
 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บรกิารพร้อมเพย์ (PromptPay), บริการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert)  
 Ver.2021  

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการพร้อมเพย์ (PromptPay)  
“พร้อมเพย์ส าหรับบุคคลธรรมดา” หมายความถึง เลขประจ าตัวประชาชน และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือท่ีผู้ขอใช้บริการก าหนด และ/หรือข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีอาจมีการก าหนดต่อไป (ถ้ามี) 
ซึ่งผูกกับบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ ตามท่ีผู้ขอใช้บริการสมัครลงทะเบียนไว้กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย หรือสถาบันการเงินอ่ืนในประเทศไทย 

“พร้อมเพย์ส าหรับนิติบุคคล” หมายความถึง เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี และ/หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล และ/หรือข้อมูลอื่นๆ ที่อาจมีการก าหนดต่อไป (ถ้ามี) ซึ่งผูกกับบัญชีเงินฝากของผู้ขอ
ใช้บริการ ตามท่ีผู้ขอใช้บริการสมัครลงทะเบียนไว้กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย หรือสถาบันการเงินอ่ืนในประเทศไทย  

“บริการ พร้อมเพย์” หมายความถึง บริการการท าธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ตามท่ีธนาคาร หรือสถาบันการเงินอ่ืนก าหนด หรือหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องก าหนดซึ่งเป็นการใช้บริการท่ี
สามารถระบุพร้อมเพย์ แทนการระบุเลขท่ีบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการซึ่งผูกกับพร้อมเพย์ตามท่ีผู้ขอใช้บริการสมัครลงทะเบียนไว้ ท้ั งน้ี ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการ พร้อมเพย์ กับ 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ซึ่งต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ธนาคาร”) ตามรายละเอียดการให้บริการท่ีธนาคารก าหนดโดยตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปน้ี 
1. ผู้ขอใช้บริการต้องท าค าขอหรือรายการสมัครขอใช้บริการ พร้อมเพย์กับธนาคารผ่านช่องทางตามท่ีธนาคารก าหนด อาทิเช่น ที่ท าการสาขาธนาคาร, เครื่อง ATM/ADM ของธนาคาร

, เว็บไซต์ธนาคาร (www.ktbnetbank.com) หรือ Application Krungthai NEXT ของธนาคาร  หรือ ช่องทางอื่นใดท่ีธนาคารจะจัดให้มีขึ้นในภายหน้า ท้ังนี้ การลงทะเบียนและการ
ใช้บริการ พร้อมเพย์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีระบุภายใต้ข้อตกลงน้ี และ/หรือข้อตกลงอื่นใดท่ีธนาคาร และ/หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก าหนด  

1.1 ผู้ขอใช้บริการบุคคลธรรมดาสามารถเลือกก าหนดใช้เลขประจ าตัวประชาชน และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือท่ีผู้ขอใช้บริก ารก าหนด ซึ่งผู้ขอใช้บริการจะต้องมีสิทธิ์
ครอบครองหรือใช้งานหมายเลขโทรศัพท์มือถือดังกล่าวหรือข้อมูลอื่นใดอันเน่ืองจากมีการประกาศเพิ่มเติมในภายหน้า โดยเลือกใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลาย
อย่าง เป็นข้อมูลอ้างอิง พร้อมเพย์เพื่อผูกกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเดินสะพัด (ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “บัญชี” ) ของผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กับธนาคารเพื่อสามารถใช้กับ
บริการต่างๆ ท่ีจะจัดให้มีขึ้น อาทิเช่น การโอนเงินไปยังบัญชีปลายทางด้วยเลขประจ าตัวประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ แทนการใช้หมายเลขบัญชี เป็นต้น ท้ังนี้ บัญชี
ท่ีน ามาผูกพร้อมเพย์บุคคลธรรมดาต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังน้ี 

1.1.1 บัญชีท่ีน ามาผูกพร้อมเพย์ ต้องมีสถานะการใช้บริการเป็นปกติ โดยต้องเป็นบัญชีท่ีมีชื่อผู้ขอใช้บริการเป็นเจ้าของบัญชีคนเดียวและไม่ ใช่บัญชีท่ีใช้เพื่อธุรกิจหรือ
การค้า เว้นแต่ธนาคารจะ ก าหนดเป็นอย่างอื่น 

1.1.2 เลขประจ าตัวประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์มือถือแต่ละหมายเลข สามารถก าหนดใช้เป็นพร้อมเพย์ได้หมายเลขละ 1 พร้อมเพย์ และต้องเป็นหมายเลขท่ียังไม่ถกู
ก าหนดใช้เป็นพร้อมเพย์ผูกกับบัญชีอ่ืนไม่ว่าจะเป็นบัญชีท่ีมีอยู่กับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินใด เว้นแต่ได้มีการยกเลิกการใช้เลขประจ าตัวประชาชน และ/
หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือดังกล่าวเป็นพร้อมเพย์ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขท่ีธนาคารก าหนดแล้ว 

1.1.3 พร้อมเพย์ ผูกได้กับบัญชี 1 บัญชี (รวมทุกธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินในประเทศไทย) 
1.1.4 บัญชี 1 บัญชี อาจถูกผูกกับหลายพร้อมเพย์ในเวลาเดียวกันได้ แต่จะผูกกับพร้อมเพย์ที่เป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือได้เพียง 1 หมายเลขเท่าน้ัน เว้นแต่ธนาคารจะ

ก า หนดเป็นอย่างอื่น 
1.2 ผู้ขอใช้บริการนิติบุคคลก าหนดใช้เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี และ/หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล หรือข้อมูลอื่นใดอันเน่ืองจากมีการประกาศเพิ่มเติมในภายหน้า โดยเลือกใช้ข้อมูล

ดังกล่าวอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง เป็นข้อมูลอ้างอิง พร้อมเพย์เพื่อผูกกบับัญชีของผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กบัธนาคาร เพื่อสามารถใช้กับบริการต่างๆ ท่ีจะจัดให้มีขึ้น อาทิ
เช่น การรับเงินเข้าบัญชีด้วยเลขประจ าตัวผูเสียภาษีอากรแทนการใช้หมายเลขบัญชีท่ีผูกกับข้อมูลอ้างอิง พร้อมเพย์ เป็นต้น ท้ังนี้ บัญชีท่ีน ามาผูกพร้อมเพย์นิติบุคคลต้องอยู่
ภายใต้เงื่อนไข ดังน้ี 

