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ข้อตกลงและเงือ่นไขการใช้บริการ SMS ขยันบอก 
ขอ้ตกลงและเงื่อนไขการใชบ้ริการ SMS ขยันบอก (“ข้อตกลงฯ”) ฉบับนีใ้ชบ้ังคบัระหว่าง บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  (“ธนาคาร”) กับ 
ผูใ้ชบ้รกิารซึ่งไดร้บัการอนมุตัิจากธนาคารใหใ้ชบ้รกิารประเภทใดประเภทหน่ึงกบัธนาคาร (“ผู้ใช้บริการ”) 
1. ช่องทางการสมคัรใชบ้รกิาร หรือเปล่ียนแปลงรายละเอียดการรบัขอ้มลูผ่าน SMS ที่เคยใหข้อ้มลูไวก้ับธนาคาร : สาขาของธนาคาร 

หรือ K-ATM หรือ K-BIZ Contact Center 0-2888-8822 (นิติบุคคล) หรือ K-Contact Center 0-2888-8888 (บุคคลธรรมดา) หรือ
บริการ K PLUS ช่องทางการยกเลิกการใชบ้ริการ : สาขาของธนาคาร (นิติบุคคล) หรือ  K-Contact Center 0-2888-8888 (บุคคล
ธรรมดา) หรือช่องทางอื่นๆ ที่ธนาคารจะเปิดใหบ้รกิารต่อไปในอนาคต โดยธนาคารจะด าเนินการตามความประสงคข์องผูใ้ชบ้ริการ
โดยเร็ว และการสมัครใช้บริการ การยกเลิกการใช้บริการ และการเปล่ียนแปลงหมายเลข โทรศัพท์เคล่ือนที่ที่ผู้ใช้บริการได้
ลงทะเบียนไวก้บัธนาคารจะมีผลสมบรูณเ์มื่อผูใ้ชบ้รกิารไดร้บัขอ้ความ SMS ยืนยนัจากธนาคาร 

2. ขอ้มลูส่วนตวัของผูใ้ชบ้ริการถือเป็นขอ้มลูที่มีความส าคญั หากผูใ้ชบ้ริการไม่มีความระมดัระวงัหรือประมาทเลินเล่อจนเป็นสาเหตุ
ใหม้ีผูทุ้จริตลกัลอบน าขอ้มลูส่วนตวัของผูใ้ชบ้ริการสมคัรเขา้ใชบ้ริการ SMS ขยนับอก กับธนาคารและก่อใหเ้กิดความเสียหายกบั
ผูใ้ชบ้รกิารแลว้ ผูใ้ชบ้รกิารตกลงรบัผิดชอบในความเสียหายดงักล่าว แต่เพียงผูเ้ดียว 

3. กรณีสมคัรรบับรกิาร SMS ขยนับอก ท่ีรบัขอ้มลูผ่านทาง SMS ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งมีโทรศพัทเ์คลื่อนที่ในเครือข่ายที่ธนาคารก าหนด 

4. เมื่อผูใ้ชบ้ริการแจง้ความจ านงขอสมคัรใชบ้ริการ SMS ขยนับอก และธนาคารพิจารณาอนุมตัิใหเ้ป็นผูใ้ชบ้ริการดงักล่าวเรียบรอ้ย
แลว้ ธนาคารจะจดัส่งขอ้มลูการท าธุรกรรมทางการเงินที่ก าหนดไปยงัหมายเลขโทรศพัทเ์คล่ือนที่ ที่ผูใ้ชบ้ริการไดล้งทะเบียนไว้กบั
ธนาคารทกุครัง้ที่มีการท าธุรกรรมทางการเงินที่ก าหนด ยกเวน้ กรณีเงินเขา้-ออก ซึ่งเป็นดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียม การยกเลิกรายการ
ธุรกรรมทางการเงิน และรายการปรบัปรุงบญัชีบางประเภทจากธนาคาร จะไม่มีการส่ง SMS แจง้ผูใ้ชบ้รกิารทราบ 

5. บริการ SMS ขยนับอกนีใ้ชป้ระโยชนใ์นการตรวจสอบรายการเดินบญัชีของบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์และ/หรือ กระแสรายวนั ของ
ผู้ใช้บริการเท่านั้น ไม่อาจใชอ้า้งอิงหรือเป็นหลักฐานประกอบการสมัครใชบ้ริการ หรือท าธุรกรรมใดๆ กับธนาคารหรือสถาบัน
การเงินอื่นๆ 

