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ข้อก ำหนดและเงื่อนไขทั่วไปส ำหรับบริกำร CIMB Thai Biz-Channel 
 
ผู้ขอใช้บริการ ตกลงขอใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างส าหรับบริการ CIMB Thai Biz-Channel (ซึง่ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า“บริกำร”) จากธนาคารภายใต้ข้อก าหนดและ
เง่ือนไขทัว่ไปฉบบันี ้และข้อก าหนดภายใต้และเง่ือนไขเฉพาะตามท่ีระบใุนค าขอใช้บริการแต่ละประเภท รวมทัง้สญัญา, ข้อก าหนดและเง่ือนไข เพิ่มเติม, บนัทกึแนบท้าย และ/หรือ 
เอกสารอ่ืนใดท่ีได้ท าหรือจะได้ท าขึน้ในภายหน้าเก่ียวกบัการใช้บริการของธนาคาร โดยให้ถือเป็นสว่นหนึง่ของข้อก าหนดและเง่ือนไขทัว่ไปฉบบันีด้้วย  
 
1. ควำมหมำยและค ำจ ำกัดควำม 

 
ธนำคำร หมายถึง ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) และให้หมายความรวมถึงส านกังานและสาขาตา่งๆ ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
CIMB Thai Biz-Channel หมายถึง บริการประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทท่ีธนาคารให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพ่ือบริหารจดัการกระแสเงินสดท่ีเกิดขึน้จากการท าธุรกิจ
ให้เกิดสภาพคลอ่งและเกิดประโยชน์สงูสดุ ไม่ว่าจะเป็นประเภทการจ่ายเงิน (Payment) รับเงิน (Collection) หรือ บริหารสภาพคลอ่ง (Liquidity Management) โดยใช้ “ช่องทางการ
ท าธุรกรรมผ่านทางสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Channel Delivery)” หรือ “ช่องทางการให้บริการอ่ืนๆ” ท่ีธนาคารจดัเตรียมไว้ให้ภายใต้ข้อตกลงและเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด  
 
ช่องทำงกำรท ำธุรกรรมผ่ำนทำงส่ืออเิล็กทรอนิกส์ (Electronic Channel Delivery) หรือ ช่องทางการตดิตอ่กบัธนาคาร หมายถึง บริการ และ/หรือ เคร่ืองมืออ านวยความสะดวก
ใดๆ ของธนาคารท่ีมีให้แก่ผู้ขอใช้บริการเป็นครัง้คราว โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ผู้ขอใช้บริการได้ตดิตอ่กบัธนาคารเพ่ือท าธุรกรรมทางการเงนิ และใช้บริการ CIMB Thai Biz-Channel 
ได้ภายใต้ข้อตกลงและเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด เช่น BizChannel@CIMB, BizChannel@CIMB Mobile Application, Biz Gateway และ GMFT เป็นต้น 
 
เอกสำรประกอบกำรสมัครใช้บริกำร หมายถึง เอกสารสญัญา, ข้อก าหนดและเง่ือนไขเพิ่มเติม, บนัทกึแนบท้าย และหมายรวมถึงเอกสารส าคญัอ่ืนๆ ท่ีธนาคารใช้ประกอบการ
พิจารณาการสมคัรใช้บริการ เช่น รายงานการประชมุ, ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ ห้างหุ้นส่วน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ มีอ านาจกระท าการแทนผู้  
ขอใช้บริการ เป็นต้น ทัง้นีเ้อกสารประกอบการสมคัรตา่งๆ จะต้องมีความเป็นปัจจบุนั (Update) ตามเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนดในคราวนัน้ๆไป 
 
2. ข้อตกลงและเงื่อนไขกำรให้บริกำร 

 

2.1 การให้บริการ และ/หรือ ขอบเขตการให้บริการทัว่ไป 
 

2.1.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงจดัท าเอกสารประกอบการสมคัรใช้บริการแต่ละประเภทตามเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนดทัง้ที่มีอยู่แล้วในขณะนี ้และ/หรือจะมีต่อไปในภายหน้า รวมถึง
การให้บริการเพิ่มเติมท่ีจะมีขึน้ในภายหน้าด้วย และให้ถือว่าเอกสารและ/หรือ สญัญาหรือค าขอใช้บริการแต่ละประเภทดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อก าหนดและเง่ือนไข
ฉบบันี ้ทัง้นีใ้ห้ถือว่าผู้ขอใช้บริการ ขอเร่ิมใช้บริการและรับทราบตามข้อก าหนดและเง่ือนไขฉบบันี ้และ/หรือ ข้อก าหนดและเง่ือนไขทัว่ไปส าหรับบริการท่ีเก่ียวข้อง ตัง้แต่
วนัท่ีลงนามในเอกสารประกอบการสมคัรเป็นต้นไป 

2.1.2 ภายใต้เง่ือนไขของ ข้อ 5.4  เพ่ือความอ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอใช้บริการ ธนาคารอาจจะขยายหรือเปลี่ยนแปลงขอบเขตการให้บริการเพ่ือครอบคลมุการท าธุ รกรรม
ทางการการเงินอ่ืนๆ ตามท่ีธนาคารเหน็สมควรเม่ือใดก็ได้ โดยผู้ขอใช้บริการตกลงท่ีจะปฏิบตัติามเง่ือนไขและ/หรือช าระคา่บริการตามท่ีธนาคารประกาศในขณะนัน้ หรือใน
รูปแบบการแจ้งที่ธนาคารก าหนด เช่น บนเว็บไซด์ ที่ธนาคารให้บริการ และท่ีสาขาของธนาคาร ทัว่ประเทศ เป็นต้น และนอกจากนีผู้้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการท่ีขยายหรือ
เปลี่ยนแปลงต่อไปภายหน้าในแต่ละคราวนัน้ โดยธนาคารมีสิทธิให้ผู้ขอใช้บริการจดัท าเอกสารประกอบการใช้บริการเพิ่มเติมให้แก่ธนาคารภายใต้ข้อก าหนดเง่ือนไขท่ี
ธนาคารก าหนดด้วย 

2.1.3 ผู้ขอใช้บริการได้รับทราบข้อความ เง่ือนไข คู่มือ และข้อก าหนดการใช้บริการต่างๆ ของธนาคาร ตลอดจนยอมรับข้อก าหนด ระเบียบ ค าสัง่ ปร ะกาศต่างๆ ของธนาคาร
เก่ียวกับการให้บริการ ตลอดจนการให้บริการอ่ืนๆ ของธนาคารท่ีมีอยู่แล้วในขณะนี ้และ/หรือ จะมีต่อไปในภายหน้า ทัง้ท่ี ธนาคารได้แจ้ งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ หรือซึง่
ธนาคารจะประกาศไว้  ณ ท่ีท าการของธนาคาร และ/หรือ เว็บไซต์ของธนาคาร โดยให้ถือว่ามีผลผกูพนัผู้ขอใช้บริการ 

2.1.4 ผู้ขอใช้บริการรับรองว่าข้อมลู เอกสาร และรายละเอียดตา่งๆ ทัง้ในสว่นท่ีเป็นข้อมลูของผู้ขอใช้บริการเอง และข้อมลูของบคุคลอ่ืนท่ีเ ก่ียวข้อง เช่น ลกูค้าของผู้ขอใช้บริการท่ี
ผู้ขอใช้บริการให้ไว้หรือจะสง่มอบให้แก่ธนาคาร ไม่ว่าจะสง่มอบมาในรูปแบบใดตามท่ีตกลงไว้กบัธนาคาร เช่น Hard copy, Diskette หรือ File Transfer นัน้มีความถกูต้อง
แท้จริงทกุประการและธนาคารไม่จ าต้องรับผิดตอ่ความเสียหายใดๆ จากการท่ีธนาคารให้บริการไปโดยยดึถือตามข้อมลูและค าสัง่ดงักลา่วจากผู้ ขอใช้บริการ 

2.1.5 ผู้ขอใช้บริการจะไม่ใช้ระบบบริการ CIMB Thai Biz-Channel ไปในทางท่ีผิดกฎหมายหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของธนาคาร หรือในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายจนไม่สามารถใช้การได้ หรือก่อให้เกิดภาระหรือลดคณุคา่ของการบริการ หรือรบกวนการใช้หรือสทิธิของบคุคลอ่ืน นอกจากนีผู้้ขอใช้บริการจะต้องไม่พยายามท่ีจะ
ท าให้ได้มาซึง่การเข้าสู่ข้อมูลท่ีไม่ได้รับอนญุาตท่ีมีต่อรายการทางบญัชี ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ใดๆหรือเครือข่ายท่ีใช้ร่วมกบัการบริการ CIMB 
Thai Biz-Channel หรือรบกวนหรือก่อให้เกิดความสบัสนต่อรายการทางบญัชี ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายท่ีเช่ือมตอ่กบัการบริการ CIMB Thai Biz-Channel หากผู้
ขอใช้บริการกระท าผิดเง่ือนไขดงักลา่ว ธนาคารมีสทิธิท่ีจะยกเลกิการให้บริการ CIMB Thai Biz-Channel ได้ทนัที โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบลว่งหน้า 

