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ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ Krungthai Business (V4 26-09-2022) 
 Krungthai Business ซึง่ต่อไปนีเ้รียกว่า “ระบบงาน” หมายถึง บริการท่ี บมจ. ธนาคารกรุงไทย ซึง่ต่อไปนีเ้รียกว่า “ธนาคาร” อ านวยความสะดวกให้แก่ลกูค้า ซึง่ต่อไปนี ้
เรียกว่า “ผู้ขอใช้บริการ” ให้สามารถใช้บริการของธนาคารในรูปแบบธุรกรรมการให้บริการการเงนิทางอิเลก็ทรอนิกส์ตา่งๆ / รับ/ สง่ข้อมลู ด้วยตนเองผ่านระบบงาน ซึง่ประกอบด้วยบริการ 
ได้แก่ บริการพืน้ฐาน บริการข้อมูลการรับช าระ บริการด้านการโอนเงิน บริการด้านเช็ค รวมถึงบริการและช่องทางการสมัครใช้บริการ และ/หรือธุรกรรมการให้บริการการเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ใดๆ ที่ธนาคารได้จดัให้มีผ่านระบบงานทัง้ที่ธนาคารได้ก าหนดไว้แล้วในขณะนีแ้ละ/หรือท่ีจะมีขึน้ตอ่ไปในภายหน้าทกุประการ (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะรวมเรียกว่า “บริการ”) โดยผู้ขอ
ใช้บริการตกลงยินยอมผกูพนัและปฏิบตัติามขัน้ตอนและเง่ือนไขการใช้บริการระบบดงันี  ้

1. ในข้อตกลงฉบบันี ้ค าว่า“บญัชี” หมายถึง บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือบญัชีเงินฝากประจ า และ/หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั และ/หรือบญัชีอ่ืนใดท่ีผู้ขอใช้บริการมี
อยู่กับธนาคารแล้วในขณะนี ้และ/หรือท่ีจะมีขึน้ต่อไปในภายหน้า รวมถึงวงเงินสินเช่ือของผู้ขอใช้บริการท่ีผูกกบับญัชีด้วย  และค าว่า “วนัท าการ” หมายถึงวนัท่ีเปิดท าการ
ตามปกตขิองธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครและจงัหวดัปริมณฑล  

2. การใช้รหสัหน่วยงาน (Company ID) รหสัประจ าตวัผู้ใช้งาน (User ID) และรหสัลบัประจ าตวั (User Password) 
2.1 เม่ือผู้ขอใช้บริการได้รับอนมุตัใิห้ใช้บริการแล้ว ธนาคารจะมอบชดุรหสัส าหรับใช้บริการให้แก่ผู้ขอใช้บริการ ซึง่ประกอบด้วย รหสัหน่วยงาน (Company ID) รหสัประจ าตวัผู้ใช้งาน 

(User ID) และ รหสัลบัประจ าตวั (User Password) ให้แก่ผู้ขอใช้บริการ ซึง่ผู้ขอใช้บริการตกลงจะเก็บรักษาไว้ในท่ีมัน่คงปลอดภยั และถือเป็นความลบัเฉพาะตวัของผู้
ขอใช้บริการเทา่นัน้  

2.2 ในการใช้บริการต่างๆ ผ่านระบบงานทุกครัง้ ผู้ ขอใช้บริการจะต้องใส่รหัสหน่วยงาน (Company ID) รหสัประจ าตวัผู้ ใช้งาน (User ID) รหสัลบัประจ าตวั (User 
Password) และ/หรือรหสัยืนยันตน (OTP/Token) ให้ถูกต้อง หากผู้ ขอใช้บริการใส่รหสัหน่วยงาน (Company ID) รหสัประจ าตวัผู้ ใช้งาน (User ID) และ รหสัลบั
ประจ าตวั (User Password) และ/หรือรหสัยืนยนัตน (OTP/Token) ไม่ถกูต้องเกินกว่าจ านวนครัง้ที่ก าหนด ระบบงานจะระงบัการให้บริการชัว่คราวโดยอตัโนมตั ิโดยผู้
ขอใช้บริการจะต้องมาตดิตอ่ท่ีสาขาของธนาคารหรือช่องทางอ่ืนๆ ตามท่ีธนาคารก าหนดด้วยตนเอง เพ่ือยกเลกิการระงบัการใช้บริการชัว่คราว 

2.3 ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการลืมรหสัหน่วยงาน (Company ID) และ/หรือรหสัประจ าตวัผู้ ใช้งาน (User ID) และ/หรือรหสัลบัประจ าตวั (User Password) ผู้ ขอใช้บริการ
สามารถย่ืนเอกสารขอออกรหสัหน่วยงาน (Company ID) และ/หรือรหสัประจ าตวัผู้ ใช้งาน (User ID) และ/หรือรหสัลบัประจ าตวั (User Password) ด้วยตนเองผ่าน
สาขา หรือผ่านช่องทางอ่ืนๆ ตามท่ีธนาคารก าหนด 

2.4 ผู้ขอใช้บริการสามารถระงบัรหสัหน่วยงาน (Company ID) รหสัประจ าตวัผู้ ใช้งาน (User ID) และรหสัลบัประจ าตวั (User Password) โดยแจ้งธนาคารเป็นลายลกัษณ์
อกัษรท่ีสาขาของธนาคาร และธนาคารจะด าเนินการตรวจสอบและระงบัให้ภายหลงัจากท่ีธนาคารได้รับแจ้งการระงบัจากผู้ขอใช้บริการแล้ว ทัง้นี ้การระงบัจะมีผล
สมบูรณ์เม่ือระบบงานยืนยนัการระงบั และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึน้ก่อนการระงบัดงักล่าวมีผลสมบูรณ์  หากผู้ขอใช้บริการมีความ
ประสงค์จะยกเลกิการระงบัรหสัหน่วยงาน (Company ID) รหสัประจ าตวัผู้ ใช้งาน (User ID) และรหสัลบัประจ าตวั (User Password) ผู้ขอใช้บริการจะต้องมาตดิตอ่ด้วย
ตนเองย่ืนเอกสารขอยกเลกิการระงบัรหสัหน่วยงานผ่านสาขา ตามท่ีธนาคารก าหนด 

2.5 การกระท าใด ๆ ผ่านระบบงาน ทัง้ที่เป็นการกระท าของผู้ขอใช้บริการเอง หรือเป็นการกระท าท่ีเกิดขึน้โดยบคุคลอ่ืน หากได้กระท าไปโดยผ่านรหสัหน่วยงาน (Company 
ID) รหสัประจ าตวัผู้ใช้งาน (User ID) และรหสัลบัประจ าตวั (User Password) และ/หรือรหสัยืนยนัตน (OTP/Token) และ/หรือค าสัง่คอมพิวเตอร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั
บริการนีแ้ล้ว ให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์ และมีผลผูกพนัผู้ขอใช้บริการเสมือนหนึ่งได้กระท าโดยผู้ขอใช้บริการเอง โดยไม่จ าเป็นต้องท าหรือลงลายมือช่ือในเอกสารใดๆ 
เพ่ือเป็นหลกัฐานในการนัน้อีก เว้นแต่ธนาคารจะแจ้งหรือจะมีการก าหนดไว้เป็นประการอ่ืนอย่างชดัเจน และผู้ขอใช้บริการตกลงว่าธนาคารไม่ จ าต้องรับผิดใดๆ ใน
ความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากการกระท าข้างต้น โดยผู้ขอใช้บริการยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากการกระท าดงักลา่วทกุประการ 

2.6 ธนาคารจะรับผิดตอ่ผู้ขอใช้บริการในกรณีท่ี: 
2.6.1 ธนาคารยงัไม่ได้ส่งมอบเคร่ืองมือโอนเงิน (“เคร่ืองมือโอนเงิน” หมายความถึง บตัรเอทีเอ็ม บตัรเดบิตหรือบตัรเครดิต รหสัหน่วยงาน (Company ID) และ/หรือ

รหสัประจ าตวัผู้ ใช้งาน (User ID) และ/หรือรหสัลบัประจ าตวั (User Password) และ/หรือรหสั One Time Password: OTP แผ่นจานแม่เหล็กท่ีบรรจุโปรแกรม 
หรือเคร่ืองมืออ่ืนใดท่ีธนาคารมอบให้ผู้ขอใช้บริการเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการโอนเงินเข้าหรือออกจากบญัชี) ให้แก่ผู้ขอใช้บริการและเกิดรายการโอนเงินผ่าน
ระบบงานโดยมิชอบ  

2.6.2 เกิดรายการโอนเงินผ่านระบบงานโดยมิชอบ และมิใช่ความผิดของผู้ขอใช้บริการ  
3. ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ส าหรับบริการบางประเภทท่ีข้าพเจ้าสมคัรใช้บริการกบัธนาคาร  ผู้ขอใช้บริการอาจใช้บริการดงักลา่วได้ภายหลงัจากสมคัรใช้บริการ ตาม

