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ข้อก ำหนดและเงื่อนไขทั่วไปกำรใช้บริกำร Mobile Application 

โปรดอา่นและท าความเข้าใจข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการ Mobile Application ฉบบันี ้ (และที่อาจมกีารแก้ไขหรือ
แทนที่เป็นครัง้คราว) (ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ “สัญญำ”) โดยในการเข้าใช้  Mobile  Application และ/หรือใช้บริการของธนาคาร 
ทา่นตกลงทีจ่ะปฏิบตัิตามข้อตกลงและเง่ือนไขของสญัญานีท้ัง้สิน้   

1. ค ำนิยำม 

“Mobile Application” หมายถงึ CIMB THAI Digital Banking or “CIMB TH” ซึง่ให้บริการโดยธนาคาร 

“ควำมสูญเสีย” หมายถึง ความสญูเสยีทัง้จ านวนหรือสว่นใดสว่นหนึง่ ความเสยีหาย (ทางการเงินและอื่นๆ) การบาดเจ็บ 
ความอบัอาย คา่ใช้จา่ย คา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่ใช้จา่ยทกุอยา่ง ซึง่รวมถึงคา่ธรรมเนียมทางกฎหมายตามเกณฑ์การ
ชดใช้คา่เสยีหายเต็มจ านวน  

“เจ้ำหน้ำที่” หมายถงึ กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนกังาน หรือผู้ให้บริการของธนาคาร  

“บัญชี” หมายถึง บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ บญัชีเงินฝากกระแสรายวนั บญัชีกองทนุหรือบญัชีอื่นๆตามที่ได้มีการเข้าถึงผา่น 
Mobile Application ตามที่ก าหนดขึน้โดยธนาคารเป็นครัง้คราว หรือบญัชีอื่นๆ ที่มีการเปิดใหมใ่นอนาคต  

“บริกำรของธนำคำร” หมายถึง ผลติภณัฑ์และบริการท่ีได้ระบไุว้ที่นีห้รืออาจจดัหาให้โดยธนาคาร และ/หรือบริษัทในเครือ
และบริษัทร่วมเป็นครัง้คราวทางอินเตอร์เน็ต  

“รหัสส ำหรับเข้ำใช้งำน” หมายถึง ตวัระบผุู้ใช้ (User Identifier) รหสัผา่น (Pin, Password หรือ Passcode) โทเค็น 
(Token) รหสัโปรแกรม (Application ID) รหสัลกูค้าของธนาคาร (CIF Number) และ/หรือ รหสั One Time Password 
(OTP) และ/หรือ เคร่ืองมือหรือวธีิการอื่นใด (ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง ลายนิว้มือ (Finger Print) การสแกนใบหน้า (Face 
ID) หรือข้อมลูทางชีวภาพ (Biometric) อื่นใด) ทัง้ที่ได้รับจากธนาคาร หรือที่ทา่น อปุกรณ์สือ่สารของทา่น ระบบปฎิบตัิการ 
(Operating System) Mobile Application หรือที่ระบบ โปรแกรม หรือบคุคลอื่นได้สร้างขึน้ ไมว่า่จะได้จดัเก็บไว้ในอปุกรณ์
สือ่สารของทา่นไมว่า่จะโดยวธีิการใดๆหรือไม ่ ที่ทา่นใช้ส าหรับการเข้าใช้ (Log In) หรือ เพื่อให้ได้มาซึง่รหสัส าหรับเข้าใช้
งาน เพื่อเข้าใช้ Mobile Application และ/หรือ บริการตา่ง ๆ ของธนาคาร 

“วันท ำกำร” หมายถึง วนัท่ีธนาคารเปิดด าเนินธุรกิจในประเทศไทย  

“ท่ำน” “ของทา่น” หรือ “ตวัทา่นเอง” หมายถงึ ลกูค้าของธนาคารซึง่ใช้ บริการ Mobile Application และ/หรือ บริการของ
ธนาคารผา่น Mobile Application หรือวิธีการอื่นๆในการเข้าถงึตามที่ธนาคาร ได้ก าหนดหรืออนมุตัิไว้  

“ธนำคำร” หมายถึง ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) และรวมถงึบริษัทในเครือและผู้ รับโอน  

“อุปกรณ์สื่อสำร” หมายถงึ อปุกรณ์ที่ใช้ในการเข้าใช้หรือเพื่อเข้าใช้ Mobile Application 

2. กำรสมัครและกำรลงทะเบียน Mobile Application  
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2.1Mobile Application นีเ้ปิดให้ลกูค้าซึง่มีอาย ุ15 ปีบริบรูณ์ มีบญัชีหนึง่บญัชีหรือมากกวา่กบัธนาคารและลงทะเบียนเข้า
ใช้ ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญานี ้และตามระเบยีบวิธีการที่ธนาคารก าหนด 

2.2 บญัชีซึง่ต้องใช้ลายมือช่ือมากกวา่ 2 ลายมือช่ือในการท าธุรกรรมไมส่ามารถใช้บริการ Mobile Application ได้ 

2.3ธนาคารขอสงวนสทิธิที่จะรับหรือปฏิเสธการลงทะเบยีนหรือการเข้าใช้ Mobile Application ของทา่น หรือธนาคารอาจ
จ ากดัการเข้าใช้หรือการเข้าท าธุรกรรม หรือยกเลกิหรือระงบัการเข้าใช้ Mobile Application ของทา่นโดยไม่
จ าเป็นต้องแจ้งเหตผุล หรือแจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้าแตอ่ยา่งใด 

 

3. กำรยอมรับข้อก ำหนดและเงื่อนไข 

3.1 ทา่นรับทราบวา่ครัง้แรกที่ทา่นสมคัรเข้าใช้ Mobile Application นัน้ ให้ถือวา่ทา่นได้อา่น เข้าใจ และตกลงที่จะปฏิบตัิ
ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญานี ้ และทา่นรับทราบและยอมรับความเสีย่งใดๆทีเ่กิดขึน้จากการท าธุรกรรม
ผา่นอินเตอร์เนต็และสือ่อิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ (ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพียง ความปลอดภยัของข้อมลู การสญูหายและ
ความถกูต้องแท้จริงของข้อมลู ความลา่ช้า ขดัข้อง ล้มเหลวในการรับและสง่ข้อมลู การถกูดกัจบัและ/หรือโจรกรรม
ข้อมลู การปลอมแปลงตวัตนและ/หรือข้อมลู และไวรัสคอมพิวเตอร์) 

3.2 ทา่นตกลงทีจ่ะปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญานี ้ รวมถึงระเบยีบวิธีการในการเข้าและใช้ Mobile 
Application ของธนาคาร 

3.3 Mobile Application เป็นบริการเสริมเพื่อความสะดวกในการเข้าท าธุรกรรมของทา่น ทา่นสามารถเข้าท าธุรกรรมโดย
ผา่นทางช่องทางปกติของธนาคารได้  

3.4 ทา่นตกลงและรับทราบวา่  

ก. ในกรณีที่ทา่นสมคัรเข้าใช้ Mobile Application โดยผา่นการยืนยนัตวัตนทางบตัรเอทีเอม็ของธนาคาร 
ทา่นจะสามารถเข้าถึงข้อมลูผลติภณัฑ์/บริการของธนาคารท่ีทา่นมีอยูท่ัง้หมดซึง่สามารถรองรับ/ท า
ธุรกรรมผา่น Mobile Application ได้  

ข. ในกรณีที่ทา่นสมคัรเข้าใช้ Mobile Application โดยผา่นการยืนยนัตวัตนทางบญัชีสนิเช่ือที่มอียูก่บั
ธนาคาร ทา่นจะสามารถเข้าถึงข้อมลูสนิเช่ือที่ทา่นมีอยูก่บัธนาคารทัง้หมด (แตไ่มร่วมถงึข้อมลู
ผลติภณัฑ์/บริการประเภทอื่น)  
 
