
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บรกิาร Krungthai NEXT 

               Krungthai NEXT เป็นการใ ห้บริการธนาคารผ่านเครือ ข่ายอินเทอร์ เน็ต ( Internet Banking/Mobile Banking) ของบมจ.

ธนาคารกรุงไทย ซึ่งต่อไปนี้จะเรยีกวา่ “ธนาคาร” เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าบุคคลธรรมดา ซึ่งต่อไปนี้จะเรยีกวา่ “ผู้ขอใช้บรกิาร” ให้สามารถใช้

บรกิารจัดการทางการเงินต่างๆ และ/หรอืการท าธุรกรรมทางการเงินใดๆ ท่ีธนาคารได้จัดให้มีข้ึนผ่าน Krungthai NEXT ท้ังท่ีธนาคารก าหนดไวแ้ล้วใน

ขณะนี้และ/หรอืท่ีจะมีข้ึนต่อไปในภายหน้าทุกประการ โดยผู้ขอใช้บรกิารตกลงยินยอมผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บรกิาร Krungthai NEXT 

ดังต่อไปนี้   

1.ค านยิาม  

1.1 เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในข้อตกลงฉบบันี ้  

(1) “บญัชีเงนิฝาก” หมายความถึง บัญชีเงินฝากออมทรพัย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเงินฝากประจ า และ/หรอืบัญชีเงินฝากประเภท

อื่นท่ีธนาคารก าหนดไว้แล้วในขณะนี้ และ/หรือท่ีจะมีข้ึนต่อไปในภายหน้า รวมถึงวงเงินสินเชื่อและ/หรอืบริการใดๆ ของผู้ขอใช้บริการท่ีน ามาใช้บรกิาร

ผ่าน Krungthai NEXT ด้วย 

(2) ”ข้อมูลการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์” หมายความถึง ข้อมูลในการท ารายการส่ังโอนเงิน และ/หรือเบิกใช้วงเงินสินเชื่อ และ/หรือใช้บริการ

อื่นๆ  โดยผู้ขอใช้บริการผ่าน Krungthai NEXT ในการใช้บริการตามข้อตกลงนี้ ซึ่งผู้ขอใช้บริการเป็นผู้ก าหนดข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เช่น ประเภท

การโอนเงิน หมายเลขบัญชีเงินฝาก วันท่ีรายการมีผล วันท่ีรายการหมดอายุ จ านวนเงินท่ีผู้ขอใช้บรกิารจะโอนให้แก่ผู้รบัโอนเงิน และ/หรือเลขท่ีบัญชี

เงินฝากของผู้รบัโอนเงิน เลขท่ีประจ าตัวประชาชนของผู้รบัโอนเงิน หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รบัโอนเงิน เป็นต้น  

(3) “เครื่องมือโอนเงิน” หมายความถึง โทรศัพท์มือถือ และ/หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ แท็บเล็ต และ/หรือ เครื่องมืออื่นใดตามท่ี

ธนาคารก าหนดเพ่ือการท ารายการ รวมถึงบัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิตหรอืบัตรเครดิต และ/หรอืรหัส PIN (Personal Identification Number) เพ่ือใช้

เป็นเครื่องมือในการโอนเงินเข้าหรอืออกจากบัญชีเงินฝาก 

(4) NEXT Money หมายความถึง กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ท่ีเก็บรักษาเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ของผู้ขอใช้บริการ

ส าหรบัใช้บรกิารต่างๆ ตามท่ีธนาคารก าหนด 

(5) Krungthai Inter Wallet หมายความถึง  กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลต่างประเทศ (E-Wallet) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการรองรับได้

หลายสกุลเงิน (Multi-Currency) ท่ีธนาคารเปิดรองรบับรกิาร โดยผู้ขอใช้บรกิารสามารถเลือกเติมเงินและแลกเปล่ียนเงินสกุลต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง

ผ่าน Krungthai NEXT ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิีการตามท่ีธนาคารก าหนด 

(6) "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความถึง ข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรอืกฎหมายอื่นใดท่ีเก่ียวข้อง  

(7) “ข้อตกลงฉบับนี้” หมายความถึง ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ Krungthai NEXT ฉบับน้ี และตามท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี) รวมท้ัง 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บรกิารอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องด้วยในอนาคต (ถ้าม)ี 

(8) “รหัสประจ าตัว” หมายความถึง Person Identification Number (PIN) , ลายน้ิวมือ, ใบหน้า, เทคโนโลยีทางชีวภาพ (Biometric), 

รหัสผ่านเพ่ือใช้งานอุปกรณ์เพ่ือการท ารายการ, รหัส One Time Password (OTP) รวมถึงรหัสอื่นท่ีเก่ียวข้องกับการเข้าใช้บรกิารอเิล็กทรอนิกส์ไม่วา่

จะเรยีกด้วยชื่อใด ๆ และไม่วา่จะเป็นรหัสท่ีธนาคารเป็นผู้ก าหนดให้หรอืเป็นรหัสท่ีผู้ขอใช้บรกิารเป็นผู้ก าหนดเองก็ตาม 

2. เงื่อนไขการสมคัรใช้บรกิาร 

2.1 ธนาคารเปิดให้บรกิาร Krungthai NEXT ส าหรบับุคคลธรรมดาอายุต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไปเท่านั้น เวน้แต่ ธนาคารจะก าหนดเป็นประการอื่น  

2.2 ผู้ขอใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการได้ท่ี Application Krungthai NEXT ของธนาคาร หรือ สาขาของธนาคารหรือช่องทางอื่นตามท่ีธนาคาร

ก าหนด ส าหรบักรณีตามท่ีธนาคารก าหนด โดยผู้ขอใช้บรกิารจะต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทลงนามส่ังจ่ายแต่เพียงผู้เดียวกับธนาคารอย่างน้อย 1 บัญชี

และต้องมีหมายเลขโทรศัพท์มือถือท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย และ/หรอืท่ีติดต่อทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อ

กับธนาคาร 

2.3 การสมัครใช้บริการผ่าน Application Krungthai NEXT ของธนาคาร ผู้ขอใช้บริการต้องใช้บัตรประชาชนและท าการตรวจสอบใบหน้า (Face 

Verification) ในกรณีท่ีตรวจสอบใบหน้าผ่านสามารถเข้าใช้งาน Krungthai NEXT ได้ แต่หากไม่ผ่าน ผู้ขอใช้บรกิารต้องไปติดต่อท่ีสาขาของธนาคาร

หรอืช่องทางอื่นตามท่ีธนาคารก าหนด (ถ้ามี) เพ่ือท าการสมัครใช้บรกิาร Application Krungthai NEXT ของธนาคาร ท้ังนี้ผู้ขอใช้บรกิารอาจต้องท า

การยืนยันตัวตนเพ่ิมเติมด้วยบัตรประชาชน ท่ีจุดยืนยันตัวตนของธนาคารท่ีสาขาของธนาคารหรอืช่องทางอื่นตามท่ีธนาคารก าหนด (ถ้าม)ี 



2.4 ข้าพเจ้าในฐานะเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์เคล่ือนท่ีท่ีใช้ในการลงทะเบียนใช้ mobile application กับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ขอให้ความ

ยินยอมให้ผู้ให้บรกิารเครอืข่ายหมายเลขโทรศัพท์เคล่ือนท่ี เปิดเผยหมายเลขโทรศัพท์ท่ีใช้ในการลงทะเบียนดังกล่าวให้แก่ธนาคาร ท้ังนี้ เพ่ือท่ีธนาคารจะ

ใช้ข้อมูลดังกล่าว เพ่ือวตัถุประสงค์ในการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของข้าพเจ้าในการลงทะเบียนใช้บรกิาร mobile application ดังกล่าว 

3. การใช้และการเก็บรกัษารหัสประจ าตัว  

3.1 ในการ Login เพ่ือเข้าใช้บรกิาร Krungthai NEXT ของธนาคาร ผู้ขอใช้บรกิารต้องใช้ ข้อมูลทางชีวภาพ เช่น ลายน้ิวมือ ใบหน้า และ/หรอื PIN เป็น

เครื่องมือในการ Login และ/หรอื เพ่ือใช้บรกิารต่าง ๆ 

3.2 ผู้ขอใช้บรกิารต้องรกัษา PIN ไวเ้ป็นอย่างดี และเก็บไวใ้นท่ีปลอดภัย มิให้สูญหาย รวมท้ังเก็บรกัษาไวเ้ป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ขอใช้บรกิารเท่านั้น 

โดยไม่เปิดเผยหรอืกระท าการใด ๆ ท่ีอาจท าให้ผู้อื่นทราบรหัสประจ าตัว และ/หรอื ข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าว และผู้ขอใช้บรกิารต้องไม่ท าให้รหัสประจ าตัว

และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตกอยู่ภายใต้การครอบครองของบุคคลอื่น หากเกิดความเสียหายประการใดจากการสูญหายหรือการเปิดเผยรหัส

ต่างๆ ดังกล่าว หรือจากเหตุอื่นใด ธนาคารไม่จ าต้องรบัผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน ท้ังน้ี ผู้ขอใช้บรกิารสามารถเปล่ียนแปลงรหัสผ่านของ PIN ได้ด้วยตนเอง

ตลอดเวลา ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิีการตามท่ีธนาคารก าหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ 

3.3 ในการใช้บริการทุกครัง้ ผู้ขอใช้บริการจะต้องใช้ข้อมูลทางชีวภาพ เช่น ลายน้ิวมือ ใบหน้า และ/หรือ PIN กรณีผู้ขอใช้บริการระบุข้อมูลทางชีวภาพ 

เช่น ลายน้ิวมือ ใบหน้า และ/หรอื PIN ไม่ถูกต้องตามท่ีธนาคารก าหนด ธนาคารจะระงับการใช้บรกิาร Krungthai NEXT ไวช้ั่วคราวโดยอัตโนมัติและผู้ขอ

ใช้บรกิารจะไม่สามารถใช้รหัสผู้ใช้งานได้อีก โดยผู้ขอใช้บรกิารจะต้องปลดล็อคการใช้บรกิารด้วยตัวเองผ่านการตรวจสอบใบหน้าบน Krungthai NEXT 

หรอืติดต่อกับสาขาและ/หรอื Krungthai Contact Center โทร  02-111-1111 ของธนาคารด้วยตนเอง เพ่ือยกเลิกการระงับการใช้บรกิาร Krungthai 

NEXT ชั่วคราว โดยผู้ขอใช้บรกิารจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิีการตามท่ีธนาคารก าหนด  

3.4 กรณีผู้ขอใช้บรกิารลืมรหัสผ่านผู้ขอใช้บริการสามารถรเีซ็ตรหัสผ่านการใช้บรกิารใหม่ด้วยตัวเองผ่านการตรวจสอบใบหน้าบน Krungthai NEXT 

หรอืติดต่อกับสาขาของธนาคารด้วยตนเอง 

3.5 ผู้ขอใช้บรกิารสามารถระงับการใช้บริการชั่วคราว หรือยกเลิกการระงับการใช้บริการชั่วคราว ส าหรับ Krungthai NEXT ได้ตลอดเวลาด้วยตนเอง

ผ่านช่องทางต่างๆ ตามท่ีธนาคารก าหนด ท้ังนี้ การระงับการใช้บริการชั่วคราว หรือยกเลิกการระงับการใช้บรกิารชั่วคราว ส าหรับ Krungthai NEXT 

ดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์นับต้ังแต่เมื่อธนาคารได้รับแจ้งพร้อมเอกสารตามท่ีธนาคารก าหนดจากผู้ขอใช้บริการครบถ้วนแล้ว โดยธนาคารไม่จ าต้อง

รบัผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนอันมิใช่ความผิดท่ีเกิดจากธนาคารก่อนการระงับการใช้บรกิาร Krungthai NEXT ดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ หากผู้

ขอใช้บริการมีความประสงค์จะยกเลิกการระงับการใช้บริการชั่วคราวส าหรับ Krungthai NEXT ข้างต้น ผู้ขอใช้บริการสามารถด าเนินการยกเลิกการ

ระงับการใช้บรกิารชั่วคราว Krungthai NEXT โดยติดต่อสาขาของธนาคารด้วยตนเองหรอืตามช่องทางอื่นตามท่ีธนาคารก าหนด  

3.6 ในกรณีภายหลังจากลงทะเบียนสมัครใช้บริการ Krungthai NEXT เรียบร้อยแล้ว หากผู้ขอใช้บริการไม่ได้เข้าใช้บริการ (login) Krungthai 

NEXT เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 90 วนั (หรอืระยะเวลาอื่นตามท่ีธนาคารก าหนด)  ผู้ขอใช้บรกิารจะต้องด าเนินการก าหนด PIN ใหม่ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ 

เงื่อนไข และวธิีการตามท่ีธนาคารก าหนด 

4.การใช้บรกิารของธนาคาร 

4.1. ข้อก าหนดท่ัวไป  

4.1.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงท่ีจะด ารงเงิน และ/หรือวงเงินสินเชื่อในบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการให้เพียงพอต่อการโอนให้แก่ผู้รับโอนเงินตลอด

ระยะเวลาท่ีใช้บริการนี้ เพ่ือให้ธนาคารสามารถหักเงิน และ/หรือเบิกใช้วงเงินสินเชื่อจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการได้ท้ังหมดตามจ านวนเงินท่ี

จะต้องโอนตามข้อมูลการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้รบัจากผู้ขอใช้บรกิาร พรอ้มท้ังค่าธรรมเนียมบรกิารภายในวนัท่ีก าหนด 

4.1.2 ในกรณีท่ีบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บรกิารหรอืผู้รบัโอนเงินหรอืผู้รบัช าระเงินมีท้ังรายการหักเงินจากบัญชีเงินฝากและโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากใน

คราวเดียวกัน ธนาคารจะด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากก่อน แล้วจึงจะด าเนินการหักเงินออกจากบัญชีเงินฝากต่อไป 

4.1.3 ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าบริการส าหรับการใช้บริการต่าง ๆ ผ่าน 

Krungthai NEXT ได้ตามอัตราและวิธีการท่ีธนาคารประกาศก าหนด รวมท้ังตกลงยินยอมให้ธนาคารปรบัปรุงเปล่ียนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติม หรือยกเลิก

การให้บรกิาร Krungthai NEXT ไม่วา่ท้ังหมดหรอืบางส่วน รวมท้ังอัตราค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใช้จ่าย และ/หรอืค่าบรกิาร และ/หรอืค่าปรบั และ/

หรอืสิทธิต่าง ๆ ท่ีธนาคารให้แก่ผู้ขอใช้บรกิาร ตลอดจนวธิีการค านวณอัตราดังกล่าว เฉพาะแต่ผู้ขอใช้บรกิารรายใดรายหนึ่งหรอืทุกรายเมื่ อใดก็ได้และ/

หรอืวธิีการดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารจะประกาศหรอืแจ้งให้ผู้ขอใช้บรกิารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 30 วนั ณ ส านักงาน/

สาขาของธนาคาร และ/หรอืแผ่นพับ ใบปลิว แผ่นโฆษณา และ/หรอืส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และ/หรอืส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และ/

หรือช่องทางอื่น ๆ ตามท่ีธนาคารก าหนด อนึ่ง ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าบริการ

ดังกล่าว จากบัญชีเงินฝากท้ังหมดทุกประเภทและทุกวงเงินของผู้ขอใช้บรกิารท่ีมีอยู่กับธนาคารได้ทันที 



4.1.4  หากผู้ขอใช้บรกิารเห็นวา่ ธนาคารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใช้จ่าย และ/หรอืค่าบรกิาร ไม่ถูกต้อง ผู้ขอใช้บรกิารจะต้องแจ้งให้ธนาคาร

ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วัน นับจากวันท่ีธนาคารหักบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บรกิาร หากผู้ขอใช้บรกิารไม่แจ้งให้ธนาคารทราบถึงความไม่

ถูกต้องภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ถือว่าธนาคารได้ด าเนินการโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ซึ่งผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่โ ต้แย้ง

คัดค้านหรอืเรยีกรอ้งเงินหรอืค่าเสียหายใด ๆ จากธนาคารในภายหลัง 

4.1.5 เพ่ือให้การใช้บรกิารบรรลุตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงฉบับนี้ ผู้ขอใช้บรกิารตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิหักเงินจากบัญชีเงินฝาก และ/หรอื

เบิกใช้วงเงินสินเชื่อ และ/หรอืโอนเงินของผู้ขอใช้บรกิารท่ีมีอยู่กับธนาคาร เพ่ือด าเนินการตามวธิีการท่ีก าหนดไวใ้นข้อตกลงฉบับนี้    

4.1.6 ผู้ขอใช้บรกิารตกลงยอมรบัวา่ ธนาคารมีสิทธิท่ีจะไม่แจ้งรายการหักเงิน และ/หรอืเบิกใช้วงเงินสินเชื่อ และ/หรอืรายการโอนเงินผ่าน Krungthai 

NEXT ให้ผู้ขอใช้บริการหรือผู้รบัโอนเงินหรอืผู้รับช าระเงินทราบก็ได้ เนื่องจากผู้ขอใช้บรกิารสามารถตรวจสอบสถานะ ผลการด า เนินการ และรายงาน

การหักเงินและ/หรอืเบิกใช้วงเงินสินเชื่อและ/หรอืโอนเงินของผู้ขอใช้บรกิารหรอืผู้รบัโอนเงนิหรอืผู้รบัช าระเงินผ่าน Krungthai NEXT ได้อยู่แล้ว ท้ังนี้ 

หากผู้ขอใช้บรกิารหรอืผู้รบัโอนเงินหรอืผู้รบัช าระเงินไม่ด าเนินการทักท้วงรายการหักเงินและ/หรอืเบิกใช้วงเงินสินเชื่อและ/หรอืรายการโอนเงินภายใน 

7 วัน นับแต่วันท่ีท ารายการดังกล่าวส าเรจ็แล้ว ผู้ขอใช้บรกิารตกลงให้ถือว่าธนาคารได้ด าเนินการโดยถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการแล้ว ซึ่งผู้ขอใช้บรกิาร

ตกลงจะไม่โต้แย้งคัดค้านหรอืเรยีกรอ้งเงินหรอืค่าเสียหายใด ๆ จากธนาคารในภายหลัง 

4.1.7 ในกรณีผู้ขอใช้บริการพบความบกพรอ่งผิดพลาดใด ๆ จากการหักเงิน และ/หรือเบิกใช้วงเงินสินเชื่อ    และ/หรือการโอนเงินผ่าน Krungthai 

NEXT ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งรายละเอียดของข้อมูล เช่น วันเวลาท่ีท ารายการ บัญชีเงินฝากท่ีเก่ียวข้องในการหักเงิน และ/หรือเบิกใช้วงเงินสินเชื่อ 

และ/หรอืโอนเงิน ประเภทรายการ จ านวนเงินท่ีโอนเข้าหรอืโอนออก ชื่อและสถานท่ีติดต่อของผู้ขอใช้บรกิารและผู้แจ้ง เป็นต้น ให้ธนาคารทราบทันที โดย

ผู้ขอใช้บรกิารยินยอมให้ธนาคารด าเนินการตรวจสอบความบกพรอ่งผิดพลาด ในการหักเงิน  และ/หรอืเบิกใช้วงเงินสินเชื่อ และ/หรอืโอนเงินจากข้อมูล

ท่ีได้รบัจากผู้ขอใช้บรกิารกับรายงานของธนาคารตามวธิีการของธนาคารทุกประการ หากปรากฏในภายหลังวา่ความบกพรอ่งผิดพลาดดังกล่าวเกิดจาก

การกระท าของผู้ขอใช้บรกิารเอง และธนาคารได้ด าเนินการไปตามข้อมูลท่ีผู้ขอใช้บรกิารเปน็ผู้แจ้งหรอืให้ข้อมูลแล้ว ผู้ขอใช้บรกิารตกลงยินยอมสละสิทธิ

ในการเรยีกรอ้งหรอืฟ้องรอ้งให้ธนาคารชดใช้เงินท่ีธนาคารได้หัก และ/หรอืเบิกใช้วงเงินสินเชื่อ และ/หรอืโอนเงินดังกล่าว รวมท้ังชดใช้ค่าเสียหายหรอื

ค่าใช้จ่ายใด ๆ ท้ังส้ิน นอกจากน้ี หากธนาคารต้องจ่ายเงินจ านวนใด ๆ ให้แก่บุคคลใดเนื่องจากความผิดพลาดข้างต้นแล้ว ผู้ขอใช้บริการตกลงจะช าระ

เงินจ านวนดังกล่าวพรอ้มดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีผิดนัดช าระหนี้ตามประกาศของธนาคาร โดยหากธนาคารได้ประกาศก าหนดอัตราดอกเบ้ีย

ดังกล่าวหลายอัตรา ก็ให้ใช้อัตราสูงสุดท่ีธนาคารประกาศก าหนด ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรอืลดลงได้ ตามท่ีธนาคารจะได้ประกาศเป็นคราวๆไป โดย

ผู้ขอใช้บรกิารตกลงให้อัตราดอกเบ้ียท่ีเปล่ียนแปลงมีผลใช้บังคับทันที นับแต่มีการประกาศเปล่ียนแปลงดังกล่าว ท้ังนี้ นับต้ังแต่วนัท่ีธนาคารได้จ่ายเงิน

ให้แก่บุคคลอื่นเป็นต้นไป จนกวา่ผู้ขอใช้บริการจะช าระคืนให้แก่ธนาคารเพ่ือเป็นการชดเชยทุกจ านวนจนครบถ้วน 

4.1.8 ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บรกิารมีหนี้เงินใด ๆ ค้างช าระอยู่กับธนาคาร ซึ่งเกิดข้ึนตามข้อตกลงฉบับนี้ ผู้ขอใช้บรกิารตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิหักเงิน

จากบัญชีเงินฝากท้ังหมดทุกประเภทและทุกวงเงินท่ีผู้ขอใช้บรกิารมีอยู่กับธนาคารเพ่ือน ามาหักช าระหนี้ดังกล่าวคืนให้แก่ธนาคารได้ในทันที โดยธนาคาร

ไม่ต้องแจ้งหรอืขอความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ขอใช้บรกิารอีก และหากเงินในบัญชีเงินฝากดังกล่าวมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะน ามาหักช าระหนี้ ได้ท้ังหมด 

ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับว่าผู้ขอใช้บริการมีภาระหนี้ค้างช าระกับธนาคารตามจ านวนเงินดังกล่าว ซึ่งเป็นหนี้ท่ีถึงก าหนดช าระโดยพลัน และผู้ขอใช้

บริการตกลงยินยอมช าระคืนยอดหนี้ส่วนท่ีคงเหลือ พร้อมด้วยดอกเบ้ียผิดนัดในอัตราตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 4.1.7 นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขอใช้บริการผิดนัด

ช าระหนี้เป็นต้นไปจนกว่าผู้ขอใช้บรกิารจะช าระหนี้ครบถ้วน ท้ังนี้  ผู้ขอใช้บรกิารยินยอมให้ธนาคารระงับการให้บรกิารต่าง ๆ ได้ทันที และไม่เป็นการตัด

