนาคารที่ผู้ฝากเปิดบัญชีเงินฝาก โดยผู้ฝาก
ต้องด าเนินการตามขัน้ตอนและวิธีการที่ธนาคารก าหนด 

กรณีการปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ผู้ ฝากตกลงแจ้งให้ธนาคาร
ทราบล่วงหน้า และไม่ว่าผู้ฝากขอปิดบัญชีหรือธนาคารปิดบัญชีของผู้ฝาก ผู้
ฝากต้องคืนเช็คที่ยงัไม่ได้ใช้ทุกฉบบัให้แก่ธนาคาร และธนาคารมีสิทธิปฏิเสธ
การจ่ายเงินและไม่ต้องรับผิดชอบในเช็คของผู้ฝากที่มาขึน้เงินภายหลงัการปิด
บญัชี 

ในกรณีเป็นบัญชีเงินฝากร่วม ผู้ฝากทุกรายต้องด าเนินการร่วมกัน ณ 
ช่องทาง ตามขัน้ตอน และวิธีการที่ธนาคารก าหนด  
14.2 ในกรณีที่บญัชีเงินฝากมียอดเงินคงเหลือศนูย์บาทต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 
12 เดือน หรือก าหนดเวลาอื่นที่ธนาคารก าหนด หรือธนาคารมีเหตอุนัสมควร
อื่นใด ผู้ ฝากตกลงให้ธนาคารมีสิทธิปิดบัญชีเงินฝากของผู้ ฝากได้ภายใน
ระยะเวลาที่ธนาคารก าหนด ทัง้นี ้ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าก่อน
ด าเนินการปิดบญัชี 

15. ผู้ ฝากตกลงให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูล เอกสารธุรกรรมใด ๆ หรือข้อมูลที่
จ าเป็นต้องมีการเปิดเผยของผู้ ฝากให้แก่บุคคลอื่นได้ในกรณีที่กฎหมาย หรือ



กฎเกณฑ์ (ไม่ว่ากฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ) ประกาศ หรือระเบียบ
ของทางราชการที่เก่ียวข้องกับธนาคาร หรือความร่วมมือระหว่างประเทศตามที่
ธนาคารเห็นสมควรหรือกฎหมายอื่นใดที่มีลกัษณะเช่นเดียวกนัก าหนดให้ธนาคาร
ต้องเปิดเผย 

  ในกรณีที่ผู้ฝากตกลงเข้าร่วมแคมเปญต่างๆ เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากธนาคาร 
และ/หรือพันธมิตรของธนาคาร ผู้ฝากตกลงและรับทราบว่าธนาคารอาจมีการ
เปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล)ของผู้ฝาก กับพันธมิตร
ของธนาคาร ผู้ ให้บริการ และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ เพื่อประโยชน์ใน
การมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ฝากตามข้อตกลงและเงื่อนไขของแคมเปญนัน้ๆ 

16. ผู้ฝากตกลงแจ้ง และเปิดเผยสถานะและการเปลี่ยนแปลงทางภาษีของตน และ
น าส่งแบบฟอร์ม เอกสารหรือข้อมูลใดๆ ตามที่ธนาคารร้องขอเป็นครัง้คราวเพื่อ
การปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบตัิเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษี กฎหมายว่าด้วยภาษีของสหรัฐอเมริกา (Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA)) ความตกลงเพื่อความร่วมมือด้านภาษี
อากรระหว่างประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา ความตกลงเพื่อความร่วมมือ
ด้านภาษีอากรระหว่างประเทศไทยและประเทศอื่นใด รวมถึงกฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ในประเทศไทยที่เก่ียวข้องที่มีอยู่ในปัจจบุนัและที่จะมีขึน้ในอนาคต 

17 ผู้ฝากตกลงผกูพนัและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขเก่ียวกบับญัชีเงินฝากฉบบั
นี ้ประกาศอัตราดอกเบีย้เงินฝาก ประกาศอตัราค่าบริการต่างๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับ
เงินฝาก รวมถึงระเบียบวิธีปฏิบัติอื่นๆ ของธนาคาร และตกลงว่าธนาคารมีสิทธิ
แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ในข้อตกลงนี ้
ประกาศอตัราดอกเบีย้เงินฝาก ประกาศอตัราค่าบริการต่างๆ ที่เก่ียวเน่ืองกบัเงิน
ฝากและระเบียบวิธีปฏิบตัิได้ โดยหากธนาคารได้ประกาศแจ้งโดยการปิดประกาศ
ที่สาขาธนาคาร และ/หรือเว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรือแจ้งให้ผู้ฝากทราบทางที่
อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามที่ธนาคารเห็นสมควรแล้ว ให้ถือ



ว่าผู้ฝากได้รับทราบและตกลงผกูพนัตามข้อตกลง ประกาศอตัราดอกเบีย้เงินฝาก 
ประกาศอตัราค่าบริการต่างๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับเงินฝาก และระเบียบวิธีปฏิบตัิที่ได้
ถกูแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดงักลา่ว หากมีข้อความใดในข้อตกลงนีข้ดัหรือแย้ง
กบัข้อความในประกาศอตัราดอกเบีย้เงินฝาก ผู้ฝากตกลงและรับทราบว่าข้อความ
ตามประกาศและ/หรือระเบียบวิธีปฏิบตัิดงักลา่วของธนาคารจะใช้เป็นหลกัในการ
บงัคบัและตีความ 

18. เอกสาร หนงัสือ หรือการบอกกลา่วใดๆ ที่ธนาคารได้จดัสง่ให้แก่ผู้ฝากตามที่อยู่ที่
ติดต่อได้ ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ตามที่ผู้ฝากได้ให้ไว้แก่ธนาคารล่าสดุ ให้ถือว่าธนาคารได้ส่ง
ให้แก่ผู้ฝากโดยชอบแล้ว 

19. ในกรณีที่ผู้ฝากแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่เก่ียวข้องกับผู้ฝาก ผู้ฝากมี
หน้าที่แจ้งให้ธนาคารทราบเป็นหนงัสือหรือตามวิธีการหรือตามช่องทางที่ธนาคาร
ก าหนดพร้อมทัง้จัดส่งเอกสารประกอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่
ธนาคารภายใน 7 วนันบัแต่วนัที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว 

  



• ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติม ส าหรับ “บัญชีเงนิฝากประจ า” 

ในกรณีผู้ ฝากแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชีเงินฝากประจ า นอกจากผู้ฝาก
ยินยอมผกูพนัและปฏิบตัิตามข้อตกลงทัว่ไปเก่ียวกับ “บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ บญัชี
เงินฝากประจ า และบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั” ข้างต้นแล้ว ผู้ฝากยินยอมผกูพนัและ
ปฏิบตัิตามข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมดงัต่อไปนี ้

1. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้เงินฝากตามอัตราที่ธนาคารประกาศก าหนด ส าหรับ
บัญชีเงินฝากประเภทที่ระบุไว้ในค าขอต่อเมื่อผู้ฝากมิได้ขอถอนเงินออกจาก
บญัชีเงินฝากก่อนครบก าหนดระยะเวลาฝากเงินแต่ละรายการ 

2. ธนาคารจะค านวณดอกเบีย้เงินฝากให้แก่ผู้ฝากตามยอดเงินฝากแต่ละรายการ 
ด้วยอตัราดอกเบีย้เงินฝาก (1) ณ วนัที่ผู้ฝากฝากเงินแต่ละรายการ หรือ (2) ณ 
วนัที่ครบก าหนดระยะเวลาฝากเงินในแต่ละคราว (ในกรณีที่ผู้ฝากมิได้ถอนเงิน
ฝากที่ครบก าหนดระยะเวลาฝากเงินในแต่ละคราว) นับตัง้แต่วนัที่ผู้ฝากฝาก
เงินจนถึงวนัครบก าหนดระยะเวลาฝากเงินในแต่ละรายการ เว้นแต่ธนาคารจะ
ก าหนดการค านวณดอกเบีย้เป็นอย่างอื่น 

3. เว้นแต่ธนาคารจะก าหนดเงื่อนไขการจ่ายดอกเบีย้ส าหรับบญัชีเงินฝากประจ า
ประเภทนัน้ไว้เป็นอย่างอื่น ธนาคารจะค านวณดอกเบีย้และจ่ายดอกเบีย้ให้แก่
ผู้ฝาก ตามเงื่อนไขดงันี ้

3.1 ในกรณีที่เป็นเงินฝากที่มีระยะเวลาต ่ากว่า 12 เดือน ผู้ฝากจะได้รับ
ดอกเบีย้เมื่อครบก าหนดระยะเวลาฝากเงิน 
3.2 ในกรณีที่เป็นเงินฝากที่มีระยะเวลาฝากเงินตัง้แต่ 12 เดือนขึน้ไป ผู้
ฝากสามารถเลือกรับดอกเบีย้เป็นราย 6 เดือน หรือรับดอกเบีย้เมื่อครบ
ก าหนดระยะเวลาฝากเงินก็ได้ โดยก าหนดเงื่อนไขการรับดอกเบีย้และ
วิธีการรับดอกเบีย้ในค าขอหรือใบน าฝากหรือเอกสารอื่นใดตามที่
ธนาคารก าหนด 



4. ในกรณีที่ผู้ฝากประสงค์ที่จะขอถอนเงินออกจากบญัชีเงินฝากก่อนครบก าหนด
ระยะเวลาฝากเงินตามประเภทบญัชีเงินฝากที่ระบไุว้ในค าขอ หรือใบน าฝาก ผู้
ฝากจะต้องถอนเต็มจ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ (เว้นแต่ธนาคารจะ
ก าหนดเงื่อนไขเป็นอย่างอื่น) โดยผู้ฝากตกลงให้ธนาคารปรับอตัราดอกเบีย้เงิน
ฝาก เป็นดงันี ้

4.1 กรณีมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ผู้ ฝากจะไม่มีสิทธิได้รับ
ดอกเบีย้เงินฝากจากธนาคาร 
4.2 กรณีมีระยะเวลาฝากเงินตัง้แต่ 3 เดือนขึน้ไป ผู้ฝากตกลงให้ธนาคาร
ปรับดอกเบีย้เงินฝากเป็นอตัราดอกเบีย้เงินฝากประเภทออมทรัพย์ทัว่ไป 
นบัตัง้แต่วนัที่ผู้ฝากฝากเงินจ านวนดงักล่าวจนถึงวนัที่ผู้ฝากขอถอนเงิน
รายการดงักลา่ว 

5. ในกรณีที่เป็นบญัชีเงินฝากที่ธนาคารจ่ายดอกเบีย้เงินฝากให้แก่ผู้ฝากก่อนวนั
ครบก าหนดฝากเงินแต่ละรายการ และผู้ฝากถอนเงินก่อนครบก าหนดฝากเงิน
ดังกล่าว ธนาคารสงวนสิทธิที่จะ (1) ปรับอัตราดอกเบีย้จากอัตราที่ธนาคาร
ประกาศก าหนด ส าหรับบญัชีเงินฝากประเภทที่ระบไุว้ใน ค าขอ หรือใบน าฝาก 
เป็นอตัราดอกเบีย้ตามที่ระบไุว้ในข้อ 4.2 นบัแต่วนัที่ผู้ฝากฝากเงิน จนถึงวนัทีผู่้
ฝากถอนเงินรายการดงักล่าว และ (2) เรียกเงินส่วนต่างระหว่างดอกเบีย้ตาม
อตัราที่ธนาคารประกาศก าหนด ส าหรับบญัชีเงินฝากประเภทที่ระบไุว้ในค าขอ 
ก่อนหกัภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) กบัดอกเบีย้เงินฝากที่ค านวณตามอตัราที่ระบไุว้
ในข้อ 4.2 โดยหกัเงินจ านวนดงักลา่วจากยอดเงินฝากได้ทนัที 

6. ในกรณีบญัชีเงินฝากประจ า ประเภทใบรับฝาก (CD) ผู้ฝากต้องน าใบรับฝาก
มายื่นต่อธนาคารเพื่อท าการขอถอนเงินทกุกรณี 

7. ในกรณีที่ครบก าหนดระยะเวลาฝากเงินตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในค าขอแล้ว 
หากผู้ ฝากมิได้ถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากให้ถือว่าผู้ ฝากตกลงฝากเงิน
จ านวนดงักล่าวกบัธนาคารต่อไปตามประเภทและระยะเวลาการฝากเดิม เว้น



แต่บญัชีเงินฝากประจ าที่ผู้ฝากขอเปิดบญัชีไว้นัน้ธนาคารจะประกาศก าหนดไว้
เป็นอย่างอื่น หรือธนาคารได้แจ้งเปลี่ยนแปลงประเภทและหรือระยะเวลาการ
ฝากให้ผู้ฝากทราบลว่งหน้าก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลาการฝาก 

8. ในกรณีบญัชีเงินฝากประจ า ประเภทบตัรเงินฝาก (NCD) ผู้ฝากยินยอมผกูพนั
และปฏิบตัิตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดงัต่อไปนี ้

8.1. ผู้ฝากรับทราบว่า บัตรเงินฝากที่ธนาคารออกให้แก่ผู้ฝากเพื่อเป็น
หลกัฐานการรับฝากเงิน เป็นตราสารทางการเงินซึ่งผู้ฝากมีหน้าที่ต้อง
ดแูล และเก็บรักษาไว้ในสถานที่ปลอดภยั 
8.2. เมื่อครบก าหนดระยะเวลาฝากเงินตามที่ระบุไว้ในค าขอผู้ฝากจะ
ได้รับดอกเบีย้เงินฝากจากยอดเงินฝากที่ระบุไว้ในบัตรเงินฝาก  โดย
ธนาคารจะน าดอกเบีย้เงินฝากหลงัหกัภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) เข้าบญัชี
เงินฝากที่ผู้ฝากก าหนด  
8.3. ผู้ฝากรับทราบและตกลงว่า ผู้ฝากสามารถฝากเงินประเภทนีก้ับ
ธนาคารได้เพื่อน าบตัรเงินฝากไปเป็นหลกัประกันการช าระหนีห้รือการ
ปฏิบตัิหน้าที่หรือความรับผิดชดใช้ใดๆ (“ภาระหนี”้) ที่ผู้ฝากหรือบคุคล
อื่นมีอยู่กับธนาคาร (“ลูกหนี”้) หรือกรณีอื่นๆ ที่ธนาคารพิจารณา
เห็นสมควรเท่านัน้ 
8.4. ตลอดระยะเวลาที่ลูกหนีย้ังมิได้ช าระคืนหนีใ้ห้แก่ธนาคารจน
ครบถ้วน หรือธนาคารได้ก าหนดเงื่อนไขใดๆ ในการน าบตัรเงินฝากมา
เป็นหลกัประกนั ผู้ฝากตกลงให้ธนาคารมีสิทธิก าหนดหรือเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขเก่ียวกับระยะเวลาการฝากเงิน เงื่อนไขการถอนเงินฝาก และ
เงื่อนไขอื่นๆ ได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร 
8.5. ผู้ฝากไม่สามารถถอนเงินฝากก่อนวันที่ลูกหนีย้ังคงมีภาระหนีอ้ยู่
กับธนาคาร เว้นแต่ (ก) ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากธนาคาร และ 
(ข) เป็นการถอนเงินเต็มตามจ านวนเงินฝากที่ระบไุว้ในบตัรเงินฝาก โดย



ผู้ฝากไม่สามารถขอถอนเงินฝากเพียงบางส่วนจากที่ระบุไว้ในบตัรเงิน
ฝากได้ เว้นแต่ธนาคารจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

• ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมส าหรับ “บัญชีเงนิฝากกระแสรายวัน” 
ในกรณีผู้ฝากแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวนั นอกจากผู้
ฝากยินยอมผกูพนัและปฏิบตัิตามข้อตกลงทัว่ไปเก่ียวกบั “บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ 
บญัชีเงินฝากประจ า และบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั” ข้างต้นแล้ว ผู้ฝากยินยอม
ผกูพนัและปฏิบตัิตามข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมดงัต่อไปนี ้

1. ผู้ฝากรับทราบว่า ธนาคารจะจดัส่งใบแจ้งรายการเคลื่อนไหวของบญัชีให้แก่ผู้
ฝากอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครัง้ หรือระยะเวลาอื่นตามที่ธนาคารจะได้แจ้งให้
ทราบต่อไป โดยจดัส่งทางไปรษณีย์ไปยงัที่อยู่ของผู้ฝากที่ได้แจ้งไว้แก่ธนาคาร 
หรือช่องทางอื่นที่ธนาคารจะจดัให้มีขึน้ต่อไป 

2. ในกรณีที่ผู้ ฝากมีวงเงินสินเช่ือประเภทเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคาร ผู้ ฝาก
จะต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเงื่อนไขในสญัญาเบิกเงินเกินบญัชี และกรณี
ที่มีข้อความใดๆ ในข้อตกลงและเงื่อนไขเก่ียวกบับญัชีเงินฝากขดัหรือแย้งกบั
ข้อความใดๆ ในสญัญาเบิกเงินเกินบญัชี ผู้ฝากตกลงให้ข้อความในสญัญาเบกิ
เงินเกินบญัชีมีผลใช้บงัคบั 

3. ผู้ฝากตกลงให้บนัทึกข้อมลูการท ารายการต่างๆ ของผู้ฝากที่ธนาคารเก็บไว้ใน
ระบบ และรายการเคลื่อนไหวของบญัชีเป็นหลกัฐานประกอบการขอถอนเงิน
จากบญัชีเงินฝากของผู้ฝากตามข้อตกลงนี ้

4. เงื่อนไขการสัง่จ่ายเช็ค 
4.1 ผู้ฝากตกลงผูกพันและปฏิบัติตามค าแนะน าการใช้เช็คที่ธนาคารก าหนด
ทกุประการ 
4.2 ในการสัง่จ่ายเช็ค ผู้ฝากจะต้องกรอกรายละเอียดเก่ียวกับเงื่อนไขการสัง่
จ่ายเงินดงัต่อไปนีใ้ห้ครบถ้วน 



(1) วนัที่ก าหนดให้เป็นวนัจ่ายเงินตามเช็ค 
(2)  ในกรณีที่ผู้ฝากต้องการระบุช่ือผู้ รับเงินตามเช็คเฉพาะเจาะจงให้ระบุ 
“ช่ือผู้ รับเงิน” หรือในกรณีที่ไม่ต้องการระบุช่ือผู้ รับเงินเฉพาะเจาะจงให้
ระบวุ่า “เงินสด” โดยจะต้องไม่ขีดค าว่า “หรือผู้ ถือ” ออก 
(3) จ านวนเงินที่ผู้ ฝากประสงค์จะสัง่จ่าย ทัง้จ านวนที่เป็นตัวเลขและ
จ านวนที่เป็นตวัอกัษรที่ถกูต้องตรงกนั 
(4) ลงนามในฐานะผู้สัง่จ่ายตามตวัอย่างลายมือช่ือที่ให้ไว้แก่ธนาคาร 
โดยจะต้องไม่มีตราประทบัใดๆ บนหน้าเช็ค 
(5) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในเช็ค ผู้ ฝากจะต้องขีดฆ่า
ข้อความที่ประสงค์จะแก้ไขและลงนามก ากับเช่นเดียวกับตัวอย่าง
ลายมือช่ือที่ใช้ส าหรับการสัง่จ่ายทกุจดุที่มีการแก้ไข 
(6) ใช้ภาษาที่บคุคลทัว่ไปเข้าใจได้ 

5. การปฏิเสธและการระงบัการจ่ายเงินจากบญัชีเงินฝาก 
5.1 ในกรณีที่ผู้ฝากไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขการสัง่จ่ายเช็คตามข้อ 4.2 ผู้ฝากตก
ลงให้ธนาคารมีสิทธิปฏิเสธการรับฝากเช็คหรือปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค
ดงักลา่วได้ 
5.2 ในกรณีที่ผู้ทรงเช็คน าเช็คที่ผู้ฝากสัง่จ่าย ฝากเข้าบญัชีเพื่อเรียกเก็บเงินใน
วนัเดียวกนัหลายฉบบัแต่เงินในบญัชีเงินฝากของผู้ฝากไม่เพียงพอที่จะจ่ายให้
ครบตามจ านวนเงินในเช็คฉบับใดฉบับหนึ่งหรือทุกฉบับ ผู้ ฝากตกลงให้
ธนาคารมีดลุยพินิจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณาจ่ายเงินตามเช็คที่ถกูส่งมา
เรียกเก็บตามที่ธนาคารเห็นสมควร 
5.3 ในกรณีที่บัญชีเงินฝากของผู้ฝากมีเงินไม่เพียงพอที่จะให้ธนาคารหักเงิน
เพื่อจ่ายเงินตามเช็คที่ผู้ฝากได้สัง่จ่ายให้แก่ผู้ทรงเช็ค ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม 
และธนาคารได้จ่ายเงินตามเช็คดงักล่าวแทนผู้ฝากไปก่อนก็ตาม ผู้ฝากตกลง
ให้ถือว่าผู้ฝากได้เบิกเงินเกินบญัชีจากธนาคารตามจ านวนเงินที่ธนาคารได้จา่ย



ให้แก่ผู้ทรงดงักล่าว และตกลงช าระคืนเงินให้แก่ธนาคารทนัที พร้อมดอกเบีย้
ในอัตราดอกเบีย้สูงสุดกรณีปกติ ประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี ที่ธนาคาร
ประกาศทัว่ไปในขณะนัน้ซึง่อาจมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นคราวๆ ไป โดย
ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ฝากทราบลว่งหน้า 
5.4 ในกรณีผู้ฝากประสงค์ที่จะระงบัการจ่ายเงินตามเช็คโดยมีเหตอุนัสมควร ผู้
ฝากจะต้องติดต่อมาที่สาขาธนาคาร หรือ KKP Contact Center หมายเลข
โทรศัพท์ 02 165 5555 และด าเนินการตามขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนด ซึ่ง
รวมถึงการแสดงเอกสารหลกัฐานที่ธนาคารเห็นว่าจ าเป็นและสมควร โดยเมื่อ
ธนาคารได้ด าเนินการระงบัการจ่ายเงินตามค าสัง่ของผู้ฝากแล้ว ผู้ฝากตกลงรับ
ผิดในบรรดาความเสียหายใดๆ อันจะเกิดหรือได้เกิดขึน้แก่ธนาคารหรือแก่ผู้
หนึ่งผู้ใดจากการที่ธนาคารอายดัหรือระงบัการจ่ายเงินตามเช็คตามค าสัง่ของผู้
ฝาก ทัง้นี  ้ไม่ว่าในทางแพ่ง หรือทางอาญา และผู้ ฝากตกลงรับผิดชดใช้
ค่าเสียหายต่างๆ ให้แก่ธนาคารหรือผู้ เสียหายนัน้ๆ ทนัที  โดยผู้ฝากตกลงและ
รับทราบว่าจะไม่เรียกร้องให้ธนาคารรับผิดชอบใดๆ ไม่ว่าในทางแพ่งหรือทาง
อาญา อนัเน่ืองมาจากการที่ธนาคารปฏิบตัิตามค าสัง่ของผู้ฝาก 

6. กรณีเช็คหรือสมดุเช็คสญูหาย 
6.1 ในกรณีที่เช็ค หรือสมดุเช็คของผู้ฝากสญูหายไปจากความครอบครองไม่ว่า
จะเป็นเช็คที่ผู้ฝากสัง่จ่ายแล้วหรือไม่ก็ตาม ผู้ฝากจะต้องด าเนินการดงัต่อไปนี ้

(1) แจ้งให้ธนาคารทราบเบือ้งต้นทางโทรศัพท์ที่หมายเลขโทรศัพท์  
02 165 5555 ทนัที เพื่อให้ธนาคารด าเนินการระงบัการจ่ายเงินตามเช็ค
ดังกล่าว ทัง้นี ้การแจ้งให้ธนาคารทราบทางโทรศพัท์ ธนาคารจะระงบั
การจ่ายเงินตามเช็คเพียงชั่วคราวเพื่อผลประโยชน์ของผู้ ฝากโดยมี
ก าหนดเวลาตามที่ธนาคารจะได้แจ้งให้ผู้ฝากทราบเท่านัน้ และ 
(2)แจ้งความที่สถานีต ารวจและน าหลกัฐานการแจ้งความดังกล่าวมา
ติดต่อสาขาธนาคารเพื่อด าเนินการยกเลิกการจ่ายเงินตามเช็คดงักลา่ว 



หากผู้ฝากไม่ด าเนินการให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 6.1 (1) 
และ (2) ข้างต้น ผู้ ฝากตกลงให้การแจ้งระงับการจ่ายเงินตามเช็ค
ดงักล่าวสิน้สดุลงทนัทีและให้ธนาคารจ่ายเงินตามเช็คได้ทนัทีในวนัถดั
จากวันที่ให้การระงับการจ่ายเงินตามเช็คสิน้สดุลง โดยผู้ฝากตกลงไม่
เรียกร้องให้ธนาคารรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ ไม่ว่า
ในทางแพ่งหรือทางอาญา อนัเน่ืองมาจากการที่ธนาคารด าเนินการตาม
ค าสัง่ของผู้ฝากข้างต้น 

6.2 หากธนาคารได้รับแจ้งการระงบัการจ่ายเงิน หรือได้รับหลกัฐานการแจ้ง
ความ ตามข้อ 6.1 ภายหลงัจากที่ธนาคารได้จ่ายเงินตามเช็คให้แก่ผู้ทรงเช็คไป
เรียบร้อยแล้ว  ผู้ฝากตกลงให้ถือว่าธนาคารได้จ่ายเงินตามเช็คไปโดยถูกต้อง
แล้ว  

• ข้อตกลงและเงื่ อนไขเพิ่มเติม “กรณีใช้บริการโอนเ งินผ่านสาขา
ธนาคาร” 

ในกรณีผู้ ฝากประสงค์จะใช้บริการโอนเงินผ่านสาขาธนาคาร นอกจากผู้ ฝาก
ยินยอมผกูพนัและปฏิบตัิตามข้อตกลงทัว่ไปเก่ียวกบั “บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ บญัชี
เงินฝากประจ า และบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน” และข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติม
ส าหรับบญัชีเงินฝากแต่ละประเภทแล้ว ผู้ฝากยินยอมผกูพนัและปฏิบตัิตามข้อตกลง
และเงื่อนไขเพิ่มเติมดงัต่อไปนี ้