 
 
 
 

4. ควำมรับผิดชอบส ำหรับรหัสส ำหรับเข้ำใช้งำนและอุปกรณ์สื่อสำร    
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4.1 ทา่นตกลงวา่ทา่นจะเก็บรหสัส าหรับเข้าใช้งาน ไว้เป็นความลบัและไมใ่ช้ร่วมกบับคุคลอื่นหรือเปิดเผยรหสัส าหรับเข้า
ใช้งานแก่บคุคลอื่นไมว่า่ด้วยเหตผุลหรือไมว่า่จะกรณีใดๆ รวมถงึการเปิดเผยตอ่เจ้าหน้าที่ธนาคารด้วย 

4.2 ทา่นจะปฏิบตัิตามมาตรการความปลอดภยัทัง้หมดที่ธนาคารได้ก าหนดไว้ ที่เก่ียวกบัรหสัส าหรับเข้าใช้งานของทา่น 
ตลอดจนจะใช้ความระมดัระวงัตามสมควรเพื่อให้บคุคลอื่นไมส่ามารถหรือได้รับอนญุาตให้ใช้รหสัส าหรับเข้าใช้งาน
ของทา่น หรือเข้าใช้ Mobile Application ผา่นอปุกรณ์สือ่สารของทา่น 

4.3 ทา่นตกลงวา่ ทา่นจะรับผิดชอบการเข้าใช้และ/หรือการใช้ Mobile Application ทัง้หมดตลอดเวลาไมว่า่จะเป็นการ
ด าเนินการโดยทา่นหรือบคุคลอื่นที่อ้างวา่เป็นทา่น หรือบคุคลใดที่ใช้รหสัส าหรับเข้าใช้งานและ/หรืออปุกรณ์สือ่สาร
ของทา่นเข้าใช้และ/หรือใช้ Mobile Application 

4.4 หากทา่นพบหรือมเีหตอุนัควรเช่ือวา่รหสัส าหรับเข้าใช้งานหรืออปุกรณ์สือ่สารของทา่นถกูน าไปใช้โดยไมไ่ด้รับ
อนญุาตไมว่า่ทางใดทางหนึง่ และ/หรือทา่นได้รับข้อความ ข้อมลู หรือขา่วสารท่ีระบวุา่ได้มกีารท าธุรกรรมที่ไมไ่ด้รับ
อนญุาตหรือไมไ่ด้ท าขึน้เพื่อทา่น ทา่นจะแจ้งให้ธนาคารทราบโดยทนัที ทัง้นี ้ 

(ก) หากทา่นแจ้งธนาคารลา่ช้าไมว่า่ด้วยเหตผุลใด ทา่นจะต้องรับผิดชอบธุรกรรมทัง้หมดที่ได้ท าขึน้และรับผิดชอบ
ความสญูเสยีที่เกิดขึน้ภายหลงัเวลาดงักลา่วจนกวา่ธนาคารจะได้รับแจ้งจากทา่นและได้บนัทกึการแจ้งดงักลา่ว 

(ข) ทา่นจะรับผิดชอบธุรกรรมดงักลา่วทัง้หมดซึง่ท าผา่น  Mobile Application ไมว่า่จะเป็นการท าโดยทา่นหรือได้รับ
อนญุาตจากทา่นหรือไมก็่ตาม จนกวา่ธนาคารได้รับและบนัทกึการแจ้งดงักลา่วตามที่ระบขุ้างต้น ทัง้นี ้ เพื่อไมใ่ห้
เกิดข้อสงสยัใดๆ ทา่นจะรับผิดชอบธุรกรรมทัง้หมดที่ท าผา่น Mobile Application จนถึงเวลาที่ได้มีการแจ้งและ
บนัทกึไว้ตามข้อนี ้ 

(ค) หลงัจากทีธ่นาคารได้รับแจ้งจากทา่น ทา่นตกลงและรับทราบวา่ ธนาคารอาจใช้สทิธิและดลุยพนิิจในการระงบั

การเข้าใช้ Mobile Application ของทา่นไว้จนกวา่จะมีการด าเนินการขอออกรหสัส าหรับเข้าใช้งานใหม ่และ/หรือ

การด าเนินการใดๆตามที่ธนาคารเห็นสมควรแล้ว  

4.5 โดยไมค่ านงึถึงข้อก าหนดอื่นๆในสญัญานีแ้ละเพื่อไมใ่ห้เกิดข้อสงสยั หากมีการใช้รหสัส าหรับเข้าใช้งานหรืออปุกรณ์
สือ่สารของทา่นโดยไมไ่ด้รับอนญุาตซึง่เกิดจากการกระท าของทา่น การทจุริต การเปิดเผย การใช้ในทางที่ผิดหรือโดย
มิชอบ อยา่งจงใจ ทา่นต้องรับผิดชอบการใช้ดงักลา่วแม้วา่จะได้ท าการแจ้งไว้ตามข้อ 4.4 ข้างต้นแล้วก็ตาม  

4.6 ทา่นตกลงรับผิดชอบจดัหามาตรการรักษาความปลอดภยัของทา่นเพื่อป้องกนัการเข้าท าธุรกรรมและบญัชีโดยไมไ่ด้
รับอนญุาตผา่นการใช้บริการ Mobile Application และอปุกรณ์สือ่สาร ทา่นต้องปฏิบตัิตามกฎความปลอดภยัอื่นๆที่
ธนาคารก าหนดขึน้ตามที่ทา่นได้ตกลงกบัธนาคารหรือที่ธนาคารได้แจ้งให้ทา่นทราบไมว่า่จะในกรณีใด 

4.7 ทา่นตกลงและรับทราบวา่การเก็บรหสัส าหรับเข้าใช้งานในอปุกรณ์สือ่สาร และการเรียกใช้รหสัส าหรับเข้าใช้งาน
ดงักลา่วผา่นทางเคร่ืองมือหรือวธีิการอื่นใด เช่น ลายนิว้มือ การสแกนใบหน้า หรือโดยข้อมลูทางชีวภาพอื่นใดมิได้อยู่
ในความควบคมุของธนาคาร ทา่นตกลงรับความเสีย่งภยัและความเสยีหายตา่งๆทีเ่กิดขึน้เนื่องจากการจดัเก็บและ
การเรียกใช้ดงักลา่วทกุประการ 

4.8 ทา่นตกลงทีจ่ะไมใ่ช้อปุกรณ์สือ่สารซึง่มีการแก้ไขดดัแปลง ไมว่า่จะเป็นการแก้ไขดดัแปลงระบบปฎิบตัิการ (เช่น การ 
Jailbreak หรือ การ Root) หรือการแก้ไขดดัแปลงการท างาน หรือความปลอดภยัของอปุกรณ์สือ่สารท่ีใช้ซอฟท์แวร์ 
หรือฮาร์ดแวร์ หรือการกระท าอื่นใดที่มีลกัษณะคล้ายคลงึกนั  
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5. ค ำสั่งและกำรอนุญำต  

5.1 ทา่นต้องรับผิดชอบการกระท าและค าสัง่ทัง้หมดที่สง่มายงัธนาคารผา่น Mobile Application ของทา่นตลอดเวลาไม่
วา่ค าสัง่เหลา่นัน้จะถกูท าขึน้โดยทา่นหรือคนอื่นที่อ้างวา่เป็นทา่น หรือบคุคลใดทีใ่ช้รหสัส าหรับเข้าใช้งานและ/หรือ
อปุกรณ์สือ่สารของทา่นเข้าใช้และ/หรือใช้ Mobile Application และทา่นได้ตกลงและยอมรับวา่ธนาคารมีสทิธิที่จะ
ปฏิบตัิตามค าสัง่ที่ได้ท า สง่ หรือท าให้มีผลบงัคบัใช้ขึน้จาก Mobile Application ที่ทา่นได้ท า สง่ หรือท าให้มีผลบงัคบั
ใช้ขึน้ และด้วยเหตนุีธ้นาคารจะไมรั่บผิดชอบหรือรับผิดในความสญูเสยีใดๆที่ทา่นอาจได้รับ ไมว่า่โดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมอนัเกิดจากค าสัง่ดงักลา่ว  

