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1. ผลติภณัฑน์ี้คอือะไร 

 

 บรกิาร KKP Mobile เป็นหนึ่งในช่องทางในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ตที่ธนาคารไดพ้ัฒนาขึน้
เพื่อใหลู้กคา้ของธนาคารสามารถบริหารจัดการดา้นการเงินไดด้ว้ยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง รองรับการท าธุรกรรมทางการ
เงินต่างๆ เช่น การเปิดบัญชีออนไลน์ การเรียกดูยอดเงินคงเหลือ รายการเดินบัญชี การท าธุรกรรมโอนเงิน การช าระค่า
สินคา้และบริการ เป็นตน้ โดยใหบ้ริการในรูปแบบ Mobile Application ซึ่งรองรับการใชง้านทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
บนพื้นฐานของระบบการรักษาความปลอดภัยที่ไดม้าตรฐาน 
 

1. บรกิารขอ้มูลบญัชี (My Account)  
• ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงนิฝากที่มีอยู่กับธนาคาร ทั้งบัญชีออมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเงิน

ฝากประจ า 
• แสดงยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงนิฝาก (Balance Inquiry) 

 
2. บรกิารเรียกดูรายการเคลื่อนไหวทางบญัชี (My Statement) 

• สามารถเรียกดูรายการเคลื่อนไหวในบญัชเีงินฝากแบบยอ้นหลงั (Statement Inquiry) โดยสามารถเรียกดูได ้6 
เดือน  

• แสดงรายการเคลื่อนไหวในบัญชเีงินฝากแบบรายวัน (Today Transaction) 

3. บรกิารเรียกดูประวตักิารท ารายการโอนเงนิ และการช าระค่าสนิคา้และบรกิาร (Transaction History) 
• สามารถเรียกดูประวัติรายการโอนเงิน และการช าระค่าสินคา้และบริการแบบยอ้นหลังได ้    6 เดือน 

 

4. บรกิารโอนเงนิ (Fund Transfer) 
โอนเงนิระหว่างบญัชีตนเอง ภายในธนาคาร  

• สามารถโอนเงินจากบัญชอีอมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน เพื่อน าเงินเขา้บัญชีออมทรัพย์  หรือบัญชีกระแส
รายวันของตนเองไดท้ันที 
 

• โอนเงนิไปยงับญัชีบุคคลอื่น ภายในธนาคาร 
สามารถโอนเงินจากบัญชอีอมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน เพื่อน าเงินเขา้บัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแส
รายวันของบุคคลอ่ืนไดท้ันที 

 
• โอนเงนิต่างธนาคาร 

สามารถโอนเงินจากบัญชอีอมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน เพื่อน าเงินเขา้บัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแส
รายวันของบุคคลอ่ืนไดท้ันที 
 
การโอนเงินรองรับการโอนเงินดว้ยเลขที่บญัช ีหมายเลขพรอ้มเพย์ (PromptPay) และ QR Code 

5. บรกิารเปิดบญัชีเงนิฝากออนไลน ์

• เปิดบญัชีเงนิฝากออนไลน ์ยนืยนัตวัตนดว้ย  
   - National Digital ID (NDID) ผ่านแอปพลิเคชั่น Mobile Banking ธนาคารอ่ืน หรือ 
   - บัตรประชาชน ผ่าน IdP Agent 
 

 



 

 

• วธีิการเปิดบญัชี 

1. กรอกรายละเอียดและท าการยืนยันตวัตนผา่นแอปพลิเคชัน่ Mobile Banking ธนาคารที่เลอืกภายใน 1 ชั่วโมง 
หรือผ่าน IdP Agent ภายใน 24 ชั่วโมง และด าเนินการตามขั้นตอนทีก่ าหนด 

2. สามารถท ารายการเปิดบัญชีผ่านแอปพลเิคชั่น KKP Mobile ไดต้ั้งแต่ 06:00 – 22:00 น. 
 