สิทธิธนาคารในการท่ีจะระงับการให้บรกิาร Krungthai NEXT ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บรกิารทราบซึ่งผู้ขอใช้บรกิารตกลงยอมรบัวา่ธนาคารได้

ปฏิบัติถูกต้องแล้ว และผู้ขอใช้บรกิารตกลงท่ีจะไม่ยกกรณีดังกล่าวข้ึนเป็นข้อกล่าวอ้างหรอืเรยีกรอ้งค่าเสียหายใด ๆ จากธนาคาร 

4.1.9 ธนาคารมีสิทธิจะส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(e-mail)และ/หรอืบรกิารข้อความส้ัน (SMS) แจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคล่ือนท่ีท่ี

ผู้ขอใช้บรกิารแจ้งไวกั้บธนาคารทุกครัง้เมื่อมีการ Login เข้าสู่บรกิาร Krungthai NEXT และ/หรอืเมื่อมีรายการเคล่ือนไหวด้านบัญชีในจ านวนเงินท่ีไม่

ต่ากว่าท่ีธนาคารก าหนด หรือบริการอื่นๆ ท่ีผู้ขอใช้บริการได้สมัครบริการไว้ (แล้วแต่กรณี) ดังนั้น หากผู้ขอใช้บริการเปล่ียนแปลงเลขหมาย

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีผู้ขอใช้บริการจะต้องติดต่อด้วยตนเองผ่านสาขาของธนาคาร (หรือช่องทางอื่นตามท่ีธนาคารก าหนด) เท่านั้นเพ่ือท าเรื่องการ

เปล่ียนแปลงเบอรโ์ทรศัพท์มือถือ กรณีท่ีต้องการเปล่ียนแปลงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ผู้ขอใช้บรกิาร สามารถด าเนินการเปล่ียนแปลง ได้

ด้วยตนเองผ่านบริการ Krungthai NEXT โดยผู้ขอใช้บริการจะต้องยังคงใช้หมายเลขโทรศัพท์เคล่ือนท่ีเดิมในการเปล่ียนแปลง โดยธนาคารจะไม่

รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนก่อนท่ีธนาคารได้รบัหนังสือแจ้งพรอ้มส าเนาเอกสารหลักฐานการเปล่ียนแปลงดังกล่าว ท้ังนี้ ผู้ขอใช้บรกิาร

ยอมรบัวา่การส่งจดหมายไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(e-mail)และข้อความ (SMS) ดังกล่าวอาจมีความล่าช้า 

4.1.10 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้บัญชีเงินฝากร่วม (ท้ังผู้ฝากและผู้ฝากร่วม) ผ่านบริการ Krungthai NEXT เพ่ือ

ตรวจสอบข้อมูลบัญชี และ/หรอื ฝากเงินเข้าบัญชี ตามเงื่อนไขและวธิีการท่ีธนาคารก าหนด 

4.1.11 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ผ่านบริการ Krungthai NEXT เพ่ือตรวจสอบ

ข้อมูลบัญชี และ/หรอืใช้บรกิารอื่นใด ตามเงื่อนไขท่ีธนาคารก าหนด   

4.2. การโอนเงนิ/การหักบญัชีเงนิฝากผ่าน Krungthai NEXT 



4.2.1 การโอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากของตนเองภายในธนาคาร ผู้ขอใช้บรกิารสามารถโอนได้ไม่เกินยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากท่ีสามารถเบิก

ถอนได้ รวมถึงการช าระสินเชื่อบัญชีของผู้ใช้บรกิาร โดยไม่จ ากัดจ านวนเงินและไม่จ ากัดจ านวนครัง้ต่อวนั 

4.2.2 กรณีผู้ขอใช้บรกิารเป็นผู้สมัครใช้บรกิาร Krungthai NEXT และก าหนดวงเงินส าหรบัการโอนเงินไปบัญชีเงินฝากของบุคคลอื่นภายในธนาคาร 

การโอนเงินไปบัญชีเงินฝากต่างธนาคารและ/หรอืช าระค่าสินค้าและบรกิารไวแ้ล้ว  ระบบจะจ ากัดวงเงินการโอนเงินไปบัญชีเงินฝากของบุคคลอื่นภายใน

ธนาคาร และการโอนเงินไปบัญชีเงินฝากต่างธนาคารและ/หรือช าระค่าสินค้าและบรกิารไว้ตามวงเงินท่ีผู้ขอใช้บรกิารได้ก าหนดไวดั้งกล่าว  โดยไม่จ ากัด

จ านวนครัง้ โดยผู้ขอใช้บรกิารสามารถเพ่ิมหรอืลดวงเงินได้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท/วนั ไม่จ ากัดจ านวนครัง้  

4.2.3 กรณีเป็นผู้ขอใช้บริการ Krungthai NEXT ท่ีสมัครใช้บริการรายใหม่ ระบบจะจ ากัดวงเงินการโอนเงินไปบัญชีเงินฝากของบุคคลอื่นภายใน

ธนาคาร และการโอนเงินไปบัญชีเงินฝากต่างธนาคารและ/หรือช าระค่าสินค้าและบรกิารไว้ท่ี 500,000 บาท/วัน ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง โดยผู้ขอใช้บรกิาร

สามารถเพ่ิมหรอืลดวงเงินได้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท/วนั ไม่จ ากัดจ านวนครัง้   

4.2.4 กรณีผู้ขอใช้บรกิาร Krungthai NEXT ต้องการเพ่ิมวงเงินการโอนเงินไปบัญชีเงินฝากของบุคคลอื่นภายในธนาคาร และการโอนเงินไปบัญชีเงิน

ฝากต่างธนาคารและ/หรอืช าระค่าสินค้าและบรกิารเป็น 5,000,000 บาท/วนั ไม่จ ากัดจ านวนครัง้ ผู้ขอใช้บรกิารต้องไปติดต่อท่ีสาขาของธนาคารเท่านั้น 

ท้ังนี้ วงเงินสูงสุดในการท ารายการข้างต้น อาจเปล่ียนแปลงได้ตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด และผู้ขอใช้บริการสามารถขอเปล่ียนแปลงวงเงินสูงสุด

ดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีธนาคารก าหนด 

4.2.5 การหักเงินและ/หรือเบิกใช้วงเงินสินเชื่อจากบัญชีเงินฝากเพ่ือช าระค่าสาธารณูปโภค/ค่าซื้อสินค้า/บริการ/ค่าภาษี/ค่าซื้อหน่วยลงทุนของ

กองทุนต่าง ๆ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารด าเนินการหักเงิน และ/หรือเบิกใช้วงเงินสินเชื่อจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการท่ีให้ไวกั้บ

ธนาคาร เพ่ือช าระหนี้ดังกล่าวให้แก่บุคคลหรอืหน่วยงานหรอืองค์กรผู้รบัช าระเงินตามข้อตกลงท่ีธนาคารมีอยู่กับบุคคลหรอืหน่วยงานหรอืองค์กร  ผู้รบั

ช าระเงินได้ไม่เกินยอดเงินและ/หรอืวงเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากท่ีสามารถเบิกถอนได้ และไม่จ ากัดจ านวนครัง้ต่อวัน รวมท้ัง ยินยอมให้ธนาคารหัก

เงินจากบัญชีเงินฝาก เพ่ือช าระค่าธรรมเนียมการใช้บรกิารผ่านระบบงาน Krungthai NEXT  ตามท่ีธนาคารก าหนดด้วย 

4.2.6 การโอนเงิน/จ่ายเงินผ่านการใชง้าน “Scan and Go” ภายใต้ Krungthai NEXT ซึ่งผู้ขอใช้บรกิารตกลงใช้บรกิารดังกล่าว สามารถท ารายการได้

ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ รวมท้ัง วงเงินสูงสุดต่อวันตามท่ีธนาคารก าหนด โดยผู้ขอใช้บรกิารยินยอมรับผิดชอบในการท าธุรกรรมท่ีเกิดจาก

การใช้บรกิารดังกล่าวทุกประการ 

4.2.7 ผู้ขอใช้บริการท่ีขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามนโยบายของกรมสรรพากร ต้องเป็นผู้ขอใช้บริการท่ีสมัครใช้บริการ Krungthai NEXT ด้วยเลข

ประจ าตัวผู้เสียภาษีเท่านั้น 

4.2.8 หากผู้ขอใช้บรกิารขอระงับการใช้บรกิารชั่วคราวหรอืไม่ใช้บรกิาร Krungthai NEXT แล้ว และไม่ได้ยกเลิกค าส่ังการโอนเงินไปบัญชีเงินฝากของ

บุคคลอื่นภายในธนาคาร และการโอนเงินไปบัญชีเงินฝากต่างธนาคารและ/หรือช าระค่าสินค่าและบริการท่ีท าไว้ล่วงหน้าดังกล่าว ให้ถือว่าค าส่ังท่ีท าไว้

ล่วงหน้ายังคงมีผลอยู่ต่อไป 

4.2.9  ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้บริการ Krungthai NEXT เพ่ือโอนเงินไปต่างประเทศ หรือช าระค่าสินค้าและ/หรือบริการในต่างประเทศได้ตาม

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ รวมท้ัง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) วงเงินสูงสุดต่อวันและ/หรืออัตราแลกเปล่ียน (กรณีมีการแลกเปล่ียนเงิน) และ/หรือ

แหล่งเงินท่ีใช้ในการท าธุรกรรม (เช่น บัญชีเงินฝาก Krungthai Inter Wallet) ตามท่ีธนาคารก าหนด  

4.3 การใช้บรกิารบญัชีกองทุน   

4.3.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงตามข้อก าหนดและเงื่อนไขการให้บริการด้านกองทุนรวมของธนาคาร ซึ่งธนาคารเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ท่ีเป็นหน่วย

ลงทุนให้กับบรษัิทหลักทรพัย์จัดการกองทุน (“บรษัิทจัดการ”) ท่ีธนาคารได้รบัการแต่งต้ังเป็นนายหน้าโดยบรษัิทจัดการ 

4.3.2 ผู้ขอใช้บรกิารตกลง และยอมรับว่าธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการส่งค าส่ังซื้อ ขาย สับเปล่ียน หน่วยลงทุนของกองทุนใดๆไปยังบรษัิทจัดการ

ผ่าน Krungthai NEXT หรอืผ่านช่องทางอื่นใดท่ีธนาคารก าหนด 

4.4 การใช้บรกิารเก่ียวกับการซื้อสินค้า และ/หรอืบรกิาร 

4.4.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรบัว่า ธนาคารเป็นเพียงช่องทาง และเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการซื้อสินค้า และ/หรือ บริการเท่านั้น ธนาคารไม่มี

ความรบัผิดต่อผู้ขอใช้บรกิาร หรอืบุคคลใดๆในความเสียหายอันเกิดจากสินค้า และ/หรอื บรกิารใดๆท้ังส้ิน  

4.5 การใช้บรกิารบตัรเครดิตเคทีซ ี

4.5.1 ผู้ขอใช้บรกิารมีสิทธิใช้บรกิารเรยีกดูข้อมูลบัตรเครดิตทุกประเภท (ท้ังบัตรหลักและบัตรเสรมิ) และ/หรอืสินเชื่อส่วนบุคคลทุกประเภทของผู้ขอใช้

บรกิารท่ีมีอยู่กับ บรษัิท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรยีกวา่ “เคทีซี”) ผ่านบรกิาร Krungthai NEXT ของธนาคาร โดยผู้ขอใช้บรกิาร