5.2 ค าสัง่ทัง้หมดที่สง่มายงัและ/หรือรับโดยธนาคารผา่น Mobile Application ของทา่นจะถือเป็นค าสัง่ตามปกติและจริง
แท้ที่ทา่นท าขึน้ เพื่อไมใ่ห้เกิดข้อสงสยั ธนาคารไมจ่ าเป็นต้องตรวจสอบยืนยนัค าสัง่ดงักลา่วกบัทา่นเพื่อระบคุวาม
ถกูต้อง แตธ่นาคารอาจใช้สทิธิด าเนินการตรวจสอบค าสัง่เพื่อวตัถปุระสงค์ของธนาคารเอง  

5.3 โดยให้อยูภ่ายใต้บงัคบัตามข้อ 5.6 ค าสัง่ทัง้หมดที่สง่ผา่น Mobile Application ไมอ่าจยกเลกิได้และจะมีผลผกูพนั
ทา่นเมื่อได้มีการสง่ค าสัง่ดงักลา่ว  

5.4 ทา่นอนญุาตให้ธนาคารรับและปฏิบตัิตามค าสัง่ที่สง่ให้แกธ่นาคารผา่น Mobile Application ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากดั
เฉพาะ การถอนเงิน การโอนเงิน หรือการท าข้อตกลงกบับญัชีของทา่นโดยไมต้่องได้รับอนญุาตจากทา่นอีก 
นอกจากนี ้ ทา่นตกลงและรับทราบวา่ภายหลงัที่ธนาคารได้รับแจ้งจากทา่นตามข้อ 4.4 จะถือวา่ธนาคารได้รับ
อนญุาตจากทา่นในการรับและปฏิบตัิตามค าสัง่ที่สง่ให้แกธ่นาคารผา่น Mobile Application ไมว่า่ค าสัง่นัน้จะท าขึน้
โดยทา่นเองหรือบคุคลอื่นท่ีอ้างเป็นทา่น หรือบคุคลใดทีใ่ช้รหสัส าหรับเข้าใช้งานและ/หรืออปุกรณ์สือ่สารของทา่นเข้า
ใช้และ/หรือใช้ Mobile Application 

5.5 ธนาคารขอสงวนสทิธิในการปฏิเสธและ/หรือระงบัค าขอด าเนินการ ค าสัง่ หรือธุรกรรมของทา่นในช่วงเวลาใดก็ได้ 
ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารไมจ่ าต้องแจ้งเหตผุลให้ทา่นทราบ หรือต้องด าเนินการตรวจสอบค าขอ
ด าเนินการ ค าสัง่ หรือธุรกรรมเช่นวา่นัน้ก่อนด าเนินการดงักลา่วแตอ่ยา่งใด (เช่น ค าสัง่หรือธุรกรรมนัน้ละเมดิ
กฎหมายหรือข้อก าหนดและเง่ือนไขในสญัญานี ้ ค าสัง่หรือธุรกรรมนัน้ไมส่อดคล้องกบันโยบายหรือกฎและระเบียบ
ข้อบงัคบัของธนาคาร หรือเหตอุืน่ใดที่ธนาคารเห็นสมควร) 

 

6. ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำร  

6.1 ทา่นตกลงช าระคา่ธรรมเนียมและคา่บริการทัง้หมด คา่นายหน้า คา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้อนัเนื่องกบัการใช้บริการนี ้ และ
คา่บริการท่ีเก่ียวข้องอื่นๆให้แก่ธนาคารในอตัราและตามวิธีการทีธ่นาคารได้วางและ/หรือก าหนดขึน้เป็นครัง้คราวใน
สว่นท่ีเก่ียวข้องกบั Mobile Application และ/หรือบริการของธนาคารตา่งๆที่ได้น าเสนอไว้  

6.2 ธนาคารอาจแจ้งให้ทา่นทราบคา่ธรรมเนียม คา่บริการ และ/หรือการเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมและคา่บริการ
ลว่งหน้าสามสบิ (30) วนัอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือในรูปแบบอื่นตามที่ธนาคารเห็นสมควร หากทา่นไมเ่ห็นด้วย
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กบัการคดิคา่ธรรมเนยีม คา่บริการ และ/หรือการเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมและคา่บริการดงักลา่ว ทา่นมีสทิธิที่จะ
หยดุใช้ Mobile Application หรือบริการของธนาคารท่ีคา่ธรรมเนียม คา่บริการ และ/หรือการเปลีย่นแปลง
คา่ธรรมเนียมและคา่บริการนัน้เก่ียวข้อง การเข้าใช้ Mobile Application หรือการใช้บริการของธนาคารอยา่งใดอยา่ง
หนึง่ ที่คา่ธรรมเนยีม คา่บริการ และ/หรือการเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมนัน้เก่ียวข้องตอ่ไป ให้ถือวา่ทา่นยอมรับ
คา่ธรรมเนียม คา่บริการ และ/หรือการเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมและคา่บริการดงักลา่ว  

6.3 ทา่นตกลงและอนญุาตให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีใดๆของทา่นเพือ่ช าระคา่ธรรมเนียม คา่บริการ และ/หรือคา่ปรับ 
ซึง่รวมถึงคา่บริการของรัฐบาล คา่ภาษีอากร หรือภาษี อนัเกิดจากการใช้ Mobile Application และบริการของ
ธนาคาร  

6.4 ทา่นตกลงและรับทราบวา่ทา่นจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมและคา่บริการทัง้หมดแตเ่พยีงผู้ เดยีว ซึง่รวมถงึแตไ่ม่
จ ากดัเพียง คา่โทรศพัท์และคา่โทรคมนาคมสือ่สาร ที่เก่ียวข้องกบัการเข้าถงึและการเช่ือมตอ่ไปยงั Mobile 
Application ซึง่รวมถึงคา่ธรรมเนียมและคา่บริการท่ีก าหนดโดยผู้ให้บริการเครือขา่ย ธนาคารจะไมรั่บผิดชอบหรือรับ
ผิดในคา่ธรรมเนียมและคา่บริการดงักลา่ว 
 

7. กำรเปิดเผยข้อมูล  

7.1 ทา่นอนญุาตให้ธนาคารเปิดเผย ข้อมลูและขา่วสารทัง้หมดหรือสว่นใดสว่นหนึง่ทีเ่ก่ียวข้องกบัทา่นหรือบญัชีของทา่น
หรือธุรกรรมหรือข้อตกลงใดๆระหวา่งทา่นและธนาคาร ให้แก่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) ให้แก่บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หุ้นสว่นทางธุรกิจ ที่ปรึกษาและ/หรือบคุคลอื่นเทา่ที่จ าเป็นเพื่อใช้ในการ

ด าเนินการให้เสร็จสมบรูณ์ ตรวจสอบ หรือจ ากดัธุรกรรมหรือค าสัง่ 
(ข) เพื่อปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบยีบข้อบงัคบั หนว่ยงานราชการและเจ้าหน้าที่ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ 

ซึง่รวมถึงค าสัง่และค าขอของศาล  

(ค) เพื่อพิสจูน์รับรองการมีอยูแ่ละเง่ือนไขของบญัชีของทา่นให้แก่บคุคลภายนอก ได้แก่ บริษัทข้อมลูเครดิตหรือ
ผู้ท าการค้า 

