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ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการด้านการโอนเงนิ 

ค าหรือข้อความในข้อตกลงนี ้ให้มีความหมายตามท่ีได้นิยามไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ Krungthai Business เว้นแต่จะได้ก าหนดความหมายหรือให้ค านิยามศพัท์ไว้เป็นอย่างอ่ืนใน
ข้อตกลงนีห้รือจะได้แสดงให้ปรากฏโดยชดัแจ้งว่ามีความหมายเป็นอย่างอ่ืนในข้อตกลงนี ้

บริการโอนเงนิบัญชีตนเอง (Own Account) และบริการโอนเงนิบัญชีบุคคลอ่ืน (3rd Party) 
1. ค านิยาม 
บริการ Own Account Transfer และบริการ 3rd Party Transfer หมายถึง บริการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ เพ่ือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ รับโอนเงิน/คู่ค้าท่ีมีอยู่กบั
ธนาคาร ตามวนัท่ีผู้ขอใช้บริการก าหนด และผู้ขอใช้บริการต้องส่งค าสัง่โอนเงินให้แก่ธนาคารผ่านระบบบริการ Krungthai Business และอนมุตัิรายการ ตามวนัและเวลาตามท่ีธนาคาร
ก าหนด ทัง้นีธ้นาคารมีสทิธิท่ีจะไม่ให้บริการส าหรับค าขอท่ีสง่ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์หรือส่ืออ่ืนๆ และ/หรือ เกินเวลาท่ีธนาคารก าหนดดงักลา่ว 

2. ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการ Own Account Transfer และบริการ 3rd Party Transfer โดยให้ธนาคารโอนเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการเพ่ือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ รับ
โอนเงิน/คู่ค้าท่ีมีอยู่กับธนาคาร รวมถึงใช้บริการเสริมของบริการดงักล่าวตามท่ีระบุในค าขอใช้บริการ (ถ้ามี) ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์เ ง่ือนไขและวิธีการรวมทัง้ระยะเวลาตามท่ีธนาคาร
ก าหนด นอกจากนี ้ผู้ขอใช้บริการตกลงผกูพนัปฏิบตัติามข้อตกลงการใช้บริการ Krungthai Business และข้อตกลงนีท้กุประการ 

บริการโอนเงนิบัญชีบุคคลอ่ืนหลายรายการ (Direct Credit) 
1. ค านิยาม 
บริการ Direct Credit หมายถึง บริการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ เพ่ือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ รับโอนเงิน/คูค้่าท่ีมีอยู่กบัธนาคาร ตามวนัท่ีผู้ขอใช้บริการก าหนด และ
ผู้ขอใช้บริการต้องสง่ค าสัง่โอนเงินให้แก่ธนาคารผ่านระบบบริการ Krungthai Business และอนมุตัริายการ ตามวนัและเวลาตามท่ีธนาคารก าหนด ทัง้นี ้ธนาคารมีสิทธิท่ีจะไม่ให้บริการ
ส าหรับค าขอท่ีสง่ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์หรือส่ืออ่ืนๆ และ/หรือ เกินเวลาท่ีธนาคารก าหนดดงักลา่ว 
2. ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการ Direct Credit โดยให้ธนาคารโอนเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ เพ่ือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ รับโอนเงิน/คู่ค้าท่ีมีอยู่กบัธนาคาร รวมถึงใช้
บริการเสริมของบริการดงักลา่วตามท่ีระบใุนค าขอใช้บริการ (ถ้ามี) ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีการรวมทัง้ระยะเวลาตามท่ีธนาคารก าหนด นอกจากนี ้ผู้ขอใช้บริการตกลงผกูพนั
ปฏิบตัติามข้อตกลงการใช้บริการ Krungthai Business และข้อตกลงนีท้กุประการ 