1. ผู้ฝากรับทราบว่า ธนาคารจะโอนเงินตามค าสัง่โอนเงินของผู้ฝากต่อเมื่อบญัชี
เงินฝากมียอดเงินคงเหลือในบญัชีเพียงพอส าหรับจ านวนเงินที่ผู้ฝากต้องการ
โอนรวมถึงค่าธรรมเนียมเเล้วเท่านัน้ โดยการโอนเงินแต่ละครัง้ผู้ฝากสามารถ
ท าค าสัง่ได้ภายในวนั เวลา จ านวนครัง้ จ านวนเงินสงูสดุที่ให้บริการได้ในแต่ละ
วนั และธนาคารจะด าเนินการโอนเงินภายในระยะเวลาที่ก าหนดส าหรับบริการ
โอนเงินแต่ละประเภท ซึ่งธนาคารจะปิดประกาศรายละเอียดบริการโอนเงิน



และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง ณ สาขาธนาคาร เว็บไซต์ของธนาคาร หรือ
ช่องทางอื่นที่ธนาคารจะได้ก าหนดและแจ้งให้ทราบตามวิธีการที่ธนาคาร
เห็นสมควร   

2. ในกรณีที่ผู้ฝากมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ด าเนินการโอนเงินที่สาขาของธนาคาร
แทนผู้ฝาก เมื่อธนาคารด าเนินการตามทีก่ าหนดไว้บนใบรับรองรายการที่ผู้ฝาก
ได้มอบหมายหรือมอบอ านาจให้ผู้อื่นมาท ารายการดงักล่าวแทนผู้ฝาก ผู้ฝาก
ตกลงให้ธนาคารถือว่าการกระท าดงักลา่วของผู้ รับมอบอ านาจนัน้เป็นการกระ
ท าของผู้ฝากเอง และผู้ฝากตกลงรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้อนั
เนื่องมาจากการมอบหมายหรือมอบอ านาจดงักลา่วทกุประการ 

3. ในกรณีที่ธนาคารด าเนินการโอนเงินตามค าสัง่ของผู้ฝากครบถ้วนแล้ว ผู้ฝาก
จะได้รับหลกัฐานการท ารายการจากธนาคาร เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ฝากได้รับทราบ
เป็นการล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่ได้รับหลกัฐานการท ารายการดงักล่าว หรือเป็น
เหตสุดุวิสยั ทัง้นี ้ผู้ฝากสามารถตรวจสอบความถกูต้องของรายการดงักลา่วได้
จากใบแจ้งรายการเคลื่อนไหวของบญัชี (Statement) 

4. ผู้ฝากตกลงช าระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บริการโอนเงิน
ผ่านสาขาธนาคารตามอัตราที่ธนาคารประกาศก าหนด ทัง้นี ้ผู้ฝากตกลงให้
ธนาคารมีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดงักลา่วได้ 
โดยประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ ฝากทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร และปิดประกาศ ณ 
สาขาธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดตามที่ธนาคารก าหนด 

5. ในกรณีที่ผู้ ฝากพบข้อผิดพลาดใดๆ อันเน่ืองมาจากการโอนเงินผ่านสาขา
ธนาคาร ผู้ฝากต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทันทีพร้อมทัง้ให้ข้อมูลตามที่ระบุไว้
ด้านล่างนี ้โดยธนาคารจะด าเนินการสอบสวนข้อผิดพลาดดงักล่าวพร้อมทัง้
ด าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ธนาคาร
ได้รับแจ้ง และเมื่อธนาคารได้รับข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวกับการ



โอนเงินที่ผิดพลาดดงักล่าวครบถ้วนแล้ว ธนาคารจะแจ้งผลการสอบสวนให้แก่
ผู้ฝากทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัที่ธนาคารทราบผลการสอบสวน 
5.1 วนัและเวลาที่ท ารายการ 
5.2 สาขาธนาคารที่ใช้บริการ 
5.3 เลขที่บญัชีเงินฝาก หรือหมายเลขพร้อมเพย์ของผู้ฝากและของผู้ รับโอน 
5.4 ประเภทของรายการ 
5.5 จ านวนเงินที่โอนเข้าหรือออก 

6. ผู้ฝากตกลงว่าในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี ้ธนาคารมีสิทธิใช้ดุลยพินิจ
ปฏิเสธการท ารายการโอนเงินตามค าสั่งของผู้ฝากในครัง้นัน้ๆ ได้ทันที  โดย
ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อผู้ฝากในความเสียหายที่เกิดขึน้ดงักลา่ว 
6.1 ผู้ฝากมีเงินในบญัชีเงินฝากไม่เพียงพอส าหรับการท ารายการ  
6.2 ผู้ฝากไม่มีหรือถกูระงบัการใช้วงเงินสินเช่ือกบัธนาคาร 
6.3 การโอนเงินจะเป็นผลให้ยอดเงินในบญัชีเงินฝากเกินกว่าวงเงินสินเช่ือที่
ตกลงไว้กบัธนาคาร 
6.4 ผู้ฝากอยู่ระหว่างด าเนินการทางกฎหมาย อาทิเช่น ธนาคารได้รับค าสัง่
ศาลเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์หรือเจ้าหน้าที่มีอ านาจตามกฎหมาย หรือค าสัง่
ใดๆ จากหน่วยงานของรัฐ ให้ยึด อายดั น าส่งหรือระงบัการเคลื่อนไหวในบญัชี
เงินฝาก 
6.5 ธนาคารได้แจ้งให้ผู้ ฝากทราบถึงความขัดข้องของการโอนเงินอยู่แล้ว
ก่อนหรือในขณะที่ท ารายการโอนเงิน 
6.6 ธนาคารเห็นว่าการท ารายการนัน้ๆ ให้แก่ผู้ฝากจะเป็นเหตุให้ธนาคาร
ปฏิบัติขัดต่อกฎ ระเบียบ ค าสั่ง และ/หรือบทบัญญัติของกฎหมาย หรือ
หน่วยงานราชการที่มีอ านาจตามกฎหมาย 
6.7 ผู้ฝากปฏิบตัิผิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงกบัธนาคาร 
6.8 เป็นเหตสุดุวิสยั 



ทัง้นี ้ให้ “เหตสุดุวิสยั” หมายถึง เหตุใดๆ อนัจะเกิดขึน้ หรือจะให้ผลพิบตัิ เป็น
เหตทุี่ไม่อาจป้องกนัได้แม้บคุคลที่ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตนุัน้จะ
ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลนัน้ ในฐานะ
และภาวะเช่นนัน้ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงเหตุอันเกิดขึน้จากหรือมีผล
เน่ืองมาจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเช่ือมต่อ ระบบสื่อสาร อุปกรณ์สื่อสาร 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการขัดข้อง
หรือไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวเพราะกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือเกิดปัญหา
ด้านพลงังาน ภัยพิบัติธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระท าของบุคคลภายนอก 
หน่วยงานของรัฐ ผู้ ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ  หรือผู้ ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต หรือเกิดไฟไหม้ ประท้วง การนัดหยุดงาน การขนส่งติดขัด การ
จลาจล สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งไม่ได้เกิดจากการกระท าหรือการละ
เว้นการกระท าไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ่ของธนาคาร 

7. ในกรณีที่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึน้จาก “กรณีใช้บริการโอนเงินผ่านสาขา
ธนาคาร” ธนาคารจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่ผู้ฝากพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึน้
จาก (ก) การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของธนาคาร หรือ (ข) เกิด
รายการโอนเงินโดยมิชอบและมิใช่ความผิดหรือการกระท าหรืองดเว้นการ
กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ฝาก ทัง้นี ้ธนาคารจะรับผิดชอบไม่
เกินจ านวนเงินจากการท ารายการของผู้ ฝากในแต่ละรายการที่เกิดความ
เสียหายเท่านัน้ 

8. ผู้ ฝากตกลงให้ธนาคารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ ในข้อตกลงและเงื่อนไข
เพิ่มเติม “กรณีใช้บริการโอนเงินผ่านสาขาธนาคาร” และรายละเอียดบริการ
โอนเงินได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร และหากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าว
มีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ฝาก ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเปลี่ยนแปลงจะมีผลใช้บังคับ โดยส่งเป็นหนังสือ
ทางไปรษณีย์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ 



หรือโดยการปิดประกาศให้ผู้ฝากทราบ ณ สาขา หรือเว็บไซต์ของธนาคาร หรือ
โดยวิธีการอื่นใดที่ผู้ฝากสามารถทราบได้ ทัง้นี ้กรณีที่การเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว
มีผลท าให้ผู้ ฝากเกิดภาระหรือความเสี่ยงเพิ่มเติม ธนาคารจะด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงดงักลา่วได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ฝาก 

  



ข้อตกลงและเงื่ อนไขเกี่ ยวกับการใช้บริการด้านการเงินผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 ตามที่ผู้ขอใช้บริการได้แสดงความประสงค์ขอเปิดบญัชีเงินฝากและ/หรือสมคัรใช้
บริการด้านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารเกียรติ
นาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ธนาคาร”)  ผู้ขอใช้บริการตกลง
ผกูพนัและปฏิบตัิตามข้อตกลงดงัต่อไปนี ้
 
1. ค าจ ากัดความและการตีความ 

1.1 ค าดงัต่อไปนี ้หากไม่ได้นิยามไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะ หรือ
มิได้นิยามไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการของบริการแต่ละประเภท
เป็นการเฉพาะ ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ดงัต่อไปนี ้
(1) “บริการ” หมายถึง บริการด้านการเงินประเภทต่างๆ ที่ธนาคารได้จดัให้มี

ขึน้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ขอใช้
บริการ ทัง้ที่มีอยู่แล้วตามข้อ 2. ของข้อตกลงนีร้วมถึงบริการด้านการเงิน
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารจะจดัให้มีขึน้ในภายหลงั  

(2) “บัญชีเงินฝาก” หมายถึง บญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการที่ถกูก าหนดไว้
ส าหรับการใช้บริการแต่ละประเภท เว้นแต่จะได้ระบไุว้โดยเฉพาะเจาะจง
ให้หมายถึงบญัชีเงินฝากอื่นใด 

(3)  “รหัสประจ าตัว” หมายถึง ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ อักษร อักขระ 
ตัวเลข เสียง อุปกรณ์ เอกสาร หรือสัญลักษณ์อื่นใดที่สร้างขึน้อยู่ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และให้รวมถึงเคร่ืองมือพิสูจน์ตัวตนหรือสิ่งที่ใช้
ยืนยันตัวตน (Authenticator) ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
พิสูจน์และยืนยนัตวัตนทางดิจิทลั ( KKP NDID Services) ที่ธนาคารได้
มอบให้แก่ผู้ขอใช้บริการหรือที่ผู้ขอใช้บริการได้ก าหนดขึน้ ตามที่ธนาคาร



ก าหนดไว้ส าหรับการใช้บริการแต่ละประเภท เช่น บตัรอิเล็กทรอนิกส์ ช่ือ
ผู้ใช้งาน รหสัผ่าน OTP MyPIN เพื่อใช้แสดงตนและ/หรือสร้างนิติสมัพนัธ์
ในการใช้บริการกับธนาคารภายใต้ข้อตกลงนี ้และ/หรือ ข้อตกลงและ
เงื่อนไขการใช้บริการแต่ละประเภท  

(4) “ช่ือผู้ใช้งาน” หรือ “Username” หมายถึง กลุ่มตัวอักษร และ/หรือตัว
เลขที่ก าหนดขึน้ส าหรับเข้าใช้บริการ โดยผู้ ขอใช้บริการจะต้องใช้ 
Username ร่วมกบั Password ทกุครัง้ 

(5) “รหัสผ่าน” หรือ “Password” หมายถึง กลุ่มตวัอกัษร และ/หรือตวัเลขที่
ก าหนดขึน้ส าหรับเข้าใช้บริการ โดยผู้ขอใช้บริการจะต้องใช้ Password 
ร่วมกบั Username ทกุครัง้ 

(6) “One-Time Password” หรือ “OTP” หมายถึง กลุ่มตวัอกัษร และ/หรือ
ตัว เ ลขที่ ก าหนดโดยธนาคารและส่ ง ใ ห้แก่ ผู้ ขอ ใ ช้บ ริการทาง
โทรศพัท์มือถือตามหมายเลขที่ผู้ขอใช้บริการได้แจ้งให้ไว้แก่ธนาคาร  หรือ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผู้ขอใช้บริการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงต่อไปตาม
วิธีการที่ธนาคารก าหนด  

(7) “MyPIN” หมายถึง กลุ่มตัวเลขที่ธนาคารได้ส่งมอบให้แก่ผู้ขอใช้บริการ
หรือที่ผู้ขอใช้บริการก าหนดขึน้ ส าหรับการใช้บริการแต่ละประเภท  

(8) “ค าขอใช้บริการ” หมายถึง ค าขอเปิดบญัชีเงินฝากและ/หรือค าขอสมคัร
ใช้บริการด้านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภทที่ผู้ขอใช้
บริการได้ลงนามหรือแสดงความประสงค์ขอใช้บริการไว้กับธนาคารผ่าน
ช่องทางต่างๆ ที่ธนาคารได้จดัให้มีขึน้ และเอกสารหลกัฐานประกอบการ
ขอเปิดบัญชีเงินฝากและ/หรือค าขอสมัครใช้บริการด้านการเงินผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการแจ้ง
เปลี่ยนแปลงการใช้บริการซึ่งได้ปฏิบตัิตามที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงนี ้หรือ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแต่ละประเภทที่เก่ียวข้อง 



(9) “วันท าการ” หมายถึง วนัที่ธนาคารเปิดท าการโดยทัว่ไปซึ่งมิใช่วนัเสาร์ 
วนัอาทิตย์  หรือวนัที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวนัหยดุท า
การของธนาคารพาณิชย์เป็นการทัว่ไป 

(10) “วงเงินในการใช้บริการ” หมายถึง จ านวนเงินที่ธนาคารหรือผู้ขอใช้
บริการก าหนดขึน้ ส าหรับการใช้บริการแต่ละประเภท ซึ่งผู้ขอใช้บริการจะ
สามารถท ารายการในแต่ละคราวหรือในแต่ละวันได้ภายในวงเงินที่
ก าหนดไว้ ทัง้นี ้จะต้องไม่เกินวงเงินสงูสดุที่ธนาคารก าหนด 

(11) “เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ (Website) ของธนาคารภายใต้ domain 
name ช่ือ  kkpfg.com ห รือใน ช่ือ  domain name อื่นที่ อาจจะมีการ
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงเว็บไซต์อื่นที่ธนาคารก าหนด
ส าหรับการใช้บริการแต่ละประเภท 

(12)  “ผู้ให้บริการด้านระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์”  หมายถึง  
ผู้ ให้บริการด้านระบบการช าระเงิน และ/หรือการโอนเงินเพื่อรองรับ
ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ทัง้ในและต่างประเทศ เช่น ITMX, NDID เป็นต้น 

(13) “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตใุดๆ อนัจะเกิดขึน้ หรือจะให้ผลพิบตัิ เป็น
เหตุที่ไม่อาจป้องกนัได้แม้บุคคลที่ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุ
นัน้จะได้ใช้ความระมดัระวงัตามสมควรอนัพึงคาดหมายได้จากบคุคลนัน้
ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงเหตอุนัเกิดขึน้จาก หรือ
มีผลเน่ืองมาจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเช่ือมต่อ ระบบสื่อสาร อปุกรณ์
สื่อสาร เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เ ก่ียวข้องกับการ
ให้บริการขัดข้องหรือไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวเพราะกระแสไฟฟ้า
ขดัข้อง หรือเกิดปัญหาด้านพลงังาน ภยัพิบตัิธรรมชาติ หรือเกิดจากการ
กระท าของบุคคลภายนอก หน่วยงานของรัฐ ผู้ ใ ห้บริการเครือข่าย
โทรศพัท์มือถือ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือผู้ให้บริการด้านระบบธุรกรรม



อิเล็กทรอนิกส์ หรือเกิดไฟไหม้ ประท้วง การนดัหยดุงาน การขนส่งติดขดั 
การจลาจล สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งไม่ได้เกิดจากการกระท า
หรือการละเว้นการกระท าไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ่ของธนาคาร 

(14) “หลักฐานการท ารายการ” หมายถึง เอกสารหลกัฐานใดๆ ที่ผู้ขอใช้
บริการได้รับเพ่ือเป็นหลกัฐานการท ารายการของผู้ขอใช้บริการผ่านบริการ
ต่างๆ ของธนาคารตามที่ธนาคารได้บนัทกึไว้ในระบบ 

1.2 การอ้างถึงกฎหมายหรือบทบญัญัติของกฎหมายใด ให้หมายความรวมถึง
กฎหมายที่แก้ไขหรือตราขึน้ใหม่ และรวมถึงกฎหมายที่ออกและให้มีผลบงัคบั
ใช้แทนกฎหมายนัน้ๆ รวมทัง้กฎเกณฑ์และกฎระเบียบต่างๆ ที่ออกภายใต้
กฎหมายนัน้ด้วย 

1.3 หวัข้อที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงนี ้เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงเท่านัน้ ไม่มีผล
ต่อการตีความข้อความในข้อตกลงนี ้แต่อย่างใด 

1.4 ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการเป็นบุคคลธรรมดาตัง้แต่สองคนขึน้ไปขอเปิดบญัชี
เงินฝากร่วมกันและขอใช้บริการต่างๆ ภายใต้ข้อตกลงนีร่้วมกันหรือแทนกนั
ให้ถือว่า (1) เจ้าของร่วมทกุคนตกลงผกูพนัตามข้อตกลงนีแ้ละข้อตกลงและ
เงื่อนไขการใช้บริการที่เ ก่ียวข้องภายใต้ข้อตกลงนีทุ้กประการ (2) การ
ด าเนินการใดๆ โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือทุกคน เป็นการกระท าของผู้ มี
ช่ือเป็นเจ้าของร่วมกันทุกคนและ (3) เจ้าของร่วมทุกคนตกลงรับผิดร่วมกัน
ในกรณีที่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึน้ 

2. บริการ 
บริการด้านการเงินผ่านช่องทางอิ เล็กทรอนิกส์ที่ อยู่ภายใต้ ข้อตกลงนี  ้

ประกอบด้วยบริการดงัต่อไปนี ้
2.1 บริการบตัรอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงและ

เงื่อนไขการใช้บริการบตัรอิเล็กทรอนิกส์  (เอกสารแนบ 1)  



2.2 บริการ KKP e-Banking โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงและ
เงื่อนไขการใช้บริการ KKP e-Banking (เอกสารแนบ 2)  

2.3 บริการ KKP Phone Service โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง
และเงื่อนไขการใช้บริการ KKP Phone Service (เอกสารแนบ 3) 

2.4 บริการ KKP Smart SMS โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงและ
เงื่อนไขการใช้บริการ KKP Smart SMS (เอกสารแนบ 4) 

2.5 บริการหกับญัชีเงินฝากอตัโนมตัิ โดยมีรายละเอียดตามที่ระบไุว้ในข้อตกลง
และเงื่อนไขการใช้บริการหกับญัชีเงินฝากอตัโนมตัิ (เอกสารแนบ 5) 

2.6 บริการ KKP Smart Investment Service โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้
ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการหกับญัชีเงินฝากเพื่อการลงทุนแบบ
อตัโนมตัิ (KKP Smart Investment Service) (เอกสารแนบ 6) 

2.7 บริการ Sweep in-out โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงและ
เงื่อนไขการใช้บริการ Sweep in-out (เอกสารแนบ 7) 

2.8 บริการ KKP พร้อมเพย์ โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงและ
เงื่อนไขการใช้บริการ KKP พร้อมเพย์ (เอกสารแนบ 8) 

2.9 บริการถอนเงินไม่ใช้บตัร (Cardless Withdrawal) โดยมีรายละเอียดตามที่
ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการถอนเงินไม่ใช้บตัร (Cardless 
Withdrawal) (เอกสารแนบ 9) 

2.10 บริการด้านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นที่ธนาคารได้จดั
หรือจะได้จดัให้มีขึน้ต่อไป 

ในการขอใช้บริการแต่ละประเภทดังกล่าวข้างต้น  ผู้ ขอใช้บริการจะต้องแสดง
ความประสงค์ขอใช้บริการต่อธนาคารตามช่องทางที่ธนาคารได้จดัให้มีหรือจะได้จดั
ให้มีขึน้ในภายหลัง และผู้ ขอใช้บริการตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและ



เงื่อนไขการใช้บริการแต่ละประเภทตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ธนาคารก าหนดก่อน
การใช้บริการ  

 
3. เงื่อนไขการใช้บริการและการให้บริการ 

ผู้ขอใช้บริการรับทราบ และตกลงกบัธนาคารดงัต่อไปนี ้
3.1 ข้อตกลงนีเ้ป็นข้อตกลงหลักในการใช้บริการด้านการเงินผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าในการใช้บริการแต่ละประเภท ผู้ขอ
ใช้บริการต้องปฏิบตัิตามข้อตกลงนี ้และข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแต่
ละประเภท รวมถึงข้อตกลงนีแ้ละข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแต่ละ
ประเภทที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 

3.2 ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้บริการต่างๆ ของธนาคารได้ ตามก าหนดเวลา 
รายละเอียด และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแต่ละ
ประเภท และคู่มือหรือรายละเอียดบริการที่เก่ียวข้อง (หากมี) 

3.3 ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าข้อตกลงนี ้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้
บริการแต่ละประเภท จะมีผลผูกพันใช้บังคับกับผู้ขอใช้บริการตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการที่เกี่ยวข้อง 

3.4 ธนาคารจะจัดส่งรหัสประจ าตัวแต่ละประเภทให้แก่ผู้ ขอใช้บริการตาม
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแต่ละประเภทซึ่งอาจมีบางบริการที่ผู้ขอใช้
บริการต้องก าหนดรหสัประจ าตวัด้วยตนเองผ่านช่องทางที่ธนาคารได้จดัให้มี
ขึน้ 

3.5 เมื่อผู้ขอใช้บริการได้รับรหัสประจ าตัวแล้ว บริการใดที่ธนาคารแนะน าให้
เปลี่ยนรหัสประจ าตวัก่อนการใช้บริการ เช่น รหัสผ่าน (Password) ผู้ขอใช้
บริการจะต้องเปลี่ยนรหัสประจ าตัวดังกล่าวก่อนการใช้บริการในขัน้ตอน
ต่อไป 



3.6 ผู้ ขอใช้บริการจะต้องเก็บรหัสประจ าตัวไว้ในที่ปลอดภัยและเก็บไว้เป็น
ความลับ ไม่เปิดเผยให้บุคคลอื่นล่วงรู้ และในการใช้บริการผู้ ขอใช้บริการ
จะต้องท ารายการต่างๆ ด้วยตนเองเท่านัน้  

3.7 ก่อนการใช้บริการแต่ละครัง้ ผู้ขอใช้บริการจะต้องท าการพิสจูน์ตวัตนผ่าน
รหัสประจ าตัวตามช่องทางและวิธีการที่ธนาคารก าหนดไว้ในข้อตกลงและ
เงื่อนไขการใช้บริการแต่ละประเภท โดยให้ถือว่าการใช้รหสัประจ าตวัดงักลา่ว
เป็นการลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ขอใช้บริการให้แก่ธนาคารอนัถือว่า
เป็นหลกัฐานในการท าธุรกรรมครัง้นัน้ๆ โดยถกูต้องสมบรูณ์แล้วและตกลงให้
ธนาคารสามารถใช้ข้อมลูการใช้บริการดงักล่าวเป็นต้นฉบบัเอกสารที่ใช้เป็น
พยานหลักฐานทางกฎหมายในการพิสูจน์ว่าผู้ ขอใช้บริการได้ใช้บริการ
ดงักล่าวนัน้และใช้ในการด าเนินการทางกฎหมายได้ทุกประการ โดยผู้ขอใช้
บริการไม่ต้องท าหรือลงลายมือช่ือในเอกสารใดๆ เพื่อเป็นหลกัฐานในการนัน้
อีก เว้นแต่ธนาคารจะได้แจ้งหรือก าหนดไว้ชดัเจน 

3.8 หากมีการใช้รหัสประจ าตัวของผู้ ขอใช้บริการ ไม่ว่ากระท าโดยผู้ ขอใช้
บริการเอง หรือบคุคลอื่นไม่ว่าโดยประการใดๆ ก็ตาม ผู้ขอใช้บริการตกลงให้
ถือว่าการด าเนินการดงักลา่วเป็นการด าเนินการ โดยผู้ขอใช้บริการเอง และผู้
ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในการกระท าดงักลา่วทกุประการ   

3.9 ภายหลงัจากการใช้บริการด้านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละ
คราว ธนาคารจะออกหลักฐานการท ารายการให้แก่ผู้ ขอใช้บริการตามที่
ก าหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแต่ละประเภท เว้นแต่ ผู้ขอใช้
บริการแจ้งความประสงค์ขณะท ารายการว่าไม่ประสงค์จะรับหลกัฐานการท า
รายการหรือได้รับทราบเป็นการล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่ได้รับหลกัฐานการท า
รายการดังกล่าว (ไม่ว่าจากธนาคารหรือจากผู้ ให้บริการที่เก่ียวข้องกับการ
ให้บริการด้านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ละช่องทาง เช่น เคร่ือง
ถอนเงินอตัโนมตัิของธนาคารพาณิชย์อื่น) หรือเป็นเหตสุดุวิสยั ทัง้นี ้ผู้ขอใช้



บริการสามารถตรวจสอบความถูกต้องของรายการดังกล่าวไ ด้จากใบแจ้ง
รายการเคลื่อนไหวของบญัชี (Statement) 

3.10  ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการ (ก) ไม่สามารถใช้รหสัประจ าตวัได้ไม่ว่าด้วยเหตใุด 
หรือ (ข) ขอแจ้งอายัดหรือระงับการใช้รหัสประจ าตัว หรือ (ค) เช่ือว่ารหัส
ประจ าตวัสญูหายหรือถกูโจรกรรม หรือเชื่อว่ามีการใช้รหสัประจ าตวัดงักล่าว
เข้าสูบ่ริการโดยบคุคลอื่น 
ผู้ขอใช้บริการต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทนัทีที่สาขาของธนาคาร หรือ KKP 
Contact Center หมายเลขโทรศพัท์ 02 165 5555 หรือหมายเลขโทรศพัท์อืน่ 
และ/หรือช่องทางอื่นที่ธนาคารก าหนด โดยธนาคารจะระงับการใช้รหัส
ประจ าตวัดงักล่าวให้แก่ผู้ขอใช้บริการภายในระยะเวลาที่ธนาคารจะได้แจ้ง
ให้แก่ผู้ ขอใช้บริการทราบ หรือภายหลังจากที่ผู้ ขอใช้บริการได้ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการแต่ละประเภท (แล้วแต่กรณี) 

