
  

 

                                                     ใบคาํขอลงทะเบียนสมคัรใช้บริการ KK พร้อมเพย ์
 

สาํหรบับคุคลธรรมดา 
 

วนัที�___________________________________ 
 

ขา้พเจา้__________________________________________________________ เลขประจาํตวัประชาชนเลขที� ___________________________________

มคีวามประสงคข์อลงทะเบยีนสมคัรใช ้“บรกิาร KK พรอ้มเพย”์ ตามที�ระบุไวด้า้นล่างนี( 
 

� ขอลงทะเบียนสมคัรใช้บริการ “KK พร้อมเพย”์ โดยผกูบญัชเีงนิฝากกบัเลขประจาํตวัประชาชนหรอืหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืตามที�ระบุไวด้า้นล่างนี( 

เลขประจาํตวัประชาชน/หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื เลขที�บญัชเีงนิฝาก 

� ลงทะเบยีนดว้ยเลขประจาํตวัประชาชนของขา้พเจา้* 

� ลงทะเบยีนดว้ยหมายเลขโทรศพัทม์อืถอื__________________________ 

______________________________________________________ 

หมายเหต ุ*กรณไีมไ่ดล้งทะเบยีนดว้ยหมายเลขโทรศพัทม์อืถอื ขอใหแ้จง้ผลยนืยนัการลงทะเบยีนไปยงัหมายเลขโทรศพัทม์อืถอื ______________________ 
 

� ขอเปลี%ยนแปลงการสมคัรใช้บริการ “KK พร้อมเพย”์  

� เปลี�ยนหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืที�ลงทะเบยีน “KK พรอ้มเพย”์  

 เดมิ หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื___________________________________ เปลี�ยนเป็น หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื_____________________________ 

� เปลี�ยนการผกูบญัชเีงนิฝาก “KK พรอ้มเพย”์ 

เดมิ บญัชเีงนิฝากเลขที�_______________________________________  เปลี�ยนเป็น บญัชเีงนิฝากเลขที�_________________________________ 

� เปลี�ยนจากการผกู หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื _______________________ เป็นเลขประจาํตวัประชาชน 

� เปลี�ยนจากการผกู เลขประจาํตวัประชาชน เป็นหมายเลขโทรศพัทม์อืถอื _________________________ 
 

� ขอยกเลิกการสมคัรใช้บริการ “KK พร้อมเพย”์  

เลขประจาํตวัประชาชน/หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื เลขที�บญัชเีงนิฝาก 

� ยกเลกิลงทะเบยีนดว้ยเลขประจาํตวัประชาชนของขา้พเจา้ 

� ยกเลกิลงทะเบยีนดว้ยหมายเลขโทรศพัทม์อืถอื_____________________ 

______________________________________________________ 

 
ผูข้อใชบ้รกิารขอรบัรองว่าขอ้มลูที�ใหไ้วแ้ก่ธนาคารตามคาํขอนี(ถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นความจรงิ และผูข้อใชบ้รกิารไดร้บัทราบและตกลงผูกพนัตามขอ้ตกลงและ
เงื�อนไขการใชบ้รกิาร KK พรอ้มเพย ์รวมถงึที�จะมกีารแกไ้ขเปลี�ยนแปลงต่อไปทุกประการ  

 
     
 
   � ลงชื�อ .......................................................................... ผูข้อใชบ้รกิาร 

 (                                                           ) 
 
1 - สาํหรบัเจา้หน้าที�ผูต้ดิต่อลกูคา้/ผูร้บัใบคาํขอ 2 - สาํหรบัเจา้หน้าที�ผูต้รวจสอบใบคาํขอ 
 ไดต้รวจสอบความเป็นเจา้ของหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืที�ใชล้งทะเบยีนเรยีบรอ้ยแล้ว 
 
ชื�อ____________________________รหสัพนกังาน________________ Officer ID________________ 
� KK � Phatra  สาขา_____________________ 