บริการจ่ายเงนิเดือน (Payroll) 
1. ค านิยาม 
บริการ Payroll หมายถึง บริการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ เพ่ือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ รับโอนเงินท่ีเป็นลกูจ้าง/พนกังานของผู้ ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กบัธนาคาร และ/
หรือธนาคารอ่ืน ๆ ตามวนัท่ีผู้ขอใช้บริการก าหนด และผู้ขอใช้บริการต้องสง่ค าสัง่โอนเงินให้แก่ธนาคารผ่านระบบบริการ Krungthai Business และอนมุตัริายการ ตามวนัและเวลาตามท่ี
ธนาคารก าหนด ทัง้นี ้ธนาคารมีสทิธิท่ีจะไม่ให้บริการส าหรับค าขอท่ีสง่ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์หรือส่ืออ่ืนๆ และ/หรือ เกินเวลาท่ีธนาคารก าหนดดงักลา่ว 
2. ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการ Payroll โดยให้ธนาคารโอนเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ เพ่ือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ รับโอนเงินท่ีเป็นลกูจ้าง/พนกังานของผู้ขอใช้บริการ
ท่ีมีอยู่กับธนาคาร และ/หรือธนาคารอ่ืน ๆ  รวมถึงใช้บริการเสริมของบริการดงักล่าวตามท่ีระบุในค าขอใช้บริการ (ถ้ามี) ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีการรวมทัง้ระยะเวลาตามท่ี
ธนาคารก าหนด นอกจากนี ้ผู้ขอใช้บริการตกลงผกูพนัปฏิบตัติามข้อตกลงบริการ Krungthai Business และข้อตกลงนีท้กุประการ 

บริการจ่ายเงนิเดือนบัญชีกรุงไทย (Payroll) แบบหายห่วง (บริการจ่ายเงนิเดือน + ความคุ้มครองด้านประกันภัยอุบัตเิหตุแบบกลุ่ม) 
1. ค านิยาม 
บริการจ่ายเงินเดือนบญัชีกรุงไทย (Payroll) แบบหายหว่ง หมายถึง บริการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ เพ่ือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ รับโอนเงินท่ีเป็นลกูจ้าง/พนกังาน
ของผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กบัธนาคาร ตามวนัท่ีผู้ขอใช้บริการก าหนด โดยผู้ รับโอนเงินท่ีเป็นลกูจ้าง/พนกังานของผู้ขอใช้บริการจะได้รับสทิธิประโยชน์ความคุ้มครองด้านประกนัภยัอบุัติเหตุ
กลุม่ (เฉพาะรายการท่ีได้รับโอนเงินส าเร็จ) ตามรายละเอียดในเอกสารเพิม่เตมิ โดยให้ถือว่าเป็นสว่นหนึง่ของเอกสารแนบข้อมลูเพิม่เตมิฉบบันีด้้วย และผู้ขอใช้บริการต้องสง่ค าสัง่โอนเงนิ
ให้แก่ธนาคารผ่านระบบบริการ Krungthai Business และอนุมัติรายการ ตามวันและเวลาตามท่ีธนาคารก าหนด ทัง้นี ้ธนาคารมีสิทธิท่ีจะไม่ให้บริการส าหรับค าขอท่ีส่งผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์หรือส่ืออ่ืนๆ และ/หรือ เกินเวลาท่ีธนาคารก าหนดดงักลา่ว 
2. ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการจ่ายเงินเดือนบญัชีกรุงไทย (Payroll) แบบหายหว่ง โดยให้ธนาคารโอนเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้เพ่ือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ รับโอนเงินท่ีเป็น
ลกูจ้าง/พนกังานของผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กับธนาคาร โดยผู้ รับโอนเงินท่ีเป็นลกูจ้าง/พนกังานของผู้ขอใช้บริการจะได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองด้านประกันภยัอุบตัิเหตกุลุม่ (เฉพาะ
รายการท่ีได้รับโอนเงินส าเร็จ) รวมถึงใช้บริการเสริมของบริการดงักลา่วตามท่ีระบใุนค าขอใช้บริการ (ถ้ามี) ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีการรวมทัง้ระยะเวลาตามท่ีธนาคารก าหนด 
นอกจากนี ้ผู้ขอใช้บริการตกลงผกูพนัปฏิบตัติามข้อตกลงการใช้บริการ Krungthai Business และข้อตกลงนีท้กุประการ 

