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เรี ยน บมจ.ธนาคารกรุ งไทย สาขา/หน่ วยงาน …………………………………………
วัน......... เดือน ......................... พ.ศ. ...........
ส่ วนที่ 1 รายละเอียดการสมัครขอใช้ บริการ
ข้ าพเจ้ า หน่ วยงาน/นิตบิ ุคคล/บุคคลธรรมดา ภำษำไทย (TH)* ……………………………………………………………………………………………………………………………
ภำษำอังกฤษ (EN)* ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….………….....
เลขประจำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง* ……………………………………………………………… เลขประจำตัวผู้เสียภำษี *………………………………………………..…………
ที่อยู่หน่ วยงาน*…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………...…….……
โทรศัพท์ *………………………………………….………..…………………........ โทรสำร*……………………………………………………………………………………………….….
ข้ อมูลผู้ตดิ ต่ อธนาคาร ชื่อ-สกุล*…………………………………………….……..……… โทรศัพท์*…………………………………..………… โทรสำร*…………..……….…….……
โทรศัพท์มือถือ*………………….…...………อีเมล์*…………………………………………………………..… หมายเหตุ: * ต้ องระบุ ชื่อ-สกุล/โทรศัพท์ มือถือ/โทรสาร/อีเมล์ เสมอ
โดย นำย/นำง/นำงสำว ……………………….………………………………… ผู้มีอานาจลงนามผูกพันตามหนังสือรั บรองนิตบิ ุคคล/ผู้มีอานาจกระทาการแทน มีควำมประสงค์
 สมัครขอใช้ บริการ
โปรดระบุ Company ID เป็ นอักษรย่ อภาษาอังกฤษ 4 ตัวอักษร ………………………………....
ส่ วนที่ 2 รายละเอียดข้ อมูลประเภทบริการ (Services) และอัตราค่ าบริการ
บริการพืน้ ฐานด้ านข้ อมูล (ธนำคำรยกเว้ นค่ำบริ กำรแรกเข้ ำ)
บริการพืน้ ฐานด้ านการเงิน (ธนำคำรยกเว้ นค่ำบริกำรแรกเข้ ำ)
 Account Info (เรี ยกดูรำยกำรเคลื่อนไหวบัญชี )
โปรดระบุระดับวงเงินโอนต่ อวัน  Normal  Gold  VIP  SVIP
 Download e-Statement (ดำวน์โหลดข้ อมูลสรุ ปรำยกำรเคลื่อนไหวบัญชี )
 อื่นๆ (โปรดติดต่ อธนาคาร) ………..………… กรณีทไี่ ม่ ได้ ระบุธนาคารจะกาหนดเป็ น Normal
 Funds Transfer to own A/C (โอนเงินระหว่ำงบัญชีตนเอง)
 Inquiry Cheque & Stop Cheque (เรี ยกดูสถำนะเช็ค และสัง่ อำยัดเช็ค )
rd
 Funds Transfer to 3rd party (โอนเงินบุคคลอื่นกรุ งไทย )
 Add 3 party/other bank account by company (เพิ่มบัญชีบคุ คลอื่น
ธนำคำรกรุ งไทย, บัญชีตำ่ งธนำคำร ด้ วยตนเอง) *กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ มือถือ  Funds Transfer to Interbank (โอนเงินต่ำงธนำคำร), e-Cheque (กรุณากรอกเอกสารแนบ บริ การ e-Cheque)
ในส่วนที ่ 4 เพือ่ รับรหัสผ่านใช้ครั้งเดี ยว OTP
 Pay Bills (ชำระค่ำสินค้ ำและบริ กำร )  Outward Remittance (โอนเงินต่ำงประเทศ )
บริการด้ านการโอนเงินแบบ Upload อัตรำค่ำบริ กำร.................................บำท/เดือน/ปี (กรุณากรอกเอกสารแนบบริ การด้านการโอนเงิ น)
 Bulk Payment
 e-Cheque
 อื่นๆ โปรดระบุ..................................................
บริการด้ านเช็ค
อัตรำค่ำบริ กำร.................................บำท/เดือน/ปี (กรุณำกรอกเอกสำรแนบบริ กำรด้ ำน Cheque)
 Convenience Cheque
 Convenience Fund Transfer  Cheque Collection
 อื่นๆ โปรดระบุ..................................................
บริการด้ านข้ อมูลการรั บชาระ
อัตรำค่ำบริ กำร.................................บำท/เดือน/ปี (กรุณากรอกเอกสารแนบบริ การด้านการรับชาระ)
 Receivable Download & Receivable Information Online โปรดระบุ Product code…..........................................................................................................................
 sFTP/FTP โปรดระบุ Product code…..............................................................................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ....................................................................................................................................................................................................................................
บริการเสริมด้ านความปลอดภัย (กรณีเลื อกใช้เครื ่อง Token กรุณากรอกเอกสารแนบแบบฟอร์ มตรวจรับเครื ่อง Token)
 2FA Password (ค่ำเริ่ มต้ นใช้ งำน One Time Password (OTP) กับทุกผู้ใช้ งำนในระบบ) (ยกเว้ นกรณีเลือกใช้ เครื่ อง Token)  Token Device จำนวน …………….. เครื่ อง
KTB e-Withholding Tax (Fleet Card)
บริการอื่นๆ** โปรดระบุ …………………….…………..………………………..................................................................................................................................................
…………………….…………..………………………..........................................................................................................................................................................................
** หากไม่ มีระบุค่าธรรมเนียม/ค่ าบริการ ธนาคารจะเรียกเก็บตามอัตราและเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
ส่ วนที่ 3 บัญชีสาหรั บชาระค่ าธรรมเนียมแบบรายเดือน / รายปี ** กรณีที่ไม่ ได้ ระบุบัญชี ธนาคารจะกาหนดให้ บัญชีตนเองลาดับที่ 1 เป็ นบัญชีสาหรั บชาระค่ าธรรมเนียม

