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ข้อตกลงและเงื�อนไขสําหรับบริการ Bill Payment 
บริการ Bill Payment หมายถึง บริการรับชําระเงินคา่สาธารณปูโภค คา่สนิค้า และ/หรือคา่บริการ ซึ3งตอ่ไปนี 7จะรวมเรียกว่า “คา่บริการ” จากลกูค้าของผู้ขอใช้บริการ ซึ3งตอ่ไปนี 7จะเรียกว่า 
“ลกูค้า” โดยลกูค้าจะนําเงินค่าบริการที3ต้องชําระให้แก่ผู้ขอใช้บริการนําฝากเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการที3เปิดไว้กับธนาคาร ซึ3งต่อไปนี 7จะเรียกว่า “บญัชีรับชําระเงิน” โดยผู้ขอใช้
บริการตกลงยินยอมปฏิบตัติามข้อกําหนดและเงื3อนไขดงัตอ่ไปนี 7  
D. หน้าที3ของผู้ขอใช้บริการ  

D.D    ผู้ขอใช้บริการตกลงจะเป็นผู้ รับผิดชอบจดัพิมพ์แบบฟอร์มใบรับฝากเงินและเอกสารแนะนําการชําระเงิน เพื3อให้ลกูค้าใช้ในการนําเงินเข้าบญัชีของผู้ขอใช้บริการ ซึ3ง
ประกอบด้วยรายละเอียดตามที3ธนาคารและผู้ขอใช้บริการร่วมกนักําหนด ซึ3งตอ่ไปนี 7จะเรียกว่า “แบบรับชําระเงิน” โดยผู้ขอใช้บริการเป็นผู้ออกคา่ใช้จ่ายและดําเนินการจดัสง่
ให้แก่ลกูค้า พร้อมทั 7งชี 7แจงรายละเอียดวิธีการใช้ให้ลกูค้าทราบด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้ขอใช้บริการเอง 
D.J    ผู้ ขอใช้บริการตกลงยอมรับว่าข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที3ปรากฏในแบบรับชําระเงินเป็นสาระสําคญัในการชําระเงินค่าบริการให้แก่ผู้ ขอใช้บริการ ดงันั 7น  เมื3อ
ธนาคารได้นําเงินฝากเข้าบญัชีรับชําระเงิน หรือดําเนินการใดๆตามข้อมลูที3ลกูค้าสง่ให้ธนาคารแล้ว ให้ถือว่าธนาคารปฏิบตัโิดยถกูต้องครบถ้วนทกุประการแล้ว และธนาคาร
ไม่มีหน้าที3ในการตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูดงักลา่วแตอ่ย่างใด 
D.M    ผู้ขอใช้บริการตกลงเป็นผู้ ดําเนินการแจ้งรายละเอียด วิธีการ และขั 7นตอนต่างๆ ในการชําระเงิน เช่น รหสัประจําตวั จํานวนเงินที3ต้องชําระ เลขที3บญัชีรับชําระเงินและ
ข้อมลูที3สําคญัอื3นๆ เกี3ยวกบัการใช้บริการชําระคา่บริการ เป็นต้น ให้ลกูค้าทราบด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้ขอใช้บริการเอง 
D.N    ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมและยอมรับว่า ในกรณีที3ธนาคารมีการปรับเปลี3ยน/เพิ3มรูปแบบบริการชําระเงินตา่ง ๆ ของธนาคารในอนาคตที3มิได้ระบไุว้ในข้อตกลงฉบบันี 7 
ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารสามารถนําเงินฝากเข้าบญัชีเพื3อชําระค่าบริการของผู้ขอใช้บริการได้ตลอดระยะเวลาการใช้บริการการชําระเงินนี 7ตามนโยบายและ
ระเบียบปฏิบตัิของธนาคาร โดยธนาคารจะมีหนงัสือแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า MP วนั ก่อนที3การปรับเปลี3ยน/เพิ3มรูปแบบบริการชําระเงินของ
ธนาคารจะมีผลบงัคบั หากผู้ขอใช้บริการไม่โต้แย้งคดัค้านให้ธนาคารทราบเป็นหนงัสือภายใน MP วนั นบัแตว่นัที3ได้รับหรือถือว่าได้รับหนงัสือแจ้งจากธนาคาร ให้ถือว่าผู้ขอใช้
บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารปรับเปลี3ยน/เพิ3มรูปแบบบริการชําระเงินมีผลใช้บงัคบัตั 7งแตว่นัที3ที3กําหนดไว้ในหนงัสือแจ้งของธนาคารดงักลา่ว 

J. การชําระคา่ธรรมเนียม 
J.D ผู้ขอใช้บริการตกลงชําระคา่ธรรมเนียมการรับผลการชําระเงินผ่านระบบของธนาคาร ตามอตัราที3ได้กําหนดไว้ในเอกสารแนบข้อมลูเพิ3มเตมิฉบบันี 7 
J.J กรณีผู้ขอใช้บริการเป็นผู้ รับภาระในการชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ธนาคารจะนําเงินค่าบริการที3ได้รับชําระจากลกูค้า เข้าบญัชีรับชําระเงินของผู้ขอใช้บริการทั 7ง
จํานวน แล้วจงึทํารายการหกัคา่ธรรมเนียมออกจากบญัชีรับชําระเงินของผู้ขอใช้บริการ 
J.M กรณีลูกค้าเป็นผู้ รับภาระในการชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ผู้ ขอใช้บริการตกลงเป็นผู้ แจ้งให้ลกูค้าทราบว่าการใช้บริการการชําระเงิน เพื3อชําระค่าบริการผ่าน
ธนาคาร ลกูค้าจะต้องเป็นผู้ ชําระคา่ธรรมเนียมการใช้บริการตามอตัราที3ระบไุว้ในใบคําขอใช้บริการรับชําระเงิน Bill Payment ให้แก่ธนาคาร พร้อมกบัการชําระคา่บริการด้วย  
ในกรณีที3ลกูค้าประสงค์จะชําระค่าบริการเป็นเช็ค ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งให้ลกูค้าทราบว่าธนาคารตกลงนําเงินเข้าบญัชีรับชําระเงินของผู้ขอใช้บริการ ภายหลงัเช็คของ
ลกูค้าได้ผ่านการเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั 7นกรณีที3ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าบริการตามเช็ค ธนาคารจะคืนให้แก่ผู้ขอใช้บริการ โดยผู้ขอใช้บริการตกลงจะ
ดําเนินการตดิตามเรียกเก็บเงินคา่บริการจากลกูค้าโดยตรง ด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้ขอใช้บริการฝ่ายเดียว 
J.N ในกรณีที3ผู้ขอใช้บริการเหน็ว่า การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการใช้บริการไม่ถกูต้อง ผู้ขอใช้บริการตกลงแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน     DR วนั นบัจาก
วนัที3ธนาคารหกับญัชีรับชําระเงิน หากผู้ขอใช้บริการไม่แจ้งให้ธนาคารทราบถึงความไม่ถกูต้องภายในกําหนดเวลาดงักลา่ว ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ถือว่าธนาคารได้ดําเนินการ
รับชําระเงินคา่บริการโดยถกูต้องครบถ้วนแล้ว ซึ3งผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่โต้แย้ง คดัค้านหรือเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ จากธนาคารในภายหลงั  
J.R ในกรณีที3ผู้ขอใช้บริการ มีความประสงค์ขอใช้บริการ Mobile EDC Payment กบัทางธนาคาร ผู้ขอใช้บริการตกลงเสียคา่ธรรมเนียมแบบรายเดือนให้กบัธนาคารตามอตัรา
ค่าธรรมเนียมต่อเครื3องตามที3ธนาคารกําหนด พร้อมทั 7งแจ้งจํานวนเครื3อง Mobile EDC ที3ประสงค์จะขอใช้บริการ รวมทั 7งตกลงยินยอมผูกพนัและปฏิบตัิตามข้อกําหนดและ
เงื3อนไขตามที3ตกลงไว้ในบนัทกึแนบท้ายคําขอใช้บริการ Mobile EDC Payment 

M. ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับว่า ในกรณีที3ธนาคารนําเงินอื3นใดที3มิใช่คา่บริการตามข้อตกลงการใช้บริการฉบบันี 7ฝากเข้าบญัชีรับชําระเงินผิดพลาด ทั 7งนี 7 ไม่ว่าจะเกิดจากความผิดพลาด
ของข้อมูล เอกสาร หลกัฐาน หรือรายละเอียดอื3นใด หรือเหตผิุดพลาดใดๆก็ตาม ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิหกัเงินจํานวนดงักล่าวออกจากบญัชีรับชําระเงิน เพื3อเป็น
การแก้ไขข้อผิดพลาดที3เกิดขึ 7นได้ทนัที โดยธนาคารไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบก่อน โดยผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องคา่เสียหายใดๆจากธนาคาร 
N. กรณีที3ลกูค้านําเงินฝากเข้าบญัชีเพื3อชําระค่าบริการผิดไปจากบญัชีรับชําระเงิน ผู้ขอใช้บริการตกลงเป็นผู้ ดําเนินการเจรจาและเรียกร้องเงินดงักล่าวจากลกูค้าโดยตรง ทั 7งนี 7 ผู้ขอใช้
บริการจะไม่เรียกร้องให้ธนาคารหกัหรือถอนเงินจากบญัชีเงินฝากของบคุคลอื3นคืนให้แก่ผู้ขอใช้บริการ และขอสละสทิธิในการเรียกร้องและ/หรือฟ้องร้องทั 7งทางแพ่งและ/หรือทางอาญาให้
ธนาคารชดใช้เงินหรือคา่เสียหายใดๆ อนัเกิดจากความผิดพลาดดงักลา่วข้างต้น รวมทั 7งผู้ขอใช้บริการรับรองว่าจะไม่กระทําการใดๆ อนัมีผลให้ธนาคารต้องเข้ามามีส่วนร่วมในข้อพิพาท
ระหว่างผู้ขอใช้บริการกบับคุคลใดๆ และหากผู้ขอใช้บริการมีข้อตอ่สู้  และ/หรือสทิธิเรียกร้องใดๆ ก็จะไปดําเนินการกบับคุคลใดๆ ดงักลา่วด้วยตนเอง 
R. กรณีที3ผู้ขอใช้บริการต้องชําระคา่เสียหาย หรือคา่ธรรมเนียม และ/หรือจํานวนเงินใดๆ ให้แก่ธนาคาร ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีรับชําระเงินหรือ บญัชีเงิน
ฝากอื3นใดที3ผู้ขอใช้บริการมีอยู่กับธนาคารเพื3อหกัชําระหนี 7ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบถึงการหกัเงินจากบญัชีดงักล่าวภายใน DR วนัทําการของธนาคาร นบัตั 7งแต่วนัที3
ธนาคารทําการหกัเงิน หากเงินในบญัชีรับชําระเงิน และ/หรือเงินในบญัชีเงินฝากประเภทอื3นใดมีไม่เพียงพอให้ธนาคารหกัชําระหนี 7ได้ทั 7งหมด ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมชําระดอกเบี 7ย
ให้แก่ธนาคารจากยอดหนี 7สว่นที3ธนาคารไม่สามารถหกัชําระหนี 7ได้ในอตัราดอกเบี 7ยสงูสดุตามประกาศของธนาคาร เรื3องอตัราดอกเบี 7ยเงินให้กู้ ยืมและสว่นลด ที3มีผลบงัคบัใช้กบัลกูค้าผู้กู้
เงินหรือลกูหนี 7ของธนาคารในขณะนั 7น ซึ3งอาจเปลี3ยนแปลงเพิ3มขึ 7นหรือลดลงได้ ตามที3ธนาคารจะได้ประกาศเป็นคราวๆ ไป โดยผู้ขอใช้บริการตกลงให้อตัราดอกเบี 7ยผิดนดัที3เปลี3ยนแปลงมี
ผลใช้บงัคบัทนัที นบัแตมี่การประกาศเปลี3ยนแปลงดงักลา่ว ทั 7งนี 7 นบัตั 7งแตว่นัที3ธนาคารไม่สามารถหกัเงินชําระหนี 7ได้จนกว่าผู้ขอใช้บริการจะชําระหนี 7ให้แก่ธนาคารทกุจํานวนจนครบถ้วน 
และไม่เป็นการตดัสทิธิธนาคารในการที3จะบอกเลกิการใช้บริการ  
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[. กรณีผู้ ขอใช้บริการได้เปลี3ยนแปลงเลขที3บัญชีรับชําระเงินไม่ว่าเหตุใดก็ตาม หรือมีการเปิดบญัชีรับชําระเงินเพิ3ม ผู้ ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ข้อกําหนดและเงื3อนไขต่างๆ ตาม