3.11 ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการไม่สามารถใช้รหสัประจ าตวัได้เน่ืองมาจากสญูหาย 
ถูกโจรกรรม หรือเช่ือว่ามีการใช้รหสัประจ าตวัเข้าสู่บริการโดยบุคคลอื่น แต่
ไม่แจ้งต่อธนาคารตามที่ระบุในข้อ 3.10 หรือได้แจ้งต่อธนาคารแล้วแต่การ
ระงับการใช้รหัสประจ าตัวดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์ หากมีความเสียหายใดๆ 
เกิดขึน้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ผู้ ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบในความ
เสียหายที่เกิดขึน้ 

3.12 ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเก่ียวกับการท ารายการใดๆ อันเน่ืองมาจากการใช้
บริการ ผู้ ขอใช้บริการต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทันที โดยต้องให้ข้ อมูล
เก่ียวกับวันและเวลาที่ท ารายการ  ช่องทางในการเข้าใช้บริการ เลขที่บญัชี
เงินฝากหรือหมายเลขพร้อมเพย์ของผู้ขอใช้บริการและผู้ที่เก่ียวข้อง ประเภท
ของรายการ จ านวนเงินที่ท ารายการ และเอกสารหลกัฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
เช่น ใบบันทึกรายการ โดยธนาคารจะด าเนินการสอบสวนข้อผิดพลาด
ดังกล่าวและด าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่



วันที่ธนาคารได้รับแจ้งข้อผิดพลาดดังกล่าว และธนาคารจะแจ้งผลการ
สอบสวนให้แก่ผู้ขอใช้บริการทราบภายใน 7 วนั นบัแต่วนัที่ธนาคารทราบผล
การสอบสวน 

3.13 ในการใช้บริการ หากธนาคารตรวจพบการท ารายการค าสั่งใดๆ ที่เข้า
ข่ายน่าสงสัยและ/หรือผิดปกติ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคาร
ระงับการท ารายการค าสั่ งดังกล่าวได้ทันที โดยธนาคารไม่จ าต้องแจ้ง
ให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า จนกว่าธนาคารจะได้รับการยืนยัน
ความถูกต้องในการท ารายการค าส่ังดังกล่าวจากผู้ขอใช้บริการแล้ว ผู้
ขอใช้บริการจึงจะสามารถท ารายการค าสั่งดังกล่าวได้ต่อไป ทัง้นี ้เพื่อ
เป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้กับผู้ขอใช้บริการ โดยผู้
ขอใช้บริการตกลงไม่ยกเหตุดังกล่าวขึน้อ้างให้ธนาคารรับผิดชอบใน
ความเสียหายใดๆ 

3.14 ในกรณีที่ธนาคารตรวจพบว่ามีข้อผิดพลาดจากการท ารายการใดๆเกิดขึน้อนั
เน่ืองมาจากการใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารด าเนินการ
แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการที่ผิดพลาดนัน้ให้ถกูต้องได้ทนัที 

ในกรณีที่ข้อผิดพลาดตามวรรคก่อนเป็นกรณีที่ธนาคารจะต้องคืนเงินให้แก่ผู้
ขอใช้บริการ  ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารโอนเงินคืนให้แก่ผู้ขอใช้บริการ
ทนัที และหากรายการที่ผิดพลาดดงักลา่วเป็นกรณีที่ผู้ขอใช้บริการจะต้องคืน
เงินให้แก่ธนาคาร ผู้ ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารหักเงินตามจ านวนที่
ผิดพลาดดงักลา่วจากบญัชีเงินฝากและบญัชีเงินฝากอื่นๆ ของผู้ขอใช้บริการ
ที่มีอยู่กับธนาคารได้โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบตามวิธีการที่
ธนาคารก าหนด และหากบัญชีเงินฝากดังกล่าวมีเงินไม่เพียงพอที่จะให้
ธนาคารหกัส าหรับแก้ไขรายการที่ผิดพลาด ผู้ขอใช้บริการตกลงชดใช้ส่วนที่
ขาดคืนให้แก่ธนาคารทนัทีที่ธนาคารทวงถาม 



3.15 ธนาคารอาจไม่สามารถให้บริการใดๆ ภายใต้ข้อตกลงนีไ้ด้เป็นการชัว่คราว 
ในกรณีที่ระบบของธนาคารขดัข้อง ได้รับความเสียหาย หรืออยู่ระหว่างการ
ดแูล ปรับปรุง แก้ไข หรือมีเหตสุดุวิสยัเกิดขึน้ 

3.16 ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า ข้อมลูต่างๆ ที่ผู้ขอใช้บริการได้รับจากธนาคารผ่าน
บริการภายใต้ข้อตกลงนี ้เช่น ข้อมูลเก่ียวกับบัญชีเงินฝากใดๆ หรือการท า
ธุรกรรมใดกับบัญชีเงินฝากใดๆ อาจมิใช่ข้อมูลล่าสดุ หรือมีรายละเอียดไม่
ครบถ้วนและไม่อาจถือเป็นการรับรองข้อมลูโดยธนาคารหรือใช้ในการอ้างอิง
ใดๆ ได้ หากผู้ขอใช้บริการต้องการข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมหรือประ
สงค์จะให้ธนาคารรับรองข้อมูลหรือน าข้อมูลไปใช้อ้างอิงใดๆ โปรดติดต่อ
ธนาคารโดยตรง 

3.17 เมื่อผู้ขอใช้บริการได้ตกลงและยืนยนัการท าธุรกรรมด้านการเงินผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามขัน้ตอนและวิธีการที่ก าหนดไว้ส าหรับการใช้บริการแต่ละ
ประเภทแล้ว ไม่ว่าการตกลงและยืนยนัดงักล่าวจะท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
กระท าผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ทางโทรศพัท์ หรือในรูปแบบอื่นใด ผู้ขอใช้
บริการและธนาคารตกลงให้ถือว่าการท าธุรกรรมดงักล่าวมีผลผกูพนัผู้ขอใช้
บริการทันทีที่ได้มีการตกลงและยืนยนัดงักล่าว และผู้ขอใช้บริการตกลงให้
ธนาคารด าเนินการตามค าสัง่หรือความตกลงและการยืนยนัที่ได้รับจากผู้ขอ
ใช้บริการ โดยผู้ขอใช้บริการไม่จ าต้องลงนามในเอกสารใดๆ เพื่อเป็นหลกัฐาน
ในการท าธุรกรรมนัน้อีก 

3.18 ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ขอใช้บริการใน
กรณีที่ธนาคารได้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามค าส่ังของผู้ขอใช้
บริการ ในกรณีดังต่อไปนี ้  
(1) ผู้ขอใช้บริการมีเงินในบัญชีเงินฝากไม่เพียงพอส าหรับการท า

รายการ  
(2) ผู้ขอใช้บริการไม่มีหรือถูกระงับการใช้วงเงนิสินเช่ือกับธนาคาร 



(3) การโอนเงินจะเป็นผลให้ยอดเงินในบัญชีเงินฝากเกินกว่าวงเงิน
สินเช่ือที่ตกลงไว้กับธนาคาร 

(4) ผู้ขอใช้บริการอยู่ ระหว่างการด าเนินการทางกฎหมาย เช่น 
ธนาคารได้รับค าสั่ งศาล  เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือเจ้าหน้าที่
ที่มีอ านาจตามกฎหมาย หรือค าสั่ งใดๆ จากหน่วยงานรัฐ ให้ยึด 
อายัด น าส่งหรือระงับการเคลื่อนไหวในบัญชีเงนิฝาก 

(5) ธนาคารได้แจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบถึงความขัดข้องของการโอน
เงนิอยู่แล้วก่อนหรือในขณะที่ท ารายการโอนเงนิ 

(6) ธนาคารเห็นว่าการท ารายการนัน้ๆ ให้แก่ผู้ขอใช้บริการจะเป็น
เหตุให้ธนาคารปฏิบัติขัดต่อกฎ ระเบียบ ค าสั่ ง  และ/หรือ
บทบัญญัติของกฎหมาย หรือหน่วยงานราชการที่มีอ านาจตาม
กฎหมาย 

(7) ผู้ขอใช้บริการปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงกับธนาคาร 
(8) เป็นเหตุสุดวิสัย 

3.19 ในกรณีที่ธนาคารร้องขอให้ผู้ ขอใช้บริการจัดท าหรือลงนามในเอกสารใดๆ 
เพิ่มเติม นอกเหนือจากการท ารายการผ่านช่องทางที่ธนาคารก าหนด โดยมี
เหตุผลอันสมควรเพื่อประโยชน์ การอ านวยความสะดวก และ/หรือความ
ปลอดภยัในการใช้บริการของผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลง
ด าเนินการให้แก่ธนาคารทนัทีที่ธนาคารร้องขอ  

3.20 ในกรณีที่ผู้ ขอใช้บริการต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่เก่ี ยวกับการใช้
บริการตามข้อตกลงนี ้ผู้ขอใช้บริการจะต้องท าค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงและ
ยื่นต่อธนาคารที่สาขาของธนาคาร หรือด าเนินการผ่านช่องทางอื่นที่ธนาคาร
ก าหนดส าหรับบริการประเภทนัน้ๆ   โดยธนาคารจะประกาศรายละเอียดและ
วิธีการท าธุรกรรมต่างๆ ตลอดจนข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการต่างๆ ไว้
ในเว็บไซต์ และสาขาของธนาคาร ซึ่งผู้ ขอใช้บริการมีหน้าที่จะต้องเข้า
ตรวจสอบรายละเอียดดงักลา่วอย่างสม ่าเสมอ 



4. ค ารับรองและค ายืนยัน 
ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารท าการบนัทกึการสนทนาทางโทรศพัท์หรืออปุกรณ์

ในลกัษณะเดียวกัน รวมถึงการบันทึกข้อมูลการท ารายการอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ  โดย
อาจมีหรือไม่มีเสียงอปุกรณ์เตือนโดยอตัโนมตัิ และยินยอมให้ใช้เทปเสียงหรืออปุกรณ์
ที่ใช้ในการบนัทกึการสนทนาหรือบนัทกึการท ารายการนัน้เป็นหลกัฐานยนืยนัเก่ียวกบั
ข้อเท็จจริงการท าค าสัง่ หรือการด าเนินการใดๆ เก่ียวกับธุรกรรม หรือเก่ียวข้องกับ
เอกสารธุรกรรมของผู้ขอใช้บริการ  และให้ธนาคารมีสิทธิยดึถือ ปฏิบตัิและด าเนินการ
ตามค าสัง่ แนวทาง ค าบอกกล่าวใดๆ ผ่านทางโทรศพัท์ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือผ่านวิธีการ หรือสื่อกลางใดๆ ตามที่ธนาคารและผู้ขอใช้บริการได้ตกลงกัน ซึ่ง
ธนาคารเช่ือโดยสจุริตว่าได้ส่งมาจากผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลผู้ซึ่งได้รับมอบอ านาจ
ให้กระท าการแทนผู้ขอใช้บริการ  ทัง้นี ้ธนาคารอาจสอบถามข้อมลูต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
เพื่อยืนยนัตวัตนของผู้ขอใช้บริการ หรืออ านาจของบคุคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้ขอ
ใช้บริการ (แต่ธนาคารไม่มีหน้าที่จะต้องด าเนินการดังกล่าว) และผู้ ขอใช้บริการ
ยอมรับและตกลงที่จะผกูพนัตามค าสัง่ดงักลา่วทกุประการ โดยผู้ขอใช้บริการรับทราบ
และตกลงให้ธนาคาร (1) ใช้เทปบันทึกการสนทนาดังกล่าวหรือข้อความจากเทป
บันทึกดังกล่าวได้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ตามที่ธนาคารเห็นว่าเหมาะสม (2) น าเทป
บนัทึกการสนทนาดงักลา่วหรือข้อความจากเทปบนัทึกการสนทนาดงักล่าวมาใช้เป็น
หลกัฐานในการด าเนินการใดๆ เก่ียวกบัธุรกรรมหรือเก่ียวข้องกบัเอกสารธุรกรรมของ
ผู้ขอใช้บริการ และ (3) เปิดเผยเทปบนัทึกการสนทนาดงักล่าวหรือข้อความจากเทป
บนัทึก ทัง้นี ้เพื่อให้ธนาคารปฏิบตัิตามที่กฎหมายก าหนด หรือปฏิบตัิตามค าสัง่ศาล 
หรือหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องเพื่อใช้ในการด าเนินการเก่ียวกับธุรกรรม หรือ
เก่ียวข้องกับเอกสารธุรกรรมของผู้ขอใช้บริการในการปรับปรุงระบบการด าเนินงาน
ใดๆ ของธนาคาร  

 
 



5. ความรับผิดของธนาคาร 
ธนาคารจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้อนัเน่ืองมาจากการให้บริการตาม

ข้อตกลงนีห้รือข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแต่ละประเภทที่ผู้ขอใช้บริการพิสจูน์
ได้ว่าเกิดจาก (ก) การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของธนาคาร (ข) ธนาคาร
มิได้ปฏิบัติตามค าสั่งระงับการโอนเงินที่มีข้อตกลงล่วงหน้า หรือระงับการใช้รหัส
ประจ าตวัตามที่ระบใุนข้อ 3.10 และต่อมาเกิดรายการโอนเงินขึน้ (ค) ธนาคารยงัไม่ได้
ส่งมอบรหสัประจ าตวัให้แก่ผู้ขอใช้บริการและเกิดรายการโอนเงินโดยมิชอบขึน้ หรือ 
(ง) เกิดรายการโอนเงินโดยมิชอบและมิใช่ความผิดหรือการกระท าหรืองดเว้นการกระ
ท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ่ของผู้ขอใช้บริการ ทัง้นี ้ธนาคารจะรับผิดชอบ ไม่เกิน
จ านวนเงินจากการท ารายการของผู้ขอใช้บริการในแต่ละรายการที่เกิดความเสียหาย
เท่านัน้   
 
6. ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และการหักเงนิจากบัญชีเงนิฝาก 

6.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บริการที่
เก่ียวข้อง ตามอัตรา วิธีการช าระ และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อตกลงและ
เงื่อนไขการใช้บริการแต่ละประเภท ทัง้นี ้ธนาคารมีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนแปลง 
หรือเพิ่มเติม อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากการให้บริการตาม
ข้อตกลงนีไ้ด้ โดยธนาคารจะประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวให้แก่ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยประกาศ
ผ่านทางเว็บไซต์ และปิดประกาศ ณ สาขาธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดตามที่
ธนาคารก าหนด  

6.2 ในกรณีที่ธนาคารมีหน้าที่ตามกฎหมาย (ไม่ว่าในหรือต่างประเทศ) (รวมถึงแต่
ไม่จ ากัดเพียงกฎหมายภาษีของสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax 
Compliance Act (FATCA)) รวมทัง้ข้อผกูพนั หรือข้อสญัญาใดๆ ที่ธนาคาร
ได้เข้าท ากับหน่วยงานของรัฐ (ทัง้ในและต่างประเทศ)  (รวมถึงแต่ไม่จ ากัด



เพียงกฎหมายภาษีของสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance 
Act (FATCA))  ที่จะต้องหักภาษี หรือหักเงินจากจ านวนเงินใดๆ หรือการ
ช าระเงินใดๆ ที่ธนาคารจะต้องช าระให้แก่ผู้ขอใช้บริการ  ผู้ขอใช้บริการตกลง
ให้ธนาคาร มีสิทธิด าเนินการหกัภาษี หรือหกัจ านวนเงินดงักลา่ว โดยธนาคาร
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบชดเชยภาษี หรือคืนจ านวนเงินดงักลา่วแก่ผู้ขอใช้บริการ  

 
7. การเปิดเผยข้อมูล 
 ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูล เอกสารธุรกรรมใด ๆ หรือข้อมลูที่
จ าเป็นต้องมีการเปิดเผยของผู้ขอใช้บริการให้แก่บุคคลอื่นได้ในกรณีที่กฎหมาย หรือ
กฎเกณฑ์ (ไม่ว่ากฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ) ประกาศ หรือระเบียบของ
ทางราชการที่เก่ียวข้องกับธนาคาร หรือความร่วมมือระหว่างประเทศตามที่ธนาคาร
เห็นสมควรหรือกฎหมายอื่นใดที่มีลกัษณะเช่นเดียวกนัก าหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผย 
 
8. การแก้ไขเพิ่มเติม การระงับ และการยกเลิกการใช้บริการ 

8.1 เว้นแต่ข้อตกลงนีจ้ะระบุไว้เป็นอย่างอื่น  ผู้ ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคาร
เปลี่ยนแปลงบริการหรือเงื่อนไขใดๆ ในข้อตกลงนี  ้ตลอดจนข้อตกลงและ
เงื่อนไขการใช้บริการแต่ละประเภท และคู่มือที่เก่ียวข้องได้ตามที่ธนาคาร
เห็นสมควร  และหากการเปลี่ยนแปลงบริการหรือเงื่อนไขดังกล่าวมี
ผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ ขอใช้บริการ  ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ขอใช้
บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเปลี่ยนแปลงจะมีผลใช้
บังคับ  โดยส่งเป็นหนังสือทางไปรษณีย์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ข้อความผ่านโทรศพัท์มือถือ  หรือโดยการปิดประกาศให้ผู้ขอใช้บริการทราบ 
ณ สาขาหรือทางเว็บไซต์ หรือโดยวิธีการอื่นใดที่ผู้ขอใช้บริการสามารถทราบ
ได้ ทัง้นี ้กรณีที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลท าให้ผู้ขอใช้บริการเกิดภาระ



หรือความเสี่ยงเพิ่มเติม ธนาคารจะด าเนินการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วได้ตอ่เมือ่
ได้รับความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการ 

8.2 ผู้ ขอใช้บริการอาจระงับหรือยกเลิกการใช้บริการแต่ละประเภทได้ตาม
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแต่ละ
ประเภท  

8.3 ธนาคารอาจระงบัหรือขอยกเลิกการใช้บริการแต่ละประเภทตามข้อตกลงนี ้
ได้ โดยแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 

 
9. อื่นๆ  

9.1 หากปรากฏว่าข้อก าหนดหรือเงื่อนไขส่วนใดส่วนหนึ่งที่ระบุในข้อตกลงนี ้
และ/หรือข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการฉบบัใดๆ ที่เก่ียวข้องไม่สมบูรณ์
หรือไม่สามารถบงัคบัใช้ได้ ธนาคารและผู้ขอใช้บริการตกลงให้ความไม่มีผล
สมบรูณ์หรือไม่สามารถบงัคบัใช้ได้นัน้มีผลเฉพาะส่วนที่ไม่สามารถบงัคับได้
หรือไม่สมบูรณ์ดังกล่าว โดยให้ข้อก าหนดและเงื่อนไขส่วนที่เหลือยังคง
สมบรูณ์และมีผลบงัคบัใช้ได้ต่อไป 

9.2 ในกรณีที่ผู้ ขอใช้บริการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่เก่ียวข้องกับ 
ผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการตกลงแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นหนงัสือหรือตาม
วิธีการและช่องทางที่ธนาคารก าหนด พร้อมทัง้จัดส่งเอกสารประกอบการ
แก้ไข เปลี่ยนแปลงดงักลา่วให้แก่ธนาคาร ภายใน 7 วนันบัแต่วนัที่มีการแก้ไข
หรือเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว  

9.3 ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารมีสิทธิตรวจสอบรายละเอียด และ/หรือข้อมลู 
ใดๆ ที่ผู้ขอใช้บริการได้ให้ไว้แก่ธนาคาร อันเน่ืองมาจากการใช้บริการตาม
ข้อตกลงนีไ้ด้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการอีก 

9.4 เอกสาร หนังสือ หรือการบอกกล่าวใดๆ ที่ธนาคารได้จัดส่งให้แก่ผู้ ขอใ ช้
บริการตามที่อยู่ ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศพัท์มือถือ หรือ



ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ตามที่ผู้ขอใช้บริการได้ให้ไว้แก่ธนาคารลา่สดุ  ให้
ถือว่าธนาคารได้สง่ให้แก่ผู้ขอใช้บริการโดยชอบแล้ว  

9.5 ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารติดต่อ สอบถาม หรือแจ้งข้อมลูใดๆ แก่ผู้ขอ
ใช้บริการตามรูปแบบที่ธนาคารเห็นสมควร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะการ
แจ้งข้อมลูผ่านทางเว็บไซต์ หรือปิดประกาศ ณ สาขาของธนาคาร หรือผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสื่อสาร หรือโทรศพัท์มือถือตามหมายเลขที่ผู้ขอใช้
บริการได้ให้ไว้แก่ธนาคาร  

9.6 ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแต่ละประเภททุก
ฉบบัที่แนบท้ายข้อตกลงนี ้คู่มือและรายละเอียดบริการที่เก่ียวข้อง (รวมถึงที่
จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป (หากมี)) เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนีด้้วย หากมี
ข้อความใดในข้อตกลงนีข้ดัหรือแย้งกบัข้อความในข้อตกลงและเงื่อนไขการ
ใช้บริการแต่ละประเภท ผู้ ขอใช้บริการตกลงและรับทราบว่าข้อความตาม
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแต่ละประเภทจะใช้เป็นหลกัในการบงัคบั
และตีความ 

9.7 การที่ธนาคารไม่ได้เรียกให้ผู้ขอใช้บริการปฏิบัติตามเอกสารธุรกรรม หรือ
เรียกให้ปฏิบัติตามเอกสารธุรกรรมล่าช้า ไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือการ
ได้รับการชดใช้หรือสละซึง่ข้อตกลงใดๆ ในเอกสารธุรกรรม 

 
  



ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

 บริการบตัรอิเล็กทรอนิกส์ (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่าง) เป็นหนึ่งในบริการด้าน
การเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร  และอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไข
เก่ียวกบัการใช้บริการด้านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (“ข้อตกลงหลัก”) 

1. ค านิยาม 
ในข้อตกลงนี ้ค าว่า  

1.1  “บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง บริการทางการเงินที่ใช้คู่กับบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วยบริการสอบถามยอดเงินคงเหลือในบญัชีเงิน
ฝาก เบิกถอนเงินสด โอนเงิน ช าระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ตลอดจนการ
ท ารายการอื่นๆ ที่ธนาคารจะจดัให้มีขึน้ต่อไป  

1.2 “บัตรอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง บัตรพลาสติกที่มีแถบแม่เหล็กหรือชิป
ส าหรับบนัทึกข้อมลูผู้ขอใช้บริการและข้อมลูบญัชีเงินฝากที่ธนาคารได้ออก
ให้แก่ผู้ขอใช้บริการ ซึ่งประกอบไปด้วย  บตัรเดบิต และบตัรประเภทอื่นๆ ที่
ธนาคารจะจัดให้มีขึน้ต่อไป (หากไม่กล่าวถึงบัตรประเภทใดประเภทหนึ่ง
โดยเฉพาะเจาะจงจะรวมเรียกว่า “บัตรอิเล็กทรอนิกส์”) 

1.3   “บัตรเดบิต” หมายถึง บัตรอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับประกอบการสอบถาม
ยอดเงิน คงเหลือในบญัชีเงินฝาก เบิกถอนเงินสด โอนเงิน ช าระค่าสินค้า
และ/หรือบริการ  ตลอดจนการท ารายการอื่นๆ ที่ธนาคารจะจดัให้มีขึน้ตอ่ไป 
โดยผ่านเคร่ืองถอนเงิน อัตโนมัติ  หรือเคร่ืองรูดบัตร หรือช่องทางการ
ให้บริการอื่นๆ ที่ธนาคารก าหนด 

1.4   “เคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติ” หมายถึง เคร่ืองเบิกถอนเงินสด เคร่ืองฝากเงิน
สด รวมถึงเคร่ืองมืออื่นใดที่เก่ียวข้องกับการใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่
ธนาคารหรือสถาบนัการเงินอื่นได้จดัให้มีขึน้ 

1.5 “คู่มือ” หมายถึง คู่มือส าหรับการใช้บริการบตัรอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีอยู่ ณ วนัที่
ผู้ ขอใช้บริการแสดงความประสงค์ในการใช้บริการ รวมถึงที่จะมีการแก้ไข
เพิ่มเติมต่อไป ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี  ้โดยผู้ขอใช้บริการสามารถ

เอกสารแนบ 1 



ตรวจสอบคู่มือได้ผ่านทางเว็บไซต์ หวัข้อบตัร และ/หรือช่องทางอื่นทีธ่นาคาร
จะได้ก าหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป 

      ค านิยามใดที่มิได้ระบใุนข้อตกลงนี ้ผู้ขอใช้บริการตกลงให้น าค านิยามที่
ระบไุว้ในข้อตกลงหลกัมาใช้บงัคบั ทัง้นี ้หากมีค านิยามใดในข้อตกลงหลกัขดั
หรือแย้งกบัค านิยามในข้อตกลงนีใ้ห้ใช้บงัคบัตามค านิยามในข้อตกลงนี ้

2. เงื่อนไขการใช้บริการ 

2.1 ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า บตัรอิเล็กทรอนิกส์เป็นกรรมสิทธ์ิของธนาคาร 
2.2 ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้บริการบตัรอิเล็กทรอนิกส์ได้ทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง 
2.3 ในการใช้บริการบตัรอิเล็กทรอนิกส์แต่ละครัง้ ผู้ขอใช้บริการจะต้องปฏิบตัิตาม

รายละเอียดและวิธีการที่ก าหนดไว้ในคู่มือ และจะต้องไม่ใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อวตัถปุระสงค์ใดๆ อนัเป็นการขดัหรือฝ่าฝืนต่อกฎหมาย 

2.4 ผู้ ขอใช้บริการสามารถใช้บริการต่างๆ ผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่จ ากัด
จ านวนครัง้ ภายในยอดเงินคงเหลือในบญัชีเงินฝาก และไม่เกินวงเงินสงูสดุที่ผู้
ขอใช้บริการก าหนดส าหรับการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ต่อวันของบัตรแต่ละ
ประเภท ซึง่จะต้องไม่เกินวงเงินสงูสดุที่ธนาคารประกาศก าหนด 

2.5 ในการใช้บริการบตัรอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ขอใช้บริการจะต้องใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส์
ร่วมกบัรหสัประจ าตวัตามที่ก าหนดในคู่มือในการท ารายการทกุครัง้ ทัง้นี ้ผู้ขอ
ใช้บริการสามารถเปลี่ยนรหัสประจ าตัวได้โดยติดต่อที่สาขาธนาคาร หรือ
ด าเนินการผ่านช่องทางอื่นที่ธนาคารได้จดัให้มีขึน้   

2.6 ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการใส่รหัสประจ าตัวผิดติดต่อกันตามจ านวนครัง้
ที่ธนาคารก าหนด ไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการที่เคร่ืองถอนเงนิอัตโนมตัิ 
เคร่ืองรูดบัตรหรือช่องทางอ่ืนที่ธนาคารจัดขึน้โดยก าหนดให้ใช้รหัส
ประจ าตัวเป็นส่วนหน่ึงในการพิสูจน์ตัวตนก่อนการใช้บริการผ่าน
ช่องทางดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการจะไม่สามารถท ารายการใดๆ ผ่าน
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้ จนกว่าผู้ขอใช้บริการจะท าการติดต่อ
มาที่สาขาธนาคารและด าเนินการตามขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนด 