ลาดับ
1

หมายเลขบัญชี

ชื่อบัญชี

ตัวอย่ างลายมือชื่อผู้มีอานาจ การเบิก/ถอน/สั่งจ่ าย/โอนเงิน

ส่ วนที่ 4 รายละเอียดผู้ขอใช้ ระบบ ** กรณีที่ไม่ ได้ ระบุธนาคารจะกาหนดรูปแบบอนุมัติรายการแบบ 2 ระดับ และรับรหัสผ่ านทาง EMAIL
รู ปแบบอนุมัตริ ายการ แบบ 2 ระดับ (ผู้ตงรำยกำร/ผู
ั้
้ อนุมตั ริ ำยกำร) (กรณีใช้ งำนคนเดียวให้ เลือก 2 ระดับ)  แบบ 3 ระดับ (ผู้ตงรำยกำร/ผู
ั้
้ ตรวจสอบรำยกำร/ผู้อนุมตั ริ ำยกำร)
การขอรั บรหัสผ่ าน  ทำง EMAILของ Company Admin ตำมที่ระบุไว้ ในใบคำขอสมัครใช้ บริ กำรฯ
 รับด้ วยตนเองที่สำขำ (KTB Center)
ตารางระบุรายละเอียดผู้ใช้ ระบบ
กรณีต้องการเพิ่มผู้ดูแลระบบ (Company Admin) ระบุเพิ่มเติมได้ ท่ ี เอกสารแนบเปลี่ยนแปลงข้ อมูล KTB Corporate Online: ผู้ดูแลระบบงาน (Company Admin User)
ลาดับ Company Role
User ID
** ต้ องระบุ ชื่อ-สกุล / เลขประจาตัวประชาชน / โทรศัพท์ มือถือ / อีเมล์ เสมอ **
Company Admin
admin1
1
ชื่อ-สกุล ………………………………………………………………………….……………………….……………….....
ต้ องระบุเสมอ
 Maker
เลขประจำตัวประชำชน ……………...…….…………………………………. โทรศัพท์มือถือ ……………..…………….
อีเมล์ ………………………………………………………………………………………...…………………….……......
Company Admin
admin2
2
ชื่อ-สกุล ………………………………………………………………………….……………………….……………….....
ต้
อ
งระบุ
เ
สมอ
 Authorizer
เลขประจำตัวประชำชน ……………...…….…………………………………. โทรศัพท์มือถือ ……………..…………….
อีเมล์ ………………………………………………………………………………………...…………………….……......
Company User
single 1
3
ชื่อ-สกุล ………………………………………………………………………….……………………….……………….....
 Single User
เลขประจำตัวประชำชน ……………...…….…………………………………. โทรศัพท์มือถือ ……………..…………….
อีเมล์ ………………………………………………………………………………………...…………………….……......
ผู้ขอใช้ บริ การลงนามกํากับ................................................หน้ าที� 1 / 2
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ส่ วนที่ 5 รายละเอียดบัญชีผ้ ูขอใช้ บริการ
ส่ วนที่ 5.1 บัญชีตนเอง สาหรั บการเรียกดู Account Info / Statement / Funds Transfer/ Pay Bills (Tab Own Account) *บัญชีแรกจะถูกกำหนดเป็ น Primary Account*
ลาดับ

หมายเลขบัญชี

ตัวอย่ างลายมือชื่อผู้มีอานาจ
การเบิก/ถอน/สั่งจ่ าย/โอนเงิน

ชื่อบัญชี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ส่ วนที่ 5.2 บัญชีบุคคลที่ 3 ธนาคารกรุ งไทย (Tab 3rd Party Account – KTB Account Number)
ลาดับ
หมายเลขบัญชี
1
2
3
4
5
6
ส่ วนที่ 5.3 บัญชีบุคคลที่ 3 ต่ างธนาคาร (Tab Other Bank Account)
ลาดับ
หมายเลขบัญชี
ธนาคาร
สาขา
1
2
3
4
5
6
ส่ วนที่ 6 เอกสารประกอบการขอสมัครใช้ บริการ
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อบัตรรำชกำร หรื อบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ หรื อหนังสือเดินทำง
 สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิตบิ คุ คล ซึง่ นำยทะเบียนรับรองกำรจดทะเบียนไว้ ไม่เกิน 6 เดือน
 อื่นๆ (โปรดระบุ) .......................................................................................
สาหรั บเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร
สานักงานใหญ่ (หน่ วยงานผู้ดูแลลูกค้ า)

ชื่อบัญชี

ชื่อบัญชี (ภาษาอังกฤษเท่ านัน้ )

 หนังสือรายงานการประชุม หรื อหนังสือแจ้ งความประสงค์ขอใช้ บริ การ
 สําเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ

สาหรั บผู้ขอใช้ บริการลงนาม

รหัสหน่วยงำน ............................. รหัสพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่ผ้ สู ง่ เรื่ อง ..................................
หนังสืออนุมตั ิค่ำธรรมเนียมเลขที่ ................................... ลงวันที่ ..................................

การตรวจสอบและรั บรองลายมือชื่อ
รหัสสาขา/หน่ วยงาน …..........................................................................................................….
รหัสเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับเรื่อง ……………………….……..…รหัสผู้จดั การสาขา.....................................
ข้ ำพเจ้ ำได้ ตรวจสอบควำมถูกต้ องของหมำยเลขบัญชี, ลำยมือชือ่ ผู้ขอใช้ บริ กำร, ลำยมือชื่อผู้มอี ำนำจ

ข้ ำพเจ้ ำในฐำนะผู้ขอใช้ บริกำรขอรับรองว่ำ ข้ อมูลและรำยละเอียดที่ข้ำพเจ้ ำได้ ให้ ไว้ ใน ใบคำขอสมัครใช้ บริกำร KTB Corporate
Online ฉบับนี ท้ งั ้ หมดถูกต้ องตรงตำมควำมเป็ นจริ งทุก ประกำร ซึ่งข้ ำพเจ้ ำได้ อ่ำนข้ อตกลงกำรใช้ บริ กำร KTB Corporate
Online เป็ นที่ เ ข้ ำใจ และตกลงยิ น ยอมปฏิบัติผูก พัน ตำมเงื่ อนไขและข้ อก ำหนดที่ ระบุไ ว้ ใ นข้ อตกลงกำรใช้ บ ริ ก ำร KTB
Corporate Online รวมทังระเบี
้
ยบที่ธนำคำรกำหนดไว้ ทกุ ประกำร โดยให้ ถือว่ำเอกสำรแนบข้ อมูลเพิ่มเติมบริกำรแต่ละประเภท
ข้ อตกลงกำรใช้ บริกำร KTB Corporate Online คูม่ ือกำรใช้ งำน KTB Corporate Online และ/หรือเอกสำรอื่นที่เกี่ยวข้ อง ที่มีอยู่
ในปั จจุบนั และที่ธนำคำรจะเพิ่มเติมต่อไปในภำยหน้ ำ เป็ นส่วนหนึ่งของใบคำขอสมัครใช้ บริกำร KTB Corporate Online ฉบับนี ้
ด้ วย หำกข้ ำพเจ้ ำไม่ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขและข้ อกำหนดดังกล่ำว จนเป็ นเหตุให้ เกิดควำมเสียหำยใดๆ ข้ ำพเจ้ ำยินยอมรับผิดใน
ควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้นทุกประกำร เพื่อเป็ นหลักฐำนข้ ำพเจ้ ำจึงขอลงลำยมือชื่อและประทับตรำสำคัญ (ถ้ ำมี) ไว้ ข้ำงท้ ำยนี ้

