
ข้อก ำหนดและเง่ือนไขกำรใช้บริกำร ออมสิน Internet Banking ของธนำคำรออมสิน 

ผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการ ออมสิน Internet Banking ตามรายละเอียดการให้บริการท่ีธนาคารก าหนด โดยตกลงผูกพันพร้อมท้ังปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ดังต่อไปน้ี 

1.  “บริการ” หรือ “บริการ ออมสิน Internet Banking” คือ บริการส าหรับเรียกดูข้อมูลบัญชีเงินฝาก เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว 
บัญชีสินเชื่อ และท าธุรกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ บริการโอนเงินภายในธนาคาร บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) บริการ GSB 
PromptPay บริการช าระค่าสินค้าและบริการ บริการช าระสินเชื่อของธนาคารออมสิน รวมไปถึงบริการสลากออมสิน บริการสอบถามสถานะเช็ค และ
บริการอื่น ๆ ท่ีจะมีเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้าได้ทุกวันตามเวลา และ/หรือ เงื่อนไขที่ธนาคารก าหนดเป็นการเฉพาะส าหรับบริการ น้ัน ๆ ท้ังนี้ ธนาคาร
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงวันและเวลาในการให้บริการต่าง ๆ รวมไปถึงเงื่อนไขอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้ตามท่ีเห็นสมควร 

2.  ในการใช้บริการ ธนาคารจะเป็นผู้ก าหนดเงื่อนไขในการเข้าใช้บริการ  โดยผู้ใช้บริการจะต้องเข้าใช้งานครั้งแรก ด้วยหมายเลขบัตร
ประชาชน เลขท่ีบัญชีหลักที่ใช้สมัคร และ รหัส T-PIN ได้รับทาง SMS ของหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ซ่ึงผู้ใช้บริการสามารถกด “รับรหัส T-PIN” 
ได้จากหน้าเว็บไซต์ GSB Internet Banking ท่ีเมนู “เข้าใช้งานครั้งแรก” เพื่อน ามาสร้าง User ID และ Password ส าหรับการเข้าใช้งานครั้งต่อไป 

3.  ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษารหัส T-PIN และ/หรือ User ID และ/หรือ Password ไว้เป็นความลับด้วยตัวเองตลอดเวลา และไม่แจ้งให้
ผู้ใดทราบ หากผู้ใช้บริการใส่รหัส T-PIN การสูญหายไม่ถูกต้องเกินกว่า 3 ครั้ง ระบบจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการลองใหม่ภายหลังจาก 15 นาที หาก
ผู้ใช้บริการใส่รหัส T-PIN ไม่ถูกต้อง 6 ครั้ง และ/หรือ ใส่ Password ไม่ถูกต้องเกินกว่า 3 ครั้ง ระบบจะระงับการใช้บริการชั่วคราวโดยอัตโนมัติ 
ผู้ใช้บริการจะต้องด าเนินการติดต่อกับสาขาของธนาคาร เพ่ือขอท าการปลดล็อครหัส T-PIN และ/หรือ Password น้ัน ๆ 

4.  การใด ๆ ท่ีกระท าผ่านบริการ ออมสิน Internet Banking โดยใช้รหัสผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้บริการ 
ไม่ว่าการกระท าน้ันจะเกิดขึ้นโดยผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่น ผู้ใช้บริการตกลงให้ถือว่าเป็นการกระท าท่ีถูกต้องสมบูรณ์ของผู้ใช้บริการ  โดยไม่
จ าเป็นต้องท าหรือลงลายมือชื่อในเอกสารใด ๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการน้ันอีก และผู้ใช้บริการตกลงว่าธนาคารไม่ต้องรับผิดใด ๆ ในความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากการกระท าข้างต้น เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากการกระท ากลฉ้อฉล หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของธนาคาร 

5.  ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการสมัครใช้บริการหรือการด าเนินการโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ  เป็นวิธีการท่ีน่าเชื่อถือ
และใช้บังคับได้ระหว่างผู้ใช้บริการ ธนาคารและผู้เกี่ยวข้อง รวมท้ังรับรองว่าบันทึกหลักฐาน หรือเอกสาร หรือข้อมูลใด ๆ ก็ตาม ท่ีธนาคารและ/
หรือผู้ใช้บริการได้จัดท าขึ้น อันเน่ืองมาจากการใช้บริการ ออมสิน Internet Banking ของผู้ใช้บริการน้ันมีความถูกต้องทุกประการ โดยไม่
จ าเป็นต้องให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบหรือลงลายมือชื่อก่อนแต่อย่างใด และหลักฐานใด ๆ ท่ีได้สั่งพิมพ์ (Printout) จากเครื่องคอมพิวเตอร์ใด ๆ มิใช่
หลักฐานการท ารายการอันเป็นท่ีสุด 

6.  กรณีท่ีระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคาร หรือระบบการติดต่อสื่อสารขัดข้องเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการ ออมสิน Internet 
Banking ได้ ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าว เป็นข้อเรียกร้องให้ธนาคารรับผิดชอบแต่ประการใด 

