
ขอกําหนดและเงื่อนไขการใชบริการประเภทตาง ๆ ภายใตบริการ MyMo หรือชื่ออ่ืนที่ธนาคารพิจารณาเปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคารเห็นสมควร 
1. สลากออมสินพิเศษดิจิทัล (สลากดิจิทัล : Digital Salak on MyMo) 

1) ผูใชบริการรับทราบวา สลากออมสินพิเศษดิจิทัล (สลากดิจิทัล : Digital Salak on MyMo) (“สลากดิจิทัล”) เปนการจัดเก็บ
ขอมูลสลากออมสินพิเศษในรูปแบบดิจิทัลบนบริการ MyMo โดยผูใชบริการสามารถทํารายการ ฝาก ถอน ตรวจสอบขอมูล
รายการสลากดิจิทัลของผูใชบริการ และตรวจสอบเงินถูกเลขสลากจายคืน (“เงินรางวัล”) ผานบริการ MyMo หรือชองทางอื่นใด
ตามที่ธนาคารกําหนด  

2) ผูใชบริการสามารถเปดบัญชีสลากดิจิทัลได 1 ทาน ตอ 1 บัญชีเทานั้น ไมวาจะเปนการเปดผานบริการ MyMo ธนาคารออมสิน
สาขา หรือชองทางอื่นใดที่ธนาคารกําหนด โดยผูใชบริการจะตองมีบัญชีเงินฝากประเภทเผ่ือเรียกของธนาคารออมสินสาขาใดก็ได
ในชื่อของตนเองเปนบัญชีคูโอนสําหรับโอนเงินเมื่อสลากดิจิทัลครบกําหนดหรือเมื่อมีการถอนคืนสลากดิจิทัล รวมทั้งดอกเบี้ยและ
เงินรางวัล (ถามี) ในกรณีที่ผูใชบริการเปดบัญชีสลากดิจิทัลผานบริการ MyMo ธนาคารจะกําหนดใหบัญชีเงินฝากประเภทเผ่ือ
เรียกที่เปนบัญชีหลักในการใชบริการ MyMo เปนบัญชีคูโอน หากผูใชบริการมีความประสงคจะเปล่ียนแปลงบัญชีคูโอนสามารถ
แจงความประสงคไดที่ธนาคารออมสินทุกสาขา   

3) ผูใชบริการรับทราบวา ในการฝากสลากดิจิทัล ผูใชบริการสามารถเลือกทํารายการฝากตามจํานวนและวงเงินที่ธนาคารกําหนด   

4) ผูใชบริการรับทราบวา กรณีที่ผูใชบริการถูกเลขสลากจายคืน (“ถูกรางวัล”) ผูใชบริการสามารถทราบผลการถูกรางวัลไดจาก           

การแจงเตือนอัตโนมัติ (Message Alert) และสามารถตรวจสอบผลการถูกรางวัลรวมของสลากดิจิทัลแตละฉบับผานบริการ 

MyMo โดยธนาคารจะโอนเงินรางวัลเขาบัญชีคูโอนของผูใชบริการในวันถัดไป หากผูใชบริการทําการถอนสลากดิจิทัลฉบับที่ถูก

รางวัลกอนที่ธนาคารจะโอนเงินรางวัลเขาบัญชีคูโอนของผูใชบริการ จะถือวาผูใชบริการสละสิทธิ์รับเงินรางวัลในคร้ังนั้น 

5) ผูใชบริการรับทราบวา ธนาคารไมสามารถจัดทําใบสลากดิจิทัลออกมาในรูปของส่ิงพิมพได เวนแตธนาคารจะกําหนดเปนอยางอื่น 

6) ผูใชบริการรับทราบวา เมื่อสลากดิจิทัลฉบับใดครบกําหนดอายุ ธนาคารจะทําการโอนเงินตนและดอกเบี้ย (ถามี) เขาบัญชีคูโอน

ของผูใชบริการโดยอัตโนมัติ เวนแตกรณีที่สลากดิจิทัลดังกลาวมีภาระผูกพันหรือสาเหตุอื่นใดทําใหธนาคารไมสามารถโอนเงินตน

และดอกเบี้ยเขาบัญชีคูโอนได ทั้งนี้ หากผูใชบริการประสงคจะทํารายการถอนคืนสลากดิจิทัลกอนครบกําหนดอายุ ผูใชบริการ

จะตองทําการถอนคืนสลากดิจิทัลทั้งรายการแบบเต็มจํานวนผานบริการ MyMo เทานั้น ผูใชบริการไมสามารถตัดตอน ถอนคืน

บางสวน หรือโอนกรรมสิทธิ์ในสลากดิจิทัลได เวนแตธนาคารจะกําหนดเปนอยางอื่น โดยในกรณีที่มีการถอนคืนสลากดิจิทัลกอน

ครบกําหนด ผูใชบริการอาจถูกหักคาสวนลดถอนกอนกําหนด หรือไดรับดอกเบี้ยตามอตัราที่ธนาคารประกาศกําหนด โดยใหถือ

วาสลากดิจิทัลที่มีการถอนคืนนั้นส้ินอายุต้ังแตวันที่ผูใชบริการถอนสลากคืน ทั้งนี้ ผูใชบริการไมสามารถทํารายการใด ๆ เกี่ยวกับ

สลากดิจิทัลผานชองทางธนาคารออมสินสาขาได เวนแตธนาคารจะกําหนดเปนอยางอื่น 

7) ผูใชบริการรับทราบวา ผูใชบริการสามารถปดบัญชีสลากดิจิทัลไดโดยแจงความประสงคที่ธนาคารออมสินสาขา หรือชองทางอื่น

ใดที่ธนาคารกําหนด โดยผูใชบริการจะตองทํารายการถอนสลากดิจิทัลทั้งหมดผานบริการ MyMo กอนปดบัญชีสลากดิจิทัลที่

ธนาคารออมสินสาขา หรือชองทางอื่นใดที่ธนาคารกําหนด 

8) ผูใชบริการรับทราบวา สลากดิจิทัลจะปดรับฝากในวันที่มีการออกรางวัลสลากดิจิทัลของทุกเดือน 

9) ผูใชบริการรับทราบวา การทํารายการฝาก ถอน สลากดิจิทัลเปนการใหบริการผานบริการ MyMo เทานั้น การยกเลิกการใช

บริการ MyMo ไมมีผลเปนการปดบัญชีสลากดิจิทัล กรณีที่ผูใชบริการยกเลิกการใชบริการ MyMo โดยไมไดทําการถอนคืนสลาก

ดิจิทัลทั้งหมด ธนาคารจะโอนเงินตนพรอมดอกเบี้ย (ถามี) เขาบัญชีคูโอนของผูใชบริการโดยอัตโนมัติเมื่อสลากดิจิทัลครบกําหนด 

แตหากผูใชบริการประสงคจะถอนคืนสลากดิจิทัลกอนครบกําหนด จะตองขอใชบริการ MyMo อีกคร้ังหนึ่ง 

10) ผูใชบริการยินยอมใหธนาคารมีสิทธิถอนสลากดิจิทัลของผูใชบริการเพื่อปฏิบัติตามคําส่ังของหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย

เพื่อนําสงเงินใหกับหนวยงานนั้น ๆ หรือเพื่อหักชําระหนี้ที่ผูใชบริการมีอยูกับธนาคาร 

11) ผูใชบริการรับทราบวา สลากดิจิทัลสามารถใชเปนหลักทรัพยในการกูเงินกับธนาคารไดตามเง่ือนไขที่ธนาคารกําหนด 

12) ผูใชบริการรับทราบวา สลากดิจิทัลไมสามารถใชเปนหลักทรัพยประกันผูตองหาในชั้นสอบสวนของตํารวจ อัยการ และประกันตัว

จําเลยในชั้นศาลได 

2. MyMo MyCash 
1) ผูใชบริการรับทราบวา บริการ MyMo MyCash เปนบริการถอนเงินสดจากเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) และเคร่ืองฝาก-ถอน

เงินอัตโนมัติ (ADM Recycle) ของธนาคาร โดยทํารายการผานบริการ MyMoตามขั้นตอนที่กําหนดไวในแอปพลิเคชัน 
2) ผูใชบริการสามารถใชบริการ MyMo MyCash เพื่อถอนเงินสดจากบัญชีเงินฝากประเภทเผ่ือเรียกของผูใชบริการที่แสดงใน

บริการ MyMo ตามเง่ือนไขของธนาคาร เฉพาะบัญชีที่ไดต้ังคาสิทธิการใชงานบัญชีไว 
3) ผูใชบริการรับทราบวา เมื่อผูใชบริการยืนยันการทํารายการถอนเงินที่เคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือเคร่ืองฝาก-ถอนเงิน

อัตโนมัติ (ADM Recycle) ของธนาคาร ธนาคารจะหักบัญชีเงินฝากของผูใชบริการทันทตีามจํานวนเงินทีผู่ใชบริการทํารายการ
ถอนเงินจากบริการ MyMo MyCash  

4) ผูใชบริการรับทราบวา ผูใชบริการสามารถใชบริการ MyMo MyCash ถอนเงินไดในวงเงินสูงสุด 20,000 บาทตอรายการตอวัน 
เวนแตธนาคารจะกําหนดเปนอยางอื่น 



5) ผูใชบริการรับทราบวา การถอนเงินสดจากบริการ MyMo MyCash ที่เคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือเคร่ืองฝาก-ถอนเงิน
อัตโนมัติ (ADM Recycle) ผูใชบริการจะไดรับใบบันทึกรายการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Slip) ในบริการ MyMo 

6) ผูใชบริการยอมรับวา การถอนเงินสดจากบริการ MyMo MyCash หากผูใชบริการไดกระทําตามขั้นตอนที่กําหนดไวใน        แอป
พลิเคชันโดยถูกตองแลว ใหถือวาการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากนั้นถูกตองสมบูรณและมีผลผูกพันผูใชบริการทุกประการ  โดย
ผูใชบริการตกลงวาธนาคารไมตองรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทําดังกลาว 

7) ผูใชบริการตกลงยินยอมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่ธนาคารกําหนดจนกวาผูใชบริการจะทําการยกเลิกการใชบริการ MyMo 
MyCash หรือจนกวาธนาคารจะยกเลิกการใชบริการของผูใชบริการ โดยตกลงยินยอมใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ใช
เปนบัญชีหลักในการสมัครใชบริการ MyMo ของผูใชบริการที่ไดระบุไวกับธนาคารเพื่อชําระคาธรรมเนียม และผูใชบริการจะนํา
เงินเขาบัญชีไวกอนกําหนดเวลาชําระคาธรรมเนียม เพื่อใหธนาคารสามารถดําเนินการหักเงินจากบัญชีตามขอตกลงนี้ได 

3. MyMo Pay 
1) ผูใชบริการรับทราบวา บริการ MyMo Pay เปนบริการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผูใชบริการไปยังบัญชีผูรับโอนดวยการสแกน 

QR Code ของผูรับโอน ผานเมนู MyMo Pay ตามขั้นตอนและเง่ือนไขที่ธนาคารกําหนด 
2) ผูใชบริการรับทราบวา ผูใชบริการจะสามารถสราง QR Code ของตนเองสําหรับใชเปนบัญชีรับโอนไดก็ตอเมื่อผูใชบริการ

ลงทะเบียนสมัครใชบริการ GSB PromptPay (พรอมเพย) กับธนาคารเพื่อผูกบัญชีหลักในบริการ MyMo กับหมายเลข
โทรศัพทเคล่ือนที่ที่ใชในการลงทะเบียนสมัครใชบริการ MyMo เทานั้น ในกรณีที่ผูใชบริการมีความประสงคจะเปล่ียนแปลง
หมายเลขโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีใชกับบริการ MyMo จะตองทําการยกเลิกการผูก GSB PromptPay (พรอมเพย) กับหมายเลข
โทรศัพทเคล่ือนที่เดิมและผูก GSB PromptPay (พรอมเพย) กับหมายเลขโทรศัพทเคล่ือนที่ที่เปล่ียนแปลงใหมกอน จึงจะ
สามารถสราง QR Code ใหมเพื่อรับเงินได 

3) ผูใชบริการรับทราบวา ผูใชบริการสามารถใชบริการ MyMo Pay ทํารายการไดในวงเงินสูงสุด 500,000 บาทตอรายการ และ
สูงสุด 2,000,000 บาทตอวัน เวนแตธนาคารจะกําหนดเปนอยางอื่น 

4) ผูใชบริการรับทราบวา ในการโอนเงินไปยังบัญชีผูรับโอน ผูใชบริการมีหนาที่ตองตรวจสอบความครบถวนและถูกตองของขอมูล
การโอนเงิน ไดแก จํานวนเงิน ชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝาก ชื่อธนาคาร และรายละเอียดอื่นท่ีเกี่ยวของ (ถามี) ถาการโอนเงิน             
จากบัญชีเงินฝากของผูใชบริการผานบริการ MyMo Pay ไดกระทําไปโดยถูกตองแลว ใหถือวาการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากนั้น
ถูกตองสมบูรณและมีผลผูกพันผูใชบริการทุกประการ โดยผูใชบริการตกลงวาธนาคารไมตองรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่
เกิดขึ้นจากการกระทําดังกลาว 