ผูกพันตำมหนังสือรับรองนิติบุคคล, ลำยมือชือ่ ผู้มีอำนำจกระทำกำรแทน, ลำยมือชื่อเจ้ ำของบัญชีว่ำเป็ นผู้
มีอำนำจกำรเบิก/ถอน/สัง่ จ่ำย/โอนเงิน และเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ รวมทั ้งเอกสำรเดิมที่ผ้ ขู อใช้ บริ กำรได้
เคยยื่นไว้ กบั ธนำคำร และเอกสำรกำรรับรองกำรตรวจสอบบัญชีต่ำงสำขำ (ถ้ ำมี) รวมทั ้งควำมถูกต้ องของ
ข้ อมูลที่อยู่ในใบคำขอสมัครใช้ บริ กำรแล้ ว จึงอนุมตั ิให้ ลกู ค้ ำรำยนี ้ ใช้ บริ กำร KTB Corporate Online ได้

ลงชื่อ …………………………………………….……………………….………
ผู้ขอใช้ บริการ/ผู้มีอานาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองนิติบุคคล/ผู้มีอานาจกระทาการแทน

(………………………………………..)
ผู้ตรวจสอบและรับรองลำยมือชื่อ

(………………………………………..)
ผู้จดั กำรสำขำ / หัวหน้ ำหน่วยงำน

หมายเหตุ: กรุณำนำส่งสำเนำเอกสำรใบคำขอสมัครใช้ บริกำร KTB Corporate Online ไปยังฝ่ ำยสนับสนุนบริกำรจัดกำรทำงกำรเงิน