1.2.1 บัญชีท่ีน ามาผูกพร้อมเพย์ ต้องมีสถานะการใช้บริการเป็นปกติ 
1.2.2 เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี และ/หรือเลขทะเบียนนิติบุคคลก าหนดใช้เป็นพร้อมเพย์ได้ 1 พร้อมเพย์เท่าน้ันและต้องเป็นหมายเลขท่ียังไม่ถูกก าหนดใช้เป็นพร้อมเพย์ผูก

กับบัญชีอื่นไม่ว่าจะเป็นบัญชีท่ีมีอยู่กับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินใด เว้นแต่ได้มีการยกเลิกเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี และ/หรื อเลขทะเบียนนิติบุคคล
ดังกล่าวเป็นพร้อมเพย์ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขท่ีธนาคารก าหนดแล้ว 

2. เมื่อธนาคารได้รับค าขอหรือรายการสมัครใช้บริการ พร้อมเพย์แล้ว ธนาคารจะส่งข้อมูลการสมัครใช้บริการ พร้อมเพย์แต่ละรายการไปท าการตรวจสอบข้อมูลและลงทะเบียนพร้อมเพยก์บั
ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการลงทะเบียนพร้อมเพย์ของบริษทั เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ ากัด หรือของผู้ให้บริการรายอื่นท่ีธนาคารก าหนดต่อไป (ถ้ามี) ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “ระบบลงทะเบียน” 
โดยหากธนาคารพิจารณาพบว่า ข้อมูลท่ีผู้ขอใช้บริการระบุในใบค าขอฯ ไม่ถูกต้องอย่างชัดแจ้ง ธนาคารมีสิทธิ์แก้ไขให้ถูกต้อง หรือพิจารณาระงับการลงทะเบียน พร้อมเพย์ได้ ตามท่ี
ธนาคารเห็นสมควรโดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ ท้ังนี้ การสมัครใช้บริการ พร้อมเพย์จะมีผลก็ต่อเมื่อธนาคารได้ด าเนินการลงทะเบียนขอ้มูลในระบบลงทะเบียนเรียบร้อยแลว้ 
และธนาคารจะแจ้งผลการลงทะเบียนให้ผู้ขอใช้บริการทราบโดยธนาคารจะส่งข้อความผ่านระบบ SMS และ/หรือ E-mail ท่ีผู้ขอใช้บริการได้ให้ไว้กับธนาคาร หรือผ่านช่องทางอื่นใดท่ี
ธนาคารจะก าหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

3. กรณีท่ีธนาคารได้รับค าขอใช้บริการ พร้อมเพย์ของผู้ขอใช้บริการไว้ก่อนวันท่ีระบบลงทะเบียนจะเปิดให้บริการรับลงทะเบียน ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าธ นาคารจะรวบรวมข้อมูลตาม
รายละเอียดการสมัครของผู้ขอใช้บริการไว้ และส่งข้อมูลการสมัครใช้บริการ พร้อมเพย์ของผู้ขอใช้บริการแต่ละรายการไปท าการตรวจสอบข้อมูลและลงทะเบียน เมื่อระบบลงทะเบียนเปิด
ให้บริการรับลงทะเบียนแล้วเท่าน้ัน โดยผู้ขอใช้บริการจะทราบผลการลงทะเบียนการขอใช้บริการ พร้อมเพย์โดยธนาคารจะส่งข้อความผ่านระบบ SMS และ/หรือ E-mail ท่ีผู้ขอใช้บริการ
ได้ให้ไว้กับธนาคาร หรือผ่านช่องทางอื่นใดท่ีธนาคารจะก าหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี)  

4. ผู้ขอใช้บรกิารรับรองว่า ข้อมูลท่ีระบุไวใ้นใบค าขอฯ และ/หรือเอกสารใดๆ ที่เกีย่วข้องในการสมัครใช้บรกิาร พร้อมเพย์ น้ันเป็นขอ้มูลจริงท่ีถูกต้องสมบรูณ์และเป็นปัจจุบันส าหรับการใช้
บริการน้ีและเป็นข้อมูลของผูข้อใช้บรกิาร โดยผู้ขอใช้บริการมีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการขอใช้บริการ และท าธุรกรรมใด ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการขอใช้บรกิารน้ี รวมถึงการ
ยอมรับผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขน้ี หากมีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดใดเกิดขึน้หรือเกี่ยวเน่ือง มาจากการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นตามข้อมูลท่ีผู้ขอใช้บริการให้ไว้แก่ธนาคาร 
ธนาคารไม่จ าต้องรับผิดชอบต่อผู้ขอใช้บรกิารหรือบุคคลอ่ืนใดในความเสยีหายท่ีเกดิขึ้นแต่อย่างใด 
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5. ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผย ข้อมูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ บางประการหรือท้ังหมดของผู้ขอใช้บริการส าหรับการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ พร้อมเพย์
ตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือตามท่ีหน่วยราชการ ท่ีมีอ านาจตามกฎหมายก าหนดหรือเท่าท่ีธนาคารพิจารณาเห็นว่า จ าเป็นและเหมาะสม หรือธนาคารเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ขอใช้
บริการ และให้ความยินยอมน้ีมีผลอยู่ตลอดไป แม้จะได้มีการยกเลิกการใช้บริการน้ี หรือปิดบัญชีแล้วก็ตาม ท้ังนี้ ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูล และ/หรือรายละเอียดตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใดท้ังสิ้น 

