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ข้อตกลงและเงื�อนไขการใช้บริการ Krungthai Business 
 Krungthai Business ซึ&งต่อไปนี ,เรียกว่า “ระบบงาน” หมายถึง บริการที& บมจ. ธนาคารกรุงไทย ซึ&งต่อไปนี ,เรียกว่า “ธนาคาร” อํานวยความสะดวกให้แก่ลกูค้า ซึ&งต่อไปนี ,
เรียกว่า “ผู้ขอใช้บริการ” ให้สามารถใช้บริการของธนาคารในรูปแบบธุรกรรมการให้บริการการเงนิทางอิเลก็ทรอนิกส์ตา่งๆ / รับ/ สง่ข้อมลู ด้วยตนเองผ่านระบบงาน ซึ&งประกอบด้วยบริการ 
ได้แก่ บริการพื ,นฐาน บริการข้อมูลการรับชําระ บริการด้านการโอนเงิน บริการด้านเช็ค รวมถึงบริการและช่องทางการสมัครใช้บริการ และ/หรือธุรกรรมการให้บริการการเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ใดๆ ที&ธนาคารได้จดัให้มีผ่านระบบงานทั ,งที&ธนาคารได้กําหนดไว้แล้วในขณะนี ,และ/หรือที&จะมีขึ ,นตอ่ไปในภายหน้าทกุประการ (ซึ&งตอ่ไปนี ,จะรวมเรียกว่า “บริการ”) โดยผู้ขอ
ใช้บริการตกลงยินยอมผกูพนัและปฏิบตัติามขั ,นตอนและเงื&อนไขการใช้บริการระบบดงันี , 

1. ในข้อตกลงฉบบันี , คําว่า“บญัชี” หมายถึง บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือบญัชีเงินฝากประจํา และ/หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั และ/หรือบญัชีอื&นใดที&ผู้ขอใช้บริการมี
อยู่กับธนาคารแล้วในขณะนี , และ/หรือที&จะมีขึ ,นต่อไปในภายหน้า รวมถึงวงเงินสินเชื&อของผู้ขอใช้บริการที&ผูกกบับญัชีด้วย และคําว่า “วนัทําการ” หมายถึงวนัที&เปิดทําการ
ตามปกตขิองธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครและจงัหวดัปริมณฑล  

2. การใช้รหสัหน่วยงาน (Company ID) รหสัประจําตวัผู้ ใช้งาน (User ID) และรหสัลบัประจําตวั (User Password) 
2.1 เมื&อผู้ขอใช้บริการได้รับอนมุตัใิห้ใช้บริการแล้ว ธนาคารจะมอบชดุรหสัสําหรับใช้บริการให้แก่ผู้ขอใช้บริการ ซึ&งประกอบด้วย รหสัหน่วยงาน (Company ID) รหสัประจําตวัผู้ ใช้งาน 

(User ID) และ รหสัลบัประจําตวั (User Password) ให้แก่ผู้ขอใช้บริการ ซึ&งผู้ขอใช้บริการตกลงจะเก็บรักษาไว้ในที&มั&นคงปลอดภยั และถือเป็นความลบัเฉพาะตวัของผู้
ขอใช้บริการเทา่นั ,น  

2.2 ในการใช้บริการต่างๆ ผ่านระบบงานทุกครั ,ง ผู้ ขอใช้บริการจะต้องใส่รหัสหน่วยงาน (Company ID) รหสัประจําตวัผู้ ใช้งาน (User ID) รหสัลบัประจําตวั (User 
Password) และ/หรือรหสัยืนยันตน (OTP/Token) ให้ถูกต้อง หากผู้ ขอใช้บริการใส่รหสัหน่วยงาน (Company ID) รหสัประจําตวัผู้ ใช้งาน (User ID) และ รหสัลบั
ประจําตวั (User Password) และ/หรือรหสัยืนยนัตน (OTP/Token) ไม่ถกูต้องเกินกว่าจํานวนครั ,งที&กําหนด ระบบงานจะระงบัการให้บริการชั&วคราวโดยอตัโนมตั ิโดยผู้
ขอใช้บริการจะต้องมาตดิตอ่ที&สาขาของธนาคารหรือช่องทางอื&นๆ ตามที&ธนาคารกําหนดด้วยตนเอง เพื&อยกเลกิการระงบัการใช้บริการชั&วคราว 

2.3 ในกรณีที&ผู้ขอใช้บริการลืมรหสัหน่วยงาน (Company ID) และ/หรือรหสัประจําตวัผู้ ใช้งาน (User ID) และ/หรือรหสัลบัประจําตวั (User Password) ผู้ ขอใช้บริการ
สามารถยื&นเอกสารขอออกรหสัหน่วยงาน (Company ID) และ/หรือรหสัประจําตวัผู้ ใช้งาน (User ID) และ/หรือรหสัลบัประจําตวั (User Password) ด้วยตนเองผ่าน
สาขา หรือผ่านช่องทางอื&นๆ ตามที&ธนาคารกําหนด 

2.4 ผู้ขอใช้บริการสามารถระงบัรหสัหน่วยงาน (Company ID) รหสัประจําตวัผู้ ใช้งาน (User ID) และรหสัลบัประจําตวั (User Password) โดยแจ้งธนาคารเป็นลายลกัษณ์
อกัษรที&สาขาของธนาคาร และธนาคารจะดําเนินการตรวจสอบและระงบัให้ภายหลงัจากที&ธนาคารได้รับแจ้งการระงบัจากผู้ขอใช้บริการแล้ว ทั ,งนี , การระงบัจะมีผล
สมบูรณ์เมื&อระบบงานยืนยนัการระงบั และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที&เกิดขึ ,นก่อนการระงบัดงักล่าวมีผลสมบูรณ์ หากผู้ขอใช้บริการมีความ
ประสงค์จะยกเลกิการระงบัรหสัหน่วยงาน (Company ID) รหสัประจําตวัผู้ ใช้งาน (User ID) และรหสัลบัประจําตวั (User Password) ผู้ขอใช้บริการจะต้องมาตดิตอ่ด้วย
ตนเองยื&นเอกสารขอยกเลกิการระงบัรหสัหน่วยงานผ่านสาขา ตามที&ธนาคารกําหนด 

2.5 การกระทําใด ๆ ผ่านระบบงาน ทั ,งที&เป็นการกระทําของผู้ขอใช้บริการเอง หรือเป็นการกระทําที&เกิดขึ ,นโดยบคุคลอื&น หากได้กระทําไปโดยผ่านรหสัหน่วยงาน (Company 
ID) รหสัประจําตวัผู้ ใช้งาน (User ID) และรหสัลบัประจําตวั (User Password) และ/หรือรหสัยืนยนัตน (OTP/Token) และ/หรือคําสั&งคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที&เกี&ยวข้องกบั
บริการนี ,แล้ว ให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์ และมีผลผูกพนัผู้ขอใช้บริการเสมือนหนึ&งได้กระทําโดยผู้ขอใช้บริการเอง โดยไม่จําเป็นต้องทําหรือลงลายมือชื&อในเอกสารใดๆ 
เพื&อเป็นหลกัฐานในการนั ,นอีก เว้นแต่ธนาคารจะแจ้งหรือจะมีการกําหนดไว้เป็นประการอื&นอย่างชดัเจน และผู้ขอใช้บริการตกลงว่าธนาคารไม่จําต้องรับผิดใดๆ ใน
ความเสียหายที&เกิดขึ ,นจากการกระทําข้างต้น โดยผู้ขอใช้บริการยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที&เกิดขึ ,นจากการกระทําดงักลา่วทกุประการ 