(………………………………………………………………………)
ลงลำยมือชื่อพร้ อมประทับตรำ (ถ้ ำมี)
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KTB Corporate Online ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่า “ระบบงาน” หมายถึง บริ การที่ บมจ. ธนาคารกรุ งไทย ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่า “ธนาคาร” อานวยความสะดวกให้ แก่ลกู ค้ า ซึง่ ต่อไปนี ้
เรี ยกว่า “ผู้ขอใช้ บริ การ” ให้ สามารถใช้ บริ การของธนาคารในรู ปแบบธุรกรรมการให้ บริ การการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ / รับ/ ส่งข้ อมูล ด้ วยตนเองผ่านระบบงาน ซึง่ ประกอบด้ วยบริ การ
ได้ แก่ บริ การพื ้นฐาน บริ การข้ อมูลการรับชาระ บริ การด้ านการโอนเงิน บริ การด้ านเช็ค รวมถึงบริ การ และ/หรื อธุรกรรมการให้ บริ การการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ใดๆ ที่ธนาคารได้ จดั ให้ มี
ผ่านระบบงานทังที
้ ่ธนาคารได้ กาหนดไว้ แล้ วในขณะนี ้และ/หรื อที่จะมีขึ ้นต่อไปในภายหน้ าทุกประการ โดยผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามขันตอนและเงื
้
่อนไขการใช้
บริ การระบบดังนี ้
1. ในข้ อตกลงฉบับนี ้ คาว่า“บัญชี” หมายถึง บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรื อบัญชีเงินฝากประจา และ/หรื อบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และ/หรื อบัญชีอื่นใดที่ผ้ ขู อใช้ บริ การมีอยู่กับ
ธนาคารแล้ วในขณะนี ้ และ/หรื อที่จะมีขึ ้นต่อไปในภายหน้ า รวมถึงวงเงินสินเชื่อของผู้ขอใช้ บริ การที่ผกู กับบัญชีด้วย
2. การใช้ รหัสหน่วยงาน (Company ID) รหัสประจาตัวผู้ใช้ งาน (User ID) และรหัสลับประจาตัว (User Password)
2.1 เมื่อผู้ขอใช้ บริ การได้ รับอนุมตั ใิ ห้ ใช้ บริ การแล้ ว ธนาคารจะมอบชุดรหัสสาหรับใช้ บริ การให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การ ซึง่ ประกอบด้ วย รหัสหน่วยงาน (Company ID) รหัสประจาตัวผู้ใช้ งาน
(User ID) และ รหัสลับประจาตัว (User Password) ให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การ ซึง่ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงจะเก็บรักษาไว้ ในที่มนั่ คงปลอดภัย และถือเป็ นความลับเฉพาะตัวของผู้ขอ
ใช้ บริ การเท่านัน้
2.2 ในการใช้ บริ การต่างๆ ผ่านระบบงานทุกครั ง้ ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องใส่รหัสหน่วยงาน (Company ID) รหัสประจาตัวผู้ใช้ งาน (User ID) และรหัสลับประจาตัว (User
Password) ให้ ถกู ต้ อง หากผู้ขอใช้ บริ การใส่รหัสหน่วยงาน (Company ID) รหัสประจาตัวผู้ใช้ งาน (User ID) และ รหัสลับประจาตัว (User Password) ไม่ถกู ต้ องเกินกว่า
จานวนครัง้ ที่กาหนด ระบบงานจะระงับการให้ บริ การชัว่ คราวโดยอัตโนมัติ โดยผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องมาติดต่อที่สาขาของธนาคารหรื อช่องทางอื่ นๆ ตามที่ธนาคารกาหนด
ด้ วยตนเอง เพื่อยกเลิกการระงับการใช้ บริ การชัว่ คราว
2.3 ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ การลืมรหัสหน่วยงาน (Company ID) และ/หรื อรหัสประจาตัวผู้ใช้ งาน (User ID) และ/หรื อรหัสลับประจาตัว (User Password) ผู้ขอใช้ บริ การสามารถ
ยื่นเอกสารขอออกรหัสหน่วยงาน (Company ID) และ/หรื อรหัสประจาตัวผู้ใช้ งาน (User ID) และ/หรื อรหัสลับประจาตัว (User Password) ด้ วยตนเองผ่านสาขาที่สมัคร
ใช้ บริ การ หรื อผ่านช่องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกาหนด
2.4 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถระงับรหัสหน่วยงาน (Company ID) รหัสประจาตัวผู้ใช้ งาน (User ID) และรหัสลับประจาตัว (User Password) โดยแจ้ งธนาคารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่
สาขาของธนาคาร และธนาคารจะดาเนินการตรวจสอบและระงับให้ ภายหลังจากที่ธนาคารได้ รับแจ้ งการระงับจากผู้ขอใช้ บริ การแล้ ว ทังนี
้ ้ การระงับจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อ
ระบบงานยืนยันการระงับ และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ ้นก่อนการระงับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์
หากผู้ขอใช้ บริ การมีความประสงค์จะยกเลิกการระงับรหัสหน่วยงาน (Company ID) รหัสประจาตัวผู้ใช้ งาน (User ID) และรหัสลับประจาตัว (User Password) ผู้
ขอใช้ บริ การจะต้ องมาติดต่อด้ วยตนเองยื่นเอกสารขอยกเลิกการระงับรหัสหน่วยงานผ่านสาขาที่สมัครใช้ บริ การ ตามที่ธนาคารกาหนด
2.5 การกระทาใด ๆ ผ่านระบบงาน ทังที
้ ่เป็ นการกระทาของผู้ขอใช้ บริ การเอง หรื อเป็ นการกระทาที่เกิดขึ ้นโดยบุคคลอื่น หากได้ กระทาไปโดยผ่านรหัสหน่วยงาน (Company ID)
รหัสประจาตัวผู้ใช้ งาน (User ID) และรหัสลับประจาตัว (User Password) และ/หรื อคาสัง่ คอมพิวเตอร์ ต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับบริ การนี ้แล้ ว ให้ ถือว่าถูกต้ องสมบูรณ์ และมี
ผลผูกพันผู้ขอใช้ บริ การเสมือนหนึ่งได้ กระทาโดยผู้ขอใช้ บริ การเอง โดยไม่จาเป็ นต้ องทาหรื อลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ เพื่อเป็ นหลักฐานใ นการนันอี
้ ก เว้ นแต่ธนาคาร
จะแจ้ งหรื อจะมีการกาหนดไว้ เป็ นประการอื่นอย่างชัดเจน และผู้ขอใช้ บริ การตกลงว่าธนาคารไม่จาต้ องรับผิดใดๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการกระทาข้ างต้ น โดยผู้ขอ
ใช้ บริ การยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการกระทาดังกล่าวทุกประการ
2.6 ธนาคารจะรับผิดต่อผู้ขอใช้ บริ การในกรณีที่:
2.6.1 ธนาคารยังไม่ได้ สง่ มอบเครื่ องมือโอนเงิน (“เครื่ องมือโอนเงิน” หมายความถึง บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิตหรื อบัตรเครดิต รหัสหน่วยงาน (Company ID) และ/หรื อ
รหัสประจาตัวผู้ใช้ งาน (User ID) และ/หรื อรหัสลับประจาตัว (User Password) และ/หรื อรหัส One Time Password: OTP แผ่นจานแม่เหล็กที่บรรจุโปรแกรม หรื อ