 
 
ชื�อ____________________________รหสัพนกังาน________________ 
� KK � Phatra  สาขา_____________________ 

3 - สาํหรบัเจา้หน้าที�ผูบ้นัทกึคาํขอ 4 - สาํหรบัผูอ้นุมตัริายการ 
 

ชื�อ____________________________รหสัพนกังาน________________ 

 

ชื�อ____________________________รหสัพนกังาน________________ 
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ข้อตกลงและเงื%อนไขการใช้บริการ KK พร้อมเพย ์

   ตามที�ผูข้อใชบ้รกิารไดล้งทะเบยีนสมคัรใชบ้รกิาร KK พรอ้มเพย ์ ของธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) (ซึ�งต่อไปนี(จะเรยีกว่า “ธนาคาร”) นั (น ผูข้อใชบ้รกิารตกลง
ผกูพนัและปฏบิตัติามขอ้ตกลงดงัต่อไปนี( 
1. คาํจาํกดัความ 

1.1 “บริการ KK พร้อมเพย”์ หรอื “บริการนี-” หมายถงึ บรกิารที�รองรบัการรบัโอนเงนิ หรอืธรุกรรมเกี�ยวกบับญัชเีงนิฝากใดๆ ที�อาจถูกกําหนดขึ(นในอนาคต โดยใชเ้ลข
ประจาํตวัประชาชน หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร หรอืขอ้มลูอื�นใดที�อาจถูกกาํหนดขึ(นในอนาคต (อาทเิชน่ ที�อยู่จดหมายอเิลก็ทรอนกิส ์ (Email 
Address) ที�ไดล้งทะเบยีนไวก้บัธนาคาร) แทนเลขที�บญัชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิาร โดยเมื�อธนาคารแจง้ผลยนืยนัการลงทะเบยีนบรกิารนี(ไปยงัผูข้อใชบ้รกิารแลว้ ระบบงานจะ
จดัเกบ็ขอ้มลูการลงทะเบยีนบรกิารนี(เป็นขอ้มลูในการรองรบัการรบัโอนเงนิ หรอืธรุกรรมเกี�ยวกบับญัชเีงนิฝากใดๆ ที�อาจถูกกําหนดขึ(นในอนาคตต่อไป 
1.2 “ผู้ขอใช้บริการ” หมายถงึ เจา้ของบญัชเีงนิฝากที�ลงทะเบยีนใชบ้รกิารนี( ไมว่่าจะเป็นการลงทะเบยีนดว้ยวธิใีดกต็ามที�ธนาคารกําหนด 
1.3 “บญัชีเงินฝาก” หมายถงึ บญัชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิารที�มอียู่กบัธนาคาร ซึ�งผูข้อใชบ้รกิารไดล้งทะเบยีนสําหรบัใชบ้รกิารนี( 
1.4 “ลงทะเบียน” หมายถงึ การลงทะเบยีนใชบ้รกิารนี(ผา่นชอ่งทางและวธิกีารที�ธนาคารกําหนด 
1.5 “ยกเลิกการลงทะเบียน” หมายถงึ การยกเลกิการลงทะเบยีนใชบ้รกิารนี(ผา่นชอ่งทางและวธิกีารที�ธนาคารกําหนด 
1.6 “ITMX” หมายถงึ บรษิทั เนชั �นแนลไอทเีอม็เอ๊กซ ์จาํกดั และใหห้มายความรวมถงึบคุคลอื�นใดที�ทาํหน้าที�ตวักลางเชื�อมระบบในการใชบ้รกิารนี(แทน ITMX 
1.7 “เวบ็ไซต”์ หมายถงึ เวบ็ไซต ์ (Website) ของธนาคารภายใต ้ domain name ชื�อ kiatnakin.co.th หรอื ในชื�อ domain name อื�นที�อาจจะมกีารเพิ�มเตมิหรอื
เปลี�ยนแปลงในอนาคต รวมถงึ Website อื�นที�ธนาคารกาํหนด 