6. บรกิารรบัช าระเงนิดว้ย QR Code  

• สามารถสรา้ง QR Code เพื่อรับช าระเงินจากผูอ่ื้น เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว 

• สรา้ง QR Code จากหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือเลขประจ าตัวประชาชน ที่ไดล้งทะเบียนบริการ KKP พรอ้มเพย์
ไวกั้บธนาคาร 

• QR Code ที่สรา้งขึ้น สามารถใชแ้อปพลิเคชัน่ Mobile Banking ของธนาคารใดก็ไดส้แกนเพื่อช าระเงินได  ้

• สามารถใช ้KKP Mobile บนโทรศัพท์มือถือสแกน QR Code ทั้งของธนาคารและตา่งธนาคารเพือ่ช าระเงนิได ้
 

7. บรกิารช าระค่าสนิคา้และบรกิาร (Bill Payment) 

• สามารถหักเงินจากบัญชอีอมทรัพย์หรือบัญชกีระแสรายวนัเพื่อช าระค่าสนิคา้และบริการตา่ง  ๆได  ้

• สามารถสแกนหรือ browse QR Code / Barcode เพื่อช าระค่าสินคา้และบริการตา่งๆ ได  ้
• เรียกดูรายการช าระค่าสนิคา้และบริการยอ้นหลังได ้180 วัน 

 8. บรกิารเตอืนเพ่ือจ่าย (PayAlert) 

• สามารถเรียกเก็บเงินจากผูอ่ื้น โดยเรียกเก็บผ่านหมายเลขโทรศพัท์มือถือ หรือเลขประจ าตวัประชาชน ที่
ลงทะเบียนผ่านบริการพรอ้มเพย์ 

• ผูเ้รียกเก็บเงินและผูถู้กเรียกเก็บ จะตอ้งลงทะเบยีนบริการพรอ้มเพย์ทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อใชบ้ริการนี้ 
• รายการที่เรียกเก็บเงินจากผูอ่ื้น มีอายุในการรอรับชาระเงิน 45 วัน 

• กรณีไดร้ับขอ้ความเรียกเก็บเงิน สามารถช าระเงินใหผู้เ้รียกเก็บเงินโดยวิธีการโอนเงินหรือ วิธีการช าระค่าสินคา้
และบริการ 

9. บรกิารลงทะเบียน KKP พร้อมเพย ์(KKP PromptPay Registration) 

• สามารถลงทะเบียน KKP พรอ้มเพย์ผูกเลขประจ าตวัประชาชน หรือหมายเลขโทรศพัท์มือถือ กับบัญชีเงนิฝากของ
ท่านที่เปิดไวกั้บธนาคาร 

• เลขประจ าตัวประชาชนผกูกับบัญชีเงนิฝากได ้1 บัญชีเท่านัน้ 
• หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 1 เลขหมายผูกกับบัญชีเงินฝากได ้1 บัญชีเท่านั้น 

• บัญชีเงินฝาก 1 บัญชีผูกไดท้ั้งเลขประจ าตัวประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

10. บรกิารเรียกดูขอ้มูลข่าวสารผลติภณัฑแ์ละบรกิารของธนาคาร (Promotion) 

• สามารถเรียกดูขอ้มูลข่าวสารผลติภณัฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคาร รวมถึงขอ้เสนอพิเศษที่ธนาคารไดค้ดัสรรมา
ใหเ้ฉพาะ 

11. บรกิารบรจิาคอเิล็กทรอนกิส ์(e-Donation) 

• สามารถหักเงินจากบัญชอีอมทรัพย์หรือบัญชกีระแสรายวนัเพื่อบริจาคได  ้

• สามารถใชแ้อปพลิเคชัน KKP e-Banking / KKP Mobile และแอปพลิเคชัน KKP Securities    ในการสแกนหรือ 
browse QR Code / Barcode หรือกรอกรหัสอา้งอิง (Reference No.) เพื่อบริจาคได ้

• เรียกดูและสั่งพิมพ์รายการบริจาคยอ้นหลังได ้6 เดือน 
• อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูบ้ริจาคใหส้ามารถใชส้ิทธิ์ลดหย่อนภาษีไดโ้ดยไม่ตอ้งน าหลักฐานการบริจาคมาแสดง