2.1.6 ผู้ขอใช้บริการจะต้องอนญุาตให้เฉพาะพนกังานเจ้าหน้าท่ีท่ีผ่านการฝึกอบรม โดยเจ้าหน้าท่ี Cash Management ทีม Implement ของธนาคารท่ีมีประสบการณ์ รวมทัง้
ได้รับอนญุาตในการเข้าท าธุรกรรมและใช้บริการ CIMB Thai Biz-Channel เทา่นัน้ 
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2.1.7 ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าการใช้บริการ CIMB Thai Biz-Channel สามารถกระท าได้ภายในระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนด   ทัง้นี ้ผู้ ขอใช้บริการตกลงและรับทราบว่า ธนาคาร
มีสทิธิจะไม่ให้บริการ CIMB Thai Biz-Channel ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

                           (1)  หากปรากฏว่าการให้บริการของธนาคารขดัตอ่กฎ ระเบียบ ค าสัง่ และ/หรือบทบญัญตัขิองกฎหมาย และ/หรือขดัตอ่หลกัเกณฑ์ในการปฏิบตังิานของธนาคาร 
                           (2)  ผู้ขอใช้บริการมีเงินในบญัชีไม่เพียงพอตอ่การท าธุรกรรม 
                           (3)  ผู้ขอใช้บริการอยู่ในระหว่างถกูด าเนินการทางกฎหมาย 
                           (4)   ธนาคารได้แจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบถึงความขดัข้องของการให้บริการลว่งหน้าแล้ว หรือได้แจ้งขณะท่ีให้บริการ  
                           (5)   ผู้ขอใช้บริการปฏิบตัผิิดเง่ือนไขหรือข้อตกลงของธนาคาร 
                           (6)   มีเหตสุดุวิสยั หรือเกิดกรณีท่ีอยู่เหนือการควบคมุอนัสมควรของธนาคาร ซึง่รวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเฉพาะเหต ุไฟไหม้ แผ่นดนิไหว น า้ทว่ม จลาจล การประท้วง  
                                  การปิดกิจการ การด าเนินการของรัฐบาล สงคราม การหยดุชะงกัของไฟฟ้าหรือแหลง่จ่ายไฟ  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์ระบบโทรคมนาคม เครือข่าย และ/  
                                  หรือโปรแกรมระบบอินเตอร์เน็ตช ารุด ขดัข้อง หรืออยูร่ะหว่างการซอ่มแซมหรือบ ารุงรักษา  
2.1.8 ธนาคารเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิและสิทธ์ิในทรัพย์สินทางปัญญาของธนาคารท่ีมีอยู่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) หรืออุปกรณ์ หรือเอกสารใดๆท่ีส่งมอบให้แก่

ผู้ใช้บริการ เพ่ือการใช้บริการตามข้อก าหนดและเง่ือนไขทัว่ไปฉบบันี ้ตอ่ไปนีจ้ะรวมเรียกว่า “ทรัพย์สนิทางปัญญาของธนาคาร” โดยผู้ขอใช้บริการตกลงว่าจะคืนทรัพย์สิน
ทางปัญญาของธนาคาร พร้อมการท าซ า้ (หากมี) ให้แก่ธนาคาร ณ วนัท่ีมีการบอกเลกิสญัญานี ้

2.1.9 ธนาคารอนญุาตให้ท าซ า้งานอนัมีลขิสิทธ์ิ โดยเจ้าหน้าท่ี Cash Management ทีม Implement ของธนาคาร จะ Copy โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) เพ่ือใช้ในการท า
รายการ ลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ขอใช้บริการ เพ่ือใช้ท ารายการผ่านโปรแกรมดงักลา่ว 

2.1.10 ธนาคารและผู้ขอใช้บริการตกลงปฏิบตัติามกฎหมายไทยและระเบียบของทางการไทยที่เก่ียวข้องกบั หลกัเกณฑ์ในการซือ้ขาย / แลกเปล่ียน / โอนเงินระหว่างประเทศ และ
การติดต่อกับธนาคารระหว่างประเทศ บนข้อก าหนดและเง่ือนไขทัว่ไปฉบบันีต้ลอดจนข้อก าหนดและเง่ือนไขเฉพาะตามท่ีระบุในค าขอใช้บริการเฉพาะประเภท รวมทัง้
สญัญา และ/หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีได้ท าหรือจะได้ท าขึน้เก่ียวกบัการใช้บริการของธนาคารให้ใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย 

 
2.2 การให้บริการ และ/หรือ ขอบเขตการให้บริการส าหรับช่องทางการท าธุรกรรมผ่านทางสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Channel Delivery) 

 

2.2.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยินยอมให้ธนาคารหกัเงินหรือโอนเงินจากบญัชีทกุประเภทของผู้ขอใช้บริการท่ีเปิดไว้กับธนาคารเพ่ือด าเนินการตามค าสัง่ของผู้ขอใช้บริการท่ี
ธนาคารได้รับ ผ่าน “ช่องทางการท าธุรกรรมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Channel Delivery)” และ/หรือ บริการอ่ืนๆท่ีธนาคารอาจขยายเพิ่มเติมในภายหน้า 
รวมทัง้เพ่ือช าระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ/หรือภาระหนีอ่ื้นใดท่ีผู้ขอใช้บริการต้องช าระให้แก่ผู้ ให้บริการเน่ืองจากการใช้บริการ และ/หรือบริการอ่ืนๆท่ีธนาคารขยาย
เช่ือมโยงการให้บริการออกไป หากเงินในบญัชีไม่เพียงพอท่ีจะด าเนินการตามค าสัง่ของผู้ขอใช้บริการ ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ให้บริการในครัง้นัน้ๆได้ตามท่ีธนาคาร
เหน็สมควรและผู้ขอใช้บริการจะไม่เรียกร้องให้ธนาคารรับผิดชอบแตอ่ย่างใด 

2.2.2 เม่ือผู้ขอใช้บริการได้จดัส่งรายการโอนเงินหรือท ารายการเพ่ือใช้บริการให้แก่ธนาคารแล้ว ผู้ขอใช้บริการจะไม่สามารถระงบัหรือยกเลิกค า สัง่การท ารายการนัน้ และ/หรือ 
การใช้บริการนัน้ๆในคราวหลงัได้ เว้นแตใ่นกรณีท่ีเป็นค าสัง่ที่ท าไว้ลว่งหน้าก่อนวนัท่ีจะให้รายการนัน้มีผล ผู้ขอใช้บริการอาจท ารายการเข้าใช้ระบบเพ่ือท าการเปล่ียนแปลง 
หรือระงบัการโอนเงินนัน้ก่อนวนัท่ีธนาคารจะได้กระท าการใดๆท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามรายการนัน้ได้ตามเง่ือนไขและระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนดส าหรับ
รายการโอนเงินแตล่ะประเภทนัน้ๆ 

2.2.3 การใช้บริการผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือสง่ค าสัง่การท ารายการ และ/หรือ รายงานผลการท ารายการ ผู้ขอใช้บริการต้องใส่Username และ password ให้ถกูต้องและ
ปฏิบตัติามขัน้ตอน วิธีการ และเง่ือนไขการใช้บริการตามท่ีธนาคารก าหนดอย่างถกูต้องครบถ้วนจงึจะสามารถใช้บริการได้ 

2.2.4 การท ารายการช าระเงิน หรือรายการอ่ืนใดท่ีธนาคารจะได้ก าหนดเพิ่มเติม ผู้ขอใช้บริการจะต้องท ารายการโดยเคร่ืองสร้างและแปลรหสั (Token) (ถ้ามี) ด้วยเสมอ ตาม
เง่ือนไขและวิธีการท่ีธนาคารก าหนด ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการท ารายการช าระเงิน หรือ รายการอ่ืนใดดงักลา่วแล้วไม่ใช้เคร่ืองสร้างและแปลรหสั (Token) หรือโดยวิธีการอ่ืน
ใดท่ีธนาคารก าหนด ไม่ว่าด้วยเหตุจากท่ีผู้ ขอใช้บริการไม่ยอมรับมอบเคร่ืองสร้างและแปลรหสั (Token) หรือด้วยเหตุใดๆก็ตาม ผู้ ขอใช้บริการยอมรับว่าธนาคารไม่
จ าเป็นต้องรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดขึน้แก่ผู้ ขอใช้บริการ และ/หรือ บุคคลใดๆท่ีเก่ียวข้องแต่ประการใดทัง้สิน้ และผู้ ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบในบรรดาความ
เสียหายท่ีเกิดขึน้แก่ธนาคาร และ/หรือ บคุคลอ่ืนใดทกุประการ 