ก าหนดใช้บริการตามท่ีธนาคารก าหนดและแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ และแม้ในใบค าขอสมคัรใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมลูบริการ Krungthai Business จะก าหนดอ านาจ
ของผู้ ใช้งานและผู้ดแูลระบบ (Super User) หรือผู้ดแูลระบบ (Admin) ของผู้ขอใช้บริการไว้เป็นประการใดก็ตาม ผู้ขอใช้บริการตกลงมอบหมายและมอบอ านาจให้ผู้ ใช้งาน
และผู้ดแูลระบบ (Super User) หรือผู้ดแูลระบบ (Admin) ของผู้ขอใช้บริการคนใดคนหนึ่ง (กรณีผู้ ใช้งานและผู้ดแูลระบบ (Super User) หรือผู้ดแูลระบบ (Admin)(แล้วแต่
กรณี) มีมากกว่าหนึ่งคน) มีอ านาจในการสมคัรใช้บริการใดๆ ท่ีจะมีเพิ่มเติมกับธนาคารต่อไป รวมทัง้ให้มีอ านาจในการลงนามตกลงและยอมรับในค าขอ ข้อก าหนดและ
เง่ือนไขและเอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการสมคัรใช้บริการและ/หรือด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัการสมคัรใช้บริการดงักล่าว รวมทั ง้ การตกลงยินยอมตามข้อ 31.2 และ
การตกลงและยินยอมใดๆ ภายใต้ข้อตกลงฉบบันี ้  ไม่ว่าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือช่องทางอ่ืนใดตามท่ีธนาคารก าหนด โดยการด าเนินการของผู้ ได้รับมอบหมาย
ดงักล่าวให้ถือว่าเป็นการด าเนินการของผู้ขอใช้บริการและมีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่าธนาคารมีสิทธ์ิแก้ไข เปล่ียนแปลงหรือ
ยกเลิกสิทธิในการใช้งานระบบของผู้ ใช้งานและผู้ดแูลระบบ (Super User) และ/หรือผู้ดแูลระบบ (Admin) และ/หรือผู้ใช้งาน (User) ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่
อย่างใด 

4. การใช้ระบบงานในแตล่ะครัง้ หากไม่มีการท ารายการตดิตอ่กนัภายในระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนด เม่ือครบก าหนดระยะเวลาดงักลา่วระบบงานจะยกเลกิการตดิตอ่ หากผู้ขอ
ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการตอ่ไปจะต้องตดิตอ่ผ่านระบบงานเข้ามาใหม่ 

5. การโอนเงินโดยผ่านระบบงาน ผู้ขอใช้บริการตกลงจะปฏิบตัิทางบญัชีเช่นเดียวกบัวิธีการปฏิบตัขิองธนาคารพาณิชย์ทัว่ไป โดยสามารถโอนเงินระหว่างบญัชีตามท่ีได้ระบไุว้
ใน ใบค าขอสมคัรใช้บริการ/เปล่ียนแปลงข้อมลูบริการ Krungthai Business หรือตามท่ีผู้ขอใช้บริการแจ้งการเปล่ียนแปลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรเทา่นัน้ 

6. การก าหนดสทิธิการอนมุตัิรายการบริการพืน้ฐาน บริการด้านการโอนเงิน บริการด้านเช็ค โดยการก าหนดระดบัวงเงินอนมุตัิรายการหรือ LOA (Line of Authorization) ผู้ขอ
ใช้บริการสามารถก าหนดวงเงินของการโอนตอ่ครัง้ / ตอ่การท ารายการ / ตอ่ส่ือข้อมลูได้ด้วยตนเอง ทัง้นีภ้ายใต้วงเงินสงูสดุตามท่ีได้รับอนมุตัิหรือตามท่ีธนาคารก าหนด และ
ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ โดยธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความผิดพลาดในการโอนเงินของผู้ขอใช้บริการทัง้สิน้ 
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7. การยกเลิกรายการโอนเงินล่วงหน้าผ่านระบบงาน โดยใช้รหสัประจ าตวัผู้ ใช้งาน (User ID) และ รหสัลบัประจ าตวั (User Password) ให้ถือว่าการยกเลิกรายการโอนเงิน
ล่วงหน้าดงักล่าวมีผลสมบรูณ์ทนัทีท่ีระบบงานยืนยนัการยกเลิกรายการ แต่หากรายการโอนเงินล่วงหน้านัน้ไม่สามารถยกเลิกได้เน่ืองจากอยู่ ในกระบวนการท่ีระบบงานไม่
สามารถระงบัการจ่ายเงินได้ ผู้ขอใช้บริการขอสละสทิธิในการเรียกร้องให้ธนาคารต้องรับผิดชอบตอ่ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ 

8. การอายดัเช็คผ่านระบบงาน เม่ือผู้ขอใช้บริการท าการอายดัผ่านระบบงาน โดยใช้รหสัประจ าตวัผู้ ใช้งาน (User ID) และรหสัลบัประจ าตวั (User Password) ให้ถือว่าการ
อายดัเช็คดงักลา่วมีผลสมบรูณ์ทนัทีท่ีระบบงานยืนยนัการอายดัเช็ค โดยผู้ขอใช้บริการไม่ต้องย่ืนเร่ืองเป็นหนงัสือขออายดัเช็ค ณ ส านกังาน/สาขาของธนาคารท่ีผู้ขอใช้บริการ
เปิดบญัชีไว้อีก แต่หากเช็คฉบบันัน้ไม่สามารถอายดัได้เน่ืองจากอยู่ในกระบวนการท่ีระบบงานไม่สามารถระงบัการจ่ายเงินได้ ผู้ขอใช้บริการขอสละสิทธิในการเรียกร้องให้
ธนาคารต้องรับผิดชอบตอ่ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ 

9. ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า ธนาคารไม่ต้องรับผิดจากการท่ีธนาคารไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อตกลงฉบบันีไ้ด้ หรือผู้ขอใช้บริการหรือผู้ รับโอนเงิน/คู่ค้าไม่ได้รับเงินจากการโอนเงิน
ของผู้ขอใช้บริการผ่านระบบงาน อนัเน่ืองมาจากผู้ขอใช้บริการมีเงินในบญัชีไม่เพียงพอ หรือผู้ขอใช้บริการไม่มีวงเงินสนิเช่ือ หรือถกูระงบัการใช้วงเงินสนิเช่ือกบัธนาคาร หรือ
การโอนเงินจะเป็นผลให้ยอดเงินในบญัชีเกินกว่าวงเงินสนิเช่ือท่ีผู้ขอใช้บริการตกลงไว้กบัธนาคาร หรืออยู่ระหว่างด าเนินการทางกฎหมาย หรือธนาคารได้แจ้งให้ผู้ขอใช้บริการ
ทราบถึงความขดัข้องของการโอนเงินอยู่แล้วก่อนหรือขณะที่ท ารายการโอนเงิน หรือผู้ขอใช้บริการปฏิบตัผิิดเง่ือนไข หรือข้อตกลงกบัธนาคาร หรือเป็นเหตสุดุวิสยั เช่น ในกรณี
ท่ีมีความช ารุดบกพร่อง เสียหาย ขัดข้อง หรือล่าช้าของระบบคอมพิวเตอร์ และ/หรือระบบไฟฟ้า และ/หรือระบบเครือข่ายอินเ ทอร์เน็ต (Internet) และ/หรือระบบการ
ตดิตอ่ส่ือสาร และ/หรือปัญหาทางด้านพลงังาน ภยัพิบตัทิางธรรมชาต ิการกระท าของบคุคลภายนอก การกระท าของหน่วยงานรัฐบาล ไฟไหม้ การประท้วง การขนสง่ติดขดั 
การจลาจล สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมลูท่ีเป็นอนัตรายตา่งๆ (Harmful Data) หรือเหตตุา่งๆ อนัอยู่นอกเหนือจากการควบคมุ ซึง่เป็นอปุสรรคตอ่การท่ีผู้ขอใช้บริการ
จะเข้าใช้บริการ หรือตอ่การท่ีธนาคารจะให้บริการตามข้อตกลงฉบบันี ้  

10. ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการใช้บริการตา่งๆ ผ่านระบบงานแล้วเกิดความบกพร่องผิดพลาดจากการใช้บริการนี ้ไม่ว่าความบกพร่องผิดพลาดนัน้ๆ จะเกิดขึน้ด้วยเหตผุลประการใด 
ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีอ านาจแก้ไขความบกพร่องผิดพลาดให้ถกูต้องตามความเป็นจริง และยินยอมให้ธนาคารหกัเงิน และ/หรือโอนเงินจากบญัชีตา่งๆ ท่ีผู้
ขอใช้บริการมีอยู่กบัธนาคาร เพ่ือเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้  โดยธนาคารมิต้องแจ้งหรือขออนญุาตจากผู้ขอใช้บริการก่อนลว่งหน้า อนึง่ ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ถือ
ว่าบรรดาเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการหกัเงิน โอนเงิน หรือการด าเนินการของธนาคารกับบญัชีท่ีใช้กบัระบบงาน ซึง่เป็นเอกสารท่ีธนาคารจดัท าขึน้เพ่ือการแก้ไขความบกพร่อง
ผิดพลาดข้างต้น เป็นเอกสารท่ีมีความถกูต้องสมบรูณ์ครบถ้วนทกุประการ  