2.7 เมื่อธนาคารได้รับข้อมลูการใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเบิกถอนเงินสด โอน
เงินหรือช าระค่าสินค้า และ/หรือบริการแล้ว  ธนาคารจะด าเนินการตามข้อมลูที่



ได้ รับดังกล่าวทันทีที่ ธนาคารได้ตรวจสอบข้อมูลเก่ียวกับการใช้บัตร
อิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่วครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 
อนึ่ง เมื่อธนาคารด าเนินการตามที่ระบใุนวรรคก่อนแล้ว ผู้ขอใช้บริการจะได้รับ
หลักฐานการท ารายการ เว้นแต่ผู้ ขอใช้บริการแจ้งความประสงค์ขณะท า
รายการว่าไม่ประสงค์จะรับหลกัฐานการท ารายการหรือได้รับทราบเป็นการ
ล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่ได้รับหลกัฐานการท ารายการดงักลา่ว (ไม่ว่าจากธนาคาร
หรือจากผู้ให้บริการที่เก่ียวข้องกบัช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ใบบนัทกึรายการ
ในเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติหมด) หรือเป็นเหตุสุดวิสัย ทัง้นี ้ผู้ ขอใช้บริการ
สามารถตรวจสอบความถูกต้องของรายการได้จากหลักฐานการท ารายการ 
และ/หรือ ใบแจ้งรายการเคลื่อนไหวของบญัชี (Statement) 

2.8 ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการสัง่ซือ้สินค้าหรือใช้บริการโดยแจ้งความประสงค์ขอช าระ
ค่าสินค้าหรือค่าบริการ ด้วยวิธีการแจ้งหมายเลขบตัรเดบิตด้วยวาจา หรือลาย
ลกัษณ์อกัษรให้ผู้ขายสินค้าหรือผู้ ให้บริการท าการเรียกเก็บเงินจากธนาคาร ผู้
ขอใช้บริการตกลงรับทราบตามเงื่อนไขดงันี ้

   (ก)  หากผู้ขอใช้บริการทกัท้วงว่าไม่ได้เป็นผู้สัง่ซือ้สินค้าหรือไม่ได้เป็น
ผู้ ขอรับบริการจากผู้ขายหรือผู้ ให้บริการ  ธนาคารจะคืนเงินให้แก่ผู้ ขอใช้
บริการทนัที เว้นแต่ธนาคารจะพิสจูน์ได้ว่าภาระหนีท้ี่เกิดขึน้เป็นการกระท า
ของผู้ขอใช้บริการเอง ในกรณีนีธ้นาคารมีสิทธิเรียกเงินจ านวนดงักล่าวคืน
จากผู้ขอใช้บริการได้ 

    (ข) ผู้ขอใช้บริการมีสิทธิขอยกเลิกการซือ้สินค้าหรือรับบริการภายใน 
45 วัน นับตัง้แต่วันที่สัง่ซือ้หรือขอรับบริการ หรือภายในระยะเวลา 30 วนั 
นับตัง้แต่วนัถึงก าหนดการส่งมอบสินค้าหรือบริการในกรณีที่มีการก าหนด
ระยะเวลาส่งมอบสินค้าหรือบริการเป็นลายลกัษณ์อกัษร ถ้าผู้ขอใช้บริการ
พิสูจน์ได้ว่าไม่ได้รับสินค้าหรือไม่ได้รับบริการ หรือได้รับแต่ไม่ตรงตาม
ก าหนดเวลา หรือได้รับแล้วแต่ไม่ครบถ้วน หรือช ารุดบกพร่อง หรือไม่ถกูต้อง
ตรงตามวตัถุประสงค์ ธนาคารจะคืนเงินให้แก่ผู้ขอใช้บริการภายใน 30 วนั 
(กรณีสัง่ซือ้สินค้าหรือบริการภายในประเทศ) หรือภายใน 60 วนั (กรณีสัง่ซือ้
สินค้าหรือบริการจากต่างประเทศ) นบัตัง้แต่วนัที่ผู้ขอใช้บริการแจ้งธนาคาร  



2.9 ในกรณีที่มีการใช้บัตรเดบิตเพื่อช าระค่าสินค้าและ/หรือบริการ เมื่อผู้ ขอใช้
บริการตกลงและยืนยนัการใช้บตัรเดบิตเรียบร้อยแล้วให้ถือว่าการท าธุรกรรม
ดงักลา่วมีผลผกูพนัผู้ขอใช้บริการทนัทีที่มีการตกลงและยืนยนัการใช้บตัรเดบิต 
โดยผู้ ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากได้ทันทีตาม
ข้อมูลที่ธนาคารได้รับผ่านเคร่ืองรูดบัตร หรือข้อมูลที่เรียกเก็บมาจากผู้ ขาย
สินค้าหรือผู้ให้บริการ โดยผู้ขอใช้บริการไม่จ าต้องให้ความยินยอมหรือลงนาม
ในเอกสารใดๆ เพิ่มเติมอีก 

2.10 ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส์เบิกถอนเงินสด และ/หรือช าระค่า
สินค้า และ/หรือบริการในต่างประเทศเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ผู้ ขอใช้
บริการรับทราบว่าจ านวนเงินที่เกิดจากการเบิกถอน และ/หรือช าระค่าสินค้า 
และ/หรือบริการนัน้ๆ จะต้องถูกเปลี่ยนมาเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วนัที่ผู้ขอใช้บริการท าธุรกรรมดงักล่าวข้างต้น โดยอ้างอิงอตัรา
แลกเปลี่ยนกลางตามที่ UnionPay ก าหนด (ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบ
อตัราแลกเปลี่ยนดงักลา่วได้ที่ 
http://www.unionpayintl.com/cardholderServ/serviceCenter/rate?langua
ge=en) และตกลงให้ธนาคารคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินในอตัรา
ไม่เกินร้อยละ 2.5 ของยอดเงินที่เบิกถอน และ/หรือ ช าระค่าสินค้า และ/หรือ
บริการที่เกิดขึน้ 

2.11 ในกรณีที่มีการใช้บตัรเดบิตและผู้ขอใช้บริการประสงค์จะขอรับใบแจ้งรายการ
ใช้บตัรเดบิตโดยแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อธนาคารเพื่อขอรับใบแจ้งรายการ
ใช้บตัรในรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบอื่นใดตามที่ธนาคารก าหนด หากผู้ ขอใช้
บริการพบว่าใบแจ้งรายการใช้บตัรเดบิตที่ได้รับจากธนาคารไม่ถูกต้องจะต้อง
แจ้งทกัท้วงภายใน 10 วนัท าการนบัแต่วนัที่ผู้ขอใช้บริการได้รับใบแจ้งรายการ
ใช้บตัรเดบิตดงักล่าว เว้นแต่ผู้ขอใช้บริการพิสจูน์ได้ว่ารายการค่าใช้จ่ายในใบ
แจ้งรายการใช้บัตรเดบิตบางรายการไม่ถูกต้อง และไม่ได้เป็นความผิดหรือ
ความบกพร่องของผู้ ขอใช้บริการ แต่ทัง้นี ้ผู้ ขอใช้บริการต้องท าการทักท้วง
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 วนั นบัตัง้แต่วนัที่ผู้ขอใช้บริการได้รับใบแจ้งรายการ
ใช้บตัรเดบิต  



อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับใบแจ้ง
รายการใช้บตัรเดบิต ผู้ขอใช้บริการตกลงแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษรลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั และปฏิบตัิตามขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนด  

2.12 ธนาคารไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ในกรณีที่ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการไม่
ยินยอมรับบัตรเดบิต หรือไม่ให้ผู้ ขอใช้บริการใช้บัตรเดบิต ณ สถาน
ประกอบการนัน้ๆ  

2.13 ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าบตัรอิเล็กทรอนิกส์มีอายกุารใช้งานตามที่ระบุไว้บน
หน้าบตัรอิเล็กทรอนิกส์ โดยธนาคารจะด าเนินการออกบตัรอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
ทดแทนบตัรอิเล็กทรอนิกส์เดิมที่จะครบก าหนดอายกุารใช้งาน และจดัส่งบตัร
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ให้แก่ผู้ขอใช้บริการไปยงัที่อยู่ของผู้ขอใช้บริการที่ได้ให้ไว้แก่
ธนาคารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนครบก าหนดอายุการใช้งานของบัตร
อิเล็กทรอนิกส์เดิม 
ทัง้นี ้หากผู้ขอใช้บริการไม่เปิดใช้งานบตัรอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ที่ธนาคารได้จดัสง่
ให้ภายในระยะเวลาที่ธนาคารก าหนด ให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการไม่ประสงค์จะใช้
บริการบตัรอิเล็กทรอนิกส์อีกต่อไปเมื่อบตัรอิเล็กทรอนิกส์เดิมครบก าหนดอายุ
การใช้งาน และเมื่อครบระยะเวลาดงักล่าวแล้ว ผู้ขอใช้บริการจะไม่สามารถใช้
บริการบตัรอิเล็กทรอนิกส์ได้อีก ไม่ว่าทางช่องทางใดๆ 

2.14 ในกรณีที่บตัรอิเล็กทรอนิกส์สญูหาย หรือถูกโจรกรรม ผู้ขอใช้บริการจะต้อง
ติดต่อธนาคารทนัทีเพื่อระงบัการใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 4.1 โดยธนาคาร
จะด าเนินการระงบัการใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส์ดังกลา่วให้แก่ผู้ขอใช้บริการตามที่
ก าหนดไว้ในข้อ 4.2 
ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการเพิกเฉยไม่แจ้งต่อธนาคารตามที่ระบุในวรรคก่อน 
หรือผู้ขอใช้บริการแจ้งต่อธนาคารแล้วแต่การระงบัการใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส์ยงั
ไม่สมบรูณ์เสร็จสิน้และมีความเสียหายใดๆ เกิดขึน้ในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว ผู้
ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้ทัง้หมดแต่เพียงผู้ เดียว  
 
 
 



3. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ 

ผู้ ขอใช้บริการตกลงช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี 
ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน  ค่าธรรมเนียมสอบถาม
ยอดเงิน และค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติ ตลอดจน
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการใช้บริการบตัรอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อตกลงนี ้
ตามอัตราและเงื่อนไขที่ธนาคารประกาศก าหนด โดยผู้ ขอใช้บริการตกลงให้
ธนาคารมีสิทธิหกัเงินค่าธรรมเนียมดงักล่าวจากบญัชีเงินฝากและบญัชีเงินฝาก
อื่นๆ ของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กบัธนาคารได้ทนัที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการ
ทราบลว่งหน้า  

และในกรณีที่บัญชีเงินฝากดงักลา่วมีเงินไม่เพียงพอให้ธนาคารหกัเพื่อช าระ
ค่าธรรมเนียมรายปีทัง้หมด ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารมีสิทธิหกัเงินในบญัชี
เงินฝากที่ผู้ขอใช้บริการมีอยู่กับธนาคารได้ทนัทีเพื่อช าระค่าธรรมเนียมดงักล่าว
จนกว่าจะครบถ้วน และ  /หรือตกลงให้ธนาคารมีสิทธิ ปฏิเสธและระงบัการจ่ายเงิน
จากบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการจนกว่ายอดเงินในบญัชีเงินฝากจะมีจ านวน
ครบตามจ านวนค่าธรรมเนียมที่ต้องช าระธนาคารจึงจะด าเนินการหกัเพื่อช าระ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากธนาคารไม่สามารถหักเงินค่าธรรมเนียมได้ทัง้หมด
ภายในระยะเวลา 30 วัน ธนาคารมีสิทธิยกเลิกการใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์
ของผู้ขอใช้บริการได้ทนัที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบลว่งหน้า 

4. การระงับและการยกเลิกการใช้บริการ 

 4.1 ผู้ขอใช้บริการสามารถขอระงบัการใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส์ชัว่คราวหรือยกเลิก
การใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยติดต่อที่ สาขาธนาคารภายในเวลาท าการ
ของสาขาที่เก่ียวข้อง หรือ KKP Contact Center หมายเลขโทรศพัท์ 02 165 
5555 ได้ตลอด 24 ชัว่โมง หรือโดยวิธีการอื่นที่ธนาคารจะได้ก าหนดและแจ้ง
ให้ทราบตามวิธีการที่สมควร  

 4.2 ในกรณีขอระงับการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว ธนาคารจะระงับการใช้
บตัรอิเล็กทรอนิกส์ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที นบัแต่เวลาที่ได้รับแจ้งขอระงบั
ดังกล่าวโดยผู้ ขอใช้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในภาระหนีใ้ดๆ ที่เกิดขึน้อัน



เน่ืองมาจากการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ภายหลงัครบก าหนดเวลาระงับการ
ให้บริการตามที่ระบขุ้างต้น เว้นแต่ธนาคารพิสจูน์ได้ว่าภาระหนีท้ี่เกิดขึน้เป็น
การกระท าหรืองดเว้นการกระท าของผู้ ขอใช้บริการ หรือที่ผู้ ขอใช้บริการ
ยินยอมให้กระท าขึน้ 

 4.3 ในกรณีขอยกเลิกการใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารตกลงคืนค่าธรรมเนียม
การใช้บริการที่ธนาคารได้เรียกเก็บไว้แล้ว ตามส่วนของระยะเวลาที่ยงัไม่ได้
ใช้บริการ ตามวิธีการและช่องทางที่ธนาคารก าหนด  

 4.4 ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการแจ้งให้ธนาคารยกเลิกบัตรอิเล็กทรอนิกส์เน่ืองจาก
บตัรสญูหาย หรือถูกโจรกรรมแล้ว หากต่อมามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งน าบตัร
อิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าวไปใช้  ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารมีสิทธิยึดบตัร
อิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่วได้ทนัที 

5. อื่นๆ 

5.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข
การใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ อัตราดอกเบีย้ อัตราเบีย้ปรับ อัตรา
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในข้อตกลงนี ้และ/หรือคู่มือได้ โดยแจ้งให้ผู้ขอ
ใช้บริการทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนมีผล
ใช้บงัคบั เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วน ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารแจ้งให้ทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรโดยส่งไปยังที่อยู่ของผู้ ขอใช้บริการที่ได้ให้ไว้แก่
ธนาคารล่าสดุล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั ก่อนมีผลใช้บงัคบั หรือประกาศ
ให้ทราบทางหนงัสือพิมพ์รายวนัภาษาไทยที่แพร่หลายในประเทศ ล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 15 วนั ก่อนมีผลใช้บงัคบั โดยในกรณีประกาศทางหนงัสือพิมพ์
ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรซ า้อีกครัง้หนึ่ง 
ทัง้นี ้ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงตามที่ระบใุนวรรคก่อนซึ่งเป็นประโยชน์หรือ
ลดภาระแก่ผู้ขอใช้บริการที่ก าหนดให้มีผลใช้บงัคบัได้ทนัที ธนาคารจะแจ้ง
ให้ผู้ขอใช้บริการทราบภายใน 30 วนั หลงัมีผลใช้บงัคบั 

5.2  ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการเลือกใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทที่ได้รับสิทธิพิเศษ
เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ธนาคารหรือบุคคลผู้ ให้สิทธิพิเศษก าหนด (เช่น การ
ประกนัวินาศภยับางประเภท) ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข 



ข้อตกลง ความคุ้มครอง หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้เป็นไปตามเอกสาร หรือ
ข้อตกลงอื่นใดที่ธนาคาร หรือบคุคลผู้ให้สิทธิพิเศษดงักลา่วก าหนด 

5.3  ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการต้องการสอบถามข้อมลูเก่ียวกับบตัรอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือร้องเรียนการใช้บริการ สามารถติดต่อได้ที่สาขาของธนาคาร หรือ KKP 
Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02 165 5555 หรือหมายเลขโทรศัพท์
อื่นและ/หรือช่องทางอื่นที่ธนาคารจะได้ก าหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป 

 



ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ KKP e-Banking 

บริการ KKP e-Banking (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่าง) เป็นหนึ่งในบริการด้าน
การเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารและอยู่ภายใต้ข้อตกลงและ
เงื่อนไขเก่ียวกบัการใช้บริการด้านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (“ ข้อตกลง
หลัก”) 

1. ค านิยาม 
 ในข้อตกลงนี ้ค าว่า 

1.1 “บริการ KKP e-Banking” หมายถึง ช่องทางของธนาคารเพื่อเข้าถึง 
ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการทางการเงินของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน
ภทัร รวมถึงผลิตภณัฑ์และ/หรือบริการใดๆ ที่กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน
ภัทรได้ รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนการขายซึ่ง ให้บริการผ่านเครือข่าย
อิน เทอ ร์ เน็ตตามช่องทาง เว็บไซ ต์  และ /ห รือช่องทาง  KKP Mobile 
Application และหรือช่องทางอื่นใดที่ธนาคารจดัให้มีขึน้ในอนาคต 

1.2 “กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร” หมายถึง บริษัทในกลุ่มธุรกิจ
การเงินเกียรตินาคินภัทร อาทิ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) บริษัทหลกัทรัพย์จดัการ
กองทนุ เกียรตินาคินภทัร จ ากดั เป็นต้น 

1.3 “บริษัทหลักทรัพย์” หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จ ากดั 
(มหาชน)  

1.4 “เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ KKP e-Banking และ/หรือเว็บไซต์ KKP 
Securities  

1.5 “เว็บไซต์ KKP e-Banking” หมายถึง เว็บไซต์ของธนาคาร ภายใต้  
domain name ช่ือ kkpfg.com หรือในช่ือ domain name อื่นที่ธนาคารก าหนด
และได้แจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบต่อไป  

เอกสารแนบ 2 



1.6 “เว็บไซต์ KKP Securities” หมายถึง เว็บไซต์ของบริษัทหลกัทรัพย์ ภายใต้ 
domain name ช่ือ kkpfg.com หรือในช่ือ domain name อื่นที่บริษัทหลกัทรัพย์
ก าหนดและได้แจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบต่อไป  

1.7 “KKP Mobile Application” หมายถึง แอพพลิเคชั่นทางการเงินของ
ธนาคาร ส าหรับการเข้าใช้บริการ KKP e-Banking บนโทรศพัท์มือถือ แท็บ
เล็ตหรืออปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่รองรับการใช้งานดงักลา่ว  

1.8   “ผู้รับช าระ” หมายถึง ธนาคาร และ/หรือผู้ รับช าระเงินรายอื่นที่ธนาคาร
ก าหนด 

1.9 “ค าสั่ ง” หมายถึง ข้อมูลที่ผู้ ขอใช้บริการได้ก าหนดขึน้ส าหรับการท า
ธุรกรรมผ่านบริการ KKP e-Banking เพื่อระบุให้ธนาคารและ/หรือบริษัท
หลกัทรัพย์ด าเนินการตามข้อมลูที่ผู้ขอใช้บริการก าหนด เช่น ประเภทธุรกรรม 
รายละเอียดเก่ียวกบัจ านวนเงินที่จะท ารายการ บญัชีเงินฝากปลายทาง หรือ
ช่ือผู้ รับช าระและก าหนดเวลาที่จะให้การท ารายการมีผล 

1.10 “รายละเอียดบริการ” หมายถึง คู่มือการใช้บริการหรือรายละเอียด
บริการเก่ียวกบัขัน้ตอนหรือวิธีการใช้บริการ KKP e-Banking รวมถึงที่จะได้มี
การแก้ไขหรือเพิ่มเติมต่อไป ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี ้โดยผู้ขอใช้
บริการสามารถตรวจสอบรายละเอียดบริการได้ที่ 

https://ebanking.kkpfg.com/ebanking หรือช่องทางอื่นที่ธนาคารและ/หรือ
บริษัทหลกัทรัพย์จะได้ก าหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป  

ค านิยามใดที่มิได้ระบใุนข้อตกลงนี ้ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ค านิยามที่ระบไุว้ใน
ข้อตกลงหลกัมาใช้บงัคบั  ทัง้นีห้ากมีค านิยามใดในข้อตกลงหลกัขดัหรือแย้ง
กบัค านิยามในข้อตกลงนี ้ ให้ใช้บงัคบัตามค านิยามในข้อตกลงนี ้



1.11  “บริการโอนเงิน” หมายถึง บริการที่ผู้ขอใช้บริการสามารถโอนเงินจาก
บญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการไปยงับญัชีเงินฝากปลายทางที่ผู้ขอใช้บริการ
ก าหนดทัง้ที่มีอยู่กบัธนาคารและที่มีอยู่กบัสถาบนัการเงินอื่น  

1.12  “บริการช าระค่าสินค้าและบริการ” หมายถึง บริการที่ผู้ ขอใช้บริการ
สามารถหกัเงินจากบญัชีเงินฝากและโอนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ รับช าระ เพื่อ
น าไปช าระหนีแ้ละ/หรือภาระผูกพนัที่ผู้ขอใช้บริการมีอยู่กับผู้ รับช าระรวมถึง
เพื่อด าเนินการอื่นใดตามที่ผู้ขอใช้บริการแจ้งให้ไว้แก่ผู้ รับช าระ 

1.13  “บริการเปลี่ยนระยะเวลาฝากประจ า” หมายถึง บริการที่ผู้ขอใช้บริการ
ซึ่งมีบัญชีเงินฝากประจ ากับธนาคารสามารถเปลี่ยนระยะเวลาฝากประจ า
ของบญัชีเงินฝากประจ าดงักล่าวได้ ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารก าหนดส าหรับ
บญัชีเงินฝากแต่ละประเภท 

1.14  “บริการเรียกดูข้อมูลบัญชีเงินฝาก” หมายถึง บริการที่ผู้ขอใช้บริการ
สามารถเรียกดรูายการเคลื่อนไหวของบญัชีเงินฝาก ไม่ว่าจะแสดงในรูปแบบ
ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก (Balance Inquiry) หรือใบแจ้งรายการ
เคลื่อนไหวของบญัชีเงินฝากแบบย้อนหลงั (Statement Inquiry)  

1.15   “บริการเรียกดูข้อมูลบัญชีการลงทนุ” หมายถึง 
บริการที่ผู้ขอใช้บริการสามารถเรียกดรูายการเคลือ่นไหวของบญัชีการลงทนุ
ในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างๆ ที่ธนาคารก าหนด 
ซึง่ผู้ขอใช้บริการได้ลงทนุผา่นธนาคารในฐานะตวัแทนการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ  

1.16  “บริการเรียกดูข้อมูลบัญชีสินเช่ือ” หมายถึง บริการที่ผู้ขอใช้บริการ
สามารถเรียกดรูายการเคลือ่นไหวของบญัชีสนิเช่ือต่างๆ 
ซึง่ผู้ขอใช้บริการมีอยูก่บัธนาคาร  



1.17  “บริการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert)” หมายถึง บริการที่ผู้ขอใช้บริการที่ได้
ลงทะเบียนใช้บริการ KKP พร้อมเพย์แล้ว สามารถส่งข้อความแจ้งเตือนไปยงั
ผู้ รับข้อความให้ช าระเงินตามจ านวนที่ระบุไว้ให้แก่ผู้ ขอใช้บริการและรับ
ข้อความจากบคุคลอื่นที่ประสงค์จะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการช าระเงินได้ 

1.18  “บริการช าระเงินด้วย QR Code (QR Code Payment)”  หมายถึง 
บริการที่ผู้ขอใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนใช้บริการ KKP พร้อมเพย์แล้ว สามารถ
สร้าง QR Code เพื่อรับช าระเงินจากบคุคลอื่น และสแกน QR Code เพื่อช าระ
เงินให้แก่บคุคลใดๆ ได้ 

1.19  “บริการขอปรับปรุงโครงสร้างหนี  ้(Trouble Debts Restructuring)” 
หมายถึง  บริการที่ผู้ ขอใช้บริการสามารถขอปรับปรุงโครงสร้างหนี ้ 
ตามประเภทสญัญาสินเช่ือและเงื่อนไขที่ธนาคารก าหนด  

1.20  “บริการด้านกองทุนรวม (Mutual Fund)” หมายถึง บริการที่ผู้ ขอใช้
บริการสามารถซือ้ ขายคืน และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในกองทนุรวมต่างๆ 
ที่ธนาคารเป็นตัวแทนการขาย รับซือ้คืน และสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเรียกดูข้อมูลกองทุนรวม ข้อมูลระดับความเสี่ยงของผู้ขอใช้บริการ 
(Risk Profile) และข้อมลูอื่นๆ ตามที่ธนาคารและ/หรือบริษัทหลกัทรัพย์ ได้จดั
ให้มีขึน้  

1.21  “บริการตรวจสอบเครดิตบูโร (Request NCB)” หมายถึง
บริการที่ผู้ขอใช้บริการสามารถยืน่ค าขอตรวจสอบเครดิตบโูรต่อบริษัท ข้อมลู
เครดิตแห่งชาติ จ ากดั (“บริษัทข้อมลูเครดิต”) 

1.22  “บ ริการ เ ปิดบัญชี เ งินฝาก (Online Open Account)”  หมายถึง 
บริการที่ผู้ขอใช้บริการสามารถขอเปิดบัญชีเงินฝากตามประเภทที่ธนาคาร
ก าหนด 



1.23  “บริการถอนเงินไม่ใช้บัตร(Cardless Withdrawal)” หมายถึง บริการที่
ผู้ขอใช้บริการสามารถเบิกถอนเงินสดจากบัญชีเงินฝากที่ผู้ขอใช้บริการมีอยู่
กบัธนาคารโดยไม่ใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยธนาคาร หรือเบิกใช้สินเช่ือ 
KKP Cash Card โดยไม่ใช้บัตรกดเงินสด KKP Cash Card รวมถึงการเบิก
ใช้สินเช่ืออื่นๆ ที่ธนาคารจะจดัให้มีขึน้ต่อไป 

ค านิยามใดที่มิได้ระบุในข้อตกลงนี ้ผู้ ขอใ ช้บริการตกลงให้ค านิยามที่ระบุไว้ใน
ข้อตกลงหลกัมาใช้บังคบั  ทัง้นีห้ากมีค านิยามใดในข้อตกลงหลกัขัดหรือแย้งกับค า
นิยามในข้อตกลงนีใ้ห้ใช้บงัคบัตามค านิยามในข้อตกลงนี ้

 

2. ขอบเขตการให้บริการ 
 ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า ปัจจบุนับริการ KKP e-Banking ให้บริการผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ และ/หรือ KKP Mobile Application ซึ่งผู้ ขอใช้บริการสามารถเข้าถึง
ผลิตภณัฑ์และ/หรือบริการของธนาคาร และ/หรือกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร 
ได้ตามที่ธนาคารก าหนด โดยมีรายละเอียดผลิตภณัฑ์และ/หรือบริการดงัต่อไปนี ้