ต่อกรมสรรพากร 
 

12. บรกิาร NDID Services  

• บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจทิัล ที่สามารถท าธรุกรรมบนโลกออนไลน์ไดโ้ดยไม่ตอ้งไปแสดงตนที่สาขา 
 

13. บรกิารดา้นกองทุนรวม (Mutual Fund) 
• เรียกดูขอ้มูลกองทุนรวม ขอ้มูลระดับความเสีย่งของผูข้อใชบ้ริการ (Risk Profile)  



 

 

• ท ารายการซื้อ / ขาย / สับเปลี่ยน กองทุนรวม 

• แสดงรายการเคลื่อนไหวในบัญชกีองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน    เกียรตินาคินภัทร จ ากัด ที่ได ้
ลงทุนผ่านธนาคารในฐานะตัวแทนการขายหรือรับซื้อคนื หน่วยลงทุน ยอ้นหลังได ้6 เดือน 

• สามารถท าแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนแบบออนไลนไ์ด  ้
 

14. บรกิารตรวจสอบเครดติบโูร (NCB Self Enquiry) 

• ขอขอ้มูลเครดิต และ/หรือคะแนนเครดติจากบริษัท ขอ้มูลเครดติแห่งชาต ิจ ากัด (National Credit Bureau: NCB) 

ไดแ้บบออนไลน์ 

 
15. บรกิารดา้นสนิเช่ือ 

• เรียกดูขอ้มูลรายละเอียดของบัญชีสนิเชื่อและตรวจสอบยอดหนี้คงเหลอืที่มีอยู่กับธนาคาร  

• ท ารายการช าระค่างวดได ้

• แสดง QR / Barcode เพื่อใชใ้นการช าระค่างวดได ้
• เรียกดูประวัติการช าระสนิเชื่อ 

• บริการค านวณยอดปิดสนิเชื่อ 

• สมัครบริการ Direct Debit เพื่อตัดช าระค่างวด 
• เรียกดูสถานะการอนุมัติสนิเชื่อที่มีอยู่กับธนาคาร  

• บริการแจง้เตือนวันหมดอายุภาษีรถยนต์ และประกันภยัรถยนตท์ี่มีอยู่กับธนาคาร 
 

16. บรกิารถอนเงนิไม่ใช้บตัร 

• สามารถท ารายการขอรหัสในการเบกิถอนเงนิเพื่อน าไปใชถ้อนเงินสดที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติของธนาคาร 

ที่ร่วมบริการได  ้
 

  



 

 

2. ผลติภณัฑน์ี้มีค่าบรกิารอะไรบ้าง 

อตัราค่าธรรมเนียม 

รายละเอียด ค่าธรรมเนียม 

1. ค่าธรรมเนียมการใช้บรกิาร KKP Mobile  

    1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

    1.2 ค่าธรรมเนียมรายปี ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

2. ค่าธรรมเนียมการท ารายการ  
    2.1 การโอนเงินระหว่างบัญชีตนเองภายในธนาคาร ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

    2.2 การโอนเงินไปยังบัญชีบคุคลอ่ืนภายในธนาคาร ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

    2.3 การโอนเงินต่างธนาคาร ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

    2.4 การโอนเงินพรอ้มเพย์ (PromptPay) ไม่คิดค่าธรรมเนียม 
    2.5 การช าระค่าสินคา้และบริการ Cross-Bank Bill Payment ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

    2.6 การช าระค่าสินคา้และบริการ  

- ค่าเช่าซื้อรถยนต์กับธนาคาร ไม่คิดค่าธรรมเนียม 
- ค่าสินคา้/บริการกับผูใ้หบ้ริกรอ่ืนที่มิใช่ธนาคาร ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

  2.7 การเรียกเก็บเงิน/เตือนเพือจ่าย (PayAlert) 
- การส่งรายการเรียกเก็บเงิน/เตอืนเพื่อจ่าย 

 