2.2.5 ข้อมูลต่างๆท่ีผู้ขอใช้บริการจดัส่งให้แก่ธนาคารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จะถูกแปลงอยู่ในรูปแบบข้อมลูตามวิธีการและเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด เพ่ือส่งเข้าสู่ช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือท ารายการโดยอตัโนมตัิ โดยระบบงานจะแสดงข้อความท่ีสื่อว่าเป็นข้อมูลท่ีส่งเข้าสู่ระบบงานของธนาคาร และถือว่าข้อมูลดงักล่าวเป็นรายการขอใช้
บริการท่ีถกูสร้างขึน้โดยผู้ขอใช้บริการเสมือนเป็นการสร้างโดยผู้สร้างรายการ (Maker) ของผู้ขอใช้บริการตามระบบปกต ิและเม่ือผู้อนมุตัริายการ (Approver) ท าการอนมุตัิ
รายการดงักลา่ว ธนาคารถือว่าผู้ขอใช้บริการได้ใช้บริการโดยสมบรูณ์ทกุประการ 

2.2.6 ธนาคารจะไม่ท าหน้าท่ีตรวจสอบว่าข้อมูลท่ีผู้ ขอใช้บริการส่งให้แก่ธนาคารผ่านช่องทางอิ เล็กทรอนิกส์เป็นข้อมูลท่ีถูกต้องหรือไม่ โดยผู้ ขอใช้บริการตกลงให้ถือว่า
รายละเอียดตามท่ีระบใุนข้อมลูท่ีสง่ให้แก่ธนาคารดงักลา่วเป็นข้อมลูท่ีถกูต้องส าหรับให้ธนาคารด าเนินการตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการทกุประการแล้ว 

2.2.7 ธนาคารจะให้บริการตามข้อมูลท่ีส่งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ต่อเม่ือรายละเอียดเลขท่ีบญัชีตามท่ีระบุถกูต้องครบถ้วนเท่านัน้ หากรายละเอียดเลขท่ีบญัชีไม่ถกูต้อง
ครบถ้วน และ/หรือ เป็นบญัชีท่ีถกูยกเลกิไปแล้ว หรือมีเหตใุดๆท่ีท าให้ธนาคารไม่สามารถให้บริการตามข้อมลูท่ีถกูสง่เข้ามาได้ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบโดยเร็ว 

2.2.8 วิธีการด าเนินการใดๆ โดยผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีธนาคารก าหนดตามข้อตกลงและเง่ือนไขเพิ่มเตมิฉบบันีเ้ป็นวิธีการท่ีน่าเช่ือถือและยอมรับได้ระหว่างผู้ขอใช้บริการ
และธนาคาร รวมทัง้รับรองว่าเอกสาร และ/หรือ ข้อมูลใดๆ ท่ีธนาคารได้รับจากผู้ขอใช้บริการด้วยวิธีการดงักล่าวนัน้เป็นเอกสาร และ/หรือ ข้อมูลท่ีเช่ือถือได้และถูกต้อง
แท้จริงเสมือนเอกสารท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรทกุประการ และใช้บงัคบัได้ระหว่างผู้ขอใช้บริการ ธนาคาร และผู้ เก่ียวข้องแล้ว และตกลงยอม รับว่าการกระท าใดๆ ผ่าน
ช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ไม่ว่าจะเก่ียวข้องกบัการใช้บริการประเภทใดก็ตาม หากได้กระท าไปโดยการใช้รหสัประจ าตวัตามข้อก าหนดและเง่ือนไขการใช้บริการนีแ้ล้ว ให้ถือว่า
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ถกูต้องสมบรูณ์ผกูพนัผู้ขอใช้บริการโดยผู้ขอใช้บริการไม่ต้องลงลายมือช่ือในเอกสารใดๆ ทัง้สิน้ และผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบการกระท าดงักลา่วเสมือนหนึง่ว่าผู้ขอใช้
บริการเป็นผู้กระท าด้วยตนเอง ทัง้นีไ้ม่ว่าจะเกิดขึน้โดยผู้ขอใช้บริการหรือบคุคลใด และไม่ว่าจะด้วยเหตผุลใดๆก็ตาม 

2.2.9 ข้อมูลท่ีเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อตัราดอกเบีย้ หรือ ข้อมูลอ่ืนใด เป็นข้อมูลเบือ้งต้นและไม่ผูกพนัธนาคารจนกว่ าธนาคารจะได้มีการยืนยนัเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร โดยผู้ รับมอบอ านาจของธนาคาร 

2.2.10 กรณีผู้ขอใช้บริการตรวจพบข้อผิดพลาดใดๆในการใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบโดยเร็ว โดยอย่างน้อยต้องแจ้งเก่ียวกั บวนัและเวลาท่ีท ารายการ 
สถานท่ีตัง้เคร่ืองเทอร์มินอล เลขท่ีบญัชีเงินฝาก และ/หรือ บญัชีสนิเช่ือ (ถ้ามี) ของผู้ขอใช้บริการและของผู้ เก่ียวข้อง ประเภทของรายการ จ านวนเงินท่ีโอนเข้า/ออก รวมทัง้
ข้อมลูอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัการท ารายการท่ีมีข้อผิดพลาดตามท่ีธนาคารก าหนด โดยธนาคารและผู้ขอใช้บริการจะร่วมมือกนัด าเนินการตรวจสอบข้อเทจ็จริงและสอบสวนหา
สาเหตขุองข้อผิดพลาดรวมถึงแก้ไขข้อผิดพลาดดงักล่าวโดยเร็ว และจะแจ้งผลการด าเนินการดงักล่าวให้ผู้ขอใช้บริการทราบตามวิธีการและช่องทางท่ีผู้ขอใช้บริการเลือก
ขอให้ด าเนินการ ได้แก่ ทางโทรศพัท์ ไปรษณีย์ จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) และ/หรือ ช่องทางอ่ืนใดท่ีธนาคารจะได้ก าหนดเพิ่มเตมิ 

2.2.11 ผู้ขอใช้บริการทราบว่า หลกัฐานการท ารายการใดๆ ที่ผู้ขอใช้บริการได้สัง่พิมพ์ (Print out) จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใดๆ มิใช่หลกัฐานการท ารายการอนัเป็นท่ีสดุ 
2.2.12 ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบผลการท ารายการแตล่ะครัง้ รวมทัง้รับหลกัฐานเก่ียวกบัการใช้บริการตามข้อก าหนดและเง่ือนไขการใช้บริการผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์นี ้

ได้ด้วยตนเอง ตามเง่ือนไขและวิธีปฏิบตัท่ีิธนาคารก าหนด 
2.2.13 ธนาคารสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิหรือบอกเลกิการให้บริการผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ กรณีผู้ขอใช้บริการไม่มีการเข้าสูร่ะบบงานเป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 1 (หนึง่) ปี 

นบัจากวนัท่ีขัน้ตอนการสมคัรใช้บริการเสร็จสิน้ หรือวนัท่ีผู้ขอใช้บริการเข้าสูร่ะบบในสดุท้าย แล้วแตก่รณี 
2.2.14 บรรดาบันทึกหลักฐาน หรือเอกสารใดๆ รวมถึงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิคส์ท่ีธนาคารเก็บรวบรวม และ/หรือ ประมวลก ารให้บริการท่ีธนาคารได้จัดท าขึน้ด้วยข้อมูล

อิเลก็ทรอนิคส์ เพ่ือเป็นหลกัฐานการใช้บริการ “ช่องทางการท าธุรกรรมผ่านทางสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Channel Delivery)” และ/หรือ บริการอ่ืนๆ ท่ีเช่ือมโยง รวมทัง้
บริการอ่ืนๆท่ีอาจะใช้บริการร่วมกนัได้ของผู้ขอใช้บริการถือเป็นพยานหลกัฐานอนัเป็นท่ีสดุ และสามารถยกขึน้เป็นหลกัฐานผูกพนัผู้ขอใช้บริการในการพิสจูน์มูลหนี ้และ/
หรือ การใช้บริการของผู้ขอใช้บริการเอง และ/หรือผู้ขอใช้บริการอ่ืนร่วมกับผู้ขอใช้บริการท่ีเกิดขึน้จากการใช้บริการทางธนาคารดงักล่ าวนีแ้ม้ว่าข้อมูลทกุชนิดนัน้จะเป็น
ข้อมลูอิเลก็ทรอนิคส์ก็ตาม 

2.2.15 กรณีการพบข้อผิดพลาดหรือข้อสงสยัใดๆในการใช้บริการ ผู้ ขอใช้บริการจะต้องแจ้งข้อผิดพลาดดงักล่าวให้ธนาคารทราบทนัที เม่ือธนาคารได้รั บแจ้งถึงข้อผิดพลาด
ดงักล่าวแล้ว ธนาคารจะด าเนินการสอบสวนข้อผิดพลาด และจะใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีในการสอบสวนข้อผิดพลาดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเม่ือการสอบสวนแล้ว
เสร็จ ธนาคารจะแจ้งผลการสอบสวนให้ผู้ขอใช้บริการทราบโดยทนัที โดยผู้ขอใช้บริการตกลงและยินยอมช าระคา่ธรรมเนียมการตรวจสอบข้อผิดพลาดให้แก่ธนาคาร ตาม
อตัราท่ีธนาคารก าหนดในขณะนัน้ 