ตกลงและรบัทราบวา่เคทีซี อาจเปิดเผย แลกเปล่ียน ส่ง หรอื โอนข้อมูลเก่ียวกับบัญชบัีตรเครดิต (ท้ังบัตรหลักและบัตรเสรมิ) และสินเชื่อส่วนบุคคลทุก

ประเภทดังกล่าวของผู้ขอใช้บรกิาร เช่น ชื่อบัญชี หมายเลขบัตร ประเภทบัตร ยอดเงินท่ีใช้ไป ยอดเรยีกเก็บเต็มจ านวน วนัสรุปยอดบัญชี วนัครบก าหนด



ช าระ ข้อมูลการช าระเงินล่าสุดท้ังยอดเงินและวันท่ีช าระ และคะแนนสะสม เป็นต้น ให้แก่ธนาคาร สมาชิกใดๆภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

และผู้รับจ้าง และตัวแทนใดๆท่ีท าหน้าท่ีประมวลผลของธนาคาร เพ่ือประโยชน์ในการให้บรกิารดังกล่าว ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามท่ี

ธนาคารก าหนด 

4.5.2 ผู้ขอใช้บรกิารตกลง และรับทราบว่าธนาคารอาจเปิดเผย แลกเปล่ียน ส่ง หรือโอนข้อมูลใดๆของบัญชีเงินฝากออมทรพัย์ และ/หรือบัญชีกระแส

รายวนั ท่ีมีชื่อบัญชีของผู้ขอใช้บรกิาร ท้ังท่ีมีอยู่ในขณะนี้ และ/หรอืท่ีจะมีข้ึนต่อไปในภายหน้าท่ีเชื่อมโยงกับ Krungthai NEXT ให้แก่เคทีซี และผู้รบัจ้าง 

และ/หรอืตัวแทนใดๆ ท่ีท าหน้าท่ีประมวลผลของเคทีซี เพ่ือการใช้บรกิารเรยีกดูข้อมูลบัญชีเงินฝากดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชัน TAP KTC และ/หรอืแอป

พลิเคชันอื่นๆของเคทีซีรวมท้ังการช าระหนี้บัตรเครดิต (ท้ังบัตรหลัก และบัตรเสรมิ) และสินเชื่อส่วนบุคคลทุกประเภท ของผู้ขอใช้บรกิารท่ีมีอยู่กับเคที

ซี ด้วยการหักช าระเงินใดๆจากบัญชีเงินฝากดังกล่าว และ/หรอืบรกิารอื่นๆ (ถ้าม)ี 

4.6 การให้บรกิาร NEXT Money 

4.6.1 ผู้ขอใช้บริการสามารถเติมเงินเข้า NEXT Money เพ่ือใช้บริการ NEXT Money ผ่าน Krungthai NEXT หรือช่องทางอื่นตามท่ีธนาคารก าหนด 

ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิีการตามข้อตกลงฉบับนี้และ/หรอืตามท่ีธนาคารก าหนด 

4.6.2 ผู้ขอใช้บรกิารสามารถใช้หมายเลข e-Wallet ID ท่ีได้รบัจากธนาคาร ในการรบัโอนเงินผ่านช่องทางต่างๆตามท่ีธนาคารก าหนด 

4.6.3 ผู้ขอใช้บริการสามารถน าบัญชีเงินฝาก หรือบัญชีบัตรเครดิต ท่ีผู้ใช้บริการ หรือเจ้าของบัญชียินยอมให้ใช้ น ามาผูกเพ่ือใช้บริการ ในการท า

ธุรกรรมต่างๆ ผ่าน NEXT Money ท้ังนี้ ผู้ขอใช้บริการหรอืเจ้าของบัญชีต้องให้ความยินยอมในการหักเงินและท าธุรกรรมอื่น ๆ (ถ้ามี) กับบัญชีเงิน

ฝาก หรอืบัตรเครดิต ผ่านวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรอืวธิีการอื่น ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิีการตามท่ีธนาคารก าหนด 

4.7 บรกิารถอนเงนิไมใ่ช้บตัร 

4.7.1 ผู้ขอใช้บริการสามารถถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการโดยไม่ใช้บัตรเอทีเอ็มและ/หรือบัตร เดบิตตามข้ันตอนและวิธีการ รวมท้ัง 

เงื่อนไขท่ีธนาคารก าหนด โดยสามารถถอนเงินได้ไม่เกิน 20,000 บาท/รายการ และรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท/วนั และไม่เกิน 20 ครัง้/วนั หรอืตามท่ี

ธนาคารก าหนด โดยใช้บรกิารท่ีเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร เช่น เครื่อง ATM และ/หรอืเครื่อง ADM เป็นต้น (“เครื่องอิเล็กทรอนิกส์”)  โดยผู้ขอ

ใช้บรกิารต้องท ารายการเพ่ือสรา้งรหัสส าหรบัถอนเงินผ่าน Krungthai NEXT พรอ้มก าหนดจ านวนเงินในการท ารายการ และน ารหัสถอนเงินดังกล่าว

ไปท ารายการถอนผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเท่านั้น ท้ังนี้  รหัสส าหรบัถอนเงินดังกล่าว ต้องใช้ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนด (ซึ่ง

ปัจจุบันก าหนดไว้ 15 นาที แต่ต่อไปอาจเปล่ียนแปลงได้ตามท่ีธนาคารก าหนด) หากใช้รหัสถอนเงินเกินกว่าระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการตกลงและ

รบัทราบวา่ รหัสถอนเงินจะไม่สามารถใช้เพ่ือท ารายการถอนเงินได้ 

4.7.2 ผู้ขอใช้บรกิารสามารถยกเลิกการถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรได้โดยกดปุ่ม "ยกเลิกถอนเงิน" ภายหลังท ารายการถอนเงินผ่าน Krungthai NEXT หรอื 

กดปุ่ม "ยกเลิก" ในหน้าจอเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ในหน้าจอยืนยันการท ารายการ 

4.7.3 ผู้ขอใช้บรกิารตกลงและยอมรบัว่า ในการท ารายการถอนเงินไม่ใช้บัตร จะต้องท ารายการท่ีเครื่อง อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารควบคู่กับรหัสถอน

เงินท่ีผู้ขอใช้บริการสร้างข้ึนผ่าน Krungthai NEXT เท่านั้น หากมีการถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรโดยปฏิบัติถูกต้องตามข้ันตอนท่ีธนาคารก าหนด ผู้ขอใช้

บรกิารตกลงและยินยอมให้ถือวา่เป็นการท ารายการโดยผู้ขอใช้บรกิารเองทุกประการ และธนาคารไม่มีหน้าท่ีต้องรบัผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก

การท ารายการถอนเงินไม่ใช้บัตรนั้นแต่อย่างใด 

4.8 บรกิาร Krungthai Connext 

4.8.1  ภายใต้ข้อก าหนดตามข้อ 4.8 นี้   

"อุปกรณ์อิเล็กทรอนกิส์” หมายความถึง โทรศัพท์เคล่ือนท่ีและ/หรอือุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นของผู้ขอใช้บรกิารท่ีมีการดาวน์โหลดและติดต้ัง

โปรแกรม LINE Application ส าหรบัใช้บัญชี LINE ท่ีผู้ขอใช้บรกิารขอใช้บรกิารและ/หรอืท ารายการผ่านบรกิาร Krungthai Connext 

“โทรศัพท์เคลื่อนท่ี” หมายความถึง โทรศัพท์เคล่ือนท่ีของผู้ขอใช้บรกิารท่ีใช้ส าหรบัรบัรหัส One Time Password (OTP) (หรอืรหัสอื่นใด) เพ่ือการ

ลงทะเบียนใช้บรกิาร Krungthai Connext 

"บัญชีเพ่ือใช้บรกิาร" หมายความถึง บัญชีเงินฝากออมทรพัย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กับธนาคาร (เฉพาะบัญชีเงิน

ฝากในชื่อบัญชีผู้ขอใช้บริการคนเดียว) (รวมท้ังบัญชีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเลขท่ีบัญชีไปด้วย) หรือบัญชีใดๆ ของผู้ขอใช้บริการ ตามท่ีธนาคารก าหนด 

เพ่ือใช้กับบรกิาร Krungthai Connext ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขนี้ 

"บัญชี LINE" หมายความถึง บัญชีซึ่งผู้ขอใช้บริการได้ลงทะเบียนขอใช้บริการบนระบบปฏิบัติการ LINE Application กับผู้ให้บริการ LINE 

Application (คือ บรษัิท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด และหมายความรวมถึงบุคคลท่ีได้มอบหมายให้ด าเนินการแทนด้วย) 



"บญัชี Krungthai Connext” หมายความถึง บัญชีส าหรบัการใช้บรกิาร Krungthai Connext  ซึ่งผู้ขอใช้บรกิารได้ลงทะเบียนขอใช้บรกิารผ่านระบบ

บริการ Krungthai Connext บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (เฉพาะบัญชีเงินฝากในชื่อบัญชีผู้ขอใช้บริการคนเดียว) (รวมท้ังบัญชีท่ีมีการเปล่ียนแปลง

เลขท่ีบัญชีไปด้วย) หรอืบัญชีใดๆ ของผู้ขอใช้บรกิารตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิีการตามท่ีธนาคารก าหนด 

4.8.2 คุณสมบัติผู้ขอใช้บรกิาร และการลงทะเบียนใช้บรกิาร 

 ผู้ขอใช้บริการต้องเป็นบุคคลธรรมดา (หรือลูกค้าประเภทอื่นตามท่ีธนาคารก าหนด) และเป็นเจ้าของบัญชีเพ่ือใช้บริการ และรับเป็นเพ่ือนกับบัญชี 

Krungthai Connext  ของธนาคารในระบบปฏิบัติการ LINE Application และลงทะเบียนการใช้บรกิาร Krungthai Connext  ผ่านบัญชี LINE ตาม

หลักเกณฑ์และวธิีการ ดังนี้ 

 (1) ผู้ขอใช้บริการต้องด าเนินการยืนยันตัวตนด้วยการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ขอใช้บริการ ตามรายการท่ีปรากฏบนหน้าจอของโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  

ได้แก่ (1.1) เลขประจ าตัวประชาชน (กรณีคนไทย) หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างชาติ)  และ/หรือ (1.2) หมายเลขโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

และ/หรอื (1.3) ข้อมูลอื่นใดตามท่ีธนาคารก าหนด (ถ้าม)ี หรอืด้วยวธิีการอื่นใดตามท่ีธนาคารก าหนด 

(2) เมื่อผลการตรวจสอบข้อมูลเพ่ือยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้บรกิารถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร ผู้ขอใช้บริการจะได้รับอนุญาตให้ใช้บรกิารได้

ทันทีหรือภายในระยะเวลาตามท่ีธนาคารก าหนด แต่หากผลการตรวจสอบปรากฏว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือระบบตรวจสอบข้อมูลเพ่ือยืนยันตัวตนผู้ขอใช้

บรกิารไม่ได้ภายในเวลาตามท่ีธนาคารก าหนด  ให้ถือวา่ การลงทะเบียนขอใช้บรกิารไม่ส าเรจ็ และผู้ขอใช้บรกิารจะได้รบัแจ้งให้ทราบผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

 (3) ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารมีสิทธิบันทึกและจัดเก็บข้อมูลของผู้ขอผู้ใช้บริการตามรายละเอียดท่ีระบุในการลงทะเบียนขอใช้บริการ และการท า

รายการการใช้บริการผ่านบริการ Krungthai Connext ท่ีจะมีข้ึนในภายหน้าต่อไปท้ังหมด  ท้ังนี้  ผู้ขอใช้บริการคนใดคนหนึ่ง สามารถใช้บริการ 