2.6 ธนาคารจะรับผิดตอ่ผู้ขอใช้บริการในกรณีที&: 
2.6.1 ธนาคารยงัไม่ได้ส่งมอบเครื&องมือโอนเงิน (“เครื&องมือโอนเงิน” หมายความถึง บตัรเอทีเอ็ม บตัรเดบิตหรือบตัรเครดิต รหสัหน่วยงาน (Company ID) และ/หรือ

รหสัประจําตวัผู้ ใช้งาน (User ID) และ/หรือรหสัลบัประจําตวั (User Password) และ/หรือรหสั One Time Password: OTP แผ่นจานแม่เหล็กที&บรรจุโปรแกรม 
หรือเครื&องมืออื&นใดที&ธนาคารมอบให้ผู้ขอใช้บริการเพื&อใช้เป็นเครื&องมือในการโอนเงินเข้าหรือออกจากบญัชี) ให้แก่ผู้ขอใช้บริการและเกิดรายการโอนเงินผ่าน
ระบบงานโดยมิชอบ  

2.6.2 เกิดรายการโอนเงินผ่านระบบงานโดยมิชอบ และมิใช่ความผิดของผู้ขอใช้บริการ  
3. ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า สําหรับบริการบางประเภทที&ข้าพเจ้าสมคัรใช้บริการกบัธนาคาร  ผู้ขอใช้บริการอาจใช้บริการดงักลา่วได้ภายหลงัจากสมคัรใช้บริการ ตาม

กําหนดใช้บริการตามที&ธนาคารกําหนดและแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ และแม้ในใบคําขอสมคัรใช้บริการ/เปลี&ยนแปลงข้อมลูบริการ Krungthai Business จะกําหนดอํานาจ
ของผู้ ใช้งานและผู้ดแูลระบบ (Super User) หรือผู้ดแูลระบบ (Admin) ของผู้ขอใช้บริการไว้เป็นประการใดก็ตาม ผู้ขอใช้บริการตกลงมอบหมายและมอบอํานาจให้ผู้ ใช้งาน
และผู้ดแูลระบบ (Super User) หรือผู้ดแูลระบบ (Admin) ของผู้ขอใช้บริการคนใดคนหนึ&ง (กรณีผู้ ใช้งานและผู้ดแูลระบบ (Super User) หรือผู้ดแูลระบบ (Admin)(แล้วแต่
กรณี) มีมากกว่าหนึ&งคน) มีอํานาจในการสมคัรใช้บริการใดๆ ที&จะมีเพิ&มเติมกับธนาคารต่อไป รวมทั ,งให้มีอํานาจในการลงนามตกลงและยอมรับในคําขอ ข้อกําหนดและ
เงื&อนไขและเอกสารอื&นใดที&เกี&ยวข้องกับการสมคัรใช้บริการและ/หรือดําเนินการอื&นใดที&เกี&ยวข้องกบัการสมคัรใช้บริการดงักล่าว รวมทั ,ง การตกลงยินยอมตามข้อ fg.h และ
การตกลงและยินยอมใดๆ ภายใต้ข้อตกลงฉบบันี ,   ไม่ว่าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือช่องทางอื&นใดตามที&ธนาคารกําหนด โดยการดําเนินการของผู้ ได้รับมอบหมาย
ดงักล่าวให้ถือว่าเป็นการดําเนินการของผู้ขอใช้บริการและมีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการทกุประการ ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่าธนาคารมีสิทธิiแก้ไข เปลี&ยนแปลงหรือ
ยกเลิกสิทธิในการใช้งานระบบของผู้ ใช้งานและผู้ดแูลระบบ (Super User) และ/หรือผู้ดแูลระบบ (Admin) และ/หรือผู้ใช้งาน (User) ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่
อย่างใด 

4. การใช้ระบบงานในแตล่ะครั ,ง หากไม่มีการทํารายการตดิตอ่กนัภายในระยะเวลาที&ธนาคารกําหนด เมื&อครบกําหนดระยะเวลาดงักลา่วระบบงานจะยกเลกิการตดิตอ่ หากผู้ขอ
ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการตอ่ไปจะต้องตดิตอ่ผ่านระบบงานเข้ามาใหม่ 

5. การโอนเงินโดยผ่านระบบงาน ผู้ขอใช้บริการตกลงจะปฏิบตัิทางบญัชีเช่นเดียวกบัวิธีการปฏิบตัขิองธนาคารพาณิชย์ทั&วไป โดยสามารถโอนเงินระหว่างบญัชีตามที&ได้ระบไุว้
ใน ใบคําขอสมคัรใช้บริการ/เปลี&ยนแปลงข้อมลูบริการ Krungthai Business หรือตามที&ผู้ขอใช้บริการแจ้งการเปลี&ยนแปลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรเทา่นั ,น 
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6. การกําหนดสทิธิการอนมุตัิรายการบริการพื ,นฐาน บริการด้านการโอนเงิน บริการด้านเช็ค โดยการกําหนดระดบัวงเงินอนมุตัิรายการหรือ LOA (Line of Authorization) ผู้ขอ
ใช้บริการสามารถกําหนดวงเงินของการโอนตอ่ครั ,ง / ตอ่การทํารายการ / ตอ่สื&อข้อมลูได้ด้วยตนเอง ทั ,งนี ,ภายใต้วงเงินสงูสดุตามที&ได้รับอนมุตัิหรือตามที&ธนาคารกําหนด และ
ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ โดยธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที&เกิดจากความผิดพลาดในการโอนเงินของผู้ขอใช้บริการทั ,งสิ ,น 

7. การยกเลิกรายการโอนเงินล่วงหน้าผ่านระบบงาน โดยใช้รหสัประจําตวัผู้ ใช้งาน (User ID) และ รหสัลบัประจําตวั (User Password) ให้ถือว่าการยกเลิกรายการโอนเงิน
ล่วงหน้าดงักล่าวมีผลสมบรูณ์ทนัทีที&ระบบงานยืนยนัการยกเลิกรายการ แต่หากรายการโอนเงินล่วงหน้านั ,นไม่สามารถยกเลกิได้เนื&องจากอยู่ในกระบวนการที&ระบบงานไม่
สามารถระงบัการจ่ายเงินได้ ผู้ขอใช้บริการขอสละสทิธิในการเรียกร้องให้ธนาคารต้องรับผิดชอบตอ่ความเสียหายใดๆ ที&เกิดขึ ,น 