2.2.16 การแจ้งความประสงค์ของผู้ ขอใช้บริการในเร่ืองใดๆ ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขฉบับนีใ้ห้แก่ธนาคารทราบ หากกระท าโดยบุคคลท่ีผู้ ขอใช้บริการมอบอ านาจให้
ด าเนินการและได้แจ้งให้ธนาคารทราบแล้ว ให้ถือว่ามีผลผูกพนัผู้ขอใช้บริการทกุประการแม้จะมิได้กระท าโดยกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามพร้อมทั ง้ประทบัตราส าคญัของ
บริษัทก็ตาม 
 

2.3 คา่ธรรมเนียมและสทิธิในการหกับญัชี 
 

2.3.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงช าระค่าธรรมเนียมรายปี, ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ, ค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรม, และ/หรือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ อนัเก่ี ยวเน่ืองกับการใช้บริการ CIMB 
Thai Biz-Channel (ซึง่ตอ่ไปนีห้ากไม่ระบุโดยเฉพาะเจาะจงจะรวมเรียกว่า “ค่ำธรรมเนียม”) และมีความประสงค์ให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ใช้บริการโดย
จะแจ้งเลขท่ีบญัชีเพ่ือใช้ช าระค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามจ านวนครัง้ที่ใช้บริการให้ธนาคารทราบ ตามอตัราค่าธรรมเนียมที่ธนาคารประกาศก าหนดหรือตามอตัราท่ีผู้
ขอใช้บริการได้ตกลงกบัธนาคารไว้เป็นการเฉพาะในบริการนัน้ๆ (ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามท่ีธนาคารพิจารณาเหน็สมควรภายใต้กรอบของกฎหมาย) ซึง่ถือเป็นสว่น
หนึง่ของข้อก าหนดและเง่ือนไขฉบบันีด้้วย รวมถึงคา่ภาษีตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการ เม่ือมีการใช้บริการและ/หรือเม่ือถึงก าหนดหกับญัชีและตามจ านวนท่ีปรากฏใน
เอกสารข้อมลูการใช้บริการท่ีเก่ียวข้องของธนาคาร 

2.3.2 ธนาคารอาจเปล่ียนแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมตามข้อ 2.3.1 ได้ตามท่ีธนาคารเหน็สมควร โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบลว่งหน้าอย่างน้อยเป็นเวลา 30 (สามสบิ)  
วนั โดยผู้ขอใช้บริการตกลงช าระค่าธรรมเนียมในอตัราท่ีธนาคารได้แจ้งเปลี่ยนแปลงใหม่ดงักล่าวนัน้ทกุคราวไป  ทัง้นีผู้้ ขอใช้บริการยิ นยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชี
ตามท่ีแจ้งไว้กบัธนาคารเพ่ือใช้เป็นบญัชีในการช าระคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว 

2.3.3 ในกรณีท่ีบญัชีหลกัที่ระบไุว้ในเอกสารขอใช้บริการ และข้อมลูทางบญัชีของผู้ขอใช้บริการถกูปิดแล้ว หรือมีสภาพเป็นบญัชีไม่เคลื่อนไหว หรือมีเงินในบญัชีไม่เพียงพอตาม
เง่ือนไขในค าขอเปิดบญัชีเงินฝากของธนาคาร ให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ใช้บญัชีเงินฝากท่ีระบถุดัไปเป็นบญัชีหลกัแทน โดยธนาคารมิต้องบอกกลา่วลว่งหน้าแก่ผู้ขอ
ใช้บริการจนกว่าธนาคารจะได้รับช าระคา่ธรรมเนียมนัน้จนครบ 

2.3.4 หากมีข้อสงสยัเก่ียวกับจ านวนเงินค่าธรรมเนียมและการหกัเงินค่าธรรมเนียมของธนาคารจากบญัชีเงินฝาก ผู้ขอใช้บริการมีสิทธิท่ีจะแสดงเอกสารหลกัฐานการใช้บริการ
เพ่ือพิสจูน์ หรือ สอบถามข้อมลูการใช้บริการจากธนาคารได้ภายใน 10 (สบิ) วนั หลงัจากวนัท่ีบญัชีเงินฝากถกูหกั และหากเกินก าหนดวนัดังกลา่วให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการไม่
มีข้อสงสยั และถือว่าการท ารายการหกับญัชีช าระคา่ธรรมเนียมดงักลา่วของธนาคารเป็นไปอย่างถูกต้อง และถือเป็นท่ีสดุ 

2.3.5 ผู้ขอใช้บริการรับทราบและถือเป็นหน้าท่ีของผู้ขอใช้บริการ ท่ีจะต้องด าเนินการเพ่ือให้มีเงินคงเหลือในบญัชีเงินฝากเพียงพอต่อการหกับญัชีตามก าหนด แต่หากบญัชีเงิน
ฝากของผู้ขอใช้บริการมีเงินคงเหลือไม่เพียงพอให้ธนาคารหกับญัชีได้จนครบถ้วน ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ถือว่าจ านวนเงินส่วนท่ีขาดซึง่ธนาคารไม่สามารถหกัจากบญัชี
เงินฝากได้นัน้เป็นหนีท่ี้ผู้ขอใช้บริการค้างช าระตอ่ธนาคาร โดยยินยอมให้ธนาคารคดิดอกเบีย้จากจ านวนเงินท่ีค้างช าระดงักลา่วในอตัราดอกเบีย้ผิดนดัสงูสดุ ตามประกาศ
ก าหนดอตัราดอกเบีย้สนิเช่ือของธนาคารจนกว่าผู้ขอใช้บริการจะได้ช าระเสร็จสิน้ และให้ธนาคารมีสทิธิแจ้งยกเลกิการให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการได้ด้วย 



 

 
 

BizChannel T&C_V2.2_TH   Page | 4  

2.3.6 ผู้ขอใช้บริการจะไม่ด าเนินการใดๆ อนัมีผลให้บญัชีเงินฝาก ซึง่แจ้งไว้ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขฉบบันีถ้กูปิดหรือระงบัโดยไม่ได้แจ้งตอ่ธนาคารและหากมีการเปล่ียนแปลง
ในรายละเอียดเก่ียวกับบญัชีเงินฝากดงักล่าว เช่น ช่ือบัญชี เลขท่ีบัญชี หรือผู้ มีอ านาจถอนเงิน ผู้ ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินในบญัชีเงินฝากท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงรายละเอียดดงักลา่วตอ่ไปด้วย 

2.3.7 การยินยอมให้หกับญัชีเพ่ือช าระคา่ธรรมเนียมของธนาคาร ตามท่ีระบใุนข้อก าหนดและเง่ือนไขฉบบันีใ้ห้หมายความรวมถึงการยินยอมให้ธนาคารมีสทิธิหกัเงินในบญัชีของ
ผู้ขอใช้บริการเพ่ือช าระหนีอ่ื้นใด และ/หรือ ความรับผิดในความเสียหายใดๆ (ถ้ามี) ของผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กบัธนาคาร และผู้ขอใช้บริการตกลงให้ความยินยอมดงักล่าวมี
ผลบงัคบัทนัที และมีผลบงัคบัไปจนกว่าผู้ขอใช้บริการจะได้แจ้งยกเลกิตอ่ธนาคารเป็นลายลกัษณ์อกัษรเทา่นัน้ ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการจะแจ้งยกเลกิได้ตอ่เม่ือผู้ขอใช้บริการไมมี่
ภาระหนีห้รือความรับผิดในความเสียหายใด ๆ ค้างช าระอยู่กบัธนาคารแล้ว 

2.3.8 กรณีท่ีการใช้บริการ CIMB Thai Biz-Channel มีผลให้ต้องมีการหกัเงิน โอนเงิน หรือด าเนินการอย่างใดอย่างหนึง่กบับญัชีของผู้ขอใช้บริการ (ไม่ว่าเป็นการโอนเงินระหว่าง
บญัชีของผู้ขอใช้บริการเอง หรือโอนเงินไปยงับญัชีผู้ รับโอนซึง่เป็นบุคคลอ่ืนซึง่เปิดไว้กับธนาคารหรือสถาบนัการเงินอ่ืน) ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารด าเนินการ
ดงักลา่วกบับญัชีทกุประเภทของผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กบัธนาคารตามท่ีผู้ขอใช้บริการมีค าสัง่หรือท ารายการธุรกรรม โดยไม่มีเง่ือนไขแตอ่ย่างใดทัง้สิน้ 

2.3.9 ในกรณีท่ีธนาคารได้ทดรองออกเงินช าระคา่ภาษีอากรและ/หรือ เบีย้ประกนั และ/หรือวางเงินประกนั รวมถึงคา่ธรรมเนียมบริการ และ/หรือคา่ใช้จ่าย และ/หรือหนีส้นิอ่ืนใด 
อนัอาจจะพงึมีขึน้จากการใช้บริการให้แก่ผู้ขอใช้บริการไป ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีของผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กบัธนาคารได้ตามจ านวนท่ีธนาคารได้
ทดรองออกเงินไป 
 