บริการโอนเงนิต่างธนาคาร (SMART Credit) 
1. ค านิยาม 

1.1 บริการ SMART Credit Next Day หมายถึง บริการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ เพ่ือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ รับโอนเงิน/คูค้่าของผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยู่
กับธนาคารอ่ืนๆ ท่ีเป็นสมาชิกในระบบ Bulk Payment System ตามวนัท่ีผู้ขอใช้บริการก าหนด โดยผู้ขอใช้บริการก าหนดวนัท่ีท่ีให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันท าการก่อนวนัท่ีท่ีให้ธนาคารโอนเงินให้แก่ผู้ รับเงิน และผู้ ขอใช้บริการต้องส่งค าสัง่โอนเงินให้แก่ธนาคารผ่ านระบบบริการ Krungthai Business และอนมุตัิ
รายการ ตามวนัและเวลาตามท่ีธนาคารก าหนด ทัง้นี ้ธนาคารมีสทิธิท่ีจะไม่ให้บริการส าหรับค าขอท่ีสง่ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์หรือส่ืออ่ืนๆ และ/หรือ เกินเวลาท่ีธนาคารก าหนดดงักลา่ว 
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1.2 บริการ SMART Credit Same Day หมายถึง บริการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ เพ่ือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ รับโอนเงิน/คู่ค้าของผู้ขอใช้บริการท่ีมี
อยู่กับธนาคารอ่ืน ๆ ท่ีเป็นสมาชิกระบบ Bulk Payment System ตามวันท่ีผู้ ขอใช้บริการก าหนด และผู้ ขอใช้บริการต้องส่งค าสัง่โอนเงินให้แก่ธนาคารผ่านระบบบริการ Krungthai 
Business และอนุมัติรายการ ตามวันและเวลาตามท่ีธนาคารก าหนด ทัง้นี ้ธนาคารมีสิทธิท่ีจะไม่ให้บริการส าหรับค าขอท่ีส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่ออ่ืนๆ และ/หรือ เกินเวลาท่ี
ธนาคารก าหนดดงักลา่ว 
2. ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการ SMART Credit โดยให้ธนาคารโอนเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการบริการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ เพ่ือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝาก
ของผู้ รับโอนเงิน/คู่ค้าของผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กบัธนาคารอ่ืนๆ ท่ีเป็นสมาชิกระบบ Bulk Payment System รวมถึงใช้บริการเสริมของบริการดงักล่าว ตามท่ีระบุในค าขอใช้บริการ (ถ้ามี) 
ทัง้นี ้ตามรายละเอียดการให้บริการท่ีธนาคารก าหนด โดยผู้ขอใช้บริการตกลงผกูพนัปฏิบตัติามข้อตกลงการใช้บริการ Krungthai Business และข้อตกลงนีท้กุประการ 
3. ผู้ขอใช้บริการสามารถสง่ค าสัง่โอนเงินตอ่รายการได้ไม่เกิน 2,000,000 บาท หรือจ านวนอ่ืนใดตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด 
4. ในกรณีวนัท่ีผู้ขอใช้บริการก าหนดวนัท่ีต้องการโอนเงินตรงกบัวนัหยดุท าการของธนาคาร ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารด าเนินการให้บริการในวนัท าการถดัไป 