Krungthai Connext ได้กับ 1 บัญชี Line ของตนเองเท่านั้น 

ท้ังนี้ การลงทะเบียนใช้บริการ Krungthai Connext สามารถใช้ช่องทางอื่นและ/หรือวิธีการอื่นได้ตามท่ีธนาคารก าหนด และผู้ขอใช้บริการมีสิทธิใช้

บรกิาร Krungthai Connext ได้เฉพาะการใช้ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครอืข่ายและ/หรอืระบบตามท่ีธนาคารก าหนดเท่านั้น  

4.8.3 ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้บริการ Krungthai Connext ได้ผ่านระบบปฏิบัติการ LINE Application ท่ีติดต้ังบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตาม

ประเภทบริการท่ีธนาคารอนุญาต รวมท้ัง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) การได้รับการแจ้งเตือนผ่านบัญชี LINE เมื่ อมีรายการการใช้บริการผ่านบริการ 

Krungthai Connext หรือมีธุรกรรมเก่ียวกับบัญชีเพ่ือใช้บริการตามเงื่อนไขท่ีผู้ขอใช้บริการก าหนดไว้ส าหรับการใช้บริการ Krungthai Connext 

ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วธิีการ ตลอดจนระยะเวลาตามท่ีธนาคารก าหนด  

4.8.4  ข้อมูลใดๆ ท่ีผู้ขอใช้บรกิารได้รบัจากการแจ้งเตือนหรอืบรกิารใดๆ ภายใต้บรกิาร Krungthai Connext เป็นเพียงข้อมูลในเบ้ืองต้น ซึ่งธนาคาร

ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรอืเปล่ียนแปลงในภายหลัง หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง 

4.8.5 ผู้ขอใช้บรกิารไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมและ/หรอืค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าบริการส าหรับการใช้บริการต่างๆผ่านบรกิาร Krungthai Connext แต่

อย่างใด เวน้แต่ธนาคารจะก าหนดไวเ้ป็นประการอื่น โดยจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บรกิารทราบล่วงหน้าตามช่องทางและวธิีการท่ีธนาคารก าหนด  

4.8.6 เมื่อผู้ขอใช้บริการโอนหรือเปล่ียนตัวผู้ครอบครองใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้บริการ Krungthai Connext    ผู้ขอใช้บริการตกลงจะ

ด าเนินการเพ่ือไม่ให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวใช้บรกิาร Krungthai Connext ส าหรบับัญชี Line ของผู้ขอใช้บรกิาร และจะแจ้งให้ธนาคารทราบ

ทันที  มิฉะน้ัน  ผู้ขอใช้บรกิาร     ตกลงยินยอมรบัผิดชอบเองท้ังส้ิน 

4.9 บรกิาร Krungthai Travel Card 

เป็นบัตร VISA/UnionPay Prepaid Card ท่ีรองรบัความต้องการของลูกค้าท่ีเดินทางและใช้จ่ายในต่างประเทศ  

4.9.1 ผู้ขอใช้บรกิารสามารถสมัครขอใช้บัตร Krungthai Travel Card  ผ่าน Krungthai NEXT และ/หรอืสาขาของธนาคาร และเมื่อได้รบับัตรสามารถ

เปิดใช้ (Activate) Krungthai Travel Card  ท่ีธนาคารออกให้แก่ผู้ขอใช้บรกิารผ่าน Krungthai NEXT 

4.9.2 การเติมเงินในบัตร Krungthai Travel Card  เติมได้เฉพาะสกุลเงินบาทเท่านั้น  

4.9.3 การซื้อเงินสกุลต่างประเทศในบัตร Krungthai Travel Card โดยจะหักเงินจากเงินบาทในบัตร Krungthai Travel Card  หรือขายเงินสกุล

ต่างประเทศในบัตร Krungthai Travel Card  และให้น าเข้าเป็นเงินบาทในบัญชีท่ีผู้ขอใช้บรกิารก าหนด โดยสามารถ ซื้อ-ขาย เงินสกุลต่างประเทศได้

ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ขอใช้บริการต้องตรวจสอบอัตราแลกเปล่ียนเงินในขณะท่ีผู้ขอใช้บริการท ารายการผ่าน Krungthai NEXT เนื่องจากอัตรา

แลกเปล่ียนอาจมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

4.9.4 ผู้ขอใช้บรกิารสามารถถอนเงินสดตามสกุลเงินในบัตร Krungthai Travel Card ท่ีเครื่อง ATM ต่างประเทศท่ัวโลก 

4.9.5 ผู้ขอใช้บรกิารสามารถใช้บัตร Krungthai Travel Card ช าระค่าสินค้าและบริการ ณ ร้านค้า/จุดบรกิารผ่านเครื่อง EDC ด้วยสกุลเงินในบัตร ณ 

รา้นค้าในต่างประเทศท่ีรบับัตร VISA/UnionPay    



4.9.6 ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้บัตร Krungthai Travel Card สามารถถอนเงินสดสกุลต่างประเทศท่ีสาขา/จุดให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศของธนาคารตามสาขาท่ีธนาคารก าหนด 

4.9.7 ผู้ขอใช้บรกิารสามารถก าหนดและ/หรอืเปล่ียนแปลง  PIN ของบัตร Krungthai Travel Card ได้ท่ีตู้ ATM ของธนาคารหรอืท่ีสาขาของธนาคาร 

ท้ังนี้ การใช้บรกิารดังกล่าวนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิการตามท่ีธนาคารก าหนด 

4.10 บรกิาร NDID  

NDID (National Digital ID) เป็นเทคโนโลยีเพ่ือการยืนยันตัวบุคคลแบบดิจิทัลผ่านระบบออนไลน์ด้วยความสะดวกและปลอดภัย ในการยืนยันตัวตน

เพ่ือรับบริการต่าง ๆ  จากทางภาครฐัและเอกชน เช่น ธนาคาร ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจหลักทรพัย์และการลงทุน โดยผู้ใช้บรกิารไม่ต้องเดินทางไปแสดง

ตัวตน ณ สถานท่ีท าการนั้น ๆ ลดข้ันตอนการกรอกข้อมูล และลดงานเอกสารซ้าซ้อน ท้ังนี้ การใช้บรกิารดังกล่าวนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ

วธิการตามท่ีธนาคารก าหนด  

4.11 บรกิาร Krungthai Inter Wallet 

4.11.1 ผู้ขอใช้บริการสามารถเติมเงิน, แลกเปล่ียนสกุลเงินต่างประเทศ, ดูรายการเคล่ือนไหวบัญชีสกุลเงินต่างๆ และบริการอื่น ๆ ได้ด้วยตนเองผ่าน 

Krungthai NEXT หรอืช่องทางอื่นตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวธิีการตามข้อตกลงฉบับนี้และ/หรอืตามท่ีธนาคารก าหนด  

4.11.2 ผู้ขอใช้บรกิารสามารถใช้มูลค่าเงินใน Krungthai Inter Wallet ท าธุรกรรมผ่านช่องทางต่างๆ ได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ รวมท้ัง 

วงเงินสูงสุดต่อวนั และ/หรอือัตราแลกเปล่ียน (กรณีมีการแลกเปล่ียนเงิน) ตามท่ีธนาคารก าหนด  

4.11.3 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรอืระงับการใช้บรกิารท่ีเก่ียวข้องและเรยีกค่าเสียหายได้ทันที หากเห็นวา่การใช้บรกิารของผู้ขอใช้บรกิารอาจ

เป็นการใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ทางการค้าในเชิงพาณิชย์หรือเป็นการใช้เพ่ือการเก็งก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน หรือวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการใช้

จ่ายส าหรบัการอุปโภคหรอืบรโิภค หรอืเป็นการฝ่าฝืน หรอืมีแนวโน้มจะฝ่าฝืนกฎหมาย หรอืข้อก าหนดหรอืประกาศใดๆ ของหน่วยงานท่ีมีอ านาจ 

4.12 บรกิารโอนเงนิระหวา่งประเทศ 

4.12.1 ผู้ขอใช้บรกิารตกลงและยอมรบัตามข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้บรกิารเก่ียวกับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศของธนาคาร 

4.12.2 ผู้ขอใช้บรกิารตกลงและยอมรบัวา่ ประเทศและสกุลเงินท่ีให้บรกิาร รวมท้ังค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร เป็นไปตามท่ีธนาคารก าหนด ซึ่งผู้ขอใช้บรกิาร

สามารถโอนได้ไม่เกินยอดเงินคงเหลือท่ีสามารถถอนได้จากบัญชีท่ีธนาคารก าหนด โดยสามารถท ารายการได้สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท/รายการ ไม่

จ ากัดจ านวนครัง้ และวงเงินการท ารายการข้ึนอยู่กับผู้ขอใช้บรกิาร และ/หรอืประเภทบัญชี แต่ไม่เกินวงเงินตามเงื่อนไขท่ีธนาคารก าหนด 

4.13 บรกิาร PromptPay International 

ธนาคารจะให้บริการส าหรับ PromptPay International ซึ่งเป็นบริการรับเงินโอนจากหรือโอนเงินไปยังต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข 

ระยะเวลา และวิธีการ รวมท้ัง อัตราค่าธรรมเนียมตามท่ีธนาคารก าหนด รวมท้ังผู้ขอใช้บริการยังตกลงตามข้อก าหนดและเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ดังต่อไปนี้

ด้วย  

4.13.1 การใช้บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศของผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารด าเนินการเปิดเผยข้อมูลชื่อบัญชี เลขท่ีบัญชี และ/

หรอืข้อมูลอื่นใดของผู้ขอใช้บรกิารไปยังผู้โอนเงินและผู้ให้บรกิารโอนเงินในต่างประเทศ เพ่ือวตัถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรอืกฎเกณฑ์

ใดๆ ท่ีมีผลบังคับใช้กับผู้ให้บรกิารโอนเงินและเพ่ือการตรวจสอบในความถูกต้องในการท าธุรกรรม     

4.13.2 การใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศของผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารด าเนินการเปิดเผยข้อมูลชื่อบัญชี เลขท่ีบัญชี และ/หรือ

ข้อมูลอื่นใดของผู้ขอใช้บริการไปยังผู้รับเงินโอนและผู้ให้บริการรับเงินโอนในต่างประเทศ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือ

กฎเกณฑ์ใดๆ ท่ีมีผลบังคับใช้กับผู้ให้บรกิารรบัเงินโอนและเพ่ือการตรวจสอบในความถูกต้องในการท าธุรกรรม 

ท้ังนี้  ในการโอนเงินไปต่างประเทศ ผู้ขอใช้บรกิารตกลงและยอมรบัวา่ ผู้ขอใช้บรกิารจะโอนเงินไปต่างประเทศตามสกุลเงินต่างประเทศและแหล่งเงินท่ีใช้

ในการท าธุรกรรม (เช่น บัญชีเงินฝาก Krungthai Inter Wallet) ตามท่ีธนาคารก าหนด และหากจะต้องแลกเปล่ียนจากเงินสกุลบาทเป็นเงินสกุล

ต่างประเทศเพ่ือการโอนไปต่างประเทศดังกล่าว ผู้ขอใช้บรกิารตกลงจะแลกเปล่ียนเงินดังกล่าวโดยใช้อัตราแลกเปล่ียนเงินตามท่ีธนาคารก าหนด และให้

ถือว่าข้อก าหนดและเงื่อนไขข้อ 4.13 นี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้บริการเงินฝากออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันและ/หรือ

ผลิตภัณฑ์หรอืบรกิารอื่นท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้ขอใช้บรกิารมีอยู่กับธนาคารด้วย  นอกจากนี้ ผู้ขอใช้บรกิารตกลงวา่ ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บรกิารมีสัญชาติไทย จะไม่

