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ค าแนะน า เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการรายการเดนิบัญชีผ่าน SWIFT  MT940 

ผู้สมคัรท่ีมีช่ือปรากฏและลงลายมือช่ือในใบสมคัร (“ผู้ ใช้บริการ”) ตกลงใช้บริการรายการเดินบญัชีผ่าน SWIFT  MT940 กบั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
(“ธนาคาร”) ดงันี ้

ค าแนะน า เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการทั่วไป 
ข้อ 1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
1.1 เม่ือผู้ใช้บริการลงทะเบียน/สมคัรใช้บริการตามกระบวนการของธนาคารเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบผลการ
ลงทะเบียน/สมคัรใช้บริการ และก าหนดเวลาเร่ิมใช้บริการได้ ผ่านช่องทางท่ีธนาคารก าหนด 
 ผู้ใช้บริการสามารถระบ/ุสร้างบญัชีผู้ใช้งาน (User ID) ได้ตามจ านวนท่ีธนาคารก าหนด โดยบญัชีผู้ใช้งาน (User ID) ในแต่ละหน้าท่ีจะ
สามารถท ารายการได้ภายใต้หน้าท่ีและเง่ือนไขที่ก าหนดในใบสมคัร   
 “ผู้ใช้งาน” หมายถึง บคุคลท่ีผู้ใช้บริการระบใุห้เป็นผู้ติดตอ่หลกั ผู้ติดตอ่ประสานงาน Administrator Maker Viewer Verifier หรือ 
Authorizer และ/หรือบคุคลท่ีผู้ใช้บริการมอบหมาย โดยผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงผู้ใช้งานได้โดยแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าตามวิธีการท่ี
ระบไุว้ในเงื่อนไขการใช้บริการนี ้
1.2 ในกรณีท่ีผู้ ใช้บริการและ/หรือผู้ใช้งานใช้บญัชีผู้ใช้งาน (User ID) รหสัผ่าน (Password) PIN Token One Time Password (OTP) บตัร
เอทีเอ็ม บตัรเดบิต บตัรเครดิต รหสัลบั แผ่นจานแม่เหลก็ท่ีบรรจโุปรแกรม และ/หรือเคร่ืองมืออ่ืนใด ในการ Log in เข้าใช้บริการตา่งๆ รวมถึงแต่ 
ไม่จ ากดัเพียง การโอนเงินเข้าหรือออกจากบญัชีเงินฝาก (รวมเรียกว่า “เคร่ืองมือโอนเงนิ”) ผู้ ใช้บริการตกลง ดงันี ้
1.2.1 เม่ือผู้ใช้บริการได้รับอนมุตัิให้ใช้บริการแล้ว ธนาคารจะสง่เคร่ืองมือโอนเงินไปยงัช่องทางรับข้อมลูของผู้ใช้บริการและ/หรือผู้ใช้งาน โดยใน
การเข้าสูร่ะบบครัง้แรก ระบบจะบงัคบัให้เปลี่ยนเคร่ืองมือโอนเงินโดยอตัโนมตัิ ทัง้นี ้“ช่องทางรับข้อมูล” หมายถึง ท่ีอยู่ Email Address หมายเลข
โทรศพัท์เคลื่อนที่ และ/หรือบริการ/ช่องทางอ่ืนท่ีผู้ใช้บริการตกลงไว้กบัธนาคาร 
1.2.2 หากธนาคารก าหนดให้จะต้องใช้บริการ (ไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่น) ผ่านเคร่ืองมือโอนเงิน ผู้ใช้บริการจะต้องระบเุคร่ืองมือโอนเงิน 
1.2.3 ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษาเคร่ืองมือโอนเงินไว้ในที่ปลอดภยัและเป็นความลบัของผู้ใช้บริการเท่านัน้ และจะต้องควบคมุให้ผู้ใช้งานปฏิบตัิ
ตามเง่ือนไขการใช้บริการนีอ้ย่างเคร่งครัดด้วย การเปิดเผยเคร่ืองมือโอนเงินถือเป็นการปฏิบตัิผิดเง่ือนไขการใช้บริการนี ้หากเกิดความเสียหาย
ประการใด (ซึง่รวมถึงเกิดรายการโอนเงิน) จากการท่ีผู้ ใช้บริการและ/หรือผู้ใช้งานเปิดเผยหรือกระท าการใดๆ จนท าให้บคุคลอ่ืนลว่งรู้หรือได้รับ
เคร่ืองมือโอนเงิน หรือเคร่ืองมือโอนเงินสญูหายหรือถกูโจรกรรม ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายดงักลา่วท่ีเกิดขึน้ก่อนท่ีธนาคารจะ
อายดั หรือระงบัการใช้เคร่ืองมือโอนเงินนัน้ ทัง้นี ้ผู้ ใช้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงเคร่ืองมือโอนเงินได้ด้วยตนเองตลอดเวลา ภายใต้เง่ือนไขที่ธนาคาร
ก าหนด  
1.2.4 ในกรณีท่ีเคร่ืองมือโอนเงินสญูหาย/ถกูโจรกรรม/ถกูระงบัเน่ืองจากผู้ใช้บริการระบเุคร่ืองมือโอนเงินไม่ถกูต้องตดิตอ่กนัตามจ านวนครัง้ที่
ธนาคารก าหนด/ลืมเคร่ืองมือโอนเงิน หรือครบก าหนดเวลาท่ีต้องเปลี่ยน ผู้ใช้บริการสามารถติดตอ่ K-BIZ Contact Center หมายเลข 02-8888822 
ตลอด 24 ชัว่โมง หรือสาขาของธนาคาร ในวนัและเวลาท าการของธนาคาร 