6.  ผู้ขอใช้บริการสามารถระบุหรือใช้ พร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนส าเร็จแล้ว แทนการระบุเลขท่ีบัญชีท่ีถูกผูกกับ พร้อมเพย์นั้น เพื่อการรับโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว โดยใช้พร้อมเพย์ที่ผูกกับบัญชี
ดังกล่าวส าหรับรายการโอนเงินในประเทศได้ทันที ภายในวงเงินต่อครั้งและต่อวันท่ีผู้ขอใช้บริการหรือ ผู้โอนเงินก าหนด แต่ต้องไม่เกินจ านวนหรือหลักเกณฑ์ตามข้อตกลงของธนาคาร 
และ/หรือใช้ พร้อมเพย์ที่ผูกกับบัญชีดังกล่าวในการท าธุรกรรมอื่นใดท่ีธนาคารจะจัดให้มีขึ้นในภายหน้า 

7. ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าการท าธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีใด ๆ หากได้มีการระบุ พร้อมเพย์ที่ผูกกับบัญชีน้ันแล้ว ย่อมมีผลเท่ากับเป็นการระบุเลขท่ีบัญชีและเป็นการท าธุรกรรมกับบัญชีน้ัน ๆ 
และมีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ 

8. ผู้ขอใช้บริการสามารถแก้ไข เปล่ียนแปลง ข้อมูลและ/หรือรายละเอียดใดๆ ตลอดจนยกเลิกการใช้บริการ พร้อมเพย์ได้โดยการติดต่อแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางตามท่ีธนาคารก าหนด 
และด าเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขท่ีธนาคารก าหนด ท้ังนี้การแก้ไข เปล่ียนแปลง ข้อมูล และ/หรือรายละเอียดดังกล่าว จะมีผลก็ต่อเมื่อผู้ขอใช้บริการด าเนินการตามวิธีการและเงื่อนไข
ท่ีธนาคารก าหนดครบถ้วนสมบูรณ์ และธนาคารได้ด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบการลงทะเบียนรวมถึงแจ้งผลด าเนินการดังกล่าวให้ผู้ขอใช้บริการทราบเรียบร้อยแล้ว
เท่าน้ัน 

9. ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ผู้ขอใช้บริการมีหน้าท่ีต้องแจ้งขอเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการใช้ พร้อมเพย์เมื่อผู้ขอใช้บริการไม่ใช้งานหรือมีการโอนหรือเปลี่ยนตัวผู้ครอบครองใช้งาน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขประจ าตัวประชาชน ท่ีได้ลงทะเบียนใช้บริการ พร้อมเพย์ดังกล่าว ตามวิธีการท่ีธนาคารก าหนด  โดยธนาคารไม่มีหน้าท่ีต้อง
ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใดท้ังสิ้น หากผู้ขอใช้บริการไม่ด าเนินการขอยกเลิกการใช้ พร้อมเพย์ตามวิธีการท่ีธนาคารก าหนดและเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นผู้ขอใช้บริการจะต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแต่เพียงฝ่ายเดียว 

10. ธนาคารมีสิทธิระงับการให้บริการชั่วคราว หรือยกเลิกการให้บริการน้ี ไม่ว่าท้ังหมดหรือแต่บางส่วน หรือระงับหรือยกเลิกบริการหน่ึงบริการใดภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการน้ี 
แก่ผู้ขอใช้บริการเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าตามสมควร เว้นแต่ในกรณีท่ีธนาคารมีกรณีจ าเป็นเร่งด่วน ไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ 
ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบโดยเร็วเท่าท่ีสามารถท าได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปน้ี ธนาคารมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการพร้อมเพย์ได้ทันทีเมื่อธนาคารพบเหตุดังกล่าวได ้
10.1 เมื่อมีเหตุการณ์ท่ีธนาคารสงสัยหรือเชื่อโดยมีเหตุสมควรว่า ผู้ขอใช้บริการมิใช่เจ้าของ หรือผู้มีสิทธิใช้งานข้อมูลอ้างอิง  พร้อมเพย์หรือบัญชีเงินฝากท่ีถูกผูกกับพร้อมเพย์เพื่อใน

กิจการท่ีอาจเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีลักษณะเป็นธุรกรรมท่ีอาจผิดกฎหมาย หรือมีการใช้บริการในลักษณะท่ีผิดปกติ 
เช่น มีการท ารายการซ้ าๆ ในเวลาใกล้ๆ กันจนเป็นการรบกวนระบบการให้บริการของธนาคาร เป็นต้น หรือเป็นการฉ้อฉล หรือทุจริต หรือขัดต่อกฎหมาย หรือมีผู้บุกรุกระบบพร้อม
เพย์หรือแนวโน้มท่ีจะมีการกระท าท่ีมิชอบโดยประการใด ๆ 

10.2 บัญชีเงินฝากท่ีถูกผูกกับพร้อมเพย์ถูกระงับ หรือถูกอายัดโดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย และ/หรือปิดบัญชี ไม่ว่าโดยผู้ขอใช้บริการ หรือโดยธนาคาร หรือโดยเหตุอื่นใด  
10.3 ธนาคารต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งศาล และ/หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด  
10.4 ธนาคารได้รับแจ้งผ่านระบบลงทะเบียนว่าเลขประจ าตัวประชาชน และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรือเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี และ/หรือเ ลขทะเบียนนิติบุคคล ที่ใช้เป็น

พร้อมเพย์นั้นได้ถูกยกเลิกแล้ว 
11. ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามระเบียบ วิธีปฏิบัติ ตลอดจนข้อตกลงและเงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้บริการน้ี ทั้งท่ี มีอยู่ก่อนแล้วและท่ีจะมีขึ้นหรือมีการแก้ไข

เปล่ียนแปลงต่อไปในอนาคต ตามท่ีธนาคารจะได้ก าหนดเพิ่มเติม โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันโดยการแจ้งดังกล่าวธนาคารอาจใช้
วิธีประกาศไว้ ณ ท่ีท าการของธนาคาร หรือแจ้งในเว็บไซต์ของธนาคาร (www.krungthai.com)  และ/หรือวิธีการอื่นใดตามท่ีธนาคารก าหนดหรือเห็นสมควร โดยให้ถือว่าระเบียบหรือวิธี
ปฏิบัติ ตลอดจนข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ พร้อมเพย์ฉบับน้ีด้วย ท้ังนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขการท าธุรกรรมประเภทต่างๆ ภายใต้การ
ใช้บริการ พร้อมเพย์นี้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวตามท่ีธนาคารก าหนดด้วย โดยผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมและจะไม่โต้แย้งคัดค้าน และไม่ถือว่า
การกระท าดังกล่าวท าให้ผู้ขอใช้บริการขาดผลประโยชน์ และ/หรือได้รับความเสียหาย และสละสิทธิท่ีจะเรียกร้องค่าขาดประโยชน์และค่าเสียหายจากธนาคารท้ังสิ้น 