11. กรณีผู้ขอใช้บริการพบความบกพร่องผิดพลาดใด ๆ จากการหกัเงิน และ/หรือการโอนเงินโดยผ่านระบบงาน ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งรายละเอียดข้อมลูเก่ียวกบั วนัและเวลา
ท่ีท ารายการ บญัชีท่ีเก่ียวข้องในการหกัเงิน และ/หรือ โอนเงิน ประเภทรายการ จ านวนเงินท่ีโอนเข้าหรือโอนออก ช่ือและสถานท่ีตดิตอ่ของผู้ขอใช้บริการและผู้แจ้งให้ธนาคาร
ทราบทนัที โดยผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารจะด าเนินการตรวจสอบความบกพร่องผิดพลาด ในการหกัเงิน และ/หรือโอนเงินจากข้อมูลท่ีได้รับจากผู้ขอใช้บริการกับ
รายงานของธนาคาร ตามวิธีการของธนาคารทกุประการ หากปรากฏในภายหลงัว่าความบกพร่องผิดพลาดดงักลา่ว เกิดจากการกระท าของผู้ขอใช้บริการเองและธนาคารได้
ด าเนินการไปตามข้อมลูท่ีผู้ขอใช้บริการแจ้งแล้ว ผู้ขอใช้บริการตกลงท่ีจะด าเนินการเรียกร้องเงินจ านวนดงักลา่วจากผู้ รับโอน/คู่ค้าหรือลกูหนี ้(แล้วแตก่รณี) โดยตรง และขอ
สละสิทธิในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินท่ีธนาคารได้หกัและโอนดงักล่าว รวมทัง้ค่าเสียหายใดๆ อีกด้วย นอกจากนี ้หากธนาคารต้องจ่ายเงินจ านวนใดๆ 
ให้แก่บคุคลอ่ืนเน่ืองจากความผิดพลาดข้างต้นแล้ว ผู้ขอใช้บริการตกลงจะจ่ายเงินจ านวนดงักลา่วพร้อมดอกเบีย้ คืนให้แก่ธนาคารเป็นการชดเชยจนครบถ้วนเตม็ทกุจ านวน  

12. ธนาคารสงวนสทิธิท่ีจะแก้ไข เปล่ียนแปลงข้อมลูท่ีผู้ขอใช้บริการได้รับจากระบบงาน เช่น ข้อมลูเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ อตัราดอกเบีย้ หรือข้อมลูอ่ืนใดท่ี
เป็นข้อมลูเบือ้งต้นได้ตลอดเวลา และไม่มีผลผกูพนัธนาคาร 

13. กรณีท่ีผู้ ขอใช้บริการประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้บริการจากท่ีได้ระบุไว้ในใบค าขอสมคัรใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ Krungthai Business หรือ
เอกสารแนบท้ายฉบบัใดๆ รวมทัง้การยกเลกิ และ/หรือระงบัการใช้ระบบงาน ผู้ขอใช้บริการตกลงแจ้งกบัธนาคารเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามแบบฟอร์มท่ีธนาคารก าหนด กรณี
ผู้ขอใช้บริการมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ หรือผู้ มีอ านาจสัง่จ่าย หรือผู้ มีอ านาจกระท าการแทนจะต้องจดัท าหนงัสือ มอบอ านาจฉบบัใหม่ และ/หรือแจ้งการเปลี่ยนแปลง
เง่ือนไขการสัง่จ่ายให้แก่ธนาคารทนัที และทุกกรณีดงักล่าวข้างต้นจะมีผลบงัคบัใช้นับแต่ธนาคารแจ้งให้ผู้ ขอใช้บริการทราบเป็นลายลกัษ ณ์อกัษร และธนาคารไม่ต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ก่อนท่ีธนาคารแจ้งผลการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว  

14. ในกรณีท่ีบญัชีของผู้ขอใช้บริการหรือบญัชีของผู้ รับโอนเงิน/คูค้่า/ลกูหนีมี้ทัง้รายการหกัเงินจากบญัชีและโอนเงินเข้าบญัชีในคราวเดียวกนั ธนาคารจะด าเนินการโอนเงินเข้า
บญัชีก่อน แล้วจงึจะด าเนินการหกัเงินออกจากบญัชีดงักลา่ว 

15. ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับว่า ธนาคารทรงไว้ซึง่สทิธิท่ีจะแจ้งหรือไม่แจ้ง รายการหกัเงินจากบญัชีและ/หรือโอนเงินเข้าบญัชีให้ผู้ขอใช้บริการหรือผู้ รับโอนเงิน/คูค้่า/ลกูหนีท้ราบ 
เน่ืองจากผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบสถานะ ผลการหกัเงิน/โอนเงิน และรายงานการหกัเงินจากบัญชี และ/หรือโอนเงินเข้าบญัชีของผู้ขอใช้บริการหรือผู้ รับโอนเงิน/คู่ค้า/
ลกูหนีไ้ด้ผ่านระบบงาน หากผู้ขอใช้บริการหรือผู้ รับโอนเงิน/คู่ค้า/ลกูหนีไ้ม่ด าเนินการทกัท้วงรายการหกัเงินจากบญัชีและ/หรือโอนเงินเข้าบญัชีดงักลา่วภายใน   7 วนันบัแต่
วนัท่ีได้รับแจ้งจากธนาคาร ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ถือว่าธนาคารได้ด าเนินการโดยถกูต้องครบถ้วนทกุประการแล้ว 

16. เพ่ือให้การบริการบรรลตุามวตัถปุระสงค์แหง่ข้อตกลงนี ้ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงนิจากบญัชีของผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กบัธนาคาร เพ่ือด าเนินการตามวิธีการ
แหง่ข้อตกลงฉบบันีต้อ่ไป และผู้ขอใช้บริการจะไม่ยกเลกิเพิกถอนการให้ความยินยอมดงักลา่ว จนกว่าจะมีการยกเลกิข้อตกลงนี  ้

17. ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการมีหนีเ้งินใดๆ ค้างช าระอยู่กับธนาคาร ซึง่รวมถึงค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือหนีเ้งินซึ่ งเกิดขึน้ตามข้อตกลงฉบบันี ้ผู้ขอใช้บริการตกลง
ยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีทัง้หมดทกุประเภทและทกุวงเงนิท่ีผู้ขอใช้บริการมีอยู่กบัธนาคาร เพ่ือน ามาหกัช าระหนีด้งักลา่วคืนให้แก่ธนาคารได้ในทนัที โดยธนาคารไม่
ต้องขอความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการอีก และหากเงินในบญัชีดงักล่าวมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะน ามาหกัช าระหนีไ้ด้ทัง้หมด ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับว่าผู้ขอใช้บริการมี
ภาระหนีค้้างช าระกบัธนาคารตามจ านวนเงินดงักล่าว ซึง่เป็นหนีท่ี้ถึงก าหนดช าระโดยพลนั โดยผู้ขอใช้บริการตกลงช าระหนีด้งักลา่วคืนให้แก่ธนาคาร พร้อมด้วยดอกเบีย้ใน
อตัราดอกเบีย้สงูสดุกรณีผิดนดัช าระหนี ้ตามประกาศของธนาคาร (ปัจจุบนัเท่ากับร้อยละ...................) โดยหากธนาคารได้ประกาศก าหนดอัตราดอกเบีย้ดงักล่าวหลาย
อตัรา ก็ให้ใช้อตัราสงูสดุท่ีธนาคารประกาศก าหนด ซึง่อาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลงได้ ตามท่ีธนาคารจะได้ประกาศ เป็นคราวๆ ไป โดยผู้ขอใช้บริการตกลงให้อตัรา
ดอกเบีย้ที่เปลี่ยนแปลงมีผลใช้บงัคบัทนัที นบัแตมี่การประกาศเปล่ียนแปลงดงักล่าว ทัง้นี ้นบัตัง้แตว่นัท่ีธนาคารไม่สามารถหกัเงินได้ครบถ้วน จนกว่าผู้ขอใช้บริการจะช าระ
คืนให้แก่ธนาคารเพ่ือเป็นการชดเชยทกุจ านวนจนครบถ้วนทกุจ านวน 

18. ผู้ขอใช้บริการตกลงและรับทราบว่าธนาคารมีสิทธิติดต่อสอบถาม สืบค้น ตรวจสอบสถานะภาพ ข้อมลูรายละเอียดบางประการหรือทัง้หมดของผู้ขอใช้บริการจากหน่วยงาน
ราชการ (เช่น กรมสรรพากร กรมทะเบียนการค้า หรือส านกัทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง เป็นต้น) สถาบนัการเงิน บคุคลหรือนิตบิุคคลใดก็ได้ ในกรณีท่ีจ าเป็นและ/หรือ
ในกรณีท่ีธนาคารเห็นสมควร และ/หรือเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดบางประการหรือทัง้หมดของผู้ขอใช้บริการให้แก่หน่วยงานราชการท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย หรือเป็นการ
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ด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนด และธนาคารมีสิทธิใช้ข้อมูลนีใ้นการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติมข้อมูลเดิมของธนาคารให้ถกูต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบนัตัง้แต่วนัท่ีท าใบค าขอ
สมคัรใช้บริการ/เปล่ียนแปลงข้อมลูบริการ Krungthai Business ฉบบันี ้

19. ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า จะไม่เปิดเผย หรืออนญุาตให้พนกังาน ตวัแทน หรือผู้แทนเปิดเผยข้อมูลใดๆ ซึง่โดยสภาพหรือธนาคารก าหนดว่าเป็นความลบั ซึง่รวมถึง แต่ไม่จ ากดั
เฉพาะข้อมูลท่ีเก่ียวกับข้อความในข้อตกลงนีแ้ก่บุคคลใดๆ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อักษรของธนาคารไม่ว่าเวลาใด  เว้นแต่การ เปิดเผยข้อมูลตามท่ี
กฎหมายก าหนด หรือหน่วยราชการท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย หรือศาล ซึง่ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบลว่งหน้าตามสมควรก่อนการเปิดเผยข้อมลู ทัง้นี ้หากเกิด
ความเสียหายใดๆ เน่ืองจากการท่ีผู้ขอใช้บริการเปิดเผยข้อมลูอนัเป็นความลบัแก่บุคคลภายนอก โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคาร  ผู้ขอใช้บริการ
จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึน้แตเ่พียงผู้ เดียว 

20. ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับว่าข้อมลูต่างๆ เก่ียวกับบญัชีคู่ค้าท่ีธนาคารได้รับจากผู้ขอใช้บริการ อาทิเช่น  ประเภทการโอนเงิน วนัท่ี รายการมีผล วนัท่ีรายการหมดอาย ุผู้ส่ง
ค าสัง่โอนเงิน (Releaser) และ/หรือผู้ยกเลกิรายการรับเงิน (Unwinder) จ านวนเงินท่ีผู้ขอใช้บริการจะโอนให้คูค้่า/ผู้ รับโอนเงินแตล่ะราย เลขท่ีบญัชีของผู้ขอใช้บริการหรือผู้ รับ
โอนเงิน/ คู่ค้า/ลกูหนีแ้ต่ละราย วิธีการรับเงินของผู้ รับโอนเงิน/คู่ค้า วิธีการหกัเงินจากบญัชีของลกูหนี ้เป็นต้น เป็นสาระส าคญัในการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ขอใช้บริการหรือ
ผู้ รับโอนเงิน/คู่ค้า หรือหกัเงินจากบญัชีของลกูหนี ้โดยธนาคารไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงช่ือบญัชีของผู้ขอใช้บริการหรือผู้ รับโอนเงิน/คู่ค้า/ลกูหนีแ้ตอ่ย่างใด และเม่ือธนาคารได้
ด าเนินการใดๆ ตามข้อมลูท่ีได้รับจากผู้ขอใช้บริการแล้ว ให้ถือว่าธนาคารได้ปฏิบตัถิกูต้องครบถ้วนทกุประการ หากมีข้อบกพร่องผิดพลาดใดๆ เกิดขึน้จากการด าเนินการตาม
ข้อมลูดงักลา่วแล้ว ธนาคารไม่จ าเป็นต้องรับผิดชอบแตอ่ย่างใด 

21. ผู้ขอใช้บริการรับรองวา่ บรรดาเอกสาร ข้อมลู รายละเอียดใดๆ ท่ีปรากฏ และ/หรือ ท่ีได้สง่มาให้ธนาคารไม่ว่าจะสง่มาในรูปแบบใด มีความครบถ้วนและถกูต้องแท้จริง และใน
กรณีท่ีมีความผิดพลาดในการหกัเงินจากบญัชีและ/หรือโอนเงินเข้าบญัชีของบคุคลซึง่ผู้ขอใช้บริการระบเุกิดขึน้ เน่ืองจากความผิดพลาดหรือบกพร่องแหง่เอกสาร และ/หรือ
ข้อมูล และ/หรือรายละเอียดดงักล่าว หรือมีความล่าช้า หรือมีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึน้จากการท่ีธนาคารด าเนินการตามเอกสาร และ/หรือข้อมูล และ/หรือ
รายละเอียดดงักล่าวไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม ธนาคารไม่จ าเป็นต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด และผู้ขอใช้บริการตกลงจะด าเนินการเรียกร้องเงินจ า นวนดงักล่าวจากบุคคลนัน้
โดยตรง ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการจะไม่เรียกร้องให้ธนาคารหกัหรือถอนเงินจากบญัชีของบุคคลซึง่ผู้ขอใช้บริการระบุคืนให้แก่ผู้ขอใช้บริการ และขอสละสิทธิ ในการฟ้องร้องให้
ธนาคารชดใช้เงินท่ีธนาคารได้น าเข้าบญัชีของบคุคลซึง่ผู้ขอใช้บริการระบุตามเอกสาร และ/หรือข้อมลู และ/หรือรายละเอียดดังกลา่ว ท่ีธนาคารได้รับจากผู้ขอใช้บริการ ไม่ว่า
ในรูปแบบใด อีกทัง้ผู้ขอใช้บริการขอรับรองว่าจะไม่กระท าการใดๆ อนัมีผลให้ธนาคารต้องเข้ามามีส่วนร่วมในข้อพิพาทระหว่างผู้ขอใช้บริก ารกบับคุคลอ่ืน และหากผู้ขอใช้
บริการมีข้อตอ่สู้  และ/หรือสทิธิเรียกร้องใดๆ ก็จะไปว่ากล่าวกนัเองกบับคุคลอ่ืนเป็นอีกสว่นหนึง่ตา่งหาก 
 ทัง้นี ้ในกรณีการท าธุรกรรมโอนเงินไปยงับญัชีต่างประเทศผ่านระบบงานนัน้ ข้อมูลใดๆ ท่ีธนาคารได้ส่งไปยงัผู้ รับโอนเงินตามท่ีได้ให้ไว้ในการท ารายการโอนเงินผ่าน
ระบบ ให้ถือว่าผู้ รับโอนเงินได้รับทราบข้อมูลนัน้แล้ว รวมทัง้ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระท า การงดเว้นการกระท า หรือความ
ลา่ช้าใดๆ ท่ีเกิดจากระบบหกับญัชีของประเทศท่ีธนาคารของผู้ รับโอนเงินตัง้อยู่ หรือธนาคารของผู้ รับโอนเงิน และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความลา่ช้า และ/หรือความสญู
หายหรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ/หรือ กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือข้อปฏิบตัโิดยทัว่ไปของธนาคารของผู้ รับโอนเงิน 
และ/หรือ ของประเทศท่ีธนาคารของผู้ รับโอนตัง้อยู่ ไม่ว่าการท ารายการจะถูกต้องสมบูรณ์แล้วหรือไม่ ก็ตาม แต่บัญชีต่างประเทศนัน้ๆ ถูกยึดหรืออายัดตามกฎเกณฑ์ 
นโยบาย หรือหลกักฎหมายต่างประเทศ หรือกฎหมายสากลใดๆ เช่น กรณีของ U.S. sanctions U.N. sanctions หรือ E.U. sanctions เป็นต้น ด้วย โดยหากมีการคืนเงิน
เน่ืองจากไม่สามารถท ารายการโอนเงินได้ ธนาคารจะจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ขอใช้บริการตามจ านวนท่ีธนาคารของผู้ รับโอนเงินคืนให้ แต่ไม่เกินจ านวนท่ีเงินท่ีโอน หลงัจากหกั
คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง (หากมี) แล้ว โดยผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารใช้อตัราแลกเปล่ียนของธนาคาร ณ วนัท่ีธนาคารคืนเงินให้แก่ผู้ขอใช้บริการ 

22. หากเอกสาร และ/หรือหลกัฐาน และ/หรือรายละเอียดใดๆ ท่ีผู้ขอใช้บริการได้สง่มาให้กบัธนาคาร ไม่ว่าจะสง่มาในรูปแบบใด มีความผิดพลาดหรือบกพร่อง และผู้ขอใช้บริการ
มีความประสงค์จะขอแก้ไขความผิดพลาดหรือบกพร่องดงักลา่ว ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งแก้ไขความผิดพลาดหรือบกพร่องให้แก่ธนาคารทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ก่อนท่ีธนาคารจะน าข้อมูลเข้าระบบงานของธนาคาร และหากผู้ขอใช้บริการแจ้งแก้ไขความผิดพลาดหรือบกพร่องให้แก่ธนาคารทราบภายหลงัจากท่ีธนาคารได้น าข้อมูลเข้า
ระบบงานแล้ว ธนาคารขอสงวนสทิธิในการแก้ไขข้อมลูดงักลา่วให้แก่ผู้ขอใช้บริการ 

23. เอกสารหรือ หนงัสือใด ๆ ที่ธนาคารสง่ไปยงัผู้ขอใช้บริการตามท่ีอยู่ และ/หรือส านกังานตามท่ีแจ้งไว้กบัธนาคารถือว่าผู้ขอใช้บริการได้ทราบข้อความในเอกสารหรือหนงัสือนัน้ 
ๆ แล้ว หากมีการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ เป็นหน้าท่ีของผู้ขอใช้บริการท่ีจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที มิฉะนัน้ ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ถือว่าท่ีอยู่เดมิเป็นท่ี
อยู่ท่ีถกูต้องแล้ว 

24. ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าบนัทกึ หลกัฐานหรือเอกสารใดๆ ก็ตาม ท่ีธนาคารได้จดัท าขึน้ อนัเน่ืองจากการใช้บริการของผู้ขอใช้บริการผ่านระบบงานนัน้มีความถกูต้องทกุประการ
โดยไม่จ าต้องให้ผู้ขอใช้บริการตรวจสอบหรือลงลายมือช่ือก่อนแตอ่ย่างใด 

25. ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการใช้บริการ คา่ใช้จ่ายในการโอนเงินและคา่ใช้จ่ายใดๆ อนัเก่ียวกบัการใช้ระบบงานของธนาคารได้ตามอตัราท่ี
ธนาคารก าหนด โดยให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีของผู้ขอใช้บริการ หรือหกัจากจ านวนเงินรวมในข้อมูลการโอนเงิน หรือหกัจากบญัชีของผู้ รับโอนเงิน/คู่ค้า/ลกูหนี ้(แล้วแต่
กรณี) ตามท่ีผู้ขอใช้บริการระบไุว้ในใบค าขอสมคัรใช้บริการ/เปล่ียนแปลงข้อมลูบริการ Krungthai Business ภายใต้เง่ือนไขดงันี ้
25.1 ในกรณีท่ีเงินในบัญชีของผู้ ขอใช้บริการหรือผู้ รับโอนเงิน/คู่ค้า/ลูกหนี ้(แล้วแต่กรณี) มีไม่เพียงพอให้ธนาคารหกัทัง้จ านวนตามข้อมูลของผู้ ขอใช้บริ การพร้อมกับ

คา่ธรรมเนียม ธนาคารจะไม่หกัเงินจากบญัชีข้างต้น เพ่ือโอนเงินเข้าบญัชีของผู้ขอใช้บริการหรือผู้ รับโอนเงิน/คูค้่าเพียงบางสว่น (Direct Credit) 
25.2 กรณีธนาคารสามารถหกัเงินจากบญัชีของผู้ขอใช้บริการ แต่ไม่สามารถโอนเงินจ านวนดงักลา่วเข้าบญัชีของผู้ รับโอนเงิน/คู่ค้า ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ถือว่าเป็นการท า

รายการไม่ส าเร็จ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัคา่ธรรมเนียมส าหรับรายการสัง่โอนเงนิไม่ส าเร็จจากบญัชี เงินฝากของผู้ขอใช้บริการตามอตัราท่ีระบไุว้ในใบ
ค าขอสมคัรใช้บริการ/เปล่ียนแปลงข้อมลูบริการ Krungthai Business 

25.3 กรณีผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากบญัชีของลกูหนีแ้บบแบ่งจ่าย การหกัเงินจากบญัชีของลกูหนี ้ธนาคารจะค านวณคา่ธรรมเนียม
ในการท ารายการก่อน จึงท ารายการหกัเงินจากบญัชีของลกูหนี ้หากปรากฏว่าจ านวนเงินคงเหลือในบญัชีของลกูหนีมี้ไม่เพียงพอให้ธนาคารท ารายการหกัทัง้จ านวน
ตามข้อมูลของผู้ ขอใช้บริการพร้อมกับค่าธรรมเนียม ธนาคารจะหกัเงินเพียงเท่าท่ีธนาคารสามารถหกัได้ โดยให้ ถือว่ าเป็นการท ารายการส าเร็จตามท่ีตกลงไว้กับ
ธนาคารแล้ว 

25.4 กรณีการท าธุรกรรมโอนเงินไปยงับญัชีต่างประเทศ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมช าระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และ/หรือเงินใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากหรือเก่ียวเน่ืองกับการท า
ธุรกรรมโอนเงินไปยงับญัชีตา่งประเทศผ่านระบบงานทัง้ปวงให้แก่ธนาคาร ตามจ านวน อตัรา และวิธีการท่ีธนาคารก าหนด โดยผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารหกัเงิน
จากบญัชีของผู้ขอใช้บริการหรือหกัจากจ านวนเงินรวมในข้อมลูการโอนเงินตามแตธ่นาคารจะเหน็สมควร เพ่ือช าระคา่ธรรมเนียม คา่ใช้จ่าย และ/หรือเงินใดๆ ได้ โดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบลว่งหน้า 
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25.5 กรณีผู้ขอใช้บริการประสงค์ให้ธนาคารท ารายการส่งค าสัง่โอนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Pre-Advice) ผู้ขอใช้บริการจะต้องมีวงเงินตามท่ีธนาคารก าหนด หาก
ลกูค้าไม่มีวงเงินหรือมีวงเงินไม่เพียงพอส าหรับท ารายการ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารกนัเงินฝากในบญัชี (Hold) ตามเลขท่ีบญัชีท่ีระบไุว้บนเอกสารค าขอใช้
บริการหรือบญัชีเงินฝากอ่ืนใดท่ีผู้ขอใช้บริการมีอยู่กบัธนาคาร ตามภาระท่ีผู้ขอใช้บริการต้องช าระให้ธนาคาร  

 ในกรณีดงักลา่วข้างต้นทัง้หมด ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับว่าธนาคารได้ปฏิบตัถิกูต้องแล้ว และผู้ขอใช้บริการไม่มีสทิธิยกเป็นข้อกลา่วอ้างหรือเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ 
จากธนาคาร 

26. กรณีผู้ขอใช้บริการท าธุรกรรมโอนเงินไปยงับญัชีต่างประเทศผ่านระบบงาน จะมีผลเป็นการโอนเงินในวนัเดียวกับวนัท่ีท ารายการก็ตอ่เม่ืออยู่ภายใต้เง่ือนไขเร่ืองเวลาท าการ 
และ/หรือเวลาเปิด-ปิดรับโอนเงินของธนาคาร และธนาคารของผู้ รับโอนเงินด้วย โดยหากธนาคารได้รับรายการธุรกรรมโอนเงินไปยงับญัชีตา่งประเทศหลงัเวลาปิดรับโอนเงิน
ของธนาคารแล้ว ธนาคารจะด าเนินการโอนเงินให้ในวนัท าการถดัไป  
 อนึ่ง หากธนาคารของผู้ รับโอนเงินเรียกร้องให้ธนาคารช าระค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเก่ียวกับการท าธุรกรรมตามค าสัง่ของผู้ ขอใช้บริการ ผู้ ขอใช้บริการตกลงยินยอมช าระ
คา่ใช้จ่ายดงักลา่วให้แก่ธนาคารทนัทีท่ีเรียกช าระ โดยให้น าความในข้อ 25.4 มาใช้บงัคบักบักรณีนีโ้ดยอนโุลม 

27. ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารเป็นผู้น าสง่รายงานแทนผู้ขอใช้บริการให้แก่ธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/หรือน าสง่รายงานให้ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
(ปปง.) ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบปฏิบัติ หรือนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติใดๆ ที่เก่ียวข้อง ทัง้ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือท่ี จะได้รับการแก้ไข เพิ่มเติม 
เปล่ียนแปลง หรือท่ีมีการประกาศใช้เพิ่มเตมิในภายหน้า 

28. กรณีผู้ขอใช้บริการเป็นผู้ รับภาระในการช าระค่าธรรมเนียมการใช้บริการ หากผู้ขอใช้บริการเห็นว่า ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บ ริการไม่ถูกต้อง ผู้ขอใช้บริการ
จะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน 15 วนั นบัจากวนัท่ีธนาคารหกับญัชีของผู้ขอใช้บริการ หากผู้ขอใช้บริการไม่แจ้งให้ธนาคารทราบถึงความไม่ถกูต้อง
ภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ถือว่าธนาคารได้ด าเนินการโดยถกูต้องครบถ้วนแล้ว ซึง่ผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่โต้แย้งคัดค้านหรือเรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆ จากธนาคารในภายหลงั 

29. กรณีผู้ รับโอน/คู่ค้าหรือลูกหนีเ้ป็นผู้ รับภาระในการช าระค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ผู้ ขอใช้บริการตกลงเป็นผู้ด าเนินการแจ้งให้ผู้ รั บโอน/คู่ค้าหรือลูกหนีท้ราบถึงภาระ
คา่ธรรมเนียมการใช้บริการดงักลา่วท่ีผู้ รับโอน/คูค้่าหรือลกูหนีจ้ะต้องเป็นผู้ช าระให้แก่ธนาคารตามอตัราท่ีธนาคารก าหนด 

30. หากผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้น าบญัชีของบคุคล/นิติบคุคล/หน่วยงานอ่ืน มาใช้บริการ Krungthai Business ร่วมกบัผู้ขอใช้บริการ และเกิดการทจุริตฉ้อฉลขึน้  หรือเกิด
หรืออาจเกิดการทจุริตขึน้ในการใช้บริการ (ภายใต้ดลุยพินิจของธนาคาร)  ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมว่า ธนาคารมีสทิธิระงบัหรือยกเลกิบริการได้ทนัที และไม่ต้องไม่จ าต้อง
รับผิดชอบใดๆ ในความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากการทจุริตฉ้อฉลนัน้ 

31. ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารด าเนินการปรับปรุง เปล่ียนแปลง แก้ไขเพิ่มเตมิ ยกเลกิการให้บริการและ/หรือข้อก าหนดและเง่ือนไขการใช้บริการในใบค าขอสมคัรใช้
บริการ/เปล่ียนแปลงข้อมลูบริการ Krungthai Business เอกสารแนบข้อมลูเพิ่มเตมิส าหรับบริการท่ีแนบท้ายแตล่ะประเภท ข้อตกลงการใช้บริการ Krungthai Business คูมื่อ
การใช้งาน Krungthai Business และ/หรือเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน รวมทัง้ อตัราค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่าย และ/หรืออตัราค่าบริการตา่งๆ 
และ/หรืออตัราค่าปรับ และ/หรือสิทธิต่างๆ ท่ีธนาคารให้แก่ผู้ขอใช้บริการ ตลอดจนวิธีการค านวณอตัราดงักล่าว ในเวลาใดก็ได้ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารจะ
ด าเนินการดงันี ้
31.1 กรณีการด าเนินการดงักลา่ว มีผลกระทบตอ่การใช้บริการของผู้ขอใช้บริการ เช่น การปรับคา่ธรรมเนียมการใช้ผลติภณัฑ์หรือบริการท่ีสอดคลองกบัต้นทนุทางการเงินท่ี