1.2.5 ผู้ใช้บริการสามารถอายดัหรือระงบัการใช้เคร่ืองมือโอนเงินหรือการโอนเงินท่ีมีข้อตกลงลว่งหน้า หรือระงบัการใช้บริการได้ โดยติดต่อ  
K-BIZ Contact Center หมายเลข 02-8888822 ตลอด 24 ชัว่โมง หรือสาขาของธนาคาร ในวนัและเวลาท าการของธนาคาร โดยธนาคารจะ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาดงันี ้
1.2.5.1 การอายดัหรือระงบัการใช้เคร่ืองมือโอนเงิน ภายใน 24 ชัว่โมงนบัแตเ่วลาท่ีธนาคารได้รับค าสัง่หรือรับแจ้งจากผู้ใช้บริการครบถ้วน 
1.2.5.2 การอายดัหรือระงบัการโอนเงินท่ีมีข้อตกลงลว่งหน้า ภายใน 1 รอบบิลถดัไปนบัแตว่นัท่ีธนาคารได้รับค าสัง่หรือรับแจ้งจากผู้ใช้บริการ
ครบถ้วน ทัง้นี ้“การโอนเงนิที่มีข้อตกลงล่วงหน้า” หมายถึง การโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ตามข้อตกลงที่ท าไว้ลว่งหน้า เช่น การหกับญัชีเพ่ือช าระ
ค่าบริการสาธารณปูโภค การหกับญัชีเพ่ือช าระคา่สินค้า/บริการ 
1.2.5.3 การระงบัการใช้บริการ ตามระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนดส าหรับแตล่ะบริการ 
1.2.6 เพื่อเพิ่มความปลอดภยัในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการควรหลีกเล่ียงการก าหนดให้ ผู้ตดิต่อหลัก ผู้ตดิต่อประสานงาน Administrator 
Viewer Maker Verifier และ Authorizer เป็นบุคคลเดียวกัน รวมทัง้หลีกเล่ียงการมอบเคร่ืองมือโอนเงนิให้แก่ ผู้ตดิต่อหลัก ผู้ตดิต่อ
ประสานงาน Administrator Viewer Maker Verifier และ Authorizer ที่เป็นบุคคลเดียวกัน 
1.3 ผู้ใช้บริการตกลงให้ผู้ใช้งานมีอ านาจกระท าการแทนผู้ใช้บริการในการใช้บริการได้ตามเงื่อนไขการใช้บริการนี ้โดยผู้ใช้บริการตกลงว่าการ
กระท าของผู้ใช้งานมีผลผกูพนัผู้ใช้บริการเสมือนผู้ใช้บริการกระท าการเองทกุประการ และการกระท าใดๆ (รวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเพียง การเบิกจ่าย/ถอน
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เงินจากบญัชีเงินฝาก การโอนเงิน การหกับญัชีเงินฝาก การขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมบริการ การตกลงยอมรับการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม
ของบริการ/ค่าธรรมเนียม/คา่บริการ/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ/ภาษีอากร/เง่ือนไขการใช้บริการ ท่ีธนาคารได้แจ้งให้ทราบผ่านช่องทางตา่งๆ) ผ่านเคร่ืองมือ
โอนเงิน ไม่วา่จะเป็นการกระท าของผู้ใช้บริการเอง ผู้ ใช้งาน หรือบคุคลอ่ืนใด และไม่วา่โดยประการใดก็ตาม ให้ถือวา่ถกูต้องสมบรูณ์ และมีผลผกูพนั
ผู้ใช้บริการเสมือนผู้ใช้บริการกระท าการเอง รวมทัง้ให้ถือวา่ผู้ ใช้บริการได้ลงลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส์ให้ไว้แก่ธนาคารเพื่อเป็นหลกัฐานในการท า
ธรุกรรมในครัง้นัน้ๆ โดยถกูต้องสมบรูณ์แล้วนบัแตเ่วลาที่ยืนยนัท าธรุกรรม ผู้ใช้บริการตกลงให้ธนาคารสามารถใช้ข้อมลูการท าธรุกรรมดงักลา่วเป็น
ต้นฉบบัเอกสารท่ีใช้เป็นพยานหลกัฐานในการพิสจูน์ว่าผู้ ใช้บริการได้ท าธรุกรรมนัน้ และใช้ด าเนินการทางกฎหมายได้ทกุประการ 
1.4 ผู้ใช้บริการยอมรับและรับทราบถึงความเสี่ยงที่เก่ียวเน่ืองกบัการใช้บริการผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ เน่ืองจากผู้ใช้บริการสามารถท า
ธรุกรรมด้วยตนเองได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีเอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนใดยืนยนัและ/หรือมอบให้แก่ธนาคารอีกแต่ประการใด เว้นแตธ่รุกรรมท่ีธนาคาร
ก าหนดให้ต้องท าเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ิมเติมเพ่ือให้ถกูต้องตามวิธีการและ/หรือประเพณีของธนาคารในเร่ืองนัน้ๆ ทัง้นี ้ผู้ ใช้บริการต้องตรวจสอบ
ยอดเงินภายหลงัจากท าธรุกรรมทกุครัง้ 
1.5 ผู้ใช้บริการจะต้องติดตอ่ K-BIZ Contact Center หมายเลข 02-8888822 ตลอด 24 ชัว่โมง หรือสาขาของธนาคาร ในวนัและเวลาท าการ
ของธนาคาร เพื่อด าเนินการดงัตอ่ไปนีต้ามท่ีธนาคารก าหนด 

• เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของผู้ใช้บริการ ผู้ ใช้งาน การใช้บริการ และ/หรือบญัชีท่ีผกูกบับริการ 
• แจ้งระงบัการใช้บริการชัว่คราว (Hold) 
• ยกเลิกการระงบัใช้บริการชัว่คราว (Unhold) และ/หรือยกเลิกการใช้บริการ 

 ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงรหสัผ่าน (Reset Password) และ/หรือการปลดลอ็กบญัชีผู้ใช้งาน (Unlock User ID) ผู้ใช้งานสามารถติดตอ่ 
Administrator หรือ K-BIZ Contact Center หมายเลข 02-8888822 ตลอด 24 ชัว่โมง  
1.6 ผู้ใช้บริการสามารถดขู้อมลูการท ารายการช าระค่าสินค้า/บริการ และ/หรือข้อมลูการโอนเงินย้อนหลงัได้ และผู้ใช้บริการจะได้รับหลกัฐาน
การท ารายการช าระค่าสินค้า/บริการ และ/หรือข้อมลูการโอนเงิน ผ่านช่องทางตา่งๆ ตามที่ธนาคารก าหนด  
 “หลักฐานการท ารายการ” หมายถึง ใบบนัทกึรายการ ใบแจ้งการช าระค่าสินค้า/บริการ ใบแจ้งการโอนเงิน ใบแจ้งรายการ (Statement) 
และหลกัฐานอ่ืนใดท่ีท าด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือสื่อบนัทกึข้อมลูอ่ืนใดท่ีใช้เก็บข้อมลู หรือที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก าหนดขึน้ในอนาคต 
1.7 ในกรณีท่ีบญัชีเงินฝากท่ีระบใุนใบสมคัรเป็นบญัชีเงินฝากของบคุคลอ่ืน (“เจ้าของบญัชี”) ผู้ ใช้บริการตกลงปฏิบตัิดงันี ้
1.7.1 ผู้ใช้บริการจะด าเนินการให้เจ้าของบญัชีลงนามในหนงัสือยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของเจ้าของบญัชีตามแบบฟอร์มท่ี
ธนาคารก าหนด เพ่ือท าธรุกรรมของผู้ใช้บริการ และช าระค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ/ภาษีอากรท่ีเกิดขึน้จากการใช้บริการ ทัง้นี ้
ผู้ ใช้บริการจะด าเนินการให้เจ้าของบญัชีไม่ยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมนีจ้นกว่าจะยกเลิกการใช้บริการ 
1.7.2 ผู้ใช้บริการจะด าเนินการให้เจ้าของบญัชีคงเงินในบญัชีเงินฝากของเจ้าของบญัชีอย่างน้อยเท่ากบัรายการท่ีธนาคารจะต้องหกัเงิน 
1.7.3 ในกรณีท่ีเจ้าของบญัชีแจ้งยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมและ/หรือค าสัง่ให้หกัเงิน จะท าให้ธนาคารไม่สามารถหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของ
เจ้าของบญัชี และผู้ใช้บริการจะไม่สามารถท ารายการในครัง้นัน้ๆ ได้ โดยผู้ใช้บริการจะติดตามเจรจากบัเจ้าของบญัชี เพื่อการรับช าระหนีแ้ละ/หรือ
บรรดาภาระผกูพนัใดๆ ท่ีผู้ ใช้บริการและเจ้าของบญัชีมีต่อกนั และ/หรือเพื่อการท าธรุกรรมของผู้ใช้บริการต่อไปเอง 
 อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีผู้ ใช้บริการหรือเจ้าของบญัชีแจ้งการยกเลิกหรือเพิกถอนดงักลา่วให้ธนาคารทราบล่าช้าจนท าให้ธนาคารไม่อาจ
แก้ไขข้อมลูในระบบงานได้ทนัไม่วา่ด้วยเหตใุดก็ตาม และธนาคารได้ด าเนินการใดๆ กบับญัชีเงินฝากของเจ้าของบญัชีตามท่ีได้รับค าสัง่จาก
ผู้ใช้บริการแล้ว ผู้ ใช้บริการยอมรับว่าการด าเนินการของธนาคารตามค าสัง่ดงักลา่วถกูต้องและผู้ใช้บริการจะรับผิดชอบโดยตรงตอ่เจ้าของบญัชี 
1.8 ผู้ใช้บริการยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ใช้บริการท่ีระบใุนใบสมคัรและ/หรือบญัชีเงินฝากอ่ืนใดท่ีผู้ใช้บริการมีอยู่กบั
ธนาคาร เพ่ือให้ธนาคารท ารายการและ/หรือด าเนินการตามเงื่อนไขการใช้บริการนี ้โดยไม่จ าต้องบอกกลา่ว  ทัง้นีธ้นาคารจะน าสง่หลกัฐานการหกั
บญัชีให้ผู้ ใช้บริการทราบ 
1.9 ผู้ใช้บริการตกลงว่า ธนาคารและผู้ใช้บริการจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั ค าสัง่ คูมื่อ ค าขอความร่วมมือ และ
หลกัเกณฑ์ใดๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ศาล หน่วยงานก ากบัดแูล และหน่วยงานอื่นใดท่ีมีอ านาจ (แล้วแตก่รณี) ทัง้ที่มีอยูใ่นขณะนีแ้ละจะมีใน
ภายหน้า (รวมเรียกวา่ “กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง”) หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ผู้ ใช้บริการตกลงวา่ในการ
ใช้บริการ ผู้ ใช้บริการจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องที่เปลี่ยนแปลงนัน้ทนัทีตามท่ีธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบ หาก
ผู้ใช้บริการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง จนเป็นเหตใุห้ธนาคารถกูเรียกคา่ปรับ คา่เสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่าย 
ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย และ/หรือคา่ใช้จ่ายดงักลา่วให้แก่ธนาคารโดยพลนั 
1.10 ผู้ใช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทใดๆ ท่ีผู้ ใช้บริการมีอยู่กบัธนาคาร หรือเงินซึง่อยู่ในความครอบครอง