12. ผู้ขอใช้บริการยินยอมและตกลงช าระค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้บริการน้ี ตามท่ี ธนาคารก าหนด หากมีการปรับเปล่ียนค่าธรรมเนียม 
และ/หรือค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน  ณ ท่ีท าการสาขา/เว็บไซต์ขอ งธนาคาร (www.krungthai.com) และ/หรือ
วิธีการอื่นใดตามท่ีธนาคารก าหนดหรือเห็นสมควร ท้ังนี้ ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารหักค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ
ท่ีมีอยู่กับธนาคารได้ทันที  

13. หากผู้ขอใช้บริการเห็นว่าธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการและ/หรือค่าใช้จ่าย ไม่ถูกต้อง ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วัน 
นับจากวันท่ีธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าบริการ หากผู้ขอใช้บริการไม่แจ้งให้ธนาคารทราบถึงความไม่ถูกต้องภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการ
ตกลงให้ถือว่าธนาคารได้ด าเนินการโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ซึ่งผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่โต้แย้งคัดค้านหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารภายหลัง 

14. ธนาคารไม่ต้องรับผิดจากการท่ีธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บรกิารน้ี ซึ่งรวมถึงการท่ีธนาคารไม่สามารถลงทะเบียน พร้อมเพย์หรือให้บริการ พร้อมเพย์ได้ อัน
เน่ืองมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น ระบบสื่อสารขัดข้อง กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ปัญหาทางด้านพลังงาน การกระท าของบุคคลภายนอก อัคคีภัย ภัยพิบั ติตามธรรมชาติ การประท้วง การขนส่ง
ติดขัด การจลาจล สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลท่ีเป็นอันตรายต่างๆ (Harmful Data) หรือเหตุต่างๆ อันอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของธนาคาร 

15. ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า เอกสาร และ/หรือหนังสือ และ/หรือหลักฐานใดๆ ก็ตาม ที่ธนาคารจัดท าขึ้นอันเน่ืองมาจากการใช้บริการพร้อมเพย์นั้น มีความถูกต้องทุกประการโดยไม่
จ าต้องให้ผู้ขอใช้บริการตรวจสอบหรือลงลายมือช่ือก่อนแต่อย่างใด  

16. ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ พร้อมเพย์ฉบับน้ี ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลท่ีมีเขตอ านาจในการพิจารณาข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้นตามข้อตกลงและ
เงื่อนไขการใช้บริการน้ี 
 



 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บรกิารพร้อมเพย์ (PromptPay), บริการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert)  
 Ver.2021  

17. ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน และ/หรือข้อมูลใดๆ ของผู้ขอใช้บริการท่ีได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับธนาคารหรือท่ีธนาคารได้รับหรือ
เข้าถึงได้จากแหล่งอื่น หรือข้อมูลอื่นใดตามท่ีหน่วยงานหรือคณะกรรมการท่ีมีอ านาจตามกฎหมายประกาศก าหนด ซึ่งต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ข้อมูล” รวมท้ังให้ธนาคารส่ง โอน และ/หรือ
เปิดเผยข้อมูลของผู้ขอใช้บริการ ให้แก่บริษัท ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร หรือนิติบุคคลนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการภายนอก                   
ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง หน่วยงาน/องค์กร/นิติบุคคลใดๆ ท่ีมีสัญญากับธนาคาร หน่วยงานราชการ และ/หรือ นิติบุคคลใดๆ ท่ีธนาคารเป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์
ด้วย ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจของธนาคาร การวิเคราะห์ข้อมูล การให้และ/หรือปรับปรุงบริการ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคาร  
การท่ีธนาคารจ้างหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน ไม่ว่างานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถาม หรือ งานอื่นใด ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน 
และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดท่ีไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย  รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบของประเทศใดๆ ท่ีใช้บังคับกับธนาคาร โดยผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า ผู้ขอใช้บริการ
สามารถติดต่อธนาคารผ่านช่องทาง Call Center โทร 02-111-1111 หรือสาขาของธนาคาร ทั้งน้ี ช่องทางติดต่อธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ในอนาคต                       
โดยธนาคารจะได้แจ้งให้ทราบทาง website ของธนาคาร 
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 ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert)  
1. ค านิยาม 

ค าหรือข้อความในข้อก าหนดบริการน้ี 
1.1 “ผู้ขอใช้บริการ” หมายความถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล/หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ (ซึ่งต่อไปน้ีจะเรียกว่า “นิติบุคคล”) ท่ีประสงค์ใช้บริการของธนาคารใน

รูปแบบการเป็นผู้ส่งรายการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert Sender) และ/หรือ การเป็นผู้รับรายการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert Receiver) ของบริการโอนเงินและ/หรือช าระเงิน และ/
หรือบริการอื่นๆ ที่อาจมีการก าหนดต่อไป (ถ้ามี)  

1.2 “รายการเตือนเพื่อจ่าย” หมายความถึง ข้อความหรือรายละเอียดการเรียกเก็บเงินและ/หรือช าระค่าสินค้าและ/หรือบริการ 
1.3  “บริการเตือนเพื่อจ่าย” หรือ “PayAlert” หมายความถึง บริการรับ/ส่งรายการเรียกเก็บเงินของบริการโอนเงิน (Credit Transfer) และ/หรือบริการช าระเงิน (Bill Payment) 

และ/หรือบริการอื่นๆ ท่ีอาจมีการก าหนดต่อไป (ถ้ามี)ไปยังบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ท่ีมีบัญชีเงินฝากและผูกพร้อมเพย์กับบมจ.ธนาคารกรุงไทย  (ซึ่งต่อไปน้ีจะเรียกว่า 
“ธนาคาร”) หรือ สถาบันการเงินอ่ืน โดยตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปน้ี  

