
 

ใบค ำขอสมคัรใช้บริกำร KKP Biz e-Banking 

วนัที่     /   /     
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ส่วนท่ี 1 แจ้งความประสงค์ใช้บริการ KKP Biz e-Banking จึงขอให้ข้อมูลแก่ธนาคารตามรายละเอียดดังนี ้

ช่ือ___________________________________________________________________________________(“ลกูค้ำ” หรือ “ผู้ขอใช้บริกำร”) 

เลขทะเบียนนิติบุคคล / เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร / เลขประจ าตัวประชาชน    
ผู้ติดต่อประสานงานกับธนาคาร 
(ระบอุย่ำงน้อย 1 คน) 

ชื่อ-นำมสกลุ________________________________________________________________________________________________________  
Email Address _____________________________________________________________________________________________________ 
โทรศพัท์มือถือ      -   โทรศพัท์ท่ีท ำงำน  ____________________________________________________ 
ชื่อ-นำมสกลุ________________________________________________________________________________________________________  
Email Address _____________________________________________________________________________________________________ 
โทรศพัท์มือถือ      -   โทรศพัท์ท่ีท ำงำน  ____________________________________________________ 

รายละเอียดวงเงินการท า
รายการ 
 

วงเงินกำรท ำรำยกำรทัง้หมด (บำท/วนั)________________________ วงเงินต่อ Bulk file (บำท/รำยกำร) _______________________________ 
วงเงินต่อรำยกำรแบบ Single (บำท/Bulk file) __________________วงเงินต่อรำยกำรแบบ Bulk file (บำท/รำยกำร) _____________________ 
กรณีไมไ่ด้ระบวุงเงินกำรท ำรำยกำรจะสำมำรถโอนได้แบบไม่จ ำกดัวงเงิน (Unlimited) 

เงื่อนไขการอนุมัติรายการ ○ ระบเุงื่อนไขพเิศษ (ตำมเอกสำรประกอบค ำขอใช้บริกำร)      ○ ยกเลกิเงื่อนไขกำรอนมุติัรำยกำร 

รูปแบบไฟล์โอนเงิน ○ ไฟล์โอนเงินท่ีคัน่ด้วยค่ำว่ำง (Space Delimiter)                  ○ ไฟล์โอนเงินท่ีคัน่ด้วยเคร่ืองหมำย | (| Delimiter)    

ประเภทผู้ดูแลระบบ 

(กรณีไมร่ะบ ุถือว่ำให้ธนำคำรเป็น
ผู้ดแูลระบบ) 

 ธนำคำรเป็นผู้ดแูลระบบ   
 บริษัทเป็นผู้ดแูลระบบ ท ำรำยกำรได้โดยผู้ เดียว (Admin Single)                          
 บริษัทเป็นผู้ดแูลระบบ ท ำรำยกำรได้โดยมีผู้ท ำรำยกำรและผู้อนมุติั (Admin Maker &  Admin Authorizer)   

บริการเสริม   บริกำร KKP Financial Gateway 
○ บริกำร Direct Credit ○ บริกำร KKP Bill Payment*     ○ บริกำรอื่นๆ(โปรดระบ)ุ ____________________     

 ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำ ข้อมูลและรำยละเอียดที่ข้ำพเจ้ำให้ไว้แก่ธนำคำรในค ำขอนี ้และ/หรือ ข้อมูลในเอกสำรประกอบค ำขอใช้บริกำรทัง้หมด ถู กต้อง ครบถ้วน และเป็นควำมจริง  และข้ำพเจ้ำได้รับทรำบ
และตกลงผูกพันตำมข้อตกลงและเงื่อนไขกำรใช้บริกำร KKP Biz e-Banking และข้อตกลงเกี่ยวกับอัตรำและวิธีกำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำร KKP Biz e-Banking (หำกมี) รวมถึงที่จะได้มีกำรแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงต่อไปทุกประกำร ทัง้นี ้ข้ำพเจ้ำตกลงให้เอกสำรประกอบค ำขอใช้บริกำร ข้อตกลงและเงื่อนไขกำรใช้บริกำร KKP Biz e-Banking และข้อตกลงเกี่ยวกับอัตรำและวิธีกำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรใช้
บริกำร KKP Biz e-Banking (หำกมี) เป็นส่วนหนึ่งของค ำขอนี  ้ ทัง้นี ้หำกบัญชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำตำมที่แจ้งให้ไว้แก่ธนำคำรส ำหรับใช้บริกำร KKP Biz e-Banking เป็นบัญชีเงินฝำกที่ไม่เคลื่อนไหว ข้ำพเจ้ำ
ขอให้ธนำคำรด ำเนินกำรปลดบญัชีเงินฝำกดงักล่ำวจำกกำรเป็นบญัชีไม่เคลื่อนไหว 
          ข้ำพเจ้ำรับทรำบและตกลงว่ำธนำคำรเป็นผู้มีดลุยพินิจแต่เพียงผู้ เดียวในกำรพิจำรณำให้บริกำร KKP Biz e-Banking แก่ข้ำพเจ้ำตำมที่ธนำคำรเห็นสมควร  

ลงช่ือผู้ขอใช้บริการ 

ประทบัตรำ (ถ้ำมี) 

นิติบคุคล/บคุคลธรรมดำท่ีเป็นเจ้ำของธรุกจิ/ผู้มีอ ำนำจลงนำม 

 

___________________________________________________________________________ 

(____________________________________________________________________________________) 

 ส าหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคาร 
ชื่อผู้ประสำนงำนธนำคำร 

____________________________________________ 

รหสัพนกังำน _________________________________ 

ต ำแหน่ง/หน่วยงำน 

____________________________________________ 

โทรศพัท์ติดต่อ 

____________________________________________ 

รหสับริษัท (3-4 ตวัอกัษร) 

____________________________________________ 

ส ำหรับสำขำที่ผู้ขอใช้บริกำรยื่นใบค ำขอสมคัรใช้บริกำร 

สำขำ_______________________________________________ 

SSID___________________/ Job No. ____________________ 

ชื่อ-สกลุผู้ตรวจสอบ____________________________________  

รหสัพนง.________________________วนัที่ ________________ 

ชื่อ-สกลุผู้อนมุตัิ_______________________________________  

รหสัพนง.________________________วนัที่ ________________ 

ส ำหรับส่วนงำนผู้ดแูลบริกำร KKP Biz e-Banking 

ผู้ท ำรำยกำร______________________________วนัที่ ______________________ 

ผู้อนมุตัิ__________________________________วนัที่ ______________________ 

รหสับริษัท__________________________________________________________ 

 

 



 
 

เอกสำรประกอบค ำขอใช้บริกำร KKP Biz e-Banking 

 
…………………………………………..……ลงชื่อผู้ขอใช้บริกำร 
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ส่วนท่ี 2 ข้อมูลผู้ใช้งานระบบและข้อมูลบัญชี 

ล า
ดับ

 

 
 
 

ข้อมูลผู้ใช้งานระบบและข้อมูลบัญชี   
 (Username ระบตุวัอกัษร (a-z) ตวัเลข (0-9) หรือเคร่ืองหมำย ( . _ ) 
ควำมยำวอยำ่งน้อย 6 ตวัอกัษร และกรณีมีกำรโอนเงินหรือหกัเงิน 

หมำยเลขโทรศพัท์มือถือของผู้ใช้งำนระบบแต่ละรำย 
จะต้องไม่ใช่หมำยเลขเดียวกนั) 
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1 Username               

ชือ่-สกลุ ภำษำไทย___________________________ 
ชื่อ-สกลุ ภำษำองักฤษ_________________________ 

โทรศพัท์มือถือ -  

โทรศพัท์ท่ีท ำงำน____________________________ 
Email Address ____________________________ 

Viewer                   

Maker              

Checker              

Signer              
Single 
User              

2 Username                

ชือ่-สกลุ ภำษำไทย___________________________ 
ชื่อ-สกลุ ภำษำองักฤษ_________________________ 

โทรศพัท์มือถือ  -   

โทรศพัท์ทีท ำงำน____________________________ 
Email Address ____________________________ 

Viewer                   

Maker              

Checker              

Signer              
Single 
User              

3 Username                

ชือ่-สกลุ ภำษำไทย___________________________ 
ชื่อ-สกลุ ภำษำองักฤษ_________________________ 

โทรศพัท์มือถือ  -   

โทรศพัท์ทีท ำงำน____________________________ 
Email Address ____________________________ 

Viewer                   

Maker              

Checker              

Signer              
Single 
User              

4 Username                

ชือ่-สกลุ ภำษำไทย___________________________ 
ชื่อ-สกลุ ภำษำองักฤษ_________________________ 

โทรศพัท์มือถือ  -   

โทรศพัท์ทีท ำงำน____________________________ 
Email Address ____________________________ 

Viewer                   

Maker              

Checker              

Signer              
Single 
User              

5 Username                

ชือ่-สกลุ ภำษำไทย___________________________ 
ชื่อ-สกลุ ภำษำองักฤษ_________________________ 

โทรศพัท์มือถือ  -   

โทรศพัท์ทีท ำงำน____________________________ 
Email Address ____________________________ 

Viewer                   

Maker              

Checker              

Signer              
Single 
User              



 
 

เอกสำรประกอบค ำขอใช้บริกำร KKP Biz e-Banking 

 
…………………………………………..……ลงชื่อผู้ขอใช้บริกำร 
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ส่วนท่ี 3 ข้อมูลผู้ดูแลระบบ 

ประเภทของผู้ดแูลระบบท่ีทำงผู้ขอใช้บริกำรก ำหนดได้เอง (Corporate  Administrator) ม ี2 ประเภท ดงันี ้
1. ผู้ดแูลระบบท ำรำยกำรได้โดยผู้เดียว (Admin Single)   
2. ผู้ดแูลระบบท ำรำยกำรได้โดยมีผู้ท ำรำยกำรและผู้อนมุติั (Admin Maker และ Admin Authorizer) 
1 Username : admin1                                                                                  ○ Single          ○Maker          ○ Authorizer 

ชื่อ-สกลุ ภำษำไทย________________________________________________________                             โทรศพัท์มือถือ -  
ชื่อ-สกลุ ภำษำองักฤษ_____________________________________________________                             โทรศพัท์ท่ีท ำงำน___________________________ 
Email Address __________________________________________________________                                                                                                                                                   

2 Username : admin2                                                                                  ○ Single          ○Maker          ○ Authorizer 
ชื่อ-สกลุ ภำษำไทย________________________________________________________                            โทรศพัท์มือถือ -   
ชื่อ-สกลุ ภำษำองักฤษ_____________________________________________________                            โทรศพัท์ท่ีท ำงำน___________________________ 
Email Address __________________________________________________________                                                                                                                                                     

3 Username : admin3                                                                                  ○ Single          ○Maker          ○ Authorizer 
ชื่อ-สกลุ ภำษำไทย________________________________________________________                            โทรศพัท์มือถือ -   
ชื่อ-สกลุ ภำษำองักฤษ_____________________________________________________                            โทรศพัท์ท่ีท ำงำน___________________________ 
Email Address __________________________________________________________                                                                                                                                                   

4 Username : admin4                                                                                                                             ○ Single          ○Maker          ○ Authorizer 
ชื่อ-สกลุ ภำษำไทย________________________________________________________                            โทรศพัท์มือถือ -    
ชื่อ-สกลุ ภำษำองักฤษ_____________________________________________________                            โทรศพัท์ท่ีท ำงำน___________________________ 

   Email Address __________________________________________________________                                                                                                                                                    

5 Username : admin5                                                                                  ○ Single          ○Maker          ○ Authorizer 
ชื่อ-สกลุ ภำษำไทย________________________________________________________                            โทรศพัท์มือถือ -  
ชื่อ-สกลุ ภำษำองักฤษ_____________________________________________________                            โทรศพัท์ท่ีท ำงำน___________________________ 

   Email Address __________________________________________________________                                                                                                                                                     

6 Username : admin6                                                                                  ○ Single          ○Maker          ○ Authorizer 
ชื่อ-สกลุ ภำษำไทย________________________________________________________                            โทรศพัท์มือถือ -   
ชื่อ-สกลุ ภำษำองักฤษ_____________________________________________________                            โทรศพัท์ท่ีท ำงำน___________________________ 

   Email Address __________________________________________________________                                                                                                                                                   

เอกสารแนบประกอบการสมัคร 
กรณีนิติบคุคล                                  ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุคล ออกโดยส ำนกังำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (อำยไุมเ่กิน 6 เดือน) หรือส ำเนำเอกสำรแสดงกำรจดทะเบียน 

ออกโดยหน่วยงำนรำชกำรท่ีเกี่ยวข้อง (กรณีเป็นนิติบคุคลท่ีไม่ได้จดทะเบียนกบัส ำนกังำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท)          
                                                       ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้ถือหุ้น หรือหนงัสือแสดงควำมประสงค์ในกำรขอสมคัรใช้บริกำร (กรณีเป็นนิติบคุคลท่ีไม่ได้ 

จดทะเบียนกบัส ำนกังำนทะเบยีนหุ้นส่วนบริษัท) 
                                                       ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนหรือหนงัสือเดินทำงของผู้มีอ ำนำจลงนำม 
                                                       หนงัสือมอบอ ำนำจและส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนหรือหนงัสือเดินทำงของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจ) 
กรณีบคุคลธรรมดำเจ้ำของธรุกิจ        ส ำเนำทะเบียนพำณิชย/์ใบค้ำของเก่ำ 
                                                       ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 



 

 
ข้อตกลงเกี่ยวกับอตัราและวิธกีารช าระค่าธรรมเนียมการใช้บริการ KKP Biz e-Banking 
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ข้าพเจ้า______________________________________________________________________________________________________ (“ผู้ขอใช้บริการ”)  
ตกลงช าระค่าธรรมเนียมจากการใช้บริการ KKP Biz e-Banking ให้แก่ธนาคารตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ช่องทางการท ารายการ Direct Credit  และ Direct Debit           ○ KKP Biz e-Banking               ○ Financial Gateway      

บริการด้านการช าระเงิน (Direct Credit)           ○ เพ่ิม               ○ เปลี่ยนแปลง      

ค่าธรรมเนียมการเช่ือมต่อระบบ อตัรำค่ำธรรมเนียม__________________________บำท *ไม่รวมภำษีมลูค่ำเพ่ิมและเรียกเก็บครัง้แรกเท่ำนัน้ 
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ  
โอนเงินภายในธนาคาร 

อตัรำค่ำธรรมเนียม___________________________บำท/รำยกำร 

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ  
โอนเงินไปยังบัญชีเงินเดือน 

○ แสดงรำยละเอียดรำยกำรโอนเงินเดือน       ○ Payroll        ○ Payroll Plus 
อตัรำค่ำธรรมเนียม___________________________บำท/รำยกำร 

