ใบคำขอสมัครใช้ บริกำร KKP Biz e-Banking
วันที่   /   /    
ส่ วนที่ 1 แจ้ งความประสงค์ ใช้ บริการ KKP Biz e-Banking จึงขอให้ ข้อมูลแก่ ธนาคารตามรายละเอียดดังนี ้
ชื่อ___________________________________________________________________________________(“ ลูกค้ ำ” หรือ “ผู้ขอใช้ บริกำร”)
เลขทะเบียนนิติบุคคล / เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร / เลขประจาตัวประชาชน 
ผู้ติดต่ อประสานงานกับธนาคาร ชื่อ-นำมสกุล________________________________________________________________________________________________________
(ระบุอย่ำงน้ อย 1 คน)

รายละเอียดวงเงินการทา
รายการ
เงื่อนไขการอนุมัติรายการ
รูปแบบไฟล์ โอนเงิน
ประเภทผู้ดูแลระบบ
(กรณีไม่ระบุ ถือว่ำให้ ธนำคำรเป็ น
ผู้ดแู ลระบบ)

บริการเสริม

Email Address _____________________________________________________________________________________________________
โทรศัพท์มือถือ - โทรศัพท์ที่ทำงำน ____________________________________________________
ชื่อ-นำมสกุล________________________________________________________________________________________________________
Email Address _____________________________________________________________________________________________________
โทรศัพท์มือถือ - โทรศัพท์ที่ทำงำน ____________________________________________________
วงเงินกำรทำรำยกำรทังหมด
้
(บำท/วัน)________________________ วงเงินต่อ Bulk file (บำท/รำยกำร) _______________________________
วงเงินต่อรำยกำรแบบ Single (บำท/Bulk file) __________________วงเงินต่อรำยกำรแบบ Bulk file (บำท/รำยกำร) _____________________
กรณีไม่ได้ ระบุวงเงินกำรทำรำยกำรจะสำมำรถโอนได้ แบบไม่จำกัดวงเงิน (Unlimited)
○ ระบุเงื่อนไขพิเศษ (ตำมเอกสำรประกอบคำขอใช้ บริกำร) ○ ยกเลิกเงื่อนไขกำรอนุมตั ิรำยกำร
○ ไฟล์โอนเงินที่คนั่ ด้ วยค่ำว่ำง (Space Delimiter)
○ ไฟล์โอนเงินที่คนั่ ด้ วยเครื่ องหมำย | (| Delimiter)
 ธนำคำรเป็ นผู้ดแู ลระบบ
 บริษัทเป็ นผู้ดแู ลระบบ ทำรำยกำรได้ โดยผู้เดียว (Admin Single)
 บริษัทเป็ นผู้ดแู ลระบบ ทำรำยกำรได้ โดยมีผ้ ทู ำรำยกำรและผู้อนุมตั ิ (Admin Maker & Admin Authorizer)
 บริกำร KKP Financial Gateway
○ บริกำร Direct Credit
○ บริกำร KKP Bill Payment*
○ บริกำรอื่นๆ(โปรดระบุ) ____________________

ข้ ำพเจ้ ำรับรองว่ำ ข้ อมูลและรำยละเอียดที่ข้ำพเจ้ ำให้ ไว้ แก่ธนำคำรในคำขอนี ้ และ/หรื อ ข้ อมูลในเอกสำรประกอบคำขอใช้ บริ กำรทังหมด
้
ถู กต้ อง ครบถ้ วน และเป็ นควำมจริ ง และข้ ำพเจ้ ำได้ รับทรำบ
และตกลงผูกพันตำมข้ อตกลงและเงื่อนไขกำรใช้ บริ กำร KKP Biz e-Banking และข้ อตกลงเกี่ยวกับอัตรำและวิธีกำรชำระค่ำธรรมเนียมกำรใช้ บริ กำร KKP Biz e-Banking (หำกมี) รวมถึงที่จะได้ มีกำรแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงต่อไปทุกประกำร ทัง้ นี ้ ข้ ำพเจ้ ำตกลงให้ เอกสำรประกอบคำขอใช้ บริ กำร ข้ อตกลงและเงื่อนไขกำรใช้ บริ กำร KKP Biz e-Banking และข้ อตกลงเกี่ยวกับอัตรำและวิธีกำรชำระค่ำธรรมเนียมกำรใช้
บริ กำร KKP Biz e-Banking (หำกมี) เป็ นส่วนหนึ่งของคำขอนี ้ ทัง้ นี ้ หำกบัญชีเงินฝำกของข้ ำพเจ้ ำตำมที่แจ้ งให้ ไว้ แก่ธนำคำรสำหรับใช้ บริ กำร KKP Biz e-Banking เป็ นบัญชีเงินฝำกที่ไม่เคลื่อนไหว ข้ ำพเจ้ ำ
ขอให้ ธนำคำรดำเนินกำรปลดบัญชีเงินฝำกดังกล่ำวจำกกำรเป็ นบัญชีไม่เคลื่อนไหว
ข้ ำพเจ้ ำรับทรำบและตกลงว่ำธนำคำรเป็ นผู้มีดลุ ยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในกำรพิจำรณำให้ บริกำร KKP Biz e-Banking แก่ข้ำพเจ้ ำตำมที่ธนำคำรเห็นสมควร

ลงชื่อผู้ขอใช้ บริการ
นิติบคุ คล/บุคคลธรรมดำที่เป็ นเจ้ ำของธุรกิจ/ผู้มีอำนำจลงนำม

___________________________________________________________________________
ประทับตรำ (ถ้ ำมี)

(____________________________________________________________________________________)

สาหรับเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร
ชื่อผู้ประสำนงำนธนำคำร

สำหรับสำขำที่ผ้ ขู อใช้ บริกำรยื่นใบคำขอสมัครใช้ บริกำร

สำหรับส่วนงำนผู้ดแู ลบริกำร KKP Biz e-Banking

____________________________________________

สำขำ_______________________________________________

ผู้ทำรำยกำร______________________________วันที่ ______________________

รหัสพนักงำน _________________________________ SSID___________________/ Job No. ____________________

ผู้อนุมตั ิ__________________________________วันที่ ______________________

ตำแหน่ง/หน่วยงำน

ชื่อ-สกุลผู้ตรวจสอบ____________________________________

รหัสบริษัท__________________________________________________________

____________________________________________

รหัสพนง.________________________วันที่ ________________

โทรศัพท์ติดต่อ

ชื่อ-สกุลผู้อนุมตั ิ_______________________________________

____________________________________________

รหัสพนง.________________________วันที่ ________________

รหัสบริษัท (3-4 ตัวอักษร)
____________________________________________
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เอกสำรประกอบคำขอใช้ บริกำร KKP Biz e-Banking

โทรศัพท์มือถือ -
โทรศัพท์ที่ทำงำน____________________________
Email Address ____________________________

2

Maker

Maker

Signer
Single
User
Viewer

ชือ่ -สกุล ภำษำไทย___________________________
ชื่อ-สกุล ภำษำอังกฤษ_________________________

Maker
Checker
Signer
Single
User

Username             

Viewer

ชือ่ -สกุล ภำษำไทย___________________________
ชื่อ-สกุล ภำษำอังกฤษ_________________________

Maker

โทรศัพท์ทีทำงำน____________________________
Email Address ____________________________

เลขบัญชี ___ ___ - ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ - __

Checker

Username             

โทรศัพท์มือถือ -

เลขบัญชี ___ ___ - ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ - __

Single
User

ชือ่ -สกุล ภำษำไทย___________________________
ชื่อ-สกุล ภำษำอังกฤษ_________________________

โทรศัพท์ทีทำงำน____________________________
Email Address ____________________________

เลขบัญชี ___ ___ - ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ - __

Signer

Viewer

โทรศัพท์มือถือ -

เลขบัญชี ___ ___ - ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ - __

Checker

Username             

โทรศัพท์ทีทำงำน____________________________
Email Address ____________________________

5

Single
User

ชือ่ -สกุล ภำษำไทย___________________________
ชื่อ-สกุล ภำษำอังกฤษ_________________________

โทรศัพท์มือถือ -

4

Signer

Viewer

โทรศัพท์ทีทำงำน____________________________
Email Address ____________________________

3

Checker

Username             

โทรศัพท์มือถือ -

เลขบัญชี ___ ___ - ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ - __

Maker

บริกำรอื่นๆ____________________________________

ธุรกิจรถยนต์
(DCM)
HP Manage Case
Floor Plan /HP Dealer Statement

ชือ่ -สกุล ภำษำไทย___________________________
ชื่อ-สกุล ภำษำอังกฤษ_________________________

Bill Payment (Report Inquiry)
PayAlert

Viewer

Pay Bill
Direct Debit

Username             

E-Withholding Tax

1

Role

Own Account Transfer

(Username ระบุตวั อักษร (a-z) ตัวเลข (0-9) หรื อเครื่ องหมำย ( . _ )
ควำมยำวอย่ำงน้ อย 6 ตัวอักษร และกรณีมีกำรโอนเงินหรื อหักเงิน
หมำยเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้ งำนระบบแต่ละรำย
จะต้ องไม่ใช่หมำยเลขเดียวกัน)

Bank Account Statement
Direct Credit

ลาดับ

ข้ อมูลผู้ใช้ งานระบบและข้ อมูลบัญชี

บริกำรอื่นๆ __________________________________

สินเชื่อธุรกิจ
Loan Statement

บริกำรทำง
กำรเงินทัว่ ไป
(CIB)

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลผู้ใช้ งานระบบและข้ อมูลบัญชี

Checker
Signer
Single
User

…………………………………………..……ลงชื่อผู้ขอใช้ บริกำร
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ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลผู้ดูแลระบบ
ประเภทของผู้ดแู ลระบบที่ทำงผู้ขอใช้ บริกำรกำหนดได้ เอง (Corporate Administrator) มี 2 ประเภท ดังนี ้
1. ผู้ดแู ลระบบทำรำยกำรได้ โดยผู้เดียว (Admin Single)
2. ผู้ดแู ลระบบทำรำยกำรได้ โดยมีผ้ ทู ำรำยกำรและผู้อนุมตั ิ (Admin Maker และ Admin Authorizer)
1 Username : admin1
ชื่อ-สกุล ภำษำไทย________________________________________________________
ชื่อ-สกุล ภำษำอังกฤษ_____________________________________________________
Email Address __________________________________________________________

○ Single
○Maker
○ Authorizer
โทรศัพท์มือถือ -
โทรศัพท์ที่ทำงำน___________________________

2

Username : admin2
ชื่อ-สกุล ภำษำไทย________________________________________________________
ชื่อ-สกุล ภำษำอังกฤษ_____________________________________________________
Email Address __________________________________________________________

○ Single
○Maker
○ Authorizer
โทรศัพท์มือถือ -
โทรศัพท์ที่ทำงำน___________________________

3

Username : admin3
ชื่อ-สกุล ภำษำไทย________________________________________________________
ชื่อ-สกุล ภำษำอังกฤษ_____________________________________________________
Email Address __________________________________________________________

○ Single
○Maker
○ Authorizer
โทรศัพท์มือถือ -
โทรศัพท์ที่ทำงำน___________________________

4

Username : admin4
ชื่อ-สกุล ภำษำไทย________________________________________________________
ชื่อ-สกุล ภำษำอังกฤษ_____________________________________________________
Email Address __________________________________________________________

○ Single
○Maker
○ Authorizer
โทรศัพท์มือถือ -
โทรศัพท์ที่ทำงำน___________________________

5

Username : admin5
ชื่อ-สกุล ภำษำไทย________________________________________________________
ชื่อ-สกุล ภำษำอังกฤษ_____________________________________________________
Email Address __________________________________________________________

○ Single
○Maker
○ Authorizer
โทรศัพท์มือถือ -
โทรศัพท์ที่ทำงำน___________________________

6

Username : admin6
ชื่อ-สกุล ภำษำไทย________________________________________________________
ชื่อ-สกุล ภำษำอังกฤษ_____________________________________________________
Email Address __________________________________________________________

○ Single
○Maker
○ Authorizer
โทรศัพท์มือถือ -
โทรศัพท์ที่ทำงำน___________________________

เอกสารแนบประกอบการสมัคร
กรณีนิติบคุ คล

กรณีบคุ คลธรรมดำเจ้ ำของธุรกิจ

 สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุ คล ออกโดยสำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (อำยุไม่เกิน 6 เดือน) หรื อสำเนำเอกสำรแสดงกำรจดทะเบียน
ออกโดยหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้ อง (กรณีเป็ นนิติบคุ คลที่ไม่ได้ จดทะเบียนกับสำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท)
 สำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทหรื อผู้ถือหุ้น หรื อหนังสือแสดงควำมประสงค์ในกำรขอสมัครใช้ บริกำร (กรณีเป็ นนิติบคุ คลที่ไม่ได้
จดทะเบียนกับสำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท)
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรื อหนังสือเดินทำงของผู้มีอำนำจลงนำม
 หนังสือมอบอำนำจและสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรื อหนังสือเดินทำงของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ (กรณีมอบอำนำจ)
 สำเนำทะเบียนพำณิชย์/ใบค้ ำของเก่ำ
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน

…………………………………………..……ลงชื่อผู้ขอใช้ บริกำร
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ข้ อตกลงเกี่ยวกับอัตราและวิธกี ารชาระค่ าธรรมเนียมการใช้ บริการ KKP Biz e-Banking
ข้ าพเจ้ า______________________________________________________________________________________________________ (“ผู้ขอใช้ บริการ”)
ตกลงชาระค่ าธรรมเนียมจากการใช้ บริการ KKP Biz e-Banking ให้ แก่ ธนาคารตามรายละเอียดดังต่ อไปนี ้
ช่ องทางการทารายการ Direct Credit และ Direct Debit
○ KKP Biz e-Banking
○ Financial Gateway
บริการด้ านการชาระเงิน (Direct Credit)
○ เพิ่ม
○ เปลี่ยนแปลง
ค่ าธรรมเนียมการเชื่อมต่ อระบบ
ค่ าธรรมเนียมการใช้ บริการ
โอนเงินภายในธนาคาร
ค่ าธรรมเนียมการใช้ บริการ
โอนเงินไปยังบัญชีเงินเดือน
ค่ าธรรมเนียมการใช้ บริการโอนเงินไปยัง
บัญชีต่างธนาคาร

ค่ าธรรมเนียมการใช้ บริการโอนเงินไปยัง
บัญชีต่างธนาคารผ่ าน Fast Transfer

อัตรำค่ำธรรมเนียม__________________________บำท *ไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่มและเรียกเก็บครัง้ แรกเท่ำนัน้
อัตรำค่ำธรรมเนียม___________________________บำท/รำยกำร
○ แสดงรำยละเอียดรำยกำรโอนเงินเดือน ○ Payroll
○ Payroll Plus
อัตรำค่ำธรรมเนียม___________________________บำท/รำยกำร
ช่ วงเงินโอน
อัตราค่ าธรรมเนียม
ไม่เกิน_______________________ บำท