2. การสมัครใช้บริการ 
2.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงและรับทราบว่า ผู้ขอใช้บริการต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารและลงทะเบียนเพื่อใช้บริการพร้อมเพย์กับธนาคาร ท้ังน้ี  การลงทะเบียนและการใช้บริการ

พร้อมเพย์ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการพร้อมเพย์ของธนาคาร 
2.2 ผู้ขอใช้บริการต้องท าค าขอหรือรายการสมัครขอใช้บริการ เตือนเพื่อจ่าย กับธนาคารผ่านช่องทางตามท่ีธนาคารก าหนด อาทิเช่น ท่ีท าการสาขาธนาคาร หรือ ช่องทางอื่นใดท่ี

ธนาคารจะจัดให้มีขึ้นในภายหน้า ท้ังน้ี การลงทะเบียนและการใช้บริการเตือนเพื่อจ่าย ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีระบุภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการน้ี และ/หรือ
ข้อตกลงอื่นใดท่ีธนาคาร และ/หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก าหนด  

2.3 ผู้ขอใช้บริการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถเลือกก าหนดใช้เลขประจ าตัวประชาชน และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ขอใช้บริการ โดยเลือกใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างใด
อย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง เป็นข้อมูลอ้างอิง พร้อมเพย์เพื่อผูกกับบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กับธนาคารเพื่อสามารถใช้กับบริการเตือนเพื่อจ่าย โดยแบ่งการส่ง
ข้อมูลเป็น 2 รูปแบบบริการ ดังน้ี  

2.3.1 บริการโอนเงิน (Credit Transfer)  
ผู้ขอใช้บริการบุคคลธรรมดาสามารถเลือกลงทะเบียนเป็นผู้รับรายการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert Receiver) และ/หรือผู้ส่งรายการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert Sender)  

2.3.2 บริการช าระเงิน (Bill Payment) 
ผู้ขอใช้บริการบุคคลธรรมดาสามารถเลือกลงทะเบียนเป็นผู้รับรายการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert Receiver) และ/หรือผู้ส่งรายการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert Sender) 
เมื่อด าเนินการส าเร็จแล้วต้องด าเนินการให้ความยนิยอมรับรายการเตือนเพื่อจ่าย กับนิติบุคคล (Biller) เพื่อให้นิติบุคคลน้ันๆส่งรายการเรียกเก็บเงนิของบรกิารช าระ
เงิน ให้กับผู้ขอใช้บริการตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงท่ีนิติบุคคลก าหนด 
กรณีผู้ขอใช้บริการบุคคลธรรมดาเลือกลงทะเบียนพร้อมเพย์และลงทะเบียนบริการเตือนเพื่อจ่าย เป็นผู้รับรายการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert Receiver) กับสถาบัน
การเงินอื่นๆ ท่ีไม่ใชธนาคาร และมีความประสงค์รับรายการ เรียกเก็บเงินของบริการช าระเงิน ซึ่งนิติบุคคล น้ันเป็นผู้รับช าระกับ ธนาคาร  ผู้ขอใช้บริการบุคคล
ธรรมดาต้องด าเนินการให้ความยินยอมรับรายการ เตือนเพื่อจ่าย กับนิติบุคคล (Biller) เพื่อให้นิติบุคคลน้ันๆส่งรายการ เตือนเพื่อจ่าย ให้ผู้ขอใช้บริการตามเงื่อนไข
หรือข้อตกลงท่ีนิติบุคคลก าหนด โดยด าเนินการแจ้งการให้ความยินยอมผ่านนิติบุคคลดังกล่าวโดยตรง หรือผ่านธนาคารกรุงไทย  อาทิเช่น เว็บไซต์ธนาคาร
(www.ktbnetbank.com) หรือ ช่องทางอื่นใดท่ีธนาคารจะจัดให้มีขึ้นในภายหน้า    

2.4 ผู้ขอใช้บริการซึ่งเป็นนิติบุคคลสามารถเลือกก าหนดใช้เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี และ/หรือเลขทะเบียนนิติบุคคลโดยเลือกใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างใดอย่างหน่ึง เป็นข้อมูลอ้างอิง 
พร้อมเพย์เพื่อผูกกับบัญชีของผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กับธนาคาร เพื่อสามารถใช้กับบริการเตือนเพื่อจ่าย โดยแบ่งการส่งข้อมูลเป็น 2 รูปแบบบริการ ดังน้ี  

2.4.1 บริการโอนเงิน (Credit Transfer) 
ผู้ขอใช้บริการนิติบุคคลสามารถเลือกลงทะเบียนเป็นผู้รับรายการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert Receiver) และ/หรือผู้ส่งรายการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert Sender)  

2.4.2 บริการช าระเงิน (Bill Payment) 
ผู้ขอใช้บริการนิติบุคคลก าหนดลงทะเบียนเป็นผู้รับรายการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert Receiver) เมื่อด าเนินการลงทะเบียนส าเร็จแล้วต้องด าเนินการให้ความยินยอม
รับรายการเตือนเพื่อจ่าย กับนิติบุคคล (Biller) เพื่อให้นิติบุคคลน้ันๆส่งรายการเตือนเพื่อจ่าย ให้ผู้ขอใช้บริการทราบตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงท่ีนิติบุคคลน้ันก าหนด 
กรณีผู้ขอใช้บริการนิติบุคคลประสงค์ให้ธนาคารด าเนินการเป็นผู้ส่งรายการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert Sender) ส าหรับบริการ ช าระเงิน ผู้ขอใช้บริการนิติบุคคลต้อง
ลงทะเบียนขอใช้บริการพร้อมเพย์บริการช าระเงิน (PromptPay Bill Payment) กับธนาคารตามข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการท่ีธนาคารก าหนด 