บริการโอนเงนิต่างธนาคาร (BAHTNET) 
1. ค านิยาม 
บริการ BAHTNET หมายถึง บริการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ เพ่ือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ รับโอนเงิน/คู่ค้าของผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กับธนาคาร และ/หรือธนาคาร
อ่ืนๆ ท่ีเป็นสมาชิกระบบ BAHTNET ตามวนัท่ีผู้ขอใช้บริการก าหนด และผู้ขอใช้บริการต้องสง่ค าสัง่โอนเงินให้แก่ธนาคารผ่านระบบบริการ Krungthai Business และอนมุตัริายการ ตาม
วนัและเวลาตามท่ีธนาคารก าหนด ทัง้นี ้ธนาคารมีสทิธิท่ีจะไม่ให้บริการส าหรับค าขอท่ีสง่ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์หรือส่ืออ่ืนๆ และ/หรือ เกินเวลาท่ีธนาคารก าหนดดงักลา่ว 
2. ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการ BAHTNET โดยให้ธนาคารด าเนินการโอนเงินเพ่ือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ รับโอนเงิน/คู่ค้าของผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กบัธนาคารอ่ืนๆ ท่ีเป็ นสมาชิก
ระบบ BAHTNET ของธนาคารแหง่ประเทศไทย รวมถึงใช้บริการเสริมของบริการดงักลา่ว ตามท่ีระบใุนค าขอใช้บริการ (ถ้ามี) ทัง้นี ้ตามรายละเอียดการให้บริการท่ีธนาคารก าหนด โดยผู้
ขอใช้บริการตกลงผกูพนัปฏิบตัติามข้อตกลงการใช้บริการ Krungthai Business และข้อตกลงนีท้กุประการ 
3. ผู้ขอใช้บริการสามารถสง่ค าสัง่โอนเงินได้โดยไม่จ ากดัจ านวนเงินตอ่รายการ เว้นแตธ่นาคารจะประกาศก าหนดเป็นประการอ่ืน  
4. ในกรณีวนัท่ีผู้ขอใช้บริการก าหนดวนัท่ีต้องการโอนเงินตรงกบัวนัหยดุท าการของธนาคาร ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารด าเนินการให้บริการในวนัท าการถดัไป 
บริการโอนเงนิต่างธนาคารมีผลทันที (ORFT) 
1.ค านิยาม 
บริการ Other Bank Account Transfer หมายถึง บริการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ เพ่ือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ รับโอนเงิน/คูค้่าของผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กบัธนาคาร
อ่ืนๆ ที่เป็นสมาชิกในระบบ Single Payment System ตามวนัท่ีผู้ขอใช้บริการก าหนด และผู้ขอใช้บริการต้องส่งค าสัง่โอนเงินให้แก่ธนาคารผ่านระบบบริการ Krungthai Business และ
อนมุตัิรายการ ตามวนัและเวลาตามท่ีธนาคารก าหนด ทัง้นี ้ธนาคารมีสิทธิท่ีจะไม่ให้บริการส าหรับค าขอท่ีส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่ออ่ืนๆ และ/หรือ เกินเวลาท่ีธนาคารก าหนด
ดงักลา่ว 
2. ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการ Other Bank Account Transfer โดยให้ธนาคารโอนเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการเพ่ือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ รับโอนเงิน/คู่ค้าของผู้ขอใช้
บริการท่ีมีอยู่กบัธนาคารอ่ืนๆ ท่ีเป็นสมาชิกในระบบ Single Payment System รวมถึงใช้บริการเสริมของบริการดงักล่าว ตามท่ีระบุในค าขอใช้บริการ (ถ้ามี) ทัง้นี ้ตามรายละเอียดการ
ให้บริการท่ีธนาคารก าหนด โดยผู้ขอใช้บริการตกลงผกูพนัปฏิบตัติามข้อก าหนดทัว่ ไปของบริการ Krungthai Business และข้อก าหนดนีท้กุประการ 
3. ผู้ขอใช้บริการสามารถสง่ค าสัง่โอนเงินตอ่รายการได้ไม่เกิน 2,000,000 บาท หรือจ านวนอ่ืนใดตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด 
บริการโอนเงนิพร้อมเพย์ (PromptPay) 
1. ค านิยาม 

1.1 บริการ PromptPay Next Day หมายถึง บริการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ เพ่ือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ รับโอนเงิน/คู่ค้าของผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กับ
ธนาคาร และ/หรือธนาคารอ่ืนๆ ท่ีเป็นสมาชิกในระบบ PromptPay ตามวนัท่ีผู้ขอใช้บริการก าหนด โดยผู้ขอใช้บริการก าหนดวนัท่ีท่ีให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันท าการก่อนวนัท่ีท่ีให้ธนาคารโอนเงินให้แก่ผู้ รับเงิน และผู้ ขอใช้บริการต้องส่งค าสัง่โอนเงินให้แก่ ธนาคารผ่านระบบบริการ Krungthai Business และอนมุตัิ
รายการ ตามวนัและเวลาตามท่ีธนาคารก าหนด ทัง้นีธ้นาคารมีสทิธิท่ีจะไม่ให้บริการส าหรับค าขอท่ีสง่ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์หรือส่ืออ่ืนๆ และ/หรือ เกินเวลาท่ีธนาคารก าหนดดงักลา่ว 

1.2 บริการ PromptPay Same Day หมายถึง บริการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ เพ่ือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ รับโอนเงิน/คูค้่าของผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยูก่บั
ท่ีมีอยู่กับธนาคาร และ/หรือธนาคารอ่ืน ๆ ท่ีเป็นสมาชิกระบบ PromptPay ตามวันท่ีผู้ ขอใช้บริการก าหนด และผู้ ขอใช้บริการต้องส่งค าสัง่โอนเงินให้แก่ธนาคารผ่านระบบบริการ 
Krungthai Business และอนมุตัิรายการ ตามวนัและเวลาตามท่ีธนาคารก าหนด ทัง้นี ้ธนาคารมีสิทธิท่ีจะไม่ให้บริการส าหรับค าขอท่ีสง่ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ห รือสื่ออ่ืนๆ และ/หรือ เกิน
เวลาท่ีธนาคารก าหนดดงักลา่ว 