__________________ บำท/รำยกำร

ไม่เกิน_______________________ บำท

__________________ บำท/รำยกำร

ไม่เกิน_______________________ บำท

__________________ บำท/รำยกำร

ไม่เกิน_______________________ บำท

__________________ บำท/รำยกำร

อัตรำค่ำธรรมเนียม (ต้ นทำง) ___________________________บำท/รำยกำร

○ ชำระทันที

ค่ าธรรมเนียมการใช้ บริการเตือนเพื่อจ่ าย อัตรำค่ำธรรมเนียม___________________________บำท/รำยกำร
ค่ าธรรมเนียมการใช้ บริการหักและนาส่ ง
อัตรำค่ำธรรมเนียม___________________บำท/รำยกำร *ไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่มและผู้ขอใช้ บริกำรเป็นผู้รับภำระค่ำธรรมเนียมเท่ำนัน้
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์
บริการด้ านการเรียกเก็บเงิน (Direct Debit)
○ เพิ่ม
○ เปลี่ยนแปลง
ค่ าธรรมเนียมการใช้ บริการหักเงินจาก
อัตรำค่ำธรรมเนียม___________________________บำท/รำยกำร
บัญชีเงินฝากภายในธนาคาร
ค่ าธรรมเนียมการใช้ บริการ
อัตรำค่ำธรรมเนียม___________________________บำท/รำยกำร
Online payment with Finnet
รายละเอียดการชาระค่ าธรรมเนียม Direct Credit และ Direct Debit
ผู้รับภาระ
○ ผู้ขอใช้ บริกำร
○ ผู้รับเงิน/ ผู้ชำระเงิน

○ บัญชีเงินฝำกที่ขอใช้ บริกำร
○ บัญชีเงินฝำกเลขที่*_______

_________ ชื่อบัญชี________________ _____________

* ผู้ขอใช้ บริกำรตกลงให้ ธนำคำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกที่มีอยู่กบั ธนำคำรตำมที่ระบุ เพื่อชำระค่ำธรรมเนียมกำรใช้ บริกำรตำมที่ระบุในข้ อตกลงนี ้

วิธีชาระค่ าธรรมเนียม

○ ชำระทันที

○ ชำระสิ ้นวัน

○ ชำระเป็ นรำยเดือน กำหนดชำระทุกวันที่ _______ ของเดือนถัดไป**

** เริ่ มนับคำสัง่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ถึงวันที่สิ ้นเดือนของแต่ละเดือน โดยจะทำกำรเก็บค่ำธรรมเนียมตรงตำมวันที่กำหนดข้ ำงต้ น ไม่ว่ำวันดังกล่ำวจะตรง
กับวันหยุดหรือไม่ก็ตำม
หมำยเหตุ : กรณี ที่ ธนำคำรด ำเนิ นกำรตำมคำสั่งโอนเงิ นต่ำงธนำคำรของผู้ขอใช้ บริ กำรไม่ สำเร็ จและมีภำระค่ำธรรมเนียมเกิ ดขึ น้ ผู้ขอใช้ บริ กำร
ตกลงยินยอมเป็ นผู้รับภำระค่ำธรรมเนียมที่เกิดขึ ้นดังกล่ำวแต่เพียงผู้เดียว แม้ ว่ำในข้ อตกลงฉบับนี ้จะกำหนดผู้รับภำระค่ำธรรมเนียมเป็ นผู้รับเงินก็ตำม

ลงชื่อผู้ขอใช้ บริการ
นิติบคุ คล/บุคคลธรรมดำที่เป็ นเจ้ ำของธุรกิจ/ผู้มีอำนำจลงนำม

ประทับตรำ (ถ้ ำมี)

____________________________________________________________
(__________________________________________________________________)
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เอกสำรประกอบคำขอใช้ บริกำรย่อย กรณีระบุเงื่อนไขพิเศษในกำรอนุมตั ิรำยกำร

ั ชี __ __ - __ __ __ __ __ __ __- __
เลขที่บญ

ั ชี __ __ - __ __ __ __ __ __ __- __
เลขที่บญ

ั ชี __ __ - __ __ __ __ __ __ __- __
เลขที่บญ

ั ชี __ __ - __ __ __ __ __ __ __- __
เลขที่บญ

ั ชี __ __ - __ __ __ __ __ __ __- __
เลขที่บญ

________
__
บริกำรอื่นๆ___

______
ั ชี __ __ - __ __ __ __ __ __ __- __
เลขที่บญ

__________
__
บริกำรอื่นๆ_____

○ เพิ่ม ○ ยกเลิก ○ เปลี่ยนแปลง
ชื่อบริกำรย่อย _____________________________________
วงเงินสูงสุดต่อวัน___________________________________

___________

3

PayAlert

○ เพิ่ม ○ ยกเลิก ○ เปลี่ยนแปลง
ชื่อบริกำรย่อย _____________________________________
วงเงินสูงสุดต่อวัน___________________________________

Direct Debit

2

Pay Bill

○ เพิ่ม ○ ยกเลิก ○ เปลี่ยนแปลง
ชื่อบริกำรย่อย _____________________________________
วงเงินสูงสุดต่อวัน___________________________________

E-Withholding Tax

1

Own Account Transfer

ข้ อมูลบริการ
Direct Credit

ลาดับ

Payroll

บริการทางการเงินทั่วไป

บริกำรอื่นๆ_________

รหัสบริษัท
       (รหัสบริ ษท
ั 7 หลัก)
ชื่อผู้ใช้ บริการภาษาไทย
ภาษาไทย
รายละเอียดบริการที่ผูกกับหมายเลขบัญชี (Service link with account)

4

○ เพิ่ม ○ ยกเลิก ○ เปลี่ยนแปลง
ชื่อบริกำรย่อย _____________________________________
วงเงินสูงสุดต่อวัน___________________________________
รายละเอียดกลุ่มผู้ใช้ งานระบบ (User Group)
Group: ○ Checker

○Signer

Group Name: ____________________________________________________

ชื่อ-นามสกุล ________________________________________

ชื่อ-นามสกุล ___________________________________________ ชื่อ-นามสกุล _________________________________________

ชื่อ-นามสกุล ________________________________________

ชื่อ-นามสกุล ___________________________________________ ชื่อ-นามสกุล _________________________________________

Group: ○ Checker

○Signer

Group Name: ____________________________________________________

ชื่อ-นามสกุล ________________________________________

ชื่อ-นามสกุล ___________________________________________ ชื่อ-นามสกุล _________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

ชื่อ-นามสกุล ________________________________________

ชื่อ-นามสกุล ___________________________________________ ชื่อ-นามสกุล _________________________________________

Group: ○ Checker

○Signer

Group Name: _______________________________________________________________________

ชื่อ-นามสกุล ________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
ชื่อ-นามสกุล ___________________________________________ ชื่อ-นามสกุล _________________________________________

ชื่อ-นามสกุล ________________________________________

ชื่อ-นามสกุล ___________________________________________ ชื่อ-นามสกุล _________________________________________

รายละเอียด Workflow
Workflow Name: ___________________________________________________________________________________________________________________________
Sub Service Name: ________________________________________________________

○ Checker

○Signer

Description: ____________________________________________________________

Username/Group Name: ___________________________________Tier: _______
Username/Group Name: ___________________________________ Tier: _______
Username/Group Name: ___________________________________ Tier: _______
Username/Group Name: ___________________________________ Tier: _______

Maximum:______________________________ Condition: _____
Maximum:______________________________ Condition: _____
Maximum:______________________________ Condition: _____
Maximum:______________________________ Condition: _____

Workflow Name: ___________________________________________________________________________________________________________________________
Sub Service Name: ________________________________________________________
Description: __________________________________________________
○ Checker

○Signer

Username/Group Name: ___________________________________Tier: _______
Username/Group Name: ___________________________________ Tier: _______
Username/Group Name: ___________________________________ Tier: _______
Username/Group Name: ___________________________________ Tier: _______
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Maximum:______________________________ Condition: _____
Maximum:______________________________ Condition: _____
Maximum:______________________________ Condition: _____
Maximum:______________________________ Condition: _____

ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการ KKP Biz e-Banking
ข้ ำพเจ้ ำซึ่งได้ ลงนำมในคำขอสมัครใช้ บริ กำร KKP Biz e-Banking (“ผู้ขอใช้ บริ กำร”) ตกลงผูกพันและปฏิบตั ิตำมข้ อตกลงและเงื่อนไขกำรใช้ บริ กำร KKP Biz e-Banking ที่ธนำคำรเกียรตินำคินภัทร
จำกัด (มหำชน) (“ธนำคำร”) กำหนดดังต่อไปนี ้
1. คานิยาม
ในข้ อตกลงนี ้คำว่ำ
1.1 “บริการนี”้ หมำยถึง บริกำร KKP Biz e-Banking ซึง่ เป็ นบริกำรทำงกำรเงินผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้ วยบริกำรทำงกำรเงินทัว่ ไป บริกำรสำหรับลูกค้ ำธุรกิจรถยนต์ และ
บริกำรอื่นๆ ที่ธนำคำรจะจัดให้ มีขึ ้นต่อไป โดยผู้ขอใช้ บริกำรสำมำรถใช้ บริกำรดังกล่ำวได้ ผ่ำนทำงระบบ KKP Biz e-Banking ที่ธนำคำรจัดขึ ้น
1.2 “ระบบ KKP Biz e-Banking” หมำยถึง ระบบที่ธนำคำรได้ จดั ขึ ้นสำหรับกำรให้ บริกำรตำมข้ อตกลงนี ้แก่ผ้ ขู อใช้ บริกำร
1.3 “บริ การหักบัญชีอัตโนมัติ” หรื อ “บริ การ Direct Debit” หมำยถึง บริกำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกของบุคคลซึง่ มีบญ
ั ชีเงินฝำกอยู่กับธนำคำร และนำเงินเข้ ำบัญชีเงินฝำกของผู้ขอ
ใช้ บริกำรที่มีอยู่กบั ธนำคำร ตำมคำสัง่ ของผู้ขอใช้ บริกำร
1.4 “บริการโอนเงินอัตโนมัติ” หรื อ “บริการ Direct Credit” หมำยถึง บริกำรโอนเงินจำกบัญชีเงินฝำกของผู้ขอใช้ บริกำรที่มีอยู่กบั ธนำคำรไปยังบัญชีเงินฝำกอื่นใด ตำมคำสัง่ ของผู้ขอใช้ บริกำร
1.5 “บริการ Payroll Plus” หมำยถึง บริกำรโอนเงินจำกบัญชีเงินฝำกของผู้ขอใช้ บริกำรที่มีอยู่กบั ธนำคำรไปยังบัญชีเงินฝำกอื่นใดเพื่อประโยชน์ในกำรชำระเงิน เดือนให้ แก่พนักงำนหรื อ
ลูกจ้ ำงของผู้ขอใช้ บริกำรแบบมีประกันชีวิตและ/หรื อประกันวินำศภัย
1.6 “บริ การโอนเงินทีละรายการ” หรื อ “บริ การ Single Credit Transfer” หมำยถึง บริ กำรโอนเงินทีละรำยกำรจำกบัญชีเงินฝำกของผู้ขอใช้ บริ กำรที่มีอยู่กบั ธนำคำรไปยังบัญชีเงิน
ฝำกอื่นใด ตำมคำสัง่ ของผู้ขอใช้ บริกำร
1.7 “บริการเรียกดูข้อมูลบัญชีเงินฝาก” หรื อ “บริการ Bank Account Statement” หมำยถึง บริกำรเรี ยกดูรำยกำรเคลื่อนไหวในบัญชีเงินฝำกของผู้ขอใช้ บริกำรที่มีอยู่กบั ธนำคำร ไม่
ว่ำจะแสดงในรูปแบบยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝำก (Balance Inquiry) รำยกำรเคลื่อนไหวในบัญชีเงินฝำกแบบย้ อนหลัง (Statement Inquiry) หรื อรำยกำรเคลื่อนไหวในบัญชีเงิน
ฝำกแบบรำยวัน (Today Transaction) หรื อตำมรูปแบบอื่นและรำยละเอียดตำมที่ธนำคำรกำหนดไว้ ในคู่มือ
1.8 “บริ การหักและนาส่ งภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ ” หรื อ “บริ การ KKP e-Withholding Tax” หมำยถึง บริ กำรรวบรวมข้ อมูลกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยของผู้ขอใช้ บริ กำรและ
บริกำรกำรเป็ นตัวแทนดำเนินกำรยื่นรำยกำรภำษีหกั ณ ที่จ่ำย และนำส่งภำษี หกั ณ ที่จ่ำย ที่ได้ หกั ไว้ ดงั กล่ำวให้ แก่กรมสรรพำกรแทนผู้ขอใช้ บริกำร
1.9 “บริ การชาระค่ าสินค้ าและบริ การ” หรื อ “บริ การ Pay Bill” หมำยถึง บริ กำรที่ผ้ ขู อใช้ บริ กำรสำมำรถหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกเพื่อนำไปชำระหนีแ้ ละ/หรื อภำระผูกพันที่ผ้ ขู อใช้
บริกำรมีอยู่กบั ธนำคำรรวมถึงผู้รับชำระรำยอื่นที่ธนำคำรกำหนด
1.10 “บริ การเตือนเพื่อจ่ าย” หรื อ “บริ การ PayAlert” หมำยถึง บริ กำรที่ผ้ ขู อใช้ บริ กำรได้ ลงทะเบียนใช้ บริ กำร KKP พร้ อมเพย์ สำมำรถส่งข้ อควำมแจ้ งไปยังผู้รับข้ อควำมให้ ชำระเงิน
ตำมจำนวนที่ระบุไว้ ให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริกำรและรับข้ อควำมจำกบุคคลอื่นที่ประสงค์จะแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริกำรชำระเงินได้
1.11 “บริ การเรี ยกดูข้อมูลบัญชีสินเชื่อ” หรื อ “บริ การ Loan Statement” หมำยถึง บริ กำรเรี ยกดูข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชีสินเชื่อต่ำงๆ ที่ผ้ ขู อใช้ บริ กำรมีอยู่กับธนำคำร ตำมรู ปแบบและ
รำยละเอียดที่ธนำคำรกำหนดไว้ ในคู่มือ
1.12 “บริการเรียกดูรายงาน Bill Payment” หมำยถึง บริกำรเรี ยกดูข้อมูลเกี่ยวกับกำรรับชำระเงินค่ำสินค้ ำ/ค่ำบริกำรที่ธนำคำรได้ รับชำระจำกลูกค้ ำของผู้ขอใช้ บริกำร ตำมรูปแบบและ
รำยละเอียดที่ธนำคำรกำหนด
1.13 “บริ การสร้ าง QR Code” หมำยถึง บริ กำรที่ผ้ ขู อใช้ บริกำรสำมำรถสร้ ำง QR Code เพื่อใช้ สำหรับรับโอนเงิน หรื อรับชำระค่ำสินค้ ำ/บริกำรจำกลูกค้ ำของผู้ขอใช้ บริ กำรด้ วยวิธีกำร
ตำมที่ธนำคำรกำหนด
1.14 “บริการ Paying Agent” หมำยถึง บริกำรตัวแทนชำระเงินที่ผ้ ขู อใช้ บริกำรประสงค์ให้ ธนำคำรชำระเงินให้ แก่ลกู ค้ ำของผู้ขอใช้ บริกำร หรื อบุคคลที่ผ้ ขู อใช้ บริกำรกำหนด รวมทังจั
้ ดทำ
และนำส่งเอกสำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรชำระเงินนั ้น ตำมรูปแบบและรำยละเอียดที่ธนำคำรกำหนด
1.15 “บริ การ Online Payment with FinNet” หมำยถึง บริ กำรระบบกำรโอนเงินแบบ single transaction online real time ซึ่งหมำยถึง บริ กำร Direct Debit และ/หรื อ บริ กำร Direct
credit ผ่ำน FinNet
1.16 “บริ การ HP Manage Case” หมำยถึง บริ กำรรับข้ อมูลเบื ้องต้ นของลูกค้ ำของผู้ขอใช้ บริกำรที่ประสงค์จะขอสินเชื่อเช่ำซื ้อรถยนต์กับธนำคำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำสินเชื่อใ น
เบื ้องต้ น และเรี ยกดูข้อมูลแจ้ งผลกำรพิจำรณำสินเชื่อเช่ำซื ้อรถยนต์ของลูกค้ ำของผู้ขอใช้ บริกำรที่ขอสินเชื่อกับธนำคำร ตำมรูปแบบและรำยละเอียดที่ธนำคำรกำหนด
1.17 “บริการสาหรับลูกค้ า Floor Plan” หมำยถึง บริกำรเรี ยกดู (1) ข้ อมูลเกี่ยวกับกำรใช้ สินเชื่อ Floor Plan ของผู้ขอใช้ บริกำรที่มีอยู่กบั ธนำคำร ซึง่ ประกอบไปด้ วยข้ อมูลเกี่ยวกับวงเงิน
สินเชื่อ Floor Plan และข้ อมูลเกี่ยวกับสถำนะกำรเบิกใช้ วงเงินกู้ ตำมรูปแบบและรำยละเอียดที่ธนำคำรกำหนด และ (2) ข้ อมูลอื่นๆ ที่ธนำคำรกำหนด
1.18 “บริการ HP Promotion” หมำยถึง บริกำรเรี ยกดูสิทธิพิเศษต่ำงๆ เกี่ยวกับสินเชื่อเช่ำซื ้อรถยนต์ และสิทธิพิเศษอื่นๆ ที่ธนำคำรจัดให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริกำร
1.19 “บริการ KKP Financial Gateway” หมำยถึง บริกำรกำรเชื่อมต่อระบบของผู้ขอใช้ บริกำรกับระบบของธนำคำรเพือ่ อำนวยควำมสะดวกแก่ผ้ ขู อใช้ บริกำรในกำรใช้ บริกำรนี ้ในรูปแบบ
เทคโนโลยีที่เรี ยกว่ำ Application Programming Interface (API)
1.20 “FinNet” หมำยถึง บริ ษัท ฟิ นเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด ซึ่งทำหน้ ำที่เป็ นโครงสร้ ำงพื ้นฐำนด้ ำนกำรชำระเงินสำหรับตลำดทุน (Market Infrastructure) ที่รองรับกำรรับจ่ำยเงิน
ของสถำบันตัวกลำง เช่น สถำบันกำรเงินต่ำงๆ และ/หรื อบริษัทหลักทรัพย์ต่ำงๆ เป็ นต้ น
1.21 “ผู้ใช้ งานระบบ” หรื อ “Corporate User” หมำยถึง บุคคลที่ผ้ ูขอใช้ บริ กำรกำหนดให้ เป็ นผู้ใช้ งำนผ่ำนระบบ KKP Biz e-Banking ซึ่งประกอบด้ วย Maker, Viewer, Checker,
Signer และ Single User
1.22 “ผู้ดูแลระบบ” หรื อ “Administrator” หมำยถึง ผู้จดั กำรข้ อมูลของผู้ขอใช้ บริกำรซึง่ ทำหน้ ำที่ในกำรดูแลและจัดกำรกำรใช้ งำนของผู้ใช้ ระบบงำน โดยผู้ขอใช้ บริกำรอำจกำหนดให้ เป็ น
ธนำคำร (Bank Admin) หรื อเป็ นบุคคลที่ผ้ ขู อใช้ บริกำรกำหนด (Corporate Administrator) ทังนี
้ ้ กรณีเป็ นบุคคลที่ผ้ ขู อใช้ บริกำรกำหนด ผู้ขอใช้ บริกำรอำจกำหนดให้ ผ้ ูดแู ลระบบทำ
รำยกำรได้ โดยผู้เดียว (Admin Single) หรือทำรำยกำรได้ โดยมีผ้ ทู ำรำยกำรและผู้อนุมตั ิ (Admin Maker และ Admin Authorizer)
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1.23 “Admin Maker” หมำยถึง ผู้ทำหน้ ำที่สร้ ำงข้ อมูลของหน่วยงำน/บริ ษัทบนระบบ KKP Biz e-Banking โดย สำมำรถตรวจสอบข้ อมูลบริษัท/หน่วยงำน สร้ ำง แก้ ไข หรื อเปลี่ยนแปลง
ข้ อมูล รำยละเอียดผู้ใช้ งำน รวมถึงสิทธิ์กำรใช้ งำนของผู้ใช้ งำนในระบบ
1.24 “Admin Authorizer” หมำยถึง ผู้ทำหน้ ำที่ ตรวจสอบ และอนุมตั ิรำยกำรที่ Admin Maker สร้ ำงขึ ้น
1.25 “Admin Single” หมำยถึง ผู้ทำหน้ ำที่สร้ ำงข้ อมูลบริษัท/หน่วยงำน และกำหนดสิทธิใช้ งำน พร้ อมทำรำยกำรและอนุมตั ิรำยกำร ได้ ภำยในคนเดียว
1.26 “Maker” หมำยถึง ผู้ทำหน้ ำที่สร้ ำงรำยกำร เพื่อส่งต่อไปยัง Checker (หำกมี) และ Signer ตำมลำดับ หรื อทำรำยกำรต่ำงๆ ตำมรำยละเอียดที่กำหนดไว้ ในคู่มือ
1.27 “Viewer” หมำยถึง ผู้ทำหน้ ำที่เรี ยกดูรำยกำรที่ Maker สร้ ำงขึ ้น และรำยกำรที่ Signer ได้ ทำกำรอนุมตั ิ รวมถึงเรี ยกดูข้อมูลบัญชีเงินฝำก ข้ อมูลบัญชีสินเชื่อ หรื อสิทธิพิเศษต่ำงๆ ตำม
บริกำร HP Promotion
1.28 “Checker” หมำยถึง ผู้ทำหน้ ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้ องของรำยกำรที่ Maker สร้ ำงขึ ้นและส่งต่อรำยกำรให้ Signer เพื่อทำกำรอนุมตั ิรำยกำร
1.29 “Signer” หมำยถึง ผู้ทำหน้ ำที่ตรวจสอบและอนุมตั ิรำยกำรที่ Maker หรื อ Checker จัดส่งมำเพื่อยืนยันรำยกำรดังกล่ำว ในรูปแบบคำสัง่ และจัดส่งคำสัง่ ให้ แก่ธนำคำรผ่ำนระบบ
KKP Biz e-Banking
1.30 “Single User” หมำยถึง ผู้ทำหน้ ำที่สร้ ำงรำยกำร และอนุมตั ิรำยกำร ได้ ภำยในคนเดียว โดยไม่ต้องผ่ำนกำรอนุมตั ิ จำก Checker และ/หรื อ Signer
1.31 “รหัสประจาตัว” หมำยถึง ลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ อักษร อักขระ ตัวเลข เสียง อุปกรณ์ เอกสำร หรื อสัญลักษณ์ อื่นใดที่สร้ ำงขึน้ อยู่ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่กำหนดขึน้ โดย
ธนำคำร หรื อผู้ใช้ งำนระบบ เช่น รหัสผู้ใช้ งำน รหัสผ่ำน OTP เพื่อใช้ แสดงตนและ/หรื อสร้ ำงนิติสมั พันธ์ในกำรใช้ บริกำรนี ้กับธนำคำรภำยใต้ ข้อตกลงนี ้
1.32 “รหัสผู้ขอใช้ บริการ” หรื อ “Corporate ID” หมำยถึง กลุ่มตัวอักษร หรื อตัวเลข ที่กำหนดขึ ้นโดยธนำคำร และรหัสดังกล่ำวมีไว้ สำหรับใช้ ค่กู บั รหัสผู้ใช้ งำนระบบและรหัสผ่ำน
1.33 “รหัสผู้ใช้ งานระบบ” หรื อ “Username” หมำยถึง กลุ่มตัวอักษร ตัวเลข หรื อสัญลักษณ์ ที่กำหนดขึ ้นโดยผู้ใช้ งำนระบบ และรหัสดังกล่ำวมีไว้ สำหรับใช้ ค่กู บั รหัสผู้ขอใช้ บริกำร และรหัสผ่ำน
1.34 “รหัสผ่ าน” หรื อ “Password” หมำยถึง กลุ่มตัวอักษร ตัวเลข หรื อสัญลักษณ์ ที่กำหนดขึ ้นโดยธนำคำร หรื อผู้ใช้ งำนระบบ และรหัสดังกล่ำวมีไว้ สำหรับใช้ ค่กู บั รหัสผู้ ขอใช้ บริกำร และ
รหัสผู้ใช้ งำนระบบ
1.35 “One - Time Password” หรื อ “OTP” หมำยถึง กลุ่มตัวอักษร หรื อตัวเลข ที่กำหนดขึ ้นโดยธนำคำรและส่งให้ แ ก่ผ้ ใู ช้ งำนระบบตำมช่องทำงกำรรับ OTP ที่ผ้ ขู อใช้ บริกำรกำหนดให้ ไว้
แก่ธนำคำร ซึง่ รหัสดังกล่ำวมีไว้ สำหรับส่งให้ Checker หรื อ Signer เพื่อใช้ อนุมตั ิรำยกำร
1.36 “คาสั่ง” หมำยถึง ข้ อมูลที่ผ้ ใู ช้ งำนระบบได้ สร้ ำงขึ ้นเป็ นรำยกำรๆ หรื อทีละหลำยรำยกำรและอนุมตั ิสมบูรณ์ครบถ้ วน ตำมขัน้ ตอนและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในข้ อตกลงนีแ้ ละส่งให้ แก่
ธนำคำรผ่ำนระบบ KKP Biz e-Banking เพื่อให้ ธนำคำรดำเนินกำรตำมรำยละเอียดที่ผ้ ใู ช้ งำนระบบกำหนด
1.37 “คู่มือ” หมำยถึง คู่มือสำหรับกำรใช้ บริกำร KKP Biz e-Banking รวมถึงที่จะได้ มีกำรแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมต่อไป ซึง่ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้ อตกลงและเงื่อนไขกำรใช้ บริกำรนี ้