2.5 เมื่อธนาคารได้รับค าขอหรือรายการสมัครใช้บริการเตือนเพื่อจ่าย แล้ว ธนาคารจะด าเนินการลงทะเบียนข้อมูลในระบบลงทะเบียน และจะด าเนินการส่งรายการสมัครใช้บรกิาร 
เตือนเพื่อจ่าย แต่ละรายการไปท าการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนพร้อมเพย์กับระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการลงทะเบียนพร้อมเพย์ของบริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์  จ ากัด 
หรือของผู้ให้บริการรายอื่นท่ีธนาคารก าหนดต่อไป (ถ้ามี) โดยหากธนาคารพิจารณาพบว่า ข้อมูลท่ีผู้ขอใช้บริการระบุในใบค าขอฯ ไม่ถูกต้องอย่างชัดแจ้ง ธนาคารมีสิทธิ์แก้ไข
ให้ถูกต้อง หรือพิจารณาระงับการสมัครหรือใช้บริการเตือนเพื่อจ่าย ได้ ตามท่ีธนาคารเห็นสมควรโดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ ท้ังนี้ การสมัครใช้บริการเตือนเพื่อ
จ่าย จะมีผลก็ต่อเมื่อธนาคารได้ด าเนินการลงทะเบียนข้อมูลในระบบลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และธนาคารจะแจ้งผลการลงทะเบียนให้ผู้ขอใช้บริการทราบโดยธนาคารจะส่ง
ข้อความผ่านระบบ SMS และ/หรือ E-mail ท่ีผู้ขอใช้บริการได้ให้ไว้กับธนาคาร หรือผ่านช่องทางอื่นใดท่ีธนาคารจะก าหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

2.6 กรณีท่ีธนาคารได้รับค าขอใช้บริการเตือนเพื่อจ่าย ของผู้ขอใช้บริการไว้ก่อนวันท่ีระบบลงทะเบียนจะเปิดให้บริการรับลงทะเบียน ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าธนาคารจะรวบรวม
ข้อมูลตามรายละเอียดการสมัครของผู้ขอใช้บริการไว้ และส่งข้อมูลการสมัครใช้บริการเตือนเพื่อจ่าย ของผู้ขอใช้บริการแต่ละรายการไปท าการตรวจสอบข้อมูลและลงทะเบียน 
เมื่อระบบลงทะเบียนเปิดให้บริการรับลงทะเบียนแล้วเท่าน้ัน โดยผู้ขอใช้บริการจะทราบผลการลงทะเบียนการขอใช้บริการเตือนเพื่อจ่าย โดยธนาคารจะส่งข้อความผ่านระบบ 
SMS และ/หรือ E-mail ท่ีผู้ขอใช้บริการได้ให้ไว้กับธนาคาร หรือผ่านช่องทางอื่นใดท่ีธนาคารจะก าหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
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2.7 ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับว่าข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ท่ีปรากฏในรายการ  เตือนเพื่อจ่าย ท่ีผู้ขอใช้บริการได้ให้ไว้กับธนาคารผ่านท่ีท าการสาขา หรือช่องทางอื่นใดท่ี
ธนาคารจะก าหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี) มีความถูกต้องครบถ้วน โดยธนาคารไม่มีหน้าท่ีในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด  

3 เงื่อนไขและวิธีการใช้บริการเตือนเพื่อจ่าย ส าหรับบริการโอนเงินและบริการช าระเงิน 
เงื่อนไขกรณีผู้ขอใช้บริการบุคคลธรรมดา 

3.1 ผู้ขอใช้บริการบุคคลธรรมดาสามารถส่งรายการเตือนเพื่อจ่าย ผ่านช่องทางตามท่ีธนาคารก าหนด อาทิเช่นเว็บไซต์ธนาคาร (www.ktbnetbank.com) หรือ Application 
Krungthai NEXT ของธนาคาร หรือช่องทางอื่นใดท่ีธนาคารจะจัดให้มีขึ้นในภายหน้า  

3.2 ผู้ขอใช้บริการบุคคลธรรมดาสามารถรับรายการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert Receiver) ผ่านระบบ SMS และ/หรือ E-mail ท่ีผู้ขอใช้บริการได้ให้ไว้กับธนาคาร หรือผ่านช่องทางอื่น
ใดท่ีธนาคารจะก าหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

3.3 บริการเตือนเพื่อจ่าย ส าหรับบริการโอนเงิน ผู้ส่งรายการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert Sender) สามารถส่งรายการเตือนเพื่อจ่าย ให้กับ ผู้รับรายการเตือนเพื่อจ่าย ได้ในรูปแบบ
รายการเดียว (Single) 

เงื่อนไขกรณีผู้ขอใช้บริการนิติบุคคล  
3.4 ผู้ขอใช้บริการนิติบุคคลสามารถรับ/ส่งรายการ PayAlert ได้ในรูปแบบรายการเดียว (Single) และ/หรือแบบหลายรายการ (Bulk File) ผ่านช่องทางตามท่ีธนาคารก าหนด อาทิ

เช่น บริการ KTB Corporate Online หรือช่องทางอื่นใดท่ีธนาคารจะจัดให้มีขึ้นในภายหน้า โดยสามารถส่งรายการเตือนเพื่อจ่าย ได้ ไม่จ ากัดจ านวนรายการ 

วิธีการใช้บริการเตือนเพื่อจ่าย 
3.5 ผู้ขอใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า การท่ีธนาคารให้บริการตามข้อตกลงและเงื่อนไขน้ี แล้ว เมื่อผู้ขอใช้บริการใช้บริการการรับ/ส่งรายการเตือนเพื่อจ่าย น้ีถือว่าเป็นไปตาม

ความประสงค์ของผู้ขอใช้บริการ ดังน้ัน หากมีความเสียหายหรือข้อผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้นกับผู้ขอใช้บริการไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย
ใด ๆ กับธนาคาร เว้นแต่ความเสียหายหรือข้อผิดพลาดดังกล่าวเกิดขึ้นจากการกระท าโดยทุจริต หรือโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของธนาคาร   

4 ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่า เมื่อผู้ขอใช้บริการได้รับหรือส่งรายการเตือนเพื่อจ่าย และหากผู้ขอใช้บริการประสงค์จะท าธุรกรรมตามรายการเตือนเพื่อจ่าย อาทิเช่น การโอนเงิน 
และ/หรือการช าระเงิน เป็นต้น ผู้ขอใช้บริการจะต้องด าเนินการตามข้อตกลงและเงื่อนไข วิธีการ ขั้นตอนการท าธุรกรรมน้ันๆ ตามท่ีธนาคารก าหนด 

