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เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย   สาขา/หน่วยงาน …………………………………………   วัน......... เดือน ......................... พ.ศ. ........... 
ส่วนท่ี 1 รายละเอียดการสมัครขอใช้บริการ 
ข้าพเจ้า หน่วยงาน/นิตบุิคคล/บุคคลธรรมดา ภำษำไทย (TH)* …………………………………………………………………………………………………………………………..… 
ภำษำองักฤษ (EN)* ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…….……..... 
เลขประจ ำตวัประชำชน/หนงัสือเดนิทำง* ……………………………………………………………… เลขประจ ำตวัผู้ เสียภำษี *………………………………………………....………… 
ท่ีอยู่หน่วยงาน*…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………...…….…… 
โทรศพัท์ *………………………………………….………..…………………........ โทรสำร*……………………………………………………………………………………………….…. 
ข้อมูลผู้ตดิต่อธนาคาร ช่ือ-สกลุ*…………………………………………….……..……… โทรศพัท์*…………………………………..………… โทรสำร*…………..……….…….…… 
โทรศพัท์มือถือ*………………….…...………อีเมล์*…………………………………………………………..…        หมายเหตุ: * ต้องระบุ ชื่อ-สกุล/โทรศัพท์มือถือ/โทรสาร/อีเมล์ เสมอ 

โดย นำย/นำง/นำงสำว ……………………….………………………………… ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองนิตบุิคคล/ผู้มีอ านาจกระท าการแทน มีควำมประสงค ์

 สมัครขอใช้บริการ  โปรดระบุ Company ID เป็นอักษรย่อภาษาอังกฤษ 4 ตัวอักษร ……………………………….... 
ส่วนท่ี 2 รายละเอียดข้อมูลประเภทบริการ (Services) และอัตราค่าบริการ  

บริการพืน้ฐานด้านข้อมูล (ธนำคำรยกเว้นคำ่บริกำรแรกเข้ำ) บริการพืน้ฐานด้านการเงนิ  (ธนำคำรยกเว้นคำ่บริกำรแรกเข้ำ) 
  Account Info (เรียกดรูำยกำรเคลื่อนไหวบญัชี )  
 Download e-Statement (ดำวน์โหลดข้อมลูสรุปรำยกำรเคลื่อนไหวบญัชี )  
  Inquiry Cheque & Stop Cheque (เรียกดสูถำนะเช็ค และสัง่อำยดัเช็ค )   
  Add 3rd party/other bank account by company   (เพิ่มบญัชีบคุคลอ่ืน
ธนำคำรกรุงไทย, หมำยเลขพร้อมเพย์, บญัชีตำ่งธนำคำร ด้วยตนเอง)   
*กรุณากรอกหมายเลขโทรศพัท์มือถือในส่วนที่ 4 เพือ่รับรหสัผ่านใช้ครั้งเดียว OTP

โปรดระบุระดับวงเงินโอนต่อวัน    Normal       Gold   VIP   SVIP 

  อ่ืนๆ (โปรดติดต่อธนาคาร)    ………..………… กรณีทีไ่ม่ได้ระบุธนาคารจะก าหนดเป็น Normal    

 Funds Transfer to own A/C (โอนเงินระหว่ำงบญัชีตนเอง) 
 Funds Transfer to 3rd party (โอนเงินบคุคลอ่ืนกรุงไทย) , PromptPay Account   (โอนเงินพร้อมเพย์)  
 Funds Transfer to Interbank (โอนเงินต่ำงธนำคำร) 
 Pay Bills (ช ำระค่ำสินค้ำและบริกำร )         Outward Remittance (โอนเงินต่ำงประเทศ )     

บริการด้านการโอนเงนิแบบ Upload  อตัรำค่ำบริกำร.................................บำท/เดือน/ปี   (กรุณากรอกเอกสารแนบบริการด้านการโอนเงิน) 
 Bulk Payment  e-Cheque  อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ................................................. 

บริการด้านเช็ค        อตัรำค่ำบริกำร.................................บำท/เดือน/ปี   (กรุณำกรอกเอกสำรแนบบริกำรด้ำน Cheque) 
  Convenience Cheque   Convenience Fund Transfer      Cheque Collection   อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ................................................. 

บริการด้านข้อมูลการรับช าระ         อตัรำค่ำบริกำร.................................บำท/เดือน/ปี    (กรุณากรอกเอกสารแนบบริการด้านการรับช าระ) 
 Receivable Download & Receivable Information Online โปรดระบ ุProduct code…......................................................................................................................... 
 sFTP/FTP     โปรดระบ ุProduct code…..............................................................................................................................................................................................  
 อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ.........Manage FCD Financial Account...............................................................................................................................................................

บริการเสริมด้านความปลอดภัย (กรณีเลือกใช้เคร่ือง Token กรุณากรอกเอกสารแนบแบบฟอร์มตรวจรับเคร่ือง Token) 
 2FA Password (คำ่เร่ิมต้นใช้งำน One Time Password (OTP) กบัทกุผู้ใช้งำนในระบบ) (ยกเว้นกรณีเลือกใช้เคร่ือง Token)  Token Device จ ำนวน …………….. เคร่ือง              
บริการอ่ืนๆ ** โปรดระบุ …………………….…………..……………………….................................................................................................................................................. 
 PayAlert (เตือนเพื่อจ่าย)  โปรดระบุประเภท  Sender  Receiver (กรุณำสมคัรพร้อมเพย์ (PromptPay) และ PayAlert (เตือนเพื่อจ่ำย) ให้เรียบร้อยพร้อมแนบแบบฟอร์มใบสมคัรและ
หน้ำจอยืนยนักำรสมคัร) 

** หากไม่มีระบุค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ ธนาคารจะเรียกเก็บตามอัตราและเงื่อนไขท่ีธนาคารก าหนด        

ส่วนท่ี 3 บัญชีส าหรับช าระค่าธรรมเนียมแบบรายเดือน / รายปี ** กรณีท่ีไม่ได้ระบุบัญชี ธนาคารจะก าหนดให้บัญชีตนเองล าดับท่ี 1 เป็นบัญชีส าหรับช าระค่าธรรมเนียม 

ล าดับ หมายเลขบัญชี ช่ือบัญชี ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอ านาจ การเบิก/ถอน/ส่ังจ่าย/โอนเงิน 

1 

ส่วนท่ี 4 รายละเอียดผู้ขอใช้ระบบ   ** กรณีท่ีไม่ได้ระบุธนาคารจะก าหนดรูปแบบอนุมัติรายการแบบ 2 ระดับ  และรับรหัสผ่านทาง EMAIL 

รูปแบบอนุมัตริายการ  แบบ 2 ระดบั (ผู้ตัง้รำยกำร/ผู้อนมุตัริำยกำร) (กรณีใช้งำนคนเดียวให้เลือก 2 ระดบั)   แบบ 3 ระดบั (ผู้ตัง้รำยกำร/ผู้ตรวจสอบรำยกำร/ผู้อนมุตัริำยกำร) 
การขอรับรหัสผ่าน  ทำง EMAILของ Company Admin ตำมท่ีระบไุว้ในใบค ำขอสมคัรใช้บริกำรฯ    

ตารางระบุรายละเอียดผู้ใช้ระบบ             กรณีต้องการเพ่ิมผู้ดูแลระบบ (Company Admin) ระบุเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารแนบเปลี่ยนแปลงข้อมูล Krungthai Corporate Online: ผู้ดูแลระบบงาน (Company Admin User)

ล าดับ Company Role User ID ** ต้องระบุ ช่ือ-สกุล / เลขประจ าตัวประชาชน / โทรศัพท์มือถือ / อีเมล์ เสมอ **
1 Company Admin 

 Maker    
admin1 

ต้องระบุเสมอ 
ช่ือ-สกลุ ………………………………………………………………………….……………………….………………..... 
เลขประจ ำตวัประชำชน ……………...…….…………………………………. โทรศพัท์มือถือ ……………..……………. 
อีเมล์  ………………………………………………………………………………………...…………………….……...... 

2 Company Admin 
 Authorizer 

admin2 
ต้องระบุเสมอ 

ช่ือ-สกลุ ………………………………………………………………………….……………………….………………..... 
เลขประจ ำตวัประชำชน ……………...…….…………………………………. โทรศพัท์มือถือ ……………..……………. 
อีเมล์  ………………………………………………………………………………………...…………………….……...... 

3 Company User 
 Single User  

single 1 ช่ือ-สกลุ ………………………………………………………………………….……………………….………………..... 
เลขประจ ำตวัประชำชน ……………...…….…………………………………. โทรศพัท์มือถือ ……………..……………. 
อีเมล์  ………………………………………………………………………………………...…………………….……...... 

ผู้ขอใช้บริกำรลงนำมก ำกบั............................................หน้ำท่ี 1 / 2 



ใบค ำขอสมคัรใช้บริกำร Krungthai Corporate Online 
 

Ver. 2018V2 

ส่วนท่ี 5 รายละเอียดบัญชีผู้ขอใช้บริการ 
ส่วนท่ี 5.1 บัญชีตนเอง  ส าหรับการเรียกดู Account Info / Statement / Funds Transfer/ Pay Bills (Tab Own Account)  และหมายเลขพร้อมเพย์ PromptPay Account ตนเอง 
*บญัชีแรกจะถกูก ำหนดเป็น Primary Account*   

ล าดับ หมายเลขบัญชี หมายเลขพร้อมเพย์ (ถ้ามี) ช่ือบัญชี 
ตัวอย่างลายมือช่ือผู้มีอ านาจ 

การเบิก/ถอน/ส่ังจ่าย/โอนเงิน 
1     

2     
3     
4     

5     

6     

7     
8     
9     

10     

ส่วนท่ี 5.2 บัญชีบุคคลท่ี 3 ธนาคารกรุงไทย/ หมายเลขพร้อมเพย์ PromptPay Account (Tab 3rd Party Account – KTB Account Number) 
ล าดับ หมายเลขบัญชี หมายเลขพร้อมเพย์ ช่ือบัญชี 
1    
2    
3    
4    
5    
6    

ส่วนท่ี 5.3 บัญชีบุคคลท่ี 3 ต่างธนาคาร (Tab Other Bank Account)   
ล าดับ หมายเลขบัญชี ธนาคาร สาขา ช่ือบัญชี (ภาษาอังกฤษเท่านัน้) 
1     
2     
3     
4     
5     
6     

 

ส่วนท่ี 6 เอกสารประกอบการขอสมัครใช้บริการ  
 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรรำชกำร หรือบตัรพนกังำนรัฐวิสำหกิจ หรือหนงัสือเดนิทำง              หนงัสือรำยงำนกำรประชมุ หรือหนงัสือแจ้งควำมประสงค์ขอใช้บริกำร      
 ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิตบิคุคล ซึง่นำยทะเบียนรับรองกำรจดทะเบียนไว้ไม่เกิน 6 เดือน         อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ............................................................................. 
 