1.38 “คาขอใช้ บริการ” หมำยถึง คำขอสมัครใช้ บริกำร KKP Biz e-Banking
1.39 “เหตุสุดวิสัย” หมำยถึง เหตุใดๆ อันจะเกิดขึน้ หรื อจะให้ ผลพิบตั ิ เป็ นเหตุที่ไม่อำจป้องกันได้ แม้ บุคคลที่ต้องประสบหรื อใกล้ จะต้ องประสบเหตุนัน้ จะได้ ใช้ ควำมระมัดระวัง ตำม
สมควรอันพึงคำดหมำยได้ จำกบุคคลนัน้ ในฐำนะและภำวะเช่นนัน้ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเชื่อมต่อ ระบบสื่อสำร อุปกรณ์สื่อสำร เครื อข่ำ ยอินเทอร์ เน็ต หรื ออุปกรณ์ต่ำงๆ ที่
เกี่ ย วข้ องกับ กำรให้ บริ กำรขัดข้ องหรื อไม่สำมำรถใช้ งำนได้ ชั่วครำวเพรำะกระแสไฟฟ้ำขัดข้ อง หรื อเกิ ดปั ญ หำด้ ำ นพลัง งำน ภัย พิ บัติธ รรมชำ ติ หรื อเกิ ดจำกกำรกระทำของ
บุคคลภำยนอก หน่วยงำนของรัฐ ผู้ให้ บริกำรเครื อข่ำยโทรศัพท์มือถือ หรื อผู้ให้ บริกำรอินเทอร์ เน็ต หรื อผู้ให้ บริ กำรด้ ำนระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรื อเกิดไฟไหม้ ประท้ วง กำรนัด
หยุดงำน กำรขนส่งติดขัด กำรจลำจล สงครำม ไวรัสคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึง่ ไม่ได้ เกิดจำกกำรกระทำหรื อละเว้ นกำรกระทำไม่ว่ำโดยจงใจหรื อประมำทเลินเล่อของธนำคำร
2. ขอบเขตการให้ บริการนี ้
บริกำรนี ้ประกอบไปด้ วย
2.1 บริกำรทำงกำรเงินทัว่ ไป ประกอบด้ วย
(1) บริกำรด้ ำนกำรโอนเงิน
(ก) บริกำร Direct Credit
(ข) บริกำร Single Credit Transfer
(ค) บริกำร Payroll Plus
(ง) บริกำรอื่นๆ เกี่ยวกับบริกำรโอนเงินที่ธนำคำรจะจัดให้ มีขึ ้นต่อไป
(2) บริกำรด้ ำนกำรชำระเงิน
(ก) บริกำรชำระค่ำสินค้ ำและบริกำร
(ข) บริกำรหักและนำส่งภำษีหกั ณ ที่จ่ำยอิเล็กทรอนิกส์
(ค) บริกำรอื่นๆ เกี่ยวกับบริกำรชำระเงินที่ธนำคำรจะจัดให้ มีขึ ้นต่อไป
(3) บริกำรด้ ำนกำรเรี ยกเก็บเงิน
(ก) บริกำร Direct Debit
(ข) บริกำรเตือนเพื่อจ่ำย
(ค) บริกำรอื่นๆ เกี่ยวกับบริกำรเรี ยกเก็บเงินทีธ่ นำคำรจะจัดให้ มีขึ ้นต่อไป
(4) บริกำรเรียกดูข้อมูลบัญชีเงินฝำก
(5) บริกำรสร้ ำง QR Code
(6) บริกำร Paying Agent
(7) บริกำร Online payment with Finnet
(8) บริกำรเรียกดูข้อมูลบัญชีสินเชื่อ
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(9) บริกำรเรียกดูรำยงำน Bill Payment
(10) บริกำร KKP Financial Gateway
(11) บริกำรอื่นๆ ที่ธนำคำรจะจัดให้ มขี ึ ้นต่อไป
2.2 บริกำรสำหรับลูกค้ ำธุรกิจรถยนต์ ประกอบด้ วย
(1) บริกำร HP Manage Case
(2) บริกำรสำหรับลูกค้ ำ Floor Plan
(3) บริกำรอื่นๆ ที่ธนำคำรจะจัดให้ มขี ึ ้นต่อไป
3. ข้ อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปสาหรับการใช้ บริการ KKP Biz e-Banking
3.1 ผู้ขอใช้ บริกำรรับทรำบและตกลงว่ำ ผู้ขอใช้ บริกำรจะสำมำรถใช้ บริกำรนีไ้ ด้ เมื่อธนำคำรแจ้ ง (1) ผลกำรยืนยันกำรใช้ บริกำร และ Corporate ID ให้ ผ้ ขู อใช้ บริกำรทรำบ โดยส่งไปยังที่
อยู่จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ติดต่อของผู้ขอใช้ บริกำรตำมที่ผ้ ขู อใช้ บริกำรกำหนดไว้ ในคำขอใช้ บริกำร และ (2) Username ของผู้ใช้ งำนระบบไปยังที่อยู่จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์
ของผู้ใช้ งำนระบบแต่ละคน และแจ้ ง Password สำหรับกำรใช้ บริกำรนี ้ครัง้ แรกผ่ำนข้ อควำมทำงโทรศัพท์ (SMS) ให้ แก่ผ้ ใู ช้ งำนระบบแต่ละคนทำงหมำยเลขโทรศัพท์ที่กำหนดไว้ ใน
คำขอใช้ บริกำร
3.2 กำรใช้ บริกำรนี ้ในแต่ละครัง้ ผู้ใช้ งำนระบบต้ องใส่รหัสประจำตัวตำมที่กำหนดไว้ ในคู่มือ เพื่อเข้ ำใช้ งำนระบบและปฏิบตั ิตำมรำยละเอียดและวิธีกำรที่กำหนดไว้ ในคู่มือ
3.3 ผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงดำเนินกำรให้ ผ้ ใู ช้ งำนระบบเก็บรักษำรหัสประจำตัว ไม่ว่ำจะเป็ นรหัสที่ธนำคำรเป็ นผู้กำหนดให้ หรื อเป็ นรหัสที่ผ้ ูใช้ งำนระบบเป็ นผู้กำหนดเองก็ตำม ไว้ ในที่
ปลอดภัยและเก็บเป็ นควำมลับไม่เปิ ดเผยให้ บคุ คลอื่นล่วงรู้ รวมทังตกลงด
้
ำเนินกำรให้ ผ้ ใู ช้ งำนระบบปฏิบตั ิตำมข้ อตกลงและเงื่อนไขกำรใช้ บริกำรนี ้โดยเคร่งครัดด้ วย
3.4 ในกรณีที่ผ้ ูใช้ งำนระบบ (1) ไม่สำมำรถใช้ รหัสประจำตัว ได้ ไม่ว่ำด้ วยเหตุใด หรื อ (2) ขอแจ้ งอำยัดหรื อระงับกำรใช้ รหัสประจำตัว หรื อ (3) ถูกโจรกรรม หรื อเชื่อว่ำมีกำรใช้ รหัส
ประจำตัว เข้ ำสู่บริ กำรนีโ้ ดยบุคคลอื่น ผู้ขอใช้ บริ กำรต้ องแจ้ ง หรื อดำเนินกำรให้ ผ้ ใู ช้ งำนระบบแจ้ งให้ ธนำคำรทรำบทันทีที่ KKP Biz Contact Center หมำยเลขโทรศัพท์ 02 165
5599 หรื อหมำยเลขโทรศัพท์อื่นที่ธนำคำรกำหนด หรื อติดต่อที่สำขำของธนำคำร โดยธนำคำรจะดำเนินกำรระงับกำรใช้ รหัสประจำตัวภำยในระยะเวลำที่ธนำคำรจะได้ แจ้ งให้ แก่ผ้ ขู อ
ใช้ บริกำรหรื อผู้ใช้ งำนระบบ
ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ กำรหรื อผู้ใช้ งำนระบบไม่สำมำรถใช้ รหัสประจำตัวได้ เนื่องมำจำกถูกโจรกรรม หรื อเชื่อว่ำมีกำรใช้ รหัสประจำ ตัว เข้ ำสู่บริ กำรนีโ้ ดยบุคคลอื่น แต่ไม่แจ้ งต่อ
ธนำคำรตำมที่ระบุในวรรคก่อน หรื อได้ แจ้ งต่อธนำคำรแล้ วแต่กำรระงับกำรใช้ รหัสดังกล่ำวยังไม่สมบูรณ์ หำกมีควำมเสียหำยใดๆ เกิดขึ ้นในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว ผู้ขอใช้ บริกำรตก
ลงรับผิดชอบในควำมเสียหำยที่เกิดขึน้ สำหรับบริ กำรที่เกี่ยวกับกำรเรี ยกดูข้อมูลต่ำงๆ ผู้ขอใช้ บริ กำรสำมำรถเรี ยกดูข้อมูลที่ธนำคำรจั ดให้ มีขึน้ ได้ ทัง้ นีต้ ำมวิธีกำร วัน และเวลำที่
กำหนดไว้ ในคู่มือ
3.5 ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ งำนระบบใส่รหัสประจำตัวผิดตำมจำนวนครัง้ ที่ธนำคำรกำหนด ธนำคำรจะระงับกำรใช้ บริกำรเป็ นกำรชั่วครำว ซึง่ ผู้ขอใช้ บริก ำรต้ องดำเนินกำรให้ ผ้ ใู ช้ งำนระบบติดต่อ
และปฏิบตั ิตำมที่กำหนดไว้ ในคู่มือเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งำนระบบสำมำรถใช้ บริกำรนี ้ได้ ต่อไป
3.6 ในกำรใช้ บริกำรนี ้ เมื่อผู้ใช้ งำนระบบได้ ตกลงและยืนยันกำรทำธุรกรรมตำมวิธีกำรที่ธนำคำรกำหนดสำหรับกำรใช้ บริกำรนี ้แล้ ว ไม่ว่ำกำรตกลงและยืนยันดังกล่ำวจะทำผ่ำนระบบ KKP
Biz e-Banking หรื อในรู ปแบบอื่นใดตำมที่ธนำคำรกำหนด ให้ ถือว่ำกำรทำธุรกรรมมีผลผูกพันผู้ขอใช้ บริกำรทันทีที่ได้ มีกำรตกลงและยืนยันดังกล่ำว และให้ ธนำคำรมีสิทธิยึดถือและ
ดำเนินกำรตำมคำสัง่ หรื อควำมตกลงและยืนยันที่ได้ รับจำกผู้ขอใช้ บริกำรโดยผู้ขอใช้ บริกำรไม่ต้องทำหรื อลงลำยมือชื่อในเอกสำรใดๆ เพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรทำธุรกรรมนันอี
้ ก
3.7 กำรดำเนินกำรใดๆ ผ่ำนบริกำรนี ้ หำกมีกำรใช้ รหัสประจำตัวไม่ว่ำกระทำโดยผู้ขอใช้ บริกำร ผู้ใช้ งำนระบบ หรื อบุคคลอื่นไม่ว่ำโดยประกำรใดๆ ก็ตำม ผู้ขอใช้ บริกำรตกลงให้ ถือว่ำกำร
ดำเนินกำรดังกล่ำวเป็ นกำรดำเนินกำรโดยผู้ขอใช้ บริกำรเอง และผู้ขอใช้ บริกำรยินยอมผูกพันรับผิดชอบในกำรกระทำดังกล่ำวทุกประกำร รวมทัง้ ให้ ถือว่ำกำรใช้ งำนรหัสประจำตัว
ดังกล่ำวเป็ นกำรลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ขอใช้ บริกำรให้ แก่ธนำคำรอันถือว่ำเป็ นหลักฐำนในกำรทำธุรกรรมครัง้ นัน้ ๆ โดยถูกต้ องสมบูรณ์แล้ ว และตกลงให้ ธนำคำรสำมำรถ
ใช้ ข้อมูลกำรขอใช้ บริ กำรดังกล่ำวเป็ นต้ นฉบับเอกสำรที่ใช้ เป็ นพยำนหลักฐำนทำงกฎหมำยในกำรพิสูจน์ ว่ำผู้ขอใช้ บริ กำรได้ ใช้ บริ กำรดังกล่ ำวนัน้ และใช้ ในกำรดำเนินกำรทำง
กฎหมำยได้ ทกุ ประกำร โดยผู้ขอใช้ บริกำรไม่ต้องทำ หรื อลงลำยมือชื่อในเอกสำรใดๆ เพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรนันอี
้ ก เว้ นแต่ธนำคำรจะได้ แจ้ งหรื อกำหนดไว้ ชดั เจน
3.8 เมื่อธนำคำรได้ รับคำสัง่ ผ่ำนระบบ KKP Biz e-Banking แล้ ว ผู้ขอใช้ บริกำรจะไม่สำมำรถแก้ ไข ระงับหรื อยกเลิกคำสัง่ ในภำยหลังได้ เว้ นแต่ได้ ดำเนินกำรตำมขันตอนที
้
่ธนำคำรกำหนด
3.9 ผู้ขอใช้ บริ กำรจะได้ รับหลักฐำนกำรใช้ บริ กำรทำงกำรเงินจำกธนำคำรเมื่อธนำคำรดำเนินกำรตำมคำสั่งครบถ้ วนแล้ วผ่ำนระบบ KKP Biz e-Banking ซึ่งผู้ขอใช้ บริ กำรสำมำรถ
ตรวจสอบผลกำรดำเนินกำรตำมคำสัง่ ดังกล่ำวได้ ตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ ในคู่มือ
3.10 ในกรณีที่มีข้อผิดพลำดจำกกำรทำคำสัง่ ใดๆ อันเนื่องมำจำกกำรใช้ บริ กำรนี ้ ผู้ขอใช้ บริ กำรต้ องแจ้ งให้ ธนำคำรทรำบทันทีที่ KKP Biz Contact Center หมำยเลขโทรศัพท์ 02 165
5599 หรื อหมำยเลขโทรศัพท์อื่นที่ธนำคำรกำหนด หรื อติดต่อที่สำขำธนำคำร โดยต้ องให้ ข้อมูลเกี่ยวกับวันและเวลำที่ทำคำสัง่ เลขที่บญ
ั ชีเงินฝำกหรื อหมำยเลขพร้ อมเพย์ของผู้ขอใช้
บริ กำรและผู้ที่เกี่ยวข้ อง ประเภทของรำยกำร จำนวนเงินที่ทำรำยกำร และเอกสำรหลักฐำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น ใบบันทึกรำยกำร โดยธนำ คำรจะดำเนินกำรสอบสวนข้ อผิดพลำด
ดังกล่ำวและดำเนินกำรแก้ ไขข้ อผิดพลำดให้ แล้ วเสร็ จภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ธนำคำรได้ รับแจ้ งข้ อผิดพลำดดังกล่ำว และธนำคำรจะแจ้ งผลกำรสอบสวนดังกล่ำวให้ แก่ผ้ ขู อใช้
บริกำรทรำบภำยใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ธนำคำรทรำบผลกำรสอบสวน
3.11 ในกรณีที่ธนำคำรตรวจพบว่ำ มีข้อผิดพลำดจำกกำรทำคำสัง่ เกิดขึ ้น ผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงยินยอมให้ ธนำคำรดำเนินกำรแก้ ไข เปลี่ยนแปลงรำยกำรที่ผิดพลำดนันให้
้ ถกู ต้ องได้ ทนั ที
ในกรณีที่ข้อผิดพลำดตำมวรรคก่อนเป็ นกรณี ที่ธนำคำรจะต้ องคืนเงินให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ กำร ผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงให้ ธนำคำรโอนเงินคืนให้ แก่ ผู้ขอใช้ บริ กำรทันที และหำกรำยกำรที่
ผิดพลำดดังกล่ำวเป็ นกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริกำรจะต้ องคืนเงินให้ แก่ธนำคำร ผู้ขอใช้ บริกำรยินยอมให้ ธนำคำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกของผู้ขอใช้ บริก ำรตำมจำนวนที่ผิดพลำดดังกล่ำวได้
ทันที และหำกบัญชีเงินฝำกดังกล่ำวมีเงินไม่เพียงพอที่จะให้ ธนำคำรหักสำหรับแก้ ไขรำยกำรที่ผิดพลำดดังกล่ำว ผู้ขอใช้ บริกำรตกลงชดใช้ ส่วนที่ขำดคืนให้ แก่ธนำคำรทันทีที่ธนำคำร
ทวงถำม
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ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการ KKP Biz e-Banking
3.12 ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริกำรเป็ นผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องได้ รับอนุญำต ควำมยินยอม อนุมัติ หรื อกำรอื่นใด ซึ่งรวมถึงมีใบอนุญำตหรื อได้ รับ กำรขึ ้นทะเบียนที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินธุรกิจ
อย่ำงถูกต้ องตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรื อข้ อบังคับ ผู้ขอใช้ บริ กำรรับรองว่ำตลอดเวลำที่ผ้ ขู อใช้ บริกำรได้ ใช้ บริกำรนีผ้ ้ ขู อใช้ บริกำรเป็ นผู้ ได้ รับอนุญำต ควำมยินยอม
อนุมตั ิ หรื อกำรอื่นใด ซึง่ รวมถึงมีใบอนุญำตหรื อได้ รับกำรขึ ้นทะเบียนที่เกี่ยวข้ องดังกล่ำว และจะคงไว้ ซงึ่ กำรได้ รับใบอนุญำตหรื อกำรขึ ้นทะเบียนให้ มีผลใช้ บงั คับอยู่ตลอดเวล
3.13 ธนำคำรอำจไม่สำมำรถให้ บริกำรใดๆ ภำยใต้ ข้อตกลงนี ้ได้ เป็ นกำรชั่วครำว ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้ำ ระบบสื่อสำร เครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ ตที่เกี่ยวข้ องกับบริกำรนีห้ รื อ
ระบบของธนำคำรขัดข้ อง ได้ รับควำมเสียหำย หรื ออยู่ระหว่ำงกำรดูแล ปรับปรุง แก้ ไข หรื อมีเหตุสดุ วิสยั เกิดขึ ้น