ข้อตกลงการใช้บริการฉบบันี 7ยงัคงมีผลบงัคบัใช้กบัเลขที3บญัชีรับชําระเงินที3เปลี3ยนแปลงใหม่ หรือบญัชีรับชําระเงินที3เปิดเพิ3มเตมินั 7นด้วย 
\. ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมในการที3ธนาคารจะเปลี3ยนแปลง และ/หรือเพิ3มเตมิเงื3อนไขและข้อกําหนด รวมทั 7งคา่ธรรมเนียมในการให้บริการตามเอกสารแนบข้อมูลเพิ3มเตมิฉบบันี 7 โดย
ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอทราบถึงการเปลี3ยนแปลงดงักลา่วลว่งหน้าไม่น้อยกว่า MP วนั 
]. การเก็บรักษาข้อมลูเป็นความลบั 
     ในกรณีที3ธนาคารจําเป็นต้องเปิดเผยข้อมลูของธนาคารให้แก่ผู้ขอใช้บริการ หรือตวัแทน หรือพนกังาน หรือลกูจ้าง เฉพาะผู้ ที3เกี3ยวข้องและจําเป็นต้องทราบข้อมลู ซึ3งต่อไปนี 7จะเรียก
รวมกันว่า “ตวัแทนผู้ขอใช้บริการ” ทั 7งนี 7 ไม่ว่าข้อมลูจะอยู่ในรูปของเอกสาร รายงาน บนัทกึข้อมูล ผลการวิเคราะห์ ผลการศกึษา และ/หรือในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าโดยวาจาหรือลายลกัษณ์
อกัษร ซึ3งตอ่ไปนี 7จะเรียกว่า “ข้อมลูที3เป็นความลบั” โดยผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมที3จะเก็บรักษาข้อมลูที3เป็นความลบัไว้ภายใต้ข้อกําหนดและเงื3อนไขตามที3ระบดุงันี 7 

].D ผู้ขอใช้บริการตกลงที3จะเก็บรักษาข้อมูลที3เป็นความลบัอย่างเคร่งครัด ในสถานที3หรือระบบที3มีความปลอดภยัโดยเก็บแยกจากเอกสารและ/หรือข้อมูลอื3นๆ และจะไม่
เปิดเผยให้บุคคลใด ๆ ได้ล่วงรู้ถึงข้อมูลที3เป็นความลบั ไม่ว่าทั 7งหมดหรือบางส่วน และตกลงว่าจะใช้ข้อมูลที3เป็นความลบัเพื3อวตัถุประสงค์ในการให้บริการตามบริการของ
ธนาคารตามที3ได้ระบุในข้อตกลงฉบบันี 7เท่านั 7น อีกทั 7งจะไม่ใช้ข้อมูลที3เป็นความลบัไปในทางใดๆ อนัทําให้หรืออาจทําให้เกิดความเสียหายต่อธนาคารไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม แม้ว่าข้อตกลงฉบบันี 7จะสิ 7นสดุลงแล้วก็ตาม เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคาร 
].J ผู้ขอใช้บริการตกลงที3จะดําเนินการทั 7งปวง เพื3อให้ตวัแทนผู้ขอใช้บริการเก็บรักษาข้อมลูที3เป็นความลบัไว้ตามข้อกําหนดและเงื3อนไขเช่นเดียวกบัที3ผู้ขอใช้บริการได้ตกลงไว้
กับธนาคารตามข้อตกลงฉบบันี 7 โดยผู้ขอใช้บริการขอรับรองว่าตวัแทนผู้ขอใช้บริการจะไม่เปิดเผยและ/หรือใช้ข้อมลูที3เป็นความลบัในประการอื3นๆ นอกเหนือจากที3ระบไุว้ใน
ข้อตกลงฉบบันี 7 
].M ข้อกําหนดและเงื3อนไขในการเปิดเผยและ/หรือใช้ข้อมลูที3เป็นความลบัตามที3ระบใุนข้อ ].D และข้อ ].J ข้างต้น คูส่ญัญาทั 7งสองฝ่ายตกลงไม่นํามาใช้บงัคบักบัข้อมลูที3ผู้ขอ
ใช้บริการได้ทําการพิสจูน์หรือมีหลกัฐานยืนยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรได้ว่า เป็นข้อมูลที3ได้เปิดเผยแล้วต่อสาธารณะชนหรือทราบกันเป็นการทั3วไป ทั 7งนี 7 ต้องมิใช่ข้อมูลที3ถกู
เปิดเผยโดยผู้ขอใช้บริการ 