(ง) เพื่อให้บริการท่ีเก่ียวกบับญัชีของทา่นหรือเพื่อให้สนิเช่ือ ผลติภณัฑ์ และบริการ เว้นแตท่า่นจะได้แจ้งให้
ธนาคารทราบไว้อยา่งเหมาะสม  

(จ) เก่ียวข้องกบัการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ธนาคาร  

(ฉ) กรณีที่ทา่นขอหรือมอบอ านาจให้ธนาคารกระท าการดงักลา่ว ไมว่า่จะเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรืออยา่งอื่น 

(ช) เพื่อปกป้องและป้องกนัธนาคารและทรัพย์สนิของธนาคาร และ 

(ซ) เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสาธารณะซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัการป้องกนัอาชญากรรมและการจบักมุอาชญา
กร  

7.2 ทา่นได้มอบอ านาจให้ธนาคาร จดัหาข้อมลูจากบคุคล องค์กร เจ้าหน้าที่ บริษัท องค์กร หรือคณะบคุคล หรือ
หนว่ยงานอื่นๆ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร ซึง่เก่ียวข้องกบับญัชีของทา่นหรือบริการของธนาคาร และอนญุาตให้
บคุคลดงักลา่วเปิดเผยข้อมลูที่ธนาคารต้องการแก่ธนาคารได้  
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8. ควำมรับผิดชอบและกำรด ำเนินกำร  

8.1 ทา่นจะรับผิดชอบดแูลบญัชีที่ทา่นมีอยูก่บัผู้ให้บริการเครือขา่ยในการเข้าใช้ Mobile Application และทา่นตกลง 

ยอมรับ และเข้าใจวา่การเข้าถึงนี ้จะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของผู้ให้บริการเครือขา่ย 

8.2 ทา่นตกลงและรับทราบวา่ธนาคารจะไมรั่บผิดชอบกรณีทา่นไมส่ามารถเข้าใช้ Mobile Application หรือสว่นใดสว่น

หนึง่ได้ การปฏิเสธธุรกรรม การประมวลผลธุรกรรมที่ไมถ่กูต้อง อนัเกิดเนื่องจากการท่ีทา่นไมใ่ช้อปุกรณ์สือ่สาร 

ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือขัน้ตอนการตดิตัง้ (Configurations) ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพียง การไมป่รับปรุง 

(Update/Upgrade) อปุกรณ์สือ่สาร ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์ดงักลา่วตามที่ธนาคารก าหนดหรือแนะน า  

8.3 ทา่นตกลงทีจ่ะปฏิบตัิตามมาตรการความปลอดภยัทีเ่ก่ียวกบับญัชีของทา่น และการเข้าและการใช้ Mobile 
Application ตามที่ระบไุว้ในสญัญาและกฎและระเบียบข้อบงัคบัอื่นๆ นโยบายหรือแนวปฏิบตัิที่เก่ียวข้องที่ใช้บงัคบั
อยู ่ 

8.4 ทา่นจะให้ข้อมลู ขา่วสาร และค าสัง่ที่เก่ียวข้องกบัธุรกรรมและการด าเนินธุรกรรมที่ท าผา่น Mobile Application ที่
สมบรูณ์ ถกูต้อง และทนัทว่งที แก่ธนาคาร  

8.5 ทา่นจะไมเ่รียกร้อง ด าเนินการ หรือฟ้องร้องธนาคาร ส าหรับการใช้ Mobile Application โดยไมไ่ด้รับอนญุาต ทา่นจะ
ปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญานีแ้ละสญัญาอื่นๆท่ีเก่ียวข้องระหวา่งธนาคารและทา่น รวมถึง
กฎระเบียบข้อบงัคบัอื่นๆ นโยบายและระเบียบปฏิบตัิที่บงัคบัใช้อยูใ่นปัจจบุนัทกุเมื่อ 

8.6 ทา่นจะไมแ่ทรกแซงการเข้าและการใช้ Mobile Application หรือบริการทางธนาคารของลกูค้ารายอื่น และทา่นจะไม่
ใช้ Mobile Application ไมว่า่เพือ่วตัถปุระสงค์ใดนอกเหนือไปจากการท าธุรกรรมที่ได้รับอนญุาตที่เก่ียวข้องกบับญัชี
ของทา่น ทา่นจะไมเ่จาะ พยายามเจาะหรือเข้าใช้ Mobile Application บญัชีของลกูค้าอื่น และ/หรือบริการทาง
ธนาคาร โดยไมไ่ด้รับอนญุาต ไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อม และไมว่า่เพื่อวตัถปุระสงค์ใด 

8.7 ทา่นจะปฏิบตัิตามมารยาทและขนบธรรมเนียมในการสือ่สารกบัธนาคาร และจะไมส่ือ่สารข้อมลูลามกอนาจารหรือ
ก่อให้เกิดความเสยีหายกบัธนาคาร ผา่น Mobile Application หรือช่องทางอื่นใด  

8.8 ทา่นจะตดิตามเพื่อรับทราบนโยบายและระเบยีบปฏิบตัิที่เก่ียวข้องและบงัคบัใช้อยูข่องธนาคาร และข้อก าหนดอื่นๆที่
ใช้กบับญัชีของทา่น บริการของธนาคาร และ Mobile Application ตามทีธ่นาคารได้ก าหนดไว้ 

 

9. กำรรำยงำนควำมผิดพลำดและกำรสอบถำม  

9.1 หากทา่นต้องการรายงานความผดิพลาดหรือสอบถามหรือร้องเรียนใดๆเก่ียวกบั Mobile Application ทา่นอาจสง่
อีเมล์หรือโทรศพัท์มาท่ี ศนูย์บริการลกูค้าทางโทรศพัท์ ของธนาคาร ตามท่ีอยูแ่ละหมายเลขติดตอ่ด้านลา่งนี ้ี ้  
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) - CIMB THAI Care Center  
44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
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โทรศพัท์: 0-2626-7777  
โทรสาร: 0-2626-7770  
อีเมล์: cimbthai.carecenter@cimbthai.com  
เพื่อไมใ่ห้เกิดข้อสงสยัใดๆ โทรศพัท์ทกุสายที่ติดตอ่เข้ามายงั ศนูย์บริการลกูค้าทางโทรศพัท์ของธนาคารอาจถกู
บนัทกึไว้โดยธนาคาร 

9.2 โดยอยูภ่ายใต้บงัคบัตามข้อ 9.3 ทา่นจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมลูทัง้หมดทีเ่ก่ียวข้องกบัการรายงาน การสอบถาม หรือ
การร้องเรียน แก่ธนาคาร ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ ช่ือของทา่น หมายเลขบญัชีที่เก่ียวข้อง รายละเอียดความ
ผิดพลาด ข้อสอบถาม หรือข้อร้องเรียน เหตผุลที่ทา่นเช่ือวา่เป็นความผิดพลาดหรือเหตผุลทีท่า่นต้องการข้อมลู
เพิ่มเติมและจ านวนทีเ่ก่ียวข้องกบัความผิดพลาดที่สงสยัอยู ่ ข้อสอบถาม หรือข้อร้องเรียน ตามที่เก่ียวข้อง โดยไม่
ค านงึถึงเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้ทา่นจะไมเ่ปิดเผย Internet e-Pin, พาสเวิร์ด Internet Banking, OTP และรหสัประจ าตวั 
CIMB Clicks User แก่พนกังานหรือตวัแทนธนาคาร ตลอดเวลาและไมว่า่ในสถานการณ์ใด 