เครื่ องมืออื่นใดที่ธนาคารมอบให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การเพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการโอนเงินเข้ าหรื อออกจากบัญชี ) ให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การและเกิดรายการโอนเงิน ผ่านระบบงานโดยมิ
ชอบ
2.6.2 เกิดรายการโอนเงินผ่านระบบงานโดยมิชอบ และมิใช่ความผิดของผู้ขอใช้ บริ การ
3. การใช้ ระบบงานในแต่ละครัง้ หากไม่มีการทารายการติดต่อกันภายในระยะเวลาที่ธนาคารกาหนด เมื่อครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าวระบบงานจะยกเลิ กการติดต่อ หากผู้ขอใช้
บริ การประสงค์จะใช้ บริ การต่อไปจะต้ องติดต่อผ่านระบบงานเข้ ามาใหม่
4. การโอนเงินโดยผ่านระบบงาน ผู้ขอใช้ บริ การตกลงจะปฏิบตั ทิ างบัญชีเช่นเดียวกับวิธีการปฏิบตั ขิ องธนาคารพาณิชย์ทวั่ ไป โดยสามารถโอนเงินระหว่างบัญชี ตามที่ได้ ระบุไว้ ใน ใบ
คาขอสมัครใช้ บริ การ/ใบคาขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลการใช้ บริ การ KTB Corporate Online หรื อตามที่ผ้ ขู อใช้ บริ การแจ้ งการเปลี่ยนแปลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้
5. การกาหนดสิทธิการอนุมตั ิรายการบริ การพื ้นฐาน บริ การด้ านการโอนเงิน บริ การด้ านเช็ค โดยการกาหนดระดับวงเงินอนุมตั ิรายการหรื อ LOA (Line of Authorization) ผู้ขอใช้
บริ การสามารถกาหนดวงเงินสูงสุดของการโอนต่อครัง้ / ต่อการทารายการ / ต่อสื่อข้ อมูลได้ ด้วยตนเอง และถือเป็ นความรับผิดชอบของผู้ใช้ บริ การ โดยธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบใน
ความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความผิดพลาดในการโอนเงินของผู้ขอใช้ บริ การทังสิ
้ ้น
6. การยกเลิกรายการโอนเงินล่วงหน้ าผ่านระบบงาน โดยใช้ รหัสประจาตัวผู้ใช้ งาน (User ID) และ รหัสลับประจาตัว (User Password) ให้ ถือว่าการยกเลิกรายการโอนเงินล่วงหน้ า
ดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ทนั ทีที่ระบบงานยืนยันการยกเลิกรายการ แต่หากรายการโอนเงินล่วงหน้ านันไม่
้ สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากอยู่ในกระบวนการที่ระบบงานไม่สามารถระงับการ
จ่ายเงินได้ ผู้ขอใช้ บริ การขอสละสิทธิในการเรี ยกร้ องให้ ธนาคารต้ องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ ้น
7. การอายัดเช็คผ่านระบบงาน เมื่อผู้ขอใช้ บริ การทาการอายัดผ่านระบบงาน โดยใช้ รหัสประจาตัวผู้ใช้ งาน (User ID) และรหัสลับประจาตัว (User Password) ให้ ถือว่าการอายัดเช็ค
ดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ทนั ทีที่ระบบงานยืนยันการอายัดเช็ค โดยผู้ขอใช้ บริ การไม่ต้องยื่นเรื่ องเป็ นหนังสือขออายัดเช็ค ณ สานักงาน/สาขาของธนาคารที่ผ้ ขู อใช้ บริ การเปิ ดบัญชีไว้ อีก
แต่หากเช็คฉบับนันไม่
้ สามารถอายัดได้ เนื่องจากอยู่ในกระบวนการที่ระบบงานไม่สามารถระงับการจ่ายเงินได้ ผู้ขอใช้ บริ การขอสละสิทธิในการเรี ยกร้ องให้ ธนาคารต้ องรับผิดชอบ
ต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ ้น
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ผู้ขอใช้ บริ การตกลงว่า ธนาคารไม่ต้องรับผิดจากการที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงฉบับนี ้ได้ หรื อผู้ขอใช้ บริ การหรื อผู้รับโอนเงิน/คูค่ ้ าไม่ได้ รับเงินจากการโอนเงินของผู้ขอ
ใช้ บริ การผ่านระบบงาน อันเนื่องมาจากผู้ขอใช้ บริ การมีเงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรื อผู้ขอใช้ บริ การไม่มีวงเงินสินเชื่อ หรื อถูกระงับการใช้ วงเงินสินเชื่อกับธนาคาร หรื อการโอนเงินจะ
เป็ นผลให้ ยอดเงินในบัญชี เกินกว่าวงเงินสินเชื่อที่ผ้ ู ขอใช้ บริ การตกลงไว้ กับธนาคาร หรื ออยู่ระหว่างดาเนินการทางกฎหมาย หรื อธนาคารได้ แจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบถึงความ
ขัดข้ องของการโอนเงินอยู่แล้ วก่อนหรื อขณะที่ทารายการโอนเงิน หรื อผู้ขอใช้ บริ การปฏิบตั ิผิดเงื่อนไข หรื อข้ อตกลงกับธนาคาร หรื อเป็ นเ หตุสดุ วิสยั เช่น ในกรณี ที่มีความชารุ ด
บกพร่ อง เสียหาย ขัดข้ อง หรื อล่าช้ าของระบบคอมพิวเตอร์ และ/หรื อระบบไฟฟ้า และ/หรื อระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต (Internet) และ/หรื อระบบการติดต่อสื่อสาร และ/หรื อปั ญหา
ทางด้ านพลังงาน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การกระทาของบุคคลภายนอก การกระทาของหน่วยงานรั ฐบาล ไฟไหม้ การประท้ วง การขนส่ง ติดขัด การจลาจล สงคราม ไวรั ส
คอมพิวเตอร์ หรื อข้ อมูลที่เป็ นอันตรายต่างๆ (Harmful Data) หรื อเหตุตา่ งๆ อันอยู่นอกเหนือจากการควบคุม ซึง่ เป็ นอุปสรรคต่อการที่ผ้ ขู อใช้ บริ การจะเข้ าใช้ บริ การ หรื อต่อการที่
ธนาคารจะให้ บริ การตามข้ อตกลงฉบับนี ้
9. ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ การใช้ บริ การต่างๆ ผ่านระบบงานแล้ วเกิดความบกพร่ องผิดพลาดจากการใช้ บริ การนี ้ไม่ว่าความบกพร่ องผิดพลาดนันๆ
้ จะเกิดขึ ้นด้ วยเหตุผลประการใด ผู้ขอใช้
บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารมีอานาจแก้ ไขความบกพร่ องผิดพลาดให้ ถกู ต้ องตามความเป็ นจริ ง และยินยอมให้ ธนาคารหักเงิน และ/หรื อโอนเงินจากบัญชีตา่ งๆ ที่ผ้ ขู อใช้ บริ การมี
อยู่กบั ธนาคาร เพื่อเป็ นการแก้ ไขข้ อผิดพลาดที่เกิดขึ ้น โดยธนาคารมิต้องแจ้ งหรื อขออนุญาตจากผู้ขอใช้ บริ การก่อนล่วงหน้ า อนึ่ง ผู้ข อใช้ บริ การยินยอมให้ ถือว่าบรรดาเอกสาร
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการหักเงิน โอนเงิน หรื อการดาเนินการของธนาคารกับบัญชีที่ใช้ กบั ระบบงาน ซึง่ เป็ นเอกสารที่ธนาคารจัดทาขึ ้นเพื่อการแก้ ไขความบกพร่ องผิดพลาดข้ างต้ น เป็ น
เอกสารที่มีความถูกต้ องสมบูรณ์ครบถ้ วนทุกประการ