 

 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคาร ส าหรับผู้ขอใช้บริการลงนาม 
ส านักงานใหญ่ (หน่วยงานผู้ดูแลลูกค้า)  ข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ ขอใช้บริกำรขอรับรองว่ำ ข้อมูลและรำยละเอียดที่ข้ำพเจ้ำได้ให้ไว้ใน ใบค ำขอสมัครใช้บริกำร 

Krungthai Corporate Online ฉบบันีท้ัง้หมดถกูต้องตรงตำมควำมเป็นจริงทกุประกำร ซึง่ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนข้อตกลงกำรใช้
บริกำร Krungthai Corporate Online เป็นท่ีเข้ำใจ และตกลงยินยอมปฏิบติัผกูพนัตำมเง่ือนไขและข้อก ำหนดที่ระบุไว้ใน
ข้อตกลงกำรใช้บริกำร Krungthai Corporate Online รวมทัง้ระเบียบที่ธนำคำรก ำหนดไว้ทุกประกำร โดยให้ถือว่ำ
เอกสำรแนบข้อมูลเพิ่มเติมบริกำรแต่ละประเภท ข้อตกลงกำรใช้บริกำร Krungthai Corporate Online คู่มือกำรใช้งำน 
Krungthai Corporate Online และ/หรือเอกสำรอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่มีอยู่ในปัจจุบนัและที่ธนำคำรจะเพิ่ม เติมต่อไปในภำย
หน้ำ เป็นส่วนหนึ่งของใบค ำขอสมัครใช้บริกำร Krungthai Corporate Online ฉบบันีด้้วย หำกข้ำพเจ้ำไม่ปฏิบติัตำม
เง่ือนไขและข้อก ำหนดดงักลำ่ว จนเป็นเหตใุห้เกิดควำมเสียหำยใดๆ ข้ำพเจ้ำยินยอมรับผิดในควำมเสียหำยที่เกิดขึน้ทุก
ประกำร เพื่อเป็นหลกัฐำนข้ำพเจ้ำจงึขอลงลำยมือชื่อและประทบัตรำส ำคญั (ถ้ำมี) ไว้ข้ำงท้ำยนี ้

 

รหสัหน่วยงำน ............................. รหสัพนกังำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้สง่เร่ือง .................................. 
หนงัสืออนมุติัค่ำธรรมเนียมเลขท่ี ................................... ลงวนัท่ี .................................. 
การตรวจสอบและรับรองลายมือช่ือ 
 

รหัสสาขา/หน่วยงาน ……...........................................................................................…. 
รหัสเจ้าหน้าท่ีผู้รับเร่ือง …………………….……..…รหัสผู้จัดการสาขา........................ 
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบควำมถกูต้องของหมำยเลขบญัชี, ลำยมือช่ือผู้ ขอใช้บริกำร, ลำยมือช่ือผู้มี
อ ำนำจผูกพนัตำมหนังสือรับรองนิติบุคคล, ลำยมือช่ือผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทน, ลำยมือช่ือ
เจ้ำของบญัชีวำ่เป็นผู้มีอ ำนำจกำรเบิก/ถอน/สัง่จ่ำย/โอนเงิน และเอกสำรหลกัฐำนต่ำงๆ รวมทัง้
เอกสำรเดิมท่ีผู้ขอใช้บริกำรได้เคยย่ืนไว้กบัธนำคำร และเอกสำรกำรรับรองกำรตรวจสอบบญัชี
ต่ำงสำขำ (ถ้ำมี) รวมทัง้ควำมถกูต้องของข้อมลูท่ีอยูใ่นใบค ำขอสมคัรใช้บริกำรแล้ว จึงอนมุติัให้
ลกูค้ำรำยนี ้ใช้บริกำร Krungthai Corporate Online ได้ 

 
 
 
 
 
 
                  ลงช่ือ …………………………………………….……………………….……… 

ผู้ขอใช้บริการ/ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองนิติบุคคล/ผู้มีอ านาจกระท าการแทน 

(………………………………………………………………………) 
ลงลำยมือช่ือพร้อมประทบัตรำ (ถ้ำมี) 

 

 
(………………………………………..)                         (………………………………………..) 

ผู้ตรวจสอบและรับรองลำยมือช่ือ                                   ผู้จดักำรสำขำ / หวัหน้ำหน่วยงำน 
 

หมายเหตุ: กรุณำน ำสง่ส ำเนำเอกสำรใบค ำขอสมคัรใช้บริกำร Krungthai Corporate Online ไปยงัฝ่ำยสนบัสนนุบริกำรจดักำรทำงกำรเงิน  
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 Krungthai Corporate Online ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกว่ำ “ระบบงำน” หมำยถึง บริกำรท่ี บมจ. ธนำคำรกรุงไทย ซึง่ต่อไปนีเ้รียกว่ำ “ธนำคำร” อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ลกูค้ำ ซึง่
ต่อไปนีเ้รียกว่ำ “ผู้ ขอใช้บริกำร” ให้สำมำรถใช้บริกำรของธนำคำรในรูปแบบธุรกรรมกำรให้บริกำรกำรเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ / รับ/ ส่งข้อมูล ด้วยตนเองผ่ำนระบบงำน ซึ่ง
ประกอบด้วยบริกำร ได้แก่ บริกำรพืน้ฐำน บริกำรข้อมลูกำรรับช ำระ บริกำรด้ำนกำรโอนเงิน บริกำรด้ำนเช็ค รวมถึงบริกำร และ/หรือธุรกรรมกำรให้บริกำรกำรเงินทำงอิเลก็ทรอนิกส์ใดๆ ท่ี
ธนำคำรได้จดัให้มีผ่ำนระบบงำนทัง้ที่ธนำคำรได้ก ำหนดไว้แล้วในขณะนีแ้ละ/หรือท่ีจะมีขึน้ตอ่ไปในภำยหน้ำทกุประกำร โดยผู้ขอใช้บริกำรตกลงยินยอมผกูพนัและปฏิบตัติำมขัน้ตอนและ
เง่ือนไขกำรใช้บริกำรระบบดงันี ้
1.    ในข้อตกลงฉบบันี ้ค ำว่ำ“บญัชี” หมำยถึง บญัชีเงินฝำกออมทรัพย์ และ/หรือบญัชีเงินฝำกประจ ำ และ/หรือบญัชีเงินฝำกกระแสรำยวนั และ/หรือบญัชีอ่ืนใดท่ีผู้ขอใช้บริกำรมีอยู่กับ

ธนำคำรแล้วในขณะนี ้และ/หรือท่ีจะมีขึน้ตอ่ไปในภำยหน้ำ รวมถึงวงเงินสนิเช่ือของผู้ขอใช้บริกำรท่ีผกูกบับญัชีด้วย 
2.    กำรใช้รหสัหน่วยงำน (Company ID) รหสัประจ ำตวัผู้ใช้งำน (User ID) และรหสัลบัประจ ำตวั (User Password) 

2.1    เม่ือผู้ขอใช้บริกำรได้รับอนมุตัใิห้ใช้บริกำรแล้ว ธนำคำรจะมอบชดุรหสัส ำหรับใช้บริกำรให้แก่ผู้ขอใช้บริกำร ซึง่ประกอบด้วย รหสัหน่วยงำน (Company ID) รหสัประจ ำตวัผู้ ใช้งำน 
(User ID) และ รหสัลบัประจ ำตวั (User Password) ให้แก่ผู้ขอใช้บริกำร ซึง่ผู้ขอใช้บริกำรตกลงจะเก็บรักษำไว้ในท่ีมัน่คงปลอดภยั และถือเป็นควำมลบัเฉพำะตวัของผู้ขอ
ใช้บริกำรเทำ่นัน้  

2.2    ในกำรใช้บริกำรต่ำงๆ ผ่ำนระบบงำนทกุครัง้ ผู้ขอใช้บริกำรจะต้องใส่รหสัหน่วยงำน (Company ID) รหสัประจ ำตวัผู้ ใช้งำน (User ID) และรหสัลบัประจ ำตวั (User 
Password) ให้ถกูต้อง หำกผู้ขอใช้บริกำรใสร่หสัหน่วยงำน (Company ID) รหสัประจ ำตวัผู้ใช้งำน (User ID) และ รหสัลบัประจ ำตวั (User Password) ไม่ถกูต้องเกินกว่ำ
จ ำนวนครัง้ที่ก ำหนด ระบบงำนจะระงบักำรให้บริกำรชัว่ครำวโดยอตัโนมตั ิโดยผู้ขอใช้บริกำรจะต้องมำตดิตอ่ท่ีสำขำของธนำคำรหรือช่องทำงอ่ืนๆ ตำมท่ีธนำคำรก ำหนด
ด้วยตนเอง เพ่ือยกเลกิกำรระงบักำรใช้บริกำรชัว่ครำว 