2.4 ความเสี่ยงท่ีเกิดจากความบกพร่องของระบบ และ/หรือ ช่องทางการให้บริการ 
 

ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าการให้บริการ CIMB Thai Biz-Channel เป็นช่องทางหนึง่ในการให้ความสะดวกแก่ผู้ขอใช้บริการโดยผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับในความเสียหาย
ใดๆ ท่ีอาจเกิดจากความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์และระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ขอใช้บริการ  หรือเกิดจากการ
กระท าของผู้ขอใช้บริการเอง ซึง่เป็นอปุสรรคในการท าธุรกรรม และผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้องให้ธนาคารต้องรับผิดชอบหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึน้ เว้นแต ่จะเป็นความ
เสียหายท่ีเกิดขึน้ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 3.1 

 

2.5 การรายงาน 
 

ธนาคารจะเตรียมรายงานผลการท ารายการ (ตามท่ีมีอยู่ในแตล่ะบริการ) ให้กบัผู้ขอใช้บริการได้รับทราบ ผ่านช่องการรับ/สง่ ข้อมลูท่ีได้จดัท าไว้ในแตล่ะบริการ โดยผู้ขอใช้
บริการต้องเรียกดขู้อมลูรายงานด้วยตนเอง จากระบบนัน้ๆท่ีใช้บริการ ซึง่รายงานดงักลา่วมีวตัถปุระสงค์เพ่ือแจ้งผลการท ารายการตามข้อเทจ็จริงท่ีเกิดขึน้เทา่นัน้ ธนาคาร
จะไม่รับผิดชอบหากผลของรายงานดงักลา่วเป็นผลการสญูเสียท่ีเกิดขึน้จากค าสัง่ของผู้ขอใช้บริการในการท ารายการ 

 
3.  ควำมรับผิดชอบ และ/หรือ ชดเชยต่อควำมเสียหำย 

 

3.1 ธนาคารจะรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึน้จาก (1) การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของธนาคาร หรือ (2) ธนาคารไม่ได้ปฏิบตัิตามค าสัง่ระงบัการโอนเงินหรือ
การอายดัเคร่ืองมือโอนเงินและตอ่มาเกิดรายการโอนเงินขึน้  หรือ (3) ธนาคารยงัไม่ได้สง่มอบเคร่ืองมือโอนเงินให้แก่ผู้ขอบริการและเกิดรายการโอนเงินโดยมิชอบเกิดขึน้ หรือ 
(4) เกิดรายการโอนเงินโดยมิชอบและมิใช่ความผิดของผู้ขอใช้บริการ  แตท่ัง้นี ้ธนาคารจะรับผิดเฉพาะความเสียหายท่ีตามปกตยิ่อมเกิดขึน้ได้  โดยธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบ
ในความเสียหายใดๆท่ีเกิดขึน้จากพฤตกิารณ์พิเศษ  
ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากสาเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 
3.1.1    ผู้ขอใช้บริการไม่สามารถใช้บริการ CIMB Biz-Channel ได้จากการท่ีธนาคารไม่ให้บริการตามกรณีท่ีระบไุว้ในข้อ 2.1.7 
3.1.2    ความผิดพลาด หรือ ความบกพร่องของระบบคอมพิวเตอร์ หรืออปุกรณ์ตา่ง ๆ ของผู้ขอใช้บริการ หรือเครือข่ายการสื่อสารอ่ืน 
3.1.3    เกิดเหตสุดุวิสยั หรือเหตกุารณ์ท่ีธนาคารไม่สามารถควบคมุได้ เช่น คอมพิวเตอร์ถกูไวรัสคอมพิวเตอร์รบกวน หรือการกระท าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

3.2 ผู้ขอใช้บริการรับรองว่า หากพบว่ามีข้อบกพร่องท่ีเก่ียวกับระบบ CIMB Thai Biz-Channel จากการใช้บริการ หรือมีข้อสงสยัเก่ียวกับรายการเคลื่อนไหวทางบญัชี ผู้ขอใช้
บริการจะแจ้งให้ธนาคารทราบในทนัที พร้อมด้วยข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้ได้แก่ วนัและเวลาท่ีท ารายการ, ช่ือและเลขท่ีบญัชีหลกั, เลขท่ีบญัชีท่ีโอนเงินออก และเลขท่ีบญัชีท่ีโอนเงิน
เข้า, ประเภทของบริการ, จ านวนเงินท่ีโอนเข้าหรือออกจากบญัชี, ช่ือ สถานท่ีติดต่อของผู้ขอใช้บริการและผู้แจ้ง, ความผิดพลาดท่ีเกิดขึน้, และ/หรือ ข้อมูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง
ตามท่ีเห็นสมควร  โดยผู้ ขอใช้บริการจะท าการยืนยนัเป็นหนังสือแก่ธนาคารอีกครัง้เพ่ือให้ธนาคารใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบข้อผิดพลาด โดยธนาคารจะด าเนินการ
สอบสวนให้เสร็จสิน้ภายในเวลา 30 (สามสบิ) วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับค าร้องเรียน และแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบภายใน 7 (เจ็ด) วนั นบัแตว่นัท่ีทราบผลการสอบสวน เบือ้งต้น
จะแจ้งผลให้ผู้ขอใช้บริการทราบผ่านทางโทรศพัท์ และกรณีถ้าผู้ขอใช้บริการมีความประสงค์ต้องการเอกสารลายลกัษณ์อกัษร ธนาคารจะด าเนินการตามค าร้องดงักลา่ว 

3.3 ในกรณีท่ีเกิดความผิดพลาดในการให้บริการของธนาคาร เช่น ความผิดพลาดจากระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบการโอนเงิน ธนาคารขอสงวนสทิธิในการตรวจสอบและแก้ไข
ปัญหาหรือตดิตอ่กบับคุคลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือแก้ปัญหาโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งหรือขอความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการ และผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารด าเนินการแก้ไขตามท่ี
ธนาคารเหน็สมควร เพ่ือแก้ไขปัญหาดงักลา่วโดยพลนั 

3.4 ในกรณีหากมีข้อมลูท่ีธนาคารไม่สามารถโอนเงินได้ อนัมีสาเหตมุาจากความผิดพลาดของทางฝ่ังผู้ขอใช้บริการ ในเร่ืองความถกูต้องและสมบรูณ์ของข้อมลูท่ีสง่มาให้ธนาคาร 
หรืออาจเกิดความผิดพลาดของระบบธนาคาร ท่ีเป็นเหตใุห้ไม่สามารถท ารายการโอนเสร็จสิน้สมบูรณ์  ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบทนัที  เว้นแต่ จะมีเหตสุดุวิสยั 
และถ้าข้อมลูโอนเงินเป็นการโอนเงินเข้าบญัชีของธนาคาร ธนาคารจะคืนเงินเข้าบญัชีของผู้ขอใช้บริการภายในวนัท่ีระบไุว้ในค าสัง่ท ารายการ กรณีการโอนเงินข้ามธนาคาร 
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ธนาคารจะคืนเงินเข้าบญัชีของผู้ขอใช้บริการภายในวนัท่ีได้รับเงินคืนจากธนาคารแห่งประเทศไทยและหรือองค์กรอ่ืนใดในฐานะสื่อกลางการโอนเงินระหว่างธนาคารและ
สถาบนัการเงิน 

3.5 ผู้ขอใช้บริการตกลงที่จะรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่ธนาคารเต็มจ านวนตามความเป็นจริง ส าหรับความสญูเสีย รวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้หมดท่ีเกิดขึน้จากการไม่ปฏิบตัหิรือ
ความประมาทเลนิเลอ่ของผู้ขอใช้บริการตามข้อก าหนดและเง่ือนไขนีอ้นัสง่ผลกระทบเสียหายตอ่ธนาคารไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้
ขอใช้บริการตอ่เน่ืองตลอดไปจนกว่าการชดใช้คา่เสียหายจะเสร็จสิน้ ถึงแม้ว่าจะมีการยกเลกิข้อก าหนดและเง่ือนไขฉบบันี ้หรือบอกเลกิบริการ CIMB Thai Biz-Channel 

3.6 ในกรณีมีเหตุสุดวิสยัหรือเหตุอ่ืนใดท่ีอยู่นอกเหนือความคาดหมายหรือการควบคุมของธนาคาร เช่น ปัญหาทางด้านพลงังาน, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, การกระท าของ
บุคคลภายนอกหรือนโยบายของรัฐ,อคัคีภยั, การประท้วง, การจลาจล และ/หรือ เหตอ่ืุนใดในท านองเดียวกนันี ้ซึง่เป็นเหตใุห้การใช้บริการหรือการให้บริการตามข้อก าหนด
และเง่ือนไขนีเ้กิดขดัข้องหรือมีอุปสรรคต่อการใช้งาน หรือเป็นผลให้ข้อมูลผิดพลาด หรือไม่สามารถใช้บริการได้ ผู้ ขอใช้บริการตกลงจะไ ม่ยกเอาเหตุดงักล่าวขึน้เป็นข้อ
เรียกร้องให้ธนาคารรับผิดใดๆทัง้สิน้ 
 