4. GSB PromptPay (พรอมเพย) สําหรับบุคคลธรรมดา 

1) ผูใชบริการสามารถขอใชบริการ GSB PromptPay (พรอมเพย) ซ่ึงเปนบริการผูกบัญชีเงินฝากกับเลขประจําตัวประชาชน และ/
หรือหมายเลขโทรศัพทเคล่ือนที่ของผูใชบริการ อยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยาง และ/หรือขอมูลอื่นใดที่จะมีประกาศเพิ่มเติม
ในภายหนา (ถามี) กับธนาคารไดตามชองทางและวิธีการที่ธนาคารกําหนด เพื่อใชเปนขอมูลอางอิงในการโอนหรือรับโอนเงิน หรือ
ทําธุรกรรมอื่นใดที่อาจจัดใหมีขึ้นในอนาคต แทนการใชหมายเลขบัญชีเงินฝาก โดยผูขอใชบริการตกลงยอมรับตามเง่ือนไขดังนี้ 
 1.1) บัญชีเงินฝากที่จะผูกกับเลขประจําตัวประชาชนและ/หรือหมายเลขโทรศัพทเคล่ือนที่ตองมีสถานะการใชบริการเปน
ปกติโดยตองเปนบัญชีเงินฝากที่มีชื่อผูใชบริการเปนเจาของบัญชีคนเดียว ซ่ึงไมใชบัญชีเพื่อประโยชนของผูเยาว เวนแตธนาคารจะ
กําหนดเปนอยางอื่น 
 1.2) หมายเลขโทรศัพทเคล่ือนที่ที่สามารถนํามาลงทะเบียนใชบริการ GSB PromptPay (พรอมเพย) ไดจะตองเปน
หมายเลขโทรศัพทเคล่ือนที่ที่ผูใชบริการมีสิทธิครอบครองหรือใชงาน และลงทะเบียนไวกับผูใหบริการโครงขายโทรศัพทเคล่ือนที่
ตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) หรือ
หนวยงานที่มีอํานาจกําหนด 
 1.3) เลขประจําตัวประชาชนและหมายเลขโทรศัพทเคล่ือนที่แตละหมายเลขสามารถผูกไดกับบัญชีเงินฝากบัญชีเดียวเทานั้น 
หากใชเลขประจําตัวประชาชน และ/หรือหมายเลขโทรศัพทเคล่ือนที่ผูกกับบัญชีเงินฝากใดแลว จะไมสามารถนําเลขประจําตัว
ประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพทเคล่ือนท่ีนั้นไปผูกกับบัญชีอื่นไดอีก จนกวาจะมีการยกเลิกการใชบริการ GSB PromptPay             
(พรอมเพย) กับบัญชีเงินฝากนั้นกอน ท้ังนี้ บัญชีเงินฝาก 1 (หนึ่ง) บัญชี สามารถผูกไดกับเลขประจําตัวประชาชน 1 (หนึ่ง) 
หมายเลข พรอมกับหมายเลขโทรศัพทเคล่ือนที่ไมเกิน 3 (สาม) หมายเลข เวนแตธนาคารจะกําหนดเปนอยางอื่น 

2) ผูใชบริการตกลงยอมรับวา การลงทะเบียนสมัครใชบริการ GSB PromptPay (พรอมเพย) จะมีผลสมบูรณก็ตอเมื่อผูใชบริการ          
ไดดําเนินการตามขั้นตอนที่ธนาคารกําหนด และธนาคารไดแจงผลการลงทะเบียนสําเร็จใหผูใชบริการทราบเรียบรอยแลว 

3) ผูใชบริการที่ลงทะเบียนผูกเลขประจําตัวประชาชนและ/หรือหมายเลขโทรศัพทเคล่ือนที่กับบัญชีเงินฝากเรียบรอยแลว สามารถ
ระบุหรือใชเลขประจําตัวประชาชนและ/หรือหมายเลขโทรศัพทเคล่ือนที่แทนการระบุเลขที่บัญชีเงินฝากที่ผูกกับเลขประจําตัว
ประชาชนและ/หรือหมายเลขโทรศัพทเคล่ือนที่ดังกลาว เพื่อการรับโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากดังกลาวสําหรับรายการเงินโอนใน
ประเทศไดทันที ทั้งนี้ ผูใชบริการยอมรับวา หากมีการทําธุรกรรมทางการเงินโดยระบุเลขประจําตัวประชาชนและ/หรือหมายเลข
โทรศัพทเคล่ือนที่ที่ผูกกับบัญชีเงินฝากแทนการระบุเลขบัญชีเงินฝากตามวิธีการและเง่ือนไขของธนาคารแลว ใหถือวาการกระทํา
ดังกลาวถูกตองสมบูรณและมีผลผูกพันผูใชบริการทุกประการ โดยผูใชบริการตกลงวาธนาคารไมตองรับผิดในความเสียหายใด ๆ 
ที่เกิดขึ้นจากการกระทําดังกลาว 



4) ผูใชบริการรับทราบวา ผูใชบริการสามารถโอนเงินไปยังบัญชี GSB PromptPay (พรอมเพย) ของผูรับโอนแตละรายผานบริการ 
MyMo ไดภายในวงเงินสูงสุดตามที่ธนาคารกําหนด 

5) ผูใชบริการรับทราบวา การใชบริการนี้มิไดมีผลเปนการยกเลิกเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงสิทธิและหนาที่ใด ๆ ที่ผูใชบริการและ
ธนาคารที่มีอยูตอกันภายใตเง่ือนไขทั่วไปสําหรับการใชบริการบัญชีเงินฝากที่ผูกกับเลขประจําตัวประชาชนและ/หรือหมายเลข
โทรศัพทเคล่ือนที่ของผูใชบริการแตประการใด 

6) ผูใชบริการรับทราบวา ผูใชบริการมีหนาที่จะตองแจงขอยกเลิกการใช GSB PromptPay (พรอมเพย) เมื่อผูใชบริการไมใชงานหรือ
มีการโอนหรือเปล่ียนตัวผูครอบครองใชงานหมายเลขโทรศัพทเคล่ือนที่ที่ไดลงทะเบียนใชบริการ GSB PromptPay (พรอมเพย) 
โดยธนาคารไมมีหนาที่ตองตรวจสอบขอมูลดังกลาวแตอยางใด ทั้งนี้ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการไมแจงขอยกเลิกการใช 
GSB PromptPay (พรอมเพย) กับหมายเลขโทรศัพทเคล่ือนที่ดังกลาว ผูใชบริการตกลงวา ธนาคารไมตองรับผิดชอบในความ
เสียหายดังกลาว 

7) ผูใชบริการมีสิทธิยกเลิกการผูกเลขประจําตัวประชาชนและ/หรือหมายเลขโทรศัพทเคล่ือนที่ที่ผูกกับบัญชีเงินฝาก หมายเลขใด
หมายเลขหนึ่งหรือทั้งหมดเมื่อใดก็ได โดยแจงใหธนาคารทราบตามวิธีการและเง่ือนไขที่ธนาคารกําหนด 