6. รายการธุรกรรมที่ไม่ใช่รายการออนไลน์ เช่น การจ่ายเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร การหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) จะไม่ 
สามารถแจง้ SMS ไดท้นัที และไม่สามารถแจง้ยอดเงินคงเหลือไปพรอ้มกับรายการธุรกรรมนั้นๆ ได ้เนื่องจากติดกระบวนการ ท า 
งานของธุรกรรมนัน้ 

7. ผู้ใช้บริการตกลงช าระค่าตอบแทนการใชบ้ริการไม่ว่าจะเรียกว่าค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือชื่ออื่นใด ให้แก่ธนาคาร ภายใน 
ก าหนดเวลาช าระของค่าตอบแทนนัน้ๆ 

8. ผูใ้ชบ้ริการตกลงรบัผิดชอบค่าฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบับริการ (หากมี) แต่เพียงฝ่ายเดียว  หาก
ธนาคารจ าตอ้งทดรองจ่ายค่าฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามวรรคก่อนแทนผู้ใช้บริการไปก่อน 
ผูใ้ชบ้รกิารตกลงช าระคืนใหแ้ก่ธนาคารโดยพลนั 

9. ผูใ้ชบ้ริการยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทใดๆ ที่ผูใ้ชบ้ริการมีอยู่กับธนาคาร หรือเงินซึ่งอยู่ในควา ม 
ครอบครองดแูล และ/หรือในอ านาจสั่งการของธนาคารไม่ว่าธนาคารจะไดร้บัฝากเงิน ไดก้ารครอบครองดแูล และ/หรือไดอ้  านาจสั่ง
การนีม้าโดยทางใด เพื่อเขา้ช าระหนี ้และ/หรือ ความรบัผิดชอบของผูใ้ชบ้ริการไดท้ันทีโดยไม่จ าตอ้งบอกกล่าว ทั้งนีธ้นาคารจะ
น าส่งหลักฐานการหักบัญชีใหผู้้ใชบ้ริการทราบ กรณีเงินในบัญชีไม่เพียงพอส าหรบัการหักค่าธรรมเนียมใชบ้ริการได้ทั้งจ านวน 
ผูใ้ชบ้รกิารตกลงยินยอมใหธ้นาคารหกัค่าธรรมเนียมบางส่วนตามวธีิการท่ีธนาคาร าาหนด เช่น หกัต่อเนื่องทกุวนั จนกว่าธนาคารจะ
ไดร้บัชาระค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารจนครบถว้น 
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10. การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

10.1. หากเป็นการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขที่ส่งผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกิดภาระหรือความเส่ียงที่เพิ่มขึน้ การเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผลเมื่อ
ผูใ้ชบ้รกิารใหค้วามยินยอม 

10.2. หากเป็นการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขอื่น ผูใ้ชบ้รกิารตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิเปล่ียนแปลงไดต้ามที่ธนาคารเห็นสมควร โดย
หากเป็นการเปล่ียนแปลงที่มีผลกระทบต่อการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการ (เช่น การปรบัค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารทัง้หมดหรือ
บางส่วนหรือเฉพาะแต่ผูใ้ชบ้ริการรายใดรายหนึ่งที่สอดคลอ้งกับตน้ทุนที่เพิ่มขึน้ หรือที่สอดคล้องกับปริมาณการใชง้านของ
ผูใ้ชบ้รกิารตามหลกัเกณฑท์ี่ธนาคารก าหนด การเปล่ียนแปลงช่องทางในการใหบ้ริการ การเปล่ียนแปลงวนัครบก าหนดช าระ
หนี ้เป็นตน้) ธนาคารจะสื่อสารหรือแจง้ขอ้มลูอนัเป็นสาระส าคญัของการเปล่ียนแปลงที่ชดัเจนใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบล่วงหนา้ไม่
นอ้ยกว่า 30 วนั หรือระยะเวลาอื่นตามที่กฎหมายก าหนด 

10.3. หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑก์ าหนดใหธ้นาคารตอ้งด าเนินการเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขไวเ้ป็นการเฉพาะเป็น
อย่างอื่น ผูใ้ชบ้รกิารตกลงยินยอมใหธ้นาคารปฏิบตัิตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑด์งักล่าวได  ้

11. ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิระงบั และ/หรือยกเลิกการใหบ้ริการต่างๆ เมื่อใดก็ได ้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
เฉพาะแต่ผูใ้ชบ้รกิารรายใดรายหน่ึง โดยธนาคารจะแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบล่วงหนา้ เวน้แต่ ในกรณีดงัต่อไปนี ้ผูใ้ชบ้รกิาร ตกลงว่า
ธนาคารมีสิทธิระงบั และ/หรือยกเลิกการใหบ้ริการ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนไดท้ันทีตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยไม่ตอ้งแจง้ให้
ผูใ้ชบ้รกิารทราบล่วงหนา้ และธนาคารไม่ตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการด าเนินการดงักล่าว 

(1) ขอ้มลู รายละเอียด ค่ารบัรอง หรือค ายืนยนัใดๆ ที่ผูใ้ชบ้ริการใหไ้วก้ับธนาคาร ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกตอ้ง หรืออาจก่อใหเ้กิด
ความเขา้ใจผิดในสาระส าคญั  

(2) หากปรากฏขอ้เท็จจริงที่ธนาคารเชื่อไดว้่า ขอ้มลู และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ที่ผูใ้ช้บริการแจง้แก่ธนาคารใหด้  าเนินการ อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางที่ไม่เป็นคุณเกิดขึน้ หรืออาจกระทบต่อสิทธิของธนาคารหรือบุคคลอื่น หรื อมีความเส่ียงว่า
ผู้ใช้บริการอาจมีวัตถุประสงคอ์ันมิชอบตามกฎหมาย หรืออาจขัดต่อความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
หรือไม่ปฏิบตัิตามกฎ/หลกัเกณฑข์องธนาคาร หรืออาจท าใหธ้นาคารปฏิบตัิผิดกฎหมาย และ/หรือกฎ ขอ้บงัคบั และ/หรือค า 
สั่งใดๆ และ/หรือค าขอความร่วมมือใดๆ และกฎหรือค าสั่งใดๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือผู้ตรวจสอบ และ/หรือ
หน่วยงานผูม้ีอ  านาจควบคมุหรือก ากบัดแูลธนาคาร  

(3) ผูใ้ชบ้ริการปฏิบตัิผิดขอ้ตกลงฯ ฉบบันีไ้ม่ว่าข้อหนึ่งขอ้ใด ซึ่งรวมถึงการไม่ช าระค่าธรรมเนียมที่เกิดขึน้ หรือธนาคารไม่สามารถ
หกัค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิาร SMS ขยนับอกไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน และไม่ว่าดว้ยเหตใุดก็ตาม  

(4) ผูใ้ชบ้ริการเสียชีวิต หรือผูใ้ชบ้ริการเลิกกิจการ ถูกเพิกถอนทะเบียน หรือถูกระงบัไม่ใหด้  าเนินธุรกิจ หรือมีการช าระบญัชี หรือ
ถกูพิทกัษ์ทรพัย ์หรือมีการด าเนินการเพื่อขอฟ้ืนฟกูิจการต่อศาลตามกฎหมายลม้ละลาย  

(5) ธนาคารตอ้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ หรือค าสั่งและ/หรือการขอความร่วมมือของศาล หรือผูม้ีอ  านาจ ตาม
กฎหมาย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานท่ีก ากบัดแูลธนาคาร 

12. กรณีที่ผู้ใชบ้ริการเป็นผู้ยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการใชบ้ริการ  SMS ขยันบอกก่อนครบก าหนดระยะเวลาบริการตามที่สมัครไว ้
ผูใ้ชบ้รกิารมีสิทธิไดร้บัคืนค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารตามส่วนของระยะเวลาที่ยงัไม่ไดใ้ชบ้รกิาร โดยธนาคารจะค านวณคืนตามส่วน
ของเดือนหรือวนั (แลว้แต่กรณี) ที่ยงัไม่ไดใ้ชบ้รกิาร  เศษของเดือนหรือวนั ไม่นบัเป็นเดือน หรือวนั (แลว้แต่กรณี) 

13. ขอ้มลูดา้นการเงิน การบญัชี หรือขอ้มลูข่าวสารใดที่ธนาคารจดัส่งใหผู้ใ้ชบ้รกิารผ่านทางโทรศพัทเ์คลื่อนที่ภายใตบ้รกิาร SMS ขยนั
บอก ถือเป็นขอ้มลูลบัท่ีผูใ้ชบ้รกิารไม่พึงเปิดเผยต่อบคุคลภายนอก 
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14. ผูใ้ชบ้รกิารตกลงและรบัทราบว่า บรกิารต่างๆ ที่ผูใ้ชบ้รกิารไดใ้ชก้บัธนาคาร จะตอ้งเป็นไปตามรูปแบบ ขอ้ก าหนดและประกาศตา่งๆ 
ของธนาคารเก่ียวกับการใหบ้ริการแต่ละประเภท ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เก่ียวขอ้งประกอบการใชบ้ริการแต่ละประเภท ซึ่งถือว่า 
เป็นส่วนหนึ่งของขอ้ตกลงฯ ฉบบันีด้ว้ย ดงันัน้ผูใ้ชบ้รกิารตกลงและยอมรบัเงื่อนไขการใหบ้รกิารแต่ละประเภท และตกลงที่จะปฏิบตัิ
ตามรูปแบบ ขอ้ก าหนดและประกาศต่างๆ ของธนาคาร ตลอดจนเอกสารใดๆ เก่ียวกบัการใหบ้รกิารในแต่ละประเภท 