3.14 ผู้ขอใช้ บริกำรรับทรำบว่ำ ข้ อมูลต่ำงๆ ที่ผ้ ขู อใช้ บริกำรได้ รับจำกธนำคำรผ่ำนบริกำรนี ้เป็ นข้ อมูลที่แสดง ณ เวลำที่ผ้ ขู อใช้ บริกำร หรื อผู้ใช้ งำนระบบเข้ ำใช้ บริกำรเรี ยกดูข้อมูลนัน้ ๆ ซึง่
อำจมิใช่ข้อมูลล่ำสุดหรื อมีรำยละเอียดไม่ครบถ้ วน และไม่อำจถือเป็ นกำรรับรองข้ อมูลโดยธนำคำรหรื อใช้ ในกำรอ้ ำงอิงใดๆ ได้ หำกผู้ขอใช้ บริ กำรต้ องกำรข้ อมูลหรื อรำยละเอียด
เพิ่มเติมหรื อประสงค์จะให้ ธนำคำรรับรองข้ อมูลหรื อนำข้ อมูลไปใช้ อ้ำงอิงใดๆ โปรดติดต่อธนำคำรโดยตรง
3.15 ในกรณีที่ธนำคำรเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นจำกกำรใช้ บริกำรนี ้ ผู้ขอใช้ บริกำรตกลงชำระค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำวให้ แก่ธนำคำร ตำมอัตรำและเงื่อนไข
ทีร่ ะบุไว้ ในข้ อตกลงเกี่ยวกับอัตรำและวิธีกำรชำระค่ำธรรมเนียมกำรใช้ บริกำร KKP Biz e-Banking หรื อตำมที่ธนำคำรประกำศกำหนดไม่ว่ำธนำคำรจะดำเนินกำรตำมคำสัง่ ของผู้ขอ
ใช้ บริกำรสำเร็จหรื อไม่
ทัง้ นี ้ ผู้ขอใช้ บริกำรตกลงให้ ธนำคำรหักเงินค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำวจำกบัญชีเงินฝำกที่ผ้ ขู อใช้ บริกำรกำหนดให้ เป็ นบัญชีสำหรับชำระค่ำธรรมเนียมกำรใช้ บริกำรนี ้ และ
บัญชีเงินฝำกอื่นๆ ของผู้ขอใช้ บริกำรที่มีอยู่กบั ธนำคำรได้ ทนั ที โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริกำรทรำบล่วงหน้ ำ และในกรณีที่บญ
ั ชีเงิ นฝำกดังกล่ำวมีเงินไม่เพียงพอให้ ธนำคำรหักเพื่อ
ชำระค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยทังหมด
้
ผู้ขอใช้ บริกำรตกลงชำระในส่วนที่ขำดให้ แก่ธนำคำรทันทีที่ธนำคำรทวงถำม
ผู้ขอใช้ บริกำรตกลงให้ ธนำคำรมีสิทธิแก้ ไข เปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำธรรมเนียมจำกกำรให้ บริกำรตำมข้ อตกลงนี ้ได้ โดยประกำศอัตรำค่ำธรรมเนีย มให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริกำรทรำบล่วงหน้ ำไม่
น้ อยกว่ำ 30 วัน ผ่ำนทำงเวปไซต์ของธนำคำร และปิ ดประกำศ ณ สำขำธนำคำร หรื อวิธีกำรอื่นใดที่ธนำคำรกำหนด
3.16 ผู้ขอใช้ บริกำรตกลงว่ำ ธนำคำรไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ขอใช้ บริกำรในกรณีที่ธนำคำรได้ ปฏิบตั ิหรื อละเว้ นกำรปฏิบตั ิตำมคำสัง่ ของผู้ขอใช้ บริกำร ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ผู้ขอใช้ บริกำรมีเงินในบัญชีเงินฝำกไม่เพียงพอสำหรับกำรทำรำยกำร
(2) ผู้ขอใช้ บริกำรไม่มีหรื อถูกระงับกำรใช้ วงเงินสินเชื่อกับธนำคำร
(3) กำรโอนเงินจะเป็ นผลให้ ยอดเงินในบัญชีเงินฝำกเกินกว่ำวงเงินสินเชื่อที่ตกลงไว้ กบั ธนำคำร
(4) ผู้ขอใช้ บริ กำรอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรทำงกฎหมำย เช่น ธนำคำรได้ รับคำสัง่ ศำล เจ้ ำพนักงำนพิทักษ์ ทรัพย์ หรื อเจ้ ำหน้ ำที่ที่มีอำนำจต ำมกฎหมำย หรื อคำสัง่ ใดๆ จำก
หน่วยงำนรัฐให้ ยึด อำยัด นำส่งหรื อระงับกำรเคลื่อนไหวในบัญชีเงินฝำก
(5) ธนำคำรได้ แจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริกำรทรำบถึงควำมขัดข้ องของกำรโอนเงินอยู่แล้ วก่อนหรื อในขณะที่ทำรำยกำรโอนเงิน
(6) ธนำคำรเห็นว่ำกำรทำรำยกำรนัน้ ๆ ให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ กำรจะเป็ นเหตุให้ ธนำคำรปฏิบตั ิขัดต่อกฎ ระเบียบ คำสัง่ และ/หรื อบทบัญญัติของกฎหมำย หรื อหน่วยงำนรำชกำรที่มี
อำนำจตำมกฎหมำย
(7) ผู้ขอใช้ บริกำรปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขหรื อข้ อตกลงนี ้กับธนำคำร
(8) ผู้ขอใช้ บริกำรไม่ได้ รับอนุญำต ควำมยินยอม อนุมตั ิ หรื อกำรอื่นใด ตลอดจนไม่มีใบอนุญำตหรื อไม่ได้ รับกำรขึ ้นทะเบียนที่เกี่ยวข้ องกับ กำรดำเนินธุรกิจของผู้ขอใช้ บริกำรอย่ำง
ถูกต้ องตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรื อข้ อบังคับ
(9) เป็ นเหตุสดุ วิสยั
3.17 ในกรณีที่มีควำมเสียหำยใดๆ เกิดขึ ้นอันเนื่องมำจำกกำรให้ บริกำรนี ้ ธนำคำรจะรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่ผ้ ขู อใช้ บริกำรพิสจู น์ได้ ว่ำเกิดจำก (1) กำรกระทำโดยจงใจหรื อประมำท
เลินเล่ออย่ำงร้ ำยแรงของธนำคำร หรื อ (2) ธนำคำรมิได้ ปฏิบตั ิตำมคำสัง่ ระงับกำรโอนเงินที่มีข้อตกลงล่วงหน้ ำ หรื อระงับกำรใช้ รหั สประจำตัวตำมที่ระบุในข้ อ 3.4 และต่อมำเกิด
รำยกำรโอนเงินขึ ้น หรื อ (3) ธนำคำรยังไม่ได้ ส่งมอบรหัสประจำตัวให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริกำรและเกิดรำยกำรโอนเงินโดยมิชอบขึ ้น หรื อ (4) เกิดรำยกำรโอนเงินและ/หรื อเกิดกำรทำรำยกำร
โดยมิชอบและมิใช่ควำมผิดหรื อกำรกระทำหรื องดเว้ นกำรกระทำโดยจงใจหรื อประมำทเลินเล่อของผู้ขอใช้ บริกำร ทัง้ นี ้ ธนำคำรจะรับผิดชอบไม่เกินจำนวนเงินจำกกำรทำรำยกำร
และ/หรื อที่ระบุในคำสัง่ ในแต่ละรำยกำรที่เกิดควำมเสียหำยเท่ำนัน้
3.18 ผู้ขอใช้ บริกำรอำจระงับ หรื อยกเลิกกำรใช้ บริกำรนี ้ได้ โดยติดต่อที่สำขำธนำคำร หรื อ KKP Biz Contact Center หมำยเลขโทรศัพท์ 02 165 5599 หรื อโดยช่องทำงอื่นที่ธนำคำรจะได้
กำหนดต่อไป และดำเนินกำรตำมวิธีกำรที่ธนำคำรกำหนด ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริกำรประสงค์จะยกเลิกกำรใช้ บริกำรนี ้ ผู้ขอใช้ บริกำรตกลงแจ้ งให้ ธนำคำรทรำบล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย
30 วันทำกำรก่อนวันที่กำหนดให้ กำรยกเลิกมีผล โดยผู้ขอใช้ บริกำรรับทรำบว่ำคำสัง่ ของผู้ขอใช้ บริกำรที่ยังไม่ถึงกำหนดเวลำให้ มีผล จะถูกยกเลิกทันทีในวันที่กำหนดให้ กำรยกเลิก
กำรใช้ บริกำรมีผล
3.19 ผู้ขอใช้ บริกำรตกลงให้ ธนำคำรเปิ ดเผยข้ อมูล เอกสำรธุรกรรมใดๆ หรื อข้ อมูลที่จำเป็ นต้ องมีกำรเปิ ดเผยของผู้ ขอใช้ บริกำรให้ แก่บุคคลอื่นได้ ในกรณีที่กฎหมำย หรื อกฎเกณฑ์ (ไม่ว่ำ
กฎหมำยไทยหรื อกฎหมำยต่ำงประเทศ) ประกำศ หรื อระเบียบของทำงรำชกำรที่เกี่ยวข้ องกับธนำคำร หรื อควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศตำมที่ธนำคำรเห็นสมควร หรื อกฎหมำยอื่น
ใดที่มีลกั ษณะเช่นเดียวกันกำหนดให้ ธนำคำรต้ องเปิ ดเผย
3.20 ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับกำรใช้ บริกำรนี ้ ผู้ขอใช้ บริกำรจะต้ องทำคำขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลงและยื่นต่อธนำคำรที่สำขำของธนำคำร หรื อดำเนินกำรผ่ำนช่องทำง
อื่นที่ธนำคำรกำหนด และในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ข อใช้ บริ กำร หรื อผู้ใช้ งำนระบบ ผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงแจ้ งให้ ธนำคำรทรำบเป็ นหนังสือหรื อ
ตำมวิธีกำรและช่องทำงที่ธนำคำรกำหนดพร้ อมทังจั
้ ดส่งเอกสำรประกอบกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้ แก่ธนำคำร ภำยใน 7 วันนับแต่วนั ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
3.21 ในกรณีที่ธนำคำรกำหนดให้ ผ้ ขู อใช้ บริกำรจัดทำหรื อลงนำมในเอกสำรใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจำกกำรทำรำยกำรผ่ำนช่องทำงที่ธนำคำรกำหนด โดยมีเหตุผลอันสมควรเพื่อประโยชน์
ในกำรอำนวยควำมสะดวก และ/หรื อควำมปลอดภัยในกำรใช้ บริกำรของผู้ขอใช้ บริกำร ผู้ขอใช้ บริกำรรับทรำบและตกลงดำเนินกำรให้ แก่ธนำคำรทันที ที่ธนำคำรร้ องขอ
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3.22 ผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงให้ ธนำคำรเปลี่ยนแปลงข้ อตกลงนี ้ และคู่มือได้ ตำมที่ธนำคำรเห็นสมควร และหำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวมีผลกระทบซึ่งทำ ให้ ผ้ ขู อใช้ บริ กำรเสียประโยชน์
ธนำคำรจะแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริกำรทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 30 วันก่อนกำรเปลี่ยนแปลงจะมีผลใช้ บงั คับโดยวิธีกำรส่งเป็ นหนังสือทำงไปรษณีย์ จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ หรื อข้ อควำม
ผ่ำนทำงโทรศัพท์มือถือ หรื อแจ้ งให้ ทรำบโดยกำรปิ ดประกำศให้ ผ้ ขู อใช้ บริกำรทรำบ ณ สำขำหรื อทำงเว็บไซต์ หรื อโดยวิธีกำรอื่นใดที่สำมำรถดำเนินกำรได้
3.23 ธนำคำรอำจระงับหรื อยกเลิกกำรให้ บริกำรนีบ้ ำงส่วนหรื อทัง้ หมดได้ ตำมที่ธนำคำรเห็นสมควร โดยธนำคำรจะแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ กำรทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน เว้ นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี ้ ธนำคำรมีสิทธิตดั สินใจโดยเด็ดขำดตำมดุลยพินิจของธนำคำรในกำรยกเลิกกำรให้ บริกำรนี ้ได้ ทนั ที
(1) ผู้ขอใช้ บริกำรปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขหรื อข้ อตกลงกับธนำคำร
(2) ผู้ขอใช้ บริ กำรหรื อบัญชีเงินฝำกของผู้ขอใช้ บริ กำรถูกใช้ หรื อมีส่วนเกี่ยวข้ อง หรื อมีพฤติกรรมอันน่ำสงสัยว่ำมีส่วนเกี่ยวข้ องกับกำ รกระทำควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้ วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน หรื อสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ ำย หรื อไม่เป็ นไปตำมกฎหมำย หรื อกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
(3) ธนำคำรต้ องยกเลิกกำรให้ บริกำรนี ้เพื่อให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย หรื อกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจน คำพิพำกษำ คำสัง่ ของศำล หรื อหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้ อง
(4) ผู้ขอใช้ บริกำรไม่ได้ รับอนุญำต ควำมยินยอม อนุมัติ หรื อกำรอื่นใด ตลอดจนไม่มีใบอนุญำตหรื อไม่ได้ รับกำรขึ ้นทะเบียนที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินธุรกิจของผู้ขอใช้ บริกำรอย่ำง
ถูกต้ องตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรื อข้ อบังคับ
3.24 เอกสำร หนังสือ หรื อกำรบอกกล่ำวใดๆ ที่ธนำคำรได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริกำรตำมที่อยู่ ที่อยู่จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ หรื อช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ตำมทีไ่ ด้ ให้ ไว้ แก่ธนำคำรล่ำสุด
ให้ ถือว่ำธนำคำรได้ ส่งไปยังผู้ขอใช้ บริกำรโดยชอบแล้ ว
3.25 ผู้ขอใช้ บริกำรตกลงว่ำจะไม่เปิ ดเผย หรื อกระทำกำร หรื องดเว้ นกระทำกำรใดๆ ให้ บคุ คลอื่นล่วงรู้ หรื อเปิ ดเผย หรื อเผยแพร่ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับกำรใช้ บริกำรภำยใต้ บริกำรนี ้ และผู้ขอ
ใช้ บริ กำรตกลงดำเนินกำรให้ ผ้ แู ทนของผู้ขอใช้ บริ กำรซึง่ เกี่ยวข้ องกับกำรปฏิบตั ิงำนภำยใต้ บริกำรนีป้ ฏิบตั ิตำมข้ อตกลงนีอ้ ย่ำงเคร่งครั ด และผู้ขอใช้ บริกำรตกลงจะเก็บรักษำข้ อมูล
ดังกล่ำวไว้ เป็ นควำมลับ โดยใช้ ควำมระมัดระวังไม่น้อยไปกว่ำบุคคลที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันจะพึงปฏิบตั ิในกำรรักษำข้ อมูลควำมลับ ของตนเอง ทัง้ นี ้ ผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงรับ
ผิดต่อควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ ้นต่อธนำคำรอันเนื่องมำจำกผู้ขอใช้ บริกำร หรื อบุคคลดังกล่ำวข้ ำงต้ นฝ่ ำฝื นข้ อตกลงนี ้
3.26 ผู้ขอใช้ บริกำรตกลงรับข้ อมูล ติดต่อ สอบถำม หรื อแจ้ งข้ อมูลใดๆ ตำมรู ปแบบที่ธนำคำรเห็นสมควร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะกำรแจ้ งข้ อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของธนำคำร ภำยใต้