โอนเงินจากประเทศไทยเข้าบัญชีตนเองในต่างประเทศ       

5.ความสมบูรณ์ของการใช้บรกิาร และผลผูกพันของผู้ขอใช้บรกิาร 



5.1 ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าบันทึกหลักฐานหรือเอกสารใด ๆก็ตาม ท่ีธนาคารได้จัดท าข้ึน อันเนื่องจากการใช้บริการผ่าน Krungthai NEXT นั้น มี

ความถูกต้องทุกประการโดยไม่จ าต้องให้ผู้ขอใช้บรกิารตรวจสอบหรอืลงลายมือชื่อก่อนแต่อย่างใด 

5.2 หากเอกสาร และ/หรอืหลักฐาน และ/หรอืรายละเอียดข้อมูลใด ๆ ท่ีผู้ขอใช้บรกิารได้ส่งมาให้กับธนาคาร  ไม่วา่จะส่งมาในรูปแบบใด มีความผิดพลาด

หรอืบกพรอ่ง และผู้ขอใช้บรกิารมีความประสงค์จะขอแก้ไขความผิดพลาดหรอืบกพรอ่งดังกล่าว หรอืเปล่ียนแปลงข้อมูลใด ๆ ผู้ขอใช้บรกิารจะต้องแจ้ง

ให้แก่ธนาคารทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือตามแบบฟอรม์ท่ีธนาคารก าหนด พร้อมส าเนาเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้องท่ีต้องการแก้ไขเปล่ียนแปลง ก่อนท่ี

ธนาคารจะน าข้อมูลเข้าระบบของธนาคาร หากผู้ขอใช้บรกิารแจ้งให้ธนาคารทราบหลังจากท่ีธนาคารได้น าข้อมูลเข้าระบบแล้ว ธนาคารขอสงวนสิทธิในการ

ไม่แก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ขอใช้บริการ ท้ังนี้ การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าว จะมีผลสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้แจ้งผลการ

เปล่ียนแปลงให้ผู้ขอใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวิธีอื่นตามท่ีธนาคารก าหนดแล้ว ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ี

เกิดข้ึนก่อนท่ีการแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์ โดย   ผู้ขอใช้บรกิารตกลงยินยอมรบัผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเองท้ังส้ิน 

5.3 การด าเนินการใด ๆ ท่ีผู้ขอใช้บรกิารได้ท ารายการไวล่้วงหน้า ก่อนท่ีจะขอยกเลิกรายการท่ีได้ท าไวล่้วงหน้าดังกล่าวกับธนาคาร ผู้ขอใช้บรกิารตกลงให้

ถือวา่ยังคงมีผลใช้ได้ผูกพันผู้ขอใช้บรกิารอยู่ จนกวา่ผู้ขอใช้บรกิารจะได้ท ารายการยกเลิกรายการท่ีท าไวล่้วงหน้าแล้วนั้นโดยถูกต้องสมบูรณ์ 

5.4 ผู้ขอใช้บรกิารรบัรองวา่ บรรดาเอกสาร ข้อมูล รายละเอียดใดๆ ท่ีปรากฏ และ/หรอื ท่ีได้ส่งมาให้ธนาคาร   ไม่วา่จะส่งมาในรูปแบบใด มีความถูกต้อง

แท้จรงิ และในกรณีท่ีมีความผิดพลาดในการให้บรกิาร ซึ่งรวมถึงการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก และ/หรอืเบิกใช้วงเงินสินเชื่อ และ/หรอืโอนเงินเข้าบัญชี

เงินฝากเกิดข้ึน อันเนื่องมาจากความผิดพลาดหรือบกพร่องแห่งเอกสาร และ/หรือข้อมูล และ/หรือรายละเอียดดังกล่าว หรือมีข้อบกพรอ่งผิดพลาด

ใดๆ เกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารด าเนินการตามเอกสาร และ/หรือข้อมูล และ/หรือรายละเอียดดังกล่าวไม่วา่ด้วยเหตุใดก็ตาม ซึ่งไม่ใช่ความบกพรอ่งหรอื

ผิดพลาดของธนาคาร ผู้ขอใช้บรกิาร ตกลงวา่ธนาคารไม่ต้องรบัผิดชอบแต่อย่างใด  โดยผู้ขอใช้บรกิารตกลงจะด าเนินการใช้สิทธิเรยีกรอ้งไปยังผู้ได้รับ

ประโยชน์เองโดยตรง ท้ังนี้ ผู้ขอใช้บรกิารจะไม่เรยีกรอ้งให้ธนาคารหักหรอืเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของบุคคลซึง่ผู้ขอใช้บรกิารระบุหรอืของบุคคล

ใดคืนให้แก่ผู้ขอใช้บรกิาร และขอสละสิทธิในการฟ้องรอ้งให้ธนาคารชดใช้เงินหรอืค่าเสียหายใดๆ อันเกิดจากความผิดพลาดดังกล่าวข้างต้น 

5.5 ผู้ขอใช้บรกิารตกลงจะไม่กระท าการใดๆ อันมีผลให้ธนาคารต้องเข้ารว่มในข้อพิพาทระหวา่งผู้ขอใช้บรกิารกับบุคคลอื่นใด ซึ่งเก่ียวเนื่องหรอืเก่ียวข้อง

กับการให้บริการ Krungthai NEXT ตามข้อตกลงฉบับนี้ โดยหากผู้ขอใช้บรกิารมีข้อต่อสู้ และ/หรือสิทธิเรยีกร้องใดๆ ก็จะไปด าเนินการกับบุคคลอื่น

ด้วยตนเอง 

5.6 การด าเนินการใดๆ ผ่านบริการ Krungthai NEXT อาทิเช่น การโอนเงิน การเบิกใช้วงเงินสินเชื่อ การแก้ไขบัญชีเงินฝาก การยกเลิก/เพ่ิมบัญชี

เงินฝาก การแก้ไขข้อมูลการช าระค่าสินค้าและบรกิารหรอือื่นๆ ท้ังท่ีเป็นการกระท าของผู้ขอใช้บรกิารเอง หรอืเป็นการกระท าท่ีเกิดข้ึนโดยบุคคลอื่น ไม่วา่

โดยประการใดก็ตาม หากได้กระท าไปโดยการใช้ PIN ท่ีเก่ียวข้องกับบรกิารนี้แล้ว ผู้ขอใช้บรกิารตกลงให้ถือวา่เป็นการกระท าท่ีถูกต้องสมบูรณ์ของผู้ขอ

ใช้บรกิารซึ่งมีผลผูกพันผู้ขอใช้บรกิารเสมือนหนึ่งได้กระท าโดยผู้ขอใช้บริการเอง และผู้ขอใช้บรกิารยินยอมรบัผิดชอบในการกระท าดังกล่าวทุกประการ 

รวมท้ังให้ถือวา่เป็นการท่ีผู้ขอใช้บรกิารได้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ไวแ้ก่ธนาคารเพ่ือเป็นหลักฐานในการด าเนินการผ่าน Krungthai NEXT ในครัง้

นั้นๆ โดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว และตกลงให้ธนาคารสามารถใช้ข้อมูลการด าเนินการดังกล่าวเป็นต้นฉบับเอกสารท่ีใชเ้ป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์วา่ผู้

ขอใช้บรกิารได้ด าเนินการดังกล่าวเพ่ือใช้ในการด าเนินการทางกฎหมายได้ทุกประการ โดยผู้ขอใช้บรกิารไม่ต้องท าหรอืลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ เพ่ือ

เป็นหลักฐานในการนั้นอีก เว้นแต่ธนาคารจะแจ้งหรือจะมีการก าหนดไว้อย่างชัดเจน และผู้ขอใช้บริการตกลงว่าธนาคารไม่จ าต้องรับผิดใดๆในค วาม

เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าข้างต้นโดยผู้ขอใช้บรกิารยินยอมรบัผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าดังกล่าวข้างต้นทุกประการเวน้แต่จะ

เป็นกรณีตามข้อ 7. นอกจากนี้ ในกรณีท่ีมีความเสียหายใดๆเกิดข้ึนแก่ธนาคาร อันเนื่องมาจากการใช้บริการ Krungthai NEXT ของผู้ขอใช้บริการ ผู้

ขอใช้บรกิารตกลงยินยอมรบัผิดชอบชดใช้บรรดาค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดให้แก่ธนาคารโดยส้ินเชิง โดยไม่มีเงื่อนไขแต่อย่างใดท้ังส้ิน 

5.7 ธนาคารขอสงวนสิทธิท่ีจะแก้ไข เปล่ียนแปลงข้อมูลท่ีผู้ขอใช้บริการได้รับจาก Krungthai NEXT ซึ่งรวมถึงข้อมูลเก่ียวกับค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร 

อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบ้ีย หรอืข้อมูลอื่นใด ซึ่งเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นได้ตลอดเวลา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่มีผลผูกพันธนาคาร โดย

ธนาคารจะได้ประกาศแจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ขอใช้บรกิารทราบ ณ ส านักงาน/สาขาของธนาคาร และ/หรอืแผ่นพับ ใบปลิว แผ่นโฆษณา 

และ/หรอืส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และ/หรอืช่องทางอื่นๆ ตามท่ีธนาคารก าหนด 

5.8 ผู้ขอใช้บรกิารรบัทราบวา่ธนาคารอาจติดต่อสอบถาม สืบค้น ตรวจสอบสถานะภาพ ข้อมูลรายละเอียดบางประการหรอืท้ังหมดของผู้ขอใช้บรกิารจาก

หน่วยงานราชการ (เช่น กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือส านักทะเบียนราษฎร ์กรมการปกครอง เป็นต้น) สถาบันการเงิน บุคคลหรอืนิติ

บุคคลใดก็ได้ ในกรณีท่ีจ าเป็นและ/หรือในกรณีท่ีธนาคารเห็นสมควร และ/หรือเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดบางประการหรอืท้ังหมดของผู้ขอใช้บริการ

ให้แก่หน่วยงานราชการท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย หรือเป็นการด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนด และรับทราบว่าธนาคารอาจใช้ข้อมูลนี้ในการแก้ไข 

ปรับปรุง เพ่ิมเติมข้อมูลเดิมของธนาคารให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน รวมท้ังรับทราบว่าธนาคารอาจใช้ข้อมูลเพ่ือการพิจารณาและน าเสนอข่าวสาร 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ บรกิาร และ/หรือข้อเสนอพิเศษอื่นของธนาคารให้ผู้ขอใช้บริการทราบตามช่องทางท่ีธนาคารก าหนด ซึ่งรวมถึงการส่งหรอืแจ้งผ่าน

ระบบ SMS  

5.9 ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า จะไม่เปิดเผย หรืออนุญาตให้พนักงาน ตัวแทน หรือผู้แทนเปิดเผยข้อมูลใดๆ ซึ่งโดยสภาพหรือธนาคารก าหนดว่าเป็น

ความลับ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ ข้อมูลท่ีเก่ียวกับข้อความในข้อตกลงฉบับนี้แก่บุคคลใดๆ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของ

ธนาคารไม่ว่าเวลาใด เว้นแต่       การเปิดเผยข้อมูลตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือหน่วยราชการท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย หรือศาล ซึ่งผู้ขอใช้บรกิารจะต้อง



แจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าตามสมควรเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการเปิดเผยข้อมูล ท้ังนี้    หากเกิดความเสียหายใดๆ เนื่องจากการท่ีผู้ขอใช้บรกิาร

เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับแก่บุคคลภายนอก โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคาร ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึนแต่เพียงผู้เดียว 