2.3    ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริกำรลืมรหสัหน่วยงำน (Company ID) และ/หรือรหสัประจ ำตวัผู้ใช้งำน (User ID) และ/หรือรหสัลบัประจ ำตวั (User Password) ผู้ขอใช้บริกำรสำมำรถ
ย่ืนเอกสำรขอออกรหสัหน่วยงำน (Company ID) และ/หรือรหสัประจ ำตวัผู้ใช้งำน (User ID) และ/หรือรหสัลบัประจ ำตวั (User Password) ด้วยตนเองผ่ำนสำขำท่ีสมคัร
ใช้บริกำร หรือผ่ำนช่องทำงอ่ืนๆ ตำมท่ีธนำคำรก ำหนด 

2.4    ผู้ขอใช้บริกำรสำมำรถระงบัรหสัหน่วยงำน (Company ID) รหสัประจ ำตวัผู้ใช้งำน (User ID) และรหสัลบัประจ ำตวั (User Password) โดยแจ้งธนำคำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษรท่ี
สำขำของธนำคำร และธนำคำรจะด ำเนินกำรตรวจสอบและระงบัให้ภำยหลงัจำกท่ีธนำคำรได้รับแจ้งกำรระงบัจำกผู้ขอใช้บริกำรแล้ว ทัง้นี ้กำรระงับจะมีผลสมบูรณ์เม่ือ
ระบบงำนยืนยนักำรระงบั และธนำคำรไม่ต้องรับผิดชอบในควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึน้ก่อนกำรระงบัดงักลำ่วมีผลสมบรูณ์ 

       หำกผู้ขอใช้บริกำรมีควำมประสงค์จะยกเลกิกำรระงบัรหสัหน่วยงำน (Company ID) รหสัประจ ำตวัผู้ใช้งำน (User ID) และรหสัลบัประจ ำตวั (User Password) ผู้
ขอใช้บริกำรจะต้องมำตดิตอ่ด้วยตนเองย่ืนเอกสำรขอยกเลกิกำรระงบัรหสัหน่วยงำนผ่ำนสำขำท่ีสมคัรใช้บริกำร ตำมท่ีธนำคำรก ำหนด 

2.5    กำรกระท ำใด ๆ ผ่ำนระบบงำน ทัง้ที่เป็นกำรกระท ำของผู้ขอใช้บริกำรเอง หรือเป็นกำรกระท ำท่ีเกิดขึน้โดยบคุคลอ่ืน หำกได้กระท ำไปโดยผ่ำนรหสัหน่วยงำน (Company ID) 
รหสัประจ ำตวัผู้ใช้งำน (User ID) และรหสัลบัประจ ำตวั (User Password) และ/หรือค ำสัง่คอมพิวเตอร์ต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบริกำรนีแ้ล้ว ให้ถือว่ำถูกต้องสมบูรณ์ และมี
ผลผกูพนัผู้ขอใช้บริกำรเสมือนหนึ่งได้กระท ำโดยผู้ขอใช้บริกำรเอง โดยไม่จ ำเป็นต้องท ำหรือลงลำยมือช่ือในเอกสำรใดๆ เพ่ือเป็นหลกัฐำนในกำรนัน้อีก เว้นแต่ธนำคำร
จะแจ้งหรือจะมีกำรก ำหนดไว้เป็นประกำรอ่ืนอย่ำงชดัเจน และผู้ขอใช้บริกำรตกลงว่ำธนำคำรไม่จ ำต้องรับผิดใดๆ ในควำมเสียหำยท่ีเกิดขึน้จำกกำรกระท ำข้ำงต้น โดยผู้ขอ
ใช้บริกำรยินยอมรับผิดชอบในควำมเสียหำยท่ีเกิดขึน้จำกกำรกระท ำดงักลำ่วทกุประกำร 

2.6 ธนำคำรจะรับผิดตอ่ผู้ขอใช้บริกำรในกรณีท่ี: 
            2.6.1 ธนำคำรยงัไม่ได้สง่มอบเคร่ืองมือโอนเงิน (“เคร่ืองมือโอนเงิน” หมำยควำมถึง บตัรเอทีเอ็ม บตัรเดบิตหรือบตัรเครดิต รหสัหน่วยงำน (Company ID) และ/หรือ

รหสัประจ ำตวัผู้ ใช้งำน (User ID) และ/หรือรหสัลบัประจ ำตวั (User Password) และ/หรือรหสั One Time Password: OTP แผ่นจำนแม่เหล็กท่ีบรรจุโปรแกรม หรือ
เคร่ืองมืออ่ืนใดท่ีธนำคำรมอบให้ผู้ขอใช้บริกำรเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรโอนเงินเข้ำหรือออกจำกบญัชี) ให้แก่ผู้ขอใช้บริกำรและเกิดรำยกำรโอนเงินผ่ำนระบบงำนโดยมิ
ชอบ  

            2.6.2 เกิดรำยกำรโอนเงินผ่ำนระบบงำนโดยมิชอบ และมิใช่ควำมผิดของผู้ขอใช้บริกำร  
3. กำรใช้ระบบงำนในแตล่ะครัง้ หำกไม่มีกำรท ำรำยกำรติดต่อกันภำยในระยะเวลำท่ีธนำคำรก ำหนด เม่ือครบก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำวระบบงำนจะยกเลิกกำรติดต่อ หำกผู้ขอใช้

บริกำรประสงค์จะใช้บริกำรตอ่ไปจะต้องตดิตอ่ผ่ำนระบบงำนเข้ำมำใหม่ 
4. กำรโอนเงินโดยผ่ำนระบบงำน ผู้ขอใช้บริกำรตกลงจะปฏิบตัทิำงบญัชีเช่นเดียวกบัวิธีกำรปฏิบตัขิองธนำคำรพำณิชย์ทัว่ไป โดยสำมำรถโอนเงินระหว่ำงบญัชีตำมท่ีได้ระบุไว้ใน ใบ

ค ำขอสมคัรใช้บริกำร/ใบค ำขอเปลี่ยนแปลงข้อมลูกำรใช้บริกำร Krungthai Corporate Online หรือตำมท่ีผู้ขอใช้บริกำรแจ้งกำรเปล่ียนแปลงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเทำ่นัน้   
5. กำรก ำหนดสิทธิกำรอนมุตัิรำยกำรบริกำรพืน้ฐำน บริกำรด้ำนกำรโอนเงิน บริกำรด้ำนเช็ค โดยกำรก ำหนดระดบัวงเงินอนมุตัิรำยกำรหรือ LOA (Line of Authorization) ผู้ขอใช้

บริกำรสำมำรถก ำหนดวงเงินสงูสดุของกำรโอนตอ่ครัง้ / ตอ่กำรท ำรำยกำร / ตอ่ส่ือข้อมลูได้ด้วยตนเอง และถือเป็นควำมรับผิดชอบของผู้ใช้บริกำร โดยธนำคำรไม่ต้องรับผิดชอบใน
ควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดจำกควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินของผู้ขอใช้บริกำรทัง้สิน้  

6.    กำรยกเลกิรำยกำรโอนเงินลว่งหน้ำผ่ำนระบบงำน โดยใช้รหสัประจ ำตวัผู้ใช้งำน (User ID) และ รหสัลบัประจ ำตวั (User Password) ให้ถือว่ำกำรยกเลิกรำยกำรโอนเงินล่วงหน้ำ
ดงักลำ่วมีผลสมบรูณ์ทนัทีท่ีระบบงำนยืนยนักำรยกเลกิรำยกำร แตห่ำกรำยกำรโอนเงินลว่งหน้ำนัน้ไม่สำมำรถยกเลกิได้เน่ืองจำกอยู่ในกระบวนกำรท่ีระบบงำนไม่สำมำรถระงบักำร
จ่ำยเงินได้ ผู้ขอใช้บริกำรขอสละสทิธิในกำรเรียกร้องให้ธนำคำรต้องรับผิดชอบตอ่ควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึน้ 

7.    กำรอำยดัเช็คผ่ำนระบบงำน เม่ือผู้ขอใช้บริกำรท ำกำรอำยดัผ่ำนระบบงำน โดยใช้รหสัประจ ำตวัผู้ใช้งำน (User ID) และรหสัลบัประจ ำตวั (User Password) ให้ถือว่ำกำรอำยดัเช็ค
ดงักลำ่วมีผลสมบรูณ์ทนัทีท่ีระบบงำนยืนยนักำรอำยดัเช็ค โดยผู้ขอใช้บริกำรไม่ต้องย่ืนเร่ืองเป็นหนงัสือขออำยดัเช็ค ณ ส ำนกังำน/สำขำของธนำคำรท่ีผู้ขอใช้บริกำรเปิดบญัชีไว้อีก 
แตห่ำกเช็คฉบบันัน้ไม่สำมำรถอำยดัได้เน่ืองจำกอยู่ในกระบวนกำรท่ีระบบงำนไม่สำมำรถระงบักำรจ่ำยเงินได้ ผู้ขอใช้บริกำรขอสละสิทธิในกำรเรียกร้องให้ธนำคำรต้องรับผิดชอบ
ตอ่ควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึน้ 