เพิ่มขึน้ การเปลี่ยนแปลงช่องทางในการให้บริการ การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขหรือสิทธิประโยชน์ของบริการ เป็นต้น ธนาคารจะประกาศหรือแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ
ลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรือช่องทางอ่ืนๆ ตามท่ีธนาคารก าหนด เว้นแต ่การด าเนินการดงักลา่ว ธนาคารต้องด าเนินการเพ่ือไม่ให้เกิด
ความเสียหายอย่างมีนยัส าคญัแก่ผู้ขอใช้บริการ ตามท่ีระบไุว้ในข้อตกลงการใช้บริการ เช่น การระงบัหรือยกเลกิบริการทนัที หากมีการทจุริตหรือมีข้อสงสยัว่าอาจเกิด
การทจุริต การหกัเงินในบญัชีเงินฝากเพ่ือช าระหนีข้องผู้ขอใช้บริการ เป็นต้น ธนาคารสามารถด าเนินการไปก่อนและแจ้งผู้ขอใช้บริการในภา ยหลงัตามระยะเวลาท่ี
เหมาะสมได้ 

31.2 กรณีการด าเนินการดงักล่าว ส่งผลให้ผู้ขอใช้บริการเกิดภาระหรือความเสี่ยงเพิ่มเติม เช่น การเพิ่มวงเงินในการใช้บริการ การเปลี่ยนแปลงวิธีการแจ้งข้อมูล  เป็นต้น 
ธนาคารจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการก่อนด าเนินการ 

31.3 กรณีนอกเหนือจากข้อ 31.1 และ 31.2 ข้างต้น ธนาคารสามารถด าเนินการดงักลา่วได้ทนัที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอให้บริการทราบลว่งหน้าหรือได้รับความยินยอมจากผู้
ขอใช้บริการก่อนแตอ่ย่างใด 

32. ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมผกูพนัและตกลงปฏิบตัติามคูมื่อ ระเบียบและวิธีปฏิบตัขิองธนาคารและเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้บริการผ่านระบบงาน ซึง่ธนาคารได้มอบ
หรือสง่ให้แก่ผู้ขอใช้บริการ ทัง้ที่มีอยู่ ณ ขณะนีแ้ละท่ีธนาคารจะได้เพิ่มเตมิตอ่ไป นอกจากนี ้คูมื่อหรือเอกสารใดๆ เก่ียวกบัการใช้บริการผ่านระบบงาน ท่ีธนาคารจะประกาศ
เพิ่มเตมิตอ่ไปในภายหน้า ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึง่ของใบค าขอสมคัรใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ Krungthai Business ฉบบันีด้้วย รวมทัง้ผู้ขอใช้บริการยินยอมปฏิบตัิ
ตามระเบียบและวิธีปฏิบตัิของธนาคาร และ/หรือข้อก าหนดตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้จดัท าเอกสารอ่ืนใดให้แก่ธนาคารตามท่ีธนาคารและ/ หรือทางราชการเป็นผู้
ก าหนดด้วย 

33. หากผู้ขอใช้บริการหรือธนาคารประสงค์จะยกเลกิใบค าขอสมคัรใช้บริการ/เปล่ียนแปลงข้อมลูบริการ Krungthai Business ฉบบันี ้ผู้ขอใช้บริการหรือธนาคารจะแจ้งให้อีกฝ่าย
ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าอย่างน้อย 30 วนั เม่ือครบก าหนดระยะเวลาดงักลา่วให้ถือว่าข้อตกลงนีเ้ป็นอนัสิน้ผล 

34. ธุรกรรมใดผู้ขอใช้บริการได้ท ารายการไว้ลว่งหน้า ก่อนท่ีจะขอยกเลกิบริการกบัธนาคาร ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ถือว่ายงัคงมีผลใช้ได้ผกูพันผู้ขอใช้บริการอยู่ ตราบจนกว่าผู้ขอ
ใช้บริการจะได้ท ารายการยกเลกิรายการท่ีท าไว้ลว่งหน้าแล้วนัน้ 

35. ผู้ขอใช้บริการจะไม่กระท าการใดๆ อนัมีผลให้ธนาคารต้องเข้าร่วมในข้อพิพาทระหว่างผู้ขอใช้บริการกบับคุคลอ่ืนใด ซึง่เก่ียวเน่ืองจากการให้บริการตามข้อตกลงนี ้
36. ข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการนีใ้ห้ใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทยและให้ศาลไทยเป็นศาลท่ีมีเขตอ านาจในการพิจารณาข้อพิ พาทท่ีเกิดขึน้ตามข้อก าหนดและ

เง่ือนไขในการขอใช้บริการนี ้
37. ให้ถือว่าข้อตกลงและเง่ือนไขในข้อตกลงฉบบันีแ้ละข้อตกลงและเง่ือนไขของบริการแตล่ะบริการทัง้ที่ธนาคารก าหนดไว้แล้วในขณะนีแ้ละ/หรือท่ีจะมีขึน้ตอ่ไปในภายหน้า เป็น

สว่นหนึง่ของใบค าขอสมคัรใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมลูบริการ Krungthai Business  และกรณีท่ีข้อความใดในข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการ Krungthai Business ขดั
หรือแย้งกับข้อความใดของข้อตกลงและเง่ือนไขของบริการใดบริการหนึ่ง ให้ยึดถือตามข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการ Krungthai Businessเป็นหลกั เว้นแต่ธนาคารจะ
วินิจฉัยเป็นประการอ่ืนและให้ถือว่าค าวินิจฉัยของธนาคารดงักล่าวเป็นท่ีสดุ โดยผู้ขอใช้บริการไม่มีสิทธิโต้แย้ง และ/หรือเรียกร้องค่ าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้จาก
ธนาคาร    
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ก.     บริการพืน้ฐาน ประกอบด้วย 

 บริการเรียกดขู้อมลูบญัชี (Account information & Statement) 
 บริการเรียกดรูายงาน (Report) 
 บริการโอนเงินบญัชีตนเอง (Own Account) 
 บริการโอนเงินบญัชีบคุคลอ่ืน (3rd Party) 
 บริการโอนเงินบญัชีบคุคลอ่ืนหลายรายการ (Direct Credit) 

 บริการโอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay) 

 บริการจา่ยเงินเดือน (Payroll) 

 บริการโอนเงินตา่งธนาคารมีผลทนัที (ORFT) 

 บริการโอนเงินตา่งธนาคาร (SMART Credit) 

 บริการโอนเงินตา่งธนาคาร (BAHTNET) 

 บริการโอนเงินตา่งประเทศ (Outward Remittance) 

 บริการช าระคา่สนิค้าและบริการ (Bill Payment) 

 บริการสัง่ซือ้สมดุเช็คออนไลน์ (Cheque Book Ordering) 
ข.   บริการเพิ่มเตมิ  

 บริการจา่ยเงินเดือนบญัชีกรุงไทย (Payroll) แบบหายหว่ง (บริการจ่ายเงินเดือน + ความคุ้มครองด้านประกนัภยัอบุตัเิหตแุบบกลุม่) 
 บริการลงทะเบียนและตรวจสอบบญัชีผู้ รับเงิน (Beneficiaries Pre-Registered) 
 บริการ Krungthai e – Withholding Tax Plus 
 บริการช าระคา่ภาษีศลุกากรผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Krungthai e-Customs) 
 บริการช าระคา่บริการเก่ียวกบัธรุกิจน าเข้า-สง่ออกสนิค้า (Krungthai e-Logistics) 
 บริการช าระใบแจ้งหนีอ้ิเลก็ทรอนิกส์ (Krungthai e-BPP) 
 บริการอ่ืนๆตามท่ีได้สมคัรบริการไว้กบัธนาคาร 

 
ทัง้นี ้ในการใช้บริการพืน้ฐานตาม ก. และบริการเพิ่มเตมิตาม ข. ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีการตามท่ีธนาคารก าหนด และส าหรับบริการเพิ่มเตมิตาม ข.ให้เป็นไปตาม

ข้อตกลงและเง่ือนไขของบริการแตล่ะบริการด้วย 
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ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเตมิส าหรับบริการโอนเงนิไปต่างประเทศ (Outward Remittance) (V1 11-11-2022) 
ค าหรือข้อความในข้อตกลงนี ้ให้มีความหมายตามท่ีได้นิยามไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ Krungthai Business เว้นแต่จะได้ก าหนดความหมายหรือให้ศัพท์ไว้เป็นอย่าง 

อ่ืนในข้อตกลงนี ้หรือจะได้แสดงให้ปรากฎโดยชัดแจ้งว่ามีความหมายเป็นอย่างอ่ืนในข้อตกลงนี ้
1. ค านิยาม 

“บริการโอนเงินตา่งประเทศ” หมายถึง บริการโอนเงินไปตา่งประเทศ โดยหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ เพ่ือโอนเงินเข้าบญัชีของผู้ รับโอนเงิน/คูค้่าในต่างประเทศ 

