สําหรับเจาหนาที่ธนาคาร
เลขที่คําขอ

รหัสพนักงานผูแนะนํา
Referred by Staff ID No.

รหัส-สํานักงาน/สาขา
ตนฉบับ – สํานักงาน/สาขาเก็บไวเปนหลักฐาน

เรียน

ผูจัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา สํานักงาน/สาขา ___________________________

To

วันที่ ______________________

Bank of Ayudhya Branch Manager

Date

ขาพเจามีความประสงคจะขอใชบริการ Krungsri SMS Banking ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) จึงไดยน
ื่ ใบสมัครบริการนี้ พรอมทั้งใหรายละเอียด
และทําความตกลงกับธนาคาร ดังตอไปนี้
I would like to apply for Krungsri SMS Banking Service provided by Bank of Ayudhya Public Company Limited. Therefore, I give my information and agree as follows:

1. ขอมูลสวนบุคคล

Personal Information

นาย

นาง

Mr.

นางสาว

Mrs.

อื่นๆ (โปรดระบุ) _________ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

Miss

Other (Please specify)

First Name & Last Name in Thai

_________________________________________________

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

First Name & Last Name in English (Block Letters)

บัตรประจําตัวประชาชน
Thai Citizen ID Card

หนังสือเดินทาง

บัตรอื่นๆ (โปรดระบุ) __________________________ เลขที่ ________________________________

Passport

Other ID (Please specify)

ID Number

ออกโดย (เขต/จังหวัด/หนวยงาน) _____________________________________ วันที่ออกบัตร __________________ วันที่หมดอายุ ________________
Issued by (District/Province/Organization)

โทรศัพท

Telephone No.

Issued Date

บาน _____________________

Expired Date

ที่ทํางาน _____________________ มือถือ _____________________ โทรสาร __________________

Home

Office

Mobile

Fax

อีเมล (E-mail Address) ______________________________________________________
2. ขอมูลสําหรับการใชบริการ

Service Utilization Information

2.1 หมายเลขโทรศัพทมอ
ื ถือทีท
่ านตองการใชกับบริการ

-

SMS will be sent to the Mobile Number

2.2 ภาษาของ SMS ที่ตองการ

Request for SMS Language in

ไทย

-

เครือขายโทรศัพทมือถือ

Mobile Service Provider

AIS

DTAC

True Move

อังกฤษ

Thai

English

2.3 บริการที่ทานตองการสมัครใชบริการ หรือเพิ่มบัญชี

Request for applying / adding account(s) to the following service

โปรดระบุเลขที่บญ
ั ชีทท
ี่ านตองการใชกับบริการ (เฉพาะบัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน)
Please indicate account number(s) to be used with the Service (only savings or current accounts owned by the Applicant)

เลขทีบ
่ ัญชี

แพ็คเกจ

ชื่อเจาของบัญชี

ตัวอยางลายมือชื่อสําหรับแตละบัญชี

Account Number

Package

Name of Account Owner

Authorized signature for each account

1

19 บาท

29 บาท

2

19 บาท

29 บาท

3

19 บาท

29 บาท

4

19 บาท

29 บาท

2.4 ความตองการรับขาวสารจากธนาคารทาง SMS

ตองการ

Request for receiving SMS News from the Bank

3.

ไมตองการ

Send me SMS News

Do not send me SMS News

ขาพเจาขอรับรองวารายละเอียดตางๆ ที่ใหไวนเี้ ปนความจริงทุกประการ และขาพเจาไดรบ
ั ทราบและเขาใจเงื่อนไขและขอตกลงการใชบริการ
Krungsri SMS Banking ที่แนบทายคําขอฉบับนี้ ตลอดจนขอกําหนดตางๆ ของธนาคารเกี่ยวกับการใหบริการดังกลาว โดยใหถือวามีผลผูกพัน
ขาพเจา ทั้งนี้หากเกิดความเสียหายใดๆ นั้น ขาพเจายินยอมเปนผูรบ
ั ผิดชอบทั้งสิ้น
I certify that all the information above is true and correct. I hereby acknowledge and thoroughly understand the terms and conditions of Krungsri SMS Banking
Service attached herewith, including all the regulations and service conditions concerning the Service. I hereby agree that I shall be bound by these terms and
conditions, including those regulations and service conditions, provided that I shall be liable for all damages arising therefrom.