9.3 กรณีที่การสือ่สารใดๆเก่ียวข้องกบัข้อมลูที่มีความละเอียดออ่นหรือเป็นความลบัไมว่า่จะเก่ียวกบับญัชีหรือธุรกรรม
ใดๆของทา่นท่ีเก่ียวข้องกนันัน้หรืออื่นๆ ธนาคารไมส่นบัสนนุให้สือ่สารข้อมลูดงักลา่วทางอเิลก็ทรอนิกส์เมล์ (“อเีมล”์) 
หากทา่นยงัคงใช้วธีิการสือ่สารดงักลา่วส าหรับการสือ่สาร ทา่นตกลงรับความเสีย่งแฝงทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบัการ
วิธีการสือ่สารดงักลา่ว ธนาคารไมจ่ าต้องรับผิดชอบหรือรับผิดในความปลอดภยัของข้อมลูดงักลา่วหรือความสญูเสยี
ที่เกิดขึน้จากการสือ่สารด้วยวิธีการดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

9.4 ในกรณีที่ธนาคารขอให้ทา่นจดัท ารายงาน ค าร้องเรียน หรือข้อสอบถามเป็นลายลกัษณ์อกัษรแกธ่นาคาร ทา่นตกลง
จดัท ารายงาน ค าร้องเรียน หรือข้อสอบถามดงักลา่ว และสง่มอบให้แก่ธนาคารภายในสบิ (10) วนัท าการหลงัการร้อง
ขอนัน้ หากธนาคาร ไมไ่ด้รับรายงาน ค าร้องเรียน หรือข้อสอบถามดงักลา่วภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ธนาคารไม่
จ าเป็นต้องด าเนินการสอบสวนและตอบข้อสอบถามหรือข้อร้องเรียนนัน้ 

9.5 โดยอยูภ่ายใต้บงัคบัตามข้อ 9.6 ธนาคารจะพยายามสอบสวนข้อร้องเรียน ตอบข้อสอบถาม หรือแจ้งผลการสอบสวน
ให้ทา่นทราบเร็วที่สดุเทา่ที่จะท าได้หรือในกรณีอื่นๆ ภายใน เจ็ด (7) วนัท าการหลงัได้รับรายงาน ข้อสอบถาม หรือข้อ
ร้องเรียน หรือภายใน เจ็ด (7) วนัท าการหลงัได้รับรายงาน ข้อสอบถาม หรือข้อร้องเรียนทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรใน
กรณีที่ธนาคารได้ร้องขอรายงาน ค าร้องเรียน หรือข้อสอบถามที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามข้อ 9.4 

9.6 หากธนาคาร ต้องการเวลาเพิ่มเติมในการด าเนินการสอบสวน ธนาคาร จะขยายเวลาที่ระบไุว้ในข้อ 9.5 ข้างต้นเป็น
เวลาอนัสมควรตามทีเ่ห็นวา่จ าเป็นโดยใช้ดลุยพินิจของธนาคารแตเ่พียงผู้ เดียวซึง่ไมเ่กินสามสบิ (30) วนัจากวนัท่ี
ได้รับรายงาน ข้อสอบถาม หรือข้อร้องเรียน หรือภายในสามสบิ (30) วนัหลงัจากได้รับรายงาน ข้อสอบถาม หรือข้อ
ร้องเรียนที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรในกรณีที่ธนาคาร ได้ร้องขอรายงาน ข้อร้องเรียน ข้อสอบถามทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร
ตามข้อ 9.4  

9.7 ทา่นจะให้ความร่วมมือและช่วยเหลอืธนาคารในการด าเนินการสอบสวน 

9.8 โดยเป็นไปตามข้อก าหนดในสญัญานี ้ ภายหลงัการสอบสวนเสร็จสิน้ ธนาคาร จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อ
แก้ไขความผิดพลาดโดยทนัทีและแก้ไขปรับเปลีย่นบญัชีที่จ าเป็น และแจ้งให้ทา่นทราบถงึการแก้ไขเปลีย่นแปลง
ดงักลา่ว 
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9.9 ไมว่า่ในกรณีใดๆก็ตาม ธนาคารจะแจ้งให้ทา่นทราบผลการสอบสวนภายในเจ็ด (7) วนัท าการหลงัจากทีก่ารสอบสวน
ของธนาคาร ในข้อ 9.5 หรือ 9.6 เสร็จสิน้ แล้วแตก่รณี 

9.10 กรณีที่ทา่นไมพ่อใจผลการสอบสวนหรือการร้องเรียนของทา่น ทา่นอาจอทุธรณ์ผลดงักลา่วตอ่ ผู้บริหารระดบัสงูของ
ธนาคาร โดยท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามที่อยูท่ี่ระบไุว้ในข้อ 9.1 ข้างต้น 

 

10. ข้อควำม ค ำยนืยนั และค ำแนะน ำ  

10.1 กรณีที่ธนาคาร สง่หรือมอบข้อความ ค ายืนยนั หรือค าแนะน า ทา่นต้องตรวจสอบข้อความ ค ายืนยนั หรือ
ค าแนะน า และแจ้งธนาคารอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัข้อผิดพลาดหรือการละเว้นตา่งๆในข้อความ 
ค ายืนยนั หรือค าแนะน าภายในหกสบิ (60) วนันบัจากวนัท่ีในข้อความ ค ายืนยนั หรือค าแนะน าตามข้อ 9 ข้างต้น 
หากธนาคาร ไมไ่ด้รับแจ้งดงักลา่วภายในหกสบิ (60) วนั ข้อความ ค ายืนยนั และค าแนะน าดงักลา่วจะถือเป็นจริง
และถกูต้อง 
 

11. กำรปรับปรุงข้อมูลลกูค้ำให้เป็นปัจจุบนั  

11.1 ทา่นต้องแจ้งธนาคารอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือโดยวิธีอื่นๆในทนัทีเนื่องจากถือวา่ธนาคารต้องรับผิดชอบ
การเปลีย่นแปลงหรือความแตกตา่งใดๆในข้อมลูสว่นบคุคล และธนาคารมีสทิธิที่จะถือวา่ข้อมลูไมม่ีการ
เปลีย่นแปลงหรือความแตกตา่งใดๆจนกวา่ธนาคารจะได้รับแจ้งจากทา่น การให้ข้อมลูระหวา่งขัน้ตอนการสมคัร
ใน Mobile Application ไมถื่อเป็นการปรับปรุงข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นโดยอตัโนมตัิ  
 
 

12. ควำมรับผิด/กำรยกเว้นควำมรับผิด  

12.1 ธนาคารจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้แนใ่จวา่ Mobile Application และบริการของธนาคารสามารถ
ด าเนินงานและให้บริการได้ อยา่งไรก็ตาม ทา่นตกลงและยอมรับวา่ธนาคาร จะไม่ต้องรับประกนั รับรอง หรือรับผิด
ใดๆเก่ียวกบั Mobile Application และบริการของธนาคารท่ีจดัให้โดยธนาคาร ไมว่า่จะเกิดจากการละเมดิ สญัญา 
หรือคา่ชดเชย ที่เก่ียวกบัการให้บริการ Mobile Application และบริการของธนาคารไมว่า่ทา่นจะเป็นผู้ประสบหรือ
บคุคลอื่น ยกเว้นความสญูเสยีดงักลา่วจะเกิดจากการทจุริตหรือประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรงของธนาคาร 

12.2  โดยไมจ่ ากดัหลกัทัว่ไปในข้อ 12.1 ข้างต้น ธนาคารไมต้่องรับผิดส าหรับความสญูเสยีหรือเสยีหายทีเ่กิดจากหรือ
เกิดขึน้จากหนึง่หรือมากกวา่ของเหตกุารณ์ตอ่ไปนี ้ 