4. กำรเปิดเผยข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคล  
 

4.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงและอนญุาตให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลใดๆ ท่ีผู้ขอใช้บริการได้ให้ไว้แก่ธนาคารและ/หรือ ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ขอใ ช้บริการ หรือธุรกิจของผู้ขอใช้บริการได้
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ต่อ ก) บริษัทแม่ของธนาคาร และ/หรือ บริษัทในเครือของบริษัทแม่ของธนาคารท่ีเก่ียวข้องซึ่งรวมถึงส านักงานสาขาของบริษัทดงักล่าว
ทัง้หมด (ซึง่ต่อไปนีร้วมเรียกว่า“กลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบี”) รวมถึงกรรมการลกูจ้าง ผู้ รับจ้าง ผู้แทน ตวัแทน และผู้ประกอบวิชาชีพในการให้ค าปรึกษาด้านต่างๆ ของกลุ่ม
ธนาคารซีไอเอ็มบี และ/หรือ ข) หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานก ากบัดแูลซึง่มีขอบเขตอ านาจเหนือธนาคาร หรือหน่วยงานใดๆ ในกลุม่ธนาคารซีไอเอ็มบีเพ่ือวตัถปุระสงค์ใน
การบริหาร และ/หรือ ก ากบัดแูลความเสี่ยงตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธนาคารตลอดจนการตรวจสอบ การวิเคราะห์ การอ านวยสนิเช่ือ การทบทวนสนิเช่ือ การตอ่อายสุญัญาสนิเช่ือ 
หรือการจดัการสินเช่ือ และการป้องกันความเสี่ยงส าหรับบญัชีสินเช่ือทัง้หมดเป็นครัง้คราวในภายหน้า รวมถึงการจดัท าฐานข้อมูลการรวบรวมสถิติ การเสนอบริการของ
ธนาคารเพ่ือใช้ในการส่งเสริมการขาย หรือการขายผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ หรือท าการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ ของกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบี หรือเพ่ือใช้บริการจาก
บคุคลภายนอกในการด าเนินการให้บริการของกลุม่ธนาคารซีไอเอ็มบี หรือเพ่ือวตัถปุระสงค์อ่ืนตามท่ีธนาคารเห็นสมควรไม่ว่าผู้ รับข้อมลูดังกลา่วจะมีสถานท่ีประกอบการอยู่
ในประเทศไทยหรือตา่งประเทศก็ตาม ข้อมลูท่ีประมวลผลตามข้อสญัญานี ้ไม่รวมถึงข้อมลูสว่นบคุคลตามท่ีนิยามไว้ในพระราชบญัญตัิคุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 
กฎ และข้อบงัคบัอ่ืน ๆ ที่ออกภายใต้พระราชบญัญตัดิงักลา่ว 

4.2 ธนาคารอาจใช้ข้อมลูของผู้ขอใช้บริการท่ีได้ให้ไว้แก่ธนาคารในการระบตุวัและตรวจสอบความถกูต้องของผู้ขอใช้บริการตามท่ีเหน็สมควรเพ่ือให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการในบาง
ธุรกรรมตามท่ีธนาคารเหน็สมควร เช่น การสอบถามยอด และการระงบัการให้บริการ เป็นต้น 

4.3 ผู้ ใช้บริการตกลงจะรักษาเลขประจ าตวัลกูค้าและรหสัลบัส่วนตวัไว้เป็นความลบัและจะไม่เปิดเผยให้ผู้ ใดทราบ ในกรณีท่ีผู้ ใช้บริการได้รับความเสียหายใดๆ อนัเน่ืองมาจาก
เลขประจ าตวัลกูค้าหรือรหสัลบัสว่นตวัสญูหาย หรือมีบคุคลอ่ืนลว่งรู้รหสัดงักลา่วธนาคารจะไม่รับผิดชอบตอ่ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ 

4.4 โดยการลงนามด้านล่างนี้ ผู้ ใช้บริการตกลงรบัทราบ (ก.) ประกาศความเป็นส่วนตวัของธนาคาร ซึ่งธนาคารได้มกีารแจ้งให้ทราบถึงประกาศดงักล่าวแล้ว และ (ข.) 
ธนาคารอาจเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลภายใตห้รอืเกีย่วกบัข้อก าหนดและเง่ือนไขทัว่ไปฉบบันี้เพื่อวตัถุประสงค์ทีก่ าหนดไวใ้นประกาศความเป็นสว่นตวั
ของธนาคารหรอืตามทีก่ าหนดในประกาศดงักล่าว 

4.5 ในกรณีทีผู่้ ใช้บริการใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดาใดๆ ตามทีก่ าหนดในข้อก าหนดและเง่ือนไขทัว่ไปฉบบันี้ หรอืตามกฎหมายหรอืกฎระเบยีบใด ผู้ใช้บริการรบัรอง
ว่า (1) ผู้ใช้บริการไดแ้จง้วตัถุประสงคใ์นการเกบ็รวบรวม ประมวลผล ใช้หรอืเปิดเผย (แลว้แต่กรณี) ขอ้มลูดงักล่าวใหบุ้คคลธรรมดานัน้ทราบแลว้ตามทีก่ฎหมายก าหนด 
รวมทัง้ได้แจง้ใหบุ้คคลดงักล่าวทราบถงึประกาศความเป็นส่วนตวัของธนาคารแล้ว และ (2) ผู้ ใช้บริการมสีทิธโิดยชอบดว้ยกฎหมาย หรอืไดร้บัความยนิยอม หรอืไดร้บั
มอบหมายจากบุคคลธรรมดาดงักล่าวใหเ้ป็นตวัแทนในการใหค้วามยนิยอมในนามของบุคคลนัน้ ส าหรบัการเกบ็รวบรวม ประมวลผล ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล
ของบุคคลดงักล่าวโดยธนาคาร ทัง้นี้ ตามทีก่ าหนดในประกาศความเป็นส่วนตวัของธนาคาร  
เมื่อธนาคารรอ้งขอ ผู้ใช้บริการจะใหค้วามยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ธนาคารในการใช ้เกบ็รวบรวม ประมวลผล หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลตามกฎหมายคุม้ครอง
ส่วนบุคคลในรูปแบบและเนื้อหาที่ธนาคารพอใจ และ/หรอื จะด าเนินการใหบุ้คคลธรรมดาซึ่งธนาคารได้ใช ้เกบ็รวบรวม ประมวลผล หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของ
บุคคลดงักล่าวตาม หรอืเนื่องจากข้อก าหนดและเง่ือนไขทัว่ไปนี้ใหค้วามยนิยอมเช่นเดยีวกนัด้วย ทัง้นี้ ความยนิยอมดงักล่าวต้องเป็นความยนิยอมทีใ่หโ้ดยอสิระของ
ผู้ใช้บริการหรอืบุคคลดงักล่าว 

 
 

5. กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงเงื่อนไขกำรใช้บริกำร และ/หรือ เอกสำรเก่ียวกับกำรใช้บริกำร 
 

5.1 กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมลู และ/หรือ เง่ือนไขส าหรับบริการ CIMB Thai Biz-Channel เช่น เง่ือนไขในการอนมุตัิเก่ียวกบัการใช้บริการ, เปลี่ยนแปลงผู้ มีอ านาจลงนาม, 
เง่ือนไขการใช้บริการส าหรับบริการท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น ผู้ขอใช้บริการจะแจ้งให้ธนาคารทราบทนัที โดยใช้แบบฟอร์มการแจ้งและเปล่ียนแปลงข้อมลูตามท่ีธนาคารก าหนด 

5.2 กรณีท่ีธนาคารไม่ได้รับแจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมลูรายละเอียดการใช้บริการดงักลา่วจากผู้ขอใช้บริการ ธนาคารจะใช้และยดึถือข้อมลูตามข้อมลูลา่สดุท่ีผู้ขอใช้บริการแจ้งไว้
กบัธนาคาร 

5.3 ธนาคารถือว่าบรรดาหนงัสือ จดหมาย ค าบอกกลา่วใด ๆ ของธนาคารท่ีจดัสง่ให้แก่ผู้ขอใช้บริการทางไปรษณีย์, โทรสาร (Fax), หรือไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) ตามท่ีผู้
ขอใช้บริการแจ้งไว้กบัธนาคาร ในแบบฟอร์มการแจ้งเปล่ียนแปลงข้อมลูลา่สดุให้ถือว่าเป็นการจดัสง่ให้แก่ผู้ขอใช้บริการโดยชอบแล้ว ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าเป็นหน้าท่ี
ของผู้ขอใช้บริการท่ีจะต้องแจ้งการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่หรือท่ีตดิตอ่ให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ/หรือ ตามวิธีท่ีธนาคารก าหนดในทนัทีท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
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5.4 ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารมีสทิธิแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไขการใช้บริการตามท่ีธนาคารเหน็สมควร ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเป็นการเพิ่มเตมิ หรือเปลี่ยนแปลงในข้อท่ี
ผู้ขอใช้บริการเสียประโยชน์ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสบิ) วนั ก่อนการเพิ่มเตมิ หรือเปลี่ยนแปลงดงักลา่วจะมีผลใช้บงัคบั ทัง้นี ้หาก
ผู้ขอใช้บริการยงัคงใช้บริการตอ่ไปหลงัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว ให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการได้ยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไขการใช้บริการท่ีเปล่ียนแปลงนัน้แล้ว 