7.  ผู้ใช้บริการยินยอมให้หักช าระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการใช้บริการ ออมสิน Internet Banking จากบัญชีเงิน
ฝากของผู้ใช้บริการท่ีมีอยู่กับธนาคารได้ทันทีตามก าหนดเวลาและอัตราท่ีธนาคารก าหนด ท้ังนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม
การใช้บริการนี้ตามท่ีธนาคารก าหนด เมื่อใดก็ได้ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการปิดประกาศ ณ ส านักงาน
ใหญ่หรือสาขาของธนาคาร และ/หรือมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ใช้บริการ และ/หรือ  โดยวิธีการอื่นใดท่ีธนาคารเห็นสมควร 

8.  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงในระบบได้ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ธนาคารมีสิทธิ์ท่ีจะยกเลิก
บริการดังกล่าวไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้หรือเฉพาะแต่ผู้ใช้บริการรายใดรายหน่ึงเมื่อใดก็ได้  โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ
ล่วงหน้าโดยการปิดประกาศ ณ ส านักงานใหญ่หรือสาขาของธนาคาร และ/หรือ มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ใช้บริการ และ/หรือโดยวิธีการอื่นใดท่ีธนาคาร
เห็นสมควร เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน หรือมีเหตุผลอันสมควรไม่ให้น าเงื่อนไขท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าตามก าหนดเวลาและวิธีการดังกล่าวข้างต้น 
โดยผู้ใช้บริการตกลงสละสิทธิท่ีจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ค่าเสียหาย หรือค่าชดเชยใด ๆ เน่ืองจากการใช้สิทธิของธนาคารในกรณีหน่ึงหรือ
หลายกรณีดังกล่าวท้ังสิ้น 

9.  หนังสือ จดหมาย ค าบอกกล่าวใด ๆ ของธนาคารท่ีจัดส่งให้แก่ผู้ใช้บริการทางไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ตามท่ีอยู่
ท่ีผู้ใช้บริการได้แจ้งให้ธนาคารทราบตาม ใบค าขอใช้บริการ ให้ถือว่า เป็นการจัดส่งให้แก่ผู้ใช้บริการโดยชอบแล้ว และในกรณีท่ีผู้ใช้บริการต้องการ
เปลี่ยนแปลงท่ีอยู่ดังกล่าว ให้ผู้ใช้บริการติดต่อธนาคารออมสินสาขาท่ีเปิดใช้บริการ  

10. ผู้ใช้บริการตกลงให้ธนาคารติดต่อสอบถาม ตรวจสอบ เก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล ข้อมูลทางการเงินหรือธุรกรรม รายละเอียด

เกี่ยวกับบัญชี และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลอื่นใดของผู้ใช้บริการท่ีระบุไว้ในค าขอใช้บริการน้ีและท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้บริการออมสิน 

Internet Internet Banking และ/หรือ ท่ีมีอยู่กับหรืออยู่ในความครอบครองของธนาคาร เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามค าขอของผู้ใช้บริการ 



การให้บริการของธนาคาร การบริหารจัดการกิจการของธนาคาร การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบรายการธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย รวมถึง

การกระท าอื่นใดเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบใด ๆ ท่ีใช้บังคับกับธนาคาร รวมถึงตกลงให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวของข้าพเจ้าแก่

หน่วยงานใด ๆ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย ค าสั่ง หรือกฎระเบียบของหน่วยงานรัฐท่ีมีอ านาจหรือควบคุมก ากับดูแลธนาคาร และผู้สนับสนุน

การให้บริการไม่ว่าจะเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถาม หรืองานบริหารความเสี่ยงและควบคุมก ากับ

ตรวจสอบ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินการของธนาคารอย่างมีนัยส าคัญ หรือเพื่อให้ธนาคารสามารถให้บริการได้อย่างเป็น

ธรรมและต่อเน่ือง ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยธนาคารไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 

11.  ผู้ใช้บริการจะขอยกเลิกการใช้บริการ ออมสิน Internet Banking โดยการติดต่อและด าเนินการเพื่อยกเลิก ได้ท่ีธนาคารออมสินทุก
สาขา และผู้ใช้บริการสามารถแจ้งขอระงับการใช้บริการชั่วคราว ได้ท่ี Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 8668  โดยจะต้องท าการส่ง
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวอื่นท่ีทางราชการออกให้ทางโทรสารเพื่อประกอบการขอระงับการใช้บริการ 

12.  ผู้ใช้บริการยินยอมผูกพันและตกลงปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ออมสิน Internet Banking ฉบับน้ี และท่ีธนาคาร
จะได้มีเพิ่มเติมต่อไป รวมท้ังคู่มือหรือเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับการใช้บริการ ออมสิน Internet Banking ท่ีธนาคารจะประกาศเพ่ิมเติมต่อไปในภาย
หน้า โดยให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้บริการน้ีด้วย รวมท้ังผู้ใช้บริการยินยอมปฏิบัติตามข้อก าหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
รวมท้ังจัดท าเอกสารอื่นใดให้แก่ธนาคารตามท่ีทางราชการ และ/หรือธนาคารเป็นผู้ก าหนดด้วย 
 

 