(ก) การให้บริการของธนาคารตามค าสัง่ของทา่นซึง่ขดัตอ่กฎ ระเบียบ ค าสัง่ และ/หรือบทบญัญตัิของกฎหมาย 
และ/หรือขดัตอ่หลกัเกณฑ์ในการปฏิบตัิงานของธนาคาร 
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(ข) ทา่นมีเงินในบญัชีไมพ่อจา่ย 

(ค) ทา่นไมม่ีหรือถกูระงบัการใช้วงเงินสนิเช่ือกบัธนาคาร 

(ง) การโอนเงินจะเป็นผลให้ยอดเงินในบญัชีเกินกวา่วงเงินสนิเช่ือที่ทา่นได้รับจากธนาคาร 

(จ) ทา่นอยูร่ะหวา่งถกูด าเนินการทางกฎหมาย 

(ฉ) ธนาคารได้แจ้งให้ทา่นทราบถึงความขดัข้องใดๆอยูแ่ล้วก่อนหรือในขณะที่ท าธุรกรรม  

(ช) ทา่นปฏิบตัิผิดเง่ือนไขหรือข้อตกลงกบัธนาคาร  

(ซ) เป็นเหตสุดุวิสยัหรือเกิดกรณีที่อยูเ่หนือการควบคมุอนัสมควรของธนาคาร  
ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง ไฟไหม้ แผน่ดินไหว น า้ทว่ม ฟ้าผา่ จลาจล การประท้วง การปิดกิจการ การ
ด าเนินการของรัฐบาล สงคราม การหยดุชะงกัของไฟฟ้าหรือแหลง่จ่ายไฟ 

(ฌ) การห้าม การหยดุชัว่คราว ความลา่ช้า หรือการจ ากดัการเข้าใช้ Mobile Application ตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบงัคบัของประเทศที่ทา่นได้เข้าใช้ Mobile Application 

(ญ) ความไมถ่กูต้องหรือความไมส่มบรูณ์ของข้อมลู ขา่วสาร หรือค าสัง่ที่ทา่นเป็นผู้ให้ที่เก่ียวกบัธุรกรรมหรือการ
ด าเนินธุรกรรมหรืออื่นๆที่เก่ียวกบัการให้บริการทางธนาคาร  

(ฎ) ความล้มเหลว การเพกิเฉย หรือการละเว้นไมด่แูลให้มีเงินทนุเพียงพอในบญัชีทีเ่ก่ียวข้องเพื่อใช้ด าเนินการตาม
ค าสัง่  

(ฏ) การไมส่ามารถด าเนินธุรกรรมได้เนื่องด้วยข้อจ ากดัที่ธนาคารได้ก าหนดขึน้เป็นครัง้คราว 

(ฐ) ความล้มเหลว การเพิกเฉย หรือการละเว้นไมป่ฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญานีแ้ละกฎ ระเบียบ
ข้อบงัคบั นโยบาย และแนวปฏิบตัิอื่นๆที่ใช้บงัคบัอยูใ่นปัจจบุนั  

(ฑ) ความลา่ช้าในการสง่หรือการไมส่ง่เอกสารหรือเนือ้หาใดๆตามข้อก าหนดและเง่ือนไขนี ้ 

12.3 ตราบเทา่ที่ธนาคารปฏิบตัหิรือด าเนินการตามค าสัง่โดยสจุริต ทา่นตกลงวา่ ธนาคารไมต้่องรับผิดชอบหรือรับผิดตอ่
ทา่นส าหรับความสญูเสยีที่เกิดขึน้โดยหรือเกิดขึน้จากการด าเนินการหรือการปฏิบตัติามค าสัง่ดงักลา่วของธนาคาร 
หรือสถานการณ์ใดๆ ที่เกิดขึน้จากการด าเนินการดงักลา่ว 

12.4 โดยไมใ่ห้เป็นท่ีเสือ่มสทิธิตามหลกัทัว่ไปท่ีมีอยูก่่อนหน้านีแ้ละโดยไมค่ านงึถึงข้อก าหนดใดๆที่ขดัแย้งกบัสญัญานีห้รือ
สญัญาอื่นๆระหวา่งธนาคารและทา่น ธนาคารจะไมรั่บผิดชอบหรือรับผิดตอ่ทา่นส าหรับความสญูเสยีทางอ้อมหรือ
ผลที่ตามมา หรือคา่เสยีหายเชิงลงโทษ ซึง่เกิดจากการละเมิดข้อผกูมดัของธนาคารท่ีมีตอ่ทา่นหรืออื่นๆ  

 

13. กำรเปลี่ยนแปลง  
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13.1 ธนาคาร ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลง ดดัแปลง ลบทิง้ แก้ไข เพ่ิมเติม หรือ ปรับเปลีย่นข้อตกลงและเง่ือนไขของ
สญัญาฉบบันีเ้ป็นระยะๆ โดยธนาคารจะประกาศให้ทราบเป็นเวลาอยา่งน้อยสามสบิ (30) วนั ของการเพิ่มเติมหรือ
แก้ไขเง่ือนไขและข้อตกลงดงักลา่ว ภายใต้ข้อที่ 13.4 ในกรณีที่การแก้ไขเปลีย่นแปลงดงักลา่วอาจมี หรือท าให้ทา่น
ต้องเสยีคา่ใช้จ่ายหรือมีภาระความรับผิดชอบเพิ่มขึน้ ทา่นตกลงและยินยอมด้วยกบัการเปลีย่นแปลงดงักลา่วทกุ
คราวไป 

13.2 การแจ้งดงักลา่วไปยงัทา่น อาจเป็นได้ทัง้การท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรและสง่ไปยงัทีอ่ยูส่ดุท้ายที่ทา่นให้ไว้กบั
ธนาคาร หรือ อยูใ่นรูปของการปิดประกาศไว้ที่สาขาของธนาคาร หรือ อยูใ่นรูปของประกาศบนหน้าจอเมื่อเข้าสู ่
Mobile Application หรือโดยวิธีการอื่นๆที่ทางธนาคารก าหนดไว้ เป็นระยะๆ 

13.3 ในกรณีที่ทา่นได้ใช้บริการ Mobile Application หลงัจากวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้เง่ือนไขหรือข้อตกลงทีม่ีการเพิ่มเติมหรือ
แก้ไขใดๆ หรือ ในกรณีที่ไมไ่ด้ระบวุนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ ภายหลงัจากที่ได้รับแจ้งหรือถือวา่ได้รับแจ้งตามที่ระบใุนข้อที ่
14.2 เป็นระยะเวลาสามสบิ (30) วนั  ให้ถือวา่ทา่นยอมรับในเง่ือนไขหรือข้อตกลงที่ได้มีการเพิม่เตมิหรือเปลีย่นแปลง
ดงักลา่ว และตกลงยินยอมผกูพนัตามนัน้ 

13.4 ทา่นตกลงและรับทราบวา่ในกรณีจ าเป็นท่ีต้องท าการเปลีย่นแปลงหรือแก้ไขโดยดว่นเพื่อท าให้เหมือนเดิมหรือคงไว้
ซึง่ความปลอดภยัของธุรกรรมในบญัชี Mobile Application ของทา่น ธนาคารอาจด าเนินการเปลีย่นแปลงหรือแก้ไข
ดงักลา่ว โดยไมต้่องแจ้งให้ทา่นทราบ 

 

 

14. กำรประกำศ  

14.1 ประกาศและการสือ่สารทัง้หมดโดยธนาคาร ที่เก่ียวข้องกบับริการ Mobile Application อาจกระท าโดยธนาคาร ใน
ลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ เว้นแตจ่ะมีการก าหนดไว้เป็นประการอื่น ดงันี ้ 