domain name ชื่อ https://ebanking.kkpfg.com/bizebanking หรื อปิ ดประกำศ ณ สำขำของธนำคำรหรื อผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่ำนระบบสื่อสำร หรื อโทรศัพท์เคลื่อนที่ตำม
หมำยเลขที่ผ้ ขู อใช้ บริกำรได้ ให้ ไว้ แก่ธนำคำร
3.27 ผู้ขอใช้ บริกำรรับรองว่ำผู้ขอใช้ บริกำรได้ ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลโดยเคร่งครัดและมีอำนำจโดยชอบธรรมตำมกฎหมำยในกำรเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็ น
ในกำรใช้ บริ กำรนีข้ องผู้ใช้ งำนระบบ และ/หรื อผู้ดูแลระบบ รวมถึงบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับกำรใช้ บริ กำรนีซ้ ึ่งเป็ นกรรมกำร พนักงำน ลูกจ้ ำง ตัวแทนหรื อบุคคลที่อยู่ภำยใต้ กำร
ควบคุมของผู้ขอใช้ บริกำรให้ แก่ธนำคำร
4. ข้ อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมสาหรับบริการด้ านการโอนเงิน
ในกำรใช้ บริกำรด้ ำนกำรโอนเงิน นอกจำกข้ อตกลงและเงื่อนไขกำรใช้ บริกำรทัว่ ไปที่กำหนดไว้ ในข้ อ 3. แล้ ว ผู้ขอใช้ บริกำรตกลงผูกพันและปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขดังนี ้
4.1 บริกำร Direct Credit
(1) ผู้ขอใช้ บริกำรสำมำรถทำคำสัง่ ได้ ภำยในวันและเวลำตำมที่ธนำคำรกำหนดไว้ ในคู่มือ โดยผู้ขอใช้ บริกำรสำมำรถทำคำสัง่ ได้ ไม่จำกัดจำนวนครั ง้ แต่ทงนี
ั ้ ้จำนวนรำยกำรในแต่ละ
คำสัง่ ต้ องไม่เกินจำนวนที่ธนำคำรกำหนด
(2) ผู้ขอใช้ บริ กำรสำมำรถทำคำสัง่ ให้ โอนเงินไปยังบัญชีของบุคคลที่สำม (“ผู้รับเงิน”) ได้ ภำยในวงเงินกำรทำรำยกำรที่ผ้ ขู อใช้ บริ กำรกำหนด แต่ทงั ้ นีต้ ้ องไม่เกินจำนวนสูงสุดที่
ธนำคำรกำหนด
(3) เมื่อธนำคำรได้ รับคำสัง่ จำกผู้ขอใช้ บริกำรแล้ ว ธนำคำรจะดำเนินกำรโอนเงินตำมคำสัง่ ภำยในระยะเวลำที่กำหนดไว้ ในคู่มือ
(4) ในกรณีที่เงินในบัญชีเงินฝำกของผู้ขอใช้ บริกำรมีไม่เพียงพอให้ ธนำคำรหักเพื่อชำระเงินตำมคำสัง่ ที่ผ้ ขู อใช้ บริกำรกำหนด ผู้ขอใช้ บริก ำรตกลงว่ำ ธนำคำรไม่ต้องหักเงินจำกบัญชี
เงินฝำกเพื่อชำระเงินตำมคำสัง่ และตกลงให้ ถือว่ำคำสัง่ ดังกล่ำวเป็ นอันยกเลิก
(5) ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ กำรกำหนดให้ ผ้ รู ับเงินเป็ นผู้รับภำระค่ำธรรมเนียมจำกกำรใช้ บริ กำร Direct Credit ผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงแจ้ งและให้ บุคคลดังกล่ำวยินยอมให้ ธนำคำรหั ก
ค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำและเงื่อนไขที่ธนำคำรกำหนด หรื อตกลงร่วมกันระหว่ำงผู้ขอใช้ บริกำรกับธนำคำร
(6) ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ กำรทำคำสัง่ โอนเงินและมีข้อผิดพลำดเกิดขึน้ ไม่สำมำรถโอนเงินไปยังบัญชีปลำยทำงได้ ธนำคำรจะดำเนินกำรโอนเงินคืน ให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริกำรโดยเร็ว ทัง้ นี ้
หำกควำมผิดพลำดดังกล่ำวเกิดขึ ้นอันเนื่องมำจำกเป็ นควำมผิดของธนำคำร ธนำคำรตกลงคืนค่ำธรรมเนียมในกำรโอนเงินให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริกำร (หำกมี)
4.2 บริกำร Single Credit Transfer
(1) ผู้ขอใช้ บริกำรสำมำรถทำคำสัง่ ได้ ภำยในวันและเวลำตำมที่ธนำคำรกำหนดไว้ ในคู่มือ โดยผู้ขอใช้ บริกำรสำมำรถทำคำสัง่ ได้ ไม่จำกัดจำนวนครัง้ แต่ทงนี
ั ้ ้จำนวนรำยกำรในแต่
ละคำสัง่ ต้ องไม่เกินจำนวนที่ธนำคำรกำหนด
(2) ผู้ขอใช้ บริกำรสำมำรถทำคำสัง่ ให้ โอนเงินไปยังบัญชีของบุคคลที่สำม (“ผู้รับเงิน”) ได้ ภำยในวงเงินกำรทำรำยกำรที่ผ้ ขู อใช้ บริกำรกำหนด แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่เกินจำนวนสูงสุดที่
ธนำคำรกำหนด
(3) เมื่อธนำคำรได้ รับคำสัง่ จำกผู้ขอใช้ บริกำรแล้ ว ธนำคำรจะดำเนินกำรโอนเงินตำมคำสัง่ ภำยในระยะเวลำที่กำหนดไว้ ในคู่มือ
(4) ในกรณีที่เงินในบัญชีเงินฝำกของผู้ขอใช้ บริกำรมีไม่เพียงพอให้ ธนำคำรหักเพือ่ ชำระเงินตำมคำสัง่ ที่ผ้ ขู อใช้ บริกำรกำหนด ผู้ขอใช้ บริก ำรตกลงว่ำ ธนำคำรไม่ต้องหักเงินจำกบัญชี
เงินฝำกเพื่อชำระเงินตำมคำสัง่ และตกลงให้ ถือว่ำคำสัง่ ดังกล่ำวเป็ นอันยกเลิก
(5) ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริกำรกำหนดให้ ผ้ รู ับเงินเป็ นผู้รับภำระค่ำธรรมเนียมจำกกำรใช้ บริกำร Single Credit Transfer ผู้ขอใช้ บริกำรตกลงแจ้ งและให้ บคุ คลดังกล่ำวยินยอมให้
ธนำคำรหักค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำและเงื่อนไขที่ธนำคำรกำหนด หรื อตกลงร่วมกันระหว่ำงผู้ขอใช้ บริกำรกับธนำคำร
(6) ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริกำรทำคำสัง่ โอนเงินและมีข้อผิดพลำดเกิดขึ ้นไม่สำมำรถโอนเงินไปยังบัญชีปลำยทำงได้ ธนำคำรจะดำเนินกำรโอนเงินคืน ให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริกำรโดยเร็ว ทังนี
้ ้
หำกควำมผิดพลำดดังกล่ำวเกิดขึ ้นอันเนื่องมำจำกเป็ นควำมผิดของธนำคำร ธนำคำรตกลงคืนค่ำธรรมเนียมในกำรโอนเงินให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริกำร (หำกมี)
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(7) ผู้ขอใช้ บริกำรรับทรำบและตกลงให้ ถือว่ำกำรใดๆ ที่ธนำคำรดำเนินกำรตำมคำสัง่ ที่ได้ รับจำกผู้ขอใช้ บริกำรเป็ นกำรดำเนินกำรของผู้ขอใช้ บ ริกำรเอง หำกมีควำมเสียหำยใดๆ
เกิดขึ ้นอันเนื่องมำจำกกำรใช้ บริกำรนี ้ ผู้ขอใช้ บริกำรยินยอมผูกพันรับผิดชอบในกำรกระทำดังกล่ำวทุกประกำร
4.3 บริกำร Payroll Plus
(1) ผู้ขอใช้ บริกำรสำมำรถทำคำสัง่ ได้ ภำยในวันและเวลำตำมที่ธนำคำรกำหนดไว้ ในคู่มือ โดยผู้ขอใช้ บริกำรสำมำรถทำคำสัง่ ได้ ไม่จำกัดจำนวนครั ง้ แต่ทงนี
ั ้ ้จำนวนรำยกำรในแต่ละ
คำสัง่ ต้ องไม่เกินจำนวนที่ธนำคำรกำหนด
(2) ผู้ขอใช้ บริ กำรสำมำรถทำคำสัง่ ให้ โอนเงินไปยังบัญชีของบุคคลที่สำม (“ผู้รับเงิน”) ได้ ภำยในวงเงินกำรทำรำยกำรที่ผ้ ขู อใช้ บริ กำรกำหนด แต่ทงั ้ นีต้ ้ องไม่เกินจำนวนสูงสุดที่
ธนำคำรกำหนด
(3) เมื่อธนำคำรได้ รับคำสัง่ จำกผู้ขอใช้ บริกำรแล้ ว ธนำคำรจะดำเนินกำรโอนเงินตำมคำสัง่ ภำยในระยะเวลำที่กำหนดไว้ ในคู่มือ
(4) ในกรณีที่เงินในบัญชีเงินฝำกของผู้ขอใช้ บริกำรมีไม่เพียงพอให้ ธนำคำรหักเพื่อชำระเงินตำมคำสัง่ ที่ผ้ ขู อใช้ บริกำรกำหนด ผู้ขอใช้ บริก ำรตกลงว่ำ ธนำคำรไม่ต้องหักเงินจำกบัญชี
เงินฝำกเพื่อชำระเงินตำมคำสัง่ และตกลงให้ ถือว่ำคำสัง่ ดังกล่ำวเป็ นอันยกเลิก
(5) ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ กำรทำคำสัง่ โอนเงินและมีข้อผิดพลำดเกิดขึน้ ไม่สำมำรถโอนเงินไปยังบัญชีปลำยทำงได้ ธนำคำรจะดำเนินกำรโอนเงินคืน ให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริกำรโดยเร็ว ทัง้ นี ้
หำกควำมผิดพลำดดังกล่ำวเกิดขึ ้นอันเนื่องมำจำกเป็ นควำมผิดของธนำคำร ธนำคำรตกลงคืนค่ำธรรมเนียมในกำรโอนเงินให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริกำร (หำกมี)
(6) ผู้ขอใช้ บริกำรตกลงชำระค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำที่ธนำคำรกำหนดหรื อตกลงร่ วมกันระหว่ำงผู้ขอใช้ บริ กำรกับธนำคำรเพื่อขอรับควำมคุ้มครองอุ บตั ิเหตุให้ พนักงำนหรื อลูกจ้ ำง
ของผู้ขอใช้ บริ กำร (“ผู้เอำประกันภัย”) ทัง้ แบบกำรประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล และ/หรื อกำรประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลแบบมีค่ำรักษำพยำบำล โดยผู้เอำประกันภัยจะได้ รับ
ควำมคุ้มครองควำมสูญเสียหรื อควำมเสียหำยอันเกิดจำกกำรบำดเจ็บทำงร่ ำงกำยของผู้เอำประกันภำยใต้ เงื่อนไขควำมคุ้ม ครองตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อตกลงนี ้ โดยผู้ขอใช้
บริกำรรับทรำบเงื่อนไขกำรเอำประกันภัยจำกบริษัทประกันภัยที่ธนำคำรคัดเลือกตำมควำมเหมำะสม
(7) ผู้ขอใช้ บริ กำรรับรองว่ำผู้ขอใช้ บริ กำรได้ ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลโดยเคร่ งครัดและมีอำนำจโดยชอบด้ วยกฎหมำยในกำ รเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของ
พนักงำนหรื อลูกจ้ ำงของผู้ขอใช้ บริกำรให้ แก่ธนำคำร โดยตกลงให้ ธนำคำรดำเนินกำรแจ้ งและนำส่งข้ อมูลที่ได้ รับจำกผู้ขอใช้ บริกำร ซึ่งเป็ นข้ อมูลเกี่ยวกับกำรทำประกันภัย ต่อ
อำยุกรมธรรม์ประกันภัย เพิ่มหรื อลดทุนประกัน เปลี่ยนแปลงแก้ ไข ยกเลิก เงื่อนไขสัญญำต่ำงๆ และ/หรื อข้ อมูลใด ๆ อันเกี่ยวกับกำรประกันภัยตำมที่จำเป็ นเพื่อดำเนินกำรตำม
ควำมประสงค์ของผู้ขอใช้ บริกำร รวมถึงกำรประสำนงำนนำส่งรำยชื่อพนักงำนหรื อลูกจ้ ำงของผู้ขอใช้ บริกำรที่ใช้ บริกำร Payroll Plus ให้ แก่บริษัทประกันภัย ทังนี
้ ้ ธนำคำรเป็ น
เพียงผู้ประสำนงำนในกำรแจ้ งและนำส่งข้ อมูลตำมคำสัง่ ของผู้ขอใช้ บริกำรเท่ำนัน้ ธนำคำรไม่มีหน้ ำที่ในกำรตรวจสอบและรับรองควำมถูกต้ องของข้ อมู ลดังกล่ำว หำกเกิดควำม
เสียหำยใด ๆ แก่ธนำคำรจำกกำรดำเนินกำรดังกล่ำว ผู้ขอใช้ บริกำรตกลงเป็ นผู้รับชอบในควำมเสียหำยนันต่
้ อธนำคำร
(8) ผู้เอำประกันภัยจะได้ รับควำมคุ้มครองตำมแผนประกันภัย นับแต่วนั ที่ผ้ เู อำประกันภัยได้ รับเงินเดือนผ่ำน บริกำร Payroll Plus และสิ ้นสุดควำมคุ้มครอง ณ วันที่ผ้ เู อำประกันภัย
พ้ นสภำพกำรเป็ นพนักงำนหรื อลูกจ้ ำงของผู้ขอใช้ บริกำร
(9) กรณี มีกำรเรี ยกร้ องสินไหมทดแทนต่ อบริ ษัทประกันภัย ผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงให้ ผ้ ูเอำประกันภัย หรื อผู้รับประโยชน์ (กรณี เสียชีวิต) เป็ นผู้ดำเนินกำรตำมเงื่อนไขที่กำหนดใ น
กรมธรรม์ประกันภัยต่อบริษัทประกันภัยโดยตรง ด้ วยค่ำใช้ จ่ำยของผู้เอำประกันภัย หรื อผู้รับประโยชน์เอง
(10) ในกรณีที่มีข้อควำมใดในหนังสือรับรองกำรเอำประกันภัย แตกต่ำงไปจำกข้ อควำมในกรมธรรม์ประกันภัยที่ธนำคำรได้ รับจำกบริษทั ประกันภัย ผู้ขอใช้ บริกำรตกลงให้ ใช้ ข้อควำม
ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ธนำคำรได้ รับจำกบริษัทประกันภัยเป็ นหลักในกำรบังคับและตีควำม
(11) กรณีพนักงำนหรื อลูกจ้ ำงของผู้ขอใช้ บริกำรลำออกหรื อเสียชีวิต ผู้ขอใช้ บริกำรตกลงแจ้ งธนำคำรเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรภำยในกำหนดระยะเวลำไม่เกิน 7 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ผ้ ขู อ
ใช้ บริ กำรได้ ใช้ บริ กำร Payroll Plus เป็ นเดือนสุดท้ ำยสำหรับพนักงำนหรื อลูกจ้ ำงท่ำนนัน้ และผู้ขอใช้ บริ กำรรับทรำบว่ำควำมคุ้มครองตำมแผนประกันภัยของพ นักงำนหรื อ
ลูกจ้ ำงท่ำนนันสิ
้ ้นสุดลงภำยในวันที่จ่ำยเงินเดือนรอบถัดไป
(12) หำกผู้ขอใช้ บริกำรดำเนินกำรยกเลิกบริกำร Payroll Plus หรื อบริกำรนี ้เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ขอใช้ บริกำรรับทรำบว่ำควำมคุ้มครองตำมแผนประกันภัยของพนักงำนหรื อลูกจ้ ำงทุกท่ำน
ของผู้ขอใช้ บริกำรจะสิ ้นสุดนับแต่วนั ที่กำรยกเลิกบริกำรมีผล
4.4 บริกำรอื่นๆ
ในกรณีที่ธนำคำรมีบริกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริกำรโอนเงินเพิ่มเติม และผู้ขอใช้ บริกำรประสงค์จะใช้ บริกำรดังกล่ำว ผู้ขอใช้ บริกำรตกลงปฏิบตั ิตำมขันตอนและวิ
้
ธีกำรที่ธนำคำร
จะได้ กำหนด
5. ข้ อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมสาหรับบริการด้ านการชาระเงิน
ในกำรใช้ บริกำรด้ ำนกำรชำระเงิน นอกจำกข้ อตกลงและเงื่อนไขกำรใช้ บริกำรทัว่ ไปที่กำหนดไว้ ในข้ อ 3. แล้ ว ผู้ขอใช้ บริกำรตกลงผูกพันและปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขดังนี ้
5.1 บริกำรชำระค่ำสินค้ ำและบริกำร
(1)
(2)
(3)
(4)
5.2