10. กรณีผ้ ขู อใช้ บริ การพบความบกพร่ องผิดพลาดใด ๆ จากการหักเงิน และ/หรื อการโอนเงินโดยผ่านระบบงาน ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องแจ้ งรายละเอียดข้ อมูลเกี่ ยวกับ วันและเวลาที่ทา
รายการ บัญชีที่เกี่ยวข้ องในการหักเงิน และ/หรื อ โอนเงิน ประเภทรายการ จานวนเงินที่โอนเข้ าหรื อโอนออก ชื่อและสถานที่ตดิ ต่อของผู้ขอใช้ บริ การและผู้แจ้ งให้ ธนาคารทราบทันที
โดยผู้ขอใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคารจะดาเนินการตรวจสอบความบกพร่ องผิดพลาด ในการหักเงิน และ/หรื อโอนเงินจากข้ อมูลที่ได้ รับจากผู้ขอใช้ บริ การกับรายงานของธนาคาร
ตามวิธีการของธนาคารทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่าความบกพร่ องผิดพลาดดังกล่าว เกิดจากการกระทาของผู้ขอใช้ บริ การเองและธนาคารได้ ดาเนินการไปตามข้ อมูลที่ผ้ ู
ขอใช้ บริ การแจ้ งแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การตกลงที่จะดาเนินการเรี ยกร้ องเงินจานวนดังกล่าวจากผู้รับโอน/คู่ค้าหรื อลูกหนี ้ (แล้ วแต่กรณี ) โดยตรง และขอสละสิทธิในการเรี ยกร้ องหรื อ
ฟ้องร้ องให้ ธนาคารชดใช้ เงินที่ธนาคารได้ หกั และโอนดังกล่าว รวมทังค่
้ า เสียหายใดๆ อี กด้ วย นอกจากนี ้ หากธนาคารต้ องจ่ายเงินจานวนใดๆ ให้ แก่ บุคคลอื่ นเนื่องจากความ
ผิดพลาดข้ างต้ นแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การตกลงจะจ่ายเงินจานวนดังกล่าวพร้ อมดอกเบี ้ย คืนให้ แก่ธนาคารเป็ นการชดเชยจนครบถ้ วนเต็มทุกจานวน
11. ธนาคารสงวนสิทธิที่จะแก้ ไข เปลี่ยนแปลงข้ อมูลที่ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ รับจากระบบงาน เช่น ข้ อมูลเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี ้ย หรื อข้ อมูลอื่นใดที่เป็ น
ข้ อมูลเบื ้องต้ นได้ ตลอดเวลา และไม่มีผลผูกพันธนาคาร
12. กรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ การประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้ บริ การจากที่ได้ ระบุไว้ ใน ใบคาขอสมัครใช้ บริ การ/ใบคาขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลการใช้ บริ การ KTB Corporate Online
หรื อเอกสารแนบท้ ายฉบับใดๆ รวมทังการยกเลิ
้
ก และ/หรื อระงับการใช้ ระบบงาน ผู้ขอใช้ บริ การตกลงแจ้ งกับธนาคารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรตามแบบฟอร์ มที่ธนาคารกาหนด กรณี ผ้ ู
ขอใช้ บริ การมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ หรื อผู้มีอานาจสัง่ จ่าย หรื อผู้มีอานาจกระทาการแทนจะต้ องจัดทาหนังสือ มอบอานาจฉบับใหม่ และ/หรื อแจ้ งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการ
สัง่ จ่ายให้ แก่ธนาคารทันที และทุกกรณี ดงั กล่าวข้ างต้ นจะมี ผลบังคับใช้ นบั แต่ธนาคารแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และธนาคารไม่ต้องรั บผิดชอบในความ
เสียหายใดๆ ที่เกิดขึ ้นก่อนที่ธนาคารแจ้ งการผลเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
13. ในกรณีที่บญ
ั ชีของผู้ขอใช้ บริ การหรื อบัญชีของผู้รับโอนเงิน/คูค่ ้ า/ลูกหนี ้มีทงรายการหั
ั้
กเงินจากบัญชีและโอนเงินเข้ าบัญชีในคราวเดียวกัน ธนาคารจะดาเนินการโอนเงิ นเข้ าบัญชีก่อน
แล้ วจึงจะดาเนินการหักเงินออกจากบัญชีดงั กล่าว
14. ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยอมรับว่า ธนาคารทรงไว้ ซงึ่ สิทธิที่จะแจ้ งหรื อไม่แจ้ ง รายการหักเงินจากบัญชี และ/หรื อโอนเงินเข้ าบัญชีให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การหรื อผู้รับโอนเงิน/คู่ค้า/ลูกหนี ้ทราบ
เนื่องจากผู้ขอใช้ บริ การสามารถตรวจสอบสถานะ ผลการหักเงิน/โอนเงิน และรายงานการหักเงินจากบัญชี และ/หรื อโอนเงินเข้ าบัญชีของผู้ขอใช้ บริ การหรื อผู้รับโอนเงิน/คู่ค้า/ลูกหนี ้
ได้ ผ่านระบบงาน หากผู้ขอใช้ บริ การหรื อผู้รับโอนเงิน/คูค่ ้ า/ลูกหนี ้ไม่ดาเนินการทักท้ วงรายการหักเงินจากบัญชีและ/หรื อโอนเงินเข้ าบัญชีดงั กล่าวภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ ง
จากธนาคาร ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ถือว่าธนาคารได้ ดาเนินการโดยถูกต้ องครบถ้ วนทุกประการแล้ ว
15. เพื่อให้ การบริ การบรรลุตามวัตถุประสงค์แห่งข้ อตกลงนี ้ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีของผู้ขอใช้ บริ การที่มีอยู่กับธนาคาร เพื่อดาเนินการตามวิธีการแห่ง
ข้ อตกลงฉบับนี ้ต่อไป และผู้ขอใช้ บริ การจะไม่ยกเลิกเพิกถอนการให้ ความยินยอมดังกล่าว จนกว่าจะมีการยกเลิกข้ อตกลงนี ้
16. ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ การมีหนี ้เงินใดๆ ค้ างชาระอยู่กบั ธนาคาร ซึง่ รวมถึงค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่าย ค่าเสียหาย หรื อหนี ้เงินซึง่ เกิดขึ ้นตามข้ อตกลงฉบับนี ้ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้
ธนาคารหักเงินจากบัญชีทงหมดทุ
ั้
กประเภทและทุกวงเงินที่ผ้ ขู อใช้ บริ การมีอยู่กับธนาคาร เพื่อนามาหักชาระหนี ้ดังกล่าวคื นให้ แก่ธนาคารได้ ในทันที โดยธนาคารไม่ต้องขอความ
ยินยอมจากผู้ขอใช้ บริ การอีก และหากเงินในบัญชีดงั กล่าวมีจานวนไม่เพียงพอที่จะนามาหักชาระหนี ้ได้ ทงหมด
ั้
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยอมรับว่ าผู้ขอใช้ บริ การมีภาระหนี ้ค้ างชาระกับ
ธนาคารตามจานวนเงินดังกล่าว ซึง่ เป็ นหนี ้ที่ถึงกาหนดชาระโดยพลัน โดยผู้ขอใช้ บริ การตกลงชาระหนี ้ดังกล่าวคืนให้ แก่ธนาคาร พร้ อมด้ วยดอกเบี ้ยในอัตราดอกเบี ้ยสูงสุดกรณี ผิด
นัดชาระหนี ้ ตามประกาศของธนาคาร (ปั จจุบนั เท่ากับร้ อยละ...................) โดยหากธนาคารได้ ประกาศกาหนดอัตราดอกเบี ้ยดังกล่าวหลายอัตรา ก็ให้ ใช้ อตั ราสูงสุดที่ธนาคาร
ประกาศกาหนด ซึง่ อาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงได้ ตามที่ธนาคารจะได้ ประกาศเป็ นคราวๆ ไป โดยผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ อตั ราดอกเบี ้ยที่ เปลี่ยนแปลงมีผลใช้ บงั คับทันที นับ