2. การลงทะเบียนใช้บริการนี- 
2.1 ผูข้อใชบ้รกิารรบัทราบว่า บญัชเีงนิฝากสาํหรบัใชบ้รกิารนี(ตอ้งเป็นประเภทออมทรพัยห์รอืกระแสรายวนัเทา่นั (น และตอ้งไมเ่ป็นบญัชรีว่ม 
2.2 ผูข้อใชบ้รกิารรบัทราบและตกลงว่า ผูข้อใชบ้รกิารจะสามารถใชบ้รกิารนี(ไดเ้มื�อผูข้อใชบ้รกิารไดร้บัแจง้ผลยนืยนัการลงทะเบยีนบรกิารนี(จากธนาคารผา่นขอ้ความทาง
โทรศพัท ์(SMS) หรอืจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(Email) หรอืชอ่งทางอื�นที�ธนาคารกาํหนด 
2.3 ในกรณีที�ธนาคารกาํหนดวิธกีารใหผู้้ขอใชบ้รกิารสามารถลงทะเบียนใช้บรกิารนี(ได้โดยไม่ต้องลงลายมอืชื�อ ผู้ขอใชบ้รกิารตกลงผูกพนัตามขอ้ตกลงและเงื�อนไข
ที�เกี�ยวขอ้งตามที�ธนาคารกาํหนดทกุประการ โดยผูข้อใชบ้รกิารไมต่อ้งลงลายมอืชื�อ  