5.10 ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมผูกพันและตกลงปฏิบัติตามคู่มือ ระเบียบและวิธีปฏิบัติของธนาคารและเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้บริการ  

Krungthai NEXT ซึ่งธนาคารได้ส่งหรอืประกาศ หรอืแจ้งไปยังผู้ขอใช้บรกิารท้ังท่ีมีอยู่ ณ ขณะน้ีและท่ีธนาคารจะได้เพ่ิมเติมต่อไปนอกจากน้ี คู่มือหรอื

เอกสารใดๆ เก่ียวกับการใช้บริการ Krungthai NEXT ท่ีธนาคารจะส่ง หรือประกาศ หรือแจ้งเพ่ิมเติมต่อไปในภายหน้า ให้ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของ

ข้อตกลงฉบับนี้ด้วย รวมท้ังผู้ขอใช้บริการยินยอมปฏิบัติตามระเบียบและวิธีปฏิบัติของธนาคาร และ/หรือข้อก าหนดตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ัง

จัดท าเอกสารอื่นใดให้แก่ธนาคารตามท่ีธนาคาร  และ/หรอืทางราชการเป็นผู้ก าหนดด้วย 

5.11 ข้อตกลงฉบับนี้รวมถึงข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ และ/หรือการท าธุรกรรมทางการเงินใดๆ ท่ีธนาคารได้จัดให้มีข้ึนผ่าน Krungthai 

NEXT ท้ังท่ีธนาคารก าหนดไว้แล้วในขณะนี้และ/หรือท่ีจะมีข้ึนต่อไปในภายหน้าทุกประการ ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของใบค าขอสมัคร/ปรับปรุง/

เปล่ียนแปลงการใช้บรกิาร Krungthai NEXTและ/หรอืค าขอใช้บรกิาร Krungthai NEXT ผ่านเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ(ATM/ADM) และ/หรอื

ค าขอใช้บรกิาร Krungthai NEXT ผ่าน Website หรอื Application ของธนาคาร กรณีท่ีข้อความใดในใบค าขอสมัคร/ปรบัปรุง/เปล่ียนแปลงการใช้

บริการ Krungthai NEXTและ/หรือค าขอใช้บริการ Krungthai NEXT ผ่านเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ(ATM/ADM) และ/หรือค าขอใช้บริการ 

Krungthai NEXT ผ่าน Website หรอื Application ของธนาคาร และข้อตกลงและ/หรอืข้อก าหนดและเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นขัดหรอืแย้งกันเอง ผู้

ขอใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของธนาคาร และให้ถือว่าค าวินิจฉัยของธนาคารดังกล่าวเป็นท่ีสุด โดยผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่โต้แย้ง และ/

หรอืเรยีกรอ้งค่าเสียหายหรอืค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ินจากธนาคาร 

6.การด าเนนิการกรณีพบข้อผิดพลาด 

ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บรกิารใช้บรกิารหรอืท าธุรกรรมประเภทต่างๆ ผ่าน Krungthai NEXT แล้วเกิดความบกพรอ่งผิดพลาดไม่วา่ความบกพรอ่งผิดพลาด

นั้นๆจะเกิดข้ึนด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม ผู้ขอใช้บรกิารตกลงยินยอมให้ธนาคารมีอ านาจทุกประการในการแก้ไขความบกพรอ่งผิดพลาดให้ถูกต้องตาม

ความเป็นจริง ซึ่งรวมถึงการยินยอมให้ธนาคารหักเงินและ/หรือเบิกใช้วงเงินสินเชื่อและ/หรือโอนเงินจากบัญชีเงินฝากท้ังหมดทุกประเภทและทุก

วงเงินท่ีผู้ขอใช้บรกิารมีอยู่กับธนาคารได้ โดยธนาคารมิต้องแจ้งหรอืขอความยินยอมจากผู้ขอใช้บรกิารก่อนล่วงหน้า ท้ังนี้ ผู้ขอใช้บรกิารตกลงให้ถือว่า

บรรดาเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวกับการหักเงินเบิกใช้วงเงินสินเชื่อโอนเงินหรอืการด าเนินการของธนาคารซึ่งเป็นเอกสารท่ีธนาคารจัดท าข้ึนเพ่ือแก้ไขความ

บกพรอ่งผิดพลาดข้างต้นเป็นเอกสารท่ีมีความถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนและใช้เป็นพยานหลักฐานตามกฎหมายได้ทุกประการ 

7.ความรบัผิดและข้อยกเวน้ความรบัผิดของธนาคาร 

7.1 ธนาคารจะรบัผิดต่อผู้ขอใช้บรกิารเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ 

7.1.1 ธนาคารยังไม่ได้ส่งมอบเครื่องมือโอนเงินให้แก่ผู้ขอใช้บรกิารและเกิดรายการโอนเงินผ่าน Krungthai NEXT โดยมิชอบ 

7.1.2 เกิดรายการโอนเงินผ่านบรกิาร Krungthai NEXT โดยมิชอบ และมิใช่ความผิดของผู้ขอใช้บรกิาร 

7.2. หากในระหว่างการด าเนินการต่างๆ ผู้ขอใช้บริการไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) ได้ ให้ถือว่าการด าเนินการนั้นๆ ไม่

ส าเรจ็ และหากผู้ขอใช้บรกิารประสงค์จะด าเนินการใดๆ ต่อไป ผู้ขอใช้บรกิารจะต้องเชื่อมต่อกับเครอืข่ายอินเตอรเ์น็ต (Internet) และใส่รหัส PIN เพ่ือ

เริ่มต้นด าเนินการดังกล่าวใหม่ โดยผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดจากการด าเนินการไม่ส าเร็จดังกล่าวข้างต้นเองทุก

ประการ 

7.3 ผู้ขอใช้บรกิารตกลงและยอมรบัวา่ธนาคารไม่ต้องรบัผิดจากการท่ีธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ได้ และ/หรอืผู้ขอใช้บรกิารหรือผู้รับ

โอนเงินหรอืผู้รบัช าระเงนิไม่ได้รบัเงนิจากการโอนเงิน/หักเงนิจากบัญชีเงนิฝากของผู้ขอใช้บรกิารและ/หรอืผู้ขอใชบ้รกิารไม่สามารถท ารายการหักบัญชี

เงินฝาก และ/หรือเบิกใช้วงเงินสินเชื่อเพ่ือช าระเงินค่าสาธารณูปโภค/ค่าซื้อสินค้าและ/หรือบริการ/ค่าภาษี/ค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนต่างๆ ได้ 

หรือจากการท่ีท ารายการหรือการใช้บริการใดๆ ไม่ส าเร็จหรือล่าช้า อันเนื่องมาจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังจะกล่าวต่อไปนี้ ท้ังนี้ ธนาคารมีสิทธิท่ีจะไม่

ให้บริการในครั้งนั้นๆ ได้ตามท่ีธนาคารเห็นสมควรและผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่ถือเอาเหตุดังกล่าว เป็นข้อเรียกร้องให้ธนาคารรับผิดชอบ ต่อความ

เสียหายใดๆท่ีเกิดข้ึนท้ังส้ิน 

7.3.1 เงินในบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บรกิารไม่มีหรอืมีแต่ไม่เพียงพอให้ธนาคารด าเนินการ 

7.3.2 ผู้ขอใช้บรกิารไม่มีหรอืถูกระงับการใช้วงเงินสินเชื่อกับธนาคาร 

7.3.3 การโอนเงิน/หักเงินจะเป็นผลให้ยอดเงินในบัญชีเกินกวา่วงเงินสินเชื่อท่ีผู้ขอใช้บรกิารตกลงไวกั้บธนาคาร 

7.3.4 อยู่ระหวา่งด าเนินการทางกฎหมาย 

7.3.5 ธนาคารได้แจ้งให้ผู้ขอใช้บรกิารทราบถึงความขัดข้องของการโอนเงิน/หักเงินอยู่แล้วก่อนหรอืขณะท่ีท ารายการโอนเงิน/หักเงิน 



7.3.6 ผู้ขอใช้บรกิารปฏิบัติผิดข้อตกลงฉบับนี้หรอืผิดเงื่อนไข หรอืข้อตกลงใดๆ ท่ีมีอยู่กับธนาคาร 

7.3.7 กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยและ/หรือเหตุอื่นใดท่ีธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบ อันเนื่องมาจากอยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคาร หรือเหตุอื่นใดอันเกิด

จากการกระท าและ/หรือความบกพร่องของผู้ขอใช้บริการเอง เช่น ในกรณีท่ีมีความช ารุดบกพรอ่ง เสียหาย ขัดข้อง หรือล่าช้าของระบบคอมพิวเตอร์ 

และ/หรือระบบไฟฟ้า และ/หรือระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) และ/หรือระบบการติดต่อส่ือสาร และ/หรือระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี

และ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และ/หรือระบบอื่นใดท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการนี้ รวมท้ังปัญหาทางด้านพลังงาน อัคคีภัย ภัยพิบั ติทาง

ธรรมชาติ การประท้วง การขนส่งติดขัด การจลาจล สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลท่ีเป็นอันตรายต่างๆ (Harmful Data) การกระท าของ

บุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงผู้บุกรุก (Hacker) ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการท่ีผู้ขอใช้บริการจะเข้าใช้บริการ หรือต่อการท่ีธนาคารจะให้บริการตามข้อตกลง

ฉบับนี้ 

7.3.8 ธนาคารยังไม่ได้รบัเอกสารหลักฐานประกอบการขอใช้บรกิารจากผู้ขอใช้บรกิาร 

7.3.9 มีเหตุใดๆ ตามท่ีธนาคารและ/หรอืกฎหมายก าหนด 

7.3.10 ธนาคารต้องใช้ระยะเวลาอันสมควรในการด าเนินการตามข้ันตอนท่ีจ าเป็นในการให้บรกิาร  

7.3.11 ธนาคารมีเหตุจ าเป็นหรอืเหตุขัดข้องหรอืเหตุอันสมควร ไม่วา่ด้วยประการใดๆ  

7.3.12 ในกรณีท่ีระบบคอมพิวเตอรห์รอืระบบการติดต่อส่ือสารของธนาคารและ/หรอืบรษัิทในเครอืท่ีเก่ียวข้องกับการให้บรกิารของธนาคาร หรือของผู้

ขอใช้บริการหรือของผู้ให้บริการ Internet Service Provider หรือของผู้ให้บริการ Mobile Operator หรือระบบไฟฟ้า ระบบการติดต่อส่ือสาร

โทรคมนาคม หรอืระบบอื่นใดท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการช ารุดขัดข้อง อยู่ระหวา่งการซ่อมแซม หรอืปิดระบบชั่วคราวเพ่ือบ ารุงรกัษา เป็นเหตุให้ผู้ขอใช้

บริการไม่สามารถใช้บริการได้ ผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องให้ธนาคารเละ/หรอืบรษัิทในเครอืรบัผิดชอบแต่

ประการใด 

8.การระงบัการให้บรกิาร 

8.1 หากธนาคารประสงค์จะระงับการให้บริการ Krungthai NEXT (ไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมด) ตามข้อตกลงฉบับนี้ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการ

ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ซึ่งเม่ือครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าข้อตกลงฉบับน้ีเป็นอันส้ินผลลงทันที แต่ท้ังน้ี การ

ระงับการให้บรกิารดังกล่าว ไม่กระทบถึงหนี้ใดๆ ท่ีผู้ขอใช้บรกิารยังคงค้างช าระอยู่กับธนาคาร รวมท้ังไม่เป็นการลบล้างสิทธิ และ/หรอืหน้าท่ีท่ีธนาคาร