1.3 บริการ PromptPay Online หมายถึง บริการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ เพ่ือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ รับโอนเงิน/คู่ค้าของผู้ขอใช้บริการท่ีมี อยู่กบั
ธนาคาร และ/หรือธนาคารอ่ืนๆ ท่ีเป็นสมาชิกในระบบ PromptPay ตามวนัท่ีผู้ขอใช้บริการก าหนด และผู้ขอใช้บริการต้องส่งค าสัง่โอนเงินให้แก่ธนาคารผ่านระบบบริการ Krungthai 
Business และอนมุตัริายการ ตามวนัและเวลาตามท่ีธนาคารก าหนด ทัง้นีธ้นาคารมีสทิธิท่ีจะไม่ให้บริการส าหรับค าขอท่ีสง่ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์หรือส่ืออ่ืนๆ และ/หรือ เกินเวลาท่ีธนาคาร
ก าหนดดงักลา่ว 
2. ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการ PromptPay ให้ธนาคารโอนเงินจากบญัชีเงินฝากผู้ขอใช้บริการ เพ่ือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ รับโอนเงิน/คู่ค้าของผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กับท่ีมีอยู่กบั
ธนาคาร และ/หรือธนาคารอ่ืน ๆ ท่ีเป็นสมาชิกระบบ PromptPay รวมถึงใช้บริการเสริมของบริการดงักล่าว ตามท่ีระบุในค าขอใช้บริการ (ถ้ามี) ทัง้นี ้ตามรายละเอียดการให้บริการท่ี
ธนาคารก าหนด โดยผู้ขอใช้บริการตกลงผกูพนัปฏิบตัติามข้อตกลงการใช้บริการ Krungthai Business และข้อตกลงนีท้กุประการ 
3. ผู้ขอใช้บริการสามารถสง่ค าสัง่โอนเงินตอ่รายการได้ไม่เกิน 2,000,000 บาท หรือจ านวนอ่ืนใดตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด 
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4. ในกรณีวนัท่ีท่ีผู้ขอใช้บริการขอให้ธนาคารให้บริการ PromptPay Next Day และ บริการ PromptPay Same Day ตรงกับวนัหยุดท าการของธนาคาร ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคาร
ด าเนินการให้บริการในวนัท าการถดัไป 