(ก) ทางไปรษณีย์ตอบรับ (A.R Registered Post) ไปยงัที่อยูส่ดุท้ายของทา่นตามที่มใีนบนัทกึของธนาคาร หรือ
ตามที่อยูอ่ื่นท่ีระบไุว้ในช่วงระยะเวลาของธุรกรรมนัน้ 

(ข) ทางไปรษณีย์ธรรมดา (Ordinary Post) ไปยงัที่อยูส่ดุท้ายของทา่นตามที่มใีนบนัทกึของธนาคาร หรือตามที่อยู่
อื่นท่ีระบไุว้ในชว่งระยะเวลาของธุรกรรมนัน้  

(ค) ทางโทรสาร อี-เมลล์ หรือโดยการสือ่สารในรูปแบบอื่นที่ได้รับข้อมลูโดยทนัที ไปยงัเบอร์ติดตอ่ หรือ ที่อยูท่างอี-
เมลล์สดุท้ายที่มใีนบนัทกึของธนาคาร 

(ง) ปิดประกาศที่สถานท่ีของธนาคาร รวมถึง สาขาตา่งๆของธนาคาร 

(จ) การประกาศทางหน้าเว็บไซต์ของธนาคาร หรือบน Mobile Application เมื่อมีการเข้าใช้บริการ 

(ฉ) โดยวิธีการอื่นๆตามที่ธนาคารเหน็สมควร  
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14.2 ประกาศและการสือ่สารทัง้หมด ที่ธนาคารสง่ไปยงัทา่น จะถือวา่ทา่นได้รับและมีผลบงัคบัใช้ เว้นแตจ่ะมกีารก าหนด
ไว้เป็นประการอื่นในสญัญานี ้หรือตามทีม่ีในประกาศหรือการสือ่สารดงักลา่ว ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) กรณีสง่ทางไปรษณีย์ตอบรับ จะถือวา่ได้รับโดยสมบรูณ์เมื่อมีการเซ็นรับไปรษณียบตัรตอบรับแล้ว  

(ข) กรณีสง่ทางไปรษณีย์ธรรมดา ให้ถือวา่.....วนั หลงัจากวนัท่ีสง่ และ....วนั หลงัจากวนัท่ีสง่นอกประเทศไทย 

(ค) กรณีสง่ทางแฟ็กซ์, อี-เมลล์ หรือโดยการสือ่สารในรูปแบบอื่นที่ได้รับข้อมลูโดยทนัที จะถือวา่ได้รับแล้วเมื่อท า
การสง่ 

(ง) กรณีปิดประกาศ ณ สถานท่ีของธนาคาร หรือประกาศทางหน้าเวบ็ไซต์ของ Mobile Application จะถือวา่ได้รับ
เมื่อมกีารประกาศ  

14.3 การแจ้งและการสือ่สารทัง้หมดที่สง่ถึงธนาคาร เว้นแตจ่ะมีการก าหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้ ต้องท าเป็นลายลกัษณ์
อกัษร โดยทา่นต้องเซ็นและสง่มาที่ธนาคาร ตามที่อยูข่องธนาคารท่ีได้ระบไุว้ในสญัญานี ้ หรือตามที่อยูอ่ื่นใดที่
ธนาคารอาจแจ้งตอ่ทา่นเป็นครัง้คราว  

14.4 ภายใต้สญัญานีเ้ว้นแตจ่ะก าหนดไว้เป็นประการอื่น การแจ้งเร่ืองตา่งๆจากทา่นถึงธนาคารจะถือวา่ได้รับ เมื่อธนาคาร
ได้ท าการบนัทกึเร่ืองเดียวกนัท่ีได้รับแจ้งโดยสมบรูณ์เทา่นัน้ (ตามแตก่รณี) 

 

15. กำรยกเลกิบริกำร  

15.1 ภายใต้บงัคบัตามข้อ15.3 ทา่นตกลงและรับทราบวา่ธนาคารสงวนสทิธ์ิ ในการใช้ดลุยพินิจระงบัการให้บริการ ยกเลกิ
การให้บริการ หรือจ ากดัการเข้าสูบ่ริการ Mobile Application หรือสว่นหนึง่สว่นใดของบริการด้วยเหตผุลใดๆก็ตาม 
โดยจะแจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้าภายในเจ็ด (7) วนั ทัง้นีธ้นาคารไม่ต้องรับผิดชอบใดๆตอ่ทา่น หรือบคุคลที่สาม
ส าหรับการระงบัหรือยกเลกิดงักลา่ว 

15.2 แม้วา่จะมกีารระบโุดยครอบคลมุในข้อ 15.1 แล้วก็ตาม ธนาคาร อาจยกเลกิ ระงบัการให้บริการ หรือ จ ากดัการเข้าสู่
บริการ Mobile Application ทนัที โดยจะแจ้งให้ทา่นทราบ ในกรณีดงันี ้

(ก) เมื่อทา่นปฏิบตัิผิดข้อตกลง เง่ือนไข หรือ บญัญตัิใดๆภายใต้สญัญาฉบบันี ้ หรือ เป็นเชิงบงัคบัโดยกฎหมาย 
การควบคมุ หรือผู้มีอ านาจใดๆ หรือ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบั 

(ข) เมื่อทา่นไมจ่่ายคา่ธรรมเนียมหรือคา่บริการใดๆเมื่อครบก าหนด 

(ค) เมื่อทา่นให้ข้อมลูไมส่มบรูณ์ หรือ ที่ไมถ่กูต้องส าหรับการเข้าสูบ่ริการ หรือการใช้บริการ Mobile Application 
ของทา่น  

(ง) เมื่อทา่นถกูฟ้องร้องคดีแพง่ คดีล้มละลาย หรือถกูศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์ไมว่า่ชัว่คราวหรือเด็ดขาด 

(จ) เมื่อธนาคารมีความเห็นวา่ เป็นเร่ืองผลประโยชน์ทางสาธารณะ 

(ฉ) เมื่อข้อมลูวา่ทา่นการกระท าการใดๆ ในทางที่ผิดกฎหมาย  
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15.3 ทา่นสามารถยกเลกิการเข้าสูบ่ริการ หรือการใช้บริการ Mobile Application หรือบริการใดบริการหนึง่โดยเฉพาะของ
ธนาคารได้ทกุเมื่อ โดยแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้แก่ธนาคารทราบลว่งหน้าอยา่งน้อยสบิสี ่ (14) วนั การแจ้ง
ดงักลา่วจะยงัคงไมม่ีผลจนกวา่ธนาคารจะได้รับแจ้งจากทา่น และท าการยืนยนั และด าเนินการยกเลกิการเข้าสู่
บริการและการใช้บริการ Mobile Application หรือ บริการตา่งๆที่เก่ียวข้องตามที่ร้องขอ 

15.4 ทา่นตกลงและรับทราบวา่การยกเลกิการใช้บริการจะไมก่ระทบตอ่หน้าที่และภาระผกูพนัของทา่นท่ีเก่ียวข้องกบั
ค าสัง่ที่ทางธนาคารได้รับก่อนการขอยกเลกิ ซึง่ธนาคารได้ด าเนินการไปแล้วหรือที่ก าลงัด าเนินการอยู่ 

15.5 ทา่นตกลงและรับทราบวา่เมื่อธนาคารได้รับค าสัง่ยกเลกิการใช้บริการ ก่อนการยกเลกิการให้บริการดงักลา่ว หาก
ธนาคารยงัไมไ่ด้ด าเนินการ และทา่นไมส่ามารถเข้าสูก่ารใช้บริการ Mobile Application ได้หลงัจากนัน้ ทา่นจะไมถื่อ
วา่เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของธนาคารส าหรับความผิดพลาดใดๆในการด าเนินการตอ่ค าสัง่ดงักลา่ว 