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการโอนเงินไปยัง
บัญชีต่างธนาคาร 

ช่วงเงินโอน อัตราค่าธรรมเนียม 

ไม่เกิน_______________________ บำท __________________ บำท/รำยกำร 

ไม่เกิน_______________________ บำท __________________ บำท/รำยกำร 

ไม่เกิน_______________________ บำท __________________ บำท/รำยกำร 

ไม่เกิน_______________________ บำท __________________ บำท/รำยกำร 

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการโอนเงินไปยัง
บัญชีต่างธนาคารผ่าน Fast Transfer 

 

อตัรำค่ำธรรมเนียม (ต้นทำง) ___________________________บำท/รำยกำร 

○ ช ำระทนัที               
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเตือนเพื่อจ่าย อตัรำค่ำธรรมเนียม___________________________บำท/รำยกำร 
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการหักและน าส่ง
ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายอิเล็กทรอนิกส์  

อตัรำค่ำธรรมเนียม___________________บำท/รำยกำร *ไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่มและผู้ขอใช้บริกำรเป็นผู้รับภำระค่ำธรรมเนียมเท่ำนัน้   

บริการด้านการเรียกเก็บเงิน (Direct Debit)       ○ เพ่ิม                ○ เปลี่ยนแปลง      
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากภายในธนาคาร 

อตัรำค่ำธรรมเนียม___________________________บำท/รำยกำร 

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ  
Online payment with Finnet  

อตัรำค่ำธรรมเนียม___________________________บำท/รำยกำร 

รายละเอียดการช าระค่าธรรมเนียม Direct Credit และ Direct Debit 
ผู้ รับภาระ       ○  ผู้ขอใช้บริกำร                       ○  ผู้ รับเงิน/ ผู้ช ำระเงิน 

○  บญัชีเงินฝำกที่ขอใช้บริกำร     
○  บญัชีเงินฝำกเลขที่*_______                             _________ ชื่อบญัชี________________   _____________ 
* ผู้ขอใช้บริกำรตกลงให้ธนำคำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกที่มีอยู่กบัธนำคำรตำมที่ระบ ุเพื่อช ำระค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำรตำมที่ระบใุนข้อตกลงนี ้

วิธีช าระค่าธรรมเนียม ○ ช ำระทนัที               ○ ช ำระสิน้วนั            ○ ช ำระเป็นรำยเดือน ก ำหนดช ำระทกุวนัที่  _______  ของเดือนถดัไป**  
 ** เร่ิมนับค ำสัง่ตัง้แต่วนัที่ 1 ถึงวันที่สิน้เดือนของแต่ละเดือน โดยจะท ำกำรเก็บค่ำธรรมเนียมตรงตำมวันที่ก ำหนดข้ำงต้น ไม่ว่ำวันดงักล่ำวจะตรง
กบัวนัหยดุหรือไม่ก็ตำม 
หมำยเหตุ : กรณีที่ธนำคำรด ำเนินกำรตำมค ำสั่งโอนเงินต่ำงธนำคำรของผู้ ขอใช้บริกำรไม่ส ำเร็จและมีภำระค่ำธรรมเนียมเกิดขึน้ ผู้ ขอใช้บริกำร  
ตกลงยินยอมเป็นผู้รับภำระค่ำธรรมเนียมที่เกิดขึน้ดงักล่ำวแต่เพียงผู้ เดียว แม้ว่ำในข้อตกลงฉบบันีจ้ะก ำหนดผู้รับภำระค่ำธรรมเนียมเป็นผู้รับเงินก็ตำม  

ลงช่ือผู้ขอใช้บริการ 

ประทบัตรำ (ถ้ำมี) 

นิติบคุคล/บคุคลธรรมดำท่ีเป็นเจ้ำของธุรกิจ/ผู้มีอ ำนำจลงนำม 

 
____________________________________________________________ 

(__________________________________________________________________) 



 

เอกสำรประกอบค ำขอใช้บริกำรย่อย กรณีระบเุงื่อนไขพิเศษในกำรอนมุตัิรำยกำร 
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รหัสบริษัท         (รหสับริษทั 7 หลกั) 
ช่ือผู้ใช้บริการภาษาไทย
ภาษาไทย 

  

รายละเอียดบริการท่ีผูกกับหมายเลขบัญชี (Service link with account) 

ล าดับ ข้อมูลบริการ 

บริการทางการเงินทั่วไป 
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1 ○ เพ่ิม ○ ยกเลิก ○ เปลี่ยนแปลง   
ชื่อบริกำรย่อย _____________________________________ 
วงเงินสงูสดุต่อวนั___________________________________ 

   
 

   
  

 
 

     

2 ○ เพ่ิม ○ ยกเลิก ○ เปลี่ยนแปลง 
ชื่อบริกำรย่อย _____________________________________ 
วงเงินสงูสดุต่อวนั___________________________________ 

   
 

  
   

 
 

     

3 ○ เพ่ิม ○ ยกเลิก ○ เปลี่ยนแปลง 
ชื่อบริกำรย่อย _____________________________________ 
วงเงินสงูสดุต่อวนั___________________________________ 

   
 

  
   

 
 

     

4 ○ เพ่ิม ○ ยกเลิก ○ เปลี่ยนแปลง 
ชื่อบริกำรย่อย _____________________________________ 
วงเงินสงูสดุต่อวนั___________________________________ 

   
 

  
   

 
 

     

รายละเอียดกลุ่มผู้ใช้งานระบบ (User Group)  

Group: ○ Checker     ○Signer     Group Name: ____________________________________________________ 
ชื่อ-นามสกลุ ________________________________________        ชื่อ-นามสกลุ ___________________________________________    ชื่อ-นามสกลุ _________________________________________        
 

ชื่อ-นามสกลุ ________________________________________        ชื่อ-นามสกลุ ___________________________________________    ชื่อ-นามสกลุ _________________________________________        
 
Group:  ○ Checker     ○Signer     Group Name: ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ ชื่อ-นามสกลุ ________________________________________        ชื่อ-นามสกลุ ___________________________________________    ชื่อ-นามสกลุ _________________________________________        
 

ชื่อ-นามสกลุ ________________________________________        ชื่อ-นามสกลุ ___________________________________________    ชื่อ-นามสกลุ _________________________________________        
 
Group:  ○ Checker     ○Signer     Group Name: _______________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________ ชื่อ-นามสกลุ ________________________________________        ชื่อ-นามสกลุ ___________________________________________    ชื่อ-นามสกลุ _________________________________________        
 

ชื่อ-นามสกลุ ________________________________________        ชื่อ-นามสกลุ ___________________________________________    ชื่อ-นามสกลุ _________________________________________        
 รายละเอียด Workflow 
Workflow Name: ___________________________________________________________________________________________________________________________ 
Sub Service Name: ________________________________________________________ Description: ____________________________________________________________ 

○ Checker     ○Signer   Username/Group Name: ___________________________________Tier: _______    Maximum:______________________________ Condition: _____ 
Username/Group Name: ___________________________________ Tier: _______   Maximum:______________________________ Condition: _____ 
Username/Group Name: ___________________________________ Tier: _______   Maximum:______________________________ Condition: _____ 
Username/Group Name: ___________________________________ Tier: _______   Maximum:______________________________ Condition: _____ 

 Workflow Name: ___________________________________________________________________________________________________________________________ 
Sub Service Name: ________________________________________________________ Description: __________________________________________________ 
○ Checker     ○Signer   Username/Group Name: ___________________________________Tier: _______    Maximum:______________________________ Condition: _____ 

Username/Group Name: ___________________________________ Tier: _______   Maximum:______________________________ Condition: _____ 
Username/Group Name: ___________________________________ Tier: _______   Maximum:______________________________ Condition: _____ 
Username/Group Name: ___________________________________ Tier: _______   Maximum:______________________________ Condition: _____ 



 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ KKP Biz e-Banking      
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ข้ำพเจ้ำซึ่งได้ลงนำมในค ำขอสมัครใช้บริกำร KKP Biz e-Banking (“ผู้ขอใช้บริกำร”) ตกลงผูกพันและปฏิบติัตำมข้อตกลงและเงื่อนไขกำรใช้บริกำร KKP Biz e-Banking ท่ีธนำคำรเกียรตินำคินภัทร 
จ ำกดั (มหำชน) (“ธนำคำร”) ก ำหนดดงัต่อไปนี ้
1. ค านิยาม 

ในข้อตกลงนีค้ ำว่ำ 
1.1 “บริการนี”้ หมำยถึง บริกำร KKP Biz e-Banking ซึง่เป็นบริกำรทำงกำรเงินผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยบริกำรทำงกำรเงินทัว่ไป บริกำรส ำหรับลกูค้ำธุรกิจรถยนต์ และ

บริกำรอื่นๆ ที่ธนำคำรจะจดัให้มีขึน้ต่อไป โดยผู้ขอใช้บริกำรสำมำรถใช้บริกำรดงักล่ำวได้ ผ่ำนทำงระบบ KKP Biz e-Banking ท่ีธนำคำรจดัขึน้ 
1.2 “ระบบ KKP Biz e-Banking” หมำยถึง ระบบท่ีธนำคำรได้จดัขึน้ส ำหรับกำรให้บริกำรตำมข้อตกลงนีแ้ก่ผู้ขอใช้บริกำร 
1.3 “บริการหักบัญชีอัตโนมัติ” หรือ “บริการ Direct Debit” หมำยถึง บริกำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกของบคุคลซึง่มีบญัชีเงินฝำกอยู่กับธนำคำร และน ำเงินเข้ำบญัชีเงินฝำกของผู้ขอ

ใช้บริกำรท่ีมีอยู่กบัธนำคำร ตำมค ำสัง่ของผู้ขอใช้บริกำร   
1.4 “บริการโอนเงินอัตโนมัติ” หรือ “บริการ Direct Credit” หมำยถึง บริกำรโอนเงินจำกบญัชีเงินฝำกของผู้ขอใช้บริกำรท่ีมีอยู่กบัธนำคำรไปยงับญัชีเงินฝำกอื่นใด ตำมค ำสัง่ของผู้ขอใช้บริกำร 
1.5 “บริการ Payroll Plus” หมำยถึง บริกำรโอนเงินจำกบญัชเีงินฝำกของผู้ขอใช้บริกำรท่ีมีอยู่กบัธนำคำรไปยงับญัชเีงินฝำกอื่นใดเพื่อประโยชน์ในกำรช ำระเงินเดือนให้แกพ่นกังำนหรือ

ลกูจ้ำงของผู้ขอใช้บริกำรแบบมีประกนัชีวิตและ/หรือประกนัวินำศภยั 
1.6 “บริการโอนเงินทีละรายการ” หรือ “บริการ Single Credit Transfer” หมำยถึง บริกำรโอนเงินทีละรำยกำรจำกบญัชีเงินฝำกของผู้ขอใช้บริกำรท่ีมีอยู่กบัธนำคำรไปยงับญัชีเงิน

ฝำกอื่นใด ตำมค ำสัง่ของผู้ขอใช้บริกำร 
1.7 “บริการเรียกดูข้อมูลบัญชีเงินฝาก” หรือ “บริการ Bank Account Statement” หมำยถึง บริกำรเรียกดรูำยกำรเคลื่อนไหวในบญัชีเงินฝำกของผู้ขอใช้บริกำรท่ีมีอยู่กบัธนำคำร ไม่

ว่ำจะแสดงในรูปแบบยอดเงินคงเหลือในบญัชีเงินฝำก (Balance Inquiry) รำยกำรเคลื่อนไหวในบญัชีเงินฝำกแบบย้อนหลงั (Statement Inquiry) หรือรำยกำรเคลื่อนไหวในบญัชีเงิน
ฝำกแบบรำยวนั (Today Transaction) หรือตำมรูปแบบอ่ืนและรำยละเอียดตำมท่ีธนำคำรก ำหนดไว้ในคู่มือ 

1.8 “บริการหักและน าส่งภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายอิเล็กทรอนิกส์” หรือ “บริการ KKP e-Withholding Tax” หมำยถึง บริกำรรวบรวมข้อมลูกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยของผู้ ขอใช้บริกำรและ
บริกำรกำรเป็นตวัแทนด ำเนินกำรยื่นรำยกำรภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย และน ำส่งภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย ท่ีได้หกัไว้ดงักล่ำวให้แก่กรมสรรพำกรแทนผู้ขอใช้บริกำร 

1.9 “บริการช าระค่าสินค้าและบริการ” หรือ “บริการ Pay Bill” หมำยถึง บริกำรท่ีผู้ขอใช้บริกำรสำมำรถหักเงินจำกบญัชีเงินฝำกเพื่อน ำไปช ำระหนีแ้ละ/หรือภำระผูกพันท่ีผู้ขอใช้
บริกำรมีอยู่กบัธนำคำรรวมถึงผู้รับช ำระรำยอื่นท่ีธนำคำรก ำหนด 

1.10 “บริการเตือนเพื่อจ่าย” หรือ “บริการ PayAlert” หมำยถึง บริกำรท่ีผู้ขอใช้บริกำรได้ลงทะเบียนใช้บริกำร KKP พร้อมเพย์ สำมำรถส่งข้อควำมแจ้งไปยังผู้รับข้อควำมให้ช ำระเงิน
ตำมจ ำนวนท่ีระบไุว้ให้แก่ผู้ขอใช้บริกำรและรับข้อควำมจำกบคุคลอ่ืนท่ีประสงค์จะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริกำรช ำระเงินได้ 

1.11 “บริการเรียกดูข้อมูลบัญชีสินเชื่อ” หรือ “บริการ Loan Statement” หมำยถึง บริกำรเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับบญัชีสินเชื่อต่ำงๆ ท่ีผู้ขอใช้บริกำรมีอยู่กับธนำคำร ตำมรูปแบบและ
รำยละเอียดท่ีธนำคำรก ำหนดไว้ในคู่มือ 

1.12 “บริการเรียกดูรายงาน Bill Payment” หมำยถึง บริกำรเรียกดขู้อมลูเกี่ยวกบักำรรับช ำระเงินค่ำสินค้ำ/ค่ำบริกำรท่ีธนำคำรได้รับช ำระจำกลกูค้ำของผู้ขอใช้บริกำร ตำมรูปแบบและ
รำยละเอียดท่ีธนำคำรก ำหนด 

1.13 “บริการสร้าง QR Code” หมำยถึง บริกำรท่ีผู้ขอใช้บริกำรสำมำรถสร้ำง QR Code เพื่อใช้ส ำหรับรับโอนเงิน หรือรับช ำระค่ำสินค้ำ/บริกำรจำกลูกค้ำของผู้ขอใช้บริกำรด้วยวิธีกำร
ตำมท่ีธนำคำรก ำหนด 