บริการหักเงนิบัญชีบุคคลอ่ืน (Direct Debit) 
1. ค านิยาม 
บริการ Direct Debit หมายถึง บริการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากผู้ ให้ความยินยอม เพ่ือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ ตามวนัท่ีผู้ขอใช้บริการก าหนด และผู้ขอใช้บริการต้องส่ง
ค าสัง่โอนเงินให้แก่ธนาคารผ่านระบบบริการ Krungthai Business และอนมุตัริายการ ตามวนัและเวลาตามท่ีธนาคารก าหนด ทัง้นี ้ธนาคารมีสทิธิท่ีจะไม่ให้บริการส าหรับค าขอท่ีส่งผ่าน
สื่ออิเลก็ทรอนิกส์หรือส่ืออ่ืนๆ และ/หรือ เกินเวลาท่ีธนาคารก าหนดดงักลา่ว 
2. ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการ Direct Debit โดยให้ธนาคารด าเนินการจากบญัชีเงินฝากของผู้ ให้ความยินยอม เพ่ือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ ท่ีมีอยู่กบัธนาคาร รวมถึง
ใช้บริการเสริมของบริการดงักล่าวตามท่ีระบุในค าขอใช้บริการ (ถ้ามี) ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีการรวมทัง้ระยะเวลาตามท่ีธนาคารก าหนด นอกจากนี ้ผู้ขอใช้บริการตกลง
ผกูพนัปฏิบตัติามข้อตกลงการใช้บริการ Krungthai Business และข้อตกลงนีท้กุประการ 
บริการลงทะเบียนและตรวจสอบบัญชีผู้รับเงนิ (Beneficiaries Pre-Registered) 
1. ค านิยาม 
บริการ Beneficiaries Pre-Registered หมายถึง บริการตรวจสอบบัญชีผู้ รับเงินโอน ซึ่งประกอบด้วยช่ือและเลขท่ีบญัชีท่ีรับโอน รวมทัง้ประเภทบริการหนึ่งบริการใดท่ีผู้ขอใช้บริการ
ประสงค์จะใช้เพ่ือการช าระเงินเข้าบญัชีท่ีรับโอนดงักลา่วและรายละเอียดอ่ืนใดตามท่ีธนาคารก าหนด 
2. ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการ Beneficiaries Pre-Registered (บริการลงทะเบียนและตรวจสอบบญัชีผู้ รับเงิน) รายละเอียดการให้บริการท่ีธนาคารก าหนด โดยผู้ขอใช้บริการตกลง
ผกูพนัปฏิบตัติามข้อตกลงการใช้บริการ Krungthai Business และข้อตกลงนีท้กุประการ 
3. ผู้ ขอใช้บริการจะต้องจัดท าข้อมูลในรูปแบบ  File ตามท่ีธนาคารก าหนด และส่งค าสัง่บันทึกข้อมูลผ่านระบบบริการ Krungthai Business ด้วยตนเอง เพ่ือด าเนินการตรวจสอบ
รายละเอียดบญัชีท่ีรับโอนดงักล่าวกับฐานข้อมูลเงินฝากของธนาคารตามเง่ือนไขท่ีผู้ขอใช้บริการตกลงกับธนาคาร และบนัทกึข้อมูลบญัชีท่ี รับโอนท่ีปรากฏผลการตรวจสอบว่าถกูต้อง
ตรงกนัไว้ในฐานข้อมลู Beneficiaries Pre-Registered ของธนาคาร ในกรณีท่ีผลการตรวจสอบปรากฏว่ารายละเอียดบญัชีท่ีรับโอนในข้อมลูค าขอใช้ Beneficiaries Pre-Registered ของ
ผู้ขอใช้บริการท่ีธนาคารได้รับรายการใดไม่ถูกต้องตรงกบัฐานข้อมูลเงินฝาก ธนาคารจะไม่บันทกึข้อมลูของบญัชีท่ีรับโอนรายการนัน้ในฐานข้อมูล Beneficiaries Pre-Registered ของ
ธนาคาร ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบผลการด าเนินการผ่านทางระบบบริการ Krungthai Business หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีธนาคารก าหนด  
4. ผู้ขอใช้บริการรับรองว่า การสง่หรือเปิดเผยข้อมูลค าขอใช้ Beneficiaries Pre-Registered ให้แก่ธนาคาร เป็นการกระท าโดยชอบด้วยกฎหมาย และธนาคารมีสทิธิเก็บรวบรวมและใช้