15.6 สทิธิและภาระหน้าที่ใดๆภายใต้สญัญาฉบบันี ้ และข้อตกลงตามที่มีในสญัญาจะด ารงอยูแ่ละมผีลบงัคบัตลอดไป 
แม้วา่จะมกีารยกเลกิสญัญาไปแล้วก็ตาม 

 

16. กำรรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำย 

16.1 อนึง่ เพื่อไมใ่ห้กระทบตอ่สทิธิอื่นใด หรือ เพื่อเป็นการเยียวยาของธนาคาร ไมว่า่จะอยูภ่ายใต้สญัญาฉบบันีห้รือไมก็่
ตาม ทา่นต้องรับผิดชดใช้คา่เสยีหายส าหรับความสญูเสยีใดๆ ที่ธนาคารได้รับหรือที่เกิดขึน้อนัเป็นผลมาจากกรณี
ดงันี ้

(ก) ในกรณีที่ทา่นปฏิบตัิผิดเง่ือนไขและข้อตกลงใดๆของสญัญาฉบบันี ้ 
(ข) ในกรณีที่ธนาคารด าเนินการตามค าสัง่หรือวธีิการใดๆทีม่ีภายใต้สญัญาฉบบันี ้ 

16.2 ทา่นตกลงและรับทราบวา่ภาระผกูพนัของทา่นตอ่ธนาคารจะด ารงอยูต่ลอดไป แม้วา่มีการยกเลกิสญัญานี ้ หรือ 
Mobile Application แล้วก็ตาม 
 

17. กำรยดึหน่วงทรัพย์  

17.1 อนึง่ เพื่อไมใ่ห้กระทบตอ่สทิธิใดๆของธนาคาร ที่มีภายใต้กฎหมายหรือไมก็่ตาม ธนาคารสามารถท าการยดึ กองทนุ 
ตราสารและทรัพย์สนิทัง้หมดของทา่นท่ีถือครองหรือที่ถือครองหรือควบคมุโดยธนาคารอนัเก่ียวข้องกบัจ านวนรวม 
หรือหนีส้นิอื่นๆทัง้หมด ที่ทา่นมีในขณะนีห้รือหลงัจากนี ้ที่ครบก าหนดจ่าย ค้างจ่าย หรือ ก่อให้เกิดหนีส้นิตอ่ธนาคาร 
ในบญัชี หรือบริการ Mobile Application หรือบริการอื่นๆของธนาคาร หรือโดยวธีิการอื่นใด ในสกลุเงินใดๆก็ตาม ไม่
วา่จะเป็นตามจริง หรือ ที่อาจเกิดขึน้ หรือเกิดร่วมกนั หรือเกิดในหลายกรณี ทางธนาคารจะท าการยดึทรัพย์สนิ
ดงักลา่ว เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายตอ่จ านวนหรือหนีส้นิเหลา่นัน้ 

 

18. หลักฐำน  
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18.1 ทา่นตกลงและรับทราบวา่จะไมม่ข้ีอโต้แย้งใดๆ ตอ่ความสมบรูณ์ ความถกูต้อง หรือ ความแนแ่ท้ ของสญัญานี ้
หลกัฐานใดๆของค าสัง่ หรือการสือ่สารใดๆของทา่น ที่มีระหวา่งทา่นและธนาคาร ทัง้นี ้ รวมถึงหลกัฐานใดๆที่เป็น
บนัทกึคอมพิวเตอร์ ที่อาจอยูใ่นรูปแบบตา่งๆเช่น บนัทกึทางโทรศพัท์ บนัทกึทางธุรกรรม แถบแมเ่หลก็ ม้วนเทป 
ข้อมลูการสือ่สารใดๆที่พิมพ์ลงกระดาษ และข้อมลูที่อยูใ่นรูปแบบอื่นๆ รวมทัง้ที่เก็บข้อมลู ทัง้หมดที่มาจากการ
ด าเนินงานโดยทัว่ไปโดยใช้คอมพิวเตอร์ของธนาคาร 

18.2 ตามที่ระบใุนข้อ 18.1 ทา่นตกลงและรับทราบวา่บนัทกึทีม่ีจากคอมพิวเตอร์ของธนาคารดงักลา่วจะน ามาใช้เป็น
หลกัฐานทกุคราวเพื่อหาข้อสรุปในเร่ืองค าสัง่ และ/หรือ การสือ่สารใดๆของทา่นท่ีธนาคารได้รับหรือมีการสง่มายงั
ธนาคาร  

18.3 แม้จะมกีารระบเุง่ือนไขตา่งๆตามสญัญาฉบบันีแ้ล้วก็ตาม ทา่นตกลงและรับทราบวา่ ค าสัง่ และ/หรือ การสือ่สารท่ี
ทา่นสง่ให้กบัธนาคาร เป็นไปตามมาตรฐานการด าเนินงานและข้อก าหนดของธนาคาร และจะถือวา่สมบรูณ์ และมี
ผลเทียบเทา่กบัเอกสารซึง่เป็นลายลกัษณ์อกัษร และ/หรือ เอกสารท่ีได้รับการลงนามรับรอง และสามารถใช้เป็น
พยานหลกัฐานได้ศาลได้เสมือนต้นฉบบัเอกสารทกุประการ 
 
 
 
 
 

19. ทั่วไป 

19.1 ความล้มเหลวหรือลา่ช้าของธนาคารในการใช้สทิธิ อ านาจ สทิธิพิเศษ หรือ การเยยีวยาใดๆ ที่มีอยูภ่ายใต้สญัญา
ฉบบันีใ้นกรณีที่ทา่นเป็นฝ่ายละเลยการปฏิบตัิตอ่เง่ือนไขใดๆ จะไมก่่อให้เกิดการลดสทิธิ อ านาจ สทิธิพิเศษ หรือ การ
เยียวยา หรือ ถกูกลา่วอ้างวา่สละสทิธิ หรือยอมรับการละเลยตอ่เง่ือนไขดงักลา่ว ทัง้นี ้ การสละสทิธิจะไมม่ีผลโดย
สมบรูณ์นอกจากจะมีการท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยธนาคาร และการสละสทิธิใดๆของธนาคารจะไมน่ าไปใช้ใน
กรณีที่มีการเพิกเฉยใดๆของทา่นในอนาคต 

19.2 หากบทบญัญตัใิดๆของสญัญาฉบบันี ้ ไมเ่ป็นไปตามกฎหมาย ไมส่มบรูณ์ หรือ ไมส่ามารถบงัคบัใช้ได้ภายใต้
กฎหมายปัจจบุนั หรือ อนาคต ให้ถือวา่บญัญตัิดงักลา่วได้แยกออกจากสญัญาฉบบันีไ้ด้โดยสิน้เชิง และจะถกูตคีวาม
และบงัคบัใช้เสมือนบทบญัญตัิทีไ่มเ่ป็นไปตามกฎหมาย ไมส่มบรูณ์ หรือ ไมส่ามารถบงัคบัใช้ได้นัน้ ไมเ่คยเป็นสว่น
หนึง่ของสญัญา และจะคงการบงัคบัและผลของบญัญตัิทีเ่หลอือยูอ่ยา่งครบถ้วน และจะไมไ่ด้รับผลกระทบใดๆจาก
บญัญตัิที่ไมเ่ป็นไปตามกฎหมาย ไมส่มบรูณ์ หรือ ไมส่ามารถบงัคบัใช้ได้ หรือ สว่นท่ีถกูแยกออกจากสญัญาฉบบันี ้
แล้ว 

19.3 ทา่นตกลงและรับทราบวา่สญัญาฉบบันีว้า่ด้วยและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย และ สญัญาฉบบันีจ้ะอยู่
ภายใต้อ านาจของศาลไทย  


