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ขอกำหนดเกี่ยวกับการใชบริการ
แจงความเคลื่อนไหวของบัญชีผาน SMS (SMS Account Alert)

(เริ่มใชตั้งแตวันที่ 11 พฤษภาคม 2561)
ขอกำหนดนี้เปนขอตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใชบริการแจง
ความเคลื่อนไหวของบัญชีผาน SMS (SMS Account Alert) ระหวาง
ผูขอใชบริการกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งตอไปนี้เรียกวา
“ธนาคาร” โดยผูขอใชบริการยินยอมผูกพันตามขอกำหนดดังตอไปนี้
ทุกประการ
ขอ 1. ในขอกำหนดนี้
1.1 “บริการนี้” หมายถึง บริการแจงความเคลื่อนไหวของบัญชีและ
ยอดเงินในบัญชีผาน SMS (SMS Account Alert)
1.2 “หมายเลขโทรศัพทมือถือ” หมายถึง หมายเลขโทรศัพทมือถือ
ที่ผูขอใชบริการมีสิทธิใชโดยถูกตอง และไดแจงแกธนาคารเพื่อ
ขอใชบริการนี้
1.3 “บัญชี” หมายถึง บัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการซึ่งจะไดรับแจง
ความเคลื่อนไหวจากบริการนี้
ขอ 2. ผูขอใชบริการตกลงและรับทราบวา บริการนี้เปนการแจงขอความ
ไปยังหมายเลขโทรศัพทมือถือ เพื่ออำนวยความสะดวกแกผูขอใชบริการ
ในการรับทราบความเคลื่อนไหวของบัญชีและยอดเงินในบัญชี โดยขอมูล
ที่แจงนี้ถือเปนขอมูลในเบื้องตนเทานั้น
ขอ 3. ผูขอใชบริการรับรองวา ผูขอใชบริการมีสิทธิโดยถูกตองในการใช
หมายเลขโทรศัพทมือถือ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการใชบริการนี้
ผานหมายเลขโทรศัพทมือถือดังกลาว ผูขอใชบริการตกลงเปน
ผูรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
ขอ 4. ผูขอใชบริการรับทราบวา การใชบริการนี้ผานเครือขายโทรศัพท
มือถือในตางประเทศ อาจมีคาธรรมเนียมในการใชบริการเครือขายรวม
ระหวางประเทศเพิ่มขึ้นจากผูใหบริการเครือขายโทรศัพทมือถือของ
ผูขอใชบริการ
ขอ 5. ในกรณีที่ผูขอใชบริการตองการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท
มือถือในการใชบริการนี้ ผูขอใชบริการตองแจงใหธนาคารทราบตาม
วิธีการที่ธนาคารกำหนด
ขอ 6. ผูขอใชบริการรับทราบวา ผูขอใชบริการอาจไมไดรับขอความที่
ธนาคารแจง หรือไดรับลาชาไดเนื่องจากสาเหตุบางประการ เชน
สัญญาณโทรศัพทมือถือของผูขอใชบริการไมครอบคลุม หรือสาเหตุ
อื่นใด

ขอ 7. ผูขอใชบริการรับทราบวา ขอมูลที่ไดรับผานบริการนี้เปนขอมูล
สวนบุคคลของผูขอใชบริการ ผูขอใชบริการมีหนาที่ตองเก็บรักษาขอมูล
สวนบุคคลไวอยางระมัดระวัง หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นจากการที่
ผูอื่นรับรูขอมูลสวนบุคคลของผูขอใชบริการ ผูขอใชบริการตกลงรับผิดชอบ
ตอความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นดวยตนเอง
ขอ 8. ธนาคารจะรับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ธนาคาร
กระทำโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง ซึ่งเปนความเสียหายที่
ตามปกติยอมเกิดขึ้นเทานั้น แตธนาคารไมตองรับผิดในความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากพฤติการณพิเศษ ทั้งนี้ ผูขอใชบริการตกลงวา ไมวาในกรณีใดๆ
ธนาคารไมตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุตางๆ
ดังตอไปนี้
8.1 เหตุสุดวิสัยตางๆ หรือเหตุการณที่ธนาคารไมสามารถควบคุมได
ซึ่งรวมถึงการที่อุปกรณ ระบบสื่อสาร หรือการสงสัญญาณเชื่อมตอ
ไมทำงาน หรือการรบกวนจากไวรัสที่มีผลตอคอมพิวเตอรหรือ
อุปกรณอื่นใด หรือจากการกระทำที่ไมชอบดวยกฎหมาย หรือใน
กรณีที่ธนาคารปดใหบริการนี้ เพื่อปรับปรุงหรือบำรุงรักษาระบบ
อันเปนเหตุใหผูขอใชบริการไมสามารถใชบริการนี้ได
8.2 ความลาชา ความผิดพลาด หรือความบกพรองของ 1) ระบบ
คอมพิวเตอร หรืออุปกรณตางๆ ของผูขอใชบริการหรือของธนาคาร
หรือของบุคคลอื่นใด หรือ 2) ผูใหบริการระบบอินเทอรเน็ต (Internet
Service Provider) หรือผูใหบริการอื่นใดที่เกี่ยวของกับบริการนี้
หรือ 3) เครือขายโทรศัพทมือถือหรือเครือขายการสื่อสารอื่น
8.3 ความลาชาในขั้นตอนการดำเนินการของบริการนี้
8.4 การที่ผูขอใชบริการไมปฏิบัติตามขอกำหนดนี้
ขอ 9. ในกรณีที่เลขที่ของบัญชีไดเปลี่ยนแปลงไปไมวาดวยเหตุใดก็ตาม
ผูขอใชบริการตกลงใหบริการนี้ยังมีผลกับบัญชีที่ไดมีการเปลี่ยนแปลง
เลขที่ใหมตอไป เวนแตธนาคารจะกำหนดเปนอยางอื่น
ขอ 10. หนังสือ จดหมาย คำบอกกลาวใดๆ ของธนาคารที่จัดสงใหแก
ผูขอใชบริการทางไปรษณีย หรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ตามที่อยูซึ่ง
ผูขอใชบริการไดแจงแกธนาคาร หรือทางขอความสั้น (SMS) ไปยังหมายเลข
โทรศัพทมือถือ ใหถือวาเปนการจัดสงใหแกผูขอใชบริการโดยชอบแลว และ
ในกรณีที่ผูขอใชบริการเปลี่ยนแปลงที่อยูหรือหมายเลขโทรศัพทมือถือดังกลาว
ผูขอใชบริการจะแจงใหธนาคารทราบเปนลายลักษณอักษร หรือตามวิธีการ
ที่ธนาคารกำหนด
ขอ 11. ผูขอใชบริการตกลงชำระคาธรรมเนียมการใชบริการนี้ลวงหนาใหแก
ธนาคาร ตามอัตรา สำหรับระยะเวลา และในวัน ที่ธนาคารกำหนด โดย

ยินยอมใหธนาคารหักคาธรรมเนียมดังกลาวและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(ถามี) จากบัญชี
ขอ 12. ในกรณีที่เงินในบัญชีไมมีหรือมีไมเพียงพอเพื่อชำระคาธรรมเนียม
และ/หรือคาใชจายอื่นๆ ในการใชบริการนี้ ธนาคารมีสิทธิระงับการให
บริการนี้ชั่วคราว (จนกวาจะสามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียมและ/หรือ
คาใชจายดังกลาว) หรือยกเลิกบริการนี้ไดโดยไมจำเปนตองแจงแกผูขอ
ใชบริการ ทั้งนี้ ผูขอใชบริการสละสิทธิที่จะเรียกรองคาเสียหายสำหรับ
ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ธนาคารระงับชั่วคราวหรือยกเลิก
บริการนี้
ขอ 13. ธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงขอตกลงและเงื่อนไขตางๆ ตลอดจน
อัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการได โดยธนาคารจะปดประกาศให
ผูขอใชบริการทราบ ณ สำนักงาน/สาขา หรือที่เว็บไซตของธนาคาร
ในกรณีการเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียม ธนาคารจะประกาศ หรือ
แจงใหผูขอใชบริการทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน
ขอ 14. ผูขอใชบริการตกลงใหธนาคารเก็บ รวบรวม ใช ขอมูลเกี่ยวกับ
ผูขอใชบริการไดตามความจำเปนและเหมาะสม หรือตามที่เห็นวาจะเปน
ประโยชนแกผูขอใชบริการ ในการที่จะไดรับขอเสนอเกี่ยวกับบริการตางๆ
ของธนาคาร และใหธนาคารสงขอมูลขาวสาร ตลอดจนนำเสนอ/แนะนำ
ผลิตภัณฑ บริการ สิทธิประโยชน และขอเสนอพิเศษตางๆ จากธนาคาร
ใหแกผูขอใชบริการ
ขอ 15. ผูขอใชบริการจะขอยกเลิกการใชบริการนี้เมื่อใดก็ได โดยผูขอใชบริการ
จะตองแจงใหธนาคารทราบเปนลายลักษณอักษร หรือตามวิธีการที่ธนาคาร
กำหนด ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิที่จะไมคืนคาธรรมเนียมการใชบริการที่
ธนาคารไดรับมาแลวใหแกผูขอใชบริการ
ขอ 16. ในกรณีที่ผูขอใชบริการยกเลิก หรือหยุดการใชหมายเลขโทรศัพท
มือถือที่ใชกับบริการนี้ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม โดยไมแจงใหธนาคารทราบ
ตามวิธีที่ธนาคารกำหนด และมีบุคคลอื่นนำหมายเลขโทรศัพทมือถือ
ดังกลาวมาขอใชบริการนี้ ผูขอใชบริการตกลงใหธนาคารยกเลิกการใช
บริการนี้ของผูขอใชบริการสำหรับหมายเลขโทรศัพทมือถือดังกลาว และ
ธนาคารสงวนสิทธิที่จะไมคืนคาธรรมเนียมการใชบริการที่ธนาคารไดรับ
มาแลวใหแกผูขอใชบริการ
ขอ 17. ธนาคารมีสิทธิยกเลิกบริการนี้ไดโดยไมตองแจงใหผูขอใชบริการ
ทราบลวงหนา
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Provisions Governing SMS Account Alert Service
(Effective as from May 11, 2018)
These Provisions are terms and conditions governing SMS Account
Alert Service between the Applicant and Bangkok Bank Public
Company Limited, (the “Bank”) by which the Applicant is fully bound.
1. In these Provisions:
1.1 “Service” means SMS Account Alert Service.
1.2 “Mobile Phone Number” means the mobile phone number
which the Applicant has the right to use and is registered
with the Bank for utilization of this Service.
1.3 “Account” means the Applicant’s deposit account, the
movement of which will be notified by this Service.
2. The Applicant agrees and acknowledges that this Service will
send messages via SMS to Mobile Phone Number to inform the
Applicant of the movement and the balance of the Account for
convenience of the Applicant, it being understood that such
messages are given only on a preliminary basis.
3. The Applicant warrants that the Applicant has a valid right to use
the Mobile Phone Number. If there occurs any damage resulting
from the use of this Service via the Mobile Phone Number, the
Applicant agrees to be fully responsible for all such damage.
4. The Applicant acknowledges that the use of this Service via the
Mobile Phone Number abroad may incur additional international
roaming fees or the like to be charged by the Applicant’s mobile
phone operator.