8. การอายดัเช็คผ่านระบบงาน เมื&อผู้ขอใช้บริการทําการอายดัผ่านระบบงาน โดยใช้รหสัประจําตวัผู้ ใช้งาน (User ID) และรหสัลบัประจําตวั (User Password) ให้ถือว่าการ
อายดัเช็คดงักลา่วมีผลสมบรูณ์ทนัทีที&ระบบงานยืนยนัการอายดัเช็ค โดยผู้ขอใช้บริการไม่ต้องยื&นเรื&องเป็นหนงัสือขออายดัเช็ค ณ สํานกังาน/สาขาของธนาคารที&ผู้ขอใช้บริการ
เปิดบญัชีไว้อีก แต่หากเช็คฉบบันั ,นไม่สามารถอายดัได้เนื&องจากอยู่ในกระบวนการที&ระบบงานไม่สามารถระงบัการจ่ายเงินได้ ผู้ขอใช้บริการขอสละสิทธิในการเรียกร้องให้
ธนาคารต้องรับผิดชอบตอ่ความเสียหายใดๆ ที&เกิดขึ ,น 

9. ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า ธนาคารไม่ต้องรับผิดจากการที&ธนาคารไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อตกลงฉบบันี ,ได้ หรือผู้ขอใช้บริการหรือผู้ รับโอนเงิน/คู่ค้าไม่ได้รับเงินจากการโอนเงิน
ของผู้ขอใช้บริการผ่านระบบงาน อนัเนื&องมาจากผู้ขอใช้บริการมีเงินในบญัชีไม่เพียงพอ หรือผู้ขอใช้บริการไม่มีวงเงินสนิเชื&อ หรือถกูระงบัการใช้วงเงินสนิเชื&อกบัธนาคาร หรือ
การโอนเงินจะเป็นผลให้ยอดเงินในบญัชีเกินกว่าวงเงินสนิเชื&อที&ผู้ขอใช้บริการตกลงไว้กบัธนาคาร หรืออยู่ระหว่างดําเนินการทางกฎหมาย หรือธนาคารได้แจ้งให้ผู้ขอใช้บริการ
ทราบถึงความขดัข้องของการโอนเงินอยู่แล้วก่อนหรือขณะที&ทํารายการโอนเงิน หรือผู้ขอใช้บริการปฏิบตัผิิดเงื&อนไข หรือข้อตกลงกบัธนาคาร หรือเป็นเหตสุดุวิสยั เช่น ในกรณี
ที&มีความชํารุดบกพร่อง เสียหาย ขัดข้อง หรือล่าช้าของระบบคอมพิวเตอร์ และ/หรือระบบไฟฟ้า และ/หรือระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) และ/หรือระบบการ
ตดิตอ่สื&อสาร และ/หรือปัญหาทางด้านพลงังาน ภยัพิบตัทิางธรรมชาต ิการกระทําของบคุคลภายนอก การกระทําของหน่วยงานรัฐบาล ไฟไหม้ การประท้วง การขนสง่ตดิขดั 
การจลาจล สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมลูที&เป็นอนัตรายตา่งๆ (Harmful Data) หรือเหตตุา่งๆ อนัอยู่นอกเหนือจากการควบคมุ ซึ&งเป็นอปุสรรคตอ่การที&ผู้ขอใช้บริการ
จะเข้าใช้บริการ หรือตอ่การที&ธนาคารจะให้บริการตามข้อตกลงฉบบันี ,   

10. ในกรณีที&ผู้ขอใช้บริการใช้บริการตา่งๆ ผ่านระบบงานแล้วเกิดความบกพร่องผิดพลาดจากการใช้บริการนี , ไม่ว่าความบกพร่องผิดพลาดนั ,นๆ จะเกิดขึ ,นด้วยเหตผุลประการใด 
ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีอํานาจแก้ไขความบกพร่องผิดพลาดให้ถกูต้องตามความเป็นจริง และยินยอมให้ธนาคารหกัเงิน และ/หรือโอนเงินจากบญัชีตา่งๆ ที&ผู้
ขอใช้บริการมีอยู่กบัธนาคาร เพื&อเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที&เกิดขึ ,น  โดยธนาคารมิต้องแจ้งหรือขออนญุาตจากผู้ขอใช้บริการก่อนลว่งหน้า อนึ&ง ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ถือ
ว่าบรรดาเอกสารตา่งๆ ที&เกี&ยวกบัการหกัเงิน โอนเงิน หรือการดําเนินการของธนาคารกบับญัชีที&ใช้กบัระบบงาน ซึ&งเป็นเอกสารที&ธนาคารจดัทําขึ ,นเพื&อการแก้ไขความบกพร่อง
ผิดพลาดข้างต้น เป็นเอกสารที&มีความถกูต้องสมบรูณ์ครบถ้วนทกุประการ  

11. กรณีผู้ขอใช้บริการพบความบกพร่องผิดพลาดใด ๆ จากการหกัเงิน และ/หรือการโอนเงินโดยผ่านระบบงาน ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งรายละเอียดข้อมลูเกี&ยวกบั วนัและเวลา
ที&ทํารายการ บญัชีที&เกี&ยวข้องในการหกัเงิน และ/หรือ โอนเงิน ประเภทรายการ จํานวนเงินที&โอนเข้าหรือโอนออก ชื&อและสถานที&ตดิตอ่ของผู้ขอใช้บริการและผู้แจ้งให้ธนาคาร
ทราบทนัที โดยผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารจะดําเนินการตรวจสอบความบกพร่องผิดพลาด ในการหกัเงิน และ/หรือโอนเงินจากข้อมูลที&ได้รับจากผู้ขอใช้บริการกับ
รายงานของธนาคาร ตามวิธีการของธนาคารทกุประการ หากปรากฏในภายหลงัว่าความบกพร่องผิดพลาดดงักลา่ว เกิดจากการกระทําของผู้ขอใช้บริการเองและธนาคารได้
ดําเนินการไปตามข้อมลูที&ผู้ขอใช้บริการแจ้งแล้ว ผู้ขอใช้บริการตกลงที&จะดําเนินการเรียกร้องเงินจํานวนดงักลา่วจากผู้ รับโอน/คู่ค้าหรือลกูหนี , (แล้วแตก่รณี) โดยตรง และขอ
สละสิทธิในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินที&ธนาคารได้หกัและโอนดงักล่าว รวมทั ,งค่าเสียหายใดๆ อีกด้วย นอกจากนี , หากธนาคารต้องจ่ายเงินจํานวนใดๆ 
ให้แก่บคุคลอื&นเนื&องจากความผิดพลาดข้างต้นแล้ว ผู้ขอใช้บริการตกลงจะจ่ายเงินจํานวนดงักลา่วพร้อมดอกเบี ,ย คืนให้แก่ธนาคารเป็นการชดเชยจนครบถ้วนเตม็ทกุจํานวน  

12. ธนาคารสงวนสทิธิที&จะแก้ไข เปลี&ยนแปลงข้อมลูที&ผู้ขอใช้บริการได้รับจากระบบงาน เช่น ข้อมลูเกี&ยวกบัอตัราแลกเปลี&ยนเงินตราตา่งประเทศ อตัราดอกเบี ,ย หรือข้อมลูอื&นใดที&
เป็นข้อมลูเบื ,องต้นได้ตลอดเวลา และไม่มีผลผกูพนัธนาคาร 