ผู้ขอใช้ บริกำรสำมำรถทำคำสัง่ ได้ ไม่จำกัดจำนวนครัง้ ภำยในวัน เวลำ วิธีกำร และวงเงินกำรทำรำยกำรตำมที่กำหนดไว้ ในคู่มือ
ผู้ขอใช้ บริกำรสำมำรถชำระค่ำสินค้ ำและบริกำรได้ เฉพำะผู้รับชำระที่ธนำคำรกำหนด
เมื่อธนำคำรได้ รับคำสัง่ จำกผู้ขอใช้ บริกำรแล้ ว ธนำคำรจะดำเนินกำรโอนเงินตำมคำสัง่ ภำยในระยะเวลำที่กำหนดไว้ ในคู่มือ
ในกรณีที่เงินในบัญชีเงินฝำกของผู้ขอใช้ บริกำรมีไม่เพียงพอให้ ธนำคำรหักเพื่อชำระเงินตำมคำสัง่ ที่ผ้ ขู อใช้ บริกำรกำหนด ผู้ขอใช้ บริก ำรตกลงว่ำ ธนำคำรไม่ต้องหักเงินจำกบัญชี
เงินฝำกเพื่อชำระค่ำสินค้ ำและบริกำรตำมคำสัง่ และตกลงให้ ถือว่ำคำสัง่ ดังกล่ำวเป็ นอันยกเลิก
บริกำรอื่นๆ
ในกรณีที่ธนำคำรมีบริกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริกำรชำระเงินเพิ่มเติม และผู้ขอใช้ บริกำรประสงค์จะใช้ บริกำรดังกล่ำว ผู้ขอใช้ บริกำรตกลงปฏิบตั ิตำมขัน้ ตอนและวิธีกำรที่ธนำคำรจะได้
กำหนด
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ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการ KKP Biz e-Banking
6. ข้ อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมสาหรับการใช้ บริการด้ านการเรียกเก็บเงิน
ในกำรใช้ บริกำรด้ ำนกำรเรี ยกเก็บเงิน นอกจำกข้ อตกลงและเงื่อนไขกำรใช้ บริกำรทัว่ ไปที่ กำหนดไว้ ในข้ อ 3. แล้ ว ผู้ขอใช้ บริกำรตกลงผูกพันและปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขดังนี ้
6.1 บริกำร Direct Debit
(1) ผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงดำเนินกำรให้ ผ้ มู ีหน้ ำที่ชำระเงินให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ กำร (“ผู้ชำระ”) ให้ ควำมยินยอมแก่ธนำคำรในกำรหักเงินจำกบัญชี เงินฝำกตำมรูปแบบที่ธนำคำรกำหนด
พร้ อมทังจั
้ ดส่งหนังสือหรื อเอกสำรที่แสดงควำมยินยอมดังกล่ำวให้ แก่ธนำคำรก่อนกำรใช้ บริกำร Direct Debit หรื อดำเนินกำรอื่นใดตำมที่ธนำคำรกำหนด
(2) ผู้ขอใช้ บริกำรสำมำรถทำคำสัง่ ได้ ภำยในวันและเวลำตำมที่ธนำคำรกำหนดไว้ ในคู่มือ โดยผู้ขอใช้ บริกำรสำมำรถทำคำสัง่ ได้ ไม่จำกัดจำนวนครั ง้ แต่ทงนี
ั ้ ้จำนวนรำยกำรในแต่ละ
คำสัง่ ต้ องไม่เกินจำนวนที่ธนำคำรกำหนด และต้ องส่งคำสัง่ ให้ แก่ธนำคำรล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำจำนวนวันที่กำหนดไว้ ในคู่มือ
(3) เมื่อธนำคำรได้ รับคำสัง่ จำกผู้ขอใช้ บริ กำรแล้ ว ธนำคำรจะหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกของผู้ชำระและนำเข้ ำบัญชีเงินฝำกที่ผ้ ขู อใช้ บริ กำรกำหนดตำมวัน และจำนวนเงินที่ผ้ ขู อใช้
บริกำรกำหนดไว้ ในคำสัง่ ภำยในระยะเวลำที่กำหนดไว้ ในคู่มือ ทังนี
้ ้ หำกเงินในบัญชีเงินฝำกของผู้ชำระรำยใดมีเงินไม่เพียงพอที่จะชำระตำมคำสัง่ ที่ผ้ ขู อใช้ บริกำรกำหนด ผู้ขอ
ใช้ บริกำรตกลงว่ำ ธนำคำรไม่ต้องหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกของผู้ชำระรำยดังกล่ำว และให้ ถือว่ำคำสัง่ ดังกล่ำวเป็ นอันยกเลิก
(4) ในกรณี ที่ผ้ ขู อใช้ บริ กำรกำหนดให้ ผ้ ชู ำระเป็ นผู้รับภำระค่ำธรรมเนียมจำกกำรใช้ บริ กำร Direct Debit นี ้ ผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงแจ้ งและให้ บุคคลดังกล่ำวยินยอมให้ ธนำคำรหัก
ค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำที่ธนำคำรกำหนดหรื อตกลงร่วมกันระหว่ำงผู้ขอใช้ บริกำรกับธนำคำร
6.2 บริกำรเตือนเพื่อจ่ำย
(1) ผู้ขอใช้ บริกำรสำมำรถทำคำสัง่ เตือนเพื่อจ่ำยและรับข้ อควำมเตือนเพื่อจ่ำยโดยปฏิบตั ิตำมขันตอนและวิ
้
ธีกำร ตำมที่ธนำคำรกำหนดไว้ ในคู่มือ
(2) ผู้ขอใช้ บริกำรรับทรำบว่ำกำรให้ บริกำรเตือนเพื่อจ่ำย ธนำคำรเป็ นเพียงผู้ให้ บริกำรช่องทำงในกำรส่งและรับคำสัง่ เท่ำนัน้ และหำกคำสั่งดังกล่ำวทำขึ ้นเพื่อทวงถำมหนี ้ กำรที่ผ้ ขู อ
ใช้ บริ กำรทำคำสัง่ เตือนเพื่อจ่ำยไปยังผู้รับข้ อควำมเป็ นกำรกระทำของผู้ขอใช้ บริ กำรเองแต่เพียงผู้เดียว ธนำคำรไม่ได้ ให้ บริกำรหรื อเป็ นตัวแทนทวงถำมหนีใ้ ห้ ผ้ ขู อใช้ บริกำรแต่
อย่ำงใด
(3) ในกำรทำคำสัง่ เตือนเพื่อจ่ำย ผู้ขอใช้ บริกำรรับรองว่ำผู้ขอใช้ บริกำรเป็ นผู้มีสิทธิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องในกำรเตือนเพื่อจ่ำยเงินและกำรได้ รับเงินตำมที่ระบุในคำสัง่ และผู้ขอใช้
บริกำรจะส่งคำสัง่ ด้ วยข้ อควำมที่สภุ ำพ ไม่ใช้ ข้อควำมที่หยำบคำย หรื อผิดกฎหมำย รวมทังจะไม่
้
ทำกำรใดๆ อันเป็ นกำรฝ่ ำฝื นหรื อขัดต่อกฎหมำยใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(4) เมื่อผู้ขอใช้ บริ กำรได้ ส่งคำสัง่ เตือนเพื่อจ่ำยแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ กำรจะไม่สำมำรถแก้ ไขหรื อยกเลิกคำสัง่ ดังกล่ำวได้ โดยธนำคำรจะดำเนินกำรส่งคำสัง่ ดังกล่ำวภำยในระยะเวลำที่
กำหนดไว้ ในคู่มือ
(5) ในกรณีที่ธนำคำรตรวจพบกำรทำคำสัง่ ใดๆ ที่อำจเป็ นกำรขัดต่อกฎหมำย และ/หรื อเข้ ำข่ำยน่ำสงสัย และ/หรื อผิดปกติ ผู้ขอใช้ บริกำรรับทรำบและยินยอมให้ ธนำคำรระงับกำรส่ง
คำสัง่ หรื อยกเลิกกำรให้ บริกำรเตือนเพื่อจ่ำยได้ ทันที โดยธนำคำรไม่จำต้ องแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริกำรทรำบล่วงหน้ ำ ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นกำรป้ องกันควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึน้ กับผู้รับ
ข้ อควำม และ/หรื อบุคคลอื่นใด โดยผู้ขอใช้ บริกำรตกลงไม่ยกเหตุดงั กล่ำวขึ ้นกล่ำวอ้ ำงเพื่อให้ ธนำคำรรับผิดชอบในควำมเสียหำยใดๆ
(6) ผู้ขอใช้ บริกำรรับรองว่ำ หำกกำรส่งคำสัง่ เตือนเพื่อจ่ำยของผู้ขอใช้ บริกำรก่อให้ เกิดควำมเสียหำยแก่ธนำคำร และ/หรื อผู้รับข้ อควำม และ/หรื อบุคคลอื่นใด ผู้ขอใช้ บริ กำรตกลง
รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้นทังหมดแต่
้
เพียงผู้เดียว
6.3 บริกำรอื่นๆ
ในกรณีที่ธนำคำรมีบริกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริกำรเรี ยกเก็บเงินเพิ่มเติม และผู้ขอใช้ บริกำรประสงค์จะใช้ บริ กำรดังกล่ำว ผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงปฏิบตั ิตำมขัน้ ตอนและวิธีกำรที่ธนำคำร
จะได้ กำหนด
7. ข้ อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมสาหรับการใช้ บริการ HP Manage Case
ในกำรใช้ บริกำร HP Manage Case นอกจำกข้ อตกลงและเงื่อนไขกำรใช้ บริกำรทัว่ ไปที่กำหนดไว้ ในข้ อ 3. แล้ ว ผู้ขอใช้ บริกำรตกลงผูกพันและปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขดังนี ้
7.1 ผู้ขอใช้ บริกำรรับทรำบว่ำ ธนำคำรจัดให้ มีบริกำร HP Manage Case เพื่ออำนวยควำมสะดวกและควำมรวดเร็วในกำรรับข้ อมูลลูกค้ ำของผู้ขอใช้ บริกำรที่ประสงค์จะขอสินเชื่อรถยนต์
กับธนำคำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำของธนำคำรเท่ำนัน้ มิ ได้ ใช้ บริ กำรดังกล่ำวเป็ นช่องทำงกำรรับเอกสำรหรื อคำขอใช้ หรื อรับพิจำรณำสินเชื่อ แทนกำรจัดส่งต้ นฉบับหรื อสำเนำ
เอกสำรประกอบกำรขอหรื อใช้ สินเชื่อ
7.2 ผู้ขอใช้ บริกำรตกลงเก็บรักษำข้ อมูลของลูกค้ ำที่ผ้ ขู อใช้ บริกำรได้ รับทรำบมำอันเนื่องมำจำกหรื อเกี่ยวข้ องกับกำรใช้ บริกำร HP Manage Case นี ้ไว้ เป็ นควำมลับและจะไม่เปิ ดเผยหรื อ
นำไปใช้ เพื่อประโยชน์อื่นใดทังสิ
้ ้น
7.3 ผู้ขอใช้ บริกำรสำมำรถใช้ บริกำร HP Manage Case ได้ ภำยในวันและเวลำตำมที่ธนำคำรกำหนดไว้ ในคู่มือ
8. ข้ อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมสาหรับการใช้ บริการ HP Promotion
ในกำรใช้ บริ กำร HP Promotion นอกจำกข้ อตกลงและเงื่อนไขกำรใช้ บริ กำรทั่วไปที่กำหนดไว้ ในข้ อ 3. แล้ ว ผู้ขอใช้ บริ กำรรับทรำบว่ำ ผู้ขอใช้ บริ กำรสำมำรถเรี ยกดูข้ อมูลเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ต่ำงๆ ที่ธนำคำรจัดให้ มีขึ ้นได้ ผ่ำนระบบ KKP Biz e-Banking ทังนี
้ ้ ข้ อมูลดังกล่ำวเป็ นเพียงข้ อเสนอเบื ้องต้ นเท่ำนัน้ ธนำคำรอำจพิจำรณำเปลี่ยนแปลงได้ ตำมที่ธนำคำรเห็นสมควร
9. ข้ อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมสาหรับการใช้ บริการสร้ าง QR Code
ในกำรใช้ บริกำรสร้ ำง QR Code นอกจำกข้ อตกลงและเงื่อนไขกำรใช้ บริกำรทัว่ ไปที่กำหนดไว้ ในข้ อ 3. แล้ ว ผู้ขอใช้ บริกำรตกลงและรับทรำบว่ำ ผู้ใช้ งำนระบบแต่ละรำยของผู้ ขอใช้ บริ กำรมี
สิทธิในกำรสร้ ำง QR Code ได้ โดยอัตโนมัติเมื่อผู้ขอใช้ บริกำรสมัครใช้ บริกำร KKP พร้ อมเพย์กบั ธนำคำร หำกผู้ขอใช้ บริกำรไม่ต้องกำรให้ ผ้ ใู ช้ งำนระบบรำยใดมีสิทธิในกำรสร้ ำง QR Code
ผู้ขอใช้ บริกำรต้ องส่งใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลบริกำร KKP Biz e-Banking มำยังธนำคำร เพื่อให้ ธนำคำรดำเนินกำรแก้ ไขข้ อมูลสิทธิในกำรสร้ ำง QR Code ของผู้ใช้ งำน
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ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการ KKP Biz e-Banking
10. ข้ อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมสาหรับการใช้ บริการ Paying Agent
ในกำรใช้ บริกำร Paying Agent นอกจำกข้ อตกลงและเงื่อนไขกำรใช้ บริกำรทัว่ ไปที่กำหนดไว้ ในข้ อ 3. แล้ ว ผู้ขอใช้ บริกำรตกลงผูกพันและปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขดังนี ้
10.1 ในกำรทำคำสัง่ ให้ ธนำคำรชำระเงิน ผู้ขอใช้ บริกำรตกลงตรวจสอบและยืนยันควำมถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลที่ระบุไว้ ในคำสัง่ ก่อนส่งคำสัง่ ทุกครัง้ ทังนี
้ ้ เมื่อธนำคำรได้ รับคำสัง่ จำกผู้
ขอใช้ บริกำรแล้ วผู้ขอใช้ บริกำรจะไม่สำมำรถแก้ ไข ระงับ หรื อยกเลิกคำสัง่ ในภำยหลังได้ เว้ นแต่จะได้ ดำเนินกำรตำมขันตอนที