8. ผู้ขอใช้บริกำรตกลงว่ำ ธนำคำรไม่ต้องรับผิดจำกกำรท่ีธนำคำรไม่สำมำรถปฏิบตัติำมข้อตกลงฉบบันีไ้ด้ หรือผู้ขอใช้บริกำรหรือผู้ รับโอนเงิน/คูค้่ำไม่ได้รับเงินจำกกำรโอนเงินของผู้ขอ
ใช้บริกำรผ่ำนระบบงำน อนัเน่ืองมำจำกผู้ขอใช้บริกำรมีเงินในบญัชีไม่เพียงพอ หรือผู้ขอใช้บริกำรไม่มีวงเงินสนิเช่ือ หรือถกูระงบักำรใช้วงเงินสนิเช่ือกบัธนำคำร หรือกำรโอนเงินจะ
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เป็นผลให้ยอดเงินในบญัชีเกินกว่ำวงเงินสินเช่ือท่ีผู้ ขอใช้บริกำรตกลงไว้กับธนำคำร หรืออยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรทำงกฎหมำย หรือธนำคำรได้ แจ้งให้ผู้ขอใช้บริกำรทรำบถึงควำม
ขดัข้องของกำรโอนเงินอยู่แล้วก่อนหรือขณะท่ีท ำรำยกำรโอนเงิน หรือผู้ขอใช้บริกำรปฏิบตัิผิดเง่ือนไข หรือข้อตกลงกับธนำคำร หรือเป็นเหตสุดุวิสยั  เช่น ในกรณีท่ีมีควำมช ำรุด
บกพร่อง เสียหำย ขดัข้อง หรือลำ่ช้ำของระบบคอมพิวเตอร์ และ/หรือระบบไฟฟ้ำ และ/หรือระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต (Internet) และ/หรือระบบกำรตดิตอ่ส่ือสำร และ/หรือปัญหำ
ทำงด้ำนพลงังำน ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ กำรกระท ำของบุคคลภำยนอก กำรกระท ำของหน่วยงำนรัฐบำล ไฟไหม้ กำรประท้วง กำรขนส่งติดขัด กำรจลำจ ล สงครำม ไวรัส
คอมพิวเตอร์ หรือข้อมลูท่ีเป็นอนัตรำยตำ่งๆ (Harmful Data) หรือเหตตุำ่งๆ อนัอยู่นอกเหนือจำกกำรควบคมุ ซึง่เป็นอุปสรรคต่อกำรท่ีผู้ขอใช้บริกำรจะเข้ำใช้บริกำร หรือต่อกำรท่ี
ธนำคำรจะให้บริกำรตำมข้อตกลงฉบบันี ้  

9. ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริกำรใช้บริกำรตำ่งๆ ผ่ำนระบบงำนแล้วเกิดควำมบกพร่องผิดพลำดจำกกำรใช้บริกำรนี ้ไม่ว่ำควำมบกพร่องผิดพลำดนัน้ๆ จะเกิดขึน้ด้วยเหตผุลประกำรใด ผู้ขอใช้
บริกำรตกลงยินยอมให้ธนำคำรมีอ ำนำจแก้ไขควำมบกพร่องผิดพลำดให้ถกูต้องตำมควำมเป็นจริง และยินยอมให้ธนำคำรหกัเงิน และ/หรือโอนเงินจำกบญัชีตำ่งๆ ท่ีผู้ขอใช้บริกำรมี
อยู่กบัธนำคำร เพ่ือเป็นกำรแก้ไขข้อผิดพลำดท่ีเกิดขึน้  โดยธนำคำรมิต้องแจ้งหรือขออนญุำตจำกผู้ขอใช้บริกำรก่อนล่วงหน้ำ อนึ่ง ผู้ข อใช้บริกำรยินยอมให้ถือว่ำบรรดำเอกสำร
ตำ่งๆ ที่เก่ียวกบักำรหกัเงิน โอนเงิน หรือกำรด ำเนินกำรของธนำคำรกบับญัชีท่ีใช้กบัระบบงำน ซึง่เป็นเอกสำรท่ีธนำคำรจดัท ำขึน้เพ่ือกำรแก้ไขควำมบกพร่องผิดพลำดข้ำงต้น เป็น
เอกสำรท่ีมีควำมถกูต้องสมบรูณ์ครบถ้วนทกุประกำร  

10. กรณีผู้ขอใช้บริกำรพบควำมบกพร่องผิดพลำดใด ๆ จำกกำรหกัเงิน และ/หรือกำรโอนเงินโดยผ่ำนระบบงำน ผู้ขอใช้บริกำรจะต้องแจ้งรำยละเอียดข้อมูลเก่ียวกับ วนัและเวลำท่ีท ำ
รำยกำร บญัชีท่ีเก่ียวข้องในกำรหกัเงิน และ/หรือ โอนเงิน ประเภทรำยกำร จ ำนวนเงินท่ีโอนเข้ำหรือโอนออก ช่ือและสถำนท่ีตดิตอ่ของผู้ขอใช้บริกำรและผู้แจ้งให้ธนำคำรทรำบทนัที 
โดยผู้ขอใช้บริกำรยินยอมให้ธนำคำรจะด ำเนินกำรตรวจสอบควำมบกพร่องผิดพลำด ในกำรหกัเงิน และ/หรือโอนเงินจำกข้อมูลท่ีได้รับจำกผู้ขอใช้บริกำรกับรำยงำนของธนำคำร 
ตำมวิธีกำรของธนำคำรทกุประกำร หำกปรำกฏในภำยหลงัว่ำควำมบกพร่องผิดพลำดดงักลำ่ว เกิดจำกกำรกระท ำของผู้ขอใช้บริกำรเองและธนำคำรได้ด ำเนินกำรไปตำมข้อมูลท่ีผู้
ขอใช้บริกำรแจ้งแล้ว ผู้ขอใช้บริกำรตกลงท่ีจะด ำเนินกำรเรียกร้องเงินจ ำนวนดงักล่ำวจำกผู้ รับโอน /คู่ค้ำหรือลกูหนี ้(แล้วแต่กรณี) โดยตรง และขอสละสิทธิในกำรเรียกร้องหรือ
ฟ้องร้องให้ธนำคำรชดใช้เงินท่ีธนำคำรได้หกัและโอนดงักล่ำว รวมทัง้ค่ำ เสียหำยใดๆ อีกด้วย นอกจำกนี ้หำกธนำคำรต้องจ่ำยเงินจ ำนวนใดๆ ให้แก่บุคคลอ่ืนเน่ืองจำกควำม
ผิดพลำดข้ำงต้นแล้ว ผู้ขอใช้บริกำรตกลงจะจ่ำยเงินจ ำนวนดงักลำ่วพร้อมดอกเบีย้ คืนให้แก่ธนำคำรเป็นกำรชดเชยจนครบถ้วนเตม็ทกุจ ำนวน  

11. ธนำคำรสงวนสทิธิท่ีจะแก้ไข เปล่ียนแปลงข้อมูลท่ีผู้ขอใช้บริกำรได้รับจำกระบบงำน เช่น ข้อมลูเก่ียวกบัอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ อตัรำดอกเบีย้ หรือข้อมูลอ่ืนใดท่ีเป็น
ข้อมลูเบือ้งต้นได้ตลอดเวลำ และไม่มีผลผกูพนัธนำคำร 

12. กรณีท่ีผู้ขอใช้บริกำรประสงค์จะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดกำรใช้บริกำรจำกท่ีได้ระบุไว้ใน ใบค ำขอสมคัรใช้บริกำร/ใบค ำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลกำรใช้บริกำร Krungthai Corporate 
Online หรือเอกสำรแนบท้ำยฉบบัใดๆ รวมทัง้กำรยกเลกิ และ/หรือระงบักำรใช้ระบบงำน ผู้ขอใช้บริกำรตกลงแจ้งกบัธนำคำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษรตำมแบบฟอร์มท่ีธนำคำรก ำหนด 
กรณีผู้ขอใช้บริกำรมีกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำร หรือผู้ มีอ ำนำจสัง่จ่ำย หรือผู้ มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนจะต้องจดัท ำหนงัสือ มอบอ ำนำจฉบบัใหม่ และ /หรือแจ้งกำรเปลี่ยนแปลง
เง่ือนไขกำรสัง่จ่ำยให้แก่ธนำคำรทนัที และทกุกรณีดงักลำ่วข้ำงต้นจะมีผลบงัคบัใช้นบัแตธ่นำคำรแจ้งให้ผู้ขอใช้บริกำรทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และธนำคำรไม่ต้องรับผิดชอบใน
ควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึน้ก่อนท่ีธนำคำรแจ้งกำรผลเปล่ียนแปลงดงักลำ่ว  

13.  ในกรณีท่ีบญัชีของผู้ขอใช้บริกำรหรือบญัชีของผู้ รับโอนเงิน/คูค้่ำ/ลกูหนีมี้ทัง้รำยกำรหกัเงินจำกบญัชีและโอนเงินเข้ำบญัชีในครำวเดียวกนั ธนำคำรจะด ำเนินกำรโอนเงินเข้ำบญัชีก่อน 
แล้วจงึจะด ำเนินกำรหกัเงินออกจำกบญัชีดงักลำ่ว 

14.  ผู้ขอใช้บริกำรตกลงยอมรับว่ำ ธนำคำรทรงไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะแจ้งหรือไม่แจ้ง รำยกำรหกัเงินจำกบญัชีและ /หรือโอนเงินเข้ำบัญชีให้ผู้ขอใช้บริกำรหรือผู้ รับโอนเงิน/คู่ค้ำ/ลกูหนีท้รำบ 
เน่ืองจำกผู้ขอใช้บริกำรสำมำรถตรวจสอบสถำนะ ผลกำรหกัเงิน/โอนเงิน และรำยงำนกำรหกัเงินจำกบญัชี และ/หรือโอนเงินเข้ำบญัชีของผู้ขอใช้บริกำรหรือผู้ รับโอนเงิน/คู่ค้ำ/ลกูหนี ้
ได้ผ่ำนระบบงำน หำกผู้ขอใช้บริกำรหรือผู้ รับโอนเงิน/คูค้่ำ/ลกูหนีไ้ม่ด ำเนินกำรทกัท้วงรำยกำรหกัเงินจำกบญัชีและ/หรือโอนเงินเข้ำบญัชีดงักลำ่วภำยใน    7 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้ง
จำกธนำคำร ผู้ขอใช้บริกำรตกลงให้ถือว่ำธนำคำรได้ด ำเนินกำรโดยถกูต้องครบถ้วนทกุประกำรแล้ว 