8) ธนาคารมีสิทธิระงับการใหบริการชั่วคราวหรือยกเลิกการใหบริการนี้บางสวนหรือทั้งหมดหรือแตเฉพาะผูใชบริการรายใดรายหนึ่ง
เมื่อใดก็ได โดยธนาคารจะแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนา ในกรณีที่ธนาคารไมสามารถแจงลวงหนาไดธนาคารจะแจงให
ผูใชบริการทราบโดยเร็ว เวนแตในกรณีตอไปนี้ ผูใชบริการตกลงวาธนาคารมีสิทธิระงับและ/หรือยกเลิกการใชบริการ GSB 
PromptPay (พรอมเพย) ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนไดทันทีที่ธนาคารพบเหตุดังกลาวได 
 8.1) บัญชีเงินฝากที่ผูกกับเลขประจําตัวประชาชนและ/หรือหมายเลขโทรศัพทเคล่ือนที่ถูกปด ไมวาโดยผูใชบริการหรือโดย
ธนาคารเนื่องจากบัญชีถูกปรับสถานะเปนบัญชีขาดการติดตอตามหลักเกณฑของธนาคาร หรือบัญชีเงินฝากถูกปดโดยเหตุอื่นใด
 8.2) ธนาคารสงสัยหรือเห็นวา ผูใชบริการไมใชเจาของหรือผูมีสิทธิครอบครองหมายเลขโทรศัพทเคล่ือนที่ หรือผูใชบริการใช
บริการ GSB PromptPay (พรอมเพย) หรือบัญชีเงินฝากเพื่อหรือในกิจการที่อาจเปนการขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีลักษณะเปนธุรกรรมที่อาจผิดกฎหมาย หรือในลักษณะที่ผิดปกติ หรือเปนการฉอฉล หรือ
ทุจริต หรือขัดตอกฎหมาย หรือบัญชีอินเตอรเน็ตแบงกกิ้งหรือโมบายลแบงกกิ้งของผูใชบริการอาจมีผูบุกรุก (Hacker) หรือมีการ
กระทําที่มิชอบโดยประการใด ๆ 

   8.3) ธนาคารตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังศาล หนวยงานกํากับดูแล หรือผูมีอํานาจตามกฎหมาย 
9) ผูขอใชบริการตกลงวา กรณีท่ีขอความในขอกําหนดและเง่ือนไขการใชบริการที่ปรากฏในแตละชองทางขัดหรือแยงกัน ให

ขอกําหนดและเง่ือนไขการใชบริการสําหรับการสมัครใชบริการผานที่ทําการสาขาของธนาคารมีผลใชบังคับ ทั้งนี้ กรณีที่มี

ประเด็นในการตีความหรือขอโตแยงใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการใหบริการ GSB PromptPay (พรอมเพย) ผูขอใชบริการจะปฏิบัติ

ตามคําวินิจฉัยของธนาคาร โดยผูขอใชบริการตกลงจะไมโตแยงและ/หรือเรียกรองคาเสียหาย คาชดเชย ความสูญเสียใด ๆ ทั้งส้ิน

จากธนาคาร  

5. เตือนเพื่อจาย (GSB Request to Pay) 
1) ผูใชบริการสามารถเปดใชบริการเตือนเพื่อจาย (GSB Request to Pay) ได โดยผูใชบริการตองลงทะเบียน GSB PromptPay 

(พรอมเพย) กับธนาคาร และเปดใชฟงกชั่นเตือนเพื่อจาย (GSB Request to Pay) บนบริการ MyMo เพื่อใชเปนชองทางรับ-สง
ขอความเรียกเก็บเงินระหวางผูใชบริการเตือนเพื่อจาย (GSB Request to Pay) ทั้งนี้ ผูใชบริการตกลงปฏิบัติตามขั้นตอนและ
วิธีการตามที่บริการ MyMo กําหนด 

2)      ผูใชบริการตกลงและยอมรับวา บริการนี้เปนเพียงบริการรับ-สงขอความเพื่อแจงเตือนการเรียกเก็บเงินเทานั้น โดยผูใชบริการที่
เปนผูสงขอความ (“ผูสงขอความ”) สามารถสงขอความแจงใหผูใชบริการที่เปนผูรับขอความ (“ผูรับขอความ”) ทราบจํานวนเงิน
และวันที่กําหนดชําระเงินที่ตองชําระใหกับผูสงขอความ และเมื่อขอความของผูสงขอความไดถูกสงออกจากบริการ MyMo แลว 
ใหถือวาธนาคารไดสงขอความสําเร็จตามเง่ือนไขการใชบริการ โดยธนาคารไมตองรับผิดในกรณีที่ผูรับขอความไมชําระเงิน หรือ
ชําระเงินผานชองทางอื่นใหแกผูสงขอความแลว ทั้งนี้ ธนาคารไมไดใหบริการหรือเปนตัวแทนทวงถามหนี้ใหกับผูสงขอความแต
อยางใด รวมทั้งไมมีสวนเกี่ยวของกับธุรกรรมและหรือภาระผูกพันระหวางผูสงขอความและผูรับขอความ 

3) ผูใชบริการรับทราบวา ผูใชบริการอาจไดรับขอความเรียกเก็บเงินผานบริการเตือนเพื่อจาย (GSB Request to Pay) จากบุคคล
ใด ๆ ที่มีเลขประจําตัวประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพทเคล่ือนที่ที่ผูกกับบริการ GSB PromptPay (พรอมเพย) ของผูใชบริการ 
และไดปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการสงขอความตามที่ธนาคารกําหนด 

4) เมื่อผูใชบริการไดรับแจงขอความเรียกเก็บเงิน และประสงคจะชําระเงินตามขอความเรียกเก็บเงินดังกลาว ผูใชบริการจะตอง

ชําระเงินผานบริการ MyMo กรณีที่การชําระเงินดังกลาวมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียม ผูรับขอความตกลงชําระคาธรรมเนียมการ

ชําระเงิน หรือการโอนเงิน ตามอัตราคาธรรมเนียมที่ธนาคารประกาศกําหนด 

5) ผูใชบริการรับทราบวา หากมีขอความใดที่ไดสงไปจากการใชบริการเตือนเพื่อจาย (GSB Request to Pay) กอใหเกิดความ

เสียหายแกธนาคาร ผูรับขอความและ/หรือบุคคลอื่นใด ผูใชบริการตกลงรับผิดชอบคาเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแตเพียงผูเดียว 

โดยธนาคารจะไมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นไมวากรณีใด ๆ  



6) ผูใชบริการรับทราบวา ในกรณีที่ผูใชบริการยกเลิกการใชบริการ MyMo ของธนาคาร ธนาคารมีสิทธิระงับ หรือยกเลิก                     

การใหบริการเตือนเพื่อจาย (GSB Request to Pay) ของผูใชบริการไดทันที โดยไมตองแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนา 

6. Debit Card 
1) ผูใชบริการที่มีบัตรเดบิตของธนาคารออมสิน สามารถเขาถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับบัตรเดบิตของตนเอง ไดแก บัญชีเงินฝากที่ผูกกับ

บัตรเดบิต วันครบกําหนดชําระคาธรรมเนียมรายป สถานะบัตร รายการเดินบัญชี วงเงินถอนเงินสด วงเงินชําระคาสินคาและบริการ 
รวมถึงขอมูลอื่นที่ธนาคารจะเปดใหบริการในอนาคต ผานบริการ Debit Card ไดตามขั้นตอนและวิธีการที่ธนาคารกําหนด 

2) บริการ Debit Card จะแสดงขอมูลบัตรเดบิตของผูใชบริการทุกใบ 
3) บริการ Debit Card จะแสดงรายการเดินบัญชีของบัตรเดบิตยอนหลังได 6 เดือน 
4) ผูใชบริการสามารถเพิ่มวงเงินถอนเงินสด และวงเงินชําระคาสินคาและบริการของบัตรเดบิตไดไมเกินวงเงินถอนเงินสด                     