ดแูล และ/หรือในอ านาจสัง่การของธนาคารไม่ว่าธนาคารจะได้รับฝากเงิน ได้การครอบครองดแูล และ/หรือได้อ านาจสัง่การนีม้าโดยทางใด เพ่ือเข้า
ช าระหนี ้และ/หรือความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการได้ทนัทีโดยไม่จ าต้องบอกกลา่ว ทัง้นีธ้นาคารจะน าสง่หลกัฐานการหกับญัชีให้ผู้ ใช้บริการทราบ 
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1.11 ในกรณีท่ีผู้ ใช้บริการเปลี่ยนแปลงบญัชีเงินฝากท่ีระบใุนใบสมคัร ไม่ว่าเม่ือใดและด้วยเหตใุดก็ตาม ให้เง่ือนไขการใช้บริการนีมี้ผลบังคบัใช้
กบับญัชีเงินฝากท่ีเปลี่ยนแปลงทกุประการ 
1.12 ในกรณีท่ีธนาคารไม่สามารถหกัเงินจากบญัชีเงินฝากท่ีระบใุนใบสมคัร เพื่อท ารายการและ/หรือด าเนินการตามเง่ือนไขการใช้บริการนี ้
และ/หรือเพ่ือช าระหนีแ้ละ/หรือความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ ผู้ ใช้บริการจะไม่สามารถท ารายการในครัง้นัน้ๆ ได้ 
1.13 หากความเสียหายเกิดขึน้จากเคร่ืองมือหรืออปุกรณ์การใช้บริการของผู้ใช้บริการ ระบบเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ หรือระบบอินเทอร์เน็ต
ขดัข้อง ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ 
1.14 ผู้ใช้บริการรับรองวา่ บรรดาเอกสาร ข้อมลู รายละเอียดใดๆ ท่ีให้แก่ธนาคาร ไม่ว่าในรูปแบบใดและไม่วา่ผู้ ใช้บริการหรือบคุคลท่ี
ผู้ใช้บริการมอบหมายจะเป็นผู้ให้ ครบถ้วน ถกูต้องแท้จริง เป็นปัจจบุนั และเป็นข้อมลูท่ีธนาคารสามารถน ามาใช้ในการให้บริการและน ามาปรับปรุง
ข้อมลูในระบบของธนาคารให้เป็นปัจจบุนัได้ โดยผู้ใช้บริการมีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการใช้บริการและท าธรุกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กบับริการ ทัง้นี ้หากเกิดความเสียหายใดๆ เน่ืองจากเอกสาร ข้อมลู หรือรายละเอียดดงักลา่วไม่ครบถ้วน ถกูต้องแท้จริง หรือเป็นปัจจบุัน หรือ
ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิหรือไม่มีความสามารถตามกฎหมายในการใช้บริการหรือท าธรุกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับริการ ผู้ ใช้บริการตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบ
เพียงฝ่ายเดียว 
1.15 หากผู้ใช้บริการประสงค์จะแก้ไขข้อมลู และ/หรือรายละเอียดตา่งๆ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้า
ไม่น้อยกวา่ 30 วนั หรือตามวิธีการท่ีธนาคารก าหนด 
1.16 เว้นแตธ่นาคารจะก าหนดเป็นอย่างอื่น ในกรณีผู้ใช้บริการพบข้อผิดพลาดใดๆ จากการด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกบับริการ ในกรณีมีเหตตุ้อง
ระงบัการด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับริการเป็นการชัว่คราว ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น หรือในกรณีการยกเลิกการระงบัการด าเนินการดังกลา่ว 
ผู้ ใช้บริการสามารถติดต่อ K-BIZ Contact Center หมายเลข 02-8888822 ตลอด 24 ชัว่โมง หรือช่องทางอื่นท่ีธนาคารก าหนด พร้อมทัง้แจ้งข้อมลูท่ี
เก่ียวข้อง เช่น เร่ือง วนั เวลา ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง จ านวนเงิน ลกัษณะธรุกรรม ข้อมลูอ่ืนใดตามท่ีธนาคารร้องขอ เม่ือผู้ใช้บริการด าเนินการต่างๆ ตาม
กระบวนการท่ีธนาคารก าหนดครบถ้วนสมบรูณ์แล้ว ธนาคารจะด าเนินการท่ีเก่ียวข้อง เช่น ตรวจสอบ/แก้ไขข้อผิดพลาด ระงบัการด าเนินการ ยกเลิก
การระงบัการด าเนินการ ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีธนาคารแจ้งแก่ผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการยงัคงต้องรับผิดชอบการด าเนินการ และธรุกรรมท่ี
เกิดขึน้ก่อนครบก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้ธนาคารขอสงวนสิทธิในการไม่ด าเนินการตามค าขอใดท่ีขดัตอ่กฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง  
1.17 ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ตามจ านวนครัง้และจ านวนเงินสงูสดุตามท่ีธนาคารก าหนดและ/หรือตามท่ีธนาคารปลายทางสามารถ
ให้บริการได้ ทัง้นี ้ธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีเงินฝากตามจ านวนเงินและค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ/ภาษีอากร (หากมี) ตาม
ข้อตกลงที่ผู้ ใช้บริการมีกบัธนาคาร โดยเงินจะถกูโอนเข้าบญัชีผู้ รับโอนในวนัท่ีรายการมีผลตามที่แต่ละธนาคารปลายทางก าหนด  
1.18 ในกรณีท่ีความผิดพลาดในการหกัเงินและ/หรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ใช้บริการท่ีระบใุนใบสมคัรไม่ได้เกิดขึน้จากธนาคาร 