13. กรณีที&ผู้ ขอใช้บริการประสงค์จะเปลี&ยนแปลงรายละเอียดการใช้บริการจากที&ได้ระบุไว้ในใบคําขอสมคัรใช้บริการ/เปลี&ยนแปลงข้อมูลบริการ Krungthai Business หรือ
เอกสารแนบท้ายฉบบัใดๆ รวมทั ,งการยกเลกิ และ/หรือระงบัการใช้ระบบงาน ผู้ขอใช้บริการตกลงแจ้งกบัธนาคารเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามแบบฟอร์มที&ธนาคารกําหนด กรณี
ผู้ขอใช้บริการมีการเปลี&ยนแปลงกรรมการ หรือผู้ มีอํานาจสั&งจ่าย หรือผู้ มีอํานาจกระทําการแทนจะต้องจดัทําหนงัสือ มอบอํานาจฉบบัใหม่ และ/หรือแจ้งการเปลี&ยนแปลง
เงื&อนไขการสั&งจ่ายให้แก่ธนาคารทนัที และทุกกรณีดงักล่าวข้างต้นจะมีผลบงัคบัใช้นับแต่ธนาคารแจ้งให้ผู้ ขอใช้บริการทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร และธนาคารไม่ต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที&เกิดขึ ,นก่อนที&ธนาคารแจ้งผลการเปลี&ยนแปลงดงักลา่ว  

14. ในกรณีที&บญัชีของผู้ขอใช้บริการหรือบญัชีของผู้ รับโอนเงิน/คูค้่า/ลกูหนี ,มีทั ,งรายการหกัเงินจากบญัชีและโอนเงินเข้าบญัชีในคราวเดียวกนั ธนาคารจะดําเนินการโอนเงินเข้า
บญัชีก่อน แล้วจงึจะดําเนินการหกัเงินออกจากบญัชีดงักลา่ว 

15. ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับว่า ธนาคารทรงไว้ซึ&งสทิธิที&จะแจ้งหรือไม่แจ้ง รายการหกัเงินจากบญัชีและ/หรือโอนเงินเข้าบญัชีให้ผู้ขอใช้บริการหรือผู้ รับโอนเงิน/คูค้่า/ลกูหนี ,ทราบ 
เนื&องจากผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบสถานะ ผลการหกัเงิน/โอนเงิน และรายงานการหกัเงินจากบญัชี และ/หรือโอนเงินเข้าบญัชีของผู้ขอใช้บริการหรือผู้ รับโอนเงิน/คู่ค้า/
ลกูหนี ,ได้ผ่านระบบงาน หากผู้ขอใช้บริการหรือผู้ รับโอนเงิน/คู่ค้า/ลกูหนี ,ไม่ดําเนินการทกัท้วงรายการหกัเงินจากบญัชีและ/หรือโอนเงินเข้าบญัชีดงักลา่วภายใน   u วนันบัแต่
วนัที&ได้รับแจ้งจากธนาคาร ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ถือว่าธนาคารได้ดําเนินการโดยถกูต้องครบถ้วนทกุประการแล้ว 

16. เพื&อให้การบริการบรรลตุามวตัถปุระสงค์แหง่ข้อตกลงนี , ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงนิจากบญัชีของผู้ขอใช้บริการที&มีอยู่กบัธนาคาร เพื&อดําเนินการตามวิธีการ
แหง่ข้อตกลงฉบบันี ,ตอ่ไป และผู้ขอใช้บริการจะไม่ยกเลกิเพิกถอนการให้ความยินยอมดงักลา่ว จนกว่าจะมีการยกเลกิข้อตกลงนี , 

17. ในกรณีที&ผู้ขอใช้บริการมีหนี ,เงินใดๆ ค้างชําระอยู่กับธนาคาร ซึ&งรวมถึงค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือหนี ,เงินซึ&งเกิดขึ ,นตามข้อตกลงฉบบันี , ผู้ขอใช้บริการตกลง
ยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีทั ,งหมดทกุประเภทและทกุวงเงนิที&ผู้ขอใช้บริการมีอยู่กบัธนาคาร เพื&อนํามาหกัชําระหนี ,ดงักลา่วคืนให้แก่ธนาคารได้ในทนัที โดยธนาคารไม่
ต้องขอความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการอีก และหากเงินในบญัชีดงักล่าวมีจํานวนไม่เพียงพอที&จะนํามาหกัชําระหนี ,ได้ทั ,งหมด ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับว่าผู้ขอใช้บริการมี
ภาระหนี ,ค้างชําระกบัธนาคารตามจํานวนเงินดงักล่าว ซึ&งเป็นหนี ,ที&ถึงกําหนดชําระโดยพลนั โดยผู้ขอใช้บริการตกลงชําระหนี ,ดงักลา่วคืนให้แก่ธนาคาร พร้อมด้วยดอกเบี ,ยใน
อตัราดอกเบี ,ยสงูสดุกรณีผิดนดัชําระหนี , ตามประกาศของธนาคาร (ปัจจุบนัเท่ากับร้อยละ...................) โดยหากธนาคารได้ประกาศกําหนดอตัราดอกเบี ,ยดงักล่าวหลาย
อตัรา ก็ให้ใช้อตัราสงูสดุที&ธนาคารประกาศกําหนด ซึ&งอาจเปลี&ยนแปลงเพิ&มขึ ,นหรือลดลงได้ ตามที&ธนาคารจะได้ประกาศเป็นคราวๆ ไป โดยผู้ขอใช้บริการตกลงให้อตัรา
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ดอกเบี ,ยที&เปลี&ยนแปลงมีผลใช้บงัคบัทนัที นบัแตมี่การประกาศเปลี&ยนแปลงดงักล่าว ทั ,งนี , นบัตั ,งแตว่นัที&ธนาคารไม่สามารถหกัเงินได้ครบถ้วน จนกว่าผู้ขอใช้บริการจะชําระ
คืนให้แก่ธนาคารเพื&อเป็นการชดเชยทกุจํานวนจนครบถ้วนทกุจํานวน 

18. ผู้ขอใช้บริการตกลงและรับทราบว่าธนาคารมีสิทธิติดต่อสอบถาม สืบค้น ตรวจสอบสถานะภาพ ข้อมลูรายละเอียดบางประการหรือทั ,งหมดของผู้ขอใช้บริการจากหน่วยงาน
ราชการ (เช่น กรมสรรพากร กรมทะเบียนการค้า หรือสํานกัทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง เป็นต้น) สถาบนัการเงิน บคุคลหรือนิตบิุคคลใดก็ได้ ในกรณีที&จําเป็นและ/หรือ
ในกรณีที&ธนาคารเห็นสมควร และ/หรือเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดบางประการหรือทั ,งหมดของผู้ขอใช้บริการให้แก่หน่วยงานราชการที&มีอํานาจตามกฎหมาย หรือเป็นการ
ดําเนินการตามที&กฎหมายกําหนด และธนาคารมีสิทธิใช้ข้อมูลนี ,ในการแก้ไข ปรับปรุง เพิ&มเติมข้อมูลเดิมของธนาคารให้ถกูต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบนัตั ,งแต่วนัที&ทําใบคําขอ
สมคัรใช้บริการ/เปลี&ยนแปลงข้อมลูบริการ Krungthai Business ฉบบันี , 

19. ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า จะไม่เปิดเผย หรืออนญุาตให้พนกังาน ตวัแทน หรือผู้แทนเปิดเผยข้อมูลใดๆ ซึ&งโดยสภาพหรือธนาคารกําหนดว่าเป็นความลบั ซึ&งรวมถึง แต่ไม่จํากดั
เฉพาะข้อมูลที&เกี&ยวกับข้อความในข้อตกลงนี ,แก่บุคคลใดๆ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อักษรของธนาคารไม่ว่าเวลาใด  เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลตามที&
กฎหมายกําหนด หรือหน่วยราชการที&มีอํานาจตามกฎหมาย หรือศาล ซึ&งผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบลว่งหน้าตามสมควรก่อนการเปิดเผยข้อมลู ทั ,งนี , หากเกิด
ความเสียหายใดๆ เนื&องจากการที&ผู้ขอใช้บริการเปิดเผยข้อมลูอนัเป็นความลบัแก่บุคคลภายนอก โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคาร  ผู้ขอใช้บริการ
จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที&เกิดขึ ,นแตเ่พียงผู้ เดียว 

20. ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับว่าข้อมลูต่างๆ เกี&ยวกับบญัชีคู่ค้าที&ธนาคารได้รับจากผู้ขอใช้บริการ อาทิเช่น  ประเภทการโอนเงิน วนัที&รายการมีผล วนัที&รายการหมดอาย ุผู้ส่ง
คําสั&งโอนเงิน (Releaser) และ/หรือผู้ยกเลกิรายการรับเงิน (Unwinder) จํานวนเงินที&ผู้ขอใช้บริการจะโอนให้คูค้่า/ผู้ รับโอนเงินแตล่ะราย เลขที&บญัชีของผู้ขอใช้บริการหรือผู้ รับ
โอนเงิน/ คู่ค้า/ลกูหนี ,แต่ละราย วิธีการรับเงินของผู้ รับโอนเงิน/คู่ค้า วิธีการหกัเงินจากบญัชีของลกูหนี , เป็นต้น เป็นสาระสําคญัในการโอนเงินเข้าบญัชีของผู้ขอใช้บริการหรือ
ผู้ รับโอนเงิน/คู่ค้า หรือหกัเงินจากบญัชีของลกูหนี , โดยธนาคารไม่จําเป็นต้องคํานึงถึงชื&อบญัชีของผู้ขอใช้บริการหรือผู้ รับโอนเงิน/คู่ค้า/ลกูหนี ,แตอ่ย่างใด และเมื&อธนาคารได้
ดําเนินการใดๆ ตามข้อมลูที&ได้รับจากผู้ขอใช้บริการแล้ว ให้ถือว่าธนาคารได้ปฏิบตัถิกูต้องครบถ้วนทกุประการ หากมีข้อบกพร่องผิดพลาดใดๆ เกิดขึ ,นจากการดําเนินการตาม
ข้อมลูดงักลา่วแล้ว ธนาคารไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบแตอ่ย่างใด 

21. ผู้ขอใช้บริการรับรองวา่ บรรดาเอกสาร ข้อมลู รายละเอียดใดๆ ที&ปรากฏ และ/หรือ ที&ได้สง่มาให้ธนาคารไม่ว่าจะสง่มาในรูปแบบใด มีความครบถ้วนและถกูต้องแท้จริง และใน
กรณีที&มีความผิดพลาดในการหกัเงินจากบญัชีและ/หรือโอนเงินเข้าบญัชีของบคุคลซึ&งผู้ขอใช้บริการระบเุกิดขึ ,น เนื&องจากความผิดพลาดหรือบกพร่องแหง่เอกสาร และ/หรือ
ข้อมูล และ/หรือรายละเอียดดงักล่าว หรือมีความล่าช้า หรือมีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึ ,นจากการที&ธนาคารดําเนินการตามเอกสาร และ/หรือข้อมูล และ/หรือ
รายละเอียดดงักล่าวไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม ธนาคารไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด และผู้ขอใช้บริการตกลงจะดําเนินการเรียกร้องเงินจํานวนดงักล่าวจากบุคคลนั ,น
โดยตรง ทั ,งนี , ผู้ขอใช้บริการจะไม่เรียกร้องให้ธนาคารหกัหรือถอนเงินจากบญัชีของบุคคลซึ&งผู้ขอใช้บริการระบุคืนให้แก่ผู้ขอใช้บริการ และขอสละสิทธิในการฟ้องร้องให้
ธนาคารชดใช้เงินที&ธนาคารได้นําเข้าบญัชีของบคุคลซึ&งผู้ขอใช้บริการระบุตามเอกสาร และ/หรือข้อมลู และ/หรือรายละเอียดดงักลา่ว ที&ธนาคารได้รับจากผู้ขอใช้บริการ ไม่ว่า
ในรูปแบบใด อีกทั ,งผู้ขอใช้บริการขอรับรองว่าจะไม่กระทําการใดๆ อนัมีผลให้ธนาคารต้องเข้ามามีส่วนร่วมในข้อพิพาทระหว่างผู้ขอใช้บริการกบับคุคลอื&น และหากผู้ขอใช้
บริการมีข้อตอ่สู้  และ/หรือสทิธิเรียกร้องใดๆ ก็จะไปว่ากลา่วกนัเองกบับคุคลอื&นเป็นอีกสว่นหนึ&งตา่งหาก 
 ทั ,งนี , ในกรณีการทําธุรกรรมโอนเงินไปยงับญัชีต่างประเทศผ่านระบบงานนั ,น ข้อมูลใดๆ ที&ธนาคารได้ส่งไปยงัผู้ รับโอนเงินตามที&ได้ให้ไว้ในการทํารายการโอนเงินผ่าน
ระบบ ให้ถือว่าผู้ รับโอนเงินได้รับทราบข้อมูลนั ,นแล้ว รวมทั ,งผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทํา การงดเว้นการกระทํา หรือความ
ลา่ช้าใดๆ ที&เกิดจากระบบหกับญัชีของประเทศที&ธนาคารของผู้ รับโอนเงินตั ,งอยู่ หรือธนาคารของผู้ รับโอนเงิน และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความลา่ช้า และ/หรือความสญู
หายหรือความเสียหายใดๆ ที&เกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี&ยนเงินตรา และ/หรือ กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือข้อปฏิบตัโิดยทั&วไปของธนาคารของผู้ รับโอนเงิน 
และ/หรือ ของประเทศที&ธนาคารของผู้ รับโอนตั ,งอยู่ ไม่ว่าการทํารายการจะถูกต้องสมบูรณ์แล้วหรือไม่ก็ตาม แต่บัญชีต่างประเทศนั ,นๆ ถูกยึดหรืออายัดตามกฎเกณฑ์ 
นโยบาย หรือหลกักฎหมายต่างประเทศ หรือกฎหมายสากลใดๆ เช่น กรณีของ U.S. sanctions U.N. sanctions หรือ E.U. sanctions เป็นต้น ด้วย โดยหากมีการคืนเงิน
เนื&องจากไม่สามารถทํารายการโอนเงินได้ ธนาคารจะจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ขอใช้บริการตามจํานวนที&ธนาคารของผู้ รับโอนเงินคืนให้ แต่ไม่เกินจํานวนที&เงินที&โอน หลงัจากหกั
คา่ใช้จ่ายที&เกี&ยวข้อง (หากมี) แล้ว โดยผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารใช้อตัราแลกเปลี&ยนของธนาคาร ณ วนัที&ธนาคารคืนเงินให้แก่ผู้ขอใช้บริการ 