2.1 ผลิตภณัฑ์และ/หรือบริการของธนาคารผ่านเว็บไซต์  
 2.1.1 เว็บไซต์ KKP e-Banking ได้แก่ 

  (1)  บริการโอนเงิน 
 (2)  บริการช าระค่าสินค้าและบริการ 
 (3)  บริการเปลี่ยนระยะเวลาฝากประจ า  
 (4)  บริการเรียกดขู้อมลูบญัชีเงินฝาก  
 (5)  บริการลงทะเบียน KKP พร้อมเพย์ 
 (6)  บริการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert)  
 (7) บริการเรียกดขู้อมลูบญัชีการลงทนุ 
 (8)  บริการอื่นๆ ที่ธนาคารจะจดัให้มีขึน้ต่อไป 



2.1.2 เว็บไซต์ KKP Securities ได้แก่ 
  (1)  บริการโอนเงิน  
 (2)  บริการช าระค่าสินค้าและบริการ  
 (3)  บริการอื่นๆ ที่ธนาคารจะจดัให้มีขึน้ต่อไป 
 

2.2 ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์ผ่าน 
 KKP Mobile Application 
 2.2.1 ผลิตภณัฑ์และ/หรือบริการของธนาคาร ได้แก่ 

  (1)  บริการโอนเงิน  
 (2)  บริการช าระค่าสินค้าและบริการ  
 (3)  บริการเรียกดขู้อมลูบญัชีเงินฝาก 

(4)  บริการเรียกดขู้อมลูบญัชีการลงทนุ 
(5)  บริการเรียกดขู้อมลูบญัชีสินเช่ือ  

 (6)  บริการลงทะเบียน KKP พร้อมเพย์  
 (7)  บริการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert)  
 (8)  บริการช าระเงินด้วย QR Code (QR Code Payment)  
 (9)  บริการด้านกองทนุรวม (Mutual Fund)   
 (10)  บริการตรวจสอบเครดิตบโูร (Request NCB)  
 (11)  บริการเปิดบญัชีเงินฝาก (Online Open Account) 
 (12)  บริการถอนเงินไม่ใช้บตัร (Cardless Withdrawal)  

 (13)  บริการขอปรับปรุงโครงสร้างหนี ้(Trouble Debts 
Restructuring)  

 (14)  บริการอื่นๆ ที่ธนาคารจะจดัให้มีขึน้ต่อไป 
 
 



 2.2.2 ผลิตภณัฑ์และ/หรือบริการของบริษัทหลกัทรัพย์ ได้แก่ 
  (1)   บ ริการ เ ปิดบัญชีลงทุน  (Kiatnakin Phatra Securities 
Investment Account) ซึ่งเป็นบริการที่ผู้ ขอใช้บริการสามารถเปิดบัญชีลงทุนกับ
บริษัทหลกัทรัพย์เพื่อการลงทนุทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  
   (2)  บริการของบริษัทหลักทรัพย์ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไข
เก่ียวกับการให้บริการด้านการเงินซึ่ งบริษัทหลักทรัพย์จัดให้มี ในช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

 (3)  บริการอื่นๆ ที่บริษัทหลกัทรัพย์จะจดัให้มีขึน้ต่อไป 
 
3. เงื่อนไขการใช้บริการ 

 ผู้ ขอใช้บริการรับทราบ และตกลงกับธนาคารและ/หรือบริษัทหลักทรัพย์    
ดงัต่อไปนี ้
 3.1 ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ผู้ขอใช้บริการจะสามารถใช้บริการ KKP 

e-Banking ได้เมื่อผู้ขอใช้บริการได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) แจ้ง
ผลยืนยันการสมัครใช้บริการจากธนาคาร และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์ 
(แล้วแต่กรณี) และได้ปฏิบัติตามขัน้ตอนที่ธนาคารและ/หรือบริษัท
หลกัทรัพย์ ก าหนดไว้ใน Email ดงักลา่วครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว  

3.2 การใช้บริการ KKP e-Banking ในแต่ละครัง้ ผู้ขอใช้บริการต้องเข้าสู่ระบบ
การใช้บริการ KKP e-Banking ผ่านช่องทางและด าเนินการตามที่ธนาคาร
ก าหนดไว้ในรายละเอียดบริการ ทัง้นี ้ผู้ ขอใช้บริการรับทราบและตกลงให้
ธนาคารเข้าถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ขอใช้บริการเพื่อการให้บริการ 
และการรักษาความปลอดภยัในการใช้บริการ KKP e-Banking  

 3.3 ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการ (1) ไม่สามารถใช้รหสัประจ าตวัได้ไม่ว่าด้วยเหตใุด 
หรือ (2) ขอแจ้งอายดัหรือระงบัการใช้รหสัประจ าตวั หรือ (3) ถูกโจรกรรม 



หรือเช่ือว่ามีการใช้รหสัประจ าตวัเข้าสู่บริการ KKP e-Banking โดยบุคคล
อื่น ผู้ขอใช้บริการต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทนัที โดยติดต่อที่ KKP Contact 
Center หมายเลขโทรศัพท์ 02 165 5555 หรือ ติดต่อที่สาขาของธนาคาร 
โดย ธนาคารจะด าเนินการระงับการใช้รหสัประจ าตวัให้แก่ผู้ขอใช้บริการ
ภายในระยะเวลาที่ธนาคารได้แจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ 

 3.4 ในกรณีที่ผู้ ขอใช้บริการไม่สามารถใช้รหัสประจ าตัวได้เน่ืองมาจากถูก
โจรกรรม หรือเช่ือว่ามีการใช้รหสัประจ าตวัเข้าสู่บริการโดยบคุคลอื่น แต่ไม่
แจ้งต่อธนาคารตามที่ระบใุนข้อ 3.3 หรือได้แจ้งแล้วแต่การระงบัการใช้รหสั
ประจ าตัวดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์ หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึน้ในช่วง
ระยะเวลาดงักลา่ว ผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้ 

3.5 ในกรณีที่ผู้ ขอใช้บริการใส่รหัสประจ าตัวผิดตามจ านวนครัง้ที่ธนาคาร
ก าหนด บริการ KKP e-Banking จะถูกระงบัการให้บริการเป็นการชั่วคราว 
ซึ่งผู้ขอใช้บริการต้องปฏิบัติตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดบริการ
เพื่อให้สามารถใช้บริการ KKP e-Banking ได้ต่อไป 

3.6 ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการท าค าสัง่ผ่านบริการ KKP e-Banking แล้ว ผู้ขอใช้
บริการจะไม่สามารถแก้ไข ระงบั หรือยกเลิกค าสัง่ในภายหลงัได้ เว้นแต่เป็น
รายการค าสัง่ล่วงหน้าที่บริการ KKP e-Banking ได้แสดงสถานะของค าสัง่
ว่า “รอด าเนินการ” (pending) ซึ่งผู้ ขอใช้บริการจะต้องด าเนินการตาม
ขัน้ตอนที่ระบไุว้ในบริการ KKP e-Banking 

3.7 ผู้ขอใช้บริการตกลงและรับทราบว่า กรณีที่ผู้ขอใช้บริการท ารายการโอนเงิน 
หรือช าระค่าสินค้าและบริการโดยมีการระบุข้อความในบันทึกช่วยจ า 
(Note) บริการ KKP e-Banking จะด าเนินการส่งข้อความดังกล่าวไปยัง
ธนาคารของผู้ รับโอนหรือธนาคารของผู้ รับช าระพร้อมกบัค าสัง่โอนเงินหรือ
ค าสัง่ช าระค่าสินค้าและบริการซึ่งอาจมีการแสดงข้อความดังกล่าวให้แก่
ผู้ รับโอนหรือผู้ รับช าระ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับนโยบายการให้บริการของธนาคาร



นัน้ๆ  และในการนีผู้้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารเปิดเผยข้อมลูของผู้ขอใช้
บริการให้แก่ธนาคารของผู้ รับโอนหรือธนาคารของผู้ รับช าระดงักลา่ว 

3.8 เมื่อธนาคารได้รับค าสัง่เก่ียวกับการโอนเงินหรือช าระค่าสินค้าและบริการ
ครบถ้วนแล้ว ธนาคารจะด าเนินการโอนเงินภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
รายละเอียดบริการ 

3.9 ในกรณีที่ธนาคารด าเนินการตามค าสัง่ครบถ้วนแล้ว ผู้ขอใช้บริการจะได้รับ
หลกัฐานการท ารายการจากธนาคารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) 
หรือข้อความทางโทรศพัท์ (SMS) ที่ผู้ขอใช้บริการได้ให้ไว้กบัธนาคาร หรือ
ช่องทางอื่นที่ธนาคารเห็นสมควร ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบผล
การด าเนินการตามค าสั่งดังกล่าวได้จากบริการ KKP e-Banking ตาม
วิธีการที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดบริการ  
ทัง้นี  ้ในการใช้บริการด้านกองทุนรวม (Mutual Fund) ผู้ ขอใช้บริการ
รับทราบว่าหลกัฐานการท ารายการดงักล่าวเป็นแต่เพียงหลกัฐานการท า
รายการผ่านบริการ KKP e-Banking เท่านัน้ โดยผู้ขอใช้บริการต้องอ้างอิง
ใบยืนยนัการท ารายการที่จดัท าโดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เกียรติ
นาคินภทัร จ ากัด (“บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน”)เป็นหลกัฐานการท า
รายการที่สมบรูณ์ 

3.10 ในการใช้บริการ KKP e-Banking ผู้ ขอใช้บริการตกลงผูกพันและปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขส าหรับผลิตภณัฑ์และ/หรือบริการของธนาคารแต่ละประเภท 
ดงันี ้

    3.10.1 บริการโอนเงิน 
  ผู้ขอใช้บริการสามารถท าค าสัง่ได้ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ ภายในวนั 

เวลา วิ ธีการ และวงเงินการท ารายการตามที่ก าหนดไว้ใน
รายละเอียดบริการ 

 



    3.10.2 บริการช าระค่าสินค้าและบริการ 
(1)  ผู้ ขอใช้บริการสามารถช าระค่าสินค้าและบริการได้เฉพาะ
ส าหรับผู้ รับช าระที่ธนาคารก าหนด 
(2)  ผู้ขอใช้บริการสามารถท าค าสัง่ได้ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ ภายใน
วัน เวลา วิธีการ และวงเงินการท ารายการตามที่ก าหนดไว้ใน
รายละเอียดบริการ 

    3.10.3 บริการเปลี่ยนระยะเวลาฝากประจ า 
(1)  ผู้ขอใช้บริการสามารถส่งค าสัง่เพื่อขอเปลี่ยนระยะเวลาฝาก
ประจ าได้เฉพาะบญัชีเงินฝากประจ าประเภทที่ธนาคารก าหนดไว้
เท่านัน้ 
(2)  ผู้ขอใช้บริการสามารถท าค าสัง่ได้ภายในวนั เวลา และวิธีการ
ตามที่ธนาคารก าหนดไว้ในรายละเอียดบริการ โดยผู้ขอใช้บริการ
สามารถท าค าสัง่เพื่อเปลี่ยนระยะเวลาการฝากของแต่ละยอดเงนิ
ที่ฝากไว้ได้ 1 ครัง้/บญัชี/วนั 
(3)  ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนระยะเวลาฝาก
ประจ าได้ โดยตรวจสอบผ่านบริการ KKP e-Banking 

    3.10.4 บริการเรียกดขู้อมลูบญัชี 
 ผู้ขอใช้บริการสามารถเรียกดูข้อมลูบญัชีเงินฝากข้อมลูบญัชีเงิน

ฝาก ข้อมลูบญัชีการลงทนุ ข้อมลูบญัชีสินเช่ือ ได้ตลอด 24 ชัว่โมง 
ทัง้นีเ้ฉพาะข้อมูลบัญชีที่ธนาคารและ/หรือบริษัทหลักทรัพย์
ก าหนดเท่านัน้ โดยข้อมูลที่แสดงให้ผู้ ขอใช้บริการเห็นจะเป็น
ข้อมลูที่ได้รับจากการประมวลผลผ่านบริการ KKP e-Banking ณ 
ขณะที่ผู้ขอใช้บริการเข้าใช้บริการเรียกดขู้อมลูบญัชี 

 
 



  3.10.5 บริการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert) 
(1)  ผู้ขอใช้บริการสามารถท าค าสัง่เตือนเพื่อจ่ายและรับข้อความ
เตือนเพื่อจ่ายได้ โดยปฏิบตัิตามขัน้ตอนและวธีิการตามที่ธนาคาร
ก าหนด 
(2)  ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าการให้บริการเตือนเพื่อจา่ย ธนาคาร
เป็นเพียงผู้ ให้บริการช่องทางในการส่งและรับค าสัง่เท่านัน้ และ
หากค าสัง่ดังกล่าวท าขึน้เพื่อทวงถามหนีก้ารที่ผู้ขอใช้บริการท า
ค าสัง่เตือนเพื่อจ่ายไปยงัผู้ รับข้อความเป็นการกระท าของผู้ขอใช้
บริการเองแต่เพียงผู้ เดียว ธนาคารไม่ได้ให้บริการหรือเป็นตวัแทน
ทวงถามหนีใ้ห้ผู้ขอใช้บริการแต่อย่างใด 
(3)  ในการท าค าสัง่เตือนเพื่อจ่าย ผู้ขอใช้บริการรับรองว่าผู้ขอใช้
บริการเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายในการเตือนเพื่อจ่ายเงินและการ
ได้รับเงินตามที่ระบุในค าสัง่ และผู้ขอใช้บริการจะส่งค าสั่งด้วย
ข้อความที่สุภาพ ไม่ใช้ข้อความที่หยาบคาย หรือผิดกฎหมาย 
รวมทัง้จะไม่ท าการใดๆ อนัเป็นการฝ่าฝืนหรือขดัต่อกฎหมายใดๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
(4)  เมื่อผู้ขอใช้บริการได้สง่ค าสัง่เตือนเพื่อจ่ายแล้ว ผู้ขอใช้บริการ
จะไม่สามารถแก้ไขหรือยกเลิกค าสัง่ดงักลา่วได้ 
(5)  ในกรณีที่ธนาคารตรวจพบการท าค าสัง่ใดๆ ที่อาจเป็นการขดั
ต่อกฎหมาย และ/หรือเข้าข่ายน่าสงสยั และ/หรือผิดปกติ ผู้ขอใช้
บริการรับทราบและยินยอมให้ธนาคารระงับการส่งค าสั่งหรือ
ยกเลิกการให้บริการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert) ได้ทันที  โดย
ธนาคารไม่จ าต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า ทัง้นี ้เพื่อ
เป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้กับผู้ รับข้อความ 



และ/หรือบุคคลอื่นใด โดยผู้ขอใช้บริการตกลงไม่ยกเหตดุังกล่าว
ขึน้กลา่วอ้างเพื่อให้ธนาคารรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ  
(6)  ผู้ขอใช้บริการรับรองว่า หากการส่งค าสัง่เตือนเพื่อจ่ายของผู้
ขอใช้บริการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร และ/หรือผู้ รับ
ข้อความ และ/หรือบคุคลอื่นใด ผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายที่เกิดขึน้ทัง้หมดแต่เพียงผู้ เดียว 

 3.10.6 บริการด้านกองทนุรวม (Mutual Fund) 
(1)  ผู้ ขอใช้บริการจะต้องเปิดบัญชีหน่วยลงทุนไว้กับบริษัท
หลกัทรัพย์จัดการกองทุนแล้ว โดยผู้ขอใช้บริการสามารถท าค า
สั่งซือ้ ขายคืนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้
ภายในวนั เวลาที่ธนาคารก าหนด ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการจะต้องท า
การประเมิน หรือทบทวนการประเมินความเหมาะสมในการ
ลงทุนหรือการท าธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน (Suitability 
Test) ตามที่ธนาคารก าหนด 
(2)   ผู้ ขอใช้บริการอาจขอเพิกถอนค าสั่งซื อ้  ขายคืน หรือ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้ท าผ่านบริการด้านกองทนุรวมได้ โดย
ผู้ ขอใช้บริการต้องด าเนินการเพิกถอนค าสั่งตามวิธีการและ
ภายในระยะเวลาที่ธนาคารก าหนด 
(3)  กรณีที่ผู้ขอใช้บริการท าค าสัง่ขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนผ่านบริการ KKP e-Banking และผ่านช่องทางอื่นๆ ด้วย
ภายในวนัเดียวกัน ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าจ านวนหน่วยลงทนุ
คงเหลือที่แสดงผ่านบริการ KKP e-Banking จะค านวณจาก
ค าสัง่ขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ท าผ่านบริการ KKP e-
Banking ในวนันัน้เท่านัน้  



 ผู้ ขอใช้บริการมีหน้าที่ศึกษาข้อจ ากัดในการขายคืน หรือ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในแต่ละครัง้  หากเกิดกรณีที่ผู้ขอใช้บริการ
ท าค าสัง่ขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเกินกว่าจ านวนหน่วย
ลงทุนคงเหลือที่ผู้ ขอใช้บริการสามารถท าค าสั่งได้  บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนอาจปฏิเสธค าสั่งในส่วนที่บริษั ท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุเห็นว่าเกินจ านวนดงักล่าวได้และให้ถือ
เป็นที่สุด ทัง้นี ้ผู้ ขอใช้บริการตกลงไม่เรียกร้องให้ธนาคารต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้จากเหตดุงักลา่วแต่อย่างใด  
(4)  ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า ข้อมลูต่างๆ ที่แสดงผลผ่านบริการ
ด้านกองทุนรวม อาจมิใช่ข้อมูลล่าสุดและไม่ถือเป็นการรับรอง
ข้อมลูโดยธนาคาร ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการมีข้อสงสยัหรือต้องการ
ข้อมลูหรือรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ขอใช้บริการต้องสอบถามบริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุที่ผู้ขอใช้บริการท าธุรกรรมโดยตรง 
(5)  ผู้ ขอใช้บริการรับทราบว่า ข้อก าหนดในการใช้บริการด้าน
กองทุนรวมตามที่ระบุในข้อตกลงนีแ้ละข้อตกลงการใช้บริการ
หน่วยลงทนุผ่านบริการ KKP e-Banking/ค าเตือนและค าแนะน า
ที่ส าคญัไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดและเงื่อนไขต่างๆ 
ที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้วนโครงการจัดการกองทุน และ/หรือข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ขอใช้บริการกับบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน 
โดยผู้ขอใช้บริการยงัคงผกูพนัและปฏิบตัิตามหนงัสือชีช้วน และ/
หรือข้อผกูพนัที่เก่ียวข้องต่อไปตามเดิมทกุประการ 

3.10.7 บริการตรวจสอบเครดิตบโูร (Request NCB)  
(1)  ผู้ขอใช้บริการตกลงผกูพนัและปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการยื่นค าขอตรวจสอบข้อมูลของบริษัทข้อมูล



เครดิตผ่าน KKP Mobile Application ตามที่บริษัทข้อมลูเครดิต
ก าหนด 
(2)  ผู้ ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลเครดิต และ/หรือ
คะแนนเครดิตได้ ต่อเมื่อผู้ขอใช้บริการเป็นบคุคลสญัชาตไิทยและ
มีอาย ุ20 ปีบริบรูณ์ขึน้ไป 
(3)  ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่าจะต้องช าระคา่ธรรมเนียม
ในการใช้บริการตรวจสอบเครดิตบูโรให้แก่บริษัทข้อมูลเครดิต
ตามอตัราที่บริษัทข้อมลูเครดิตก าหนด โดยหกัจากบญัชีเงินฝาก
ที่ผู้ขอใช้บริการมีอยู่กบัธนาคาร 
(4)  ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบรายงานข้อมูลเครดิตและ/ 
ห รื อ ค ะ แ น น เ ค ร ดิ ต แ บ บ ย่ อ ไ ด้ ผ่ า น ท า ง  KKP Mobile 
Applicationภายในระยะเวลาที่ก าหนดเท่านัน้  และจะได้รับ
รายงานข้อมลูเครดิตและ/หรือคะแนนเครดิตแบบเต็มจากบริษัท
ข้อมลูเครดิตผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ที่
ผู้ขอใช้บริการมีอยู่กับธนาคารซึ่งบริษัทข้อมลูเครดิตจะจดัส่งรหัส
ในการเปิดรายงานข้อมูลเครดิตและ/หรือคะแนนเครดิตผ่าน
ข้อความทางโทรศพัท์ (SMS) ที่ผู้ขอใช้บริการได้ให้ไว้กบัธนาคาร  

3.10.8 บริการเปิดบญัชีเงินฝากออนไลน์ (Online Open Account) 
(1)  ผู้ ขอใช้บริการสามารถขอเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ผ่าน
ช่องทาง  KKP Mobile Application ไ ด้ เฉพาะบัญชี เงินฝาก
ประเภทที่ธนาคารก าหนดไว้เท่านัน้  
(2)  ผู้ขอใช้บริการจะต้องท าค าสัง่ขอเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์
ภายในวัน เวลา และวิ ธีการตามที่ ธนาคารก าหนดไว้ใน
รายละเอียดบริการ  



(3)  เว้นแต่ธนาคารจะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ ขอใช้บริการ
รับทราบว่าการเปิดบญัชีเงินฝากออนไลน์นีเ้ป็นบญัชีเงินฝากที่ไม่
มีสมุดคู่ฝาก โดยผู้ ขอใช้บริการสามารถใช้บริการ KKP e-
Banking ได้ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ธนาคารก าหนด  
(4)  ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า ในการเปิดบญัชีเงินฝากออนไลน์ ผู้
ขอใช้บริการจะต้องสมัครใช้บริการ KKP e-Banking ผู้ ขอใช้
บริการจงึจะสามารถเข้าท าธุรกรรมเก่ียวกบับญัชีเงินฝากดงักลา่ว
ได้  
(5)  ผู้ ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่าการเปิดบัญชีเงินฝาก
ออนไลน์จะส าเร็จเมื่อธนาคารแจ้งผลการเปิดบญัชีเงินฝากให้แก่
ผู้ขอใช้บริการผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) 
หรือวิธีการอื่นใดที่ธนาคารเห็นสมควร 
(6)  ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่า กรณีการเปิดบัญชีเงิน
ฝากออนไลน์ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการซือ้ขาย
หลักทรัพย์ และ/หรือท าธุรกรรมอื่นใดกับบริษัทหลักทรัพย์ใดๆ  
ธนาคารจะต้องน าส่งผลการเปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าวรวมถึง
ข้อมลูอื่นใดที่จ าเป็นของผู้ขอใช้บริการไปยงับริษัทหลกัทรัพย์เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการใช้บริการของผู้ขอใช้บริการ  

3.10.9 บริการถอนเงินไม่ใช้บตัร (Cardless Withdrawal) 

(1)  ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้บริการถอนเงินไม่ใช้บตัรได้เฉพาะ
กรณีที่ผู้ขอใช้บริการใช้บริการถอนเงินไม่ใช้บตัรจากบญัชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวนัทีผู่้ขอใช้บริการมีอยู่กบั
ธนาคาร รวมถึงการเบิกใช้เงินสินเช่ือ KKP Cash Card และ/หรือ
สินเช่ืออื่นๆ ตามที่ธนาคารก าหนดเท่านัน้  



(2)  ในการใช้บริการถอนเงินไม่ใช้บตัร ผู้ขอใช้บริการจะได้รับรหสั
ประจ าตวั โดยผู้ขอใช้บริการมีหน้าที่เก็บรักษารหสัประจ าตวัไว้ใน
ที่ปลอดภัยและเก็บไว้เป็นความลบัไม่เปิดเผยให้บุคคลอื่นล่วงรู้ 
และในการใช้บริการดังกล่าวผู้ ขอใช้บริการจะต้องท ารายการ
ต่างๆ ด้วยตนเองเท่านัน้ 

(3)  ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้บริการถอนเงินไม่ใช้บตัรส าหรับเบิก
ถอนเงินที่เคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติตามที่ธนาคารก าหนด และ
สามารถใช้บริการดังกล่าวได้ตามจ านวนครัง้และตามวงเงินที่
ธนาคารประกาศก าหนดไว้ในคู่มือการใช้บริการเท่านัน้ 

(4)  ในกรณีที่ผู้ ขอใช้บริการใส่รหัสประจ าตัวผิดติดต่อกันตาม
จ านวนครัง้ที่ธนาคารก าหนด ธนาคารจะท าการยกเลิกรายการ
ถอนเงินไม่ใช้บัตรดังกล่าว และผู้ ขอใช้บริการจะต้องเข้าท า
รายการเพื่อรับรหสัประจ าตวัใหม่อีกครัง้ 

(5)  ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าหากเงินในบญัชีเงินฝาก และ/หรือ
วงเงินสินเช่ือของผู้ ขอใช้บริการเมื่อรวมกับค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) มีจ านวนไม่เพียงพอตามรายการที่ผู้ขอใช้
บริการก าหนดในแต่ละครัง้ ผู้ขอใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการ
ถอนเงินไม่ใช้บตัรในครัง้นัน้ได้  

3.11 ในการใช้บริการ KKP e-Banking ที่เป็นผลิตภัณฑ์และ/บริการของบริษัท
หลกัทรัพย์ ผู้ขอใช้บริการตกลงผกูพนัและปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไข
เก่ียวกับการส่งค าสั่ง ข้อก าหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้
ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการตามที่บริษัทหลักทรัพย์ก าหนด รวมถึงตกลง
ผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนีส้ าหรับการท าธุรกรรมแต่ละ
ประเภท  



3.11.1 บ ริ ก า ร เ ปิ ด บั ญ ชี ล ง ทุ น  ( Kiatnakin Phatra Securities 
Investment Account) 

(1)  ผู้ขอใช้บริการสามารถขอเปิดบญัชีลงทนุ (Kiatnakin Phatra 
Securities Investment Account) กับบริษัทหลกัทรัพย์ เพื่อการ
ลงทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศผ่านช่องทาง KKP Mobile 
Application 

(2)  ผู้ ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่าในการเปิดบัญชีลงทุน 
(Kiatnakin Phatra Securities Investment Account) ผู้ ข อ ใ ช้
บริการต้องด าเนินการตามขัน้ตอนที่บริษัทหลกัทรัพย์ก าหนดและ
ได้รับการอนุมัติให้เปิดบญัชีลงทุนจากบริษัทหลกัทรัพย์ก่อน จึง
จะสามารถเข้าท าธุรกรรมเก่ียวกบัการเปิดบญัชีลงทนุดงักลา่วได้ 