ผู้ใช้บริการจะตรวจสอบและเรียกร้องหรือคืนเงินดงักลา่วให้แก่คูพ่ิพาทของผู้ใช้บริการโดยตรง และหากผู้ใช้บริการมีข้อตอ่สู้และ/หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ 

ก็จะไปวา่กลา่วกนัเองกบัคูพ่ิพาทของผู้ใช้บริการ 

1.19 ในกรณีท่ีมีเหตสุดุวิสยัหรือเหตอ่ืุนใดอนัท าให้ธนาคารไม่สามารถให้บริการได้ ผู้ ใช้บริการตกลงให้ธนาคารพิจารณาให้บริการหรือ

ด าเนินการตามท่ีเห็นสมควร ผู้ใช้บริการตกลงให้ความร่วมมือแก่ธนาคารอย่างเตม็ท่ีและทกุวิถีทางในการปรับปรุงการให้บริการของธนาคารเพ่ือ

ความสะดวกในการใช้บริการของผู้ใช้บริการตามที่ธนาคารร้องขอ 

1.20 ผู้ใช้บริการตกลงว่า ธนาคารจะโอนสิทธิ ประโยชน์ และ/หรือหน้าท่ีไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นตามเง่ือนไขการใช้บริการนีใ้ห้แก่บคุคล  

และ/หรือสถาบนัการเงินใดๆ ก็ได้ ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการแต่อย่างใด แต่จะมีการแจ้งให้ผู้ ใช้บริการ

ทราบ ทัง้นีผู้้ ใช้บริการ ทัง้นีผู้้ ใช้บริการจะโอนสิทธิ ประโยชน์ และ/หรือหน้าท่ีไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นตามเงื่อนไขการใช้บริการนีใ้ห้แก่บคุคลใดไม่ได้ 

เว้นแตไ่ด้รับความยินยอมจากธนาคารลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

1.21 การลา่ช้า หรืองดเว้นใดๆ ในการใช้สิทธิของธนาคารตามกฎหมาย หรือตามเง่ือนไขตา่งๆ ตลอดจนคูมื่อ ระเบียบ และบนัทกึเสียงของ

ธนาคารในระบบโทรศพัท์ ไม่ถือวา่ธนาคารสละสิทธิหรือให้ความยินยอมในการด าเนินการใดๆ แก่ผู้ใช้บริการแต่ประการใด 

1.22 บรรดาหนงัสือ จดหมาย ค าบอกกล่าว ข้อมลูใดๆ ท่ีธนาคารสง่ให้ผู้ ใช้บริการไปยงัช่องทางรับข้อมลูท่ีระบใุนใบสมคัร ไม่ว่าจะสง่เอง  

สง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน สง่ Email สง่ Short Message Service (SMS) หรือสง่ผ่านช่องทางรับข้อมลูอ่ืน ไม่วา่จะมีผู้ รับไว้

หรือไม่ หรือสง่ให้ไม่ได้ไม่วา่เพราะเหตใุด ให้ถือวา่หนงัสือ จดหมาย ค าบอกกลา่ว หรือข้อมลูดงักลา่วได้สง่ถึงผู้ ใช้บริการโดยชอบแล้ว อนึง่ หากมีการ

ย้าย เปลี่ยนแปลง หรือรือ้ถอนช่องทางรับข้อมลู ผู้ ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที 

1.23 ในกรณีท่ีเง่ือนไขการใช้บริการเฉพาะของบริการใดไม่ได้ระบรุายละเอียดในเร่ืองใดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ใช้บงัคบัตามเงื่อนไขการใช้บริการ
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ทัว่ไป ในกรณีท่ีเง่ือนไขการใช้บริการเฉพาะของบริการใดขดัหรือแย้งกบัเง่ือนไขการใช้บริการทัว่ไป ให้ใช้บงัคบัตามเง่ือนไขการใช้บริการเฉพาะของ

บริการนัน้ และให้ถือวา่เงื่อนไขการใช้บริการเฉพาะของบริการนัน้เป็นสว่นหนึง่ของเง่ือนไขการใช้บริการนีด้้วย แต่หากมีความไม่ชดัเจนในเง่ือนไขใด 

ผู้ใช้บริการตกลงปฏิบตัิตามค าวินิจฉยัของธนาคารทกุประการ 

1.24 ถ้าข้อความใดในเง่ือนไขการใช้บริการนี ้กลายเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบรูณ์ หรือใช้บงัคบัไม่ได้ในประการใด ให้ข้อความท่ี

เหลือ ยงัคงชอบด้วยกฎหมาย สมบรูณ์ และใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไม่เสียไปเพราะความเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบรูณ์ หรือใช้

บงัคบัไม่ได้ของข้อความดงักลา่วนัน้ 

1.25 เง่ือนไขการใช้บริการนีใ้ห้ใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลท่ีมีเขตอ านาจในการพิจารณาข้อพิพาทท่ีเกิดขึน้  