22. หากเอกสาร และ/หรือหลกัฐาน และ/หรือรายละเอียดใดๆ ที&ผู้ขอใช้บริการได้สง่มาให้กบัธนาคาร ไม่ว่าจะสง่มาในรูปแบบใด มีความผิดพลาดหรือบกพร่อง และผู้ขอใช้บริการ
มีความประสงค์จะขอแก้ไขความผิดพลาดหรือบกพร่องดงักลา่ว ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งแก้ไขความผิดพลาดหรือบกพร่องให้แก่ธนาคารทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ก่อนที&ธนาคารจะนําข้อมูลเข้าระบบงานของธนาคาร และหากผู้ขอใช้บริการแจ้งแก้ไขความผิดพลาดหรือบกพร่องให้แก่ธนาคารทราบภายหลงัจากที&ธนาคารได้นําข้อมูลเข้า
ระบบงานแล้ว ธนาคารขอสงวนสทิธิในการแก้ไขข้อมลูดงักลา่วให้แก่ผู้ขอใช้บริการ 

23. เอกสารหรือ หนงัสือใด ๆ ที&ธนาคารสง่ไปยงัผู้ขอใช้บริการตามที&อยู่ และ/หรือสํานกังานตามที&แจ้งไว้กบัธนาคารถือว่าผู้ขอใช้บริการได้ทราบข้อความในเอกสารหรือหนงัสือนั ,น 
ๆ แล้ว หากมีการเปลี&ยนแปลงที&อยู่ เป็นหน้าที&ของผู้ขอใช้บริการที&จะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที มิฉะนั ,น ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ถือว่าที&อยู่เดมิเป็นที&
อยู่ที&ถกูต้องแล้ว 

24. ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าบนัทกึ หลกัฐานหรือเอกสารใดๆ ก็ตาม ที&ธนาคารได้จดัทําขึ ,น อนัเนื&องจากการใช้บริการของผู้ขอใช้บริการผ่านระบบงานนั ,นมีความถกูต้องทกุประการ
โดยไม่จําต้องให้ผู้ขอใช้บริการตรวจสอบหรือลงลายมือชื&อก่อนแตอ่ย่างใด 

25. ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการใช้บริการ คา่ใช้จ่ายในการโอนเงินและคา่ใช้จ่ายใดๆ อนัเกี&ยวกบัการใช้ระบบงานของธนาคารได้ตามอตัราที&
ธนาคารกําหนด โดยให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีของผู้ขอใช้บริการ หรือหกัจากจํานวนเงินรวมในข้อมูลการโอนเงิน หรือหกัจากบญัชีของผู้ รับโอนเงิน/คู่ค้า/ลกูหนี , (แล้วแต่
กรณี) ตามที&ผู้ขอใช้บริการระบไุว้ในใบคําขอสมคัรใช้บริการ/เปลี&ยนแปลงข้อมลูบริการ Krungthai Business ภายใต้เงื&อนไขดงันี , 
25.1 ในกรณีที&เงินในบัญชีของผู้ ขอใช้บริการหรือผู้ รับโอนเงิน/คู่ค้า/ลูกหนี , (แล้วแต่กรณี) มีไม่เพียงพอให้ธนาคารหกัทั ,งจํานวนตามข้อมูลของผู้ ขอใช้บริการพร้อมกับ

คา่ธรรมเนียม ธนาคารจะไม่หกัเงินจากบญัชีข้างต้น เพื&อโอนเงินเข้าบญัชีของผู้ขอใช้บริการหรือผู้ รับโอนเงิน/คูค้่าเพียงบางสว่น (Direct Credit) 
25.2 กรณีธนาคารสามารถหกัเงินจากบญัชีของผู้ขอใช้บริการ แต่ไม่สามารถโอนเงินจํานวนดงักลา่วเข้าบญัชีของผู้ รับโอนเงิน/คู่ค้า ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ถือว่าเป็นการทํา

รายการไม่สําเร็จ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัคา่ธรรมเนียมสําหรับรายการสั&งโอนเงนิไม่สําเร็จจากบญัชี เงินฝากของผู้ขอใช้บริการตามอตัราที&ระบไุว้ในใบ
คําขอสมคัรใช้บริการ/เปลี&ยนแปลงข้อมลูบริการ Krungthai Business 
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25.3 กรณีผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากบญัชีของลกูหนี ,แบบแบ่งจ่าย การหกัเงินจากบญัชีของลกูหนี , ธนาคารจะคํานวณคา่ธรรมเนียม
ในการทํารายการก่อน จึงทํารายการหกัเงินจากบญัชีของลกูหนี , หากปรากฏว่าจํานวนเงินคงเหลือในบญัชีของลกูหนี ,มีไม่เพียงพอให้ธนาคารทํารายการหกัทั ,งจํานวน
ตามข้อมูลของผู้ ขอใช้บริการพร้อมกับค่าธรรมเนียม ธนาคารจะหกัเงินเพียงเท่าที&ธนาคารสามารถหกัได้ โดยให้ ถือว่าเป็นการทํารายการสําเร็จตามที&ตกลงไว้กับ
ธนาคารแล้ว 

25.4 กรณีการทําธุรกรรมโอนเงินไปยงับญัชีต่างประเทศ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมชําระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และ/หรือเงินใดๆ ที&เกิดขึ ,นจากหรือเกี&ยวเนื&องกับการทํา
ธุรกรรมโอนเงินไปยงับญัชีตา่งประเทศผ่านระบบงานทั ,งปวงให้แก่ธนาคาร ตามจํานวน อตัรา และวิธีการที&ธนาคารกําหนด โดยผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารหกัเงิน
จากบญัชีของผู้ขอใช้บริการหรือหกัจากจํานวนเงินรวมในข้อมลูการโอนเงินตามแตธ่นาคารจะเหน็สมควร เพื&อชําระคา่ธรรมเนียม คา่ใช้จ่าย และ/หรือเงินใดๆ ได้ โดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบลว่งหน้า 

25.5 กรณีผู้ขอใช้บริการประสงค์ให้ธนาคารทํารายการส่งคําสั&งโอนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Pre-Advice) ผู้ขอใช้บริการจะต้องมีวงเงินตามที&ธนาคารกําหนด หาก
ลกูค้าไม่มีวงเงินหรือมีวงเงินไม่เพียงพอสําหรับทํารายการ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารกนัเงินฝากในบญัชี (Hold) ตามเลขที&บญัชีที&ระบไุว้บนเอกสารคําขอใช้
บริการหรือบญัชีเงินฝากอื&นใดที&ผู้ขอใช้บริการมีอยู่กบัธนาคาร ตามภาระที&ผู้ขอใช้บริการต้องชําระให้ธนาคาร  