5.5 ธนาคารมีสิทธิท่ีจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเภท หรือแบบ หรือรายการเฉพาะของอุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือคอมพิวเตอร์ ซึง่ผู้ขอใช้บริการจ าเป็นต้องใช้ในการเช่ือมต่อกบั CIMB 
Thai Biz-Channel หรือขอให้ผู้ขอใช้บริการยกระดบัโปรแกรมซอฟท์แวร์ หรือโปรแกรมการค้นหาข้อมูลทางเครือข่ายได้ ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการไม่ด าเนินการดังกล่าวตามท่ี
ธนาคารร้องขอ ธนาคารสามารถปฏิเสธท่ีจะด าเนินการตามค าสัง่ของผู้ขอใช้บริการได้ 

 
6. ข้อก ำหนดท่ัวไปเก่ียวกับรหัสลับส่วนตัว รหัสองค์กร และ/หรือ รหัสส ำหรับผู้ใช้งำนระบบ 

 

6.1 ธนาคารจะเป็นผู้ก าหนดวิธีการและเง่ือนไขในการเข้าใช้บริการ โดยผู้ขอใช้บริการจะต้องเข้าใช้บริการด้วยรหสัประจ าตวัของผู้ขอใช้บริการ (Corp ID) รหสัผ่าน (Password), 
รหสัประจ าตวัผู้ใช้งาน (User ID), รหสัผ่าน OTP (One Time Password) (ถ้ามี) ที่ได้รับจากธนาคารตามวิธีการและเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด 

6.2 ผู้ขอใช้บริการจะต้องรักษารหสัประจ าตวัของผู้ขอใช้บริการ (Corp ID), รหสัประจ าตวัผู้ใช้งาน (User ID), รหสัผ่าน (Password), รหสัผ่าน OTP (One Time Password) เพ่ือ
การเข้าใช้บริการรหสัผ่านเพ่ือส่งข้อมลูส าหรับการใช้บริการผ่านช่องทางการท าธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และรหสัผ่านเพ่ือใช้งานอุปกรณ์เพ่ือการก าหนดสิทธิในการท า
รายการ ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองสร้างและแปลรหสั (Token) และ/หรือ อปุกรณ์อ่ืนใด ท่ีท าหน้าท่ีในลกัษณะดงักล่าว ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกว่า “อปุกรณ์ในการท ารายการ” รวมถึงรหสั
อ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการเข้าใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเรียกด้วยช่ือใดๆ และไม่ว่าจะเป็นรหสัท่ีธนาคารเป็นผู้ก าหนดให้ห รือเป็นรหสัท่ีผู้ขอใช้บริการหรือผู้ ใช้งาน 
(User) ของผู้ ขอใช้บริการเป็นผู้ ก าหนดเองก็ตาม (ถ้ามีแล้วแต่กรณี) ซึ่งต่อไปนีห้ากไม่เรียกรหัสประจ าตัวหรือรหัสผ่านอ่ืนใ ดท่ีกล่าวข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่งโดย
เฉพาะเจาะจงจะเรียกรวมกนัและแทนกนัว่า “รหสัประจ าตวั” ไว้เป็นความลบัและไม่เปิดเผยให้ผู้ ใดทราบ รวมทัง้จะต้องด าเนินการให้ผู้ใช้งาน (User) ของผู้ขอใช้บริการและ/
หรือ บคุคลใดๆ ก็ตามท่ีอยู่ในความควบคมุของผู้ขอใช้บริการในทางใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อมก็ตามปฏิบตัติามเง่ือนไขดงักลา่วโดยเคร่งครัดด้วย 

6.3 กรณีท่ีรหสัประจ าตวั หรือ อปุกรณ์เพ่ือการท ารายการของผู้ขอใช้บริการ ช ารุด หรือสญูหาย หรือถกูโจรกรรม ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งให้หน่วยงานของธนาคารซึง่ท าหน้าท่ีใน
การก ากบัดแูลระบบงานและการให้บริการทางอิเลก็ทรอนิกส์ทราบ และขอระงบัการท าธุรกรรมก่อนหน้าวนัท่ีธนาคารจะได้กระท าการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือด าเนินการให้เป็นไป
ตามค าขอดงักลา่ว หรือขออายดั หรือระงบัการใช้รหสัประจ าตวัหรืออปุกรณ์เพ่ือท ารายการดงักลา่วทนัที รวมทัง้ท าหนงัสือยืนยนัให้แก่ธนาคารตามท่ีก าหนด โดยธนาคารจะ
ด าเนินการระงบัการท าธุรกรรม หรืออายดั หรือระงบัการใช้รหสัประจ าตวัหรืออปุกรณ์เพ่ือการท ารายการดงักลา่วโดยเร็วนบัแตเ่วลาท่ีได้รับแจ้งและได้รับหนงัสือยืนยนัจากผู้
ขอใช้บริการดงักล่าว ทัง้นีผู้้ ขอใช้บริการตกลงยินยอมช าระค่าใช้จ่ายใดๆอนัเก่ียวเน่ืองกบัการขอระงบัการท าธุรกรรมทางการเงิน และ/หรื อรหสัประจ าตวั และ/หรืออปุกรณ์
เพ่ือท ารายการดงักลา่วทัง้สิน้ทกุประการ และยอมรับว่าการใดๆท่ีธนาคารได้ด าเนินการไปตามค าขอของผู้ขอใช้บริการก่อนท่ีธนาคารจะได้ระงบัการท าธุรกรรม และ/หรือ การ
ใดๆท่ีเก่ียวกบัการท าธุรกรรมทางช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ โดยใช้รหสัประจ าตวัหรืออปุกรณ์เพ่ือการท ารายการของผู้ขอใช้บริการก่อนท่ีธนาคารจะได้ท าการอายดั หรือระงบัการ
ใช้รหสัประจ าตวัหรืออปุกรณ์เพ่ือท ารายการดงักลา่ว ให้มีผลผกูพนัผู้ขอใช้บริการและผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบทกุประการ  

6.4 ผู้ขอใช้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงรหสัผ่าน (Password) เพ่ือการเข้าใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ รหสัผ่านเพ่ือใช้งานอุปกรณ์เพ่ือท ารายการเม่ือใดก็ได้
ตามวิธีการท่ีธนาคารก าหนด 

6.5 กรณีรหสัประจ าตวั และ/หรือ รหสัผ่าน ถกูระงบั (Locked) ผู้ขอใช้บริการโดยผู้ใช้งาน (User) จะต้องแจ้งธนาคารขอปลดลอ็ค (unlocked) ด้วยตวัเอง โดยธนาคารจะท าการ
ตรวจสอบตวัตนผู้ใช้งาน (User) ด้วยวิธีตา่งๆ เช่น ค าขอถกูสง่จากอีเมลท่ี register ไว้ในระบบหรือไม่ เป็นต้น ส าหรับในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการมีความประสงค์จะขอเพิ่ม-ยกเลกิ
ผู้ใช้งาน (User), เปล่ียนแปลงข้อมลูของผู้ใช้งาน (User) หรือ ตัง้รหสัผ่านใหม่ (Reset Password) ผู้ขอใช้บริการจะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอเปล่ียนแปลง/แก้ไขข้อมลู
ดงักลา่วให้แก่ธนาคารได้ทราบ ตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีธนาคารก าหนด 

6.6 ธนาคารได้ออกและส่งมอบรหสัประจ าตวัของผู้ขอใช้บริการ (Corp ID) รหสัประจ าตวัผู้ ใช้งาน (User ID), รหสัผ่าน (Password), รหสัผ่าน OTP (One Time Password) 
รวมทัง้อปุกรณ์เสริมความปลอดภยั (Token) ให้แก่ผู้ขอใช้บริการโดยชอบธรรมแล้วเม่ือมีการลงนามรับไว้เป็นหลกัฐาน ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับว่ารหสัประจ าตวั และ/หรือ 
รหสัผ่านตา่งๆอยู่นอกเหนือความควบคมุของธนาคารซึง่เป็นผู้สง่แล้ว 

6.7 ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่าธนาคารจะเป็นผู้ตรวจสอบเฉพาะในสว่นของผู้ใช้งานระบบท่ีธนาคารเป็นผู้สร้างขึน้ให้เทา่นัน้ ความเสียหายใดๆท่ีเกิดขึน้นอกเหนือจากนีผู้้
ขอใช้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบในความเสยีหายท่ีเกิดขึน้ด้วยตนเองทัง้สิน้ 