ข้อมลูดงักลา่วเพ่ือด าเนินการตามค าขอดงักลา่วตอ่ไปได้  
 5. ธนาคารจะให้บริการตามเง่ือนไขหนึง่เง่ือนไขใดท่ีผู้ขอใช้บริการระบใุนข้อมลูใบค าขอใช้บริการ Beneficiaries Pre-Registered ดงันี ้ 
 (1) ไม่ต้องท าการตรวจสอบข้อมลูผู้ รับโอน  
 (2) ตรวจสอบ ประเภทบริการ และเลขท่ีบญัชี/หมายเลขพร้อมเพย์ท่ีรับโอนเงิน ท่ีผู้ขอใช้บริการประสงค์จะใช้เพ่ือการโอนเงินเข้าบญัชีท่ีรับโอนแตล่ะบญัชี 
 (3) ตรวจสอบ ประเภทบริการ ช่ือ และเลขท่ีบญัชี/หมายเลขพร้อมเพย์ท่ีรับโอนเงิน ท่ีผู้ขอใช้บริการประสงค์จะใช้เพ่ือการโอนเงินเข้าบญัชีท่ีรับโอนแตล่ะบญัชี 
 (4) ตรวจสอบ ประเภทบริการ ช่ือ เลขท่ีบญัชี/หมายเลขพร้อมเพย์ท่ีรับโอนเงิน และข้อมลูอ้างอิง 1 (Reference 1) ท่ีผู้ขอใช้บริการประสงค์จะใช้เพ่ือการโอนเงินเข้าบญัชีท่ีรับ
โอนแตล่ะบญัชี 
 (5) ตรวจสอบ ประเภทบริการ ช่ือ เลขท่ีบญัชี/หมายเลขพร้อมเพย์ท่ีรับโอนเงิน ข้อมลูอ้างอิง 1 (Reference 1) และข้อมลูอ้างอิง 2 (Reference 2) ที่ผู้ขอใช้บริการประสงค์จะ
ใช้เพ่ือการโอนเงินเข้าบญัชีท่ีรับโอนแตล่ะบญัชี 
 (6) ตรวจสอบ ประเภทบริการ เลขท่ีบญัชี/หมายเลขพร้อมเพย์ท่ีรับโอนเงิน และข้อมลูอ้างอิง 1 (Reference 1) ที่ผู้ขอใช้บริการประสงค์จะใช้เพ่ือการโอนเงินเข้าบญัชีท่ีรับโอน
แตล่ะบญัชี 
 (7) ตรวจสอบ ประเภทบริการ เลขท่ีบญัชี/หมายเลขพร้อมเพย์ท่ีรับโอนเงิน ข้อมูลอ้างอิง 1 (Reference 1) และข้อมูลอ้างอิง 2 (Reference 2) ที่ผู้ขอใช้บริการประสงค์จะใช้
เพ่ือการโอนเงินเข้าบญัชีท่ีรับโอนแตล่ะบญัชี 
 (8) ตรวจสอบ ประเภทบริการ ช่ือ ข้อมลูอ้างอิง 1 (Reference 1) รวมถึงประเภทบริการท่ีผู้ขอใช้บริการประสงค์จะใช้เพ่ือการโอนเงินเข้าบญัชีท่ีรับโอนแตล่ะบญัชี 
 (9) ตรวจสอบ ประเภทบริการ ช่ือ ข้อมูลอ้างอิง 1 (Reference 1) และข้อมูลอ้างอิง 2 (Reference 2) ที่ผู้ขอใช้บริการประสงค์จะใช้เพ่ือการโอนเงินเข้าบญัชีท่ีรับโอนแตล่ะ
บญัชี 
6. เม่ือผู้ขอใช้บริการส่งค าขอให้ธนาคารโอนเงินภายใต้บริการตามท่ีธนาคารก าหนด ระบบงานของธนาคารจะตรวจสอบรายละเอียดช่ือ และ/หรือ เล ขท่ีบญัชีท่ีรับโอน ท่ีระบุในค าขอ
ดงักลา่วกบัฐานข้อมลู Beneficiaries Pre-Registered ทัง้นี ้ธนาคารจะให้บริการโอนเงินตอ่เม่ือรายละเอียดข้อมลูในค าขอดงักลา่วกบัฐานข้อมลู Beneficiaries Pre-Registered ถกูต้อง
ตรงกนัทกุรายการเทา่นัน้ หากมีรายการใดรายการหนึง่ไม่ตรงกนัธนาคารจะไม่ให้บริการโอนเงินตามค าขอในครัง้นัน้ทัง้หมด  
7. ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า ระบบบริการ Beneficiaries Pre-Registered จะไม่สามารถให้บริการตรวจสอบรายละเอียดบญัชีท่ีรับโอนในกรณีผู้ขอใช้บริการจดัท าค าขอให้ธนาคารโอนเงิน
ภายใต้บริการตามท่ีธนาคารก าหนด โดยวิธีการท ารายการพิมพ์ข้อมลูเก่ียวกบัการโอนหรือช าระเงิน (key in) ผ่านระบบบริการ Krungthai Business โดยไม่ได้จดัท าค าสัง่การโอนเงินตาม
รูปแบบ File และเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด 