5. In the case where the Applicant changes the Mobile Phone
Number, the Applicant shall inform the Bank in accordance with
the procedures prescribed by the Bank.
6. The Applicant acknowledges that the Applicant may not receive
the message sent by the Bank or the receipt thereof may be delayed
due to certain circumstances, such as, insufficient mobile network
coverage of the Applicant’s mobile phone or otherwise.
7. The Applicant acknowledges that the messages received via
this Service are personal information of the Applicant, which are
to be kept with due care. If there occurs any damage caused by

any other person’s obtaining such Applicant’s personal
information, the Applicant agrees to be solely responsible for
all such damage.
8. The Bank will be responsible for any loss or damage arising
from the Bank’s willful misconduct and gross negligence, to the
extent that such loss or damage is ordinarily incurred and shall
not be liable for any loss or damage that occurs under special
circumstances. However, the Applicant agrees that the Bank
shall not be responsible for any loss or damage resulting from:
8.1 a force majeure event or event that is not under the
Bank’s control including failure of equipment or
communication system, inoperative connection signal,
virus affecting computer or any other device, unlawful
acts or in the case where the Bank suspends this Service
for the purpose of system upgrade or maintenance,
which prevents the Applicant from using this Service;
8.2 delay or error caused by, or deficiency of, 1) computer
or equipment of the Applicant or the Bank or any other
person, 2) Internet Service Provider or any other service
provider relevant to this Service or 3) mobile phone
network or any other communication network;
8.3 delay caused by the process of this Service;
8.4 non-compliance by the Applicant of these Provisions.
9. In the case where the Account number has changed for any
reason whatsoever, the Applicant agrees that this Service shall
continue to be rendered via the new number unless otherwise
specified by the Bank.
10. Any communication, letters and notices sent by the Bank to
the Applicant by postal delivery or by E-mail at the address
indicated by the Applicant or by SMS to Mobile Phone Number
shall be considered as having been duly delivered to the
Applicant, and it is the Applicant's responsibility to notify the
Bank immediately of any change of address, E-mail address or
Mobile Phone Number in writing or in accordance with the
procedures prescribed by the Bank.
11. The Applicant agrees to pay a Service fee in advance to the
Bank at the rate, for the time interval and on the date specified

and other relevant expenses (if any) from the Account.
12. Where there is no remaining balance or there is
insufficient amount in the Account for payment of fees
and/or other expenses in relation to this Service, the Bank
has the right to temporary suspend (until such fees and
expenses are collected) or terminate this Service without
having to give notice to the Applicant. The Applicant
waives all rights to claim compensation for any damage
caused by the Bank’s suspension or termination of this Service.
13. The Bank reserves the right to change any terms and
conditions as well as Service fees. Any such changes shall
be announced by the Bank at the office/branch or website
of the Bank. In case of change of Service fees, the Bank
shall announce or inform the Applicant not less than 30 days
in advance.
14. The Applicant agrees that the Bank may keep, collect or
use information relating to the Applicant as the Bank deems
necessary and appropriate or deems beneficial to the
Applicant to receive proposals on other services of the Bank
and that the Bank may send information as well as offer/
recommend products, services, benefits or special offer from
the Bank to the Applicant.
15. The Applicant may terminate the use of this Service
at anytime by giving a written notice to the Bank in
accordance with the procedures prescribed by the Bank.
The Bank reserves the right not to refund the Service fees
already received by the Bank to the Applicant.
16. In the case where the Applicant terminates the use of,
or stop utilizing, Mobile Phone Number used with this
Service for any reason whatsoever without notifying the
Bank in accordance with the procedures prescribed by the
Bank and any other person applies for the Service using
such Mobile Phone Number, the Applicant agrees that the
Bank may terminate the use by the Applicant of this
Service utilizing the said Mobile Phone Number and the
Bank reserves the right not to refund the Service fees
already received by the Bank to the Applicant.
17. The Bank may terminate this Service at anytime without
having to give notice to the Applicant.
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