และวงเงินชําระคาสินคาและบริการ สูงสุดตอวันของบัตรเดบิตแตละประเภท  
5) การเพิ่มวงเงินถอนเงินสด หรือวงเงินชําระคาสินคาและบริการ ของบัตรเดบิตแตละใบ ผูใชบริการจะตองยืนยันตัวตนทุกคร้ัง    

ดวยการกรอกหมายเลขบัตรเดบิตใบนั้น ๆ ใหครบถวน หรือโดยวิธีการอื่นตามที่ธนาคารกําหนด 
6) ผูใชบริการรับทราบวา สามารถทํารายการเปล่ียน เพิ่ม/ลด วงเงินถอนเงินสด หรือวงเงินชําระคาสินคาและบริการของบัตรเดบิตได 

ผานบริการ Debit Card บนแอปพลิเคชันเทานั้น ในกรณีที่ผูใชบริการยกเลิกการใชบริการ MyMo ไปแลว และมีความประสงค
จะเปล่ียนวงเงิน ดังกลาว ผูใชบริการตองสมัครใชบริการ MyMo อีกคร้ังหน่ึง เวนแตธนาคารจะเปดใหบริการดังกลาว                    
ผานชองทางอื่นในภายหลัง 

7)     ผูใชบริการสามารถต้ังคาการใชงานเพื่อระงับหรือยกเลิกการระงับการใชบัตรเดบิตในการทําธุรกรรมออนไลนได โดยเปดหรือ                
ปดใชงานฟงกชัน “ระงับการซ้ือสินคาออนไลน” กรณีผูใชบริการเปดใชงานฟงกชันดังกลาว ผูใชบริการจะไมสามารถทําธุรกรรมออนไลนได
จนกวาจะปดใชงาน  

8) การเปล่ียน เพิ่ม/ลด วงเงินถอนเงินสดและวงเงินชําระคาสินคาและบริการ รวมทั้งการต้ังคาระงับหรือยกเลิกการระงับการใชบัตรเด
บิตในการทําธุรกรรมออนไลนตามขั้นตอนที่กําหนดไวในบริการ Debit Card โดยถูกตองแลว ผูใชบริการตกลงยอมรับวา                       
เปนการกระทําของผูใชบริการเอง และยินยอมผูกพันตอธุรกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใตการกระทําดังกลาว  

9) กรณีบัตรเดบิตอยูในสถานะถูกอายัดหรือคางชําระคาธรรมเนียมรายป ผูใชบริการสามารถใชบริการ Debit Card ไดเฉพาะ                   
การตรวจสอบรายการเดินบัญชี และขอมูลบัตรตามรายการที่ธนาคารกําหนดเทานั้น ไมสามารถทํารายการอื่นได เชน การเปล่ียนวงเงิน
ถอนเงินสดและวงเงินชําระคาสินคาและบริการ การต้ังคาระงับหรือยกเลิกการระงับการใชบัตรเดบิตในการทําธุรกรรมออนไลน 

7.GSB Credit Cards 
1) ผูใชบริการที่มีบัตรเครดิตของธนาคารออมสินสามารถเปดใชบริการ GSB Credit Cards ผานบริการ MyMo ได เพื่อเขาถึงขอมูล

ที่เกี่ยวของกับบัตรเครดิตธนาคารออมสินของตนเอง ไดแก ขอมูลวงเงินบัตร วงเงินที่ใชได วงเงินที่ใชไป ประวัติแจงเตือนการทํา
รายการบัตร วันที่ชําระเงินลาสุด จํานวนเงินที่ชําระลาสุด รายการใชจายที่ยังไมเรียกเก็บ รายการที่เรียกเก็บแลว วันสรุปยอด
บัญชี วันที่กําหนดชําระเงิน ยอดเงินชําระขั้นตํ่า ยอดเงินชําระเต็มจํานวน คะแนนสะสมคงเหลือ รวมถึงขอมูลอื่นใดที่ธนาคารจะ
เปดใหบริการในอนาคต และชําระคาบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ผานบริการ GSB Credit Cards ได 

2) ผูใชบริการรับทราบวา ในการใชบริการ GSB Credit Cards เมื่อผูใชบริการไดทําการยืนยันตัวตนโดยการกรอกหมายเลขบัตร
เครดิต (ในกรณีที่ผูใชบริการมีบัตรเครดิตธนาคารออมสินมากกวา 1 ใบ ผูใชบริการสามารถกรอกหมายเลขบัตรเครดิตใบใดก็ได) 
รวมทั้งกรอกหมายเลขโทรศัพทเคล่ือนที่ที่ผูใชบริการใชสําหรับการสมัครบัตรเครดิตหรือสมัครบริการ MyMo และกดรับรหัส 
OTP แลวยืนยันรหัส OTP ที่ไดรับจากธนาคารผานหมายเลขโทรศัพทเคล่ือนที่ที่ผูใชบริการใชสําหรับสมัครบริการ MyMo หรือ
ดําเนินการตามวิธีการอื่นใดท่ีกําหนดไวในแอปพลิเคชันเรียบรอยแลว บริการ GSB Credit Cards จะแสดงขอมูลบัตรเครดิต
ธนาคารออมสินของผูใชบริการทุกใบ แตผูใชบริการจะสามารถเขาดูขอมูลที่เกี่ยวของกับบัตรเครดิตแตละใบไดก็ตอเมื่อไดเปด
สิทธิการใชงานบัญชีบัตรดวยการกรอกหมายเลขบัตรเครดิตของบัตรนั้น ๆ หรือวิธีการอื่นใดตามที่กําหนดไวในแอปพลิเคชัน  

2) ผูใชบริการสามารถชําระคาบัตรเครดิตธนาคารออมสินผานบริการ GSB Credit Cards ไดจากบัญชีเงินฝากของตนเองตามวิธีการ
ที่กําหนดไวในแอปพลิเคชัน และเมื่อผูใชบริการไดดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดไวในแอปพลิเคชันอยางถูกตองแลว ใหถือวา
การโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผูใชบริการถูกตองสมบูรณ และมีผลผูกพันผูใชบริการทุกประการ โดยผูใชบริการตกลงวา
ธนาคารไมตองรับผิดในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทําดังกลาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. ประกันภัยการเดินทาง (Travel Insurance) 
1) บริการขายประกันภัยการเดินทางผาน MyMo เปนบริการของธนาคารในฐานะนายหนาประกันภัย ที่ใหบริการขายประกันภัย     

การเดินทางของ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยเง่ือนไขความคุมครอง และสิทธิประโยชนตามที่ระบุไวใน
กรมธรรมเปนความรับผิดชอบของบริษัท  

2) ผูใชบริการและ/หรือผูเอาประกันภัยยินยอมใหธนาคาร รวบรวม ใช และเปดเผยขอเท็จจริง ขอมูลสวนบุคคล ของผูใชบริการ
และ/หรือผู เอาประกันภัย ตอบริษัท และบุคคล/หนวยงานอื่น ๆ ที่ เกี่ยวของ (ซ่ึงทานสามารถตรวจสอบรายชื่อไดที่  
https://www.gsb.or.th/other/pdpr-list/) เพื่อการทําประกันภัยการเดินทาง หรือเพื่อประโยชนในการกํากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัย  