1.14 “บริการ Paying Agent” หมำยถึง บริกำรตวัแทนช ำระเงินท่ีผู้ขอใช้บริกำรประสงค์ให้ธนำคำรช ำระเงินให้แก่ลกูค้ำของผู้ขอใช้บริกำร หรือบคุคลท่ีผู้ขอใช้บริกำรก ำหนด รวมทัง้จดัท ำ
และน ำส่งเอกสำรท่ีเกี่ยวข้องกบักำรช ำระเงินนัน้ ตำมรูปแบบและรำยละเอียดท่ีธนำคำรก ำหนด 

1.15 “บริการ Online Payment with FinNet” หมำยถึง บริกำรระบบกำรโอนเงินแบบ single transaction online real time ซึ่งหมำยถึง บริกำร Direct Debit และ/หรือ บริกำร Direct 
credit ผ่ำน FinNet 

1.16 “บริการ HP Manage Case” หมำยถึง บริกำรรับข้อมูลเบือ้งต้นของลูกค้ำของผู้ขอใช้บริกำรท่ีประสงค์จะขอสินเชื่อเช่ำซือ้รถยนต์กับธนำคำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำสินเชื่อใ น
เบือ้งต้น และเรียกดขู้อมลูแจ้งผลกำรพิจำรณำสินเชื่อเช่ำซือ้รถยนต์ของลกูค้ำของผู้ขอใช้บริกำรท่ีขอสินเชื่อกบัธนำคำร ตำมรูปแบบและรำยละเอียดท่ีธนำคำรก ำหนด 

1.17 “บริการส าหรับลูกค้า Floor Plan” หมำยถึง บริกำรเรียกด ู(1) ข้อมลูเกี่ยวกบักำรใช้สินเชื่อ Floor Plan ของผู้ขอใช้บริกำรท่ีมีอยู่กบัธนำคำร ซึง่ประกอบไปด้วยข้อมลูเกี่ยวกบัวงเงิน
สินเชื่อ Floor Plan และข้อมลูเกี่ยวกบัสถำนะกำรเบิกใช้วงเงินกู้  ตำมรูปแบบและรำยละเอียดท่ีธนำคำรก ำหนด และ (2) ข้อมลูอ่ืนๆ ที่ธนำคำรก ำหนด  

1.18 “บริการ HP Promotion” หมำยถึง บริกำรเรียกดสูิทธิพิเศษต่ำงๆ เกี่ยวกบัสินเชื่อเช่ำซือ้รถยนต์ และสิทธิพิเศษอื่นๆ ที่ธนำคำรจดัให้แก่ผู้ขอใช้บริกำร 
1.19 “บริการ KKP Financial Gateway” หมำยถึง บริกำรกำรเชื่อมต่อระบบของผู้ขอใช้บริกำรกบัระบบของธนำคำรเพือ่อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ขอใช้บริกำรในกำรใช้บริกำรนีใ้นรูปแบบ

เทคโนโลยีท่ีเรียกว่ำ Application Programming Interface (API) 
1.20 “FinNet” หมำยถึง บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จ ำกัด ซึ่งท ำหน้ำท่ีเป็นโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนกำรช ำระเงินส ำหรับตลำดทนุ (Market Infrastructure) ท่ีรองรับกำรรับจ่ำยเงิน

ของสถำบนัตวักลำง เช่น สถำบนักำรเงินต่ำงๆ และ/หรือบริษัทหลกัทรัพย์ต่ำงๆ เป็นต้น 
1.21 “ผู้ใช้งานระบบ” หรือ “Corporate User” หมำยถึง บุคคลท่ีผู้ขอใช้บริกำรก ำหนดให้เป็นผู้ ใช้งำนผ่ำนระบบ KKP Biz e-Banking ซึ่งประกอบด้วย  Maker,  Viewer, Checker, 

Signer และ Single User 
1.22 “ผู้ดูแลระบบ” หรือ “Administrator” หมำยถึง ผู้จดักำรข้อมลูของผู้ขอใช้บริกำรซึง่ท ำหน้ำท่ีในกำรดแูลและจดักำรกำรใช้งำนของผู้ใช้ระบบงำน โดยผู้ขอใช้บริกำรอำจก ำหนดให้เป็น

ธนำคำร (Bank Admin) หรือเป็นบคุคลท่ีผู้ขอใช้บริกำรก ำหนด (Corporate Administrator) ทัง้นี ้กรณีเป็นบคุคลท่ีผู้ขอใช้บริกำรก ำหนด ผู้ขอใช้บริกำรอำจก ำหนดให้ผู้ ดแูลระบบท ำ
รำยกำรได้โดยผู้เดียว (Admin Single) หรือท ำรำยกำรได้โดยมีผู้ท ำรำยกำรและผู้อนมุติั (Admin Maker และ Admin Authorizer)  
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1.23 “Admin Maker” หมำยถึง ผู้ท ำหน้ำท่ีสร้ำงข้อมลูของหน่วยงำน/บริษัทบนระบบ KKP Biz e-Banking โดย สำมำรถตรวจสอบข้อมลูบริษัท/หน่วยงำน  สร้ำง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมลู รำยละเอียดผู้ใช้งำน รวมถึงสิทธ์ิกำรใช้งำนของผู้ใช้งำนในระบบ 

1.24 “Admin Authorizer” หมำยถึง ผู้ท ำหน้ำท่ี ตรวจสอบ และอนมุติัรำยกำรท่ี Admin Maker สร้ำงขึน้ 
1.25 “Admin Single” หมำยถึง ผู้ท ำหน้ำท่ีสร้ำงข้อมลูบริษัท/หน่วยงำน และก ำหนดสิทธิใช้งำน พร้อมท ำรำยกำรและอนมุติัรำยกำร ได้ภำยในคนเดียว 
1.26 “Maker” หมำยถึง ผู้ท ำหน้ำท่ีสร้ำงรำยกำร เพื่อส่งต่อไปยงั Checker (หำกมี) และ Signer ตำมล ำดบั หรือท ำรำยกำรต่ำงๆ ตำมรำยละเอียดท่ีก ำหนดไว้ในคู่มือ 
1.27 “Viewer” หมำยถึง ผู้ท ำหน้ำท่ีเรียกดรูำยกำรท่ี Maker สร้ำงขึน้ และรำยกำรท่ี Signer ได้ท ำกำรอนมุติั รวมถึงเรียกดขู้อมลูบญัชีเงินฝำก ข้อมลูบญัชีสินเชื่อ หรือสิทธิพิเศษต่ำงๆ ตำม

บริกำร HP Promotion 
1.28 “Checker” หมำยถึง ผู้ท ำหน้ำท่ีตรวจสอบควำมถกูต้องของรำยกำรท่ี Maker สร้ำงขึน้และส่งต่อรำยกำรให้ Signer เพื่อท ำกำรอนมุติัรำยกำร 
1.29 “Signer” หมำยถึง ผู้ท ำหน้ำท่ีตรวจสอบและอนมุติัรำยกำรท่ี Maker หรือ Checker จดัส่งมำเพื่อยืนยนัรำยกำรดงักล่ำว ในรูปแบบค ำสัง่และจดัส่งค ำสัง่ให้แก่ธนำคำรผ่ำนระบบ  

KKP Biz e-Banking 
1.30 “Single User” หมำยถึง ผู้ท ำหน้ำท่ีสร้ำงรำยกำร และอนมุติัรำยกำร ได้ภำยในคนเดียว โดยไม่ต้องผ่ำนกำรอนมุติั จำก Checker และ/หรือ Signer  
1.31 “รหัสประจ าตัว” หมำยถึง ลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ อักษร อักขระ ตัวเลข เสียง อุปกรณ์ เอกสำร หรือสัญลักษณ์อื่นใดท่ีสร้ำงขึน้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีก ำหนดขึน้โดย

ธนำคำร หรือผู้ใช้งำนระบบ เช่น รหสัผู้ใช้งำน รหสัผ่ำน OTP เพื่อใช้แสดงตนและ/หรือสร้ำงนิติสมัพนัธ์ในกำรใช้บริกำรนีก้บัธนำคำรภำยใต้ข้อตกลงนี ้
1.32 “รหัสผู้ขอใช้บริการ” หรือ “Corporate ID” หมำยถึง กลุ่มตวัอกัษร หรือตวัเลข ท่ีก ำหนดขึน้โดยธนำคำร และรหสัดงักล่ำวมีไว้ส ำหรับใช้คู่กบัรหสัผู้ใช้งำนระบบและรหสัผ่ำน 
1.33 “รหัสผู้ใช้งานระบบ” หรือ “Username” หมำยถึง กลุ่มตวัอกัษร ตวัเลข หรือสญัลกัษณ์ ท่ีก ำหนดขึน้โดยผู้ใช้งำนระบบ และรหสัดงักล่ำวมีไว้ส ำหรับใช้คู่กบัรหสัผู้ขอใช้บริกำร และรหสัผ่ำน 
1.34 “รหัสผ่าน” หรือ “Password” หมำยถึง กลุ่มตวัอกัษร ตวัเลข หรือสญัลกัษณ์ ท่ีก ำหนดขึน้โดยธนำคำร หรือผู้ใช้งำนระบบ และรหสัดงักล่ำวมีไว้ส ำหรับใช้คู่กบัรหสัผู้ ขอใช้บริกำร และ

รหสัผู้ใช้งำนระบบ 
1.35 “One - Time Password” หรือ “OTP” หมำยถึง กลุ่มตวัอกัษร หรือตวัเลข ท่ีก ำหนดขึน้โดยธนำคำรและส่งให้แก่ผู้ใช้งำนระบบตำมช่องทำงกำรรับ OTP ท่ีผู้ขอใช้บริกำรก ำหนดให้ไว้

แก่ธนำคำร ซึง่รหสัดงักล่ำวมีไว้ส ำหรับส่งให้ Checker หรือ Signer เพื่อใช้อนมุติัรำยกำร 
1.36 “ค าสั่ ง” หมำยถึง ข้อมูลท่ีผู้ใช้งำนระบบได้สร้ำงขึน้เป็นรำยกำรๆ หรือทีละหลำยรำยกำรและอนุมติัสมบรูณ์ครบถ้วน  ตำมขัน้ตอนและเงื่อนไขท่ีก ำหนดไว้ในข้อตกลงนีแ้ละส่งให้แก่

ธนำคำรผ่ำนระบบ KKP Biz e-Banking เพื่อให้ธนำคำรด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดท่ีผู้ใช้งำนระบบก ำหนด 
1.37 “คู่มือ” หมำยถึง คู่มือส ำหรับกำรใช้บริกำร KKP Biz e-Banking รวมถึงที่จะได้มีกำรแก้ไขหรือเพิ่มเติมต่อไป ซึง่ถือเป็นส่วนหน่ึงของข้อตกลงและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรนี ้
1.38 “ค าขอใช้บริการ” หมำยถึง ค ำขอสมคัรใช้บริกำร KKP Biz e-Banking  
1.39 “เหตุสุดวิสัย” หมำยถึง เหตุใดๆ อันจะเกิดขึน้ หรือจะให้ผลพิบติั เป็นเหตุท่ีไม่อำจป้องกันได้แม้บุคคลท่ีต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนัน้จะได้ใช้ควำมระมัดระวังตำม

สมควรอันพึงคำดหมำยได้จำกบุคคลนัน้ในฐำนะและภำวะเช่นนัน้ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเชื่อมต่อ ระบบสื่อสำร อุปกรณ์สื่อสำร เครือข่ำ ยอินเทอร์เน็ต หรืออุปกรณ์ต่ำงๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรขัดข้องหรือไม่สำมำรถใช้งำนได้ชั่วครำวเพรำะกระแสไฟฟ้ำขัดข้อง หรือเกิดปัญหำด้ำนพลังงำน ภัยพิบัติธรรมชำ ติ หรือเกิดจำกกำรกระท ำของ
บคุคลภำยนอก หน่วยงำนของรัฐ ผู้ให้บริกำรเครือข่ำยโทรศพัท์มือถือ หรือผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต หรือผู้ให้บริกำรด้ำนระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือเกิดไฟไหม้ ประท้วง กำรนัด
หยดุงำน กำรขนส่งติดขดั กำรจลำจล สงครำม ไวรัสคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึง่ไม่ได้เกิดจำกกำรกระท ำหรือละเว้นกำรกระท ำไม่ว่ำโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่อของธนำคำร 

2. ขอบเขตการให้บริการนี ้
บริกำรนีป้ระกอบไปด้วย 
2.1 บริกำรทำงกำรเงินทัว่ไป ประกอบด้วย 

(1) บริกำรด้ำนกำรโอนเงิน   
(ก) บริกำร Direct Credit  
(ข) บริกำร Single Credit Transfer 
(ค) บริกำร Payroll Plus 
(ง) บริกำรอื่นๆ เกี่ยวกบับริกำรโอนเงินท่ีธนำคำรจะจดัให้มีขึน้ต่อไป 

(2) บริกำรด้ำนกำรช ำระเงิน   
(ก) บริกำรช ำระค่ำสินค้ำและบริกำร 
(ข) บริกำรหกัและน ำส่งภำษีหกั ณ ที่จ่ำยอเิลก็ทรอนิกส์ 
(ค) บริกำรอื่นๆ เกี่ยวกบับริกำรช ำระเงินท่ีธนำคำรจะจดัให้มีขึน้ต่อไป 

(3) บริกำรด้ำนกำรเรียกเกบ็เงิน 
(ก)  บริกำร Direct Debit  
(ข) บริกำรเตือนเพื่อจ่ำย  
(ค) บริกำรอื่นๆ เกี่ยวกบับริกำรเรียกเก็บเงินท่ีธนำคำรจะจดัให้มีขึน้ต่อไป    

(4) บริกำรเรียกดขู้อมลูบญัชีเงินฝำก 
(5) บริกำรสร้ำง QR Code 
(6) บริกำร Paying Agent 
(7) บริกำร Online payment with Finnet 
(8) บริกำรเรียกดขู้อมลูบญัชีสินเชื่อ  
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(9) บริกำรเรียกดรูำยงำน Bill Payment 
(10) บริกำร KKP Financial Gateway 
(11) บริกำรอื่นๆ ที่ธนำคำรจะจดัให้มขีึน้ต่อไป 

2.2 บริกำรส ำหรับลกูค้ำธุรกิจรถยนต์  ประกอบด้วย 
(1) บริกำร HP Manage Case 
(2) บริกำรส ำหรับลกูค้ำ Floor Plan  
(3) บริกำรอื่นๆ ที่ธนำคำรจะจดัให้มขีึน้ต่อไป 

 
3. ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปส าหรับการใช้บริการ KKP Biz e-Banking 