แต่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทังนี
้ ้ นับตังแต่
้ วนั ที่ธนาคารไม่สามารถหักเงินได้ ครบถ้ วน จนกว่าผู้ขอใช้ บริ การจะชาระคืนให้ แก่ธนาคารเพื่อเป็ นการชดเชยทุกจานวนจน
ครบถ้ วนทุกจานวน
้
้ ขอใช้ บริ การจาก หน่วยงานราชการ (เช่น
17. ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารติดต่อสอบถาม สืบค้ น ตรวจสอบสถานะภาพ ข้ อมูลรายละเอี ยดบางประการหรื อทังหมดของผู
กรมสรรพากร กรมทะเบียนการค้ า หรื อสานักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง เป็ นต้ น) บริ ษัทข้ อมูลเครดิต สถาบันการเงิน บุคคลหรื อนิตบิ คุ คลใดก็ได้ ในกรณีที่จาเป็ นและ/หรื อใน
กรณีที่ธนาคารเห็นสมควร และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลรายละเอียดบางประการหรื อทังหมดของผู
้
้ ขอใช้ บริ การให้ แก่หน่วยงานราชการที่มีอานาจตามกฎหมาย หรื อเป็ นการดาเนินการ
ตามที่กฎหมายกาหนด และยินยอมให้ ธนาคารใช้ ข้อมูลนี ้ในการแก้ ไข ปรับปรุ ง เพิ่มเติมข้ อมูลเดิมของธนาคารให้ ถูกต้ อง ครบถ้ วนเป็ นปั จจุบั นตังแต่
้ วนั ที่ทาใบคาขอ/เปลี่ยนแปลง
ข้ อมูลการใช้ บริ การ KTB Corporate Online ฉบับนี ้ รวมทังตกลงยิ
้
นยอมให้ ธนาคารใช้ ข้อมูลเพื่อการพิจารณาและนาเสนอข่าวสาร ข้ อมูลผลิตภัณฑ์ บริ การ และ/หรื อข้ อเสนอ
พิเศษอื่นของธนาคารให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบ ซึง่ รวมถึงการส่งหรื อแจ้ งผ่านระบบ SMS ตังแต่
้ วนั ที่ได้ จดั ทาใบคาขอ/เปลี่ยนแปลงข้ อมูลการใช้ บริ การ KTB Corporate Online เป็ นต้ น
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ไป และผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ความยินยอมนี ้มีผลอยู่ตลอดไป โดยจะไม่เพิกถอนไม่ว่ากรณี ใดๆ แม้ ผ้ ขู อใช้ บริ การจะได้ มีการยกเลิกการใช้ บริ การ KTB Corporate Online กับ
ธนาคาร หรื อธนาคารยกเลิกการให้ บริ การแล้ วก็ตาม
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงว่า จะไม่เปิ ดเผย หรื ออนุญาตให้ พนักงาน ตัวแทน หรื อผู้แทนเปิ ดเผยข้ อมูลใดๆ ซึง่ โดยสภาพหรื อธนาคารกาหนดว่าเป็ นความลับ ซึง่ รวมถึง แต่ไม่จากัดเฉพาะ
ข้ อมูลที่เกี่ยวกับข้ อความในข้ อตกลงนี ้แก่บคุ คลใดๆ โดยปราศจากความยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรของธนาคารไม่ ว่าเวลาใด เว้ นแต่การเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กฎหมายกาหนด
หรื อหน่วยราชการที่มีอานาจตามกฎหมาย หรื อศาล ซึง่ ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบล่วงหน้ าตามสมควรก่อนการเปิ ดเผยข้ อมูล ทัง้ นี ้ หากเกิดความเสียหายใดๆ
เนื่องจากการที่ผ้ ขู อใช้ บริ การเปิ ดเผยข้ อมูลอันเป็ นความลับแก่บคุ คลภายนอก โดยมิได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากธนาคาร ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องรับผิดชอบในความ
เสียหายที่เกิดขึ ้นแต่เพียงผู้เดียว
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยอมรับว่าข้ อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบัญชีคคู่ ้ าที่ธนาคารได้ รับจากผู้ขอใช้ บริ การ อาทิเช่น ประเภทการโอนเงิน วันที่รายการมีผล วันที่รายการหมดอายุ ผู้ส่งคาสัง่ โอน
เงิน (Releaser) และ/หรื อผู้ยกเลิกรายการรับเงิน (Unwinder) จานวนเงินที่ผ้ ขู อใช้ บริ การจะโอนให้ คคู่ ้ า/ผู้รับโอนเงินแต่ละราย เลขที่บญ
ั ชีของผู้ขอใช้ บริ การหรื อผู้รับโอนเงิน / คู่ค้า/
ลูกหนี ้แต่ละราย วิธีการรับเงินของผู้รับโอนเงิน/คูค่ ้ า วิธีการหักเงินจากบัญชีของลูกหนี ้ เป็ นต้ น เป็ นสาระสาคัญในการโอนเงินเข้ าบัญชีของผู้ขอใช้ บริ การหรื อผู้รับโอนเงิน /คู่ค้า หรื อ
หักเงินจากบัญชีของลูกหนี ้ โดยธนาคารไม่จาเป็ นต้ องคานึงถึงชื่อบัญชีของผู้ขอใช้ บริ การหรื อผู้รับโอนเงิน /คู่ค้า/ลูกหนี ้แต่อย่างใด และเมื่อธนาคารได้ ดาเนินการใดๆ ตามข้ อมูลที่
ได้ รับจากผู้ขอใช้ บริ การแล้ ว ให้ ถือว่าธนาคารได้ ปฏิบตั ถิ กู ต้ องครบถ้ วนทุกประการ หากมีข้อบกพร่ องผิดพลาดใดๆ เกิดขึ ้นจากการดาเนินการตามข้ อมูลดังกล่าวแล้ ว ธนาคารไม่
จาเป็ นต้ องรับผิดชอบแต่อย่างใด
ผู้ขอใช้ บริ การรับรองว่า บรรดาเอกสาร ข้ อมูล รายละเอียดใดๆ ที่ปรากฏ และ/หรื อ ที่ได้ สง่ มาให้ ธนาคารไม่ว่าจะส่งมาในรู ปแบบใด มีความครบถ้ วนและถูกต้ องแท้ จริ ง และในกรณี
ที่มีความผิดพลาดในการหักเงินจากบัญชีและ/หรื อโอนเงินเข้ าบัญชีของบุคคลซึง่ ผู้ขอใช้ บริ การระบุเกิดขึน้ เนื่องจากความผิดพลาดหรื อบกพร่ องแห่งเอกสาร และ/หรื อข้ อมูล และ/
หรื อรายละเอียดดังกล่าว หรื อมีความล่าช้ า หรื อมีข้อบกพร่ องหรื อข้ อผิดพลาดใดๆ เกิดขึ ้นจากการที่ธนาคารดาเนินการตามเอกสาร และ/หรื อข้ อมูล และ/หรื อรายละเอียดดังกล่าว
ไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ธนาคารไม่จาเป็ นต้ องรับผิดชอบแต่อย่างใด และผู้ขอใช้ บริ การตกลงจะดาเนินการเรี ยกร้ องเงินจานวนดังกล่าวจากบุคคลนันโดยตรง
้
ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การจะ
ไม่เรี ยกร้ องให้ ธนาคารหักหรื อถอนเงินจากบัญชีของบุคคลซึง่ ผู้ขอใช้ บริ การระบุคืนให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การ และขอสละสิทธิในการฟ้องร้ องให้ ธนาคารชดใช้ เงินที่ธนาคารได้ นาเข้ าบัญชี
ของบุคคลซึง่ ผู้ขอใช้ บริ การระบุตามเอกสาร และ/หรื อข้ อมูล และ/หรื อรายละเอียดดังกล่าว ที่ธนาคารได้ รับจากผู้ขอใช้ บริ การ ไม่ว่าในรู ปแบบใด อีกทังผู
้ ้ ขอใช้ บริ การขอรับรองว่าจะ
ไม่กระทาการใดๆ อันมีผลให้ ธนาคารต้ องเข้ ามามีส่วนร่ วมในข้ อ พิพาทระหว่างผู้ขอใช้ บริ การกับบุคคลอื่น และหากผู้ขอใช้ บริ การมีข้อต่อสู้ และ/หรื อสิทธิเรี ยกร้ องใดๆ ก็จะไปว่า
กล่าวกันเองกับบุคคลอื่นเป็ นอีกส่วนหนึง่ ต่างหาก
ทังนี