3) ผูใชบริการรับทราบวา การซ้ือประกันภัยการเดินทางจะสมบูรณเมื่อมีการชําระคาเบี้ยประกันภัยตามขั้นตอนและวิธีการที่ธนาคาร
กําหนดโดยถูกตองครบถวนแลว โดยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ผูใชบริการผูกไวกบับริการ MyMo และความคุมครองจะเร่ิมขึ้น
ในวันที่ผูใชบริการระบุเทานั้น ทั้งนี้ กรมธรรมจะถูกจัดสงผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ที่ผูใชบริการไดระบุไว   

4) เง่ือนไขความคุมครองเปนไปตามท่ีระบุไวในกรมธรรม ผูใชบริการและ/หรือผูเอาประกันภัยตองทําความเขาใจรายละเอียด                
ความคุมครองและเง่ือนไขของกรมธรรมกอนตัดสินใจทําประกันภัย ทั้งนี้ การระบุขอมูลที่ไมตรงกับขอเท็จจริงอาจทําใหผูเอา
ประกันภัยไมไดรับความคุมครองจากบริษัทได  

5) ผูใชบริการรับทราบวา ในกรณีที่ผูใชบริการมีขอสงสัยเกี่ยวกับกรมธรรม เง่ือนไขการรับประกันภัย หรือตองการติดตอเพื่อขอรับ   
คาสินไหมทดแทน กรุณาติดตอ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ไดที่หมายเลขโทรศัพท 1736  

9. ประกันภัยสมารท แคร พลัส (SMART CARE PLUS) 

1)  บริการขายประกันภัยสมารท แคร พลัส ผาน MyMo เปนบริการของธนาคารในฐานะนายหนาประกันภัย ที่ใหบริการขาย
ประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลของ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยเง่ือนไขความคุมครอง และสิทธิ
ประโยชนตามที่ระบุไวในกรมธรรมเปนความรับผิดชอบของบริษัท 

2) ผูใชบริการและ/หรือผูเอาประกันภัยยินยอมใหธนาคาร รวบรวม ใช และเปดเผยขอเท็จจริง ขัอมูลสวนบุคคล ของผูใชบริการ
และ/หรือผูเอาประกันภัย ตอบริษัท และบุคคลหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ซ่ึงทานสามารถตรวจสอบรายชื่อไดที่ 
https://www.gsb.or.th/other/pdpr-list/) เพื่อการทําประกันภัยสมารท แคร พลัส หรือเพื่อประโยชนในการกํากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัย 

3)  ผูใชบริการทราบวาการซ้ือประกันภัยสมารท แคร พลัส จะสมบูรณเมื่อมีการชําระคาเบี้ยประกันภัยตามขั้นตอนและวิธีการ        
ท่ีธนาคารกําหนด โดยถูกตองครบถวนแลว โดยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ผูใชบริการผูกไวกับบริการ MyMo และความ
คุมครองจะเร่ิมขึ้นในวันที่ผูใชบริการระบุเทาน้ัน ทั้งน้ี กรมธรรมจะถูกจัดสงผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail)               
ที่ผูใชบริการไดระบุไว 

4)  เง่ือนไขความคุมครองเปนไปตามที่ระบุไวในกรมธรรม ผูใชบริการและ/หรือผูเอาประกันภัยตองทําความเขาใจรายละเอียด ความ
คุมครองและเง่ือนไขของกรมธรรมกอนตัดสินใจทําประกันภัย ทั้งนี้ การระบุขอมูลที่ไมตรงกับขอเท็จจริงอาจทําใหผูเอา
ประกันภัยไมไดรับความคุมครองจากบริษัทได 

5) ผูใชบริการรับทราบวา ในกรณีที่ผูใชบริการมีขอสงสัยเกี่ยวกับกรมธรรม เง่ือนไขการรับประกันภัย หรือตองการติดตอเพื่อขอรับ
คาสินไหมทดแทน กรุณาติดตอ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ไดที่หมายเลขโทรศัพท 1736 

10. ประกันชีวิตเกษียณทวีสุข 90/1 

1)  บริการขายประกันชีวิตเกษียณทวีสุข 90/1 ผาน MyMo เปนบริการของธนาคารในฐานะนายหนาประกันชีวิต ที่ใหบริการขาย

ประกันชีวิตแบบบํานาญ ของ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยเง่ือนไขความคุมครอง และสิทธิประโยชน

ตามที่ระบุไวในกรมธรรมเปนความรับผิดชอบของบริษัท 

2)  ผูใชบริการและ/หรือผูเอาประกันชีวิตยินยอมใหธนาคาร รวบรวม ใช และเปดเผยขอเท็จจริง ขัอมูลสวนบุคคล ของผูใชบริการ

และ/หรือผูเอาประกันชีวิต ตอบริษัท และบุคคลหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ซ่ึงทานสามารถตรวจสอบรายชื่อไดที่ 

https://www.gsb.or.th/other/pdpr-list/) เพื่อการทําประกันชีวิตเกษียณทวีสุข 90/1 หรือเพื่อประโยชนในการกํากับดูแล

ธุรกิจประกันภัย 

3)  ผูใชบริการทราบวาการซ้ือประกันชีวิตเกษียณทวีสุข 90/1 จะสมบูรณเมื่อมีการชําระคาเบี้ยประกันชีวิตตามขั้นตอนและวิธีการ   

ท่ีธนาคารกําหนด โดยถูกตองครบถวนแลว โดยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ผูใชบริการผูกไวกับบริการ MyMo และความ

คุมครองจะเร่ิมขึ้นในวันที่ผูใชบริการระบุเทานั้น ทั้งนี้ กรมธรรมจะถูกจัดสงผานทางจดหมายอเิล็กทรอนิกส (e-mail)              ที่

ผูใชบริการไดระบุไว 

4)  เง่ือนไขความคุมครองเปนไปตามท่ีระบุไวในกรมธรรม ผูใชบริการและ/หรือผูเอาประกันชีวิตตองทําความเขาใจรายละเอียด 

ความคุมครองและเง่ือนไขของกรมธรรมกอนตัดสินใจทําประกันชีวิต ทั้งนี้ การระบุขอมูลที่ไมตรงกับขอเท็จจริงอาจทําใหผูเอา

ประกันชีวิตไมไดรับ ความคุมครองจากบริษัทได 



5)  ผูใชบริการรับทราบวา ในกรณีที่ผูใชบริการมีขอสงสัยเกี่ยวกับกรมธรรม เง่ือนไขการรับประกันชีวิต หรือตองการติดตอเพื่อขอรับคา

สินไหมทดแทน กรุณาติดตอ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ไดที่หมายเลขโทรศัพท 02-1185555 

11. MyFund 
1) ผูใชบริการรับทราบวา บริการ MyFund เปนบริการซ้ือ ขายคืน และสับเปล่ียนหนวยลงทุน ผานแอปพลิเคชันหรือบริการ MyMo 