3. การใช้บริการ 
3.1 ผูข้อใชบ้รกิารขอรบัรองและยนืยนัว่าในขณะที�ลงทะเบยีนสมคัรใชบ้รกิารนี(และตลอดระยะเวลาของการใชบ้รกิารนี( ผูข้อใชบ้รกิารเป็นเจา้ของบญัชเีงนิฝากและบตัร
ประจาํตวัประชาชนหรอืบตัรประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากรที�ทางการออกใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิาร หรอืเป็นผูม้สีทิธใิชห้รอืไดร้บัอนุญาตใหใ้ชห้มายเลขโทรศพัทม์อืถอื หรอืขอ้มลูอื�นใดที�
นํามาลงทะเบยีนเพื�อใชบ้รกิารนี(   
3.2 หากผูข้อใชบ้รกิารเปลี�ยนแปลง/ยกเลกิบญัชเีงนิฝาก หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร หรอืขอ้มลูอื�นใดที�ใชล้งทะเบยีนบรกิารนี( ผูข้อใชบ้รกิารมี
หน้าที�แจง้การเปลี�ยนแปลงหรอืยกเลกิขอ้มูลดงักล่าวใหธ้นาคารทราบทนัททีี�สาขาของธนาคาร หรอืช่องทางอื�นที�ธนาคารจะได้กาํหนด และผูข้อใชบ้รกิารมหีน้าที�แจง้การ
เปลี�ยนแปลงหรอืยกเลกิขอ้มลูดงักล่าวแก่ผูโ้อนเงนิทนัท ี  
3.3 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใหธ้นาคารใหข้อ้มลูที�เกี�ยวกบัผูข้อใชบ้รกิารแก่ ITMX เพื�อเป็นฐานขอ้มลูกลางสําหรบับรกิารนี(ได ้
3.4 ผูข้อใชบ้รกิารรบัทราบว่าการรบัโอนเงนิผา่นบรกิารนี( เป็นการรบัโอนเงนิภายในประเทศเทา่นั (น  
3.5 ในกรณีที�ผูข้อใชบ้รกิารประสงคจ์ะโอนเงนิ ผูข้อใชบ้รกิารสามารถโอนเงนิผา่นชอ่งทางต่างๆ ที�ธนาคารกําหนด โดยจะตอ้งผกูพนัและปฏบิตัติามขอ้ตกลงและเงื�อนไข
การใชบ้รกิารโอนเงนิผ่านช่องทางแต่ละช่องทางนั (นๆ ทั (งนี( ผูข้อใชบ้รกิารสามารถโอนเงนิได้ไม่จาํกดัจาํนวนครั (ง ภายในวงเงนิต่อครั (งและต่อวนัตามที�ผูข้อใชบ้รกิาร
กําหนด แต่ตอ้งไมเ่กนิวงเงนิสูงสดุในการโอนเงนิต่อครั (งและต่อวนัตามที�ธนาคารกาํหนด 
3.6 ในกรณีที�ธนาคารตรวจพบว่ามขีอ้ผดิพลาดจากการรบัโอนเงนิผ่านการใช้บรกิารนี( ผู้ขอใชบ้รกิารตกลงยนิยอมให้ธนาคารดาํเนินการแก้ไข เปลี�ยนแปลงรายการ
ที�ผดิพลาดนั (นใหถู้กตอ้งไดท้นัท ี     
3.7 ธนาคารอาจไมส่ามารถใหบ้รกิารนี(ไดเ้ป็นการชั �วคราว ในกรณีที�ระบบคอมพวิเตอร ์ ระบบไฟฟ้า ระบบสื�อสาร เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ที�จาํเป็นตอ้งใชห้รอืเกี�ยวเนื�องกบั
การใหบ้รกิารนี(ขดัขอ้ง หรอืไดร้บัความเสยีหาย หรอือยู่ระหวา่งการดแูล ปรบัปรงุ แกไ้ข หรอืมเีหตุสดุวสิยัเกดิขึ(น ทั (งนี( ให ้ “เหตุสุดวสิยั” หมายถงึ เหตุใดๆ อนัจะ
เกดิขึ(น หรอืจะใหผ้ลพบิตักิด็ ีเป็นเหตุที�ไมอ่าจป้องกนัไดแ้มบ้คุคลที�ตอ้งประสบหรอืใกลจ้ะตอ้งประสบเหตุนั (นจะไดใ้ชค้วามระมดัระวงัตามสมควรอนัพงึคาดหมายไดจ้ากบุคคล
นั (นในฐานะและภาวะเชน่นั (น อาทเิชน่ ระบบคอมพวิเตอร ์ ระบบเชื�อมต่อ ระบบสื�อสาร อปุกรณ์สื�อสาร เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต หรอือปุกรณ์ต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิาร
ขดัขอ้งหรอืไมส่ามารถใชง้านไดช้ั �วคราวเพราะกระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง หรอืเกดิปญัหาดา้นพลงังาน ภยัพบิตัธิรรมชาต ิหรอืเกดิจากการกระทาํของบุคคลภายนอก หน่วยงานของ
รฐั ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทม์อืถอื หรอืผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต หรอื ITMX   
3.8 ในกรณีที�ธนาคารรอ้งขอใหผู้ข้อใชบ้รกิารจดัทาํเอกสารเพิ�มเตมิเพื�อประโยชน์ในการใชบ้รกิารของผูข้อใชบ้รกิาร ผูข้อใชบ้รกิารตกลงจดัทาํเอกสารตามแบบที�ธนาคาร
กําหนดและส่งมอบใหแ้ก่ธนาคารภายในเวลาที�ธนาคารกําหนด  
3.9 ในกรณีที�ผู้ขอใชบ้รกิารต้องการเปลี�ยนแปลงขอ้มูลใดๆ ที�ใชส้ําหรบัการลงทะเบยีนใชบ้รกิารนี( ผูข้อใชบ้รกิารจะต้องทาํคาํขอแก้ไขเปลี�ยนแปลงและยื�นต่อธนาคาร
ที�สาขาของธนาคาร หรอืผา่นชอ่งทางอื�นที�ธนาคารกําหนด   