5 ผู้ขอใช้บริการรับรองว่า ข้อมูลท่ีระบุไว้ในใบค าขอฯ และ/หรือเอกสารใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการสมัคร , เปลี่ยนแปลงและ/หรือยกเลิกบริการเตือนเพื่อจ่าย น้ันเป็นข้อมูลจริงท่ีถูกต้อง
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันส าหรับการให้บริการน้ีและเป็นข้อมูลของผู้ขอใช้บริการ โดยผู้ขอใช้บริการมีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการขอใช้บริการ และท าธุรกรรมใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการขอใช้บริการน้ี รวมถึงการยอมรับผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขน้ี หากมีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดใดเกิดขึ้นหรือเกี่ยวเน่ือง มาจากการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น
ตามข้อมูลท่ีผู้ขอใช้บริการให้ไว้แก่ธนาคาร ธนาคารไม่จ าต้องรับผิดชอบต่อผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลอ่ืนใดในความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแต่อย่างใด 

6 ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ บางประการหรือท้ังหมดของผู้ขอใช้บริการส าหรับการลงทะเบียนเพื่อการสมัคร , 
เปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกบริการเตือนเพื่อจ่าย ตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือตามท่ีหน่วยราชการ ท่ีมีอ านาจตามกฎหมายก าหนดหรือเท่าท่ีธนาคารพิจารณาเห็นว่า จ าเป็นและ
เหมาะสม หรือธนาคารเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ขอใช้บริการ และให้ความยินยอมน้ีมีผลอยู่ตลอดไป แม้จะได้มีการยกเลิกการใช้บริการน้ีแล้วก็ตาม ท้ังน้ี ผู้ขอใช้บริการรับทราบ
และตกลงว่า ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูล และ/หรือรายละเอียดตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใดท้ังสิ้น 

7 ผู้ขอใช้บริการสามารถแกไ้ข เปล่ียนแปลง ข้อมูลและ/หรือรายละเอียดใดๆ ตลอดจนยกเลิกการใช้บริการเตือนเพือ่จ่าย ได้โดยการติดต่อแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางตามท่ีธนาคาร
ก าหนด และด าเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขท่ีธนาคารก าหนด ท้ังน้ีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูล และ/หรือรายละเอียดดังกล่าว จะมีผลก็ต่อเมื่อผู้ขอใช้บริการด าเนินการตาม
วิธีการและเงื่อนไขท่ีธนาคารก าหนดครบถ้วนสมบูรณ์ และธนาคารได้ด าเนินการแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูลในระบบการลงทะเบียนรวมถึงแจ้งผลด าเนินการดังกล่าวให้ผู้ขอใช้บริการ
ทราบเรียบร้อยแล้วเท่าน้ัน 

8 ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ผู้ขอใช้บริการมีหน้าท่ีต้องแจ้งขอเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการใช้บริการเตือนเพื่อจ่าย เมื่อผู้ขอใช้บริการไม่ใช้งานหรือมีการเปล่ียนแปลงข้อมูล
ใดๆ ท่ีได้ลงทะเบียนใช้บริการเตือนเพื่อจ่าย ดังกล่าว ตามวิธีการท่ีธนาคารก าหนด  โดยธนาคารไม่มีหน้าท่ีต้องตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใดท้ังสิ้น หากผู้ขอใช้บริการไม่
ด าเนินการขอยกเลิกการใช้บริการเตือนเพื่อจ่าย ตามวิธีการท่ีธนาคารก าหนดและเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงฝ่าย
เดียว 

9 ธนาคารมีสิทธิระงับการให้บริการชั่วคราว หรือยกเลิกการให้บริการน้ี ไม่ว่าท้ังหมดหรือแต่บางส่วน หรือระงับหรือยกเลิกบริการหน่ึงบริ การใดภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้
บริการน้ี แก่ผู้ขอใช้บริการเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าตามสมควร เว้นแต่ในกรณีท่ีธนาคารมีกรณีจ าเป็นเร่งด่วนไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ไม่ว่า
ด้วยเหตุใดๆ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบโดยเรว็เท่าท่ีสามารถท าได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปน้ี ธนาคารมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการพร้อมเพยไ์ด้ทันทีเมื่อธนาคารพบ
เหตุดังกล่าวได้ 
9.1 เมื่อมีเหตุการณ์ท่ีธนาคารสงสัยหรือเชื่อโดยมีเหตุสมควรว่า ผู้ขอใช้บริการมิใช่เจ้าของ หรือผู้มีสิทธิใช้งานข้อมูลอ้างอิง พร้อมเพย์หรือบัญชีเงินฝากท่ีถูกผูกกับพร้อมเพย์เพื่อใช้

ในการลงทะเบียนบริการเตือนเพื่อจ่าย เพื่อใช้ในกิจการท่ีอาจเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีลักษณะเป็นธุรกรรมท่ีอาจ
ผิดกฎหมาย หรือมีการใช้บริการในลักษณะท่ีผิดปกติ เช่น มีการท ารายการซ้ าๆ ในเวลาใกล้ๆ กันจนเป็นการรบกวนระบบการให้บริการของธนาคาร เป็นต้น หรือเป็นการฉ้อฉล 
หรือทุจริต หรือขัดต่อกฎหมาย หรือมีผู้บุกรุกระบบพร้อมเพย์หรือแนวโน้มท่ีจะมีการกระท าท่ีมิชอบโดยประการใด ๆ 

9.2 บัญชีเงินฝากท่ีถูกผูกกับพร้อมเพย์เพื่อใช้ในการลงทะเบียนบริการเตือนเพื่อจ่าย ถูกระงับ หรือถูกอายัดโดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย และ/หรือปิดบัญชี ไม่ว่าโดยผู้ขอ
ใช้บริการ หรือโดยธนาคาร หรือโดยเหตุอื่นใด  

9.3 ธนาคารต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งศาล และ/หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด  
9.4 ธนาคารได้รับแจ้งผ่านระบบลงทะเบียนว่าเลขประจ าตัวประชาชน และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรือเลขประจ าตัวผู้ เสียภาษี และ/หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล ท่ีใช้