 

 



ข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการด้านการโอนเงิน 

V2 21-09-2021 

4 / 4 

 

บริการแจ้งเตือนผู้รับเงนิ (Notification) 
1. ค านิยาม 
บริการแจ้งเตือนผู้ รับเงิน (Notification) หมายถึง บริการแจ้งเตือนรายละเอียดการโอนเงินไปยงัผู้ รับเงิน รวมทัง้ประเภทบริการหนึ่งบริการใดท่ีผู้ขอใช้บริการประสงค์จะใช้เพ่ือการแจ้ง
เตือนผู้ รับเงินดงักลา่วผ่านช่องทางและรายละเอียดอ่ืนใดตามท่ีธนาคารก าหนด 
2. ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการแจ้งเตือนผู้ รับเงิน (Notification) รายละเอียดการให้บริการท่ีธนาคารก าหนด โดยผู้ขอใช้บริการตกลงผกูพนัปฏิบตัิตามข้อตกลงการใช้บริการ Krungthai 
Business และข้อตกลงนีท้กุประการ 
 
ข้อก าหนดเพิ่มเตมิส าหรับทุกๆ บริการ  

ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าในการใช้บริการนีแ้ตล่ะครัง้  ผู้ขอใช้บริการต้องจดัท าค าขอและสง่ให้แก่ธนาคารตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีธนาคารก าหนด ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการพบใน
ภายหลงัว่าค าขอท่ีสง่ให้ธนาคารในครัง้ใดระบบุญัชีท่ีรับโอนผิดพลาด หรือระบจุ านวนเงินท่ีให้ธนาคารโอนเงินเกินไปจากจ านวนเงินท่ีผู้ขอใช้บริการจะต้องช าระ หรือมีความผิดพลาดไม่
ว่าด้วยประการใดๆ และผู้ขอใช้บริการร้องขอให้ธนาคารหกัเงินคืนจากบญัชีท่ีรับโอนดงักลา่ว ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าเป็นดลุพินิจของธนาคารท่ีจะด าเนินการให้ตามค าร้องขอนัน้หรือไม่ 
ประการใดตามแตธ่นาคารจะพิจารณาเหน็สมควร 

ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีธนาคารรับจะด าเนินการให้ตามค าร้องขอของผู้ขอใช้บริการดงักลา่วในวรรคก่อน ผู้ขอใช้บริการตกลงช าระคา่ธรรมเนียม คา่บริการ คา่ใช้จ่ายโดยให้ธนาคาร
หกัจากบญัชีเงินฝากบญัชีใด ๆ ของผู้ขอใช้บริการ รวมทัง้ตกลงด าเนินการใดๆ ตามเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนดทกุประการ และแม้ธนาคารไม่สามาร ถหกัเงินคืนได้ตามค าร้องขอไม่ว่า
ทัง้หมดหรือแต่บางส่วน ไม่ว่าด้วยเหตใุดๆ ก็ตามผู้ขอใช้บริการตกลงว่าธนาคารไม่ต้องคืนเงินค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ บรรดาท่ีธนาคารได้รับไว้แล้วในการ
ด าเนินการตามค าร้องขอของผู้ขอใช้บริการดงักลา่ว 

ส าหรับอตัราค่าบริการท่ีก าหนดไว้ข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นอตัราแน่นอน หรือ ตามประกาศของธนาคาร ธนาคารยงัคงมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอตัราค่าธ รรมเนียมดงักล่าวได้ตามท่ี
ธนาคารจะประกาศหรือแจ้งให้ทราบตอ่ไป ทัง้นีผู้้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบอตัราคา่บริการ Krungthai Business ได้ท่ี Website ของธนาคาร (https://krungthai.com/th/rates) 

กรณีการโอนเงินหรือการด าเนินการตามค าขอใดๆ ของผู้ขอใช้บริการ รวมทัง้ กรณีธนาคารเป็นผู้ รับเงินโอนดงักลา่ว ผู้ขอใช้บริการรับรองว่า ธนาคารมีสทิธิด าเนินการดงักลา่ว
โดยชอบด้วยกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องทกุประการ และหากเกิดความเสียหายใดๆ หรือ ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ผู้ขอใช้บริการจะรับผิดชอบเองทกุ
ประการ    
               อนึง่ ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่าหากธนาคาร และ/หรือ บคุคลใดได้รับความเสียหายเน่ืองจากการกระท าของธนาคารตามค าร้องขอของผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการตก
ลงรับผิดชดใช้ความเสียหายดงักล่าวทัง้สิน้ โดยหากธนาคารต้องรับผิดชอบต่อบุคคลอ่ืนเพียงใด ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับผิดชอบต่อธนาคาร เพียงนัน้ ตลอดจนค่าเสียหายอ่ืนใดท่ี
ธนาคารได้รับด้วย ทัง้ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ถ้ามีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทขึน้ระหว่างผู้ขอใช้บริการกบัผู้ รับเงิน และ/หรือ บคุคลอ่ืนใด ผู้ขอใช้บริการจะรับผิดชอบแตเ่พียงฝ่าย
เดียวในการเจรจาและระงบัข้อพิพาท และหากเกิดความเสียหายขึน้แก่ผู้ขอใช้บริการ ผู้ รับเงิน และ/หรือ บคุคลอ่ืนใด ผู้ขอใช้บริการจะไม่เรียกร้องให้ธนาคารรับผิดชอบแตป่ระการใดทัง้สิน้ 