- การช าระเงินจากการเรียกเก็บเงนิทั่วไป  
- การช าระเงินจากการเรียกเก็บเงนิที่มีรหัส (Ref. Code)  

 

 
ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

ไม่คิดค่าธรรมเนียม 
          ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

  2.8 บริการตรวจสอบเครดิตบูโร  
- รายงานขอ้มูลเดรดติและคะแนนเครดติ 

     -    รายงานขอ้มูลเครดิต 
200 บาท ต่อรายการ 

150 บาท ต่อรายการ 
 

หมายเหตุ: 
• ค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ธนาคารจะประกาศหรือแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบ

ถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วัน หากผูใ้ชบ้ริการยังคงใชบ้ริการ KKP Mobile ภายหลังที่การ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลใชบ้ังคับ ใหถื้อว่าผูใ้ชบ้ริการตกลงยอมรับการเรียกเก็บหรือการเปลี่ยนแปลง อัตรา
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว 

• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมในการท ารายการโอนเงินทุกกรณี หากตรวจสอบแลว้พบว่าความ
ผิดพลาดเกิดจากการท ารายการของลกูคา้ เช่น เลขทีบ่ัญชปีลายทางไม่ถูกตอ้ง หรือบัญชีปลายทางมีสถานะปิด 

เป็นตน้ 
 

วงเงนิในการท าธุรกรรม 

บรกิาร สูงสุด/วนั 

1) โอนเงินระหว่างบัญชตีนเองภายในธนาคาร 99,999,999 บาท 

2) โอนเงินไปยังบัญชบีุคคลอ่ืนภายในธนาคาร 2,000,000 บาท 

3) โอนเงินต่างธนาคาร และโอนเงนิพรอ้มเพย์ (PromptPay) 2,000,000 บาท 
4) ช าระค่าสินคา้และบริการ 2,000,000 บาท 

5) โอนเงินและช าระค่าสินคา้และบริการ โดยไม่ตอ้งระบุ MyPIN 50,000 บาท 

 

สามารถปรับเปลี่ยนวงเงินในการท าธุรกรรมไดด้ว้ยตนเองในเมนกูารตั้งค่า 
 
หมายเหตุ : ลูกคา้ทีใ่ชบ้ริการ KKP e-Banking @KKP Securities จะสามารถใชว้งเงินในการท าธุรกรรมสูงสุดไดต้ามลิงค์
แนบ  https://bank.kkpfg.com/th/personal-banking/digital-banking/kkp-ebanking 

  

https://bank.kkpfg.com/th/personal-banking/digital-banking/kkp-ebanking


 

 

Term & Conditions 

3. ผลติภณัฑน์ี้มีขอ้ควรระวงัทีส่ าคญัอะไรบ้าง 

ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งตระหนักถึงภาระหนา้ที่ในการดูแลรักษารหัสประจ าตัวและรหัสผ่าน และความปลอดภัยของอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ของตนเอง โดยมีขอ้ควรระวัง ดังต่อไปนี ้

• ไม่เปิดเผยรหัสประจ าตวัและรหัสผ่านใหบุ้คคลอ่ืนทราบ 
• ไม่เขียนหรือจดรหัสผ่านไวใ้นที่ท่ีเห็นไดง้่าย 
• ท าลายเอกสารที่ใชแ้จง้รหัสประจ าตัวและรหัสผ่าน และเปลีย่นรหัสผ่านเป็นประจ า 

• ตรวจสอบรายการการท าธุรกรรมเป็นประจ า หากมีขอ้สงสยัใหต้ิดตอ่ธนาคารทันที 
• ออกจากระบบการใหบ้ริการการเงินทางอิเล็กทรอนกิส์ทุกครั้ง หลังจากท ารายการเสร็จสิน้ 
• เพื่อความปลอดภัย ก่อน Login เขา้ใชง้าน ควรตรวจสอบใหม่ั้นใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือ

อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์อ่ืนๆ ของผูใ้ชบ้ริการไม่ไดต้ิดไวรัส โดยท าการสแกน และอัพเดทฐานขอ้มูลไวรัส และลา้งคา่ 
Temporary File (Cache, Cookies) ของบราวเซอร์อย่างสม ่าเสมอ 

• ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีการปรับปรุงฐานขอ้มูลไวรัสใหท้ันสมัย และใชบ้ริการกรองไวรัสทางอินเทอร์เน็ตที่
เชื่อถือได ้ 

• ไม่ควรเขา้ใชบ้ริการผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะ และท าการออกจากระบบ (Logout) ทุกครั้งหลังเลกิใชบ้ริการ 
• ไม่ควรใชอิ้นเทอร์เนตสาธารณะ (Public Internet) เนื่องจากปัจจุบันมีโปรแกรมที่สามารถดกัจับขอ้มูลของท่านและ

อาจน าไปใชต้่อในทางที่มิชอบได ้
• ไม่ควรดัดแปลงระบบปฏิบัตกิารโดยไม่ไดร้ับอนุญาต และหลีกเลี่ยงการดาวน์โหลดหรือติดตัง้โปรแกรมจากแหลง่ที่

ไม่น่าเชื่อถือ 
• OTP คือ รหัสลับครั้งเดยีวที่ใชยื้นยันการท าธรุกรรมต่างๆ ผ่านระบบ KKP e-Banking ซึ่งรหัสลับ OTP จะใชไ้ดเ้พียง

ครั้งเดียวต่อหนึ่งธุรกรรม ไม่สามารถน ากลับมาใชง้านซ ้าได ้โดยธนาคารจะท าการส่ง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือที่
ผูใ้ชบ้ริการไดล้งทะเบียนไวกั้บธนาคารเท่านั้น โปรดระวังไม่เปิดเผยรหัส OTP หรือใหบุ้คคลอ่ืนถือโทรศัพท์มือถือ

ของท่านขณะมีการท าธุรกรรม 

• ตรวจสอบรายการการท าธุรกรรมเป็นประจ า หากมีขอ้สงสยัใหต้ิดตอ่ธนาคารทันที 

ทัง้นี้ ธนาคารไม่มีนโยบายในการสอบถามขอ้มูลส่วนตวัหรือ เบอรโ์ทรศพัทมื์อถอืของผู้ใช้บรกิารไม่ว่าผ่าน
ทางเว็บไซต ์อีเมล หรือ SMS แต่อย่างใด  

4. ท่านควรท าอย่างไร หากรายละเอียดในการตดิต่อของท่านเปลี่ยนแปลง  

สามารถติดต่อขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัไดท้ี่ธนาคารเกียรตินาคนิภทัรทุกสาขา  

5. ท่านสามารถหารายละเอียดเพิม่เตมิเก ีย่วกบัผลติภณัฑน์ี้หรือตดิต่อกบัสถาบนัการเงนิไดอ้ย่างไร 

หากมีขอ้สงสัยเพิ่มเติม สามารถเขา้ไปดรูายละเอียดหรือสอบถามเพิ่มเตมิไดท้ี่ 
• ธนาคารเกียรตินาคนิภทัรทุกสาขา 

• www.kkpfg.com 

• KKP Contact Center โทร. 02 165 5555 

6. ทางเลือกอื่นในกลุ่มบรกิารการเงนิผ่านช่องทางอเิล็กทรอนกิส  ์

• บริการ KKP e-Banking 

• บริการ KKP e-Banking @KKP Securities 
• บริการ KKP Biz e-Banking 
• บริการ KKP Phone Service 

ค าเตอืน :  
ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้เป็นขอ้มูลผลติภณัฑเ์บื้องตน้เพ่ือประกอบการตดัสนิใจ ในการใช้บรกิารลูกคา้ควรศกึษา
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขเก ีย่วกบัการใช้บรกิารดา้นการเงนิผ่านช่องทางอเิล็กทรอนกิส ์และขอ้ตกลงและเงื่อนไขใน
การใช้บรกิาร KKP e-Banking  

               ขอ้มูลในเอกสารฉบับนี ้มีผลบังคับใชไ้ดจ้นกว่าธนาคารจะมปีระกาศเปลี่ยนแปลง 

  