ของธนาคาร ซ่ึงเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามที่ปรากฏในบริการ MyFund และบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุนที่ธนาคารรับเปนผูสนับสนุนการขาย รับซ้ือคืน และสับเปล่ียนหนวยลงทุนใหแกบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนนั้น 

(“บริษัทจัดการ”)  

2) ผูใชบริการตกลงปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการของบริการ MyFund ที่กําหนดในแอปพลิเคชันหรือบริการ MyMo ขอกําหนดและ

เง่ือนไขการเปดบัญชีกองทุนรวมและการขอใชบริการ MyFund ขอกําหนดและเง่ือนไขการใชบริการ MyFund ขอกําหนดและ

เง่ือนไขตาง ๆ สําหรับการซ้ือ ขายคืน หรือสับเปล่ียนหนวยลงทุน และเง่ือนไขอื่นใดที่เกี่ยวของ ตามที่ธนาคารและ/หรือบริษัท

จัดการกําหนด รวมถึงที่แกไขเพิ่มเติมในภายหนาทุกประการ (รวมเรียกวา “เง่ือนไขบริการ MyFund”) 

3) ผูใชบริการตกลงทําแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) ผานแอปพลิเคชันหรือบริการ MyMo ตาม

ขั้นตอนและวิธีการที่ธนาคารกําหนด รวมถึงผูใชบริการรับทราบวาไดทําแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability 

Test) นี้ เพื่อประโยชนในการรับทราบความเส่ียงในการลงทุนที่รับไดของผูใชบริการ  

4) ผูใชบริการรับทราบวา การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชเปนการฝากเงิน และมีความเส่ียงในการลงทุน ผูใชบริการอาจไดรับเงินลงทุน

คืนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได และอาจไมไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือ

อาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามที่ไดมีคําส่ังไว และอาจไมมีการทํารายการในกรณีที่มีการขัดของทางเทคนิคเกิดขึ้น   

5) ผูใชบริการรับรองและยืนยันวา ผูใชบริการมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเปนอยางดี และผูใชบริการได

อาน ศึกษา และทําความเขาใจขอกําหนด เง่ือนไขและขอความใด ๆ ที่ระบุในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน สวนสรุปขอมูล

สําคัญ (Fund Fact Sheet) คูมือผูลงทุน (ถามี) และรับทราบระดับความเส่ียงของกองทุนรวมที่ผูใชบริการจะเขาลงทุนอยาง

ละเอียดรอบคอบแลว รวมถึงตกลงผูกพันและปฏิบัติตามขอกําหนดและเง่ือนไขที่กําหนดไวดังกลาว และที่จะมีการแกไขเพิ่มเติม

ทุกประการ นอกจากนี้ ในกรณีท่ีเปนการซ้ือกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ RMF กองทุนรวมหุนระยะยาว LTF ที่ซ้ือกอนวันท่ี       

1 ม.ค. 63 กองทุนรวมเพื่อการออม SSF กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ SSFX หรือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ SSFX                          

ผูใชบริการไดรับทราบเง่ือนไขการลงทุนและภาระผูกพันเกี่ยวกับสิทธิประโยชนทางภาษีครบถวนแลว โดยรับทราบวาหาก

ผูใชบริการไมปฏิบัติตามเง่ือนไขการลงทุนดังกลาว ผูใชบริการจะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี หรืออาจตองคืนสิทธิประโยชน

ทางภาษีที่เคยไดรับตามหลักเกณฑที่กรมสรรพากรกําหนด  และผูใชบริการรับทราบวา ผูใชบริการไมสามารถนําหนวยลงทุนของ

กองทุนรวมที่ระบุไวขางตน ไปจําหนาย โอน จํานํา หรือนําไปเปนประกันได เวนแตจะมีกฎหมาย หรือกฎเกณฑที่เกี่ยวของกําหนด

เปนอยางอื่น 

6) ผูใชบริการรับรองวา ผูใชบริการมีความสามารถตามกฎหมายในการซ้ือ ขายคืน หรือสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึง

การดําเนินการใด ๆ ผานบริการ MyFund และการดําเนินการดังกลาวมีผลผูกพันผูใชบริการทุกประการ 

7) ผูใชบริการรับทราบและยอมรับวา ผูใชบริการสามารถทํารายการซ้ือ ขายคืน หรือ สับเปล่ียนหนวยลงทุนผานบริการ MyFund ได 

ภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

7.1 วันและเวลาที่ระบุในการทํารายการเปนวันและเวลาตามระบบของธนาคาร  

7.2 การทํารายการอาจมีผลภายในวันเดียวกันกับวันที่ผูใชบริการทํารายการหรือในวันทําการถัดไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู

กับเง่ือนไขการทํารายการของแตละกองทุนรวมตามที่ระบุในหนังสือช้ีชวนหรือสวนสรุปสาระสําคัญของ

กองทุน (Fund Fact Sheet) 

7.3 หากวันที่ทํารายการตรงกับวันหยุดทําการของธนาคาร หรือวันหยุดรับทํารายการชั่วคราวสําหรับกองทุนรวม

นั้น เชน วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุน เปนตน ธนาคารจะดําเนินการทํารายการตามคําส่ังของ

ผูใชบริการในวันทําการถัดไปของธนาคารที่มีการเปดใหทํารายการ 

7.4 จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือที่ปรากฎภายหลังจากที่มีการทํารายการ เปนเพียงการคํานวณจากมูลคาหนวย

ลงทุนลาสุด เพื่อใชในการอางอิงในเบื้องตนเทานั้น ซ่ึงอาจคลาดเคล่ือนจากการคํานวณของจํานวนหนวย

คงเหลือที่แทจริงได 

7.5 ไมสามารถยกเลิกการทํารายการซ้ือ ขายคืน หรือสับเปล่ียนหนวยลงทุนได ภายหลังจากที่ผูใชบริการไดมีการ

ยืนยันการทํารายการ  

7.6 การทํารายการจะตองดําเนินการผานบัญชีกองทุนรวมและบัญชีเงินฝากที่ผูใชบริการมีอยูกับธนาคารเทานั้น 

8) ธนาคารขอมีสิทธิในการแกไข ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลง เง่ือนไขบริการ MyFund รูปแบบ ลักษณะ ขั้นตอนหรือขอมูลใด ๆ ใน

การใหบริการ MyFund โดยธนาคารจะแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนาตามวิธีการและเง่ือนไขของธนาคาร 



9) ผูใชบริการยอมรับและตกลงวา เง่ือนไขบริการ MyFund นี้ ยังคงมีผลใชบังคับกับผูใชบริการตอไป แมจะปรากฏในภายหลังวา 

บริษัทจัดการหรือธนาคารไดยกเลิกหรือไมไดใหบริการ MyFund ที่เชื่อมตอกับระบบ FundConnext แลว  

 

 

 

12. MyAgent 
1) ผูใชบริการรับทราบวา บริการ MyAgent เปนบริการรับฝากเงินหรือถอนเงินสดจากบัญชีเงินฝากประเภทเผ่ือเรียกหรือกระแส