ลงชื่อ _______________________________ เจาของบัญชีรวม (ถามี)
Signature

Joint Account Owner (If any)

(

วันที่ ____________________________

)

Date

เฉพาะบัญชีเงินฝากเจาของรวมประเภท “หรือ”

For the joint account “OR” only

สําหรับเจาหนาที่สา
ํ นักงาน / สาขา

ลงชื่อ _______________________________ เจาของบัญชี/ผูขอใชบริการ
Signature

Account Owner/Applicant

(

วันที่ ____________________________

)

Date

ลงลายมือชื่อตามตัวอยางที่ใหไวกับธนาคาร

Sign in accordance with the specimen signature given to the Bank

สําหรับเจาหนาที่สา
ํ นักงานใหญ

ไดตรวจสอบลายมือชือ
่ เจาของบัญชี ความเปนเจาของบัญชี
เลขที่บัญชีถูกตอง และตรวจสอบหลักฐานครบถวนแลว
_________________
ผูตรวจสอบเอกสาร
____/____/____
03-02-2558

_________________
ผูรับมอบอํานาจ
____/____/____

_________________
ผูดําเนินการ
____/____/____

_________________
ผูอนุมัติ
____/____/____
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ผูใชบริการตกลงยินยอมผูกพันตามขอกําหนดและเงื่อนไขของบริการ Krungsri SMS Banking ดังตอไปนี้
1.

บริการ “Krungsri SMS Banking” เปนการให บริก ารของธนาคารกรุง ศรีอ ยุธยา จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ผานทางข อความสั้ น หรื อ SMS (Short
Message Service) ที่นําสงผานเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ที่เขารวมโครงการกับธนาคาร เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการในการไดรับขอมูลทางการเงิน
ทั้งในรูปแบบการแจงขอมูลทางการเงินแบบทางเดียว (Push) หรือในรูปแบบ 2 ทาง (Pull) ซึ่งผูใชบริการสามารถสอบถามขอมูลทางการเงินไดดวยตนเองตาม
ขั้นตอนที่ธนาคารกําหนดไว ทั้งนี้ บริการที่ผูใชบริการจะไดรับขึ้นอยูกับประเภทของแพ็คเกจที่เลือกใชบริการ

2.

ผูใชบริการจะตองเปนบุคคลที่เปนผูถือบัตรกรุงศรี เอทีเอ็ม หรือบัตรกรุงศรี วีซา อิเล็กตรอน หรือบัตรกรุงศรี วีซา เดบิต หรือเปนผูที่มีบัญชีเงินฝากของธนาคาร
ในประเภทที่ธนาคารกําหนด โดยสามารถลงทะเบียนสมัครใชบริการไดผานชองทางตาง ๆ ที่ธนาคารเปดใหบริการ

3.

ผูใชบริการรับทราบวา การสมัครใชบริการจะมีผลสมบูรณ เมื่อผูใชบริการไดรับขอความ SMS ยืนยันการสมัครผานโทรศัพทเคลื่อนที่หมายเลขที่ไดลงทะเบียน
สมัครใชบริการ

4.

ผูใชบริการขอรับรองวา หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชในการลงทะเบียนสมัครใชบริการกับธนาคารเปนกรรมสิทธิ์ของผูใชบริการ ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหายใด
ๆ กับหมายเลขดังกลาว ผูใชบริการยินยอมเปนผูรับผิดชอบทั้งสิ้นโดยธนาคารไมตองรับผิดชอบแตประการใด นอกจากนี้ ผูใชบริการมีหนาที่แจงตอธนาคารเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกรรมสิทธิ์ในหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ไดลงทะเบียนไวตามวิธีปฏิบัติที่ธนาคารกําหนด

5.