4. ความรบัผิดของธนาคาร 
 ในกรณีที�มคีวามเสยีหายใดๆ เกดิขึ(นจากการใหบ้รกิารนี( ธนาคารจะรบัผดิชอบต่อความเสยีหายที�ผูข้อใชบ้รกิารพสิูจน์ไดว้่าเกดิขึ(นจากการกระทาํโดยจงใจ หรอืประมาท
เลนิเล่ออย่างรา้ยแรง ซึ�งเป็นความเสยีหายที�ตามปกตยิ่อมเกดิขึ(นเทา่นั (น แต่ธนาคารไมต่อ้งรบัผดิในความเสยีหายที�เกดิขึ(นจากพฤตกิารณ์พเิศษ โดยธนาคารจะรบัผดิชอบไมเ่กนิ
จาํนวนเงนิของแต่ละธรุกรรมการรบัโอนเงนิผา่นบรกิารนี(ที�เกดิความเสยีหายเทา่นั (น ทั (งนี( ผูข้อใชบ้รกิารตกลงวา่ไมว่่าในกรณีใดๆ กต็ามธนาคารไมต่อ้งรบัผดิชอบในความเสยีหาย
ที�เกดิขึ(นจากสาเหตุต่างๆ ดงัต่อไปนี( 

4.1 ในกรณีที�ผู้ขอใชบ้รกิารปิดบญัชเีงนิฝากที�ลงทะเบยีนไว้กบับรกิารนี( อนัมผีลทาํให้ผู้ขอใชบ้รกิารไม่สามารถรบัเงนิโอนผ่านบรกิารนี(หรอืทาํธุรกรรมเกี�ยวกบับญัชี
เงนิฝากใดๆ ที�อาจถูกกาํหนดขึ(นในอนาคต 

 1 / 2 C001217-60-01 



  

 

 
 
4.2 กรณีผูข้อใชบ้รกิารยกเลกิการใชห้มายเลขโทรศพัทม์อืถอื หรอืขอ้มลูอื�นใดที�ใชล้งทะเบยีนบรกิารนี(สําหรบัผกูกบับญัชเีงนิฝาก และไมไ่ดแ้จง้ใหธ้นาคารทราบ  
4.3 เป็นเหตุสดุวสิยั 
4.4 การที�ผูข้อใชบ้รกิารปฏบิตัผิดิเงื�อนไขหรอืขอ้ตกลงนี( ขอ้ตกลงและเงื�อนไขเกี�ยวกบับญัชเีงนิฝาก หรอืขอ้ตกลงและเงื�อนไขการใชบ้รกิารโอนเงนิผา่นชอ่งทางแต่ละ
ชอ่งทาง ที�เกี�ยวขอ้ง 

5. ค่าธรรมเนียม 
5.1 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงชาํระคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยต่างๆ อนัเกี�ยวขอ้งกบัการใชบ้รกิารนี(ใหแ้ก่ธนาคาร ตามอตัราและเงื�อนไขที�ธนาคารไดป้ระกาศกําหนด  โดยผูข้อ
ใชบ้รกิารตกลงใหธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากและบญัชเีงนิฝากอื�นๆ ของผูข้อใชบ้รกิารที�มอียูก่บัธนาคารเพื�อชาํระคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วไดท้นัท ีโดยไมต่อ้ง
แจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบก่อนการหกัเงนิ และในกรณีที�บญัชเีงนิฝากดงักล่าวมเีงนิไมเ่พยีงพอใหธ้นาคารหกัเพื�อชาํระค่าธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทั (งหมด ผูข้อใชบ้รกิารตกลง
ชาํระเงนิในสว่นที�ขาดใหแ้ก่ธนาคารทนัททีี�ทราบหรอืเมื�อธนาคารทวงถาม   
5.2 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยนิยอมใหธ้นาคารมสีทิธแิกไ้ข เปลี�ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยอนัเกี�ยวเนื�องกบัการใหบ้รกิารนี(ได ้ โดยธนาคารจะประกาศอตัรา
ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั ผา่นทางเวบ็ไซตแ์ละปิดประกาศ ณ สาขาธนาคาร หรอืวธิกีารอื�นใดตามที�ธนาคาร
กําหนด  