ตามวนัท่ีผู้ขอใช้บริการก าหนด และผู้ขอใช้บริการต้องส่งค าสัง่โอนเงินให้แก่ธนาคารผ่านช่องทางระบบบริการ  Krungthai Business หรือช่องทางอ่ืนตามท่ีธนาคารก าหนด และ

อนมุตัริายการ ตามวนัและเวลาตามท่ีธนาคารก าหนด ผ่านบริการและ/หรือระบบ SWIFT/Krungthai Business WARP หรือบริการและ/หรือระบบอ่ืนตามท่ีธนาคารก าหนด ทัง้นี ้

ธนาคารมีสทิธิท่ีจะไม่ให้บริการส าหรับค าขอท่ีสง่ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์หรือส่ืออ่ืนๆ และ/หรือ เกินเวลาท่ีธนาคารก าหนดดงักลา่ว 

“Krungthai BUSINESS WARP” หมายถึง บริการโอนเงินต่างประเทศของธนาคารโดยเช่ือมต่อข้อมูลระหว่างธนาคารกับพนัธมิตรผู้ ให้บริการโอนเงินอ่ืนๆ (Alternative 

Remittance Partner) โดยจะให้บริการเฉพาะสกุลเงินท่ีธนาคารก าหนดและบริการการโอนเงินไปยังบัญชีต่างประเทศแบบผู้ รับเงินปลายทางรับเงินเต็ม  (Charge 

OUR) เทา่นัน้ ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข แลระยะเวลาตา่งๆ เก่ียวกบัการโอนเงินจะเป็นไปตามท่ีพนัธมิตรผู้ให้บริการโอนเงินอ่ืนๆ (Alternative Remittance Partner) ก าหนดด้วย 

2. ในการขอใช้บริการเก่ียวกบัธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ผู้ ขอใช้บริการต้องระบุข้อความหรือค าสัง่จ่ายเงินพร้อมทัง้ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีการตามท่ีธนาคาร
ก าหนด โดยธนาคารจะถือว่าข้อความท่ีปรากฎในค าขอเป็นความประสงค์ท่ีถูกต้องแท้จริงของผู้ขอใช้บริการ ธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดของข้อความท่ีผู้ขอใช้
บริการได้ระบไุว้ในค าขอแตอ่ย่างใด  

3. ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมช าระคา่ธรรมเนียมการใช้บริการเก่ียวกบัธุรกรรมเงินตราตา่งประเทศ ให้แก่ธนาคารตามอตัราคา่ธรรมเนียมที่ธนาคารประกาศก าหนด 
4. ธนาคารจะด าเนินการตามค าสัง่ของผู้ขอใช้บริการ เม่ือธนาคารได้รับช าระเงินค่าโอน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ครบถ้วนแล้ว และในกรณีการใช้บริการธุรกรรมเงินตรา

ต่างประเทศ โดยมีการช าระเงินด้วยวิธีการหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินตามจ านวนเงินท่ีขอโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ จาก
บญัชีเงินฝากท่ีผู้ขอใช้บริการระบุไว้และให้ถือว่าค าขอดงักล่าวเป็นค าสัง่ของผู้ขอใช้บริการท่ียินยอมให้ธนาคารมีสทิธิหกัเงินและ/หรือเบิกถอนเงินจากบญัชีเงินฝากดงักลา่วได้ 
กรณีผู้ขอใช้บริการประสงค์ให้ธนาคารท ารายการส่งค าสัง่โอนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Pre-Advice) ผู้ขอใช้บริการจะต้องมีวงเงินตามท่ีธนาคารก าหนด หากลกูค้าไม่มี
วงเงินหรือมีวงเงินไม่เพียงพอส าหรับท ารายการ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารกนัเงินฝากในบญัชี (Hold) ตามเลขท่ีบญัชีท่ีระบไุว้บนเอกสารค าขอใช้บริการหรือบญัชีเงนิ
ฝากอ่ืนใดท่ีผู้ขอใช้บริการมีอยู่กบัธนาคาร ตามภาระท่ีผู้ขอใช้บริการต้องช าระให้ธนาคาร และกรณีการใช้สนิเช่ือทรัสต์รีซีท/สนิเช่ือเพ่ือการช าระคา่สนิค้า (TR,IMF)  ผู้ขอใช้บริการ
จะต้องมีวงเงินสินเช่ือคงเหลือท่ีเพียงพอในการโอนไปยงัต่างประเทศ มิฉะนัน้ ธนาคารมีสิทธิไม่ด าเนินการได้ และการใช้วงเงินสินเช่ือดั งกล่าวให้เป็นไปตามข้อตกลงท่ีผู้ขอใช้
บริการมีอยู่กบัธนาคาร    

5. ส าหรับกรณีการใช้บริการธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ โดยมีการช าระเงินด้วยวิธีการสัง่จ่ายเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค ของธนาคารอ่ืน เช็คห รือแคชเชียร์เช็คดงักล่าวจะต้องเป็นเช็ค 
หรือ แคชเชียร์เช็ค ที่เรียกเก็บเงินได้แล้วเทา่นัน้ ธนาคารจงึจะท ารายการเก่ียวกบัธุรกรรมเงินตราตา่งประเทศตามข้อตกลงนีใ้ห้แก่ผู้ขอใช้บริการ  

6. หากธนาคารในต่างประเทศหรือธนาคารของผู้ รับเงินเรียกร้องให้ธนาคารช าระค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ  ผู้ ขอใช้บริการตกลงยินยอมช าระค่าธรรมเนียม และ/หรือ 
คา่ใช้จ่ายตา่งๆท่ีได้รับแจ้งจากธนาคาร ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีท่ีระบไุว้ในข้อตกลงเพ่ือช าระเงินท่ีขอโอน ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารหกั
เงินจากบญัชีดงักลา่ว เพ่ือช าระคา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ดงักลา่วข้างต้นด้วย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบลว่งหน้า 

7. ในการท าธุรกรรมโอนเงินไปยงัต่างประเทศ หรือ ธุรกรรมอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ซึง่เป็นธุรกรรมท่ีต้องย่ืนเอกสารหลกัฐานป ระกอบตามวตัถุประสงค์และ
กฎเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด ผู้ขอใช้บริการขอรับรองว่าเอกสารใดๆ ที่ย่ืนไว้ให้กับธนาคาร ถือเป็นเอกสารหลกัฐานท่ีถูกต้ องและเป็นจริง ซึง่หากเกิดความเสียหายใดๆ ขึน้กับ
ธนาคาร และ/หรือ บคุคลอ่ืนใด อนัเน่ืองมาจากเอกสารหลกัฐานของผู้ขอใช้บริการดงักล่าว ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดต่อธนาคาร และ/หรือ บคุคลอ่ืนใดในความเสียหาย
ดงักลา่ว 

8. ผู้ขอใช้บริการรับทราบและเข้าใจข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์เก่ียวกับการควบคมุการแลกเปลี่ยนเงิน และรับรองว่าจ านวนเงินท่ีโอน ณ วนัท่ีท าธุรกรรมต้องไม่เกินกว่าวงเงินตามท่ี
กฎหมายและกฏเกณฑ์ท่ีเก่ียวกบัการควบคมุการแลกเปล่ียนเงินก าหนด (หากมี) และ ตกลงยินยอมปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายดงักลา่วก าหนดทุกประการ  

9. ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า ธนาคารไม่ต้องรับผิดต่อผู้ขอใช้บริการในความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึน้ เว้นแต่ในกรณีท่ีความเสียหายนัน้เกิดขึน้จากการกร ะท าโดยจงใจหรือประมาท
เลนิเลอ่อย่างร้ายแรงของธนาคาร แตท่ัง้นี ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ความรับผิดของธนาคารจะต้องไม่เกินกว่าจ านวนเงินท่ีโอนตามค าสัง่ของผู้ขอใช้บริการ รวมทัง้ธนาคารไม่ต้องรับผิด
ในความเสียหาย ความล่าช้า หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากพฤติการณ์พิเศษ เหตุสุดวิสยั ความบกพร่องทางเทคนิค การขัดข้องของคอมพิว เตอร์หรือระบบสื่อสาร ความ
ผิดพลาดของข้อมูลท่ีธนาคารได้รับจากผู้ขอใช้บริการ ความผิดพลาดของธนาคารผู้ รับโอน หรือความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือจากกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของ
ธนาคารผู้ รับโอน หรือของประเทศท่ีธนาคารผู้ รับโอนนัน้ตัง้อยู่ หรือเหตอ่ืุนใดท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของธนาคาร 

10. ในกรณีท่ีไม่สามารถโอนเงินให้แก่ผู้ รับโอนได้ไม่ว่าเกิดจากสาเหตใุดๆก็ตามและต้องคืนเงิน ธนาคารจะคืนเงินหลงัจากหกัคา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง ให้แก่ผู้ขอ
ใช้บริการเท่านัน้ และผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารใช้อตัราแลกเปล่ียนรับซือ้ของธนาคาร ณ วนัท่ีธนาคารคืนเงิน โดยธนาคารจะน าเงินเ ข้าบญัชีของผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กบั
ธนาคาร และ/หรือติดต่อให้ผู้ขอใช้บริการมารับเงินคืนจากธนาคาร ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร และหากเหตดุงักลา่วไม่ได้เกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงของธนาคาร ผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบชดใช้คา่เสียหายทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ให้แก่ธนาคารทกุประการ 

11. ผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชดใช้ธนาคารในความสญูเสีย ความเสียหาย ความรับผิด การเรียกร้อง และคา่ใช้จ่ายตา่งๆซึง่รวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเฉพาะ ค่าบริการทางกฎหมาย     ท่ีเกิด
ขึน้กบัธนาคาร อนัเน่ืองมาจากการให้บริการธุรกรรมเงินตราตา่งประเทศใดๆ ตามข้อตกลงฉบบันี ้การยกเลกิการโอนเงิน การปลอมแปลง การฉ้อฉล หรือข้อผิดพลาดใดๆ ในการ
โอนเงินให้แก่ผู้ รับเงินในต่างประเทศ  

12. การจ่ายเงินตามดราฟต์และการโอนเงินต่างประเทศภายใต้ข้อตกลงฉบบันี ้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ และการปฏิบตัิโดยทัว่ไปของประเทศท่ีท าการจ่ายเงิน ธนาคารหรือ
ธนาคารตวัแทน หรือ ตวัแทน ไม่จ าเป็นต้องรับผิดชอบตอ่ความลา่ช้าหรือสญูเสียใด ๆ ที่เกิดจากกฎเกณฑ์ ระเบียบ และการปฏิบตัโิดยทัว่ไปนัน้ 
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13. ธนาคารมีสทิธิท่ีจะปฏิเสธการโอนเงินได้ หากธนาคารสงสยัว่าการโอนเงินนีเ้ป็นธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการท่ีผิดกฎหมาย การฟอกเงิน หรือการสนบัสนนุทางการเงินแก่
การก่อการร้าย โดยผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่เรียกคา่เสียหายใดๆ จากธนาคารในกรณีดงักลา่ว  

14. ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า ธนาคารมีสิทธิท่ีจะไม่ให้บริการโอนเงินแก่ผู้ขอใช้บริการส าหรับการใช้บริการคราวหนึ่งคราวใด หรือระงบัการใ ห้บริการเป็นการชัว่คราว หรือยกเลกิการ
ให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเม่ือใดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องให้เหตผุลหรือแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบลว่งหน้าแต่อย่างใด โดยผู้ขอใช้บริการตกลงสละสทิธิในการเรียกร้องคา่เสียหาย
ใดๆ จากธนาคารทัง้สิน้ 

15. ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า ธนาคารมีสทิธิท่ีจะก าหนด และ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไขการใช้บริการ รวมทัง้อตัราคา่ธรรมเนียม คา่บริการ และคา่ใช้จ่ายใดๆ ในการใช้
บริการนีเ้ม่ือใดก็ได้ตามแตธ่นาคารจะเหน็สมควร โดยหากการเปล่ียนแปลงดงักลา่วท าให้เกิดภาระหรือความเสี่ยงเพิ่มขึน้ตอ่ผู้ขอใช้บริการ  ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ
ลว่งหน้าผ่านช่องทางตามท่ีธนาคารก าหนด  

16. ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าหากการโอนเงินตามข้อตกลงนีถ้กูห้ามมิให้กระท าการ หรือทรัพย์สนิ หรือเงินในบญัชีใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการโอนเงินเช่นว่านัน้ ถกูระงบัมิให้มีการเคลื่อนไหว 
ริบยึด หรืออายดั โดยบุคคลผู้ มีอ านาจใดๆ ของประเทศใดก็ตาม โดยท่ีบุคคลดงักล่าวมิได้อยู่ภายใต้อ านาจการควบคมุของธนาคาร ธนาคาร พนกังานธนาคาร กรรมการ หรือ
ตวัแทนของธนาคารท่ีเก่ียวข้องไม่ต้องรับผิดชดใช้คา่เสียหายใดๆ และ/หรือ คืนเงินหรือทรัพย์สนิดงักลา่วแก่ผู้ขอใช้บริการหรือบคุคลอ่ืนใดทัง้สิน้ 

17. ในกรณีท่ีมีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบของทางราชการ ก าหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผยข้อมลู หรือธุรกรรมการเงินของผู้ขอใช้บริการ หรือลกูค้าของผู้ขอใช้บริการรายหนึง่ราย
ใด หรือหลายรายต่อเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานของรัฐ เม่ือธนาคารได้รับการร้องขอผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูล และ/หรือจดัท ารายการเก่ียวกบัการท า
ธุรกรรมทางการเงินของผู้ขอใช้บริการตอ่เจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานของรัฐได้ทกุประการ  

18. กรณีโอนเงินผ่านระบบ Krungthai WARP (ลกูค้าบคุคลธรรมดา) และ Krungthai BUSINESS WARP (ลกูค้านิตบิคุคล) จะให้บริการเฉพาะสกลุเงินท่ีธนาคารก าหนดและส าหรับ
การโอนเงินแบบผู้ รับโอนปลายทางรับเตม็จ านวน (Charge OUR) เทา่นัน้   

19. เม่ือผู้ขอใช้บริการให้ข้อมลูสว่นบคุคลของบคุคลอ่ืนใดให้แก่ธนาคาร  
(ก) ผู้ขอใช้บริการรับรองและรับประกันว่าได้ตรวจสอบความถกูต้องและความสมบรูณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนท่ีผู้ขอใช้บริการให้แก่ธนาคาร และ จะแจ้งธนาคาร หากมีการ

เปล่ียนแปลงใดๆ ในข้อมลูสว่นบคุคลของบคุคลอ่ืนท่ีได้ให้ไว้ (หากมี)  
(ข) ผู้ขอใช้บริการรับรองและรับประกนัว่าผู้ขอใช้บริการได้รับความยินยอมหรือสามารถอาศยัฐานทางกฎหมายอ่ืนส าหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วน

บคุคลของบคุคลดงักลา่วตามกฎหมายท่ีใช้บงัคบั  
(ค) ผู้ขอใช้บริการรับรองและรับประกนัว่าผู้ขอใช้บริการได้แจ้งนโยบายความเป็นสว่นตวัท่ีเก่ียวข้องของธนาคารแก่บคุคลอ่ืนดงักลา่วแล้ว และ  
(ง) ผู้ขอใช้บริการรับรองและรับประกันว่าธนาคารสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในนโยบ ายความเป็นส่วนตวัท่ี

เก่ียวข้องของธนาคารซึง่อาจมีการแก้ไขเป็นครัง้คราว ซึง่รวมถึงวตัถปุระสงค์ทัง้หมดท่ีก าหนดไว้ในข้อตกลงนี ้ 
20. ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่าธนาคารมีสิทธิโอน และ/หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน และ/หรือข้อมลูใดๆ ของผู้ขอใช้บ ริการท่ีได้ให้ไว้หรือมีอยู่กบัธนาคาร

หรือท่ีธนาคารได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหลง่อ่ืน หรือข้อมลูอ่ืนใดตามท่ีหน่วยงานหรือคณะกรรมการท่ีมีอ านาจตามกฎหมายประกาศก าหนด ให้แก่บริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน
ของธนาคาร   หรือ นิติบุคคลนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร  พนัธมิตรทางธุรกิจ  ผู้ ให้บริการภายนอก ผู้ประมวลผลข้อมลู ผู้ รับโอนสิทธิเรียกร้อง หน่วยงาน/องค์กร/นิติ
บุคคลใดๆ ท่ีมีสญัญากับธนาคาร  หน่วยงานราชการ และ/หรือ นิติบุคคลใดๆ ท่ีธนาคารเป็นคู่สญัญาหรือมีความสมัพันธ์ด้วย ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ  โดย มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือการบริหารจดัการธุรกิจของธนาคาร การวิเคราะห์ข้อมลู การให้และ/หรือปรับปรุงบริการ หรือผลติภณัฑ์ตา่งๆของธนาคาร  การท่ีธนาคารจ้างหรือมอบหมายให้
บคุคลอ่ืนด าเนินการแทน ไม่ว่างานเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ งานตดิตอ่ส่ือสาร งานตดิตามทวงถาม ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น รวมถึงเพ่ือปฏิบตัติามกฎหมายหรือระเบียบ
ของประเทศใดๆ ท่ีใช้บงัคบักับธนาคาร โดยผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า ผู้ขอใช้บริการสามารถติดต่อธนาคารผ่านช่องทาง Krungthai Call Center โทร. 02-111-1111 หรือสาขา
ของธนาคาร ทัง้นี ้ช่องทางตดิตอ่ธนาคารอาจมีการเปล่ียนแปลง เพิ่มขึน้หรือลดลงได้ในอนาคต โดยธนาคารจะได้แจ้งให้ทราบทาง website ของธนาคาร 

21. ผู้ ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า การตรวจสอบข้อมูลบัญชีปลายทาง (Pre-validation) เป็นเพียงการตรวจสอบข้อมูลเบือ้งต้น ผลจากการตรวจสอบตามท่ีแจ้งเป็นเพียง
ค าแนะน าเท่านัน้ โดยไม่ได้เป็นการรับรองและรับประกนั หรือยืนยนัความถกูต้องโดยสมบรูณ์ของข้อมูลโดยธนาคาร   การพิจารณาและตดัสินใจให้โอนเงินหรือไม่ ขึน้อยู่กบัการ
พิจารณาของผู้ขอใช้บริการแตเ่พียงผู้ เดียว และการโอนเงินไม่ส าเร็จหรือส าเร็จแตไ่ม่ถกูต้องตามความประสงค์ ให้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ขอใช้บริการทัง้สิน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