และผู้ขอใช้บรกิารมีอยู่ต่อกัน อันเน่ืองมาจากการใดๆ อันได้กระท าไปก่อนท่ีการใช้บรกิารตามข้อตกลงฉบับน้ีจะเป็นอันส้ินผล อน่ึง  ผู้ขอใช้บรกิารตกลง

ยอมรับว่า ธนาคารมีสิทธิระงับให้บริการได้ทันทีในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการปฏิบัติผิดข้อตกลงฉบับนี้ หรือมีเหตุการณ์ท่ีท าให้ธนาคารเชื่อโดยมีเหตุผลอัน

สมควรวา่ผู้ขอใช้บรกิารใช้บรกิาร Krungthai NEXT โดยมีแนวโน้มท่ีจะมีเจตนาทุจรติ และ/หรอืท าให้บุคคลอื่นได้รบัความเสียหาย หรอืผู้ขอใช้บรกิารท า

และ/หรือใช้เอกสารปลอมเพ่ือใช้ประกอบการย่ืนค าขอใช้บริการ Krungthai NEXT หรือในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอันเนื่องมาจากการ

ประกาศใช้กฎหมายท่ีออกใหม่ หรือมีการเปล่ียนแปลงกฎหมาย หรือมีการเปล่ียนแปลงการบังคับใช้กฎหมายใด หรือในการตีความกฎหมาย ค าส่ัง 

ระเบียบ หรือข้อก าหนดใดผิดไปจากเดิม หรือการท่ีทางราชการหรอืธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกค าส่ัง ระเบียบ หรือข้อก าหนดใดข้ึนใหม่ อันมีผลท า

ให้ธนาคารต้องยกเลิกระงับการให้บรกิาร Krungthai NEXT ทันที โดยผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่เรยีกรอ้งให้ธนาคารต้องรับผิดชอบในความเสียหาย

ใดๆ ท่ีเกิดข้ึนท้ังส้ิน 

8.2. ผู้ขอใช้บรกิารตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิระงับบรกิาร Krungthai NEXT (ไม่วา่บางส่วนหรอืท้ังหมด) ได้ทันที ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บรกิารไม่ได้ใช้

บรกิาร Krungthai NEXT เป็นระยะเวลาติดต่อกันต้ังแต่ 2 ปี นับจากวนัสมัครหรอืวนัท่ีเข้าสู่ระบบครัง้ล่าสุด หรอืระยะเวลาอื่นตามท่ีธนาคารก าหนด โดย

ธนาคารไม่จ าเป็นต้องแจ้งหรือได้รบัความยินยอมจากผู้ขอให้บริการอีก ท้ังนี้ ผู้ขอใช้บรกิารตกลงจะไม่ถือว่าการกระท าดังกล่าวท าให้ผู้ขอใช้บริการขาด

ประโยชน์หรอืได้รบัความเสียหายและจะไม่เรยีกรอ้งให้ธนาคารรบัผิดชอบในค่าขาดประโยชน์หรอืความเสียหายใดๆท่ีเกิดข้ึนท้ังส้ิน 

8.3 กรณีธนาคารตรวจสอบแล้วปรากฎว่า มีการแก้ไขหรอืดัดแปลงโทรศัพท์เคล่ือนท่ีรวมท้ังระบบของโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของผู้ขอใช้บริการท่ีใช้บรกิาร 

Krungthai NEXT เช่น การแก้ไขหรือดัดแปลงระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์ iPhone ( iPhone Operating System: iOS) (ซึ่งเรียกว่า 

Jailbreaking) หรือ การแก้ไขหรือดัดแปลงระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์ท่ีใช้ Android (ซึ่งเรียกว่า Rooting) เป็นต้น ธนาคารมีสิทธิระงับหรือ

ยกเลิกการให้บริการ Krungthai NEXT (ไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมด) ของผู้ขอใช้บริการทันที โดยธนาคารไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า 

ท้ังนี้ เพ่ือความปลอดภัยในการใช้บรกิารของผู้ขอใช้บรกิาร และผู้ขอใช้บรกิารขอสละสิทธิในการเรยีกรอ้งค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารทุกประการ    

8.4 ธนาคารมีสิทธิจะไม่ให้บรกิาร หรอืระงับ การให้บรกิาร (ไม่วา่บางส่วนหรอืท้ังหมด) เมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งให้ผู้ขอใช้บรกิารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 30 

วัน เว้นแต่ กรณีท่ีธนาคารเห็นว่าการด าเนินการตามข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการนี้ อาจเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อย  หรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีพฤติการณ์อันน่าเชื่อว่ามีการใช้บริการหรือการท ารายการในลักษณะ Robot หรือโดยทุจริตหรือโดยมิชอบไม่ว่า

ประการใดๆ หรอืมีเหตุจ าเป็นอื่นใดซึ่งไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้  

9.การรบัรองรปูภาพ ชื่อ สัญลักษณ์เครื่องหมายและ/หรอืข้อมูลใดๆ ของผู้ขอใช้บรกิารท่ีน ามาต้ังค่า 



9.1 ผู้ขอใช้บรกิารรับรองว่ารูปภาพ ชื่อ สัญลักษณ์ เครื่องหมายและ/หรือข้อมูลใดๆ ของผู้ขอใช้บรกิารท่ีน ามาต้ังค่าเพ่ือแสดงหรอืด าเนินการใดๆ ใน

การใช้บริการ Krungthai Next เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ขอใช้บริการ และ/หรือผู้ขอใช้บริการมีสิทธิโดยชอบในการน ามาใช้เพ่ือการดังกล่าว 

และหากเกิดความเสียหายใดๆ แก่ธนาคารอันเนื่องมาจากการน ารูปภาพ ชื่อ สัญลักษณ์ เครื่องหมายและ/หรอืข้อมูลใดๆ ดังกล่าวมาใช้กับการใช้บรกิาร 

Krungthai NEXT ผู้ขอใช้บรกิารตกลงชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่ธนาคารท้ังส้ิน    

10.การเก็บข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

10.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารส่งและ/หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน และ/หรือข้อมูลใดๆ ของผู้ขอใช้บรกิารท่ีได้ให้ไว้

หรือมีอยู่กับธนาคารหรือท่ีธนาคารได้รับหรือเข้าถึงจากแหล่งอื่นหรือข้อมูลอื่นใดตามท่ีหน่วยงานหรือคณะกรรมการท่ีมีอ านาจตามกฎหมายประกาศ

ก าหนด  ให้แก่ หน่วยงาน/องค์กร/นิติบุคคลใดๆ ท่ีธนาคารเป็นคู่สัญญาหรอืมีความสัมพันธ์ด้วย  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการให้บรกิารของ

ธนาคาร เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การปรับปรุงบรกิาร หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคาร  การท่ีธนาคารจ้างหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน 

(เช่นงานเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อส่ือสาร งานติดตามทวงถาม เป็นต้น) ไม่วา่ท้ังหมดหรอืบางส่วน โดยผู้ขอใช้บรกิารรบัทราบวา่ ผู้ขอใช้

บรกิารสามารถติดต่อธนาคารผ่านช่องทาง Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 หรอืสาขาของธนาคาร  ท้ังนี้ ช่องทางติดต่อธนาคารอาจมี

การเปล่ียนแปลง เพ่ิมข้ึนหรอืลดลงได้ในอนาคต โดยธนาคารจะได้แจ้งให้ทราบทาง website ของธนาคาร นอกจากนี้  ผู้ขอใช้บรกิารได้อ่านและท าความ

เข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารอย่างละเอียดท่ี https://krungthai.com/th/content/privacy-policy แล้ว 

11. การติดต่อและการส่งค าบอกกล่าว 

บรรดาเอกสารหรอืหนังสือหรอืไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ท่ีธนาคารส่งไปยังผู้ขอใช้บรกิารไม่วา่จะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรอืไม่ลงทะเบียน หรอื

ให้คนน าไปส่งเองก็ตาม หากส่งไปตามท่ีอยู่ และ/หรอืส านักงาน และ/หรอืท่ีติดต่อทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีได้แจ้งไวกั้บธนาคาร ไม่วา่จะมีผู้รับ

ไวห้รอืไม่ก็ตามหรอืส่งไม่ได้เพราะมีการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่และ/หรอืส านักงานและ/หรอืท่ีติดต่อทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรอืท่ีอยู่และ/หรอืส านักงาน

ถูกรื้อถอนไปและ/หรอืท่ีติดต่อทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ถูกระงับหรอืยกเลิกโดยผู้ขอใช้บรกิารไม่ได้แจ้งเป็นหนังสือต่อธนาคารก็ดีหรอืส่งไม่ได้เพราะ

หาท่ีต้ังท่ีอยู่และ/หรอืส านักงานและ/หรอืท่ีติดต่อทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีแจ้งไวไ้ม่พบก็ดี ให้ถือวา่ผู้ขอใช้บรกิารได้รบัทราบข้อความในเอกสาร

หรอืหนังสือหรอืไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นๆ โดยชอบแล้ว และให้ถือวา่เอกสารหรอืหนังสือหรอืไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นๆ ได้ส่งโดยชอบแล้ว 

12.กฎหมายท่ีใช้บงัคับ 

ข้อตกลงฉบับนี้ให้ใช้บังคับและอยู่ภายใต้กฎหมายไทยและให้ศาลไทยเป็นศาลท่ีมีเขตอ านาจในการพิจารณาข้อพิพาทท่ีเกิดข้ึนตามข้อตกลงฉบับนี้ 

13. การแก้ไขข้อตกลง 

ธนาคารมีสิทธิแก้ไข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับน้ี  อัตราค่าธรรมเนียม และรายละเอียดใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ Krungthai NEXT 

รวมท้ัง ข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยธนาคารจะปิดประกาศให้ทราบในท่ีเปิดเผย ณ ส านักงานใหญ่และ/หรอืสาขาของธนาคารและ/หรอืแจ้ง

ผ่านทางเว็บไซต์ (website) ของธนาคารและ/หรือทางไปรษณีย์และ/หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และ/หรือทาง Application 

Krungthai Next และ/หรอืช่องทางอื่นตามท่ีธนาคารก าหนด  

14. ข้อตกลงท่ัวไป  

14.1 ในกรณีท่ีมีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบของทางราชการ ก าหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผยข้อมูล หรือธุรกรรมการเงินของผู้ขอใช้บริการต่อ

เจ้าหน้าท่ีหรอืหน่วยงานของรฐั เมื่อธนาคารได้รบัการรอ้งขอ ผู้ขอใช้บรกิารตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูล และ/หรอืจัดท ารายการเก่ียวกับการ

ท าธุรกรรมทางการเงินของผู้ขอใช้บรกิารต่อเจ้าหน้าท่ีหรอืหน่วยงานของรฐัได้ทุกประการ 

14.2 ธนาคารมีสิทธิโอนสิทธิและ/หรือหน้าท่ีใดๆ ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ให้แก่บุคคลอื่น โดยไม่ต้องขอความยินยอมหรือแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ

ล่วงหน้า แต่สิทธิและ/หรอืหน้าท่ีใดๆ ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ของผู้ขอใช้บรกิารไม่อาจโอนให้แก่บุคคลอื่นได้ เวน้แต่จะได้รบัความยินยอมล่วงหน้าเป็นลาย

ลักษณ์อักษรจากธนาคาร  

14.3 กรณีหากข้อตกลงฉบับนี้ท าข้ึนเป็นท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และหากมีข้อความขัดแย้งหรอืไม่สอดคล้องกันระหวา่งภาษาดังกล่าว ให้ถือฉบับ

ภาษาไทยเป็นหลัก 

 

 

 

 