ผูใ ชบริ การยิ น ยอมที่จะรั บขอ มู ลข าวสารจากธนาคารทางข อ ความ SMS ผานโทรศั พทเคลื่อ นที่ ห มายเลขที่ ส มัครใช บริ ก าร หรื อที่ มีการแจ งเปลี่ย นแปลงใน
ภายหลัง เวนแตผูใชบริการแจงความประสงควาไมตองการรับขอมูลขาวสารดังกลาว

6.

ผูใชบริการ Krungsri SMS Banking จะไดรับบริการดังตอไปนี้จากธนาคาร
6.1 บริการแจงขอมูลทางการเงิน (Financial Alert)
 บริก ารแจง เมื่ อมีเงิน รับเขาบัญชี (Money Deposit Alert) เปนการแจง ขอ มูลสํ าหรับรายการรับเงิน เข าบัญ ชีเงินฝากออมทรั พย/ กระแสรายวัน ที่ได
ลงทะเบียนไว โดยระหวางเวลา 8.00 - 22.00 น. ธนาคารจะสง SMS แจงทันที สวนรายการที่เกิดขึ้นหลัง 22.00 น. จะถูกรวบรวมและสงใหในรอบ
ถัดไป (8.00 น.)
 บริการแจงเมื่อมีเงินออกจากบัญชี (Money Withdrawal Alert) เปนการแจงขอมูลสําหรับรายการเงินออกจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย/กระแสรายวันที่
ไดลงทะเบียนไวโดยผานชองทางกรุงศรี เอทีเอ็ม กรุงศรีโฟน 1572 หรือสาขาของธนาคาร โดยระหวางเวลา 8.00 - 22.00 น. ธนาคารจะสง SMS แจง
ทันที สวนรายการที่เกิดขึ้นหลัง 22.00 น. จะถูกรวบรวมและสงใหในรอบถัดไป (8.00 น.)
 บริการแจงเมื่อมีการใชจายผานบัตรเดบิต (Debit Card Usage Alert) เปนการแจงเมื่อมีการทํารายการชําระคาสินคาหรือบริการดวยบัตรกรุงศรีวีซา
อิเล็กตรอน หรือบัตรกรุงศรีวีซา เดบิต ผานเครื่องรูดบัตรเครดิตอัตโนมัติ (EDC)
 บริการแจงผลการหักบัญชีอัตโนมัติ (Auto Debit Result Alert) เปนการแจงผลการทํารายการหักบัญชีอัตโนมัติเมื่อธนาคารหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย/
กระแสรายวันที่ไดลงทะเบียนไว เพื่อทํารายการชําระเงินตามที่ผูใชบริการสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติไวกับธนาคาร
 บริการแจงเมื่อบัญชีไมเคลื่อนไหว (Account Non-Movement Alert) เปนการแจงขอมูลสําหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย ที่มียอดเงินคงเหลือตั้งแต
2,000 บาทขึ้นไป และไมมีการเคลื่อนไหวทางบัญชีนานติดตอกันเกิน 3 เดือน โดยธนาคารจะแจงเตือนทุก ๆ 3 เดือนหากบัญชีเงินฝากดังกลาวยังคงไม
มีการเคลื่อนไหว
6.2

บริการสอบถามขอมูลทางการเงิน (Financial Inquiry) ผูใชบริการสามารถใชบริการไดโดยการพิมพขอความ SMS ผานโทรศัพทเคลื่อนที่หมายเลขที่
ลงทะเบีย นไว ตามรู ปแบบที่ ธนาคารกํ าหนด และส งข อความไปยั ง หมายเลขโทรศั พทที่ ธนาคารกํ าหนด (ให บริ ก ารเฉพาะในประเทศไทยเท านั้น ) โดย
ธนาคารใหบริการสอบถามขอมูลทางการเงินดังตอไปนี้
 บริการสอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชี (Account Balance Inquiry) เปนการสอบถามยอดเงินคงเหลือลาสุดของบัญชีเงินฝากออมทรัพย/กระแสราย
วันที่ไดลงทะเบียนไว
 บริการสอบถามรายการเดินบัญชี 3 รายการลาสุด (Last 3 Transactions Inquiry) เปนการสอบถามรายการเดินบัญชีลาสุด 3 รายการที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลา 30 วันที่ผานมา สําหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย/กระแสรายวันที่ไดลงทะเบียนไว

7.