15. ผู้ใช้บริการตกลงว่า ผู้ใช้บริการจะตอ้งอยู่ภายใตก้ฎหมาย ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ใดๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ศาล 
หน่วยงานก ากบัดแูล และหน่วยงานอื่นใดที่มีอ  านาจ (แลว้แต่กรณี) ทัง้ที่มีอยู่ในขณะนีแ้ละจะมีในภายหนา้ (รวมเรียกว่า “กฎหมาย
และกฎเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง”) หากมีการเปล่ียนแปลงกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ผูใ้ชบ้ริการตกลงว่า ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้ง
ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งที่เปล่ียนแปลงนัน้ทนัทีตามที่ธนาคารจะแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ หากผูใ้ชบ้รกิารฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง จนเป็นเหตุให้ธนาคารถูกเรียกค่าปรับ ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่าย 
ผูใ้ชบ้รกิารตกลงรบัผิดชอบชดใชค้่าปรบั ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใชจ้่ายดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคารโดยพลนั 

16. การเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มลู ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารเก็บรวบรวมและใชข้อ้มลูของผูใ้ชบ้ริการที่ใหไ้วแ้ก่ธนาคาร 
หรือให้ผ่านธนาคาร หรือมีอยู่กับธนาคาร หรือที่ธนาคารไดร้ับหรือเข้าถึงไดจ้ากแหล่งอื่น โดยมีวัตถุประสงคท์ี่จ  าเป็นเพื่อการ
ใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชบ้รกิาร การด าเนินการตามค าขอของผูใ้ชบ้รกิารก่อนใหบ้รกิาร การมอบหมายงานใหผู้อ้ื่นสนบัสนนุการใหบ้รกิารไม่
ว่าจะเก่ียวกบังาน เทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อส่ือสาร งานติดตามทวงถาม หรืองานอื่นใดก็ตาม การโอนสิทธิและ/หรือหนา้ที่ 
การปฏิบัติตามกฎหมาย การบริหารความเส่ียง การควบคุมก ากับตรวจสอบ การบริหารจัดการภายในองคก์ร การจัดการขอ้
รอ้งเรียน และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงคอ์ื่นใดที่จ  าเป็นต่อการด าเนินการของธนาคารอย่างมีนยัส าคญั หรือเพื่อใหธ้นาคารสามารถ
ใหบ้ริการไดอ้ย่างเป็นธรรมและต่อเนื่อง และผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหแ้ก่กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ธนาคารกสิกรไทย ผูใ้หบ้ริการภายนอก ตวัแทนของธนาคาร ผูร้บัจา้งช่วงงานต่อ พนัธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภณัฑร์่วมกนั ( co-
brand) ผูป้ระมวลผลขอ้มลู ผูส้อบบัญชี ผูต้รวจสอบภายนอก บริษัทขอ้มลูเครดิต บริษัทจัดอนัดบัความน่าเชื่อถือ บริษัทบริหาร 
สินทรพัย ์ผูส้นใจจะเขา้รบัโอนสิทธิ ผูร้บัโอนสิทธิ ผูม้ีอ  านาจตามกฎหมาย และ/หรือหน่วยงาน/องคก์ร/นิติบคุคลใดๆ ที่มีสญัญา อยู่
กบัธนาคาร และยินยอมใหผู้ร้บัขอ้มลูจากธนาคารดงักล่าว เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวต่อไปไดภ้ายใตว้ตัถปุระสงค์
ดงักล่าว และตกลงยินยอมใหส่้ง และ/หรือ โอนขอ้มลูไปเก็บไวบ้น server/cloud ในประเทศต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งรายละเอียดอื่น ๆ และ
สิทธิปรากฏในนโ ยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลในเว็บไซตข์องธนาคาร  www.kasikornbank.com/th/privacy-policy 

 