(3)  ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่าการใช้บริการเปิดบัญชี
ลงทุน (Kiatnakin Phatra Securities Investment Account) อยู่
ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขการให้บริการของบริษัทหลกัทรัพย์   

4. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ 

 หากมิได้มีการก าหนดข้อตกลงและเงื่อนไขไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนีแ้ละ/
หรือข้อตกลงหลกั ผู้ขอใช้บริการตกลงช าระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่าย
ที่ เ กิดขึน้จากการใช้บริการ KKP e-Banking ให้แก่ธนาคารและ/หรือบริษัท
หลักทรัพย์ตามอัตราและเงื่อนไขที่ธนาคารและ/หรือบริษัทหลักทรัพย์ประกาศ
ก าหนด (แล้วแต่กรณี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการท ารายการตามค าสัง่ไม่ส าเร็จ
โดยมิได้เกิดจากความผิดของธนาคารและ/หรือบริษัทหลกัทรัพย์ เช่น ผู้ขอใช้บริการ
ระบเุลขที่บญัชีปลายทางไม่ถกูต้อง หรือบญัชีปลายทางมีสถานะปิด ธนาคารและ/
หรือบริษัทหลกัทรัพย์ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าธรรมเนียมในทกุกรณี  



 โดยผู้ ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารมีสิทธิ (ก) หักเงินจากบัญชีเงินฝากและ
บัญชีเงินฝากอื่นๆ ของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กับธนาคาร และ/หรือ (ข) หักเงินจาก
บัญชีเงินฝากและบัญชีเงินฝากอื่นๆ ของผู้ ขอใช้บริการที่มีอยู่กับธนาคารตามที่
ได้รับค าสัง่จากบริษัทหลกัทรัพย์ตามที่ผู้ขอใช้บริการตกลงกับบริษัทหลกัทรัพย์ไว้
แล้ว เพื่อช าระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายดงักล่าวได้ทนัทีโดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า ทัง้นี ้ในกรณีที่บญัชีเงินฝากดงักล่าวมียอดเงิน
คงเหลือไม่เพียงพอเพื่อช าระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายทัง้หมด ผู้ขอใช้
บริการตกลงช าระเงินในส่วนที่ขาดให้แก่ธนาคารและ/หรือบริษัทหลกัทรัพย์ทนัทีที่
ธนาคารและ/หรือบริษัทหลกัทรัพย์ทวงถาม 

5. การระงับและการยกเลิกการใช้บริการ KKP e-Banking 
 กรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของธนาคาร ผู้ ขอใช้บริการสามารถแจ้ง
ความประสงค์ขอระงับการใช้บริการชั่วคราวได้ โดยติดต่อที่ KKP Contact Center 
หมายเลขโทรศัพท์ 02 165 5555 และส าหรับกรณีขอยกเลิกการใช้บริการ ผู้ ขอใช้
บริการต้องติดต่อที่สาขาธนาคาร หรือด าเนินการตามวิธีการอื่นที่ธนาคารจะได้ก าหนด
และแจ้งให้ทราบ ทัง้นี ้การขอระงับการใช้บริการชั่วคราวหรือการยกเลิกการใช้
ผลิตภณัฑ์และ/หรือบริการของธนาคารจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อธนาคารได้แจ้งผลยืนยนั
การระงบัการให้บริการชัว่คราวหรือยกเลิกการให้บริการไปยงัจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(Email Address) ของผู้ขอใช้บริการที่ได้ให้ไว้กบัธนาคาร 

 กรณีที่เป็นผลิตภณัฑ์และ/หรือบริการของบริษัทหลกัทรัพย์ ผู้ขอใช้บริการจะระงบั
หรือยกเลิกการใช้บริการได้ต่อเมื่อผู้ขอใช้บริการได้ด าเนินการระงบัหรือยกเลิกการใช้
บริการ KKP e-Banking กับบริษัทหลกัทรัพย์เท่านัน้ โดยผู้ขอใช้บริการสามารถแจ้ง
ความประสงค์ระงับหรือยกเลิกการใช้บริการได้ตามวิธีการและช่องทางที่บริษัท
หลักทรัพย์ก าหนด ทัง้นี ้การขอระงับการใช้บริการชั่วคราวหรือการยกเลิกการใช้



ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทหลกัทรัพย์ จะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้ขอใช้บริการ
ปฏิบตัิตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทหลกัทรัพย์ซึง่เป็นผู้ให้บริการก าหนด 

 อนึ่ง ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าค าสัง่การท ารายการผ่านบริการ KKP e-Banking 
ของผู้ขอใช้บริการที่ยงัไม่ถึงก าหนดเวลาการท ารายการจะถกูยกเลิกทนัทีเมื่อ  (ก) การ
ยกเลิกการใช้บริการมีผล หรือ (ข) ถึงก าหนดเวลาการท ารายการดังกล่าวในขณะที่
การระงบัการใช้บริการชัว่คราวมีผล  

  



 ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ KKP Phone Service 
บริการ KKP Phone Service (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่าง) เป็นหนึ่งในบริการด้าน

การเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร และอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไข
เก่ียวกบัการใช้บริการด้านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  (“ข้อตกลงหลัก”) 

1. ค านิยาม 
 ในข้อตกลงนี ้ค าว่า 

1.1 “บริการ KKP Phone Service” หมายถึง การให้บริการทางโทรศัพท์
ของธนาคารแก่ผู้ ขอใช้บริการเพื่ออ านวยความสะดวกในการท าธุรกรรม
ทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วย การให้บริการผ่านเจ้าหน้าที่ธนาคาร (Agent) 
และผ่านระบบอตัโนมตัิ (IVR) 

1.2  “การให้บริการผ่านเจ้าหน้าที่ธนาคาร (Agent)” หมายถึง การให้บริการ
ทางการเงินผ่านพนกังานของธนาคาร  ซึง่ประกอบไปด้วย 

(1) บริการโอนเงินระหว่างบญัชีเงินฝากประเภทต่างๆ ของผู้ขอใช้บริการที่มี
อยู่กบัธนาคาร  

(2) บริการเปิดบญัชีเงินฝากเพิ่มเติมตามที่ธนาคารก าหนด 
(3) บริการสัง่ซือ้สมดุเช็ค 
(4) บริการอื่นๆ ที่ธนาคารจะจดัให้มีขึน้ต่อไป 

1.3  “การให้บริการผ่านระบบอัตโนมัติ ( IVR)” หมายถึง การให้บริการทาง
การเงินผ่านระบบอตัโนมตัิของธนาคารซึง่ประกอบไปด้วย 

(1) บริการโอนเงินซึง่ผู้ขอใช้บริการสามารถโอนเงินจากบญัชีเงินฝากทีม่ีอยูก่บั
ธนาคารไปยงับญัชีเงินฝากปลายทางที่ผู้ขอใช้บริการก าหนดได้  

 (2) บริการอื่นๆ ที่ธนาคารจะจดัให้มีขึน้ต่อไป  

เอกสารแนบ 3 



1.4 “คู่มือ” หมายถึง คู่มือส าหรับการใช้บริการ KKP Phone Service รวมถึงที่จะ
ได้มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมต่อไป ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี ้โดยผู้
ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบคู่มือได้ผ่านทางเว็บไซต์ หวัข้อ KKP Contact 
Center 

   ค านิยามใดที่มิได้ระบใุนข้อตกลงนี ้ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ค านิยามที่ระบุไว้
ในข้อตกลงหลกัมาใช้บังคบั  ทัง้นี ้หากมีค านิยามใดในข้อตกลงหลกัขดัหรือ
แย้งกบัค านิยามในข้อตกลงนี ้ ให้ใช้บงัคบัตามค านิยามในข้อตกลงนี ้

2. เงื่อนไขการใช้บริการ 
2.1 เมื่อผู้ขอใช้บริการได้เปิดบญัชีเงินฝากใดๆ กบัธนาคาร ผู้ขอใช้บริการจะ

สามารถใช้บริการ KKP Phone Service ได้ทันที ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02 
165 5555 หรือหมายเลขโทรศพัท์อื่นใดที่ธนาคารก าหนด โดยผู้ขอใช้บริการ
ต้องพิสจูน์ตวัตนและด าเนินการตามที่ธนาคารก าหนดไว้ในคู่มือ  

หากผู้ขอใช้บริการให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือกดรหัสประจ าตัวส าหรับการใช้
บริการ KKP Phone Service ผิดติดต่อกันตามจ านวนครัง้ที่ธนาคารก าหนด 
ธนาคารมีสิทธิปฏิเสธและระงับการใช้บริการ KKP Phone Service ได้ทันที 
หากผู้ขอใช้บริการประสงค์จะใช้บริการ KKP Phone Service ต่อไป ผู้ขอใช้
บริการต้องติดต่อสาขาธนาคาร และด าเนินการตามขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนด 

2.2 ผู้ ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่า การกระท าใดๆ โดยผ่านบริการ  
KKP Phone Service ถือเป็นการกระท าโดยอตัโนมตัิซึ่งผู้ขอใช้บริการยินยอม
รับผิดชอบในการกระท าดงักล่าวเสมือนว่าผู้ขอใช้บริการกระท าเอง หากได้มี
การยืนยนัโดยใช้รหสัประจ าตวัแล้ว ถือว่าการกระท าดงักลา่วถกูต้องสมบรูณ์  

2.3 ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงหลกั ผู้ขอใช้บริการรับทราบ
และตกลงว่าการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ ขอใช้บริการที่เปิดไว้กับ
ธนาคารผ่านบริการ 



KKP Phone Service จะสามารถกระท าได้ต่อเมื่อมียอดเงินคงเหลือในบญัชี
เงินฝากดงักล่าวเพียงพอส าหรับการโอนเงินรวมทัง้ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 
หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึน้อนัเน่ืองมาจากการโอนเงินดงักล่าว  โดยผู้ขอใช้
บริการสามารถโอนเงินได้โดยไม่จ ากัดจ านวนครัง้ตามวัน เวลา และภายใต้
วงเงินในการใช้บริการตามที่ธนาคารก าหนดไว้ในคู่มือ 

2.4 เมื่อผู้ ขอใช้บริการด าเนินการตามขัน้ตอนการใช้บริการโอนเงินผ่าน  
บริการ KKP Phone Service ตามที่ธนาคารก าหนดครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 
ธนาคารจะท าการโอนเงินตามข้อมูลที่ได้รับทันทีพร้อมกับหักค่าธรรมเนียม 
และ/หรือค่าบริการอื่นใด (ถ้ามี) จากบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ โดยเมื่อ
ธนาคารด าเนินการข้างต้นแล้วให้ถือว่าการโอนเงินมีผลโดยสมบรูณ์ทนัที  

2.5 ในกรณีที่ธนาคารด าเนินการตามค าสัง่ครบถ้วนแล้ว ผู้ขอใช้บริการจะ
ได้รับหลกัฐานการท ารายการจากธนาคารทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (Email) 
หรือข้อความทางโทรศัพท์ (SMS) ที่ผู้ ขอใช้บริการได้ให้ไว้กับธนาคาร หรือ
ช่องทางอื่นที่ธนาคารเห็นสมควร ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบความ
ถกูต้องของรายการได้จากใบแจ้งรายการเคลื่อนไหวของบญัชี (Statement) 

2.6 ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ในการใช้บริการเปิดบญัชีเงินฝาก
เพิ่มเติม ผู้ขอใช้บริการต้องมีบญัชีเงินฝากประเภทใดประเภทหนึ่งที่ยงัคงใช้
บริการกบัธนาคารอย่างน้อย 1 บญัชี โดยการขอเปิดบญัชีเงินฝากเพิ่มเติมจะ
ระบุสาขาที่เปิดบญัชีเงินฝากในสมดุบญัชีตามที่ธนาคารก าหนดและผู้ขอใช้
บริการตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากที่ ขอ
เปิดแต่ละประเภทตามที่ธนาคารก าหนด ทัง้นี ้ธนาคารขอสงวนสิทธิในการ
ระงบั และ/หรือปิดบญัชีเงินฝากที่ขอเปิดใหม่ หากผู้ขอใช้บริการไม่ปฏิบตัิตาม
ข้อตกลงและเงื่อนไขเก่ียวกับบัญชีเงินฝากแต่ละประเภทตามที่ธนาคาร
ก าหนด 



2.7 กรณีผู้ขอใช้บริการขอเปิดบญัชีเงินฝากเพิ่มเติม และ/หรือสัง่ซือ้สมดุเช็ค  
ผู้ ขอใช้บริการจะต้องแจ้งพนักงานของธนาคารถึงสาขาที่ผู้ ขอใช้บริการ
ประสงค์จะขอรับสมุดบัญชีเงินฝาก และ/หรือสมุดเช็ค โดยผู้ ขอใช้บริการ
จะต้องติดต่อขอรับสมดุบญัชีเงินฝาก และ/หรือสมดุเช็คได้ ณ ที่ท าการสาขา
นัน้ ภายใน 2 วนัท าการนบัจากวนัที่ธนาคารได้รับแจ้งจากผู้ขอใช้บริการ เว้น
แต่ธนาคารจะก าหนดเป็นอย่างอื่น ทัง้นี ้การขอรับสมุดบัญชีเงินฝาก และ/
หรือสมุดเช็ค ผู้ ขอใช้บริการต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน และ/หรือ
เอกสารอื่นใดตามที่ธนาคารก าหนด อย่างไรก็ตาม ผู้ขอใช้บริการรับทราบและ
ตกลงว่าธนาคารอาจพิจารณาจดัส่งสมดุบญัชีเงินฝาก และ/หรือสมดุเช็คให้ผู้
ขอใช้บริการตามขัน้ตอนและกระบวนการอื่นตามที่ธนาคารก าหนด 

3. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ 
 ผู้ขอใช้บริการตกลงช าระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการ
ใช้บริการ KKP Phone Service ให้แก่ธนาคารตามอัตราและเงื่อนไขที่ธนาคาร
ประกาศก าหนด ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการท ารายการโอนเงินไม่ส าเร็จโดยมิได้เกิด
จากความผิดของธนาคาร เช่น ผู้ขอใช้บริการระบเุลขที่บญัชีปลายทางไม่ถกูต้อง หรือ
บญัชีปลายทางมีสถานะปิด ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าธรรมเนียมในทกุกรณี โดย
ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารมีสิทธิหกัเงินจากบญัชีเงินฝากและบญัชีเงินฝากอื่นๆ 
ของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กับธนาคารเพื่อช าระค่าธรรมเนียม ค่าบริการและค่าใช้จ่าย
ดงักลา่วได้ทนัที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบลว่งหน้า และในกรณีที่บญัชีเงิน
ฝากดังกล่าวมียอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอให้ธนาคารหักเพื่อช าระค่าธรรมเนียม
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายทัง้หมด ผู้ ขอใช้บริการตกลงช าระเงินในส่วนที่ขาดให้แก่
ธนาคารทนัทีที่ธนาคารทวงถาม 



 ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ KKP Smart SMS 

บริการ KKP Smart SMS (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่าง) เป็นหนึ่งในบริการด้านการเงิน
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร และอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเก่ียวกบั
การใช้บริการด้านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (“ข้อตกลงหลัก”) 

1. ค านิยาม 
 ในข้อตกลงนี ้ค าว่า  

“บริการ KKP Smart SMS” หมายถึง บริการแจ้งรายการเคลื่อนไหวในบญัชี
เงินฝากแบบย่อซึ่ งธนาคารจะส่งใ ห้แก่ผู้ ขอใ ช้บริการในรูปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางโทรศพัท์มือถือตามหมายเลขโทรศพัท์ที่ผู้ขอใช้บริการแจ้ง
ไว้กบัธนาคารตามเงื่อนไขที่ธนาคารก าหนด 

 ค านิยามใดที่มิได้ระบใุนข้อตกลงนี ้ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ค านิยามที่ระบไุว้ใน
ข้อตกลงหลกัมาใช้บงัคบั ทัง้นี ้หากมีค านิยามใดในข้อตกลงหลกัขดัหรือแย้งกบั
ค านิยามในข้อตกลงนี ้ ให้ใช้บงัคบัตามค านิยามในข้อตกลงนี ้

2. เงื่อนไขการใช้บริการ 

1.1 การขอใช้บริการ KKP Smart SMS จะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้ขอใช้บริการ
ได้รับข้อความทางโทรศพัท์มือถือที่ลงทะเบียนขอใช้บริการจากธนาคารยืนยนั
การให้บริการ  

1.2 ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า ข้อความที่ผู้ขอใช้บริการได้รับจากธนาคารผ่าน
โทรศพัท์มือถือ เป็นข้อมลูที่มีความส าคญัและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ขอ
ใช้บริการที่ต้องเก็บรักษาข้อมลูดงักล่าวไว้เป็นความลบั หากผู้ขอใช้บริการไม่
ระมัดระวังหรือประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้ผู้ อื่นล่วงรู้ข้อมูลดังกล่าวและ
ก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ขอใช้บริการ  ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าธนาคารไม่
ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ทัง้สิน้   

เอกสารแนบ 4 



1.3 ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า การรับข้อความรายการเคลื่อนไหวในบญัชีเงิน
ฝากหรือข้อความอื่นใดจากธนาคารตามข้อตกลงนี ผ้่ านเค รือข่ าย
โทรศัพท์มือถือในต่างประเทศ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ อันเน่ืองมาจากผู้
ให้บริการเครือข่ายร่วมระหว่างประเทศ  

1.4  ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการไม่ได้รับข้อความ ได้รับข้อความลา่ช้า หรือได้รับ
ข้อความไม่ครบถ้วน อนัเน่ืองจากระบบเครือข่ายโทรศพัท์มือถือ หรือเกิดจาก
เหตสุดุวิสยั หรือเหตอุื่นใด ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบตอ่
ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้จากเหตุดงักล่าวทัง้สิน้  เว้นแต่ผู้ขอใช้บริการจะ
พิสจูน์ได้ว่าความเสียหายดงักล่าวเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาท
เลินเลอ่อย่างร้ายแรงของธนาคาร  

1.5 ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศพัท์มือถือตามที่ได้
แจ้งไว้กับธนาคาร ผู้ ขอใช้บริการต้องแจ้งขอเปลี่ยนแปลงหมายเลข
โทรศพัท์มือถือมายงัธนาคาร โดยสามารถติดต่อได้ที่สาขาธนาคาร หรือโดย
วิธีการอื่นที่ธนาคารจะได้ก าหนดต่อไป  ทัง้นี  ้ผู้ ขอใช้บริการรับทราบว่า 
ธนาคารจะด าเนินการภายใน 30 วนั นบัจากวนัที่ได้รับแจ้ง 
 

3. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ 
 ผู้ขอใช้บริการตกลงช าระค่าธรรมเนียมการใช้บริการ KKP Smart SMS ตามอตัรา
และเงื่อนไขที่ธนาคารได้ประกาศก าหนด ให้แก่ธนาคารล่วงหน้าเป็นรายเดือน โดยผู้
ขอใช้บริการตกลงให้สิทธิธนาคารหกัเงินค่าธรรมเนียมดงักลา่วจากบญัชีเงินฝากและ
บญัชีเงินฝากอื่นๆ ของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กบัธนาคารได้ทนัที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอ
ใช้บริการทราบล่วงหน้า และในกรณีที่บัญชีเงินฝากดังกล่าวมียอดเงินคงเหลือไม่
เพียงพอให้ธนาคารหกัเพื่อช าระค่าธรรมเนียม ผู้ขอใช้บริการตกลงช าระเงินในส่วนที่
ขาดให้แก่ธนาคารทันทีที่ธนาคารทวงถาม หากธนาคารไม่สามารถหักเงิน
ค่าธรรมเนียมได้ทัง้หมดภายในระยะเวลาที่ธนาคารก าหนด ธนาคารมีสิทธิยกเลิก



บริการ KKP Smart SMS ของผู้ขอใช้บริการได้ทนัที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการ
ทราบลว่งหน้า   

4. การระงับและการยกเลิกการใช้บริการ 
 ผู้ขอใช้บริการสามารถระงับหรือยกเลิกการใช้บริการ KKP Smart SMS ได้ โดย
ติดต่อที่สาขาธนาคาร หรือ KKP Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02 165 5555 
หรือโดยวิธีการอื่นที่ธนาคารจะได้ก าหนดและแจ้งให้ทราบตามวิธีการที่สมควร 
 ทัง้นี ้การระงับหรือการยกเลิกการใช้บริการ KKP Smart SMS จะมีผลสมบูรณ์ 
เมื่อธนาคารได้ส่ง ข้อความยืนยันการระงับหรือยกเลิกการใช้บริการไปยัง
โทรศพัท์มือถือของผู้ขอใช้บริการแล้ว โดยผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าผู้ขอใช้บริการไม่
สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมธนาคารตามสดัส่วนของวนัที่ยงัไม่ได้ใช้บริการที่ธนาคาร
ได้หกัค่าธรรมเนียมไว้ลว่งหน้าแล้วได้  



ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการหักบัญชีเงนิฝากอัตโนมัติ 
 
บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่าง) เป็นหนึ่งในบริการ

ด้านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร และอยู่ภายใต้ข้อตกลงและ
เงื่อนไขเก่ียวกับการใช้บริการด้านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  (“ ข้อตกลง
หลัก”) 

ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมผกูพนัและปฏิบตัิตามข้อตกลงนีก้บัธนาคาร ดงัต่อไปนี ้
1. ในข้อตกลงนี ้ค าว่า 

 “บริการหักบัญชีเงนิฝากอัตโนมัติ” หมายถึง บริการหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก
ของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กบัธนาคารเพื่อช าระหนี ้และ/หรือบรรดาภาระผกูพนัต่างๆ ที่
ผู้ขอใช้บริการมีอยู่กับธนาคาร และ/หรือผู้ รับช าระเงินที่ผู้ขอใช้บริการได้แจ้งความ
ประสงค์ไว้ (ต่อไปนีห้ากมิได้กล่าวถึงธนาคารโดยเฉพาะเจาะจงจะรวมเรียกว่า “ ผู้รับ
ช าระเงิน”) รวมถึงตามค าสัง่อื่นใดที่ผู้ขอใช้บริการแจ้งให้ผู้ รับช าระเงินด าเนินการหกั
เงินจากบญัชีเงินฝากทัง้ที่มีอยู่ในขณะขอใช้บริการและที่จะเกิดมีขึน้ในอนาคต ตาม
จ านวนที่ปรากฏในข้อมลูที่ธนาคารได้รับจากผู้ รับช าระเงิน และ/หรือ ตวัแทนของผู้ รับ
ช าระเงิน และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้รับแต่งตัง้หรือมอบหมายจากผู้ รับช าระเงินให้
กระท าการแทน และ/หรือในนามของผู้ รับช าระเงิน (ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ผู้ส่งค าสั่ ง
แทนผู้รับช าระเงิน”)  ตามที่ธนาคารตกลงกบัผู้ รับช าระเงิน และ/หรือผู้สง่ค าสัง่แทน
ผู้ รับช าระเงินแต่ละราย และผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารน าสง่เงินตามจ านวนที่หกั
ออกจากบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการให้แก่ผู้ รับช าระเงินต่อไป 

ค านิยามใดที่มิได้ระบุในข้อตกลงนี ้ผู้ขอใช้บริการตกลงให้น าค านิยามที่ระบุไว้
ในข้อตกลงหลกัมาใช้บงัคบั  ทัง้นี ้หากมีค านิยามใดในข้อตกลงหลกัขดัหรือแย้งกบัค า
นิยามในข้อตกลงนี ้ ให้ใช้บงัคบัตามค านิยามในข้อตกลงนี ้
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2. ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ ขอใช้บริการตาม
จ านวนเงินที่ปรากฏในข้อมูลที่ธนาคารได้รับจากผู้ รับช าระเงิน และ/หรือผู้ส่งค าสัง่
แทนผู้ รับช าระเงิน ดงันัน้ หากปรากฏในภายหลงัว่าจ านวนเงินที่ผู้ รับช าระเงิน และ/
หรือผู้สง่ค าสัง่แทนผู้ รับช าระเงินแจ้งแก่ธนาคารไม่ถกูต้อง ผู้ขอใช้บริการจะต้องติดต่อ
ผู้ รับช าระเงินเองโดยตรงเพื่อเรียกร้องเงินจ านวนดงักล่าวคืนจากผู้ รับช าระเงิน โดยผู้
ขอใช้บริการตกลงไม่เรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินหรือค่าเสียหายใดๆ 
ทัง้สิน้    เว้นแต่เป็นการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ
ธนาคาร 
3. ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ ขอใช้บริการก็
ต่อเมื่อยอดเงินคงเหลือในบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการมีจ านวนเพียงพอในการหกั
บญัชีตามจ านวนเงินที่ปรากฏในข้อมลูที่ได้รับจากผู้ รับช าระเงิน รวมทัง้ค่าธรรมเนียม 
ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้อนัเน่ืองมาจากการหกับญัชีเงินฝากภายใต้ข้อตกลง
นีใ้นขณะนัน้เท่านัน้  
4. ในกรณีที่ธนาคารด าเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ผู้ขอใช้บริการก าหนดไว้
ส าหรับการใช้บริการหกับญัชีเงินฝากอตัโนมตัิแล้ว  ผู้ขอใช้บริการจะได้รับหลกัฐาน
การท ารายการจากธนาคารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือข้อความทาง
โทรศัพท์ (SMS)  ที่ผู้ ขอใช้บริการได้ให้ไว้กับธนาคาร หรือช่องทางอื่นที่ธนาคาร
เห็นสมควร โดยนอกจากหลกัฐานการท ารายการดงักลา่วแล้ว ผู้ขอใช้บริการสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องของรายการได้จากใบแจ้งรายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงิน 
(Statement) และ/หรือใบเสร็จรับเงิน หรือใบรับเงินที่จะออกโดยผู้ รับช าระเงิน 
5. ในกรณีบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม (เช่น 
การเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากในกรณีที่ธนาคารปรับปรุงระบบหรือควบรวม
สาขา) ผู้ขอใช้บริการตกลงให้บญัชีเงินฝากที่เปลี่ยนแปลงไปนัน้อยู่ภายใต้เงื่อนไขและ
ข้อตกลงนีด้้วยทกุประการ  