ผูใชบริการรับทราบวาขอมูลที่ไดรับจากธนาคารผานขอความ SMS ผานโทรศัพทเคลื่อนที่หมายเลขที่ไดลงทะเบียนไว ถือเปนความรับผิดชอบของผูใชบริการที่
ตองรักษาความลับของขอมูลดังกลาวไวเอง

8.

ผูใชบริการสามารถแจงขอยกเลิกการใชบริการ หรื อยกเลิกการรับขอมูลขาวสารจากธนาคาร หรือแจง เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชกับบริการ
หรือเปลี่ยนภาษาการสงขอความ SMS ผานโทรศัพทเคลื่อนที่ได โดยผานชองทางตาง ๆ ที่ธนาคารเปดใหบริการ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ธนาคารกําหนดและ
แจงใหทราบ

9.

ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอรหรือระบบการติดตอสื่อสารของธนาคาร ของผูใชบริการ หรือของผูใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Operator) และ
ระบบไฟฟา ระบบการติดตอสื่อสาร หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวของกับการใหบริการขัดของ หรือปดระบบชั่วคราวเพื่อบํารุงรักษา เปนเหตุใหผูใชบริการไมสามารถใช
บริการได ผูใชบริการตกลงจะไมยกเอาเหตุขัดของดังกลาว มาเปนขอเรียกรองใหธนาคารรับผิดชอบแตประการใด

10.

ผูใชบริการยินยอมชําระคาธรรมเนียม คาบริการ รวมทั้งคาใชจายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใชบริการใหแกธนาคารตามเงื่อนไข ประเภท อัตรา หรือจํานวน
ที่ ธนาคารกํ าหนดไว แ ล วในขณะนี้ และ/หรื อ ที่ จะกํ าหนดขึ้ น ในภายหน า โดยให ธนาคารหั ก เงิ น จากบั ญ ชี เงิ น ฝากทุ ก ประเภทของผู ใ ช บริ ก ารได ทั น ที โ ดยมิ
จําเปนตองขอความยินยอมหรือแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนา หากเงินในบัญชีเงินฝากของผูใชบริการไมมี หรือมีแตไมเพียงพอที่จะชําระคาใชจายเชนวานั้น
หรือไมเพียงพอที่จะใหธนาคารดําเนินการใหบริการได ธนาคารมีสิทธิที่จะไมใหบริการในครั้งนั้น ๆ ไดตามที่ธนาคารเห็นสมควร

11.

ในการใช บริ ก ารแจ ง ข อ มู ล ทางการเงิ น (Financial Alert) ผู ใ ช บริ ก ารจะต อ งชํ า ระค าธรรมเนี ย มให แ ก ธ นาคารล วงหน าเป น รายเดื อ น โดยธนาคารจะคิ ด
คาธรรมเนียมตอบัญชีเงินฝากที่ใชบริการ (ยกเวนผูใชบริการที่ยังคงใชบริการ Krungsri SMS Banking แพ็คเกจ 9 บาท ธนาคารจะคิดคาธรรมเนียมตอหมายเลข
โทรศัพทที่ใชบริการ) ทั้งนี้ ผูใชบริการยินยอมใหธนาคารหักคาธรรมเนียมดังกลาวจากบัญชีเงินฝากของผูใชบริการที่ระบุไวในคําขอใชบริการ และผูใชบริการ
รับทราบวาธนาคารสงวนสิทธิในการยกเลิกการใหบริการ Krungsri SMS Banking ที่ผูกอยูกับบัญชีเงินฝากที่ธนาคารไมสามารถหักคาธรรมเนียมได

12.