15.  เพ่ือให้กำรบริกำรบรรลตุำมวตัถปุระสงค์แหง่ข้อตกลงนี ้ผู้ขอใช้บริกำรตกลงยินยอมให้ธนำคำรหกัเงินจำกบญัชีของผู้ขอใช้บริกำรท่ีมีอยู่กับธนำคำร เพ่ือด ำเนินกำรตำมวิธีกำรแห่ง
ข้อตกลงฉบบันีต้อ่ไป และผู้ขอใช้บริกำรจะไม่ยกเลกิเพิกถอนกำรให้ควำมยินยอมดงักลำ่ว จนกว่ำจะมีกำรยกเลกิข้อตกลงนี  ้

16.  ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริกำรมีหนีเ้งินใดๆ ค้ำงช ำระอยู่กบัธนำคำร ซึง่รวมถึงคำ่ธรรมเนียม คำ่ใช้จ่ำย คำ่เสียหำย หรือหนีเ้งินซึง่เกิดขึน้ตำมข้อตกลงฉบบันี ้ผู้ขอใช้บริกำรตกลงยินยอมให้
ธนำคำรหกัเงินจำกบญัชีทัง้หมดทกุประเภทและทกุวงเงินท่ีผู้ขอใช้บริกำรมีอยู่กับธนำคำร เพ่ือน ำมำหกัช ำระหนีด้งักล่ำวคืนให้แก่ธนำคำรได้ในทนัที โดยธนำคำรไม่ต้องขอควำม
ยินยอมจำกผู้ขอใช้บริกำรอีก และหำกเงินในบญัชีดงักลำ่วมีจ ำนวนไม่เพียงพอท่ีจะน ำมำหกัช ำระหนีไ้ด้ทัง้หมด ผู้ขอใช้บริกำรตกลงยอมรับว่ำผู้ขอใช้บริกำรมีภำระหนีค้้ำงช ำระกับ
ธนำคำรตำมจ ำนวนเงินดงักลำ่ว ซึง่เป็นหนีท่ี้ถึงก ำหนดช ำระโดยพลนั โดยผู้ขอใช้บริกำรตกลงช ำระหนีด้งักลำ่วคืนให้แก่ธนำคำร พร้อมด้วยดอกเบีย้ในอตัรำดอกเบีย้สงูสดุกรณีผิด
นดัช ำระหนี ้ตำมประกำศของธนำคำร (ปัจจุบนัเท่ำกับร้อยละ...................) โดยหำกธนำคำรได้ประกำศก ำหนดอตัรำดอกเบีย้ดงักล่ำวหลำยอตัรำ ก็ให้ใช้อัตรำสงูสดุท่ีธนำคำร
ประกำศก ำหนด ซึง่อำจเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลงได้ ตำมท่ีธนำคำรจะได้ประกำศเป็นครำวๆ ไป โดยผู้ขอใช้บริกำรตกลงให้อตัรำดอกเบีย้ที่เปล่ียนแปลงมีผลใช้บงัคบัทนัที นบั
แตมี่กำรประกำศเปล่ียนแปลงดงักลำ่ว ทัง้นี ้นบัตัง้แต่วนัท่ีธนำคำรไม่สำมำรถหกัเงินได้ครบถ้วน จนกว่ำผู้ขอใช้บริกำรจะช ำระคืนให้แก่ธนำคำรเพ่ือเป็นกำรชดเชยทกุจ ำนวนจน
ครบถ้วนทกุจ ำนวน 

17.  ผู้ ขอใช้บริกำรตกลงยินยอมให้ธนำคำรติดต่อสอบถำม สืบค้น ตรวจสอบสถำนะภำพ ข้อมูลรำยละเอียดบำงประกำรหรือทัง้หมดของผู้ขอใช้บริกำรจำก หน่วยงำนรำชกำร (เช่น 
กรมสรรพำกร กรมทะเบียนกำรค้ำ หรือส ำนกัทะเบียนรำษฎร์ กรมกำรปกครอง เป็นต้น) บริษัทข้อมลูเครดติ สถำบนักำรเงิน บคุคลหรือนิตบิคุคลใดก็ได้ ในกรณีท่ีจ ำเป็นและ/หรือใน
กรณีท่ีธนำคำรเหน็สมควร และ/หรือเปิดเผยข้อมลูรำยละเอียดบำงประกำรหรือทัง้หมดของผู้ขอใช้บริกำรให้แก่หน่วยงำนรำชกำรท่ีมีอ ำนำจตำมกฎหมำย หรือเป็นกำรด ำเนินกำร
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด และยินยอมให้ธนำคำรใช้ข้อมลูนีใ้นกำรแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเตมิข้อมลูเดมิของธนำคำรให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบันตัง้แต่วนัท่ีท ำใบค ำขอ/เปลี่ยนแปลง
ข้อมลูกำรใช้บริกำร KRUNGTHAI Corporate Online ฉบบันี ้รวมทัง้ตกลงยินยอมให้ธนำคำรใช้ข้อมูลเพ่ือกำรพิจำรณำและน ำเสนอข่ำวสำร ข้อมูลผลิตภณัฑ์ บริกำร และ /หรือ
ข้อเสนอพิเศษอ่ืนของธนำคำรให้ผู้ขอใช้บริกำรทรำบ ซึง่รวมถึงกำรสง่หรือแจ้งผ่ำนระบบ SMS ตัง้แตว่นัท่ีได้จดัท ำใบค ำขอ/เปล่ียนแปลงข้อมูลกำรใช้บริกำร Krungthai Corporate 
Online เป็นต้นไป และผู้ ขอใช้บริกำรตกลงให้ควำมยินยอมนีมี้ผลอยู่ตลอดไป โดยจะไม่เพิกถอนไม่ว่ำกรณีใดๆ แม้ผู้ ขอใช้บริกำรจะได้มีกำรยกเลิกก ำรใช้บริกำร Krungthai 
Corporate Online กบัธนำคำร หรือธนำคำรยกเลกิกำรให้บริกำรแล้วก็ตำม 
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18.  ผู้ขอใช้บริกำรตกลงว่ำ จะไม่เปิดเผย หรืออนญุำตให้พนกังำน ตวัแทน หรือผู้แทนเปิดเผยข้อมูลใดๆ ซึง่โดยสภำพหรือธนำคำรก ำหนดว่ำเป็นควำมลบั ซึง่รวมถึง แต่ไม่ จ ำกัดเฉพำะ
ข้อมลูท่ีเก่ียวกบัข้อควำมในข้อตกลงนีแ้ก่บคุคลใดๆ โดยปรำศจำกควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรของธนำคำรไม่ว่ำเวลำใด  เว้นแต่กำร เปิดเผยข้อมูลตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
หรือหน่วยรำชกำรท่ีมีอ ำนำจตำมกฎหมำย หรือศำล ซึง่ผู้ ขอใช้บริกำรจะต้องแจ้งให้ธนำคำรทรำบล่วงหน้ำตำมสมควรก่อนกำรเปิดเผยข้อมูล ทัง้ นี ้หำกเกิดควำมเสียหำยใดๆ 
เน่ืองจำกกำรท่ีผู้ขอใช้บริกำรเปิดเผยข้อมลูอนัเป็นควำมลบัแก่บคุคลภำยนอก โดยมิได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกธนำคำร  ผู้ขอใช้บริกำรจะต้องรับผิดชอบในควำม
เสียหำยท่ีเกิดขึน้แตเ่พียงผู้ เดียว 

19.  ผู้ขอใช้บริกำรตกลงยอมรับว่ำข้อมลูตำ่งๆ เก่ียวกบับญัชีคูค้่ำท่ีธนำคำรได้รับจำกผู้ขอใช้บริกำร อำทเิช่น  ประเภทกำรโอนเงิน วนัท่ีรำยกำรมีผล วนัท่ีรำยกำรหมดอำยุ ผู้ส่งค ำสัง่โอน
เงิน (Releaser) และ/หรือผู้ยกเลกิรำยกำรรับเงิน (Unwinder) จ ำนวนเงินท่ีผู้ขอใช้บริกำรจะโอนให้คูค้่ำ/ผู้ รับโอนเงินแตล่ะรำย เลขท่ีบญัชีของผู้ขอใช้บริกำรหรือผู้ รับโอนเงิน/ คู่ค้ำ/
ลกูหนีแ้ตล่ะรำย วิธีกำรรับเงินของผู้ รับโอนเงิน/คูค้่ำ วิธีกำรหกัเงินจำกบญัชีของลกูหนี ้เป็นต้น เป็นสำระส ำคญัในกำรโอนเงินเข้ำบญัชีของผู้ขอใช้บริกำรหรือผู้ รับโอนเงิน/คู่ค้ำ หรือ
หกัเงินจำกบญัชีของลกูหนี ้โดยธนำคำรไม่จ ำเป็นต้องค ำนงึถึงช่ือบญัชีของผู้ขอใช้บริกำรหรือผู้ รับโอนเงิน/คู่ค้ำ/ลกูหนีแ้ต่อย่ำงใด และเม่ือธนำคำรได้ด ำเนินกำรใดๆ ตำมข้อมูลท่ี
ได้รับจำกผู้ขอใช้บริกำรแล้ว ให้ถือว่ำธนำคำรได้ปฏิบตัถิกูต้องครบถ้วนทกุประกำร หำกมีข้อบกพร่องผิดพลำดใดๆ เกิดขึน้จำกกำรด ำเนินกำรตำมข้อมูลดงักล่ำวแล้ว ธนำคำรไม่
จ ำเป็นต้องรับผิดชอบแตอ่ย่ำงใด  