].N ในกรณีที3ผู้ขอใช้บริการต้องเปิดเผยข้อมูลที3เป็นความลบัต่อศาล หรือหน่วยงานของรัฐผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย ผู้ขอใช้บริการตกลงแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นหนังสือ
ลว่งหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมลูที3เป็นความลบัดงักลา่ว พร้อมแสดงหลกัฐานหรือระบขุ้อกฎหมายที3บงัคบัให้ผู้ขอใช้บริการต้องเปิดเผยข้อมลูที3เป็นความลบัด้วย 
].R ผู้ขอใช้บริการตกลงจะส่งคืนหรือทําลายข้อมลูที3เป็นความลบัในทนัทีเมื3อได้รับแจ้งจากธนาคาร รวมทั 7งส่งคืนหรือทําลายข้อมูลหรือรายงาน ผลหรือการศกึษาวิเคราะห์ 
และเอกสารใด ๆ  ทั 7งต้นฉบบัและสําเนาที3ผู้ขอใช้บริการหรือตวัแทนผู้ขอใช้บริการได้จดัทําขึ 7นโดยอ้างอิงข้อมูลที3เป็นความลบั และผู้ขอใช้บริการจะไม่ทําสําเนาหรือทําซํ 7าซึ3ง
ข้อมลูที3เป็นความลบันั 7น ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ 
].[ หากธนาคารได้รับความเสียหายใดๆ อนัเนื3องมาจากการที3ผู้ขอใช้บริการหรือตวัแทนผู้ขอใช้บริการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลที3เป็นความลบัในประการใดๆ นอกเหนือจากที3ได้
ระบไุว้ในข้อตกลงฉบบันี 7 หรือผู้ขอใช้บริการหรือตวัแทนผู้ขอใช้บริการไม่ปฏิบตัิตามข้อกําหนดหรือเงื3อนไขข้อหนึ3งข้อใดตามที3ได้ระบไุว้ในข้อตกลงฉบบันี 7 ผู้ขอใช้บริการตกลง
ยินยอมรับผิดชดใช้คา่เสียหายทั 7งหมดที3เกิดขึ 7นให้แก่ธนาคารภายใน MP วนั นบัแตว่นัที3ธนาคารได้แจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ นอกจากการชดใช้คา่เสียหายดงักลา่วแล้ว ผู้ขอ
ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสทิธิในการดําเนินการใดๆ เพื3อบรรเทาความเสียหายที3มีขึ 7นหรืออาจมีขึ 7นได้ ซึ3งรวมถึงการร้องขอให้ศาลมีคําสั3งอย่างหนึ3งอย่างใดเพื3อระงบั
การใช้หรือเปิดเผยข้อมลูที3เป็นความลบัของผู้ขอใช้บริการหรือตวัแทนผู้ขอใช้บริการหรือของบคุคลอื3นๆที3เกี3ยวข้องด้วย 

_. หากผู้ขอใช้บริการหรือธนาคารประสงค์จะยกเลกิคําขอใช้บริการรับชําระเงิน Bill Payment ผู้ขอใช้บริการหรือธนาคารจะแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ3งทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าไม่น้อย
กว่า MP วนั และให้ถือว่าคําขอใช้บริการรับชําระเงิน Bill Payment และข้อตกลงการใช้บริการฉบบันี 7เป็นอนัสิ 7นผลเมื3อครบกําหนดระยะเวลาดงักลา่ว 
ผู้ขอใช้บริการได้อ่านและเข้าใจข้อกําหนดและเงื3อนไขในเอกสารแนบข้อมลูเพิ3มเตมิสําหรับบริการรับชําระเงิน (Bill Payment) ฉบบันี 7โดยตลอดแล้วและให้ถือว่าเอกสารแนบข้อมลู
เพิ3มเตมิสําหรับบริการรับชําระเงิน (Bill Payment) ฉบบันี 7เป็นสว่นหนึ3งของใบคําขอ/เปลี3ยนแปลงข้อมลูการใช้บริการ Krungthai Corporate Online/ Krungthai Business และข้อตกลง
การใช้บริการ Krungthai Corporate Online/ Krungthai Business จงึได้ลงลายมือชื3อและประทบัตราสําคญั (ถ้ามี) ไว้เป็นหลกัฐาน 