ในการใชบริการสอบถามขอมูลทางการเงิน (Financial Inquiry) ผูใชบริการจะถูกคิดคาธรรมเนียมเมื่อทํารายการสําเร็จ โดยผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แบบ
รายเดื อ น จะถู กเรี ย กเก็ บคาธรรมเนี ยมรวมอยู ใ นใบแจง หนี้ ของผู ให บริ การโทรศั พท เคลื่อ นที่ ส วนผูใ ช บริก ารโทรศั พท เคลื่อ นที่ แบบเติมเงิ น จะถูก เรี ยกเก็ บ
คาธรรมเนียมทันทีโดยหักจากยอดเงินคงเหลือของหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชบริการ

13.

ผูใชบริการรับทราบวา การรับขอความ SMS จากธนาคารผานเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ในตางประเทศ ผูใชบริการอาจถูกเรียกเก็บคาบริการในการใชเครือขาย
รวมระหวางประเทศจากผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ของผูใชบริการ

03-02-2558

Page 2 of 4

14.

ผูใชบริการรับทราบวาการใชบริการใด ๆ ตองใหระยะเวลาอันสมควรแกธนาคารในการดําเนินการตามขั้นตอนที่จําเปนเพื่อใหบริการ โดยผูใชบริการจะไมเรียกรอง
ใหธนาคารตองรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากความลาชาในขั้นตอนของการดําเนินการ

15.

ผูใชบริการตกลงและรับทราบวา ธนาคารไมตองรั บผิดชอบในขอ ผิดพลาด ขอบกพร อง หรือความเสีย หายใด ๆ อัน อาจเกิดขึ้ นจากการให บริการของธนาคาร
รวมถึงในกรณี ที่ผูใชบริการไมไดรับขอความ SMS จากธนาคาร และผูใ ชบริการจะไม นําไปเปนขอ อางยืนยันหรือ ใชเปนหลักฐานโตแยงหรือฟ องรองตอสูกั บ
ธนาคารแตประการใดทั้งสิ้น เวนแตเหตุดังกลาวจะเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงของธนาคาร

16.

ในกรณีที่พบขอผิดพลาดหรือขอสงสัยใด ๆ ในการใชบริการ ผูใชบริการตองรีบแจงใหธนาคารทราบ พรอมดวยขอมูลดังตอไปนี้
16.1

วันและเวลาที่ทํารายการ

16.2

ชื่อและหมายเลขบัตรประชาชน

16.3

หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชบริการ

16.4

ยี่หอและรุนของโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชบริการ

16.5

เลขที่บัญชีเงินฝากที่ทํารายการ

16.6

ประเภทของการบริการ

16.7

ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

16.8

ขอมูลอื่นใดที่เกี่ยวของตามที่เห็นสมควร

17.

ภายหลั งจากที่ ธนาคารได รับแจง จากผูใ ชบริการตามข อ 16. แลว ธนาคารจะทําการตรวจสอบขอ ผิดพลาดโดยพิ จารณาจากรายงาน ซึ่งถื อเปนหลัก ฐานของ
ธนาคารประกอบกับบัญชีเงินฝากของผูใชบริการ เมื่อตรวจสอบแลวเสร็จธนาคารจะแจงผลการตรวจสอบ และ/หรือการแกไขใหผูใชบริการทราบโดยเร็ว ตาม
หลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติของธนาคาร

18.

ในการแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นไมวาในกรณีใด หากเปนเหตุทําใหตองมีการหักหรือดําเนินการใดๆ กับบัญชีเงินฝากของผูใชบริการ ผูใชบริการตกลงยินยอมให
ธนาคารดําเนิน การดั งกลาวกับบัญชีเงินฝากทุก ประเภทของผูใ ชบริก ารที่ มีอยูกั บธนาคารตามข อกําหนด เงื่อนไขและวิธีการที่ ธนาคารกํ าหนดไว ทั้งในขณะนี้
และ/หรือที่จะกําหนดขึ้นในภายหนาไดทันที โดยมิตองแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนาแตอยางใด

19.

ผูใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารมีสิทธิเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกขอกําหนด เงื่อนไข รวมทั้งขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใชบริการ ตลอดจนอัตรา
และวิ ธี ก ารเรี ย กเก็ บ ค า ธรรมเนี ย ม หรื อ ค า บริ ก ารเมื่ อ ใดก็ ไ ด ต ามที่ ธ นาคารเห็ น สมควรโดยไม ต อ งแจ ง ให ผู ใ ช บ ริ ก ารทราบล ว งหน า แต ห ากการเพิ่ ม เติ ม
เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกดังกลาวทําใหผูใชบริการตองเสียประโยชนแลว ธนาคารจะแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยปดประกาศ ณ ที่ทํา
การสํ านักงาน/สาขา และ/หรือที่ เว็บไซตของธนาคาร โดยในกรณี ดังกล าวผูใ ชบริก ารรับทราบวาสามารถยกเลิ กการใชบริ การไดโดยผานช องทางที่ธนาคาร
กําหนดไว

20.

ผูใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม หรือลดการใหบริการเฉพาะบริการใดบริการหนึ่ง หรือยกเลิกการใหบริการทั้งหมดเมื่อใดก็ได
ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยเพียงแตแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยปดประกาศ ณ ที่ทําการสํานักงาน/สาขาและ/หรือที่เว็บไซตของ
ธนาคาร ทั้ง นี้ ผูใ ชบริก ารรั บทราบว าในกรณี ที่ผูใช บริก ารได ใช บริ การที่ ธนาคารจั ดใหใ หม หรื อเพิ่มเติ มเปลี่ย นแปลงแลว ใหถือว าผูใ ชบริก ารได ตกลงยอมรั บ
ขอกําหนดและเงื่อนไขที่มีผลใชบังคับแกบริการที่ธนาคารไดจัดใหใหมหรือเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงนั้นแลว

21.

ผูใชบริการยินยอมผูกพันและตกลงปฏิบัติตามระเบียบและวิธีปฏิบัติ รวมทั้งคูมือหรือเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับการใชบริการทางอิเล็กทรอนิกส ที่ธนาคารกําหนดขึ้น
ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของขอกําหนดและเงื่อนไขการใชบริการนี้ และผูใชบริการยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑของกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งยินยอมจัดทําเอกสาร
อื่นใดใหแกธนาคาร ตามที่ทางราชการ และ/หรือธนาคารเปนผูกําหนดดวย

22.

ผูใชบริก ารยินยอมใหธนาคารติ ดตอสอบถาม ตรวจสอบ ใช เปดเผย หรือแลกเปลี่ยนขอมูลรายละเอี ยดบางประการ หรือทั้ งหมดที่เกี่ยวกับผูใชบริการที่ได ใหไวกั บ
ธนาคารในการเปดบัญชีเงินฝาก หรือที่ธนาคารรับทราบมาเนื่องจากการใชบริการใดๆ ของผูใชบริการหรือจากการติดตอสื่อสารใด ๆ แกบริษัทในเครือของธนาคาร
บริษัทคูคาของธนาคารและผูใหบริการหรือบุคคล นิติบุคคลใด ๆ ไดตามความจําเปนและเหมาะสมดวยประการใดๆ โดยธนาคารไมตองขออนุญาต หรือไดรับความ
ยินยอมจากผูใชบริการกอนแตอยางใด ทั้งนี้ ใหถือวาความยินยอมนี้มีผลใชบังคับตลอดไปแมวาผูใชบริการจะไดมีการยกเลิก หรือปดบัญชีเงินฝาก หรือมิไดใช
บริการใด ๆ กับธนาคารแลวก็ตาม

23.