้
่ธนำคำรกำหนด
10.2 ผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงยินยอมให้ ธนำคำรหักเงินในบัญชีเงินฝำกที่ผ้ ขู อใช้ บริกำรระบุไว้ สำหรับกำรใช้ บริ กำร Paying Agent เพื่อให้ ธนำคำรชำระเงินตำมคำสัง่ ของผู้ขอใช้ บริกำรโดย
วิธีกำรโอนเงินเข้ ำบัญชีเงินฝำก หรื อดำเนินกำรออกเช็คสัง่ จ่ำยเงินให้ แก่ลกู ค้ ำของผู้ขอใช้ บริกำร หรื อบุคคลที่ผ้ ขู อใช้ บริกำรกำหนด
10.3 ผู้ขอใช้ บริกำรต้ องจัดให้ มีเงินในบัญชีเงินฝำกให้ ครบถ้ วนและเพียงพอสำหรับกำรใช้ บริกำร Paying Agent ในแต่ละครำว และตกลงรับทรำบว่ำในกรณีที่เงินในบัญชีเงินฝำกของผู้ขอ
ใช้ บริกำรมีไม่เพียงพอที่จะชำระเงินตำมคำสัง่ ของผู้ขอใช้ บริกำร ผู้ขอใช้ บริกำรตกลงว่ำ ธนำคำรไม่ต้องหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกเพื่อชำระเงินและให้ ถือว่ำคำสัง่ ดังกล่ำวเป็ นอันยกเลิ ก
10.4 ผู้ขอใช้ บริกำรตกลงและรับทรำบว่ำ ผู้ขอใช้ บริกำรมีสิทธิในกำรเรี ยกดูข้อมูลหรื อรำยงำนเกี่ยวกับกำรใช้ บริกำร Paying Agent ตำมรูปแบบและรำยละเอียดที่ธนำคำรกำหนด
10.5 ผู้ขอใช้ บริกำรตกลงเข้ ำทำสัญญำให้ บริกำรตัวแทนชำระเงินกับธนำคำร เพื่อยอมรับและผูกพันตำมเงื่อนไขและรำยละเอียดเพิ่มเติมที่ระบุไว้ สำหรับกำรใช้ บริกำร Paying Agent
10.6 ในกรณีที่ธนำคำรได้ รับคำสัง่ จำกผู้ขอใช้ บริกำรตรงกับวันหยุดทำกำรของธนำคำร ผู้ขอใช้ บริกำรตกลงให้ ธนำคำรดำเนินกำรตำมคำสัง่ ในวันทำกำรถัดไปของธนำคำร
11. ข้ อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมสาหรับการใช้ บริการ KKP Financial Gateway
ในกำรใช้ บริกำร KKP Financial Gateway นอกจำกข้ อตกลงและเงื่อนไขกำรใช้ บริกำรทัว่ ไปที่กำหนดไว้ ในข้ อ 3. แล้ ว ผู้ขอใช้ บริกำรตกลงผูกพันและปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขดังนี ้
11.1 ผู้ขอใช้ บริกำรรับทรำบและตกลงให้ ถือว่ำกำรใดๆ ที่ธนำคำรดำเนินกำรตำมคำสัง่ ที่ได้ รับจำกผู้ขอใช้ บริกำรเป็ นกำรดำเนิ นกำรของผู้ขอใช้ บริกำรเอง โดยผู้ขอใช้ บริกำรยินยอมผูกพัน
รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรดังกล่ำวทุกประกำร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำรโต้ แย้ งของลูกค้ ำของผู้ขอใช้ บริกำรเกี่ยวกับกำรทำคำสัง่ ควำมผิ ดพลำดบกพร่ องที่เกี่ยวเนื่องกับระบบ
ของผู้ขอใช้ บริกำรและคำสัง่ ที่ผ้ ขู อใช้ บริกำรส่งมำยังธนำคำรตลอดจนควำมเสียหำยใด ๆ ที่อำจเกิดขึ ้นกับกำรดำเนินกำรดังกล่ำว
11.2 ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ กำรให้ ลูกค้ ำของผู้ขอใช้ บริ กำรเป็ นผู้ทำคำสัง่ ในระบบของผู้ขอใช้ บริกำรเพื่อส่งให้ แก่ธนำคำร ผู้ขอใช้ บริ กำรตกล งผูกพันตำมคำสัง่ ที่ลูกค้ ำของผู้ขอใช้ บริกำรส่ง
ให้ แก่ธนำคำรทันทีเสมือนผู้ขอใช้ บริกำรเป็ นผู้ส่งคำสัง่ ด้ วยตนเอง และกำหนดให้ ธนำคำรยึดถือและดำเนินกำรตำมคำสัง่ ดังกล่ำว
11.3 ผู้ขอใช้ บริ กำรต้ องใช้ ระบบดูแลรักษำควำมปลอดภัยที่มีมำตรฐำนสูงในด้ ำนต่ำงๆ รวมถึงด้ ำนเทคโนโลยีและกระบวนกำรสำหรับกำรเชื่อมต่อระหว่ ำงระบบของผู้ขอใช้ บริ กำรกับ
บริกำร KKP Financial Gateway เพื่อให้ มีควำมปลอดภัยและมีเสถียรภำพ รวมถึงมีระบบสำรองที่รัดกุม หำกธนำคำรได้ รับควำมเสียหำยอันเนื่องมำจำกกำรเชื่อมต่อระบบของผู้ ขอ
ใช้ บริกำร ผู้ขอใช้ บริกำรตกลงยินยอมรับผิดชดใช้ ให้ แก่ธนำคำร
11.4 กรณีผ้ ขู อใช้ บริกำรพบว่ำเกิดเหตุกำรณ์ผิดปกติระหว่ำงกำรดำเนินกำรที่เกีย่ วข้ องกับกำรใช้ บริกำรนี ้ กำรเชื่อมต่อระบบ หรื อกำรเข้ ำถึงข้ อมูลของธนำคำร ผู้ขอใช้ บริกำรตกลงแจ้ ง
เหตุกำรณ์ผิดปกติดงั กล่ำวให้ ธนำคำรทรำบทันที ทังนี
้ ้ ตำมรูปแบบและวิธีกำรที่ธนำคำรกำหนด
12. ข้ อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมสาหรับการใช้ บริการหักและนาส่ งภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์
ในกำรใช้ บริกำรหักและนำส่งภำษีหัก ณ ที่จ่ำยอิเล็กทรอนิกส์ นอกจำกข้ อตกลงและเงื่อนไขกำรใช้ บริ กำรทั่วไปที่กำหนดไว้ ในข้ อ 3. แล้ ว ผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงผูกพันและปฏิบตั ิตำมเงื่อนไข
ดังนี ้
12.1 ผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงและรับทรำบว่ำในกำรทำรำยกำรด้ ำนกำรโอนเงินและ/หรื อด้ ำนกำรชำระเงินในแต่ละครัง้ ผู้ขอใช้ บริ กำรจะต้ องนำส่งข้ อมูล เกี่ยวกับกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยให้ แก่
ธนำคำรตำมที่ธนำคำรกำหนดไว้ ในคู่มือเพื่อประโยชน์ในกำรให้ บริ กำรหักและนำส่งภำษี หัก ณ ที่จ่ำยอิเล็กทรอนิกส์ โดยธนำคำรไม่มีหน้ ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้ องครบถ้ วนของ
ข้ อมูลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริกำรตกลงรับทรำบว่ำหำกผู้ขอใช้ บริกำรทำรำยกำรดังกล่ำวแล้ วผู้ขอใช้ บริกำรจะไม่สำมำรถแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อมูลเกี่ยวกับกำรหักภำษี ณ
ที่จ่ำยได้
12.2 ผู้ขอใช้ บริกำรตกลงและรับทรำบว่ำในกำรทำรำยกำรด้ ำนกำรโอนเงินและ/หรื อด้ ำนกำรชำระเงินในแต่ละครัง้ จะต้ องเป็ นจำนวนเงินที่รวมภำษี หัก ณ ที่จ่ำยตำมที่ผ้ ู ขอใช้ บริกำรนำส่ง
ข้ อมูลเกี่ยวกับกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยตำมที่ระบุเอำไว้ ในข้ อ 12.1 รวมถึงค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ (หำกมี) โดยธนำคำรจะดำเนินกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยในวันที่ผ้ ขู อใช้ บริกำรทำรำยกำรและ
นำส่งภำษีหกั ณ ที่จ่ำยดังกล่ำวรวมถึงข้ อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้ องให้ แก่กรมสรรพำกรภำยในระยะเวลำที่กรมสรรพำกรกำหนดไว้ อย่ำงไรก็ดี หำกจำนวนเงินในบัญชีเงินฝำกที่ทำรำยกำร
ดังกล่ำวไม่เพียงพอให้ ธนำคำรหักเงินผู้ขอใช้ บริกำรตกลงและรับทรำบว่ำธนำคำรจะไม่ดำเนินกำรตำมคำสัง่ ของผู้ขอใช้ บริกำร
12.3 ผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงให้ ธนำคำรดำเนิ นกำรยื่นรำยกำรภำษี หัก ณ ที่จ่ำยและนำส่งภำษี หัก ณ ที่จ่ำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 12.1 และ 12.2 ข้ ำงต้ นให้ แก่กรมสรรพำกรตำมรู ปแบบที่
กรมสรรพำกรกำหนด และตกลงให้ ธนำคำรมีอำนำจลงนำมในเอกสำรที่เกี่ยวข้ อง รวมทังให้
้ มีอำนำจดำเนินกำรใดๆ อันจำเป็ นเกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินกำรดังกล่ำวตำมที่ธนำคำรเห็น
ว่ำจำเป็ นและสมควร
12.4 ในกรณีที่กรมสรรพำกรให้ ผ้ ขู อใช้ บริกำรดำเนินกำรแก้ ไขข้ อมูล นำส่งข้ อมูลเพิ่มเติม ชำระเบี ้ยปรับและ/หรื อชำระเงินเพิ่มอันเนื่องมำจำกควำมผิดพลำดในกำรทำรำยกำรของผู้ขอใช้
บริกำร ผู้ขอใช้ บริกำรจะต้ องดำเนินกำรตำมที่กรมสรรพำกรร้ องขอภำยในระยะเวลำที่กรมสรรพำกรกำหนด หำกผู้ขอใช้ บริกำรไม่ดำเนินกำรภำยในระยะเวลำดังกล่ำว จนเป็ นเหตุให้
ธนำคำรต้ องชำระค่ำปรับ เบี ้ยปรับ เงินเพิ่ม หรื อมีค่ำใช้ จ่ำยใดๆ ผู้ขอใช้ บริกำรตกลงจ่ำยค่ำปรับ เบี ้ยปรับ เงินเพิ่ม หรื อค่ำใช้ จ่ำยใดๆ ที่เกิดขึ ้นตำมจริงให้ แก่ธนำคำร และไม่เรี ยกร้ อง
ค่ำเสียหำยต่อธนำคำรแต่อย่ำงใด
12.5 ผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงและรับทรำบว่ำหำกมีกำรนำส่งภำษีหัก ณ ที่จ่ำยไม่ทันตำมระยะเวลำที่กรมสรรพำกรกำหนดอันมิใช่ควำมผิดของธนำคำร ธนำคำรไม่ต้องรับผิดชอบในควำม
เสียหำยใดๆที่เกิดขึ ้น และผู้ขอใช้ บริกำรตกลงไม่เรี ยกร้ องหรื อฟ้องร้ องไม่ว่ำทำงแพ่งหรื อทำงอำญำให้ ธนำคำรรับผิดชอบในควำมเสียหำยใดๆ ทังสิ
้ ้น
12.6 ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ กำรทำรำยกำรด้ ำนกำรโอนเงินและ/หรื อด้ ำนกำรชำระเงิน และนำส่งข้ อมูลเกี่ย วกับกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยให้ แก่ธนำคำรแล้ ว หำกภำยหลังผู้ขอใช้ บริ กำรพบว่ำ
จำนวนเงินที่หกั ภำษี ณ ที่จ่ำยและข้ อมูลที่นำส่งดังกล่ำวไม่ถกู ต้ อง ผู้ขอใช้ บริกำรจะต้ องดำเนินกำรเรี ยกร้ องเงินดังกล่ำวจำกกรมสรรพำกรโดยตรง
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ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการ KKP Biz e-Banking
12.7 ผู้ขอใช้ บริกำรตกลงและรับทรำบว่ำ ธนำคำรไม่ต้องดำเนินกำรใดๆ หรื อรับผิดชอบในควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ ้นอันเนื่องมำจำกกำรที่ผ้ ขู อใช้ บริกำร และ/หรื อผู้รับโอนเงิน และ/หรื อ
คู่สัญญำของผู้ขอใช้ บริ กำรไม่ปฏิบัติตำมสัญญำใดๆ ที่ได้ ทำไว้ ต่อกัน รวมทัง้ กรณี ที่กรมสรรพำกรแจ้ งให้ ผ้ ูขอใช้ บริ กำรนำส่งข้ อมูล เกี่ยวกับกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย หรื อ กรณี ที่
กรมสรรพำกรเรี ยกให้ ผ้ ขู อใช้ บริกำรนำส่งข้ อมูลเกี่ยวกับกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยย้ อนหลัง ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริกำรขอรับรองว่ำจะไม่กระทำกำรใดๆ อันมีผลให้ ธนำคำรต้ องเข้ ำมำมีส่วนร่ วม
ในข้ อพิพำทระหว่ำงผู้ขอใช้ บริกำรกับ ผู้รับโอนเงิน และ/หรื อคู่สญ
ั ญำของผู้ขอใช้ บริกำร หรื อกรมสรรพำกร โดยผู้ขอใช้ บริกำรตกลงจะไปดำเนินกำรว่ำกล่ำวกับผู้รับโอนเงิน และ/หรื อ
คู่สญ
ั ญำของผู้ขอใช้ บริกำร หรื อกรมสรรพำกรเอง
12.8 ผู้ขอใช้ บริกำรตกลงและรับทรำบว่ำ ธนำคำรไม่มีหน้ ำที่ในกำรเก็บรักษำข้ อมูลกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยของผู้ขอใช้ บริกำรภำยหลังครบกำหนดกำรนำส่งภำษีหกั ณ ที่จ่ำยในแต่ละครัง้
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