 ในกรณีดงักลา่วข้างต้นทั ,งหมด ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับว่าธนาคารได้ปฏิบตัถิกูต้องแล้ว และผู้ขอใช้บริการไม่มีสทิธิยกเป็นข้อกลา่วอ้างหรือเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ 
จากธนาคาร 

26. กรณีผู้ขอใช้บริการทําธุรกรรมโอนเงินไปยงับญัชีต่างประเทศผ่านระบบงาน จะมีผลเป็นการโอนเงินในวนัเดียวกับวนัที&ทํารายการก็ตอ่เมื&ออยู่ภายใต้เงื&อนไขเรื&องเวลาทําการ 
และ/หรือเวลาเปิด-ปิดรับโอนเงินของธนาคาร และธนาคารของผู้ รับโอนเงินด้วย โดยหากธนาคารได้รับรายการธุรกรรมโอนเงินไปยงับญัชีตา่งประเทศหลงัเวลาปิดรับโอนเงิน
ของธนาคารแล้ว ธนาคารจะดําเนินการโอนเงินให้ในวนัทําการถดัไป  
 อนึ&ง หากธนาคารของผู้ รับโอนเงินเรียกร้องให้ธนาคารชําระค่าใช้จ่ายใดๆ ที&เกี&ยวกับการทําธุรกรรมตามคําสั&งของผู้ ขอใช้บริการ ผู้ ขอใช้บริการตกลงยินยอมชําระ
คา่ใช้จ่ายดงักลา่วให้แก่ธนาคารทนัทีที&เรียกชําระ โดยให้นําความในข้อ h{.| มาใช้บงัคบักบักรณีนี ,โดยอนโุลม 

27. ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารเป็นผู้ นําสง่รายงานแทนผู้ขอใช้บริการให้แก่ธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/หรือนําสง่รายงานให้สํานกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
(ปปง.) ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบปฏิบัติ หรือนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติใดๆ ที&เกี&ยวข้อง ทั ,งที&มีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือที&จะได้รับการแก้ไข เพิ&มเติม 
เปลี&ยนแปลง หรือที&มีการประกาศใช้เพิ&มเตมิในภายหน้า 

28. กรณีผู้ขอใช้บริการเป็นผู้ รับภาระในการชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการ หากผู้ขอใช้บริการเห็นว่า ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการไม่ถูกต้อง ผู้ขอใช้บริการ
จะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน g{ วนั นบัจากวนัที&ธนาคารหกับญัชีของผู้ขอใช้บริการ หากผู้ขอใช้บริการไม่แจ้งให้ธนาคารทราบถึงความไม่ถกูต้อง
ภายในกําหนดเวลาดงักล่าว ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ถือว่าธนาคารได้ดําเนินการโดยถกูต้องครบถ้วนแล้ว ซึ&งผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่โต้แย้งคดัค้านหรือเรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆ จากธนาคารในภายหลงั 

29. กรณีผู้ รับโอน/คู่ค้าหรือลูกหนี ,เป็นผู้ รับภาระในการชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ผู้ ขอใช้บริการตกลงเป็นผู้ ดําเนินการแจ้งให้ผู้ รับโอน/คู่ค้าหรือลูกหนี ,ทราบถึงภาระ
คา่ธรรมเนียมการใช้บริการดงักลา่วที&ผู้ รับโอน/คูค้่าหรือลกูหนี ,จะต้องเป็นผู้ ชําระให้แก่ธนาคารตามอตัราที&ธนาคารกําหนด 

30. หากผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้นําบญัชีของบคุคล/นิติบคุคล/หน่วยงานอื&น มาใช้บริการ Krungthai Business ร่วมกบัผู้ขอใช้บริการ และเกิดการทจุริตฉ้อฉลขึ ,น  หรือเกิด
หรืออาจเกิดการทจุริตขึ ,นในการใช้บริการ (ภายใต้ดลุยพินิจของธนาคาร)  ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมว่า ธนาคารมีสทิธิระงบัหรือยกเลกิบริการได้ทนัที และไม่ต้องไม่จําต้อง
รับผิดชอบใดๆ ในความเสียหายที&เกิดขึ ,นจากการทจุริตฉ้อฉลนั ,น 

31. ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารดําเนินการปรับปรุง เปลี&ยนแปลง แก้ไขเพิ&มเตมิ ยกเลกิการให้บริการและ/หรือข้อกําหนดและเงื&อนไขการใช้บริการในใบคําขอสมคัรใช้
บริการ/เปลี&ยนแปลงข้อมลูบริการ Krungthai Business เอกสารแนบข้อมลูเพิ&มเตมิสําหรับบริการที&แนบท้ายแตล่ะประเภท ข้อตกลงการใช้บริการ Krungthai Business คูมื่อ
การใช้งาน Krungthai Business และ/หรือเอกสารอื&นที&เกี&ยวข้อง ไม่ว่าทั ,งหมดหรือบางส่วน รวมทั ,ง อตัราค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่าย และ/หรืออตัราค่าบริการตา่งๆ 
และ/หรืออตัราค่าปรับ และ/หรือสิทธิต่างๆ ที&ธนาคารให้แก่ผู้ขอใช้บริการ ตลอดจนวิธีการคํานวณอตัราดงักล่าว ในเวลาใดก็ได้ตามที&ธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารจะ
ดําเนินการดงันี , 
31.1 กรณีการดําเนินการดงักลา่ว มีผลกระทบตอ่การใช้บริการของผู้ขอใช้บริการ เช่น การปรับคา่ธรรมเนียมการใช้ผลติภณัฑ์หรือบริการที&สอดคลองกบัต้นทนุทางการเงินที&

เพิ&มขึ ,น การเปลี&ยนแปลงช่องทางในการให้บริการ การเปลี&ยนแปลงเงื&อนไขหรือสิทธิประโยชน์ของบริการ เป็นต้น ธนาคารจะประกาศหรือแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ
ลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรือช่องทางอื&นๆ ตามที&ธนาคารกําหนด เว้นแต ่การดําเนินการดงักลา่ว ธนาคารต้องดําเนินการเพื&อไม่ให้เกิด
ความเสียหายอย่างมีนยัสําคญัแก่ผู้ขอใช้บริการ ตามที&ระบไุว้ในข้อตกลงการใช้บริการ เช่น การระงบัหรือยกเลกิบริการทนัที หากมีการทจุริตหรือมีข้อสงสยัว่าอาจเกิด
การทจุริต การหกัเงินในบญัชีเงินฝากเพื&อชําระหนี ,ของผู้ขอใช้บริการ เป็นต้น ธนาคารสามารถดําเนินการไปก่อนและแจ้งผู้ขอใช้บริการในภายหลงัตามระยะเวลาที&
เหมาะสมได้ 