20. ผู้ขอใช้บริกำรรับรองว่ำ บรรดำเอกสำร ข้อมลู รำยละเอียดใดๆ ที่ปรำกฏ และ/หรือ ท่ีได้สง่มำให้ธนำคำรไม่ว่ำจะสง่มำในรูปแบบใด มีควำมครบถ้วนและถกูต้องแท้จริง และในกรณี
ท่ีมีควำมผิดพลำดในกำรหกัเงินจำกบญัชีและ/หรือโอนเงินเข้ำบญัชีของบคุคลซึง่ผู้ขอใช้บริกำรระบเุกิดขึน้ เน่ืองจำกควำมผิดพลำดหรือบกพร่องแห่งเอกสำร และ/หรือข้อมูล และ/
หรือรำยละเอียดดงักลำ่ว หรือมีควำมลำ่ช้ำ หรือมีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลำดใดๆ เกิดขึน้จำกกำรท่ีธนำคำรด ำเนินกำรตำมเอกสำร และ/หรือข้อมูล และ/หรือรำยละเอียดดงักล่ำว
ไม่ว่ำด้วยเหตใุดก็ตำม ธนำคำรไม่จ ำเป็นต้องรับผิดชอบแตอ่ย่ำงใด และผู้ขอใช้บริกำรตกลงจะด ำเนินกำรเรียกร้องเงินจ ำนวนดงักลำ่วจำกบุคคลนัน้โดยตรง ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริกำรจะ
ไม่เรียกร้องให้ธนำคำรหกัหรือถอนเงินจำกบญัชีของบคุคลซึง่ผู้ขอใช้บริกำรระบคืุนให้แก่ผู้ขอใช้บริกำร และขอสละสทิธิในกำรฟ้องร้องให้ธนำคำรชดใช้เงินท่ีธนำคำรได้น ำเข้ำบญัชี
ของบคุคลซึง่ผู้ขอใช้บริกำรระบตุำมเอกสำร และ/หรือข้อมลู และ/หรือรำยละเอียดดงักลำ่ว ท่ีธนำคำรได้รับจำกผู้ขอใช้บริกำร ไม่ว่ำในรูปแบบใด อีกทัง้ผู้ขอใช้บริกำรขอรับรองว่ำจะ
ไม่กระท ำกำรใดๆ อนัมีผลให้ธนำคำรต้องเข้ำมำมีส่วนร่วมในข้อพิพำทระหว่ำงผู้ขอใช้บริกำรกับบุคคลอ่ืน และหำกผู้ขอใช้บริกำรมีข้อต่อสู้  และ/หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ก็จะไปว่ำ
กลำ่วกนัเองกบับคุคลอ่ืนเป็นอีกสว่นหนึง่ตำ่งหำก 

         ทัง้นี ้ในกรณีกำรท ำธุรกรรมโอนเงินไปยงับญัชีตำ่งประเทศผ่ำนระบบงำนนัน้ ข้อมลูใดๆ ท่ีธนำคำรได้สง่ไปยงัผู้ รับโอนเงินตำมท่ีได้ให้ไว้ในกำรท ำรำยกำรโอนเงินผ่ำนระบบ ให้ถือว่ำ
ผู้ รับโอนเงินได้รับทรำบข้อมลูนัน้แล้ว รวมทัง้ผู้ขอใช้บริกำรรับทรำบและตกลงว่ำ ธนำคำรไม่ต้องรับผิดชอบตอ่กำรกระท ำ กำรงดเว้นกำรกระท ำ หรือควำมลำ่ช้ำใดๆ ท่ีเกิดจำกระบบ
หกับญัชีของประเทศท่ีธนำคำรของผู้ รับโอนเงินตัง้อยู่ หรือธนำคำรของผู้ รับโอนเงิน และธนำคำรไม่ต้องรับผิดชอบในควำมล่ำช้ำ และ/หรือควำมสญูหำยหรือควำมเสียหำยใดๆ ท่ี
เกิดจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำ และ/หรือ กฎหมำย กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือข้อปฏิบตัโิดยทัว่ไปของธนำคำรของผู้ รับโอนเงิน และ/หรือ ของประเทศท่ีธนำคำรของ
ผู้ รับโอนตัง้อยู่ ไม่ว่ำกำรท ำรำยกำรจะถูกต้องสมบูรณ์แล้วหรือไม่ ก็ตำม แต่บญัชีต่ำงประเทศนัน้ๆ ถูกยึดหรืออำยดัตำมกฎเกณฑ์ นโยบำย หรือหลกักฎหมำยต่ำงประเทศ หรือ
กฎหมำยสำกลใดๆ เช่น กรณีของ U.S. sanctions U.N. sanctions หรือ E.U. sanctions เป็นต้น ด้วย โดยหำกมีกำรคืนเงินเน่ืองจำกไม่สำมำรถท ำรำยกำรโอนเงินได้ ธนำคำรจะ
จ่ำยเงินคืนให้แก่ผู้ขอใช้บริกำรตำมจ ำนวนท่ีธนำคำรของผู้ รับโอนเงินคืนให้ แต่ไม่เกินจ ำนวนท่ีเงินท่ีโอน หลงัจำกหกัค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ี ยวข้อง (หำกมี) แล้ว โดยผู้ขอใช้บริกำรตกลง
ยินยอมให้ธนำคำรใช้อตัรำแลกเปลี่ยนของธนำคำร ณ วนัท่ีธนำคำรคืนเงินให้แก่ผู้ขอใช้บริกำร 

21. หำกเอกสำร และ/หรือหลกัฐำน และ/หรือรำยละเอียดใดๆ ท่ีผู้ขอใช้บริกำรได้ส่งมำให้กับธนำคำร ไม่ว่ำจะส่งมำในรูปแบบใด มีควำมผิดพลำดหรือบกพร่อง และผู้ขอใช้บริกำรมี
ควำมประสงค์จะขอแก้ไขควำมผิดพลำดหรือบกพร่องดงักลำ่ว ผู้ขอใช้บริกำรจะต้องแจ้งแก้ไขควำมผิดพลำดหรือบกพร่องให้แก่ธนำคำรทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรก่อนท่ี
ธนำคำรจะน ำข้อมลูเข้ำระบบงำนของธนำคำร และหำกผู้ขอใช้บริกำรแจ้งแก้ไขควำมผิดพลำดหรือบกพร่องให้แก่ธนำคำรทรำบภำยหลงัจำกท่ีธนำคำรได้น ำข้อมลูเข้ำระบบงำนแล้ว 
ธนำคำรขอสงวนสทิธิในกำรแก้ไขข้อมลูดงักลำ่วให้แก่ผู้ขอใช้บริกำร 

22.  เอกสำรหรือ หนงัสือใด ๆ ที่ธนำคำรสง่ไปยงัผู้ขอใช้บริกำรตำมท่ีอยู่ และ/หรือส ำนกังำนตำมท่ีแจ้งไว้กบัธนำคำรถือว่ำผู้ขอใช้บริกำรได้ทรำบข้อควำมในเอกสำรหรือหนงัสือนัน้ ๆ แล้ว 
หำกมีกำรเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ เป็นหน้ำท่ีของผู้ขอใช้บริกำรท่ีจะต้องแจ้งให้ธนำคำรทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรทนัที มิฉะนัน้ ผู้ขอใช้บริกำรยินยอมให้ถือว่ำท่ีอยู่เดิมเป็นท่ีอยู่ท่ีถูกต้อง
แล้ว 

23. ผู้ขอใช้บริกำรยอมรับว่ำบนัทกึ หลกัฐำนหรือเอกสำรใดๆ ก็ตำม ท่ีธนำคำรได้จดัท ำขึน้ อนัเน่ืองจำกกำรใช้บริกำรของผู้ขอใช้บริกำรผ่ำนระบบงำนนัน้มีควำมถูกต้องทกุประกำรโดย
ไม่จ ำต้องให้ผู้ขอใช้บริกำรตรวจสอบหรือลงลำยมือช่ือก่อนแตอ่ย่ำงใด 

24. ผู้ขอใช้บริกำรตกลงยินยอมให้ธนำคำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรโอนเงินและค่ำใช้จ่ำยใดๆ อนัเก่ียวกับกำรใช้ระบบงำนของธนำคำรได้ตำมอตัรำท่ี
ธนำคำรก ำหนด โดยให้ธนำคำรหกัเงินจำกบญัชีของผู้ขอใช้บริกำร หรือหกัจำกจ ำนวนเงินรวมในข้อมูลกำรโอนเงิน หรือหกัจำกบญัชีของผู้ รับโอนเงิน/คู่ค้ำ/ลกูหนี ้(แล้วแต่กรณี) 
ตำมท่ีผู้ขอใช้บริกำรระบไุว้ในใบค ำขอ/เปล่ียนแปลงข้อมลูกำรใช้บริกำร Krungthai Corporate Online ภำยใต้เง่ือนไขดงันี ้

       24.1   ในกรณีท่ีเงินในบญัชีของผู้ขอใช้บริกำรหรือผู้ รับโอนเงิน/คูค้่ำ/ลกูหนี ้(แล้วแตก่รณี) มีไม่เพียงพอให้ธนำคำรหกัทัง้จ ำนวนตำมข้อมูลของผู้ขอใช้บริกำรพร้อมกับค่ำธรรมเนียม 
ธนำคำรจะไม่หกัเงินจำกบญัชีข้ำงต้น เพ่ือโอนเงินเข้ำบญัชีของผู้ขอใช้บริกำรหรือผู้ รับโอนเงิน/คูค้่ำเพียงบำงสว่น (Direct Credit) 