3.1 ผู้ขอใช้บริกำรรับทรำบและตกลงว่ำ ผู้ขอใช้บริกำรจะสำมำรถใช้บริกำรนีไ้ด้ เมื่อธนำคำรแจ้ง (1) ผลกำรยืนยนักำรใช้บริกำร และ Corporate ID ให้ผู้ขอใช้บริกำรทรำบ โดยส่งไปยงัที่
อยู่จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ติดต่อของผู้ขอใช้บริกำรตำมท่ีผู้ขอใช้บริกำรก ำหนดไว้ในค ำขอใช้บริกำร และ (2) Username ของผู้ใช้งำนระบบไปยงัที่อยู่จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 
ของผู้ใช้งำนระบบแต่ละคน และแจ้ง Password ส ำหรับกำรใช้บริกำรนีค้รัง้แรกผ่ำนข้อควำมทำงโทรศพัท์ (SMS) ให้แก่ผู้ใช้งำนระบบแต่ละคนทำงหมำยเลขโทรศพัท์ท่ีก ำหนดไว้ใน
ค ำขอใช้บริกำร  

3.2 กำรใช้บริกำรนีใ้นแต่ละครัง้ ผู้ใช้งำนระบบต้องใส่รหสัประจ ำตวัตำมท่ีก ำหนดไว้ในคู่มือ เพื่อเข้ำใช้งำนระบบและปฏิบติัตำมรำยละเอียดและวิธีกำรท่ีก ำหนดไว้ในคู่มือ  
3.3 ผู้ขอใช้บริกำรตกลงด ำเนินกำรให้ผู้ใช้งำนระบบเก็บรักษำรหัสประจ ำตัว  ไม่ว่ำจะเป็นรหัสท่ีธนำคำรเป็นผู้ก ำหนดให้หรือเป็นรหัสท่ีผู้ ใช้งำนระบบเป็นผู้ก ำหนดเองก็ตำม  ไว้ในท่ี

ปลอดภยัและเก็บเป็นควำมลบัไม่เปิดเผยให้บคุคลอ่ืนล่วงรู้  รวมทัง้ตกลงด ำเนินกำรให้ผู้ใช้งำนระบบปฏิบติัตำมข้อตกลงและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรนีโ้ดยเคร่งครัดด้วย  
3.4 ในกรณีท่ีผู้ ใช้งำนระบบ (1) ไม่สำมำรถใช้รหัสประจ ำตัว  ได้ไม่ว่ำด้วยเหตุใด หรือ (2) ขอแจ้งอำยัดหรือระงับกำรใช้รหัสประจ ำตัว หรือ (3) ถูกโจรกรรม หรือเชื่อว่ำมีกำรใช้รหัส

ประจ ำตวั เข้ำสู่บริกำรนีโ้ดยบุคคลอื่น ผู้ ขอใช้บริกำรต้องแจ้ง หรือด ำเนินกำรให้ผู้ใช้งำนระบบแจ้งให้ธนำคำรทรำบทันทีท่ี KKP Biz Contact Center หมำยเลขโทรศพัท์ 02 165 
5599 หรือหมำยเลขโทรศพัท์อื่นท่ีธนำคำรก ำหนด หรือติดต่อท่ีสำขำของธนำคำร โดยธนำคำรจะด ำเนินกำรระงบักำรใช้รหสัประจ ำตวัภำยในระยะเวลำท่ีธนำคำรจะได้แจ้งให้แก่ผู้ขอ
ใช้บริกำรหรือผู้ใช้งำนระบบ 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริกำรหรือผู้ใช้งำนระบบไม่สำมำรถใช้รหัสประจ ำตวัได้เน่ืองมำจำกถูกโจรกรรม หรือเชื่อว่ำมีกำรใช้รหัสประจ ำ ตวั เข้ำสู่บริกำรนีโ้ดยบุคคลอื่น แต่ไม่แจ้งต่อ
ธนำคำรตำมท่ีระบใุนวรรคก่อน หรือได้แจ้งต่อธนำคำรแล้วแต่กำรระงบักำรใช้รหสัดงักล่ำวยงัไม่สมบรูณ์ หำกมีควำมเสียหำยใดๆ เกิดขึน้ในช่วงระยะเวลำดงักล่ำว ผู้ขอใช้บริกำรตก
ลงรับผิดชอบในควำมเสียหำยท่ีเกิดขึน้ส ำหรับบริกำรท่ีเกี่ยวกับกำรเรียกดูข้อมูลต่ำงๆ ผู้ขอใช้บริกำรสำมำรถเรียกดูข้อมูลท่ีธนำคำรจั ดให้มีขึน้ได้ ทัง้นีต้ำมวิธีกำร วัน และเวลำท่ี
ก ำหนดไว้ในคู่มือ 

3.5 ในกรณีท่ีผู้ใช้งำนระบบใส่รหัสประจ ำตวัผิดตำมจ ำนวนครัง้ที่ธนำคำรก ำหนด ธนำคำรจะระงบักำรใช้บริกำรเป็นกำรชั่วครำว ซึง่ผู้ขอใช้บริกำรต้องด ำเนินกำรให้ผู้ใช้งำนระบบติดต่อ
และปฏิบติัตำมท่ีก ำหนดไว้ในคู่มือเพื่อให้ผู้ใช้งำนระบบสำมำรถใช้บริกำรนีไ้ด้ต่อไป  

3.6 ในกำรใช้บริกำรนี ้เมื่อผู้ใช้งำนระบบได้ตกลงและยืนยันกำรท ำธุรกรรมตำมวิธีกำรท่ีธนำคำรก ำหนดส ำหรับกำรใช้บริกำรนีแ้ล้ว ไม่ว่ำกำรตกลงและยืนยันดงักล่ำวจะท ำผ่ำนระบบ KKP 
Biz e-Banking หรือในรูปแบบอ่ืนใดตำมท่ีธนำคำรก ำหนด ให้ถือว่ำกำรท ำธุรกรรมมีผลผูกพันผู้ขอใช้บริกำรทันทีท่ีได้มีกำรตกลงและยืนยันดงักล่ำว และให้ธนำคำรมีสิทธิยึดถือและ
ด ำเนินกำรตำมค ำสัง่หรือควำมตกลงและยืนยนัท่ีได้รับจำกผู้ขอใช้บริกำรโดยผู้ขอใช้บริกำรไม่ต้องท ำหรือลงลำยมือชื่อในเอกสำรใดๆ เพื่อเป็นหลกัฐำนในกำรท ำธุรกรรมนัน้อีก  

3.7 กำรด ำเนินกำรใดๆ ผ่ำนบริกำรนี ้หำกมีกำรใช้รหสัประจ ำตวัไม่ว่ำกระท ำโดยผู้ขอใช้บริกำร ผู้ใช้งำนระบบ หรือบคุคลอ่ืนไม่ว่ำโดยประกำรใดๆ ก็ตำม ผู้ขอใช้บริกำรตกลงให้ถือว่ำกำร
ด ำเนินกำรดงักล่ำวเป็นกำรด ำเนินกำรโดยผู้ขอใช้บริกำรเอง และผู้ขอใช้บริกำรยินยอมผูกพนัรับผิดชอบในกำรกระท ำดงักล่ำวทุกประกำร รวมทัง้ให้ถือว่ำกำรใช้งำนรหัสประจ ำตวั
ดงักล่ำวเป็นกำรลงลำยมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ขอใช้บริกำรให้แก่ธนำคำรอันถือว่ำเป็นหลกัฐำนในกำรท ำธุรกรรมครัง้นัน้ๆ โดยถกูต้องสมบรูณ์แล้ว และตกลงให้ธนำคำรสำมำรถ
ใช้ข้อมูลกำรขอใช้บริกำรดังกล่ำวเป็นต้นฉบบัเอกสำรท่ีใช้เป็นพยำนหลักฐำนทำงกฎหมำยในกำรพิสูจน์ว่ำผู้ขอใช้บริกำรได้ใช้บริกำรดังกล่ ำวนัน้ และใช้ในกำรด ำเนินกำรทำง
กฎหมำยได้ทกุประกำร โดยผู้ขอใช้บริกำรไม่ต้องท ำ หรือลงลำยมือช่ือในเอกสำรใดๆ เพื่อเป็นหลกัฐำนในกำรนัน้อีก เว้นแต่ธนำคำรจะได้แจ้งหรือก ำหนดไว้ชดัเจน  

3.8 เมื่อธนำคำรได้รับค ำสัง่ผ่ำนระบบ KKP Biz e-Banking แล้ว ผู้ขอใช้บริกำรจะไม่สำมำรถแก้ไข ระงบัหรือยกเลิกค ำสัง่ในภำยหลงัได้ เว้นแต่ได้ด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนท่ีธนำคำรก ำหนด 
3.9 ผู้ขอใช้บริกำรจะได้รับหลักฐำนกำรใช้บริกำรทำงกำรเงินจำกธนำคำรเมื่อธนำคำรด ำเนินกำรตำมค ำสั่งครบถ้วนแล้วผ่ำนระบบ KKP Biz e-Banking ซึ่งผู้ขอใช้บริกำรสำมำรถ

ตรวจสอบผลกำรด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ดงักล่ำวได้ตำมวิธีกำรท่ีระบไุว้ในคู่มือ 
3.10 ในกรณีท่ีมีข้อผิดพลำดจำกกำรท ำค ำสัง่ใดๆ อันเน่ืองมำจำกกำรใช้บริกำรนี ้ผู้ขอใช้บริกำรต้องแจ้งให้ธนำคำรทรำบทันทีท่ี KKP Biz Contact Center หมำยเลขโทรศพัท์ 02 165 

5599 หรือหมำยเลขโทรศพัท์อื่นท่ีธนำคำรก ำหนด หรือติดต่อท่ีสำขำธนำคำร โดยต้องให้ข้อมลูเกี่ยวกบัวนัและเวลำท่ีท ำค ำสัง่ เลขท่ีบญัชีเงินฝำกหรือหมำยเลขพร้อมเพย์ของผู้ขอใช้
บริกำรและผู้ ท่ีเกี่ยวข้อง ประเภทของรำยกำร จ ำนวนเงินท่ีท ำรำยกำร และเอกสำรหลกัฐำนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ใบบนัทึกรำยกำร โดยธนำคำรจะด ำเนินกำรสอบสวนข้อผิดพลำด
ดงักล่ำวและด ำเนินกำรแก้ไขข้อผิดพลำดให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน นับแต่วันท่ีธนำคำรได้รับแจ้งข้อผิดพลำดดงักล่ำว และธนำคำรจะแจ้งผลกำรสอบสวนดงักล่ำวให้แก่ผู้ขอใช้
บริกำรทรำบภำยใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีธนำคำรทรำบผลกำรสอบสวน 

3.11 ในกรณีท่ีธนำคำรตรวจพบว่ำ มีข้อผิดพลำดจำกกำรท ำค ำสัง่เกิดขึน้ ผู้ขอใช้บริกำรตกลงยินยอมให้ธนำคำรด ำเนินกำรแก้ไข เปล่ียนแปลงรำยกำรท่ีผิดพลำดนัน้ให้ถกูต้องได้ทนัที  
 ในกรณีท่ีข้อผิดพลำดตำมวรรคก่อนเป็นกรณีท่ีธนำคำรจะต้องคืนเงินให้แก่ผู้ขอใช้บริกำร  ผู้ขอใช้บริกำรตกลงให้ธนำคำรโอนเงินคืนให้แก่ ผู้ขอใช้บริกำรทันที และหำกรำยกำรท่ี

ผิดพลำดดงักล่ำวเป็นกรณีท่ีผู้ขอใช้บริกำรจะต้องคืนเงินให้แก่ธนำคำร ผู้ขอใช้บริกำรยินยอมให้ธนำคำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกของผู้ขอใช้บริกำรตำมจ ำนวนท่ีผิดพลำดดงักล่ำวได้
ทนัที และหำกบญัชีเงินฝำกดงักล่ำวมีเงินไม่เพียงพอท่ีจะให้ธนำคำรหกัส ำหรับแก้ไขรำยกำรท่ีผิดพลำดดงักล่ำว ผู้ขอใช้บริกำรตกลงชดใช้ส่วนท่ีขำดคืนให้แก่ธนำคำรทนัทีท่ีธนำคำร
ทวงถำม 
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3.12 ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริกำรเป็นผู้ประกอบธุรกิจท่ีต้องได้รับอนุญำต ควำมยินยอม อนุมัติ หรือกำรอื่นใด ซึ่งรวมถึงมีใบอนุญำตหรือได้รับกำรขึน้ทะเบียนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจ
อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือข้อบงัคบั ผู้ขอใช้บริกำรรับรองว่ำตลอดเวลำท่ีผู้ขอใช้บริกำรได้ใช้บริกำรนีผู้้ขอใช้บริกำรเป็นผู้ ได้รับอนุญำต ควำมยินยอม 
อนมุติั หรือกำรอื่นใด ซึง่รวมถึงมีใบอนญุำตหรือได้รับกำรขึน้ทะเบียนท่ีเกี่ยวข้องดงักล่ำว และจะคงไว้ซึง่กำรได้รับใบอนญุำตหรือกำรขึน้ทะเบียนให้มีผลใช้บงัคบัอยู่ตลอดเวล 

3.13 ธนำคำรอำจไม่สำมำรถให้บริกำรใดๆ ภำยใต้ข้อตกลงนีไ้ด้เป็นกำรชั่วครำว ในกรณีท่ีระบบคอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้ำ ระบบสื่อสำร เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตท่ีเกี่ยวข้องกบับริกำรนีห้รือ
ระบบของธนำคำรขดัข้อง ได้รับควำมเสียหำย หรืออยู่ระหว่ำงกำรดแูล ปรับปรุง แก้ไข หรือมีเหตสุดุวิสยัเกิดขึน้ 

3.14 ผู้ขอใช้บริกำรรับทรำบว่ำ ข้อมลูต่ำงๆ ท่ีผู้ขอใช้บริกำรได้รับจำกธนำคำรผ่ำนบริกำรนีเ้ป็นข้อมูลท่ีแสดง ณ เวลำท่ีผู้ขอใช้บริกำร หรือผู้ใช้งำนระบบเข้ำใช้บริกำรเ รียกดขู้อมูลนัน้ๆ ซึง่
อำจมิใช่ข้อมูลล่ำสุดหรือมีรำยละเอียดไม่ครบถ้วน และไม่อำจถือเป็นกำรรับรองข้อมูลโดยธนำคำรหรือใช้ในกำรอ้ำงอิงใดๆ ได้ หำกผู้ขอใช้บริกำรต้องกำรข้ อมูลหรือรำยละเอียด
เพิ่มเติมหรือประสงค์จะให้ธนำคำรรับรองข้อมลูหรือน ำข้อมลูไปใช้อ้ำงอิงใดๆ โปรดติดต่อธนำคำรโดยตรง  