เป็นพร้อมเพย์เพื่อใช้ในการลงทะเบียนบริการเตือนเพื่อจ่าย น้ันได้ถูกยกเลิกแล้ว 

http://www.ktbnetbank.com/


 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บรกิารพร้อมเพย์ (PromptPay), บริการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert)  
 Ver.2021  

10 ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามระเบียบ วิธีปฏิบัติ ตลอดจนข้อตกลงและเงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้บริการน้ี ท้ังท่ี  มีอยู่ก่อนแล้วและท่ีจะมีขึ้นหรือมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคต ตามท่ีธนาคารจะได้ก าหนดเพิ่มเติม โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันโดยการแจ้งดังกล่าวธนาคาร
อาจใช้วิธีประกาศไว้ ณ ท่ีท าการของธนาคาร หรือแจ้งในเว็บไซต์ของธนาคาร (www.krungthai.com)  และ/หรือวิธีการอื่นใดตามท่ีธนาคารก าหนดหรือเห็นสมควร โดยให้ถือว่า
ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติ ตลอดจนข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเตือนเพื่อจ่าย ฉบับน้ีด้วย ท้ังนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขการท าธุรกรรม
ประเภทต่างๆ ภายใต้การใช้บริการเตือนเพื่อจ่าย น้ีต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวตามท่ีธนาคารก าหนดด้วย โดยผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมและ
จะไม่โต้แย้งคัดค้าน และไม่ถือว่าการกระท าดังกล่าวท าให้ผู้ขอใช้บริการขาดผลประโยชน์ และ/หรือได้รับความเสียหาย และสละสิทธิที่จะเรียกร้องค่าขาดประโยชน์และค่าเสียหาย
จากธนาคารท้ังสิ้น 

11 ผู้ขอใช้บริการยินยอมและตกลงช าระค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายใด  ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้บริการเตือนเพื่อจ่าย น้ี ตามท่ี ธนาคารก าหนด หากมีการ
ปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน  ณ ท่ีท าการสาขา/เว็บไซ ต์ของธนาคาร 
(www.krungthai.com) และ/หรือวิธีการอื่นใดตามท่ีธนาคารก าหนดหรือเห็นสมควร ท้ังน้ี ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารหักค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่าย
ใดๆ จากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กับธนาคารได้ทันที  

12 หากผู้ขอใช้บริการเห็นว่าธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการและ/หรือค่าใช้จ่าย ไม่ถูกต้อง ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 
วัน นับจากวันท่ีธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าบริการ หากผู้ขอใช้บริการไม่แจ้งให้ธนาคารทราบถึงความไม่ถูกต้องภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้ขอ
ใช้บริการตกลงให้ถือว่าธนาคารได้ด าเนินการโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ซึ่งผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่โต้แย้งคัดค้านหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารภายหลัง 

13 ธนาคารไม่ต้องรับผิดจากการท่ีธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการน้ี ซึ่งรวมถึ งการท่ีธนาคารไม่สามารถลงทะเบียนเตือนเพื่อจ่าย หรือให้บริการเตือน
เพื่อจ่าย ได้ อันเน่ืองมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น ระบบสื่อสารขัดข้อง กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ปัญหาทางด้านพลังงาน การกระท าของบุคคลภายนอก อัคคีภัย ภัยพิบัติตามธรรมชาติ การ
ประท้วง การขนส่งติดขัด การจลาจล สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลท่ีเป็นอันตรายต่างๆ (Harmful Data) หรือเหตุต่างๆ อันอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของธนาคาร 

14 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า เอกสาร และ/หรือหนังสือ และ/หรือหลักฐานใดๆ ก็ตาม ท่ีธนาคารจัดท า ขึ้นอันเน่ืองมาจากการใช้บริการเตือนเพื่อจ่าย น้ัน มีความถูกต้องทุก
ประการโดยไม่จ าต้องให้ผู้ขอใช้บริการตรวจสอบหรือลงลายมือช่ือก่อนแต่อย่างใด 

15 ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเตือนเพื่อจ่าย ฉบับน้ี ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลท่ีมีเขตอ านาจในการพิจารณาข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้นตาม
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการน้ี 

16 ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน และ/หรือข้อมูลใดๆ ของผู้ขอใช้บริการท่ีได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับธนาคารหรือท่ีธนาคารได้รับ
หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอ่ืน หรือข้อมูลอื่นใดตามท่ีหน่วยงานหรือคณะกรรมการท่ีมีอ านาจตามกฎหมายประกาศก าหนด ซึ่งต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ข้อมูล” รวมท้ังให้ธนาคารส่ง โอน และ/
หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้ขอใช้บริการ ให้แก่บริษัท ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร หรือนิติบุคคลนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการภายนอก                   
ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง หน่วยงาน/องค์กร/นิติบุคคลใดๆ ท่ีมีสัญญากับธนาคาร หน่วยงานราชการ และ/หรือ นิติบุคคลใดๆ ท่ีธนาคารเป็นคู่สัญญาหรือมี
ความสัมพันธ์ด้วย ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจของธนาคาร การวิเคราะห์ข้อมูล การให้และ/หรือปรับปรุงบริการ หรือผลิตภัณฑ์
ต่างๆของธนาคาร  การท่ีธนาคารจ้างหรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทน ไม่ว่างานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อส่ือสาร งานติดตามทวงถาม หรืองานอื่นใด ไม่ว่า
ท้ังหมดหรือบางส่วน และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดท่ีไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย  รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบของประเทศใดๆ ท่ีใช้บังคับกับธนาคาร โดยผู้ขอใช้บริการ
รับทราบว่า ผู้ขอใช้บริการสามารถติดต่อธนาคารผ่านช่องทาง Call Center โทร 02-111-1111 หรือสาขาของธนาคาร ท้ังนี้ ช่องทางติดต่อธนาคารอาจมีการเปล่ียนแปลง เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงได้ในอนาคต โดยธนาคารจะได้แจ้งให้ทราบทาง website ของธนาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