6. ผู้ขอใช้บริการตกลงช าระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้อนั
เนื่องมาจากการใช้บริการหกับญัชีเงินฝากอตัโนมตัิตามอตัราและเงื่อนไขที่ธนาคารได้
ประกาศก าหนด  โดยในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการเป็นผู้ รับภาระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 
และ/หรือค่าใช้จ่ายดงักล่าว ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิหกัเงินจาก
บญัชีเงินฝาก และบญัชีเงินฝากอื่นๆ ของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กบัธนาคารได้ทนัที โดย
ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า และในกรณีที่บญัชีเงินฝากดงักล่าวมีเงิน
ไม่เพียงพอให้ธนาคารหักเพื่อช าระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่าย
ทัง้หมด ผู้ขอใช้บริการตกลงช าระเงินในส่วนที่ขาดให้แก่ธนาคารทนัทีที่ธนาคารทวง
ถาม 
7. การขอใช้บริการหกับญัชีเงินฝากอตัโนมตัิจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้ขอใช้บริการได้รับ
ข้อความยืนยันการให้บริการผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (Email) หรือข้อความ
ทางโทรศัพท์ (SMS) ที่ผู้ขอใช้บริการได้ให้ไว้กับธนาคาร หรือช่องทางอื่นที่ธนาคาร
เห็นสมควร 
8. ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการหักบัญชีเ งิน
ฝากอตัโนมตัิทัง้หมด หรือเฉพาะผู้ รับช าระเงินรายใดรายหนึ่งเมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งให้ผู้
ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30  วัน ตามวิธีการหรือช่องทางที่ธนาคาร
เห็นสมควร 
9. ผู้ขอใช้บริการสามารถยกเลิกการใช้บริการหกับญัชีเงินฝากอตัโนมตัิได้  โดยแจ้งให้
ธนาคารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30  วัน ก่อนวันที่ก าหนดให้การยกเลิกมีผล ทัง้นี ้
การแจ้งยกเลิกการใช้บริการดงักล่าวให้ด าเนินการที่สาขาธนาคาร หรือโดยช่องทาง
อื่นที่ธนาคารจะได้ก าหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป 

 

  



ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุนแบบ
อัตโนมัต ิ
(บริการ KKP Smart Investment Service) 

บริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุนแบบอัตโนมัติ  ( บริการ KKP Smart 
Investment Service) (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านลา่ง) เป็นหนึ่งในบริการด้านการเงินผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร และอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเก่ียวกบัการใช้
บริการด้านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (“ข้อตกลงหลกั”) 

1. ค านิยาม 
 ในข้อตกลงนี ้ค าว่า 

1.1 “บริการ KKP Smart Investment Service” หมายถึง บริการที่ธนาคารจดั
ให้มีเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอใช้บริการในการซือ้ และ/หรือ ขาย
คืน และ/หรือ สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนแทนผู้ขอใช้บริการภายใต้เงื่อนไขที่ผู้
ขอใช้บริการก าหนดและแจ้งให้ไว้แกธ่นาคาร ซึง่ประกอบไปด้วย (ก) บริการ 
Auto Sweep และ (ข) บริการ Saving Plan และ (ค) บริการอื่นๆ ที่ธนาคาร
จะจดัให้มีขึน้ต่อไป 

1.2 “บริการ Auto Sweep” หมายถึง  บริการซือ้ และ/หรือ ขายคืน และ/หรือ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิแทนผู้ขอใช้บริการ ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ขอใช้
บริการก าหนดและแจ้งให้ไว้แก่ธนาคาร 

1.3 “บริการ Saving Plan”  หมายถึง บริการซือ้หน่วยลงทุนแบบต่อเน่ืองโดย
อตัโนมตัิแทนผู้ขอใช้บริการ ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ขอใช้บริการก าหนดและแจ้ง
ให้ไว้แก่ธนาคาร 

1.4 “Safety Period”  หมายถึง  ช่วงระยะเวลา (วนัท าการติดต่อกัน)  โดยเร่ิม
นับจากวันท าการใดๆ ที่เข้าเงื่อนไขที่ธนาคารจะต้องท าการสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุตามเงื่อนไขบริการ Auto Sweep แต่ผู้ขอใช้บริการก าหนดให้ธนาคาร
งดเว้นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว 
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1.5 “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน”  หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมด
ของกองทนุกองหนึ่งเพื่อซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุอีกกองหนึ่ง  

1.6 “บัญชีเงินฝาก”  หมายถึง (ก) บัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กับ
ธนาคาร และ/หรือ (ข) บัญชีเงินฝากต่างสถาบันการเงินที่ผู้ขอใช้บริการ
ก าหนดเพื่อการใช้บริการ KKP Smart Investment Service แต่ละประเภท 

1.7 “ยอดเงนิคงเหลือสูงสุด”  (Maximum Spending Limit) หมายถึง ยอดเงนิ
คงเหลือสูงสุดในบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ขอใช้บริการก าหนดไว้ในค าขอใช้
บริการ ส าหรับใช้บริการ Auto Sweep 

1.8 “ยอดเงินคงเหลือขัน้ต ่า” (Minimum Spending Limit) หมายถึง ยอดเงิน
คงเหลือขัน้ต ่าในบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ขอใช้บริการก าหนดไว้ในค าขอใช้
บริการ ส าหรับใช้บริการ Auto Sweep 

1.9 “กองทุน” หมายถึง กองทนุรวมที่จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และบริหารจดัการโดยบริษัทหลกัทรัพย์
จดัการกองทนุ เกียรตินาคินภทัร จ ากดั ซึง่ผู้ขอใช้บริการก าหนดและแจ้งให้
ไว้แก่ธนาคารส าหรับการใช้บริการ KKP Smart Investment Service ทัง้นี ้
ภายใต้รายช่ือกองทนุที่ธนาคารก าหนด  

1.10  “กองทุนเดิม” หมายถึง กองทนุที่ผู้ขอใช้บริการได้เคยก าหนดไว้ส าหรับใช้
บริการ KKP Smart Investment Service  

1.11  “กองทุนใหม่” หมายถึง กองทุนที่ผู้ ขอใช้บริการแจ้งเปลี่ยนส าหรับใช้
บริการ KKP Smart Investment Service 

 ค านิยามใดที่มิได้ระบใุนข้อตกลงนี ้ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ค านิยามที่ระบุไว้
ในข้อตกลงหลกัมาใช้บงัคบั ทัง้นี ้หากมีค านิยามใดในข้อตกลงหลกัขดัหรือ
แย้งกบัค านิยามในข้อตกลงนี ้ ให้ใช้บงัคบัตามค านิยามในข้อตกลงนี ้

  



2. ขอบเขตการให้บริการ KKP Smart Investment Service 
 ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าบริการ KKP Smart Investment Service ประกอบไป
ด้วย 
 2.1 บริการ Auto Sweep 
 2.2 บริการ Saving Plan 
 2.3 บริการอื่นๆ ที่ธนาคารจะจดัให้มีขึน้ต่อไป 

3. ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปส าหรับการใช้บริการ KKP Smart Investment 
Service 

 ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงกบัธนาคารดงัต่อไปนี ้
3.1 ในการใช้บริการ KKP Smart Investment Service ผู้ ขอใช้บริการจะต้อง

ด าเนินการดงัต่อไปนีใ้ห้ครบถ้วนเรียบร้อย 
3.1.1 กรณีใช้บริการ Auto Sweep 

)ก(  จดัให้มีบญัชีกองทนุ และ 
)ข(  ก าหนดเลขที่บัญชีเงินฝากที่ผู้ขอใช้บริการประสงค์จะใช้บริการ 

Auto Sweep และก าหนดให้บัญชีเงินฝากดังกล่าวเป็นบัญชี
ส าหรับการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปันผล  (ถ้ามี) 
และ   

    )ค(  มอบอ านาจให้ธนาคารและบุคคลที่ธนาคารก าหนดเป็น
ผู้ด าเนินการแทนผู้ขอใช้บริการในการท าค าสัง่ซือ้ และ/หรือการ
ขายคืน และ/หรือการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกองทุน รวมถึง
การก าหนดให้บัญชีเงินฝากตามที่ผู้ขอใช้บริการประสงค์จะใช้
บริการ Auto Sweep ตาม (ข) เป็นบญัชีส าหรับการรับเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนและเงินปันผล (ถ้ามี) แทนผู้ขอใช้บริการ รวมถึง
ด าเนินการอื่นใดที่เก่ียวข้องเพื่อให้การซือ้ และ/หรือ การขายคืน 



และ/หรือ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และการก าหนดบัญชีเงิน
ฝากส าหรับการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปันผล (ถ้า
มี) ดังกล่าวส าเร็จบริบูรณ์ไปตามความประสงค์ของผู้ ขอใช้
บริการที่ได้ให้ไว้แก่ธนาคาร โดยผู้ขอใช้บริการตกลงลงนามใน
หนังสือมอบอ านาจและเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตามที่ธนาคาร
ก าหนด  

3.1.2 กรณีใช้บริการ Saving Plan 
)ก(  จดัให้มีบญัชีกองทนุ และ  
)ข(  ก าหนดเลขที่บัญชีเงินฝากที่ผู้ขอใช้บริการประสงค์จะใช้บริการ 

Saving Plan และ 
    )ค(  มอบอ านาจให้ธนาคารและบุคคลที่ธนาคารก าหนดเป็น

ผู้ด าเนินการแทนผู้ขอใช้บริการในการท าค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใน
กองทุนแทนผู้ขอใช้บริการ รวมถึงด าเนินการอื่นใดที่เก่ียวข้อง
เพื่อให้การซือ้หน่วยลงทนุตามความประสงค์ของผู้ขอใช้บริการที่
ได้ให้ไว้แก่ธนาคารเป็นไปโดยเสร็จสิน้สมบรูณ์ โดยผู้ขอใช้บริการ
ตกลงลงนามในหนงัสือมอบอ านาจและเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง
ตามที่ธนาคารก าหนด  

3.2 ในกรณีดงัต่อไปนี ้ ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าผู้ขอใช้บริการจะไม่สามารถใช้
บริการ KKP Smart Investment Service ได้ 

)ก(   กองทุนที่ผู้ ขอใช้บริการก าหนดส าหรับใช้บริการ KKP Smart 
Investment Service เป็นกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่า
ระดับความเสี่ยงที่ผู้ ขอใช้บริการสามารถลงทุนได้  หรือเป็น
กองทุนที่มิได้ป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนทัง้จ านวน  
(ยกเว้นกรณีที่ผู้ขอใช้บริการรับทราบความเสี่ยงดงักลา่วแล้วและ
ยงัคงตกลงยืนยนัลงทนุในกองทนุดงักลา่ว) หรือ 



)ข(  สถานะของบญัชีเงินฝากที่ผู้ขอใช้บริการก าหนดส าหรับใช้บริการ  
KKP Smart Investment Service ถูกปิดบัญชี หรือถูกระงับการ
ใช้งานไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม 

3.3 ในการก าหนดบัญชีเงินฝากและกองทุนส าหรับใช้บริการ KKP Smart 
Investment Service ผู้ ขอใช้บริการรับทราบว่าบัญชีเงินฝากและกองทุน
ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้ประเภทบัญชีและรายช่ือกองทุนตามที่ ธนาคาร
ก าหนด โดยช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุในกองทนุต้องเป็นชื่อที่ตรงกนักบัช่ือบญัชีที่
ระบุในบัญชีเงินฝาก และส าหรับบัญชีเงินฝาก 1 บัญชี ผู้ ขอใช้บริการ
สามารถใช้บริการ KKP Smart Investment Service ได้ เพียงประเภทบริการ
เดียวเท่านัน้ โดยเลือกระหว่างบริการ Auto Sweep กบั Saving Plan 
ธนาคารสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทบญัชีและรายช่ือกองทนุส าหรับการ
ใ ช้บ ริการ  KKP Smart Investment Service ไ ด้ตลอดระยะ เวลาการ
ให้บริการ KKP Smart Investment Service ตามที่ธนาคารเห็นสมควร 

3.4 ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ผู้ขอใช้บริการจะสามารถใช้บริการ KKP 
Smart Investment Service ได้ทนัทีที่ธนาคารได้อนมุตัิค าขอใช้บริการของผู้
ขอใช้บริการแล้ว หรือภายในระยะเวลาที่ธนาคารจะได้แจ้งให้ผู้ขอใช้บริการ
ทราบ 

3.5 ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า ธนาคารจะท าการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือใน
บัญชีเงินฝากที่ผู้ขอใช้บริการมีอยู่กับธนาคาร  ภาย ในเวลา 06.00 น. ของ
ทุกวนัท าการ หรือก าหนดเวลาอื่นตามที่ธนาคารจะได้แจ้งให้ผู้ขอใช้บริการ
ทราบต่อไปทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ 
หรือแจ้งให้ทราบโดยการปิดประกาศ  ณ สาขาธนาคาร หรือช่องทางอื่น
ตามที่ธนาคารเห็นสมควร 

3.6 ในกรณีที่ธนาคารหรือสถาบนัการเงินอื่นด าเนินการหกัเงินจากบัญชีเงินฝาก
ของผู้ขอใช้บริการแล้ว ผู้ขอใช้บริการจะได้รับหลกัฐานการท ารายการจาก



ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นผ่านช่องทางหรือตามวิธีการอื่นที่ธนาคาร
หรือสถาบันการเงินอื่นก าหนด  โดยนอกจากหลักฐานการท ารายการ
ดงักล่าวแล้ว ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบความถูกต้องของรายการได้
จากสมดุคู่ฝาก และ/หรือรายการเคลื่อนไหวของบญัชีเงินฝาก 

3.7 ผู้ขอใช้บริการตกลงช าระค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการ
ใช้บริการ KKP Smart Investment Service ให้แก่ธนาคาร ตามอัตราและ
เงื่อนไขที่ธนาคารประกาศก าหนด โดย (ก) ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการก าหนดให้
บัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารเป็นบัญชีเพื่อใช้ บริการ KKP Smart 
Investment Service ผู้ ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงิน
ฝาก และบัญชีเงินฝากอื่นๆ ของผู้ของใช้บริการที่มีอยู่กับธนาคารได้ทันที  
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบก่อนการหกัเงิน และในกรณีที่บญัชีเงิน
ฝากดังกล่าวมียอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอให้ธนาคารหักเพื่อช าระ
ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายทัง้หมด  ผู้ขอใช้บริการตกลงช าระเงินใน
ส่วนที่ขาดให้แก่ธนาคารทนัทีที่ธนาคารทวงถาม และ (ข) ในกรณีที่ผู้ขอใช้
บริการก าหนดให้บญัชีเงินฝากที่มีอยู่กบัสถาบนัการเงินอืน่เป็นเป็นบญัชีเพือ่
ใช้บริการ KKP Smart Investment Service ผู้ขอใช้บริการตกลงให้สถาบนั
การเงินผู้ รับฝากเงินหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ  รวมทัง้ผู้ขอ
ใช้บริการตกลงรับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
จากการด าเนินการดังกล่าวให้แก่สถาบันการเงินผู้ รับฝากเงินตามอัตราที่
สถาบนัการเงินผู้ รับฝากเงินประกาศก าหนด 

3.8 ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า ข้อมลูต่างๆ ที่ผู้ขอใช้บริการได้รับจากธนาคารอนั
เ น่ืองมาจากหรือเก่ียวเน่ืองกับการใช้บริการ KKP Smart Investment 
Service ไม่ว่าจะผ่านช่องทางใดก็ตาม  ไม่ถือเป็นการรับรองข้อมูลโดย
ธนาคารหรือใช้ในการอ้างอิงใดๆ ได้ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการมีข้อสงสยัหรือ
ต้องการข้อมลูหรือรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ขอใช้บริการต้องสอบถามธนาคาร



หรือบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน เกียรตินาคินภทัร จ ากัด โดยตรง ทัง้นี ้
หากผู้ขอใช้บริการต้องการตรวจสอบความถูกต้องของการท ารายการจาก
รายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก  (Statement) ผู้ ขอใช้บริการต้อง
สอบถามสถาบันการเงินผู้ รับฝากเงิน ที่ผู้ขอใช้บริการตกลงให้หักเงินจาก
บญัชีเงินฝากส าหรับใช้บริการ KKP Smart Investment Service 

3.9 ในกรณีที่ผู้ ขอใช้บริการเปลี่ยนแปลงประเภทบริการภายใต้บริการ KKP 
Smart Investment Service และเปลี่ยนแปลงกองทนุในคราวเดียวกนั ผู้ขอ
ใช้บริการรับทราบว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ธนาคารจะไม่ท าค าสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุแต่อย่างใด 

3.10 ในกรณีดงัต่อไปนี ้ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่าธนาคารสงวนสิทธิ
ในการยกเลิกการใช้บริการ KKP Smart Investment Service ของผู้ ขอใช้
บริการได้ทนัที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ 

  (ก) บญัชีเงินฝากถูกปิดบญัชี หรือสถานะของบญัชีเงินฝากถกูระงบัการใช้
งานไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม 
  (ข) ผู้ขอใช้บริการไม่ได้ท าการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนเมื่อถึง
ก าหนดเวลาตามที่ธนาคารก าหนด 

3.11 ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการมอบอ านาจตามที่ระบใุนข้อ 
3.1.1 (ค) หรือ 3.1.2 (ค) ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่าการยกเลิกการ
มอบอ านาจดังกล่าวจะมีผลเป็นการยกเลิกการใช้บริการ KKP Smart 
Investment Service ในทุกบญัชีเงินฝากที่เก่ียวข้องกับบริการ KKP Smart 
Investment Service ทัง้หมด โดยผู้ ขอใช้บริการตกลงแจ้งการยกเลิกการ
มอบอ านาจดงักลา่วให้ธนาคารทราบตามวิธีการที่ธนาคารก าหนด 

3.12 ผู้ ขอใช้บริการสามารถยกเลิกการใช้บริการ KKP Smart Investment 
Service ได้ โดยติดต่อที่สาขาธนาคาร  หรือช่องทางอื่นที่ธนาคารจะได้
ก าหนดต่อไป 



3.13 ผู้ ขอใช้บริการรับทราบว่า ข้อก าหนดในการใช้บริการ KKP Smart 
Investment Service ตามที่ระบุในข้อตกลงนี  ้ไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลง
ข้อก าหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนโครงการจดัการกองทนุ 
และ/หรือข้อผกูพนัระหว่างผู้ขอใช้บริการกบับริษัทจดัการกองทนุ โดยผู้ขอใช้
บริการยังคงผูกพันและปฏิบัติตามหนังสือชีช้วน และ/หรือ ข้อผูกพันที่
เก่ียวข้องต่อไปตามเดิมทกุประการ 

3.14 เว้นแต่ข้อตกลงนีจ้ะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าการ
ใช้บริการ KKP Smart Investment Service ไม่มีผลกระทบถึงสิทธิและ
หน้าที่ต่างๆ ของผู้ ขอใช้บริการเก่ียวกับบัญชีเงินฝากตามข้อตกลงและ
เงื่อนไขบญัชีเงินฝาก และบริการด้านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แต่
อย่างใด 

4. ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมส าหรับบริการ Auto Sweep 

         ในการใช้บริการ Auto Sweep ผู้ขอใช้บริการตกลงเพิ่มเติมดงันี ้
4.1 ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ในการใช้บริการ Auto Sweep ผู้ขอใช้

บริการต้องใช้บริการดังกล่าวร่วมกับบัญชีเงินฝากที่ผู้ขอใช้บริการมีอยู่กับ
ธนาคาร โดยผู้ขอใช้บริการสามารถก าหนดบญัชีเงินฝากเพื่อรับเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทนุและเงินปันผล (ถ้ามี) ได้ 1 บญัชี / กองทุน / เลขที่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเท่านัน้ 

4.2 ในกรณีที่ธนาคารท าการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากแล้ว
ปรากฏว่า 

 (ก) จ านวนเงินรวมระหว่าง (กก) ยอดเงินคงเหลือในบญัชีเงินฝาก และ (ขข) 
ยอดเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ขอใช้บริการจะได้รับจากการขายคืน
หน่วยลงทนุผ่านบริการ KKP Smart Investment Service ภายในวนันัน้ 
(ถ้ามี) (“ยอดเงินคงเหลือสทุธิ”) มีจ านวนเกินกว่ายอดเงินคงเหลือสงูสดุ 



(Maximum Spending Limit) ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารหกั
เงินจากบญัชีเงินฝากเป็นจ านวนเงินเท่ากบัยอดเงินคงเหลือสทุธิหกัด้วย
ยอดเงินคงเหลือสงูสดุ (“ยอดเงินสัง่ซือ้”) และน ายอดเงินสัง่ซือ้จ านวน
ดงักลา่วไปซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุแทนผู้ขอใช้บริการ ทัง้นี ้ธนาคารจะ
ไม่ท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหากปรากฏว่ายอดเงินสัง่ซือ้มีจ านวนต ่ากว่า 
5,000 บาท หรือต ่ากว่าจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ธนาคารจะได้แจ้งให้ทราบ
ต่อไป (หากมี) หรือ 

 (ข)  ยอดเงินคงเหลือสทุธิ (ตามนิยามที่ระบุในข้อ 4.2 (ก)) มีจ านวนต ่ากว่า
ยอดเงินคงเหลือขัน้ต ่า (Minimum Spending Limit) ผู้ขอใช้บริการตก
ลงมอบอ านาจให้ธนาคารท าค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในกองทนุแทนผู้
ขอใช้บริการ โดยจ านวนเงินที่ผู้ขอใช้บริการประสงค์ให้ธนาคารท าการ
ขายคืนหน่วยลงทุนจะเท่ากับ  ยอดเงินคงเหลือสูงสุด  (Maximum 
Spending Limit) หกัด้วยยอดเงินคงเหลือสทุธิ (“ยอดเงินสัง่ขาย”) ทัง้นี ้
ธนาคารจะไม่ท าการขายคืนหน่วยลงทนุหากปรากฏว่ายอดเงินสัง่ขายมี
จ านวนต ่ากว่า 5,000 บาท หรือต ่ากว่าจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ธนาคารจะได้
แจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี) 

    ในกรณีที่ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของธนาคารภายใต้เงื่อนไขที่ระบใุน
วรรคก่อนเป็นจ านวนเงินที่มากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิในกองทุน 
หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมีผลท าให้มูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรือ 
จ านวนหน่วยลงทนุสทุธิในกองทนุของผู้ขอใช้บริการต ่ากว่ายอดคงเหลอื
ขัน้ต ่าของกองทนุตามที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนของกองทนุดงักลา่ว ผู้ขอ
ใช้บริการตกลงให้ธนาคารท าค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน
ทัง้หมด 

4.3 ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการก าหนดให้มี Safety Period ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า
ธนาคารจะท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแทนผู้ขอใช้บริการเมื่อ (ก) ครบก าหนด



ระยะเวลา Safety Period และ (ข) ยอดเงินในบญัชีเงินฝากในวนัท าการถดั
จากวนัสิน้สดุระยะเวลา Safety Period เข้าเงื่อนไขที่ธนาคารจะต้องท าการ
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามที่ระบใุนข้อ 4.2 (ก)  
ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่า หากยอดเงินในบญัชีเงินฝากวนัใด
วันหนึ่งในช่วงระยะเวลาการนับ Safety Period ไม่เข้าเงื่อนไขที่ธนาคาร
จะต้องท าการสั่งซือ้หน่วยลงทุนตามที่ระบุในข้อ 4.2 (ก) ให้ถือว่าการนับ
ระยะเวลา Safety Period เป็นอนัสิน้สดุลง และให้ธนาคารเร่ิมนบัระยะเวลา 
Safety Period ใหม่ในวันที่เข้าเงื่อนไขที่ธนาคารจะต้องท าการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุตามที่ระบใุนข้อ 4.2 (ก)   

4.4 ในการขอเปลี่ยนกองทนุส าหรับใช้บริการ Auto Sweep ผู้ขอใช้บริการตกลง
ยินยอมผกูพนัตามเงื่อนไขในแต่ละกรณีดงันี ้
(ก) กรณีการขอเปลี่ยนกองทุนโดยเลขที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนใหม่
กบักองทนุเดิมเป็นเลขเดียวกนั 
ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารท าค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
จากกองทุนเดิมไปเป็นกองทุนใหม่ตามที่ผู้ ขอใช้บริการแจ้งให้ไว้แก่
ธนาคาร โดยผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักล่าว 
จะมีผลให้เป็นการขายคืนหน่วยลงทนุในกองทนุเดิมทัง้หมดที่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุมีอยู่ภายใต้เลขผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวซึ่งไม่จ ากดัเพียงแต่หน่วย
ลงทุนที่ เกิดจากการท ารายการผ่านบริการ KKP Smart Investment 
Service ทัง้นี ้เพื่อซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนใหม่ตามที่ผู้ ขอใช้บริการ
ก าหนด  

(ข) กรณีการขอเปลี่ยนกองทุนโดยเลขที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนใหม่
กบักองทนุเดิมแตกต่างกนั 



ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่าธนาคารจะท าการเปลี่ยนกองทนุจาก
กองทุนเดิมไปเป็นกองทุนใหม่ที่ผู้ ขอใช้บริการก าหนดและแจ้งให้ไว้แก่
ธนาคารเท่านัน้ โดยมิได้มีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุแต่อย่างใด 

5. ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมส าหรับบริการ Saving Plan 
         ในการใช้บริการ Saving Plan ผู้ขอใช้บริการตกลงเพิ่มเติมดงันี ้

5.1 ในกรณีที่ถึงก าหนดเวลาที่ผู้ขอใช้บริการระบุให้ธนาคารท าค าสั่งซือ้หน่วย
ลงทุนแทนผู้ขอใช้บริการตามที่ระบุในค าขอใช้บริการ ผู้ ขอใช้บริการตกลง
ยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากเป็นจ านวนเงินตามที่ก าหนดใน
ค าขอใช้บริการ และน าเงินจ านวนดงักลา่วไปซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุแทนผู้
ขอใช้บริการ  

5.2 ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า ในกรณีที่สถาบนัการเงินผู้ รับฝากเงินของผู้ขอใช้
บริการส่งผลการหักเงินในบัญชีของ ผู้ขอใช้บริการมายังธนาคารภายหลงั
เวลา 15.30 น. ของวันท าการจะถือว่าค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวจะไม่
สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนได้และจะมีผลในวนัท าการถดัไป 

5.3 ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า เมื่อถึงก าหนดเวลาที่ธนาคารจะต้องท าค าสัง่ซือ้
หน่วยลงทุนแทนผู้ ขอใช้บริการในคราวใดๆ แล้ว หากเกิดกรณีดังต่อไปนี ้
ธนาคารจะไม่ท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแทนผู้ขอใช้บริการ  
(ก) จ านวนเงินในการซือ้หน่วยลงทุนแบบต่อเน่ืองตามที่ผู้ ขอใช้บริการ
ก าหนดมีจ านวนต ่ากว่า 1,000 บาท หรือต ่ากว่ามลูค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุตามที่กองทนุก าหนด (บงัคบัตามจ านวนเงินขัน้ต ่าที่สงูกว่า) 
หรือ 

(ข) ยอดเงินคงเหลือในบญัชีเงินฝากมีจ านวนน้อยกว่ายอดเงินสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุแบบต่อเนื่องที่ผู้ขอใช้บริการก าหนด 