1.26 เง่ือนไขการใช้บริการนี ้ถือเป็นสว่นหนึง่ของใบสมคัรด้วย  
ข้อ 2. ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ/ภาษีอากร 
2.1 ผู้ใช้บริการตกลงช าระค่าตอบแทนการใช้บริการไม่ว่าจะเรียกว่าค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือช่ืออ่ืนใด ให้แก่ธนาคาร ภายในก าหนดเวลา
ช าระของค่าตอบแทนนัน้ๆ  
2.2 ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบค่าฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับริการ (หากมี) แต่เพียงฝ่ายเดียว 
 หากธนาคารจ าต้องทดรองจ่ายค่าฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายดงักลา่วตามวรรคก่อนแทนผู้ใช้บริการไปก่อน ผู้ใช้บริการ
ตกลงช าระคืนให้แก่ธนาคารโดยพลนั 
ข้อ 3. การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ 
3.1 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขที่สง่ผลให้ผู้ใช้บริการเกิดภาระหรือความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้ การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วจะมีผลเม่ือผู้ใช้บริการ
ให้ความยินยอม 
3.2 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขอื่น ผู้ ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร โดยหากเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการ (เช่น การปรับค่าธรรมเนียมการใช้บริการท่ีสอดคล้องกบัต้นทนุท่ีเพ่ิมขึน้ การเปลี่ยนแปลง
ช่องทางในการให้บริการ การเปลี่ยนแปลงวนัครบก าหนดช าระหนี)้ ธนาคารจะสื่อสารหรือแจ้งข้อมลูอนัเป็นสาระส าคญัของการเปลี่ยนแปลงท่ีชดัเจน
ให้ผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 30 วนั หรือระยะเวลาอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด 
3.3 หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ก าหนดให้ธนาคารต้องด าเนินการเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขไว้เป็นการเฉพาะเป็นอย่างอื่น 
ผู้ ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารปฏิบตัิตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ดงักลา่วได้ 
ข้อ 4. การสิน้สุดของบริการและผลการสิน้สุด 
4.1 ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิระงบั และ/หรือยกเลิกบริการเม่ือใดก็ได้ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น หรือเฉพาะผู้ใช้บริการรายใด

รายหนึง่ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้ผู้ ใช้บริการตกลงว่าธนาคารมีสิทธิระงบั และ/หรือยกเลิกบริการ ไม่ว่าทัง้หมด

หรือบางสว่นได้ทนัทตีามท่ีธนาคารเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดจากการ

ด าเนินการดงักลา่ว 

4.1.1 ข้อมลู รายละเอียด ค ารับรองหรือค ายืนยนัใดๆ ท่ีผู้ ใช้บริการให้ไว้แก่ธนาคาร ไม่เป็นความจริง ไม่ถกูต้อง หรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจ
ผิดในสาระส าคญั  
4.1.2 ปรากฏข้อเท็จจริงท่ีธนาคารเช่ือได้ว่า ข้อมลูและ/หรือรายละเอียดตา่งๆ ท่ีผู้ ใช้บริการแจ้งแก่ธนาคารให้ด าเนินการตามใบสมคัร หรือการใช้
บริการของผู้ใช้บริการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางท่ีไม่เป็นคณุ อาจกระทบต่อสิทธิของธนาคารหรือบคุคลอื่น อาจมีวตัถปุระสงค์อนัไม่ชอบด้วย
กฎหมาย อาจขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน อาจท าให้ธนาคารปฏิบตัิผิดกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง หรืออาจ
สง่ผลกระทบตอ่ภาพลกัษณ์ของธนาคาร 
4.1.3 ผู้ใช้บริการปฏิบตัิผิดเงื่อนไขการใช้บริการนีไ้ม่วา่ข้อหนึง่ข้อใด รวมถึงการไม่ช าระคา่ธรรมเนียม/คา่บริการ/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ/ภาษีอากร 
4.1.4 มีเหตกุารณ์ใดเกิดขึน้หรืออาจจะเกิดขึน้อนัท าให้ธนาคารเช่ือได้ว่าจะมีผลกระทบต่อการด าเนินกิจการหรือความสามารถในการช าระหนี ้
ของผู้ใช้บริการ รวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเพียงผู้ใช้บริการเลิกกิจการ ถกูเพิกถอนทะเบียน ถกูระงบัไม่ให้ด าเนินธรุกิจ หรือช าระบญัชี 
4.1.5 ธนาคารไม่สามารถหกัเงินเพ่ือด าเนินการตามใบสมคัร และเง่ือนไขการใช้บริการนี ้ 
4.1.6 ธนาคารต้องปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 
4.2 ในกรณีท่ีผู้ ใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการใดบริการหนึง่ หรือทกุบริการตามเง่ือนไขการใช้บริการนี ้ผู้ ใช้บริการจะต้องแจ้งให้
ธนาคารทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกวา่ 30 วนั ผ่านช่องทางตา่งๆ ของธนาคาร และด าเนินการต่างๆ ตามท่ีธนาคารก าหนด ทัง้นี ้
ธนาคารจะยกเลิกการใช้บริการตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการโดยเร็วภายใน 30 วนั นบัแต่ธนาคารได้รับแจ้งความประสงค์ยกเลิกการใช้บริการ
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และเอกสารประกอบจากผู้ใช้บริการครบถ้วน โดยการยกเลิกจะมีผลสมบรูณ์เม่ือธนาคารแจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบ 
4.3 กรณีท่ีเง่ือนไขการใช้บริการนีส้ิน้สดุลง ไม่ว่าด้วยเหตใุด ไม่เป็นการยกเลิกภาระหน้าท่ีใดๆ ซึง่ผู้ ใช้บริการยงัปฏิบตัิไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข
การใช้บริการนี ้จนกวา่ผู้ใช้บริการจะปฏิบตัิภาระหน้าท่ีดงักลา่วจนครบถ้วนแล้ว 
ค าแนะน า เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการเฉพาะ ส าหรับบริการรายการเดนิบญัชีผ่าน SWIFT MT940 
1. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารส่งรายการเดินบญัชีของผู้ใช้บริการท่ีเปิดไว้กบัธนาคารและ/หรือธนาคารอ่ืน (แล้วแตก่รณี) ให้แก่
ผู้ใช้บริการและ/หรือบคุคลท่ีผู้ใช้บริการก าหนดตามท่ีระบไุว้ในใบสมคัรนี ้ผ่านสวิฟท์โดยใช้ประเภทของข้อความสวิฟท์ 940 (S.W.I.F.T. MT 940) 
สวิฟท์ (S.W.I.F.T. - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) หมายถึง ระบบการสื่อสารระหวา่งธนาคาร และ/หรือ
องค์กรใดๆ ท่ีเป็นสมาชิกในสมาคมสวิฟท์ ประเทศเบลเย่ียม   
ข้อความสวิฟท์ 940 (S.W.I.F.T. MT 940) หมายถึง ประเภทของข้อความอนัเป็นรายการเดินบญัชีของลกูค้า ซึง่แสดงยอดคงเหลือ รายละเอียดของ
ธรุกรรมภายใต้บญัชีท่ีเก่ียวข้อง ไปยงัสถาบนัการเงิน โดยเป็นการด าเนินการในนามของเจ้าของบญัชี 
2. ส าหรับการสง่รายการเดินบญัชีของผู้ใช้บริการท่ีเปิดไว้กบัธนาคารอ่ืน ผู้ใช้บริการจะให้ความยินยอมแก่ธนาคารนัน้ในการสง่รายการเดิน
บญัชีของผู้ใช้บริการให้แก่ธนาคาร และจะด าเนินการให้ธนาคารนัน้ตกลงยินยอมด้วย ทัง้นี ้ผู้ ใช้บริการจะไม่ยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอม
ดงักลา่วจนกว่าจะยกเลิกการใช้บริการ 
3. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารส่งรายการเดินบญัชีของผู้ใช้บริการท่ีเปิดไว้กบัธนาคารอ่ืนตามท่ีธนาคารได้รับจากธนาคารอ่ืนเท่านัน้ 
โดยจะไม่เปลี่ยนแปลงข้อมลูใดๆ หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสยัเก่ียวกบัรายการเดินบญัชีดงักลา่ว ผู้ใช้บริการจะติดต่อกบัธนาคารนัน้ๆ เอง 
4. ผู้ใช้บริการจะใช้บริการได้ภายในวนัและเวลาท าการของธนาคาร ตามก าหนดเวลาส าหรับการสง่ข้อมลูทางสวิฟท์ตามท่ีธนาคารก าหนด 
5. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารจดัเก็บข้อมลูรายการเดินบญัชีเงินฝากของผู้ใช้บริการท่ีเปิดไว้กบัธนาคารและ/หรือธนาคารอ่ืนตามท่ี
ระบไุว้ในใบสมคัรนี ้ไว้ตามระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนด 
6. ในกรณีท่ีผู้ ใช้บริการก าหนดให้บคุคลอ่ืนเป็นผู้ รับรายการเดินบญัชีของผู้ใช้บริการตามที่ระบใุนใบสมคัรนี ้ผู้ ใช้บริการตกลงรับผิดชอบใน
ความสญูหายหรือความเสียหายใดๆ อนัเกิดจากการให้ผู้ อ่ืนรับรายการเดินบญัชีของผู้ใช้บริการ ธนาคารไม่มีความรับผิดในความสญูหาย และ/หรือ
ความเสียหายใดๆ ตอ่ผู้ใช้บริการอนัเกิดจากกรณีดงักลา่ว 

 