3.15 ในกรณีท่ีธนำคำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเกดิขึน้จำกกำรใช้บริกำรนี ้ผู้ขอใช้บริกำรตกลงช ำระค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำวให้แก่ธนำคำร ตำมอตัรำและเงื่อนไข
ท่ีระบไุว้ในข้อตกลงเกี่ยวกบัอตัรำและวิธีกำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำร KKP Biz e-Banking หรือตำมท่ีธนำคำรประกำศก ำหนดไม่ว่ำธนำคำรจะด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ของผู้ขอ 

 ใช้บริกำรส ำเร็จหรือไม่   
  ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริกำรตกลงให้ธนำคำรหักเงินค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำวจำกบญัชีเงินฝำกที่ผู้ขอใช้บริกำรก ำหนดให้เป็นบญัชีส ำหรับช ำระค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำรนี ้และ

บญัชีเงินฝำกอื่นๆ ของผู้ขอใช้บริกำรท่ีมีอยู่กบัธนำคำรได้ทนัที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ และในกรณีท่ีบญัชีเงินฝำกดงักล่ำวมีเงินไม่เพียงพอให้ธนำคำรหักเพื่อ
ช ำระค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด ผู้ขอใช้บริกำรตกลงช ำระในส่วนท่ีขำดให้แก่ธนำคำรทนัทีท่ีธนำคำรทวงถำม 
ผู้ขอใช้บริกำรตกลงให้ธนำคำรมีสิทธิแก้ไข เปล่ียนแปลงอตัรำค่ำธรรมเนียมจำกกำรให้บริกำรตำมข้อตกลงนีไ้ด้ โดยประกำศอตัรำค่ำธรรมเนียมให้แก่ผู้ขอใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำไม่
น้อยกว่ำ 30 วนั ผ่ำนทำงเวปไซต์ของธนำคำร และปิดประกำศ ณ สำขำธนำคำร หรือวิธีกำรอื่นใดท่ีธนำคำรก ำหนด  

3.16 ผู้ขอใช้บริกำรตกลงว่ำ ธนำคำรไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ขอใช้บริกำรในกรณีท่ีธนำคำรได้ปฏิบติัหรือละเว้นกำรปฏิบติัตำมค ำสัง่ของผู้ขอใช้บริกำร ในกรณีดงัต่อไปนี ้  
(1) ผู้ขอใช้บริกำรมีเงินในบญัชีเงินฝำกไม่เพียงพอส ำหรับกำรท ำรำยกำร 
(2) ผู้ขอใช้บริกำรไม่มีหรือถกูระงบักำรใช้วงเงินสินเชื่อกบัธนำคำร 
(3) กำรโอนเงินจะเป็นผลให้ยอดเงินในบญัชีเงินฝำกเกินกว่ำวงเงินสินเชื่อท่ีตกลงไว้กบัธนำคำร 
(4) ผู้ขอใช้บริกำรอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำย เช่น ธนำคำรได้รับค ำสัง่ศำล เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ หรือเจ้ำหน้ำท่ีท่ีมีอ ำนำจตำมกฎหมำย หรือค ำสัง่ใดๆ จำก

หน่วยงำนรัฐให้ยึด อำยดั น ำส่งหรือระงบักำรเคลื่อนไหวในบญัชีเงินฝำก 
(5) ธนำคำรได้แจ้งให้ผู้ขอใช้บริกำรทรำบถึงควำมขดัข้องของกำรโอนเงินอยู่แล้วก่อนหรือในขณะท่ีท ำรำยกำรโอนเงิน 
(6) ธนำคำรเห็นว่ำกำรท ำรำยกำรนัน้ๆ ให้แก่ผู้ขอใช้บริกำรจะเป็นเหตุให้ธนำคำรปฏิบติัขัดต่อกฎ ระเบียบ ค ำสัง่ และ/หรือบทบญัญัติของกฎหมำย หรือหน่วยงำนรำชกำรท่ีมี

อ ำนำจตำมกฎหมำย 
(7) ผู้ขอใช้บริกำรปฏิบติัผิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงนีก้บัธนำคำร 
(8) ผู้ขอใช้บริกำรไม่ได้รับอนญุำต ควำมยินยอม อนมุติั หรือกำรอื่นใด ตลอดจนไม่มีใบอนญุำตหรือไม่ได้รับกำรขึน้ทะเบียนท่ีเกี่ยวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของผู้ขอใช้บริกำรอยำ่ง

ถกูต้องตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือข้อบงัคบั  
(9) เป็นเหตสุดุวิสยั 

3.17 ในกรณีท่ีมีควำมเสียหำยใดๆ เกิดขึน้อนัเน่ืองมำจำกกำรให้บริกำรนี ้ธนำคำรจะรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยท่ีผู้ขอใช้บริกำรพิสจูน์ได้ว่ำเกิดจำก (1) กำรกระท ำโดยจงใจหรือประมำท
เลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของธนำคำร หรือ (2) ธนำคำรมิได้ปฏิบติัตำมค ำสัง่ระงับกำรโอนเงินท่ีมีข้อตกลงล่วงหน้ำ หรือระงับกำรใช้รหัสประจ ำตวัตำมท่ีระบุในข้อ 3.4 และต่อมำเกิด
รำยกำรโอนเงินขึน้ หรือ (3) ธนำคำรยงัไม่ได้ส่งมอบรหสัประจ ำตวัให้แก่ผู้ขอใช้บริกำรและเกิดรำยกำรโอนเงินโดยมิชอบขึน้ หรือ (4) เกิดรำยกำรโอนเงินและ/หรือเกิดกำรท ำรำยกำร
โดยมิชอบและมิใช่ควำมผิดหรือกำรกระท ำหรืองดเว้นกำรกระท ำโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่อของผู้ขอใช้บริกำร ทัง้นี ้ธนำคำรจะรับผิดชอบไม่เกินจ ำนวนเงินจำกกำรท ำรำยกำร
และ/หรือท่ีระบใุนค ำสัง่ในแต่ละรำยกำรท่ีเกิดควำมเสียหำยเท่ำนัน้  

3.18 ผู้ขอใช้บริกำรอำจระงบั หรือยกเลิกกำรใช้บริกำรนีไ้ด้โดยติดต่อท่ีสำขำธนำคำร หรือ KKP Biz Contact Center หมำยเลขโทรศพัท์ 02 165 5599 หรือโดยช่องทำงอื่นท่ีธนำคำรจะได้
ก ำหนดต่อไป และด ำเนินกำรตำมวิธีกำรท่ีธนำคำรก ำหนด ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริกำรประสงค์จะยกเลิกกำรใช้บริกำรนี ้ผู้ ขอใช้บริกำรตกลงแจ้งให้ธนำคำรทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 
30 วันท ำกำรก่อนวนัท่ีก ำหนดให้กำรยกเลิกมีผล โดยผู้ขอใช้บริกำรรับทรำบว่ำค ำสัง่ของผู้ ขอใช้บริกำรท่ียังไม่ถึงก ำหนดเวลำให้มีผล จะถูกยกเลิกทันทีในวนัท่ีก ำหนดให้กำรยกเลิก
กำรใช้บริกำรมีผล  

3.19 ผู้ขอใช้บริกำรตกลงให้ธนำคำรเปิดเผยข้อมูล เอกสำรธุรกรรมใดๆ หรือข้อมลูท่ีจ ำเป็นต้องมีกำรเปิดเผยของผู้ ขอใช้บริกำรให้แก่บุคคลอื่นได้ ในกรณีท่ีกฎหมำย หรือกฎเกณฑ์ (ไม่ว่ำ
กฎหมำยไทยหรือกฎหมำยต่ำงประเทศ) ประกำศ หรือระเบียบของทำงรำชกำรท่ีเกี่ยวข้องกบัธนำคำร หรือควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศตำมท่ีธนำคำรเห็นสมควร หรือกฎหมำยอื่น
ใดท่ีมีลกัษณะเช่นเดียวกนัก ำหนดให้ธนำคำรต้องเปิดเผย 

3.20 ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงข้อมลูใดๆ ท่ีเกี่ยวกบักำรใช้บริกำรนี ้ผู้ขอใช้บริกำรจะต้องท ำค ำขอแก้ไขเปล่ียนแปลงและยื่นต่อธนำคำรท่ีสำขำของธนำคำร หรือด ำเนินกำรผ่ำนช่องทำง
อื่นท่ีธนำคำรก ำหนด และในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริกำรเปลี่ยนแปลงข้อมลูใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกบัผู้ขอใช้บริกำร หรือผู้ใช้งำนระบบ ผู้ขอใช้บริกำรตกลงแจ้งให้ธนำคำรทรำบเป็นหนังสือหรือ
ตำมวิธีกำรและช่องทำงท่ีธนำคำรก ำหนดพร้อมทัง้จดัส่งเอกสำรประกอบกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวให้แก่ธนำคำร ภำยใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง  

3.21 ในกรณีท่ีธนำคำรก ำหนดให้ผู้ขอใช้บริกำรจดัท ำหรือลงนำมในเอกสำรใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจำกกำรท ำรำยกำรผ่ำนช่องทำงท่ีธนำคำรก ำหนด โดยมีเหตผุลอนัสมควรเพื่อประโยชน์
ในกำรอ ำนวยควำมสะดวก และ/หรือควำมปลอดภยัในกำรใช้บริกำรของผู้ขอใช้บริกำร ผู้ขอใช้บริกำรรับทรำบและตกลงด ำเนินกำรให้แก่ธนำคำรทนัทีท่ีธนำคำรร้องขอ     
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3.22 ผู้ขอใช้บริกำรตกลงให้ธนำคำรเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี ้และคู่มือได้ตำมท่ีธนำคำรเห็นสมควร และหำกกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวมีผลกระทบซึ่งท ำ ให้ผู้ขอใช้บริกำรเสียประโยชน์ 
ธนำคำรจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วนัก่อนกำรเปล่ียนแปลงจะมีผลใช้บงัคบัโดยวิธีกำรส่งเป็นหนังสือทำงไปรษณีย์ จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อควำม
ผ่ำนทำงโทรศพัท์มือถือ หรือแจ้งให้ทรำบโดยกำรปิดประกำศให้ผู้ขอใช้บริกำรทรำบ ณ สำขำหรือทำงเว็บไซต์ หรือโดยวิธีกำรอื่นใดท่ีสำมำรถด ำเนินกำรได้  

3.23 ธนำคำรอำจระงับหรือยกเลิกกำรให้บริกำรนีบ้ำงส่วนหรือทัง้หมดได้ตำมท่ีธนำคำรเห็นสมควร โดยธนำคำรจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน เว้นแต่ในกรณี
ดงัต่อไปนี ้ธนำคำรมีสิทธิตดัสินใจโดยเด็ดขำดตำมดลุยพินิจของธนำคำรในกำรยกเลิกกำรให้บริกำรนีไ้ด้ทนัที 
(1) ผู้ขอใช้บริกำรปฏิบติัผิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงกบัธนำคำร 
(2) ผู้ขอใช้บริกำรหรือบญัชีเงินฝำกของผู้ขอใช้บริกำรถูกใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีพฤติกรรมอันน่ำสงสยัว่ำมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำ รกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร

ป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน หรือสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย หรือไม่เป็นไปตำมกฎหมำย หรือกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
(3) ธนำคำรต้องยกเลิกกำรให้บริกำรนีเ้พื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำย หรือกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจน ค ำพิพำกษำ ค ำสัง่ของศำล หรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
(4) ผู้ขอใช้บริกำรไม่ได้รับอนุญำต ควำมยินยอม อนุมัติ หรือกำรอื่นใด ตลอดจนไม่มีใบอนญุำตหรือไม่ได้รับกำรขึน้ทะเบียนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจของผู้ขอใช้บริกำรอย่ำง

ถกูต้องตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือข้อบงัคบั 
3.24 เอกสำร หนงัสือ หรือกำรบอกกล่ำวใดๆ ท่ีธนำคำรได้จดัส่งให้แก่ผู้ขอใช้บริกำรตำมท่ีอยู่  ท่ีอยู่จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ตำมท่ีได้ให้ไว้แก่ธนำคำรล่ำสุด 

ให้ถือว่ำธนำคำรได้ส่งไปยงัผู้ขอใช้บริกำรโดยชอบแล้ว  
3.25 ผู้ขอใช้บริกำรตกลงว่ำจะไม่เปิดเผย หรือกระท ำกำร หรืองดเว้นกระท ำกำรใดๆ ให้บคุคลอ่ืนล่วงรู้ หรือเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมลูใดๆ เกี่ยวกบักำรใช้บริกำรภำยใต้บริกำรนี ้และผู้ขอ

ใช้บริกำรตกลงด ำเนินกำรให้ผู้แทนของผู้ขอใช้บริกำรซึง่เกี่ยวข้องกบักำรปฏิบติังำนภำยใต้บริกำรนีป้ฏิบติัตำมข้อตกลงนีอ้ย่ำงเคร่งครัด และผู้ขอใช้บริกำรตกลงจะเก็บรักษำข้อมลู
ดงักล่ำวไว้เป็นควำมลบั โดยใช้ควำมระมัดระวังไม่น้อยไปกว่ำบุคคลท่ีด ำเนินธุรกิจประเภทเดียวกนัจะพึงปฏิบติัในกำรรักษำข้อมูลควำมลบัของตนเอง ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริกำรตกลงรับ
ผิดต่อควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึน้ต่อธนำคำรอนัเน่ืองมำจำกผู้ขอใช้บริกำร หรือบคุคลดังกล่ำวข้ำงต้นฝ่ำฝืนข้อตกลงนี ้

3.26 ผู้ขอใช้บริกำรตกลงรับข้อมลู ติดต่อ สอบถำม หรือแจ้งข้อมลูใดๆ ตำมรูปแบบท่ีธนำคำรเห็นสมควร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะกำรแจ้งข้อมลูผ่ำนทำงเว็บไซต์ของธนำคำร ภำยใต้ 
domain name ชื่อ https://ebanking.kkpfg.com/bizebanking หรือปิดประกำศ ณ สำขำของธนำคำรหรือผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่ำนระบบสื่อสำร หรือโทรศพัท์เคลื่อนท่ีตำม
หมำยเลขท่ีผู้ขอใช้บริกำรได้ให้ไว้แก่ธนำคำร 

3.27 ผู้ขอใช้บริกำรรับรองว่ำผู้ขอใช้บริกำรได้ปฏิบติัตำมกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคลโดยเคร่งครัดและมีอ ำนำจโดยชอบธรรมตำมกฎหมำยในกำรเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลท่ีจ ำเป็น
ในกำรใช้บริกำรนีข้องผู้ใช้งำนระบบ และ/หรือผู้ดูแลระบบ รวมถึงบุคคลอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับกำรใช้บริกำรนีซ้ึ่งเป็นกรรมกำร พนักงำน ลูกจ้ำง ตวัแทนหรือบุคคลท่ีอยู่ภำยใต้กำร
ควบคมุของผู้ขอใช้บริกำรให้แก่ธนำคำร  

4. ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมส าหรับบริการด้านการโอนเงิน 
ในกำรใช้บริกำรด้ำนกำรโอนเงิน นอกจำกข้อตกลงและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรทัว่ไปท่ีก ำหนดไว้ในข้อ 3. แล้ว ผู้ขอใช้บริกำรตกลงผกูพนัและปฏิบติัตำมเงื่อนไขดงันี ้
4.1 บริกำร Direct Credit  

(1) ผู้ขอใช้บริกำรสำมำรถท ำค ำสัง่ได้ภำยในวนัและเวลำตำมท่ีธนำคำรก ำหนดไว้ในคู่มือ โดยผู้ขอใช้บริกำรสำมำรถท ำค ำสัง่ได้ไม่จ ำกดัจ ำนวนครั ง้ แต่ทัง้นีจ้ ำนวนรำยกำรในแต่ละ
ค ำสัง่ต้องไม่เกินจ ำนวนท่ีธนำคำรก ำหนด 

(2)  ผู้ขอใช้บริกำรสำมำรถท ำค ำสัง่ให้โอนเงินไปยังบญัชีของบุคคลท่ีสำม (“ผู้รับเงิน”) ได้ภำยในวงเงินกำรท ำรำยกำรท่ีผู้ขอใช้บริกำรก ำหนด แต่ทัง้นีต้้องไม่เกินจ ำนวนสูงสุดท่ี
ธนำคำรก ำหนด 

(3) เมื่อธนำคำรได้รับค ำสัง่จำกผู้ขอใช้บริกำรแล้ว ธนำคำรจะด ำเนินกำรโอนเงินตำมค ำสัง่ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ในคู่มือ  
(4) ในกรณีท่ีเงินในบญัชีเงินฝำกของผู้ขอใช้บริกำรมีไม่เพียงพอให้ธนำคำรหกัเพื่อช ำระเงินตำมค ำสัง่ท่ีผู้ขอใช้บริกำรก ำหนด ผู้ขอใช้บริกำรตกลงว่ำ ธนำคำรไม่ต้องหกัเงินจำกบญัชี

เงินฝำกเพื่อช ำระเงินตำมค ำสัง่ และตกลงให้ถือว่ำค ำสัง่ดงักล่ำวเป็นอนัยกเลิก 
(5) ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริกำรก ำหนดให้ผู้รับเงินเป็นผู้รับภำระค่ำธรรมเนียมจำกกำรใช้บริกำร Direct Credit ผู้ขอใช้บริกำรตกลงแจ้งและให้บุคคลดงักล่ำวยินยอมให้ธนำคำรหัก

ค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำและเงื่อนไขท่ีธนำคำรก ำหนด หรือตกลงร่วมกนัระหว่ำงผู้ขอใช้บริกำรกบัธนำคำร 
(6) ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริกำรท ำค ำสัง่โอนเงินและมีข้อผิดพลำดเกิดขึน้ไม่สำมำรถโอนเงินไปยังบญัชีปลำยทำงได้ ธนำคำรจะด ำเนินกำรโอนเงินคืน ให้แก่ผู้ขอใช้บริกำรโดยเร็ว ทัง้นี ้

หำกควำมผิดพลำดดงักล่ำวเกิดขึน้อนัเน่ืองมำจำกเป็นควำมผิดของธนำคำร ธนำคำรตกลงคืนค่ำธรรมเนียมในกำรโอนเงินให้แก่ผู้ขอใช้บริกำร (หำกมี) 
        4.2     บริกำร Single Credit Transfer 

  (1)   ผู้ขอใช้บริกำรสำมำรถท ำค ำสัง่ได้ภำยในวนัและเวลำตำมท่ีธนำคำรก ำหนดไว้ในคู่มือ โดยผู้ขอใช้บริกำรสำมำรถท ำค ำสัง่ได้ไม่จ ำกดัจ ำนวนครัง้ แต่ทัง้นีจ้ ำนวนรำยกำรในแต่ 
      ละค ำสัง่ต้องไม่เกินจ ำนวนท่ีธนำคำรก ำหนด 

  (2)   ผู้ขอใช้บริกำรสำมำรถท ำค ำสัง่ให้โอนเงินไปยงับญัชีของบคุคลท่ีสำม (“ผู้รับเงิน”) ได้ภำยในวงเงินกำรท ำรำยกำรท่ีผู้ขอใช้บริกำรก ำหนด แต่ทัง้นีต้้องไม่เกินจ ำนวนสงูสดุท่ี 
                          ธนำคำรก ำหนด 
  (3)   เมื่อธนำคำรได้รับค ำสัง่จำกผู้ขอใช้บริกำรแล้ว ธนำคำรจะด ำเนินกำรโอนเงินตำมค ำสัง่ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ในคู่มือ  
  (4)   ในกรณีท่ีเงินในบญัชีเงินฝำกของผู้ขอใช้บริกำรมีไม่เพยีงพอให้ธนำคำรหกัเพือ่ช ำระเงินตำมค ำสัง่ที่ผู้ขอใช้บริกำรก ำหนด ผู้ขอใช้บริกำรตกลงว่ำ ธนำคำรไม่ต้องหกัเงินจำกบญัชี 
          เงินฝำกเพื่อช ำระเงินตำมค ำสัง่ และตกลงให้ถือว่ำค ำสัง่ดงักล่ำวเป็นอนัยกเลิก 
  (5)   ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริกำรก ำหนดให้ผู้รับเงินเป็นผู้รับภำระค่ำธรรมเนียมจำกกำรใช้บริกำร Single Credit Transfer ผู้ขอใช้บริกำรตกลงแจ้งและให้บคุคลดงักล่ำวยินยอมให้ 
          ธนำคำรหกัค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำและเงื่อนไขท่ีธนำคำรก ำหนด หรือตกลงร่วมกนัระหว่ำงผู้ขอใช้บริกำรกบัธนำคำร 

(6)  ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริกำรท ำค ำสัง่โอนเงินและมีข้อผิดพลำดเกิดขึน้ไม่สำมำรถโอนเงินไปยงับญัชีปลำยทำงได้ ธนำคำรจะด ำเนินกำรโอนเงินคืนให้แก่ผู้ขอใช้บริกำรโดยเร็ว ทัง้นี ้ 
  หำกควำมผิดพลำดดงักล่ำวเกิดขึน้อนัเน่ืองมำจำกเป็นควำมผิดของธนำคำร ธนำคำรตกลงคืนค่ำธรรมเนียมในกำรโอนเงินให้แก่ผู้ขอใช้บริกำร (หำกมี) 
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(7) ผู้ขอใช้บริกำรรับทรำบและตกลงให้ถือว่ำกำรใดๆ ที่ธนำคำรด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ที่ได้รับจำกผู้ขอใช้บริกำรเป็นกำรด ำเนินกำรของผู้ขอใช้บริกำรเอง หำกมีควำมเสียหำยใดๆ  
 เกิดขึน้อนัเน่ืองมำจำกกำรใช้บริกำรนี ้ผู้ขอใช้บริกำรยินยอมผกูพนัรับผิดชอบในกำรกระท ำดงักล่ำวทกุประกำร 

4.3 บริกำร Payroll Plus 

(1) ผู้ขอใช้บริกำรสำมำรถท ำค ำสัง่ได้ภำยในวนัและเวลำตำมท่ีธนำคำรก ำหนดไว้ในคู่มือ โดยผู้ขอใช้บริกำรสำมำรถท ำค ำสัง่ได้ไม่จ ำกดัจ ำนวนครั ง้ แต่ทัง้นีจ้ ำนวนรำยกำรในแต่ละ
ค ำสัง่ต้องไม่เกินจ ำนวนท่ีธนำคำรก ำหนด 

(2)  ผู้ขอใช้บริกำรสำมำรถท ำค ำสัง่ให้โอนเงินไปยังบญัชีของบุคคลท่ีสำม (“ผู้รับเงิน”) ได้ภำยในวงเงินกำรท ำรำยกำรท่ีผู้ขอใช้บริกำรก ำหนด แต่ทัง้นีต้้องไม่เกินจ ำนวนสูงสุดท่ี
ธนำคำรก ำหนด 

(3) เมื่อธนำคำรได้รับค ำสัง่จำกผู้ขอใช้บริกำรแล้ว ธนำคำรจะด ำเนินกำรโอนเงินตำมค ำสัง่ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ในคู่มือ 
(4) ในกรณีท่ีเงินในบญัชีเงินฝำกของผู้ขอใช้บริกำรมีไม่เพียงพอให้ธนำคำรหกัเพื่อช ำระเงินตำมค ำสัง่ที่ผู้ขอใช้บริกำรก ำหนด ผู้ขอใช้บริกำรตกลงว่ำ ธนำคำรไม่ต้องหกัเงินจำกบญัชี

เงินฝำกเพื่อช ำระเงินตำมค ำสัง่ และตกลงให้ถือว่ำค ำสัง่ดงักล่ำวเป็นอนัยกเลิก 
(5) ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริกำรท ำค ำสัง่โอนเงินและมีข้อผิดพลำดเกิดขึน้ไม่สำมำรถโอนเงินไปยังบญัชีปลำยทำงได้ ธนำคำรจะด ำเนินกำรโอนเงินคืน ให้แก่ผู้ขอใช้บริกำรโดยเร็ว ทัง้นี ้

หำกควำมผิดพลำดดงักล่ำวเกิดขึน้อนัเน่ืองมำจำกเป็นควำมผิดของธนำคำร ธนำคำรตกลงคืนค่ำธรรมเนียมในกำรโอนเงินให้แก่ผู้ขอใช้บริกำร (หำกมี) 
(6)   ผู้ขอใช้บริกำรตกลงช ำระค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำท่ีธนำคำรก ำหนดหรือตกลงร่วมกันระหว่ำงผู้ขอใช้บริกำรกับธนำคำรเพื่อขอรับควำมคุ้มครองอุบติัเหตุให้พนกังำนหรือลกูจ้ำง

ของผู้ขอใช้บริกำร (“ผู้ เอำประกันภัย”) ทัง้แบบกำรประกันอุบติัเหตุส่วนบุคคล และ/หรือกำรประกันอุบติัเหตุส่วนบุคคลแบบมีค่ำรักษำพยำบำล โดยผู้ เอำประกันภัยจะได้รับ
ควำมคุ้มครองควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยอันเกิดจำกกำรบำดเจ็บทำงร่ำงกำยของผู้ เอำประกันภำยใต้เงื่อนไขควำมคุ้ม ครองตำมท่ีก ำหนดไว้ในข้อตกลงนี ้  โดยผู้ขอใช้
บริกำรรับทรำบเงื่อนไขกำรเอำประกนัภยัจำกบริษัทประกนัภยัที่ธนำคำรคดัเลือกตำมควำมเหมำะสม 

(7)   ผู้ขอใช้บริกำรรับรองว่ำผู้ขอใช้บริกำรได้ปฏิบติัตำมกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเคร่งครัดและมีอ ำนำจโดยชอบด้วยกฎหมำยในกำ รเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
พนักงำนหรือลกูจ้ำงของผู้ขอใช้บริกำรให้แก่ธนำคำร โดยตกลงให้ธนำคำรด ำเนินกำรแจ้งและน ำส่งข้อมลูท่ีได้รับจำกผู้ขอใช้บริกำร ซึ่งเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับกำรท ำประกันภัย ต่อ
อำยกุรมธรรม์ประกนัภยั เพิ่มหรือลดทนุประกนั เปล่ียนแปลงแก้ไข ยกเลิก เงื่อนไขสญัญำต่ำงๆ และ/หรือข้อมลูใด ๆ อนัเกี่ยวกบักำรประกนัภยัตำมท่ีจ ำเป็นเพื่อด ำเนินกำรตำม
ควำมประสงค์ของผู้ขอใช้บริกำร  รวมถึงกำรประสำนงำนน ำส่งรำยชื่อพนกังำนหรือลกูจ้ำงของผู้ขอใช้บริกำรท่ีใช้บริกำร Payroll Plus ให้แก่บริษัทประกนัภยั ทัง้นี ้ธนำคำรเป็น
เพียงผู้ประสำนงำนในกำรแจ้งและน ำส่งข้อมลูตำมค ำสัง่ของผู้ขอใช้บริกำรเท่ำนัน้ ธนำคำรไม่มีหน้ำท่ีในกำรตรวจสอบและรับรองควำมถกูต้องของข้อมูลดงักล่ำว หำกเกิดควำม
เสียหำยใด ๆ แก่ธนำคำรจำกกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว ผู้ขอใช้บริกำรตกลงเป็นผู้รับชอบในควำมเสียหำยนัน้ต่อธนำคำร 

(8)   ผู้เอำประกนัภยัจะได้รับควำมคุ้มครองตำมแผนประกนัภยั นบัแต่วนัท่ีผู้ เอำประกนัภยัได้รับเงินเดือนผ่ำน บริกำร Payroll Plus และสิน้สดุควำมคุ้มครอง ณ วนัท่ีผู้ เอำประกนัภัย
พ้นสภำพกำรเป็นพนกังำนหรือลกูจ้ำงของผู้ขอใช้บริกำร 

(9)  กรณีมีกำรเรียกร้องสินไหมทดแทนต่อบริษัทประกันภัย ผู้ขอใช้บริกำรตกลงให้ผู้ เอำประกันภัย หรือผู้ รับประโยชน์ (กรณีเสียชีวิต) เป็นผู้ด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนดใ น
กรมธรรม์ประกนัภยัต่อบริษัทประกนัภยัโดยตรง ด้วยค่ำใช้จ่ำยของผู้เอำประกนัภยั หรือผู้รับประโยชน์เอง 

(10) ในกรณีท่ีมีข้อควำมใดในหนงัสือรับรองกำรเอำประกนัภยั แตกต่ำงไปจำกข้อควำมในกรมธรรม์ประกนัภยัที่ธนำคำรได้รับจำกบริษทัประกนัภยั ผู้ขอใช้บริกำรตกลงให้ใช้ข้อควำม
ในกรมธรรม์ประกนัภยัที่ธนำคำรได้รับจำกบริษัทประกนัภยัเป็นหลกัในกำรบงัคบัและตีควำม 