24.2    กรณีธนำคำรสำมำรถหกัเงินจำกบญัชีของผู้ขอใช้บริกำร แต่ไม่สำมำรถโอนเงินจ ำนวนดงักล่ำวเข้ำบญัชีของผู้ รับโอนเงิน /คู่ค้ำ ผู้ ขอใช้บริกำรตกลงให้ถือว่ำเป็นกำรท ำ
รำยกำรไม่ส ำเร็จ ผู้ขอใช้บริกำรตกลงยินยอมให้ธนำคำรหกัคำ่ธรรมเนียมส ำหรับรำยกำรสัง่โอนเงินไม่ส ำเร็จจำกบญัชี เงินฝำกของผู้ขอใช้บริกำรตำมอตัรำท่ีระบไุว้ในใบค ำ
ขอ/เปล่ียนแปลงข้อมลูกำรใช้บริกำร Krungthai Corporate Online  

24.3    กรณีผู้ขอใช้บริกำรตกลงยินยอมให้ธนำคำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมจำกบญัชีของลกูหนีแ้บบแบ่งจ่ำย กำรหกัเงินจำกบญัชีของลกูหนี ้ธนำคำรจะค ำนวณคำ่ธรรมเนียมในกำร
ท ำรำยกำรก่อน จงึท ำรำยกำรหกัเงินจำกบญัชีของลกูหนี ้หำกปรำกฏว่ำจ ำนวนเงินคงเหลือในบญัชีของลกูหนีมี้ไม่เพียงพอให้ธนำคำรท ำรำยกำรหักทัง้จ ำนวนตำมข้อมูล
ของผู้ขอใช้บริกำรพร้อมกบัคำ่ธรรมเนียม ธนำคำรจะหกัเงินเพียงเทำ่ท่ีธนำคำรสำมำรถหกัได้ โดยให้ ถือว่ำเป็นกำรท ำรำยกำรส ำเร็จตำมท่ีตกลงไว้กบัธนำคำรแล้ว 

24.4    กรณีกำรท ำธุรกรรมโอนเงินไปยงับญัชีตำ่งประเทศ ผู้ขอใช้บริกำรตกลงยินยอมช ำระคำ่ธรรมเนียม คำ่ใช้จ่ำย และ/หรือเงินใดๆ ท่ีเกิดขึน้จำกหรือเก่ียวเน่ืองกบักำรท ำธุรกรรม
โอนเงินไปยงับญัชีตำ่งประเทศผ่ำนระบบงำนทัง้ปวงให้แก่ธนำคำร ตำมจ ำนวน อตัรำ และวิธีกำรท่ีธนำคำรก ำหนด โดยผู้ขอใช้บริกำรยินยอมให้ธนำคำรหกัเงินจำกบญัชี
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ของผู้ขอใช้บริกำรหรือหกัจำกจ ำนวนเงินรวมในข้อมลูกำรโอนเงินตำมแตธ่นำคำรจะเหน็สมควร เพ่ือช ำระคำ่ธรรมเนียม คำ่ใช้จ่ำย และ/หรือเงินใดๆ ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้
ขอใช้บริกำรทรำบลว่งหน้ำ  
ในกรณีดงักลำ่วข้ำงต้นทัง้หมด ผู้ขอใช้บริกำรตกลงยอมรับว่ำธนำคำรได้ปฏิบตัิถูกต้องแล้ว และผู้ขอใช้บริกำรไม่มีสิทธิยกเป็นข้อกล่ำวอ้ำงหรือเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ 
จำกธนำคำร 

25.  กรณีผู้ขอใช้บริกำรท ำธุรกรรมโอนเงินไปยงับญัชีตำ่งประเทศผ่ำนระบบงำน จะมีผลเป็นกำรโอนเงินในวนัเดียวกบัวนัท่ีท ำรำยกำรก็ตอ่เม่ืออยู่ภำยใต้เง่ือนไขเร่ืองเวลำท ำกำร และ/หรือ
เวลำเปิด-ปิดรับโอนเงินของธนำคำร และธนำคำรของผู้ รับโอนเงินด้วย โดยหำกธนำคำรได้รับรำยกำรธุรกรรมโอนเงินไปยงับญัชีตำ่งประเทศหลงัเวลำปิดรับโอนเงินของธนำคำรแล้ว 
ธนำคำรจะด ำเนินกำรโอนเงินให้ในวนัท ำกำรถดัไป 

        อนึง่หำกธนำคำรของผู้ รับโอนเงินเรียกร้องให้ธนำคำรช ำระคำ่ใช้จ่ำยใดๆ ที่เก่ียวกบักำรท ำธุรกรรมตำมค ำสัง่ของผู้ขอใช้บริกำร ผู้ขอใช้บริกำรตกลงยินยอมช ำระค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำว
ให้แก่ธนำคำรทนัทีท่ีเรียกช ำระ โดยให้น ำควำมในข้อ 24.4 มำใช้บงัคบักบักรณีนีโ้ดยอนโุลม 

26.  ผู้ขอใช้บริกำรยินยอมให้ธนำคำรเป็นผู้น ำส่งรำยงำนแทนผู้ขอใช้บริกำรให้แก่ธนำคำรแห่งประเทศไทย และ /หรือน ำส่งรำยงำนให้ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
(ปปง.) ตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ประกำศ ระเบียบปฏิบตั ิหรือนโยบำยหรือแนวทำงปฏิบตัใิดๆ ที่เก่ียวข้อง ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนั และ/หรือท่ีจะได้รับกำรแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 
หรือท่ีมีกำรประกำศใช้เพิ่มเตมิในภำยหน้ำ 

27.  กรณีผู้ขอใช้บริกำรเป็นผู้ รับภำระในกำรช ำระคำ่ธรรมเนียมกำรใช้บริกำร หำกผู้ขอใช้บริกำรเหน็ว่ำ ธนำคำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรใช้บริกำรไม่ถกูต้อง ผู้ขอใช้บริกำรจะต้องแจ้งให้
ธนำคำรทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรภำยใน 15 วนั นบัจำกวนัท่ีธนำคำรหกับญัชีของผู้ขอใช้บริกำร หำกผู้ขอใช้บริกำรไม่แจ้งให้ธนำคำรทรำบถึงควำมไม่ถกูต้องภำยในก ำหนดเวลำ
ดงักลำ่ว ผู้ขอใช้บริกำรตกลงให้ถือว่ำธนำคำรได้ด ำเนินกำรโดยถกูต้องครบถ้วนแล้ว ซึง่ผู้ขอใช้บริกำรตกลงจะไม่โต้แย้งคดัค้ำนหรือเรียกร้องคำ่เสียหำยใดๆ จำกธนำคำรในภำยหลงั 

28.  กรณีผู้ รับโอน/คูค้่ำหรือลกูหนีเ้ป็นผู้ รับภำระในกำรช ำระคำ่ธรรมเนียมกำรใช้บริกำร ผู้ขอใช้บริกำรตกลงเป็นผู้ด ำเนินกำรแจ้งให้ผู้ รับโอน /คู่ค้ำหรือลกูหนีท้รำบถึงภำระค่ำธรรมเนียม
กำรใช้บริกำรดงักลำ่วท่ีผู้ รับโอน/คูค้่ำหรือลกูหนีจ้ะต้องเป็นผู้ช ำระให้แก่ธนำคำรตำมอตัรำท่ีธนำคำรก ำหนด 

29.  หำกผู้ขอใช้บริกำรตกลงยินยอมให้น ำบญัชีของบคุคล/นิตบิคุคล/หน่วยงำนอ่ืน มำใช้บริกำร Krungthai Corporate Online ร่วมกบัผู้ขอใช้บริกำร และเกิดกำรทจุริตฉ้อฉลขึน้ ผู้ขอใช้
บริกำรตกลงยินยอมว่ำ ธนำคำรไม่จ ำต้องรับผิดชอบใดๆ ในควำมเสียหำยท่ีเกิดขึน้จำกกำรทจุริตฉ้อฉลนัน้ 

30.  ผู้ขอใช้บริกำรตกลงยินยอมให้ธนำคำรปรับปรุง เปล่ียนแปลง แก้ไขเพิ่มเตมิ ยกเลกิกำรให้บริกำรและ/หรือข้อก ำหนดและเง่ือนไขกำรใช้บริกำรในใบค ำขอ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลกำรใช้
บริกำร Krungthai Corporate Online เอกสำรแนบข้อมูลเพิ่มเติมส ำหรับบริกำรท่ีแนบท้ำยแต่ละประเภท ข้อตกลงกำรใช้บริกำร Krungthai Corporate Online คู่มือกำรใช้งำน 
Krungthai Corporate Online และ/หรือเอกสำรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงสว่น รวมทัง้ อตัรำคำ่ธรรมเนียม และ/หรือค่ำใช้จ่ำย และ/หรืออตัรำค่ำบริกำรต่ำงๆ และ/หรือ
อตัรำคำ่ปรับ และ/หรือสทิธิตำ่งๆ ที่ธนำคำรให้แก่ผู้ขอใช้บริกำร ตลอดจนวิธีกำรค ำนวณอตัรำดงักลำ่ว ในเวลำใดก็ได้ตำมท่ีธนำคำรเห็นสมควร โดยธนำคำรจะประกำศให้ผู้ขอใช้
บริกำรทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วนั ผ่ำนเว็บไซต์ของธนำคำร และ/หรือช่องทำงอ่ืนๆ ตำมท่ีธนำคำรก ำหนด  

31.  ผู้ขอใช้บริกำรตกลงยินยอมผกูพนัและตกลงปฏิบตัติำมคูมื่อ ระเบียบและวิธีปฏิบตัขิองธนำคำรและเอกสำรใดๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรใช้บริกำรผ่ำนระบบงำน ซึง่ธนำคำรได้มอบหรือส่ง
ให้แก่ผู้ขอใช้บริกำร ทัง้ที่มีอยู่ ณ ขณะนีแ้ละท่ีธนำคำรจะได้เพิ่มเตมิตอ่ไป นอกจำกนี ้คูมื่อหรือเอกสำรใดๆ เก่ียวกบักำรใช้บริกำรผ่ำนระบบงำน ท่ีธนำคำรจะประกำศเพิ่มเตมิตอ่ไป
ในภำยหน้ำ ให้ถือว่ำเป็นสว่นหนึง่ของใบค ำขอ/เปล่ียนแปลงข้อมลูกำรใช้บริกำร Krungthai Corporate Online ฉบบันีด้้วย รวมทัง้ผู้ขอใช้บริกำรยินยอมปฏิบตัิตำมระเบียบและวิธี
ปฏิบตัขิองธนำคำร และ/หรือข้อก ำหนดตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้จดัท ำเอกสำรอ่ืนใดให้แก่ธนำคำรตำมท่ีธนำคำรและ/หรือทำงรำชกำรเป็นผู้ก ำหนดด้วย  