6. การเปิดเผยข้อมลู 
 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใหธ้นาคารเกบ็ รวบรวม ใช ้ และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลและขอ้มลูอื�นๆ ของผูข้อใชบ้รกิารที�มอียู่กบัธนาคารในขณะและภายหลงัวนัขอใชบ้รกิารนี(
ใหแ้ก่บรษิทัในกลุ่มธรุกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัร ซึ�งปจัจบุนัประกอบไปดว้ย (1) ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) (2) บรษิทั ทนุภทัร จาํกดั (มหาชน) (3) บรษิทัหลกัทรพัย ์
ภทัร จาํกดั (มหาชน)  (4) บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ภทัร จาํกดั และ (5) Phatra Asset Management  (Cayman) Limited (“กลุม่ธรุกจิการเงนิ”) รวมทั (ง กรรมการ ลูกจา้ง 
ผูร้บัจา้ง ผูแ้ทน ตวัแทน และผูป้ระกอบวชิาชพีในการใหค้ําปรกึษาดา้นต่างๆ ของบรษิทัในกลุ่มธรุกจิการเงนิ หน่วยงานของรฐั หน่วยงานกํากบัดูแลซึ�งมขีอบเขตอาํนาจเหนือ
หน่วยงานใดๆ ในบรษิทัในกลุ่มธรุกจิการเงนิ และ/หรอืบุคคลอื�นใดตามที�บรษิทัในกลุม่ธรุกจิการเงนิเหน็สมควร เพื�อ (ก) ใชใ้นการดาํเนนิธรุกจิของกลุ่มธรุกจิการเงนิ ซึ�งรวมถงึแต่
ไมจ่าํกดัเฉพาะการนําเสนอขา่วสาร ขอ้มลู ขอ้เสนอ และขายผลติภณัฑต่์างๆ ไมว่่าผลติภณัฑน์ั (นจะเป็นผลติภณัฑข์องบรษิทัในกลุม่ธรุกจิการเงนิ หรอืเป็นผลติภณัฑข์องผูอ้ ื�นซึ�ง
บรษิทัในกลุ่มธรุกจิการเงนิเป็นผูแ้นะนําหรอืผูข้ายใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิารได ้และ/หรอื (ข) อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิารในการเรยีกดูขอ้มลูของผูข้อใชบ้รกิารที�มอียูก่บักลุ่ม
ธรุกจิการเงนิและใหบ้รกิารต่างๆ ที�เกี�ยวเนื�องกบับรกิารที�ผูข้อใชบ้รกิารมหีรอืจะมอียู่กบับรษิทัในกลุม่ธรุกจิการเงนิ  
 นอกจากนี( ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใหธ้นาคารเปิดเผยขอ้มลูของผูข้อใชบ้รกิารใหแ้ก่บคุคลอื�นไดใ้นกรณีที�กฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ ประกาศ หรอืระเบยีบของทาง
ราชการที�เกี�ยวขอ้งกบัธนาคาร ซึ�งรวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูตามกฎหมายภาษขีองประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) หรอืกฎหมายอื�นใดที�มี
ลกัษณะเชน่เดยีวกนักําหนดใหธ้นาคารตอ้งเปิดเผย 
7. การยกเลิกการใช้บริการ 

7.1 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าในกรณทีี�เกดิเหตุการณ์ดงัต่อไปนี( ธนาคารมสีทิธติดัสนิใจโดยเดด็ขาดตามดุลพนิิจของธนาคารในการยกเลกิการใหบ้รกิารนี(ได ้โดยไมต่อ้งแจง้ให้
ผูข้อใชบ้รกิารทราบ 

(1)  กรณีที� ITMX แจง้ใหธ้นาคารทราบว่ามกีารยกเลกิหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืที�ใชล้งทะเบยีนบรกิารนี( 
(2)  ผูข้อใชบ้รกิารหรอืบญัชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิารถูกใชห้รอืมสี่วนเกี�ยวขอ้งหรอืมพีฤตกิารณ์อนัน่าสงสยัวา่มสี่วนเกี�ยวขอ้งกบัการกระทาํความผดิตามกฎหมายว่า

ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิหรอืการสนบัสนุนทางการเงนิแก่การกอ่การรา้ยหรอืไมเ่ป็นไปตามกฎหมาย หรอืกฎเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้ง  
(3)  บญัชเีงนิฝากปิดลงไมว่่าดว้ยเหตุใดๆ  
(4)  ธนาคารตอ้งยกเลกิการใหบ้รกิารดงักลา่วเพื�อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายหรอืกฎเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนคาํพพิากษาหรอื คําสั �งของศาล 

7.2 ผูข้อใชบ้รกิารสามารถยกเลกิการลงทะเบยีนใชบ้รกิารนี(ได ้ โดยตดิต่อที�สาขาธนาคารภายในเวลาทาํการของสาขา หรอืชอ่งทางอื�นที�ธนาคารกําหนด โดยการยกเลกิจะ
มผีลสมบูรณ์เมื�อธนาคารไดแ้จง้ผลยนืยนัการยกเลกิดงักล่าวใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบ 

8. อื%นๆ  
8.1 ธนาคารสามารถเปลี�ยนแปลงเงื�อนไข และขอ้ตกลงต่างๆ ในขอ้ตกลงนี(ได ้ โดยธนาคารจะประกาศใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนัผา่นทางเวบ็ไซต์
และปิดประกาศ ณ สาขาธนาคาร หรอืวธิกีารอื�นใดตามที�ธนาคารกําหนด 
8.2 ผูข้อใชบ้รกิารรบัทราบว่า ขอ้ตกลงนี(ไมม่ผีลเป็นการเปลี�ยนแปลงขอ้ตกลงและเงื�อนไขเกี�ยวกบับญัชเีงนิฝากของธนาคาร โดยผูข้อใชบ้รกิารยงัคงผกูพนัและปฏบิตัติาม
ขอ้ตกลงและเงื�อนไขเกี�ยวกบับญัชเีงนิฝากดงักล่าวต่อไปตามเดมิทกุประการ 
8.3 เอกสาร หนงัสอื หรอืการบอกกล่าวใดๆ ที�ธนาคารไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิารตามที�อยู่ ที�อยู่จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(Email Address) หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื หรอื
ชอ่งทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื�นๆ ตามที�ไดใ้หไ้วแ้ก่ธนาคารใหถ้อืว่าธนาคารไดส้ง่ไปยงัผูข้อใชบ้รกิารโดยชอบแลว้ และในกรณีที�ผูข้อใชบ้รกิารเปลี�ยนแปลงที�อยู่ใดๆ ดงักล่าว
ขา้งตน้ ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นหนงัสอืที�สาขาของธนาคาร หรอืผา่นชอ่งทางอื�นที�ธนาคารกาํหนด พรอ้มทั (งจดัสง่เอกสารประกอบการแกไ้ข เปลี�ยนแปลง
ดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคาร ภายใน 7 วนันบัแต่วนัที�มกีารแกไ้ขหรอืเปลี�ยนแปลงดงักลา่ว 
8.4 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงรบัขอ้มลู การตดิต่อ การสอบถาม หรอืการแจง้ขอ้มลูใดๆ จากธนาคาร ตามรปูแบบที�ธนาคารเหน็สมควร ซึ�งรวมถงึแต่ไมจ่าํกดัเฉพาะการแจง้
ขอ้มลูผา่นทางเวบ็ไซต ์ หรอืปิดประกาศ ณ สาขาของธนาคาร หรอืผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ ระบบสื�อสาร หรอืโทรศพัทเ์คลื�อนที�ตามหมายเลขที�ผูข้อใชบ้รกิารไดใ้หไ้วแ้ก่
ธนาคาร 
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