(ค) กรณีเป็นการซือ้หน่วยลงทุนแบบต่อเน่ืองมากกว่า 1 กองทุนในวัน
เดียวกนั หากยอดเงินคงเหลือในบญัชีเงินฝากมีไม่เพียงพอที่จะซือ้หน่วย



ลงได้ครบทุกกองทุน ธนาคารขอสงวนสิทธิท ารายการซือ้หน่วยลงทุนให้
เฉพาะรายการที่สามารถหกัเงินได้เท่านัน้ 

5.4 ในการขอเปลี่ยนกองทุนส าหรับการใช้บริการ Saving Plan ผู้ขอใช้บริการ
รับทราบและตกลงว่าธนาคารจะท าการเปลี่ยนกองทุนส าหรับใช้บริการ 
Saving Plan จากกองทนุเดิมไปเป็นกองทนุใหม่ที่ผู้ขอใช้บริการก าหนดและ
แจ้งให้ไว้แก่ธนาคารเท่านัน้ โดยการเปลี่ยนกองทุนในกรณีนีผู้้ขอใช้บริการ
รับทราบว่าธนาคารจะไม่ท าค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุแต่อย่างใด 

  



ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ Sweep in-out 

บริการ Sweep in-out (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านลา่ง) เป็นหนึ่งในบริการด้านการเงิน
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร และอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเก่ียวกบั
การใช้บริการด้านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (“ข้อตกลงหลัก”) 

1. ค านิยาม 
 ในข้อตกลงนี ้ค าว่า 

1.1 “บริการ Sweep in-out” หมายถึง บริการหกั และ/หรือโอนเงินระหว่างบญัชี
เงินฝากประเภทต่างๆ ซึง่ประกอบด้วยบริการหกั และ/หรือโอนเงินจากบญัชี
เงินฝากออมทรัพย์ไปเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Sweep in) และ
บริการหกั และ/หรือโอนเงินจากบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัไปเข้าบญัชีเงิน
ฝากออมทรัพย์ (Sweep out)  

1.2 “บัญชีเงินฝากออมทรัพย์” หมายถึง บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของ 
ผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กับธนาคารและได้ก าหนดให้ใช้ส าหรับบริการ Sweep 
in-out  

1.3 “บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน” หมายถึง บัญชีเงินฝากประเภทกระแส
รายวันของผู้ ขอใช้บริการที่มีอยู่กับธนาคารและได้ก าหนดให้ใช้ส าหรับ
บริการ Sweep in-out  

 ค านิยามใดที่มิได้ระบุในข้อตกลงนี ้ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ค านิยามที่ระบุไว้ใน
ข้อตกลงหลกัมาใช้บงัคบั ทัง้นี ้หากมีค านิยามใดในข้อตกลงหลกัขดัหรือแย้งกบั
ค านิยามในข้อตกลงนีใ้ห้ใช้บงัคบัตามค านิยามในข้อตกลงนี ้

2.  เงื่อนไขการใช้บริการ 
2.1 ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ธนาคารจะให้บริการ Sweep in- out 

แก่ผู้ ขอใช้บริการ เมื่อผู้ ขอใช้บริการได้ด าเนินการสมัครใช้บริการนีต้าม
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วิธีการที่ธนาคารก าหนดและธนาคารได้อนุมตัิค าขอใช้บริการของผู้ขอใช้
บริการแล้ว 

2.2 ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้บริการ Sweep in – out ได้ไม่จ ากัดจ านวนครัง้
และจ านวนเงินสงูสดุในการใช้บริการ  

2.3 ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า ในการใช้บริการหกัและ/หรือโอนเงินจากบญัชี
เงินฝากออมทรัพย์ไปเข้าบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั (Sweep in) ธนาคาร
จะด าเนินการภายใต้เงื่อนไขดงันี ้
(ก) ในกรณีที่มีเช็คสั่งจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือมีตั๋วเงิน 

เอกสารและ  /หรือตราสารทางการเงินอื่นใดมาตดับญัชี ถอน หรือเรียก
เก็บเงินจากบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั และปรากฏว่ายอดเงินคงเหลือ
ในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีไม่
เพียงพอให้ธนาคารตดับญัชี ถอน หรือจ่ายเงินตามการเรียกเก็บ  ผู้ขอ
ใช้บริการตกลงให้ธนาคารหกั และ  /หรือโอนเงินจากบญัชีเงินฝากออม

นตามการทรัพย์ตามจ านวนเงินที่ไม่พอจ่าย ตดับญัชี ถอน หรือจ่ายเงิ
เรียกเก็บนัน้ ไปเข้าบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัได้โดยทนัที 

(ข) ณ สิน้วันใดๆ หากปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวนัมี
ยอดเงินเป็นลูกหนีข้องธนาคาร ผู้ ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคาร หัก 
และ  /หรือโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไปเข้าบัญชีเงินฝาก

เท่ากับยอดเงินที่เป็นลูกหนีธ้นาคาร หรือกระแสรายวันตามจ านวน

(ค) ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าธนาคารจะท ารายการตามค าสัง่ของผู้ขอใช้
บริการก็ต่อเมื่อยอดเงินคงเหลือในบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ขอใช้



บริการมีจ านวนเพียงพอในการหกั และ/หรือโอนเงินไปยงับญัชีเงินฝาก
กระแสรายวันของผู้ ขอใช้บริการตามจ านวนเงินที่ผู้ ขอใช้บริการท า
ค าสัง่ 

(ง) ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าการใช้บริการ Sweep in ตามข้อตกลงนี ้ผู้ขอ
ใช้บริการจะต้องช าระภาษีเงินได้ส าหรับดอกเบีย้ของบญัชีเงินฝากออม
ทรัพย์ตามหลกัเกณฑ์ที่กรมสรรพากรก าหนด 

2.4 ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า ในการใช้บริการหัก และ/หรือโอนเงินจาก
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันไปเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (Sweep out) 
ธนาคารจะให้บริการต่อเมื่อปรากฏว่า ณ สิน้วนัใดๆ ยอดเงินในบญัชีเงิน
ฝากกระแสรายวันมียอดเงินฝากเป็นเจ้าหนีธ้นาคาร โดยผู้ ขอใช้บริการ
ยินยอมให้ธนาคารหกั และ/หรือโอนยอดเงินฝากจากบญัชีเงินฝากกระแส
รายวนัทัง้หมดไปเข้าบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ได้ทนัที  

2.5 การให้บริการ Sweep in-out ตามข้อตกลงนี ้ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า
ธนาคารจะท าการหัก และ/หรือโอนเงินโดยพิจารณาจากยอดเงินฝาก
คงเหลือ ณ ขณะที่ท ารายการเท่านัน้ ในกรณีที่มีการน าฝากเช็ค  ตั๋วเงิน 
หรือตราสารทางการเงินอื่นใดเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงิน
ฝากกระแสรายวันไว้แล้ว แต่ยังรอผลการเรียกเก็บ ธนาคารจะยังไม่
ด าเนินการหกั และ/หรือโอนเงินส าหรับจ านวนเงินที่รอผลการเรียกเก็บอยู่
นัน้ไปยงับญัชีเงินฝากกระแสรายวนัหรือบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ (แล้วแต่
กรณี) จนกว่าธนาคารจะท าการเรียกเก็บเงินตามเช็ค ตัว๋เงิน หรือตราสาร
ทางการเงินที่น าเข้าฝากบญัชีนัน้ได้แล้ว 

2.6 เมื่อธนาคารหกั และ/หรือโอนเงิน และน าเงินที่หกัและ/หรือโอนเงินนัน้
เข้าบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั (แล้วแต่กรณี) 
ตามที่ผู้ขอใช้บริการก าหนดให้ไว้แก่ธนาคารแล้ว ผู้ขอใช้บริการจะได้รับ
หลกัฐานการท ารายการจากธนาคารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (Email) 



หรือข้อความทางโทรศพัท์ (SMS) ที่ผู้ขอใช้บริการได้ให้ไว้กบัธนาคาร หรือ
ช่องทางอื่นที่ธนาคารเห็นสมควร 

2.7 ในกรณีที่การใช้บริการ Sweep in-out ตามข้อตกลงนีเ้ป็นผลท าให้ผู้ขอ
ใช้บริการต้องช าระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับเงินฝาก และ/หรือค่าธรรมเนียมการใช้บริการ Sweep in-out 
ให้แก่ธนาคาร ตามอัตราและเงื่อนไขที่ธนาคารประกาศก าหนด ผู้ ขอใช้
บริการตกลงให้ธนาคารมีสิทธิหักเงินค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการ
ต่างๆ ดงักล่าวข้างต้นจากบญัชีเงินฝากและบญัชีเงินฝากอื่นๆ ของผู้ขอใช้
บริการที่มีอยู่กับธนาคารได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ขอใช้บริการทราบ
ล่วงหน้า และในกรณีที่บญัชีเงินฝากดงักล่าวมีเงินไม่เพียงพอให้ธนาคาร
หกัเพื่อช าระค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการต่างๆ ทัง้หมด ผู้ขอใช้บริการ
ตกลงช าระเงินในสว่นที่ขาดให้แก่ธนาคารทนัทีที่ธนาคารทวงถาม 

2.8 ผู้ขอใช้บริการสามารถระงบัหรือยกเลิกการใช้บริการ Sweep in-out ได้ 
โดยติดต่อที่สาขาธนาคาร หรือโดยวิธีการอื่นที่ธนาคารจะได้ก าหนด  

   

  



ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ KKP พร้อมเพย์  

บริการ KKP พร้อมเพย์ (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่าง) เป็นหนึ่งในบริการด้าน
การเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร และอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไข
เก่ียวกบัการใช้บริการด้านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (“ข้อตกลงหลัก”) 

1. ค านิยาม 
 ในข้อตกลงนี ้ค าว่า 

1.1 “บริการ KKP พร้อมเพย์” หมายถึง บริการที่รองรับการรับโอนเงิน  หรือ
ธุรกรรมเก่ียวกับบัญชีเงินฝากใดๆ ที่อาจถูกก าหนดขึน้ในอนาคต ซึ่งผู้ขอใช้
บริการต้องลงทะเบียน KKP พร้อมเพย์โดยใช้เลขประจ าตัวประชาชน 
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากร หรือข้อมลูอื่นใดที่อาจ
ถกูก าหนดขึน้ในอนาคต (เช่น ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) 
ที่ได้ลงทะเบียนไว้กบัธนาคาร) แทนเลขที่บญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ โดย
เมื่อธนาคารแจ้งผลยืนยนัการลงทะเบียนบริการ KKP พร้อมเพย์ ไปยงัผู้ขอใช้
บริการแล้ว ระบบงานจะจดัเก็บข้อมลูการลงทะเบียนบริการ KKP พร้อมเพย์ 
เป็นข้อมลูในการรองรับการรับโอนเงิน หรือธุรกรรมเก่ียวกบับญัชีเงินฝากใดๆ 
ที่อาจถกูก าหนดขึน้ในอนาคตต่อไป 

1.2 “ลงทะเบียน” หมายถึง การลงทะเบียนใช้บริการ KKP พร้อมเพย์ ผ่าน
ช่องทางและวิธีการที่ธนาคารก าหนด 

1.3 “ยกเลิกการลงทะเบียน” หมายถึง การยกเลิกการลงทะเบียนใช้บริการ 
KKP พร้อมเพย์ ผ่านช่องทางและวิธีการที่ธนาคารก าหนด 

1.4 “ITMX” หมายถึง บริษัท เนชัน่แนลไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ ากัด และให้หมายความ
รวมถึงบุคคลอื่นใดที่ท าหน้าที่ตัวกลางเช่ือมระบบในการใช้บริการนีแ้ทน 
ITMX 
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ค านิยามใดที่มิได้ระบุในข้อตกลงนี ้ผู้ ขอใช้บริการตกลงให้ค านิยามที่ระบุไว้ใน
ข้อตกลงหลกัมาใช้บังคบั ทัง้นี ้หากมีค านิยามใดในข้อตกลงหลกัขัดหรือแย้งกับค า
นิยามในข้อตกลงนีใ้ห้ใช้บงัคบัตามค านิยามในข้อตกลงนี ้

2. เงื่อนไขการใช้บริการ 
2.1 ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า บญัชีเงินฝากส าหรับใช้บริการ KKP พร้อมเพย์ ต้อง

เป็นบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวนัที่ผู้ขอใช้บริการมีอยู่
กบัธนาคารเท่านัน้ และต้องไม่เป็นบญัชีร่วม 

2.2 ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ผู้ขอใช้บริการจะสามารถใช้บริการ KKP 
พร้อมเพย์ ได้เมื่อผู้ขอใช้บริการได้รับแจ้งผลยืนยนัการลงทะเบียนบริการจาก
ธนาคารผ่านข้อความทางโทรศัพท์ (SMS) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(Email) หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามที่ธนาคารเห็นสมควร 

2.3  ในกรณีที่ธนาคารก าหนดวธีิการให้ผู้ขอใช้บริการสามารถลงทะเบียนใช้บริการ  
KKP พร้อมเพย์ได้โดยไม่ต้องลงลายมือช่ือ ผู้ ขอใช้บริการตกลงผูกพันและ
ปฏิบตัิตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่เก่ียวข้องตามที่ธนาคารก าหนดทกุประการ  

2.4  ผู้ขอใช้บริการขอรับรองและยืนยันว่าในขณะที่ลงทะเบียนสมัครใช้บริการ 
KKP พร้อมเพย์ และตลอดระยะเวลาของการใช้บริการนี ้ผู้ขอใช้บริการเป็น
เจ้าของบัญชีเงินฝากและบัตรประจ าตวัประชาชน หรือบัตรประจ าตวัผู้ เสีย
ภาษีอากรที่ทางการออกให้แก่ผู้ ขอใช้บริการ หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้หรือได้รับ
อนุญาตให้ใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เลขประจ าตัวผู้ เสียภาษีอากรหรือ
ข้อมลูอื่นใดที่น ามาลงทะเบียนเพื่อใช้บริการนี ้

2.5  หากผู้ขอใช้บริการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกบญัชีเงินฝาก หมายเลขโทรศพัท์มอืถือ 
เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากร หรือข้อมลูอื่นใดที่ใช้ลงทะเบียนบริการนี ้ผู้ขอใช้
บริการมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อมูลดังกล่าวให้ธนาคาร
ทราบทนัทีที่สาขาของธนาคาร หรือช่องทางอื่นที่ธนาคารจะได้ก าหนด  และผู้



ขอใช้บริการมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อมลูดงักล่าวแก่ผู้ โอน
เงินทนัที 

2.6  ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารให้ข้อมลูที่เก่ียวกบัผู้ขอใช้บริการแก่ ITMX เพื่อ
เป็นฐานข้อมลูกลางส าหรับบริการ KKP พร้อมเพย์ได้ 

2.7  ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าการรับโอนเงินผ่านบริการ KKP พร้อมเพย์ เป็นการ
รับโอนเงินภายในประเทศเท่านัน้ 

2.8  ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการประสงค์จะโอนเงิน ผู้ขอใช้บริการสามารถโอนเงินผ่าน
ช่องทางต่างๆ ที่ธนาคารก าหนดได้โดยจะต้องผกูพนัและปฏิบตัิตามข้อตกลง
และเงื่อนไขการใช้บริการโอนเงินผ่านช่องทางแต่ละช่องทางนัน้ๆ ตามที่
ธนาคารก าหนด ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการสามารถโอนเงินได้ไม่จ ากัดจ านวนครัง้ 
ภายในวงเงินต่อครัง้และต่อวนัตามที่ผู้ขอใช้บริการก าหนด แต่ทัง้นีต้้องไม่เกิน
วงเงินสงูสดุในการโอนเงินต่อครัง้และต่อวนัตามที่ธนาคารก าหนด 

2.9  ในกรณีที่ธนาคารตรวจพบว่ามีข้อผิดพลาดจากการรับโอนเงินผ่านการใช้
บริการ KKP พร้อมเพย์ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารด าเนินการ
แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการที่ผิดพลาดนัน้ให้ถกูต้องได้ทนัที 

2.10 ผู้ ขอ ใ ช้บ ริการตกลงใ ห้ธนาคารน าส่ งห รือแ จ้ ง ข้อมูล ใดๆ  ใ ห้แก่  
ผู้ ขอใช้บริการ ผ่านทางข้อความทางโทรศัพท์ (SMS) หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ที่ผู้ขอใช้บริการได้ให้ไว้กบัธนาคาร หรือช่องทางอื่นที่
ธนาคารเห็นสมควร เพื่อประกอบการให้บริการ KKP พร้อมเพย์ได้  

3. ความรับผิดของธนาคาร 

 ในกรณีที่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึน้จากการให้บริการ KKP พร้อมเพย์ ธนาคาร
จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่ผู้ขอใช้บริการพิสจูน์ได้ว่าเกิดขึน้จากการกระท าโดย
จงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงซึ่งเป็นความเสียหายที่ตามปกติย่อมเกิดขึน้
เท่านัน้  โดยธนาคารจะรับผิดชอบไม่เกินจ านวนเงินของแต่ละธุรกรรมการรับโอนเงิน
ผ่านบริการ KKP พร้อมเพย์ที่เกิดความเสียหายเท่านัน้ ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า



ธนาคารไม่ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึน้จากพฤติการณ์พิเศษและไม่ว่าในกรณี
ใดๆ ก็ตาม และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้จากสาเหตุต่างๆ 
ดงัต่อไปนี ้

3.1. ผู้ขอใช้บริการปิดบญัชีเงินฝากที่ลงทะเบียนไว้กบับริการ KKP พร้อมเพย์ 
อนัมีผลท าให้ผู้ขอใช้บริการไม่สามารถรับเงินโอนผ่านบริการนีห้รือท าธุรกรรม
เก่ียวกบับญัชีเงินฝากใดๆ ที่อาจถกูก าหนดขึน้ในอนาคต 

3.2. ผู้ขอใช้บริการยกเลิกการใช้หมายเลขโทรศพัท์มือถือ หรือข้อมลูอื่นใดที่
ใช้ลงทะเบียนบริการ KKP พร้อมเพย์ ส าหรับผูกกับบญัชีเงินฝาก และไม่ได้
แจ้งให้ธนาคารทราบ 

3.3. เป็นเหตสุดุวิสยั 
3.4. ผู้ ขอใช้บริการปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงนี ้ข้อตกลงและเงื่อนไข

เก่ียวกบับญัชีเงินฝาก หรือข้อตกลงหลกั 

4. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ 
 ผู้ขอใช้บริการตกลงช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ อนัเก่ียวข้องกบัการใช้

บริการ KKP พร้อมเพย์ ให้แก่ธนาคาร ตามอัตราและเงื่อนไขที่ธนาคารได้ประกาศ
ก าหนด โดยผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากและบญัชีเงินฝาก
อื่นๆ ของผู้ ขอใช้บริการที่มีอยู่กับธนาคารเพื่อช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวได้ทนัที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า และในกรณีที่บญัชี
เงินฝากดงักล่าวมีเงินไม่เพียงพอให้ธนาคารหกัเพื่อช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทัง้หมด ผู้ขอใช้บริการตกลงช าระเงินในส่วนที่ขาดให้แก่ธนาคารทนัทีที่ธนาคารทวง
ถาม   

 

 



5. การระงับและการยกเลิกการใช้บริการ 

5.1 ผู้ ขอใช้บริการตกลงว่าในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี ้ธนาคารมีสิทธิ
ตัดสินใจโดยเด็ดขาดตามดุลพินิจของธนาคารในการยกเลิกการให้บริการ 
KKP พร้อมเพย์ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ 

(ก) กรณีที่ ITMX แจ้งให้ธนาคารทราบ หรือธนาคารตรวจสอบทราบการ
ยกเลิกหมายเลขโทรศพัท์มือถือที่ใช้ลงทะเบียนบริการ KKP พร้อมเพย์ 

(ข) ผู้ ขอใช้บริการหรือบัญชีเงินฝากของผู้ ขอใช้บริการถูกใช้หรือมีส่วน
เก่ียวข้องหรือมีพฤติการณ์อนัน่าสงสยัว่ามีส่วนเก่ียวข้องกบัการกระท า
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

(ค) บญัชีเงินฝากปิดลงไม่ว่าด้วยเหตใุดๆ 

(ง) ธนาคารต้องยกเลิกการให้บริการดงักล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
หรือกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนค าพิพากษา หรือค าสัง่ของศาล 

5.2 ผู้ขอใช้บริการสามารถยกเลิกการลงทะเบียนใช้บริการ KKP พร้อมเพย์ ได้ 
โดยติดต่อที่สาขาธนาคารภายในเวลาท าการของสาขา หรือช่องทางอื่นที่
ธนาคารก าหนด โดยการยกเลิกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้แจ้งผลยืนยนั
การยกเลิกดงักลา่วให้ผู้ขอใช้บริการทราบ 

6. อื่น ๆ 

 ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า ข้อตกลงนีไ้ม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและ
เงื่อนไขเก่ียวกับบัญชีเงินฝากของธนาคาร โดยผู้ขอใช้บริการยังคงผูกพันและปฏิบัติ
ตามข้อตกลงและเงื่อนไขเก่ียวกบับญัชีเงินฝากดงักลา่วต่อไปตามเดิมทกุประการ 

  



 
ข้อตกลงและเงื่ อนไขการใช้บริการถอนเงินไม่ใช้บัตร (Cardless 

Withdrawal) 

บริการถอนเงินไม่ใช้บัตร (Cardless Withdrawal) (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่าง) 
เป็นหนึ่งในบริการด้านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร และอยู่ภายใต้
ข้อตกลงและเงื่อนไขเก่ียวกับการใช้บริการด้านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(“ข้อตกลงหลัก”) 

1. ค านิยาม 
 ในข้อตกลงนี ้ค าว่า 

1.1 “บริการถอนเงินไม่ใช้บัตร” หมายถึง บริการที่ผู้ขอใช้บริการสามารถเบิก
ถอนเงินสดจากบัญชีเงินฝากที่ผู้ขอใช้บริการมีอยู่กับธนาคารโดยไม่ใช้บตัร
อิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยธนาคาร หรือเบิกใช้สินเช่ือ KKP Cash Card โดยไม่
ใช้บัตรกดเงินสด KKP Cash Card รวมถึงการเบิกใช้สินเช่ืออื่นๆ ที่ธนาคาร
จะจัดให้มีขึน้ต่อไป ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการจะต้องท ารายการผ่าน KKP Mobile 
Application หรือ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ตามขัน้ตอนและวิธีการที่
ธนาคารประกาศก าหนดไว้ในคู่มือการใช้บริการ  

1.2 “เคร่ืองถอนเงนิอัตโนมัติ” หมายถึง เคร่ืองเบิกถอนเงินสด เคร่ืองฝากเงินสด 
รวมถึงเคร่ืองมืออื่นใดที่เ ก่ียวข้องกับการใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่
ธนาคารหรือสถาบนัการเงินอื่นจดัให้มีขึน้ซึง่สามารถใช้บริการนีไ้ด้  

 ค านิยามใดที่มิได้ระบุในข้อตกลงนี ้ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ค านิยามที่ระบุไว้ใน
ข้อตกลงหลกัมาใช้บังคบั ทัง้นี ้หากมีค านิยามใดในข้อตกลงหลกัขัดหรือแย้งกับค า
นิยามในข้อตกลงนีใ้ห้ใช้บงัคบัตามค านิยามในข้อตกลงนี ้
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2. เงื่อนไขการใช้บริการ 

2.1 ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้บริการถอนเงินไม่ใช้บัตรได้เฉพาะกรณีที่ผู้ ขอใช้
บริการใช้บริการถอนเงินไม่ใช้บตัรจากบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/
หรือกระแสรายวัน ที่ผู้ ขอใช้บริการมีอยู่กับธนาคาร รวมถึงการเบิกใช้เงิน
สินเช่ือ KKP Cash Card และ/หรือสินเช่ืออืน่ๆ ตามที่ธนาคารก าหนดเทา่นัน้ 

 2.2  ในการใช้บริการถอนเงินไม่ใช้บัตร ผู้ ขอใช้บริการจะได้รับรหัสประจ าตัว
ส าหรับเบิกถอนเงินที่เคร่ืองถอนเงินอตัโนมตัิ โดยผู้ขอใช้บริการมีหน้าที่เก็บ
รักษารหัสประจ าตวัไว้ในที่ปลอดภัยและเก็บไว้เป็นความลบัไม่เปิดเผยให้
บคุคลอื่นลว่งรู้ และในการใช้บริการดงักลา่วผู้ขอใช้บริการจะต้องท ารายการ
ต่างๆ ด้วยตนเองเท่านัน้ 

 2.3  ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้บริการถอนเงินไม่ใช้บัตรได้ ตามจ านวนครัง้และ
ตามวงเงินที่ธนาคารประกาศก าหนดไว้ในคู่มือการใช้บริการเท่านัน้ 

 2.4  ในกรณีที่ผู้ ขอใช้บริการใส่รหัสประจ าตัวผิดติดต่อกันตามจ านวนครัง้ที่
ธนาคารก าหนด ธนาคารจะท าการยกเลิกรายการถอนเงินไม่ใช้บตัรดงักล่าว 
และผู้ขอใช้บริการจะต้องเข้าท ารายการเพื่อรับรหสัประจ าตวัใหม่อีกครัง้  

 2.5  ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าหากเงินในบญัชีเงินฝาก และ/หรือวงเงินสินเช่ือของ
ผู้ขอใช้บริการมีจ านวนไม่เพียงพอตามรายการที่ผู้ขอใช้บริการก าหนดในแต่
ละครัง้ ผู้ขอใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการถอนเงินไม่ใช้บตัรในครัง้นัน้ได้ 

 2.6  ผู้ขอใช้บริการสามารถเรียกดขู้อมลูประวตัิการท ารายการถอนเงินไม่ใช้บตัร
ของผู้ขอใช้บริการผ่านช่องทาง KKP Mobile Application หรือ ช่องทางอื่นๆ 
ตามที่ธนาคารก าหนดได้ 

 
 
 
 



3. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  

 ผู้ขอใช้บริการต้องช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้
บริการถอนเงินไม่ใช้บัตรให้แก่ธนาคารตามอัตราและเงื่อนไขที่ธนาคารได้ประกาศ
ก าหนด โดยผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ย
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการใช้บริการถอนเงินไม่ใช้บตัรตามที่ธนาคารจะประกาศก าหนด
เป็นคราวๆ ไปภายใต้ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ในกรณีทีบ่ญัชีเงนิ
ฝากและ/หรือวงเงินสินเช่ือดังกล่าวมีเงินไม่เพียงพอให้ธนาคารหักเพื่อช าระ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด ผู้ ขอใช้บริการรับทราบว่าผู้ ขอใช้บริการจะไม่
สามารถใช้บริการถอนเงินไม่ใช้บตัรได้  
 
 