เอกสาร และ/หรือ หนังสือใดๆ ที่ธนาคารสงไปยังผูใชบริการตามที่อยูทางไปรษณียหรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ที่ผูใชบริการไดแจงไวในคําขอใช
บริการนี้ หรือที่ผูใชบริการไดแจงเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ใหถือวาธนาคารไดแจงหรือไดจัดสงใหผูใชบริการแลวโดยชอบ และผูใชบริการไดรับทราบขอความใน
เอกสาร และ/หรือหนังสือนั้น ๆ แลว
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ขอกําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสําหรับผูใชบริการ Krungsri SMS Banking แพ็คเกจ 9 บาท (งดสมัครใชบริการตั้งแตวันที่ 6 มิถุนายน 2557)
1. ผูใชบริการจะไดรับแจงขอมูลสําหรับรายการรับเงินเขาบัญชี (Money Deposit Alert) ตอเมื่อมีเงินเขาบัญชีตั้งแต 500 บาทขึ้นไป
2. ผูใชบริการจะไดรับแจงขอมูลสําหรับรายการเงินออกจากบัญชี (Money Withdrawal Alert) ตอเมื่อมีเงินออกจากบัญชีตั้งแต 5,000 บาทขึ้นไป
ขอกําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสําหรับผูใชบริการ Krungsri SMS Banking แพ็คเกจ 29 บาท
1. ผูใชบริการจะไดรับบริการแจงขอมูลทางการเงิน (Financial Alert) เพิ่มเติมดังตอไปนี้


บริการแจงยอดเงินประจําวัน (Daily Balance Alert) เปนการแจงขอมูลยอดเงินคงเหลือที่ใชไดของบัญชีเงินฝากออมทรัพย/กระแสรายวันที่ไดลงทะเบียน
ไว โดยธนาคารจะสงขอความ SMS แจงยอดเงินทุกเชาของวันจันทรถึงวันศุกร



บริการแจงสรุปรายการประจําสัปดาห (Weekly Summary Alert) เปนการแจงผลสรุปรายการเดินบัญชีภายในรอบสัปดาหที่ผานมา (วันจันทรถึงวันอาทิตย)
ของบัญชีเงินฝากออมทรัพย/กระแสรายวันที่ไดลงทะเบียนไว โดยธนาคารจะสงขอความ SMS แจงในเชาวันจันทรของสัปดาหถัดไป
บริการแจงเมื่อมีการถอนเงินผานเช็ค (Cheque Withdrawal Alert) เปนการแจงขอมูลรายการหักเงินออกจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันผานเช็ค โดย
ระหวาง 8.00 - 22.00 น. ธนาคารจะสงขอความ SMS แจงทันทีเมื่อมีการหักเงินออกจากบัญชีเงินฝากที่ไดลงทะเบียนไว สวนรายการหลัง 22.00 น. จะถูก
รวบรวมและสงใหในรอบถัดไป (8.00 น.)

2. ผูใชบริการจะไดรับแจงขอมูลสําหรับรายการรับเงินเขาบัญชี (Money Deposit Alert) ตอเมื่อมีเงินเขาบัญชีตั้งแต 500 บาทขึ้นไป
3. ผูใชบริการจะไดรับแจงขอมูลสําหรับรายการเงินออกจากบัญชี (Money Withdrawal Alert) ตอเมื่อมีเงินออกจากบัญชีตั้งแต 5,000 บาทขึ้นไป
**ผูใชบริการไดอานและเขาใจขอกําหนดและเงื่อนไขที่กลาวขางตนโดยตลอดแลว ตกลงรับผูกพันตามนี้ทก
ุ ประการ**
คําแนะนํา (Directions):

1. กรณียื่นแบบฟอรมที่ธนาคารสาขาเจาของบัญชี: กรุณาแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวตางชาติ) ที่มีการลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง

At home branch: Submit this form together with a certified true copy of your Thai Citizen ID or Passport (for Non-Thai nationality).

2. กรณียื่นแบบฟอรมทีส่ าขาอื่น: กรุณาแสดงสมุดบัญชีเงินฝาก พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวตางชาติ) ที่มีการลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง

At other branches: Summit this form together with your passbook and a certified true copy of your Thai Citizen ID or Passport (for
Non-Thai nationality)

3. ธนาคารจะแจงผลการอนุมัติผานทาง SMS ภายใน 3-7 วันทําการ
The Bank will notify you of the result via SMS within 7-14 banking days.
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