31.2 กรณีการดําเนินการดงักล่าว ส่งผลให้ผู้ขอใช้บริการเกิดภาระหรือความเสี&ยงเพิ&มเติม เช่น การเพิ&มวงเงินในการใช้บริการ การเปลี&ยนแปลงวิธีการแจ้งข้อมูล  เป็นต้น 
ธนาคารจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการก่อนดําเนินการ 

31.3 กรณีนอกเหนือจากข้อ 31.1 และ 31.2 ข้างต้น ธนาคารสามารถดําเนินการดงักลา่วได้ทนัที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอให้บริการทราบลว่งหน้าหรือได้รับความยินยอมจากผู้
ขอใช้บริการก่อนแตอ่ย่างใด 

32. ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมผกูพนัและตกลงปฏิบตัติามคูมื่อ ระเบียบและวิธีปฏิบตัขิองธนาคารและเอกสารใดๆ ที&เกี&ยวข้องกบัการใช้บริการผ่านระบบงาน ซึ&งธนาคารได้มอบ
หรือสง่ให้แก่ผู้ขอใช้บริการ ทั ,งที&มีอยู่ ณ ขณะนี ,และที&ธนาคารจะได้เพิ&มเตมิตอ่ไป นอกจากนี , คูมื่อหรือเอกสารใดๆ เกี&ยวกบัการใช้บริการผ่านระบบงาน ที&ธนาคารจะประกาศ
เพิ&มเตมิตอ่ไปในภายหน้า ให้ถือว่าเป็นสว่นหนึ&งของใบคําขอสมคัรใช้บริการ/เปลี&ยนแปลงข้อมูลบริการ Krungthai Business ฉบบันี ,ด้วย รวมทั ,งผู้ขอใช้บริการยินยอมปฏิบตัิ
ตามระเบียบและวิธีปฏิบตัิของธนาคาร และ/หรือข้อกําหนดตามกฎหมายที&เกี&ยวข้อง รวมทั ,งจดัทําเอกสารอื&นใดให้แก่ธนาคารตามที&ธนาคารและ/หรือทางราชการเป็นผู้
กําหนดด้วย 

33. หากผู้ขอใช้บริการหรือธนาคารประสงค์จะยกเลกิใบคําขอสมคัรใช้บริการ/เปลี&ยนแปลงข้อมลูบริการ Krungthai Business ฉบบันี , ผู้ขอใช้บริการหรือธนาคารจะแจ้งให้อีกฝ่าย
ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าอย่างน้อย 30 วนั เมื&อครบกําหนดระยะเวลาดงักลา่วให้ถือว่าข้อตกลงนี ,เป็นอนัสิ ,นผล 
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34. ธุรกรรมใดผู้ขอใช้บริการได้ทํารายการไว้ลว่งหน้า ก่อนที&จะขอยกเลกิบริการกบัธนาคาร ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ถือว่ายงัคงมีผลใช้ได้ผกูพนัผู้ขอใช้บริการอยู่ ตราบจนกว่าผู้ขอ
ใช้บริการจะได้ทํารายการยกเลกิรายการที&ทําไว้ลว่งหน้าแล้วนั ,น 

35. ผู้ขอใช้บริการจะไม่กระทําการใดๆ อนัมีผลให้ธนาคารต้องเข้าร่วมในข้อพิพาทระหว่างผู้ขอใช้บริการกบับคุคลอื&นใด ซึ&งเกี&ยวเนื&องจากการให้บริการตามข้อตกลงนี , 
36. ข้อตกลงและเงื&อนไขการใช้บริการนี ,ให้ใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทยและให้ศาลไทยเป็นศาลที&มีเขตอํานาจในการพิจารณาข้อพิพาทที&เกิดขึ ,นตามข้อกําหนดและ

เงื&อนไขในการขอใช้บริการนี , 
37. ให้ถือว่าข้อตกลงและเงื&อนไขในข้อตกลงฉบบันี ,และข้อตกลงและเงื&อนไขของบริการแตล่ะบริการทั ,งที&ธนาคารกําหนดไว้แล้วในขณะนี ,และ/หรือที&จะมีขึ ,นตอ่ไปในภายหน้า เป็น

สว่นหนึ&งของใบคําขอสมคัรใช้บริการ/เปลี&ยนแปลงข้อมลูบริการ Krungthai Businessและกรณีที&ข้อความใดในใบคําขอสมคัรใช้บริการ/เปลี&ยนแปลงข้อมลูบริการ Krungthai 
Business และข้อตกลงและเงื&อนไขดงักล่าวข้างต้นขดัหรือแย้งกนัเอง ผู้ขอใช้บริการจะต้องปฏิบตัิตามคําวินิจฉัยของธนาคาร และให้ถือว่าคําวินิจฉัยของธนาคารดงักลา่ว
เป็นที&สดุ โดยผู้ขอใช้บริการไม่มีสทิธิโต้แย้ง และ/หรือเรียกร้องคา่เสียหายหรือคา่ใช้จ่ายใดๆ ทั ,งสิ ,นจากธนาคาร    

 
ก.     บริการพื $นฐาน ประกอบด้วย 

• บริการเรียกดขู้อมลูบญัชี (Account information & Statement) 
• บริการเรียกดรูายงาน (Report) 
• บริการโอนเงินบญัชีตนเอง (Own Account) 
• บริการโอนเงินบญัชีบคุคลอื&น (frd Party) 
• บริการโอนเงินบญัชีบคุคลอื&นหลายรายการ (Direct Credit) 

• บริการโอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay) 

• บริการจ่ายเงินเดือน (Payroll) 

• บริการโอนเงินตา่งธนาคารมีผลทนัที (ORFT) 

• บริการโอนเงินตา่งธนาคาร (SMART Credit) 

• บริการโอนเงินตา่งธนาคาร (BAHTNET) 

• บริการโอนเงินตา่งประเทศ (Outward Remittance) 

• บริการชําระคา่สนิค้าและบริการ (Bill Payment) 

• บริการสั&งซื ,อสมดุเช็คออนไลน์ (Cheque Book Ordering) 
ข.   บริการเพิ�มเตมิ  

• บริการจ่ายเงินเดือนบญัชีกรุงไทย (Payroll) แบบหายหว่ง (บริการจ่ายเงินเดือน + ความคุ้มครองด้านประกนัภยัอบุตัเิหตแุบบกลุม่) 
• บริการลงทะเบียนและตรวจสอบบญัชีผู้ รับเงิน (Beneficiaries Pre-Registered) 
• บริการ Krungthai e – Withholding Tax Plus 
• บริการชําระคา่ภาษีศลุกากรผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Krungthai e-Customs) 
• บริการชําระคา่บริการเกี&ยวกบัธุรกิจนําเข้า-สง่ออกสนิค้า (Krungthai e-Logistics) 
• บริการชําระใบแจ้งหนี ,อิเลก็ทรอนิกส์ (Krungthai e-BPP) 

 
ทั ,งนี , ในการใช้บริการพื ,นฐานตาม ก. และบริการเพิ&มเตมิตาม ข. ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เงื&อนไขและวิธีการตามที&ธนาคารกําหนด และสําหรับบริการเพิ&มเตมิตาม ข.ให้เป็นไปตาม

ข้อตกลงและเงื&อนไขของบริการแตล่ะบริการด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