(11)  กรณีพนกังำนหรือลกูจ้ำงของผู้ขอใช้บริกำรลำออกหรือเสียชีวิต ผู้ขอใช้บริกำรตกลงแจ้งธนำคำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษรภำยในก ำหนดระยะเวลำไม่เกิน 7 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีผู้ขอ
ใช้บริกำรได้ใช้บริกำร Payroll Plus เป็นเดือนสุดท้ำยส ำหรับพนักงำนหรือลูกจ้ำงท่ำนนัน้ และผู้ขอใช้บริกำรรับทรำบว่ำควำมคุ้มครองตำมแผนประกันภัยของพนักงำนหรือ
ลกูจ้ำงท่ำนนัน้สิน้สดุลงภำยในวนัท่ีจ่ำยเงินเดือนรอบถดัไป 

(12) หำกผู้ขอใช้บริกำรด ำเนินกำรยกเลิกบริกำร Payroll Plus หรือบริกำรนีเ้รียบร้อยแล้ว ผู้ขอใช้บริกำรรับทรำบว่ำควำมคุ้มครองตำมแผนประกนัภยัของพนกังำนหรือลกูจ้ำงทกุท่ำน
ของผู้ขอใช้บริกำรจะสิน้สดุนบัแต่วนัท่ีกำรยกเลิกบริกำรมีผล 

        4.4  บริกำรอื่นๆ 

 ในกรณีท่ีธนำคำรมีบริกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวกบับริกำรโอนเงินเพิ่มเติม และผู้ขอใช้บริกำรประสงค์จะใช้บริกำรดงักล่ำว ผู้ขอใช้บริกำรตกลงปฏิบติัตำมขัน้ตอนและวิธีกำรท่ีธนำคำร 
 จะได้ก ำหนด 
 

5. ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมส าหรับบริการด้านการช าระเงิน 
 ในกำรใช้บริกำรด้ำนกำรช ำระเงิน นอกจำกข้อตกลงและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรทัว่ไปท่ีก ำหนดไว้ในข้อ 3. แล้ว ผู้ขอใช้บริกำรตกลงผกูพนัและปฏิบติัตำมเงื่อนไขดงันี ้

5.1     บริกำรช ำระค่ำสินค้ำและบริกำร 

(1) ผู้ขอใช้บริกำรสำมำรถท ำค ำสัง่ได้ไม่จ ำกดัจ ำนวนครัง้ภำยในวนั เวลำ วิธีกำร และวงเงินกำรท ำรำยกำรตำมท่ีก ำหนดไว้ในคู่มือ 
(2) ผู้ขอใช้บริกำรสำมำรถช ำระค่ำสินค้ำและบริกำรได้เฉพำะผู้รับช ำระท่ีธนำคำรก ำหนด 
(3) เมื่อธนำคำรได้รับค ำสัง่จำกผู้ขอใช้บริกำรแล้ว ธนำคำรจะด ำเนินกำรโอนเงินตำมค ำสัง่ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ในคู่มือ 
(4) ในกรณีท่ีเงินในบญัชีเงินฝำกของผู้ขอใช้บริกำรมีไม่เพียงพอให้ธนำคำรหกัเพื่อช ำระเงินตำมค ำสัง่ที่ผู้ขอใช้บริกำรก ำหนด ผู้ขอใช้บริกำรตกลงว่ำ ธนำคำรไม่ต้องหกัเงินจำกบญัชี

เงินฝำกเพื่อช ำระค่ำสินค้ำและบริกำรตำมค ำสัง่ และตกลงให้ถือว่ำค ำสัง่ดงักล่ำวเป็นอนัยกเลิก 
 5.2      บริกำรอื่นๆ 

ในกรณีท่ีธนำคำรมีบริกำรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกบับริกำรช ำระเงินเพิ่มเติม และผู้ขอใช้บริกำรประสงค์จะใช้บริกำรดงักล่ำว ผู้ขอใช้บริกำรตกลงปฏิบติัตำมขัน้ตอนและวิธีกำรท่ีธนำคำรจะได้
ก ำหนด 
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6. ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมส าหรับการใช้บริการด้านการเรียกเก็บเงิน 

ในกำรใช้บริกำรด้ำนกำรเรียกเก็บเงิน นอกจำกข้อตกลงและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรทัว่ไปท่ีก ำหนดไว้ในข้อ 3. แล้ว ผู้ขอใช้บริกำรตกลงผกูพนัและปฏิบติัตำมเงื่อนไขดงันี  ้
6.1 บริกำร Direct Debit 

(1) ผู้ขอใช้บริกำรตกลงด ำเนินกำรให้ผู้มีหน้ำท่ีช ำระเงินให้แก่ผู้ขอใช้บริกำร (“ผู้ช ำระ”) ให้ควำมยินยอมแก่ธนำคำรในกำรหักเงินจำกบญัชี เงินฝำกตำมรูปแบบท่ีธนำคำรก ำหนด 
พร้อมทัง้จดัส่งหนงัสือหรือเอกสำรที่แสดงควำมยินยอมดงักล่ำวให้แก่ธนำคำรก่อนกำรใช้บริกำร Direct Debit หรือด ำเนินกำรอื่นใดตำมท่ีธนำคำรก ำหนด 

(2) ผู้ขอใช้บริกำรสำมำรถท ำค ำสัง่ได้ภำยในวนัและเวลำตำมท่ีธนำคำรก ำหนดไว้ในคู่มือ โดยผู้ขอใช้บริกำรสำมำรถท ำค ำสัง่ได้ไม่จ ำกดัจ ำนวนครั ง้ แต่ทัง้นีจ้ ำนวนรำยกำรในแต่ละ
ค ำสัง่ต้องไม่เกินจ ำนวนท่ีธนำคำรก ำหนด และต้องส่งค ำสัง่ให้แก่ธนำคำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำจ ำนวนวนัท่ีก ำหนดไว้ในคู่มือ 

(3) เมื่อธนำคำรได้รับค ำสัง่จำกผู้ขอใช้บริกำรแล้ว ธนำคำรจะหักเงินจำกบญัชีเงินฝำกของผู้ช ำระและน ำเข้ำบญัชีเงินฝำกท่ีผู้ขอใช้บริกำรก ำหนดตำมวนั และจ ำนวนเงินท่ีผู้ขอใช้
บริกำรก ำหนดไว้ในค ำสัง่ ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ในคู่มือ ทัง้นี ้หำกเงินในบญัชีเงินฝำกของผู้ช ำระรำยใดมีเงินไม่เพียงพอท่ีจะช ำระตำมค ำสัง่ที่ผู้ขอใช้บริกำรก ำหนด ผู้ขอ
ใช้บริกำรตกลงว่ำ ธนำคำรไม่ต้องหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกของผู้ช ำระรำยดงักล่ำว และให้ถือว่ำค ำสัง่ดงักล่ำวเป็นอนัยกเลิก  

(4) ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริกำรก ำหนดให้ผู้ช ำระเป็นผู้ รับภำระค่ำธรรมเนียมจำกกำรใช้บริกำร Direct Debit นี ้ผู้ขอใช้บริกำรตกลงแจ้งและให้บุคคลดงักล่ำวยินยอมให้ธนำคำรหัก
ค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำท่ีธนำคำรก ำหนดหรือตกลงร่วมกนัระหว่ำงผู้ขอใช้บริกำรกบัธนำคำร 

6.2  บริกำรเตือนเพื่อจ่ำย 
(1) ผู้ขอใช้บริกำรสำมำรถท ำค ำสัง่เตือนเพื่อจ่ำยและรับข้อควำมเตือนเพื่อจ่ำยโดยปฏิบติัตำมขัน้ตอนและวิธีกำร ตำมท่ีธนำคำรก ำหนดไว้ในคู่มือ 
(2) ผู้ขอใช้บริกำรรับทรำบว่ำกำรให้บริกำรเตือนเพื่อจ่ำย ธนำคำรเป็นเพียงผู้ให้บริกำรช่องทำงในกำรส่งและรับค ำสัง่เท่ำนัน้ และหำกค ำสั่งดงักล่ำวท ำขึน้เพื่อทวงถำมหนี ้กำรท่ีผู้ขอ

ใช้บริกำรท ำค ำสัง่เตือนเพื่อจ่ำยไปยงัผู้รับข้อควำมเป็นกำรกระท ำของผู้ขอใช้บริกำรเองแต่เพียงผู้ เดียว ธนำคำรไม่ได้ให้บริกำรหรือเป็นตวัแทนทวงถำมหนีใ้ห้ผู้ขอใช้บริกำรแต่
อย่ำงใด 

(3) ในกำรท ำค ำสัง่เตือนเพื่อจ่ำย ผู้ขอใช้บริกำรรับรองว่ำผู้ขอใช้บริกำรเป็นผู้มีสิทธิตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องในกำรเตือนเพื่อจ่ำยเงินและกำรได้รับเงินตำมท่ีระบใุนค ำสัง่ และผู้ขอใช้
บริกำรจะส่งค ำสัง่ด้วยข้อควำมที่สภุำพ ไม่ใช้ข้อควำมที่หยำบคำย หรือผิดกฎหมำย รวมทัง้จะไม่ท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือขดัต่อกฎหมำยใดๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(4) เมื่อผู้ขอใช้บริกำรได้ส่งค ำสัง่เตือนเพื่อจ่ำยแล้ว ผู้ขอใช้บริกำรจะไม่สำมำรถแก้ไขหรือยกเลิกค ำสัง่ดงักล่ำวได้ โดยธนำคำรจะด ำเนินกำรส่งค ำสัง่ดงักล่ำวภำยในระยะเวลำท่ี
ก ำหนดไว้ในคู่มือ 

(5) ในกรณีท่ีธนำคำรตรวจพบกำรท ำค ำสัง่ใดๆ ท่ีอำจเป็นกำรขดัต่อกฎหมำย และ/หรือเข้ำข่ำยน่ำสงสยั และ/หรือผิดปกติ ผู้ขอใช้บริกำรรับทรำบและยินยอมให้ธนำคำรระงบักำรสง่
ค ำสัง่หรือยกเลิกกำรให้บริกำรเตือนเพื่อจ่ำยได้ทันที โดยธนำคำรไม่จ ำต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ ทัง้นี ้เพื่อเป็นกำรป้ องกนัควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึน้กบัผู้รับ
ข้อควำม และ/หรือบคุคลอ่ืนใด โดยผู้ขอใช้บริกำรตกลงไม่ยกเหตดุงักล่ำวขึน้กล่ำวอ้ำงเพื่อให้ธนำคำรรับผิดชอบในควำมเสียหำยใดๆ 

(6) ผู้ขอใช้บริกำรรับรองว่ำ หำกกำรส่งค ำสัง่เตือนเพื่อจ่ำยของผู้ขอใช้บริกำรก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ธนำคำร และ/หรือผู้รับข้อควำม และ/หรือบุคคลอ่ืนใด ผู้ขอใช้บริกำรตกลง
รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดแต่เพียงผู้เดียว 

6.3        บริกำรอื่นๆ 
ในกรณีท่ีธนำคำรมีบริกำรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกบับริกำรเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม และผู้ขอใช้บริกำรประสงค์จะใช้บริกำรดงักล่ำว ผู้ขอใช้บริกำรตกลงปฏิบติัตำมขัน้ตอนและวิธีกำรท่ีธนำคำร
จะได้ก ำหนด 

 
7. ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมส าหรับการใช้บริการ HP Manage Case 

ในกำรใช้บริกำร HP Manage Case นอกจำกข้อตกลงและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรทัว่ไปท่ีก ำหนดไว้ในข้อ 3. แล้ว ผู้ขอใช้บริกำรตกลงผกูพนัและปฏิบติัตำมเงื่อนไขดงันี  ้
7.1 ผู้ขอใช้บริกำรรับทรำบว่ำ ธนำคำรจดัให้มีบริกำร HP Manage Case เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและควำมรวดเร็วในกำรรับข้อมลูลกูค้ำของผู้ขอใช้บริกำรท่ีประสงค์จะขอสินเชื่อรถยนต์

กับธนำคำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำของธนำคำรเท่ำนัน้  มิได้ใช้บริกำรดงักล่ำวเป็นช่องทำงกำรรับเอกสำรหรือค ำขอใช้หรือรับพิจำรณำสินเชื่อแทนกำรจัดส่งต้นฉบบัหรือส ำเนำ
เอกสำรประกอบกำรขอหรือใช้สินเชื่อ 

7.2 ผู้ขอใช้บริกำรตกลงเก็บรักษำข้อมลูของลูกค้ำท่ีผู้ขอใช้บริกำรได้รับทรำบมำอนัเน่ืองมำจำกหรือเกี่ยวข้องกบักำรใช้บริกำร HP Manage Case นีไ้ว้เป็นควำมลบัและจะไม่เปิดเผยหรือ
น ำไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดทัง้สิน้  

7.3 ผู้ขอใช้บริกำรสำมำรถใช้บริกำร HP Manage Case ได้ภำยในวนัและเวลำตำมท่ีธนำคำรก ำหนดไว้ในคู่มือ 
 

8. ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมส าหรับการใช้บริการ HP Promotion 
ในกำรใช้บริกำร HP Promotion นอกจำกข้อตกลงและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรทั่วไปท่ีก ำหนดไว้ในข้อ 3. แล้ว ผู้ขอใช้บริกำรรับทรำบว่ำ ผู้ขอใช้บริกำรสำมำรถเรียกดูข้ อมูลเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ต่ำงๆ ท่ีธนำคำรจดัให้มีขึน้ได้ผ่ำนระบบ KKP Biz e-Banking ทัง้นี ้ข้อมลูดงักล่ำวเป็นเพียงข้อเสนอเบือ้งต้นเท่ำนัน้ ธนำคำรอำจพิจำรณำเปล่ียนแปลงได้ตำมท่ีธนำคำรเห็นสมควร 
 

9. ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมส าหรับการใช้บริการสร้าง QR Code  
ในกำรใช้บริกำรสร้ำง QR Code นอกจำกข้อตกลงและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรทัว่ไปท่ีก ำหนดไว้ในข้อ 3. แล้ว ผู้ขอใช้บริกำรตกลงและรับทรำบว่ำ ผู้ใช้งำนระบบแต่ละรำยของผู้ ขอใช้บริกำรมี
สิทธิในกำรสร้ำง QR Code ได้โดยอตัโนมติัเมื่อผู้ขอใช้บริกำรสมัครใช้บริกำร KKP พร้อมเพย์กบัธนำคำร หำกผู้ขอใช้บริกำรไม่ต้องกำรให้ผู้ใช้งำนระบบรำยใดมีสิทธิในกำรสร้ำง QR Code 
ผู้ขอใช้บริกำรต้องส่งใบค ำขอเปลี่ยนแปลงข้อมลูบริกำร KKP Biz e-Banking มำยงัธนำคำร เพื่อให้ธนำคำรด ำเนินกำรแก้ไขข้อมลูสิทธิในกำรสร้ำง QR Code ของผู้ใช้งำน 
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10. ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมส าหรับการใช้บริการ Paying Agent 
ในกำรใช้บริกำร Paying Agent นอกจำกข้อตกลงและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรทัว่ไปท่ีก ำหนดไว้ในข้อ 3. แล้ว ผู้ขอใช้บริกำรตกลงผกูพนัและปฏิบติัตำมเงื่อนไขดงันี ้
10.1 ในกำรท ำค ำสัง่ให้ธนำคำรช ำระเงิน ผู้ขอใช้บริกำรตกลงตรวจสอบและยืนยนัควำมถกูต้องครบถ้วนของข้อมูลท่ีระบไุว้ในค ำสัง่ก่อนส่งค ำสัง่ทกุครัง้ทัง้นี ้ เมื่อธนำคำรได้รับค ำสัง่จำกผู้