รายวันพิเศษที่ผูใชบริการใชเปนบัญชีหลักในการใชบริการ MyMo หรือบัญชีเงินฝากประเภทอื่นที่ธนาคารจะกําหนดเพิ่มเติมใน
ภายหนา ภายใตเง่ือนไขของธนาคาร โดยทํารายการผานบริการ MyMo ณ จุดใหบริการของตัวแทนของธนาคาร  

2) ตัวแทนของธนาคาร หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลใด ๆ ที่ธนาคารแตงต้ังใหเปนตัวแทนรับฝากเงิน รับถอนเงิน และ/หรือ 
ธุรกรรมใด ๆ ตามที่ธนาคารกําหนดเพิ่มเติมในภายหนา เพื่อใหบริการแกผูใชบริการแทนธนาคาร 

3) การใชบริการ MyAgent กับบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันพิเศษ ผูใชบริการจะสามารถใชบริการไดเฉพาะการฝากเงิน
เทานั้น 

4) ผูใชบริการจะตองทํารายการผานบริการ MyMo ในเมนู MyAgent ตามขั้นตอนและวิธีการที่ธนาคารกําหนด โดยผูใชบริการจะ
ไดรับบารโคด/QR Code เพื่อนําไปใชประกอบการทํารายการฝากเงินหรือถอนเงินสดจากบัญชีธนาคารออมสิน ผานตัวแทนของ
ธนาคาร ณ จุดใหบริการของตัวแทนของธนาคาร  

5) ผูใชบริการมีหนาที่รักษาบารโคด/QR Code ที่ไดจากการทํารายการผานบริการ MyMo ในเมนู MyAgent ไวเปนความลับ และ
จะนําไปใชในการฝากเงินหรือถอนเงินกับตัวแทนของธนาคาร ตามขั้นตอนและวิธีการที่ตัวแทนของธนาคารกําหนด ทั้งนี้ 
ผูใชบริการจะตองใชบารโคด/QR Code ดังกลาว ภายใน 2 นาที นับจากที่ผูใชบริการไดรับบารโคด/QR Code และ/หรือภายใน
ระยะเวลาอื่นใดตามที่ธนาคารจะกําหนดเปล่ียนแปลงในภายหนา หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาว บารโคด/QR Code จะไม
สามารถใชงานได ทั้งนี้ บารโคด/QR Code จะสามารถใชงานไดเพียง 1 คร้ังตอการทํารายการฝากเงินหรือถอนเงินเทานั้น ไม
สามารถใชบารโคด/QR Code ซํ้ากับรายการฝากเงินหรือถอนเงินเดิมได 

6) จํานวนเงินที่ฝากหรือถอนจะเขาบัญชีเงินฝากหรือหักจากบัญชีเงินฝากทันที เมื่อผูใชบริการยืนยันการทํารายการที่จุดใหบริการ
ของตัวแทนของธนาคาร โดยผูใชบริการสามารถทราบผลการฝากหรือถอนเงินไดจาก Statement หรือ การแจงเตือนอัตโนมัติ 
(Message Alert) บนบริการ MyMo 

7) วงเงินใหบริการรับฝากเงินไมเกิน 30,000 บาทตอรายการ สูงสุดไมเกิน 100,000 บาทตอวัน และบริการถอนเงินไมเกิน 5,000 
บาทตอรายการ สูงสุดไมเกิน 20,000 บาทตอวัน เวนแตธนาคารจะกําหนดเปนอยางอื่น โดยธนาคารจะแจงใหกับผูใชบริการ
ทราบผานบริการ MyMo หรือชองทางอื่นในรูปแบบที่ธนาคารกําหนด 

8) การทํารายการฝากเงินหรือถอนเงินหลังเวลา 23.00 น. จะถือเปนการทํารายการในวันถัดไป ทั้งนี้ กรณีการฝากเงินจํานวนเงิน
ฝากดังกลาวจะถูกนําไปคํานวณดอกเบี้ยในวันถัดไป 

9) ผูใชบริการตกลงชําระคาธรรมเนียม และ/หรือคาบริการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใชบริการ MyAgent ตามอัตราและเง่ือนไขที่
ตัวแทนของธนาคารกําหนด ดังนี้  

9.1 คาธรรมเนียมการฝากเงิน ตัวแทนของธนาคารจะเปนผูเรียกเก็บจากผูใชบริการ ซ่ึงจะถูกหักจากยอดรายการ
ฝากเงิน โดยเงินจะเขาบัญชีตามยอดฝากสุทธิที่หักคาธรรมเนียมแลว 

9.2 คาธรรมเนียมการถอนเงิน ตัวแทนของธนาคารจะเปนผูเรียกเก็บจากผูใชบริการ ซ่ึงจะรวมอยูในยอดรายการ
ถอนเงิน โดยผูใชบริการจะไดรับเงินถอนสุทธิที่หักคาธรรมเนียมแลว และเงินจะถูกหักจากบัญชีเปนยอด
รายการถอนที่รวมคาธรรมเนียมแลว  

10) ผูใชบริการยอมรับวา การฝากเงินหรือถอนเงินจากบริการ MyAgent หากมีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดไวโดยครบถวนแลว 
ใหถือวา การฝากหรือถอนเงินผานบริการ MyAgent นั้นสมบูรณ โดยผูใชบริการไมตองลงลายมือชื่อในเอกสารใด ๆ ทั้งส้ิน และ
ผูใชบริการตกลงรับผิดชอบการกระทําดังกลาวเสมือนหนึ่งวาผูใชบริการเปนผูกระทําดวยตนเอง ทั้งนี้ ไมวาจะเกิดขึ้นโดย
ผูใชบริการหรือบุคคลใด และไมวาจะดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม 

11) ผูใชบริการมีหนาท่ีตองตรวจสอบรายการในหลักฐานการฝากหรือถอนเงินซ่ึงตัวแทนของธนาคารเปนผูออกใหกับผูใชบริการ           
ใหตรงกับยอดเงินฝากหรือถอน และตองตรวจนับเงินกรณีการถอนเงินใหถูกตองครบถวน หากไมถูกตอง ผูใชบริการตองโตแยง
ตอตัวแทนของธนาคารทันที ทั้งนี้ ผูใชบริการตกลงและรับทราบวา ธนาคารจะยึดถือตามขอมูลที่ธนาคารไดรับจากตัวแทนของ
ธนาคารเทานั้น โดยไมตองรับผิดชอบในกรณีที่หลักฐานการฝากหรือถอนเงินไมถูกตองหรือจํานวนเงินที่ผูใชบริการไดรับจาก
ตัวแทนของธนาคารไมถูกตองแตอยางใด 

12) กรณีธนาคารทราบวา มีรายการผิดพลาด หรือไดรับแจงขอมูลผิดพลาดจากผูใชบริการ ธนาคารจะดําเนินการตรวจสอบขอมูล
การทํารายการ และจะดําเนินการปรับปรุงแกไขตามหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติงานของธนาคาร 

  