32.  หำกผู้ขอใช้บริกำรหรือธนำคำรประสงค์จะยกเลิกใบค ำขอ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลใช้กำรบริกำร KRUNGTHAI Corporate Online ฉบบันี ้ผู้ขอใช้บริกำรหรือธนำคำรจะแจ้งให้อีกฝ่ำย
ทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรลว่งหน้ำอย่ำงน้อย 30 วนั เม่ือครบก ำหนดระยะเวลำดงักลำ่วให้ถือว่ำข้อตกลงนีเ้ป็นอนัสิน้ผล 

33. ธุรกรรมใดผู้ขอใช้บริกำรได้ท ำรำยกำรไว้ล่วงหน้ำ ก่อนท่ีจะขอยกเลิกบริกำรกับธนำคำร ผู้ขอใช้บริกำรตกลงให้ถือว่ำยงัคงมีผลใช้ได้ผูกพันผู้ขอใช้บริกำรอยู่ ตรำบจนกว่ำผู้ขอใช้
บริกำรจะได้ท ำรำยกำรยกเลกิรำยกำรท่ีท ำไว้ลว่งหน้ำแล้วนัน้ 

34.  ผู้ขอใช้บริกำรจะไม่กระท ำกำรใดๆ อนัมีผลให้ธนำคำรต้องเข้ำร่วมในข้อพิพำทระหว่ำงผู้ขอใช้บริกำรกบับคุคลอ่ืนใด ซึง่เก่ียวเน่ืองจำกกำรให้บริกำรตำมข้อตกลงนี  ้
35. ข้อตกลงและเง่ือนไขกำรใช้บริกำรนีใ้ห้ใช้บงัคบัและตีควำมตำมกฎหมำยไทยและให้ศำลไทยเป็นศำลท่ีมีเขตอ ำนำจในกำรพิจำรณำข้อพิพำทท่ีเกิดขึน้ตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขใน

กำรขอใช้บริกำรนี ้
36. ให้ถือว่ำข้อตกลงและเง่ือนไขในข้อตกลงฉบบันีท้ัง้ที่ธนำคำรก ำหนดไว้แล้วในขณะนีแ้ละ/หรือท่ีจะมีขึน้ตอ่ไปในภำยหน้ำ เป็นสว่นหนึง่ของใบค ำขอ/เปล่ียนแปลงข้อมลูกำรใช้บริกำร 

Krungthai Corporate Online และกรณีท่ีข้อควำมใดในใบค ำขอ/เปล่ียนแปลงข้อมลูกำรใช้บริกำร Krungthai Corporate Online และข้อตกลงและเง่ือนไขดงักล่ำวข้ำงต้นขดัหรือ
แย้งกันเอง ผู้ขอใช้บริกำรจะต้องปฏิบตัิตำมค ำวินิจฉัยของธนำคำร และให้ถือว่ำค ำวินิจฉัยของธนำคำรดงักล่ำวเป็นท่ีสดุ โดยผู้ขอใช้บริ กำรไม่มีสิทธิโต้แย้ง และ/หรือเรียกร้อง
คำ่เสียหำยหรือคำ่ใช้จ่ำยใดๆ ทัง้สิน้จำกธนำคำร    

 
ประเภทของการให้บริการ 

 
ก.     บริการพืน้ฐาน ประกอบด้วย 

ก.1   Account Information หมำยถึง บริกำรเรียกดสูถำนะ ยอดเงินคงเหลือ และรำยกำรเคลื่อนไหวทำงบญัชี  
ก.2   Download e-Statement หมำยถึง บริกำรดำวน์โหลดไฟล์ข้อมลูสรุปทำงบญัชีตำมรูปแบบท่ีธนำคำรก ำหนด  
ก.3   Fund Transfer to Own A/C หมำยถึง บริกำรโอนเงินระหว่ำงบญัชีตนเอง ผู้ขอใช้บริกำรสำมำรถท ำรำยกำรได้สงูสดุไม่ จ ำกดัจ ำนวนเงินและจ ำนวนครัง้ตอ่วนั 
ก.4   Fund Transfer to 3rd Party หมำยถึง บริกำรโอนเงินจำกบญัชีของผู้ขอใช้บริกำรเพ่ือเข้ำบญัชีบคุคลอ่ืนภำยใน ธนำคำรกรุงไทย 

โดยสำมำรถท ำรำยกำรได้ตำมระดบัวงเงนิท่ีผู้ขอใช้บริกำรเลือกใช้บริกำรโดยแบ่งเป็นระดบัวงเงินดงันี ้

 Normal – ท ำรำยกำรโอนเงินได้สงูสดุไม่เกิน 100,000 บำทตอ่วนั ไม่จ ำกดัจ ำนวนครัง้ตอ่วนั 

 Gold – ท ำรำยกำรโอนเงินได้สงูสดุไม่เกิน 200,000 บำทตอ่วนั ไม่จ ำกดัจ ำนวนครัง้ตอ่วนั 
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 VIP – ท ำรำยกำรโอนเงินได้สงูสดุไมเ่กิน 500,000 บำทตอ่วนั ไม่จ ำกดัจ ำนวนครัง้ตอ่วนั 

 SVIP – ท ำรำยกำรโอนเงินได้สงูสดุไม่เกิน 5,000,000 บำทตอ่วนั ไม่จ ำกดัจ ำนวนครัง้ตอ่วนั 

 Special_10M– ท ำรำยกำรโอนเงินได้สงูสดุไม่เกิน 10,000,000 บำทตอ่วนั ไม่จ ำกดัจ ำนวนครัง้ตอ่วนั 

 Special_20M– ท ำรำยกำรโอนเงินได้สงูสดุไม่เกิน 20,000,000 บำทตอ่วนั ไม่จ ำกดัจ ำนวนครัง้ตอ่วนั 

 Special_50M– ท ำรำยกำรโอนเงินได้สงูสดุไม่เกิน 50,000,000 บำทตอ่วนั ไม่จ ำกดัจ ำนวนครัง้ตอ่วนั 

 Special_100M– ท ำรำยกำรโอนเงินได้สงูสดุไม่เกิน 100,000,000 บำทตอ่วนั ไม่จ ำกดัจ ำนวนครัง้ตอ่วนั 

 Special – ท ำรำยกำรโอนเงินได้สงูสดุไม่เกิน 200,000,000 บำทตอ่วนั ไม่จ ำกดัจ ำนวนครัง้ตอ่วนั 

 Special 01 – ท ำรำยกำรโอนเงินได้ไม่จ ำกดัวงเงินตอ่วนั ไม่จ ำกดัจ ำนวนครัง้ตอ่วนั 
 
ก.5   Fund Transfer to Interbank และ e-Cheque (แบบ Single) หมำยถึง บริกำรโอนเงินจำกบญัชีของผู้ขอใช้บริกำรเพ่ือเข้ำบญัชีผู้ รับโอนท่ีอยู่ตำ่งธนำคำร 
ก.6   Outward Remittance หมำยถึง บริกำรโอนเงินจำกบญัชีของผู้ขอใช้บริกำรเพ่ือเข้ำบญัชีผู้ รับโอนท่ีอยู่ตำ่งประเทศ 
ก.7  Pay Bills หมำยถึง บริกำรจ่ำยช ำระคำ่สนิค้ำและบริกำร โดยสำมำรถท ำรำยกำรโอนเงินได้สงูสดุ ตำมจ ำนวนเงินท่ีสำมำรถเบกิถอนสัง่จ่ำยได้โดยไม่จ ำกดัจ ำนวนครัง้ตอ่วนั  
ก.8   Inquiry and Stop Cheque หมำยถึง บริกำรสัง่อำยดัเช็ค และเรียกดสูถำนะเช็คออนไลน์  
ก.9   Add 3rd party/other bank account by company หมำยถึง บริกำรเพิ่มบญัชีบุคคลอ่ืนธนำคำรกรุงไทย, บญัชีต่ำงธนำคำร ด้วยตนเองโดย Company Admin (Admin1 

และ Admin2) ผ่ำน KRUNGTHAI Corporate Online โดยใช้งำนร่วมกบัรหสัผ่ำนใช้ครัง้เดียว OTP หรือ Token 
 
ข.     บริการข้อมูลการรับช าระ ประกอบด้วย 

 Receivable Download & Receivable Information Online หมำยถึง บริกำรเรียกดขู้อมลูกำรรับช ำระระหว่ำงวนัแบบออนไลน์ และบริกำรดำวน์โหลดไฟล์สรุปข้อมลูกำรรับ

ช ำระ ณ สิน้วนั 

 

 
ผู้ขอใช้บริกำรได้อ่ำนและเข้ำใจข้อก ำหนดและเง่ือนไขในข้อตกลงฉบบันีโ้ดยตลอดแล้ว จงึได้ลงลำยมือช่ือและประทบัตรำส ำคญั (ถ้ำมี) ไว้เป็นหลกัฐำน 
 

 
หน่วยงำน/นิตบิคุคล/บคุคลธรรมดำ...........................................................................ผู้ขอใช้บริกำร 
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                                                                                  โดย (.............................................................................) 
 

                                        ประทบัตรำ (ถ้ำมี) 
 
 
 
 

 