ขอใช้บริกำรแล้วผู้ขอใช้บริกำรจะไม่สำมำรถแก้ไข ระงบั หรือยกเลิกค ำสัง่ในภำยหลงัได้ เว้นแต่จะได้ด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนท่ีธนำคำรก ำหนด 
10.2 ผู้ขอใช้บริกำรตกลงยินยอมให้ธนำคำรหักเงินในบญัชีเงินฝำกท่ีผู้ขอใช้บริกำรระบุไว้ส ำหรับกำรใช้บริกำร Paying Agent เพื่อให้ธนำคำรช ำระเงินตำมค ำสัง่ของผู้ขอใช้บริกำรโดย

วิธีกำรโอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำก หรือด ำเนินกำรออกเช็คสัง่จ่ำยเงินให้แก่ลกูค้ำของผู้ขอใช้บริกำร หรือบคุคลท่ีผู้ขอใช้บริกำรก ำหนด 
10.3 ผู้ขอใช้บริกำรต้องจดัให้มีเงินในบญัชีเงินฝำกให้ครบถ้วนและเพียงพอส ำหรับกำรใช้บริกำร Paying Agent ในแต่ละครำว และตกลงรับทรำบว่ำในกรณีท่ีเงินในบญัชีเงินฝำกของผู้ขอ

ใช้บริกำรมีไม่เพยีงพอท่ีจะช ำระเงินตำมค ำสัง่ของผู้ขอใช้บริกำร ผู้ขอใช้บริกำรตกลงว่ำ ธนำคำรไม่ต้องหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกเพื่อช ำระเงินและให้ถือว่ำค ำสัง่ดงักล่ำวเป็นอนัยกเลิก  
       10.4 ผู้ขอใช้บริกำรตกลงและรับทรำบว่ำ ผู้ขอใช้บริกำรมีสิทธิในกำรเรียกดขู้อมลูหรือรำยงำนเกี่ยวกบักำรใช้บริกำร Paying Agent ตำมรูปแบบและรำยละเอียดท่ีธนำคำรก ำหนด 
 10.5 ผู้ขอใช้บริกำรตกลงเข้ำท ำสญัญำให้บริกำรตวัแทนช ำระเงินกบัธนำคำร เพื่อยอมรับและผกูพนัตำมเงื่อนไขและรำยละเอียดเพิ่มเติมท่ีระบไุว้ส ำหรับกำรใช้บริกำร Paying Agent  
 10.6 ในกรณีท่ีธนำคำรได้รับค ำสัง่จำกผู้ขอใช้บริกำรตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของธนำคำร ผู้ขอใช้บริกำรตกลงให้ธนำคำรด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ในวนัท ำกำรถดัไปของธนำคำร 
 
11.  ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมส าหรับการใช้บริการ KKP Financial Gateway 

ในกำรใช้บริกำร KKP Financial Gateway นอกจำกข้อตกลงและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรทัว่ไปท่ีก ำหนดไว้ในข้อ 3. แล้ว ผู้ขอใช้บริกำรตกลงผกูพนัและปฏิบติัตำมเงื่อนไขดงันี ้  
11.1 ผู้ขอใช้บริกำรรับทรำบและตกลงให้ถือว่ำกำรใดๆ ท่ีธนำคำรด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ที่ได้รับจำกผู้ขอใช้บริกำรเป็นกำรด ำเนินกำรของผู้ขอใช้บริกำรเอง โดยผู้ขอใช้บริกำรยินยอมผูกพัน

รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวทุกประกำร รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงกำรโต้แย้งของลูกค้ำของผู้ขอใช้บริกำรเกี่ยวกบักำรท ำค ำสัง่ ควำมผิ ดพลำดบกพร่องที่เกี่ยวเน่ืองกบัระบบ
ของผู้ขอใช้บริกำรและค ำสัง่ที่ผู้ขอใช้บริกำรส่งมำยงัธนำคำรตลอดจนควำมเสียหำยใด ๆ ที่อำจเกิดขึน้กบักำรด ำเนินกำรดงักล่ำว  

11.2 ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริกำรให้ลูกค้ำของผู้ขอใช้บริกำรเป็นผู้ท ำค ำสัง่ในระบบของผู้ขอใช้บริกำรเพื่อส่งให้แก่ธนำคำร ผู้ขอใช้บริกำรตกลงผูกพนัตำมค ำสัง่ที่ลูกค้ำของผู้ขอใช้บริกำรส่ง
ให้แก่ธนำคำรทนัทีเสมือนผู้ขอใช้บริกำรเป็นผู้ส่งค ำสัง่ด้วยตนเอง และก ำหนดให้ธนำคำรยึดถือและด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ดงักล่ำว  

11.3 ผู้ขอใช้บริกำรต้องใช้ระบบดูแลรักษำควำมปลอดภัยท่ีมีมำตรฐำนสูงในด้ำนต่ำงๆ รวมถึงด้ำนเทคโนโลยีและกระบวนกำรส ำหรับกำรเชื่อมต่อระหว่ ำงระบบของผู้ขอใช้บริกำรกบั
บริกำร KKP Financial Gateway เพื่อให้มีควำมปลอดภยัและมีเสถียรภำพ รวมถึงมีระบบส ำรองท่ีรัดกมุ หำกธนำคำรได้รับควำมเสียหำยอนัเน่ืองมำจำกกำรเชื่อมต่อระบบของผู้ ขอ
ใช้บริกำร ผู้ขอใช้บริกำรตกลงยินยอมรับผิดชดใช้ให้แก่ธนำคำร 

11.4 กรณีผู้ขอใช้บริกำรพบว่ำเกิดเหตกุำรณ์ผิดปกติระหว่ำงกำรด ำเนินกำรท่ีเกีย่วข้องกบักำรใช้บริกำรนี ้กำรเชื่อมต่อระบบ หรือกำรเข้ำถึงข้อมลูของธนำคำร ผู้ขอใช้บริกำรตกลงแจ้ง

เหตกุำรณ์ผิดปกติดงักล่ำวให้ธนำคำรทรำบทนัที ทัง้นี ้ตำมรูปแบบและวิธีกำรท่ีธนำคำรก ำหนด 

12.  ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมส าหรับการใช้บริการหักและน าส่งภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายอิเล็กทรอนิกส์ 
ในกำรใช้บริกำรหักและน ำส่งภำษีหัก ณ ที่จ่ำยอิเล็กทรอนิกส์ นอกจำกข้อตกลงและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรทั่วไปท่ีก ำหนดไว้ในข้อ 3. แล้ว ผู้ขอใช้บริกำรตกลงผูกพนัและปฏิบติัตำมเงื่อนไข
ดงันี ้  
12.1 ผู้ขอใช้บริกำรตกลงและรับทรำบว่ำในกำรท ำรำยกำรด้ำนกำรโอนเงินและ/หรือด้ำนกำรช ำระเงินในแต่ละครัง้ ผู้ขอใช้บริกำรจะต้องน ำส่งข้อมลู เกี่ยวกบักำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยให้แก่

ธนำคำรตำมท่ีธนำคำรก ำหนดไว้ในคู่มือเพื่อประโยชน์ในกำรให้บริกำรหักและน ำส่งภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำยอิเล็กทรอนิกส์ โดยธนำคำรไม่มีหน้ำท่ีตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมลูดงักล่ำวแต่อย่ำงใด ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริกำรตกลงรับทรำบว่ำหำกผู้ขอใช้บริกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวแล้วผู้ขอใช้บริกำรจะไม่สำมำรถแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมลูเกี่ยวกบักำรหกัภำษี ณ 
ท่ีจ่ำยได้  

12.2 ผู้ขอใช้บริกำรตกลงและรับทรำบว่ำในกำรท ำรำยกำรด้ำนกำรโอนเงินและ/หรือด้ำนกำรช ำระเงินในแต่ละครัง้จะต้องเป็นจ ำนวนเงินท่ีรวมภำษี หกั ณ ท่ีจ่ำยตำมท่ีผู้ ขอใช้บริกำรน ำส่ง
ข้อมลูเกี่ยวกบักำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยตำมท่ีระบเุอำไว้ในข้อ 12.1 รวมถึงค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ (หำกมี) โดยธนำคำรจะด ำเนินกำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยในวนัท่ีผู้ขอใช้บริกำรท ำรำยกำรและ
น ำส่งภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำยดงักล่ำวรวมถึงข้อมลูใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้แก่กรมสรรพำกรภำยในระยะเวลำท่ีกรมสรรพำกรก ำหนดไว้  อย่ำงไรก็ดี หำกจ ำนวนเงินในบญัชีเงินฝำกท่ีท ำรำยกำร
ดงักล่ำวไม่เพียงพอให้ธนำคำรหกัเงินผู้ขอใช้บริกำรตกลงและรับทรำบว่ำธนำคำรจะไม่ด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ของผู้ขอใช้บริกำร  

12.3 ผู้ขอใช้บริกำรตกลงให้ธนำคำรด ำเนินกำรยื่นรำยกำรภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำยและน ำส่งภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำยตำมท่ีระบุไว้ในข้อ 12.1 และ 12.2 ข้ำงต้นให้แก่กรมสรรพำกรตำมรูปแบบท่ี
กรมสรรพำกรก ำหนด และตกลงให้ธนำคำรมีอ ำนำจลงนำมในเอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง รวมทัง้ให้มีอ ำนำจด ำเนินกำรใดๆ อนัจ ำเป็นเกี่ยวข้องกบักำรด ำเนินกำรดงักล่ำวตำมท่ีธนำคำรเห็น
ว่ำจ ำเป็นและสมควร  

12.4 ในกรณีท่ีกรมสรรพำกรให้ผู้ขอใช้บริกำรด ำเนินกำรแก้ไขข้อมลู น ำส่งข้อมลูเพิ่มเติม ช ำระเบีย้ปรับและ/หรือช ำระเงินเพิ่มอนัเน่ืองมำจำกควำมผิดพลำดในกำรท ำรำยกำรของผู้ขอใช้
บริกำร ผู้ขอใช้บริกำรจะต้องด ำเนินกำรตำมท่ีกรมสรรพำกรร้องขอภำยในระยะเวลำท่ีกรมสรรพำกรก ำหนด หำกผู้ขอใช้บริกำรไม่ด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำดงักล่ำว จนเป็นเหตใุห้
ธนำคำรต้องช ำระค่ำปรับ เบีย้ปรับ เงินเพิ่ม หรือมีค่ำใช้จ่ำยใดๆ ผู้ขอใช้บริกำรตกลงจ่ำยค่ำปรับ เบีย้ปรับ เงินเพิ่ม หรือค่ำใช้จ่ำยใดๆ ท่ีเกิดขึน้ตำมจริงให้แก่ธนำคำร และไม่เรียกร้อง
ค่ำเสียหำยต่อธนำคำรแต่อย่ำงใด 

12.5    ผู้ขอใช้บริกำรตกลงและรับทรำบว่ำหำกมีกำรน ำส่งภำษีหัก ณ ที่จ่ำยไม่ทันตำมระยะเวลำท่ีกรมสรรพำกรก ำหนดอันมิใช่ควำมผิดของธนำคำร ธนำคำรไม่ต้องรับผิดชอบในควำม
เสียหำยใดๆท่ีเกิดขึน้ และผู้ขอใช้บริกำรตกลงไม่เรียกร้องหรือฟ้องร้องไม่ว่ำทำงแพ่งหรือทำงอำญำให้ธนำคำรรับผิดชอบในควำมเสียหำยใดๆ ทัง้สิน้ 

12.6 ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริกำรท ำรำยกำรด้ำนกำรโอนเงินและ/หรือด้ำนกำรช ำระเงิน และน ำส่งข้อมูลเกี่ยวกับกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยให้แก่ธนำคำรแล้ว หำกภำยหลงัผู้ขอใช้บริกำรพบว่ำ
จ ำนวนเงินท่ีหกัภำษี ณ ที่จ่ำยและข้อมลูท่ีน ำส่งดงักล่ำวไม่ถกูต้อง ผู้ขอใช้บริกำรจะต้องด ำเนินกำรเรียกร้องเงินดงักล่ำวจำกกรมสรรพำกรโดยตรง  
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12.7    ผู้ขอใช้บริกำรตกลงและรับทรำบว่ำ ธนำคำรไม่ต้องด ำเนินกำรใดๆ หรือรับผิดชอบในควำมเสียหำยใดๆ ท่ีเกิดขึน้อนัเน่ืองมำจำกกำรท่ีผู้ขอใช้บริกำร และ/หรือผู้รับโอนเงิน และ/หรือ

คู่สัญญำของผู้ขอใช้บริกำรไม่ปฏิบัติตำมสัญญำใดๆ ท่ีได้ท ำไว้ต่อกัน รวมทัง้กรณีท่ีกรมสรรพำกรแจ้งให้ผู้ขอใช้บริกำรน ำส่งข้อมูลเกี่ยวกับกำรหักภำษี ณ ท่ีจ่ำย หรือกรณีท่ี
กรมสรรพำกรเรียกให้ผู้ขอใช้บริกำรน ำส่งข้อมลูเกี่ยวกบักำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยย้อนหลงั ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริกำรขอรับรองว่ำจะไม่กระท ำกำรใดๆ อนัมีผลให้ธนำคำรต้องเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในข้อพิพำทระหว่ำงผู้ขอใช้บริกำรกบั ผู้รับโอนเงิน และ/หรือคู่สญัญำของผู้ขอใช้บริกำร หรือกรมสรรพำกร โดยผู้ขอใช้บริกำรตกลงจะไปด ำเนินกำรว่ำกล่ำวกบัผู้รับโอนเงิน และ/หรือ
คู่สญัญำของผู้ขอใช้บริกำร หรือกรมสรรพำกรเอง 

12.8 ผู้ขอใช้บริกำรตกลงและรับทรำบว่ำ ธนำคำรไม่มีหน้ำท่ีในกำรเก็บรักษำข้อมลูกำรหกัภำษี ณ ที่จ่ำยของผู้ขอใช้บริกำรภำยหลงัครบก ำหนดกำรน ำส่งภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำยในแต่ละครัง้  
 