6.8 ผู้ขอใช้บริการตกลงท่ีจะจดัท าข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัผู้ใช้งานระบบ (User), ข้อมลูทัว่ไปทางบญัชีของผู้ขอใช้บริการ, วิธีการอนมุตัริายการ (Authorization Matrix), วงเงิน
อนมุตัิต่อวนั และ/หรือ ต่อรายการ เป็นต้น อย่างเพียงพอในเอกสารสมคัรใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต Online Banking (ibanking), บริการพิเศษบน Online Banking, บริการ 
Bulk Transaction, และ/หรือ บริการอิเลค็ทรอนิคส์ในรูปแบบ SFTP (Secure File Transfer Protocol) และ/หรือ ช่องทางอ่ืนใดท่ีผู้ขอใช้บริการมีความประสงค์จะขอใช้บริการ
ให้กบัธนาคารในภายหน้า โดยผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าข้อมลูรายละเอียดดงักลา่วท่ีจดัท าขึน้ในคราวนัน้ๆ หรือท่ีอาจจะจดัท าขึน้ในภายหน้า เป็นสว่นหนึง่ของบนัทกึข้อตกลง
เพิ่มเตมิฉบบันี ้

 
7. ข้อก ำหนดเก่ียวกับอุปกรณ์เสริมควำมปลอดภัย (Token) และ/หรืออุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์เพื่อท ำรำยกำร 

 

7.1 กรรมสทิธ์ิในอปุกรณ์เพ่ือท ารายการท่ีธนาคารมอบให้ผู้ขอใช้บริการ (ถ้ามี) เป็นของธนาคาร โดยผู้ขอใช้บริการจะต้องเก็บรักษาอปุกรณ์เพ่ือการท ารายการไว้เป็นอย่างดีในท่ี
ปลอดภยั และด าเนินการใดๆ เพ่ือป้องกนัมิให้มีการน าอปุกรณ์เพ่ือท ารายการไปใช้โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยบคุคลใดก็ตาม ทัง้นีผู้้ขอใช้บริการไม่มีสทิธิอนญุาตให้ผู้บคุคลอ่ืนใดท่ี
ไม่เก่ียวข้องใช้งานอปุกรณ์เพ่ือท ารายการดงักลา่ว หรือยินยอมให้อปุกรณ์เพ่ือการท ารายการดงักล่าวตกอยู่ภายใต้การครอบครองของบุคคลอ่ืนใดโดยไม่ได้รับความยินยอม
จากธนาคารเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือน าอุปกรณ์เพ่ือการท ารายการไปใช้งานอ่ืนใดท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการใช้บริการของธนาคาร และต้องสง่มอบอุปกรณ์เพ่ือการท ารายการ
ดงักล่าวคืนให้แก่ธนาคารทนัทีท่ีธนาคารร้องขอ เม่ือการใช้บริการทางผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สิน้สดุลงไม่ว่าด้วยเหตใุดๆ ผู้ขอใช้บ ริการจะต้องส่งคืนอุปกรณ์เพ่ือการท า
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รายการดงักล่าวคืนให้แก่ธนาคารโดยทนัทีในสภาพดี ทัง้นี ้กรณีเกิดการเสียหาย อันเป็นผลจากความจงใจหรือประมาทเลนิเล่อของผู้ขอใช้บริการหรือบคุคลท่ีผู้ขอใช้บริการ
มอบหมาย ผู้ขอใช้บริการตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายเพ่ือการซอ่มแซมอปุกรณ์ดงักลา่วตามท่ีธนาคารแจ้งให้ทราบ 

7.2 กรณีอปุกรณ์ท ารายการ ช ารุด อนัเป็นผลจากความจงใจหรือประมาทเลนิเลอ่ของผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลท่ีผู้ขอใช้บริการมอบหมาย ผู้ขอใช้บริการต้องสง่ค าร้องขอซอ่มแซม
อุปกรณ์พร้อมสง่มอบอุปกรณ์เพ่ือการท ารายการดงักลา่วคืนให้แก่ธนาคาร และธนาคารจะส่งอุปกรณ์ท ารายการตวัท่ีซ่อมแซมแล้วเสร็จกลบัคืนให้ผู้ขอใช้บริการ ภายใน 15 
(สบิห้า) วนัท าการ หลงัจากท่ีได้รับค าร้อง โดยผู้ขอใช้บริการตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายเพ่ือการซอ่มแซมอปุกรณ์ดงักลา่วตามท่ีธนาคารแจ้งให้ทราบ 

7.3 กรณีอปุกรณ์ท ารายการ สญูหาย หรือถกูโจรกรรม ผู้ขอใช้บริการจะต้องสง่ค าร้อง ขออปุกรณ์ท ารายการตวัใหม่ทดแทน ตวัเดมิ และธนาคารจะสง่อุปกรณ์ท ารายการตวัใหม่ให้
ผู้ขอใช้บริการ ภายใน 15 (สบิห้า) วนัท าการ หลงัจากท่ีได้รับค าร้อง โดยผู้ขอใช้บริการตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอปุกรณ์ดงักลา่วตามท่ีธนาคารแจ้งให้ทราบ 

7.4 กรณีผู้ขอใช้บริการมีความประสงค์จะขอสัง่ หรือแจ้งอายดั หรือระงบัการใช้อปุกรณ์ท ารายการ ผู้ขอใช้บริการจะต้องสง่ค าร้อง เป็นจดหมายลายลกัษณ์อกัษร โดยมีเนือ้ความ
แสดงถึงความประสงค์ดงักลา่วมายงัธนาคาร และธนาคารจะด าเนินการให้แล้วเสร็จตามท่ีได้รับค าสัง่ หรือรับแจ้งจากผู้ใช้บริการภายใน 3  (สาม) วนัท าการ 

7.5 ธนาคารขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือกให้บริการอปุกรณ์เสริมความปลอดภยั (Token) ในบางช่องทาง และ/หรือ บริการของธนาคารแก่ผู้ขอใช้บริการ 
7.6 ธนาคารขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะยกเลกิ แก้ไข หรือปฏิเสธท่ีจะออกหรือทดแทนอปุกรณ์เสริมความปลอดภยั (Token) ใหมใ่ห้แก่ผู้ขอใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้กบัผู้ขอใช้บริการ

ลว่งหน้าหรือต้องแสดงเหตผุลใดๆ 
 
 

8. กำรยกเลิก และ/หรือ บอกเลกิกำรใช้บริกำร 
 

8.1 ธนาคารมีสทิธิจะยกเลกิการบริการได้ทนัที  โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
8.1.1 การกระท าผิดใดๆ ของผู้ขอใช้บริการในทางท่ีผิดกฎหมาย เช่น  มีข้อมลูหรือการตรวจสอบโดยหรือจากพนกังานเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานใดๆ ของรัฐ เช่น ส านกังาน

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เป็นต้น ว่าผู้ขอใช้บริการหรือธุรกรรมใดๆ ของผู้ขอใช้บริการมีมลูหรือความเสี่ยงในระดบัสงูตามนยัของพระราชบญัญัติ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ รวมถึงกฎ ค าสัง่ ระเบียบ และ/หรือ ข้อบงัคบัใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น  หรือธนาคารมีเหตุ
อนัควรสงสยัว่าการกระท าของผู้ขอใช้บริการจะเป็นการฝ่าฝืน หลีกเลี่ยง หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

8.1.2 การกระท าความผิดใดๆ ของผู้ใช้บริการท่ีก่อให้เกิดความเสียหายจนระบบการให้บริการของธนาคารไม่สามารถใช้การได้ 
8.1.3 การกระท าความผิดใดๆ ของผู้ขอใช้บริการท่ีรบกวนการใช้สิทธิของบุคคลอ่ืน ความพยายามให้ได้มาซึง่ข้อมูลท่ีไม่จ าเป็นเพ่ือการออกแบบ พฒันา หรือยกระดบั

โปรแกรมซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ซึง่ไม่ได้รับอนญุาต หรือการรบกวนก่อให้เกิดความสบัสนตอ่รายการทางบญัชี ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ เครือข่าย 
8.1.4 ผู้ขอใช้บริการไม่ปฏิบตัติามข้อก าหนดและเง่ือนทัว่ไปฉบบันี ้หรือตามท่ีระบใุนค าขอใช้บริการแตล่ะประเภท รวมทัง้สญัญา และ/หรือ เอกสารอ่ืนใดท่ีได้ท าหรือจะได้

ท าขึน้เก่ียวกบัการการใช้บริการของธนาคาร 
8.1.5 ธนาคารไม่สามารถหกัเงินคา่ธรรมเนียมการใช้บริการจากบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการไม่ว่าด้วยเหตใุดๆ 

8.2 ธนาคารสงวนสทิธิในการยกเลิกการให้บริการทัง้หมดหรือเฉพาะบริการใดบริการหนึ่ง ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร โดยการแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์
อักษรอย่างน้อย 30 (สามสิบ) วัน และไม่จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการ  ทัง้นี ้การยกเลิกการให้บริการของธนาคารตามข้อ 8.1 และข้อ 8.2  จะไม่มี
ผลกระทบตอ่สทิธิของธนาคารท่ีจะเรียกร้องให้ผู้ขอใช้บริการปฏิบตัหิน้าท่ีท่ีมีอยู่กบัธนาคารจนครบถ้วน 

8.3 ผู้ขอใช้บริการมีสทิธิยกเลกิการใช้บริการทัง้หมดหรือเฉพาะบริการใดบริการหนึ่ง โดยจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 30 
(สามสบิ) วนั 

 

 