้ ้ ในกรณีการทาธุรกรรมโอนเงินไปยังบัญชีตา่ งประเทศผ่านระบบงานนัน้ ข้ อมูลใดๆ ที่ธนาคารได้ สง่ ไปยังผู้รับโอนเงินตามที่ได้ ให้ ไว้ ในการทารายการโอนเงินผ่านระบบ ให้ ถือว่า
ผู้รับโอนเงินได้ รับทราบข้ อมูลนันแล้
้ ว รวมทังผู
้ ้ ขอใช้ บริ การรับทราบและตกลงว่า ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทา การงดเว้ นการกระทา หรื อความล่าช้ าใดๆ ที่เกิดจากระบบ
หักบัญชีของประเทศที่ธนาคารของผู้รับโอนเงินตังอยู
้ ่ หรื อธนาคารของผู้รับโอนเงิน และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความล่าช้ า และ/หรื อความสูญหายหรื อความเสียหายใดๆ ที่
เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ/หรื อ กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรื อข้ อปฏิบตั โิ ดยทัว่ ไปของธนาคารของผู้รับโอนเงิน และ/หรื อ ของประเทศที่ธนาคารของ
ผู้รับโอนตังอยู
้ ่ ไม่ว่าการทารายการจะถูกต้ องสมบูรณ์ แล้ วหรื อไม่ ก็ตาม แต่บญ
ั ชี ต่างประเทศนัน้ ๆ ถูกยึดหรื ออายัดตามกฎเกณฑ์ นโยบาย หรื อหลักกฎหมายต่างประเทศ หรื อ
กฎหมายสากลใดๆ เช่น กรณีของ U.S. sanctions U.N. sanctions หรื อ E.U. sanctions เป็ นต้ น ด้ วย โดยหากมีการคืนเงินเนื่องจากไม่สามารถทารายการโอนเงินได้ ธนาคารจะ
จ่ายเงินคืนให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การตามจานวนที่ธนาคารของผู้รับโอนเงินคืนให้ แต่ไม่เกินจานวนที่เงินที่โอน หลังจากหักค่าใช้ จ่ายที่เกี่ ยวข้ อง (หากมี) แล้ ว โดยผู้ขอใช้ บริ การตกลง
ยินยอมให้ ธนาคารใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนของธนาคาร ณ วันที่ธนาคารคืนเงินให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การ
หากเอกสาร และ/หรื อหลักฐาน และ/หรื อรายละเอียดใดๆ ที่ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ ส่งมาให้ กับธนาคาร ไม่ว่าจะส่งมาในรู ปแบบใด มีความผิดพลาดหรื อบกพร่ อง แ ละผู้ขอใช้ บริ การมี
ความประสงค์จะขอแก้ ไขความผิดพลาดหรื อบกพร่ องดังกล่าว ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องแจ้ งแก้ ไขความผิดพลาดหรื อบกพร่ องให้ แก่ธนาคารทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรก่อนที่
ธนาคารจะนาข้ อมูลเข้ าระบบงานของธนาคาร และหากผู้ขอใช้ บริ การแจ้ งแก้ ไขความผิดพลาดหรื อบกพร่ อ งให้ แก่ธนาคารทราบภายหลังจากที่ธนาคารได้ นาข้ อมูลเข้ าระบบงานแล้ ว
ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ ไขข้ อมูลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การ
เอกสารหรื อ หนังสือใด ๆ ที่ธนาคารส่งไปยังผู้ขอใช้ บริ การตามที่อยู่ และ/หรื อสานักงานตามที่แจ้ งไว้ กบั ธนาคารถือว่าผู้ขอใช้ บริ การได้ ทราบข้ อความในเอกสารหรื อหนังสือนัน้ ๆ แล้ ว
หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ เป็ นหน้ าที่ของผู้ขอใช้ บริ การที่จะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทันที มิฉะนัน้ ผู้ขอใช้ บริ การยินยอมให้ ถือว่าที่อยู่เดิมเป็ นที่อยู่ที่ถูกต้ อง
แล้ ว
ผู้ขอใช้ บริ การยอมรับว่าบันทึก หลักฐานหรื อเอกสารใดๆ ก็ตาม ที่ธนาคารได้ จดั ทาขึ ้น อันเนื่องจากการใช้ บริ การของผู้ขอใช้ บริ การผ่านระบบงานนันมี
้ ความถูกต้ องทุกประการโดย
ไม่จาต้ องให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การตรวจสอบหรื อลงลายมือชื่อก่อนแต่อย่างใด
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การ ค่าใช้ จ่ายในการโอนเงินและค่าใช้ จ่ายใดๆ อันเกี่ ยวกับการใช้ ระบบงานของธนาคารได้ ตามอัตราที่
ธนาคารกาหนด โดยให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีของผู้ขอใช้ บริ การ หรื อหักจากจานวนเงินรวมในข้ อมูลการโอนเงิน หรื อหักจากบัญชีของ ผู้รับโอนเงิน/คู่ค้า/ลูกหนี ้ (แล้ วแต่กรณี )
ตามที่ผ้ ขู อใช้ บริ การระบุไว้ ในใบคาขอ/เปลี่ยนแปลงข้ อมูลการใช้ บริ การ KTB Corporate Online ภายใต้ เงื่อนไขดังนี ้
24.1 ในกรณีที่เงินในบัญชีของผู้ขอใช้ บริ การหรื อผู้รับโอนเงิน/คูค่ ้ า/ลูกหนี ้ (แล้ วแต่กรณี) มีไม่เพียงพอให้ ธนาคารหักทังจ
้ านวนตามข้ อมูลของผู้ขอใช้ บริ การพร้ อมกับค่าธรรมเนียม
ธนาคารจะไม่หกั เงินจากบัญชีข้างต้ น เพื่อโอนเงินเข้ าบัญชีของผู้ขอใช้ บริ การหรื อผู้รับโอนเงิน /คูค่ ้ าเพียงบางส่วน (Direct Credit)
24.2 กรณี ธนาคารสามารถหักเงินจากบัญชีของผู้ขอใช้ บริ การ แต่ไม่สามารถโอนเงินจานวนดังกล่าวเข้ าบัญชี ของผู้ รับโอนเงิน/คู่ค้า ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ถือว่าเป็ นการทา
รายการไม่สาเร็ จ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารหักค่าธรรมเนียมสาหรับรายการสัง่ โอนเงินไม่สาเร็ จจากบัญชี เงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การตามอัตราที่ระบุไว้ ในใบคา
ขอ/เปลี่ยนแปลงข้ อมูลการใช้ บริ การ KTB Corporate Online
24.3 กรณีผ้ ขู อใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากบัญชีของลูกหนี ้แบบแบ่งจ่าย การหักเงินจากบัญชีของลูกหนี ้ ธนาคารจะคานวณค่าธรรมเนียมในการ
ทารายการก่อน จึงทารายการหักเงินจากบัญชีของลูกหนี ้ หากปรากฏว่าจานวนเงินคงเหลือในบัญชีของลูกหนี ม้ ีไม่เพียงพอให้ ธนาคารทารายการหักทังจ
้ านวนตามข้ อมูล
ของผู้ขอใช้ บริ การพร้ อมกับค่าธรรมเนียม ธนาคารจะหักเงินเพียงเท่าที่ธนาคารสามารถหักได้ โดยให้ ถือว่าเป็ นการทารายการสาเร็ จตามที่ต กลงไว้ กบั ธนาคารแล้ ว
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24.4 กรณีการทาธุรกรรมโอนเงินไปยังบัญชีตา่ งประเทศ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมชาระค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่าย และ/หรื อเงิ
ใดๆ ที่เกิดขึ ้นจากหรื
เกี่ยวเนื
่องกับการทOnline
าธุรกรรม
ข้ อนตกลงการใช้
บริการอKTB
Corporate
โอนเงินไปยังบัญชีตา่ งประเทศผ่านระบบงานทังปวงให้
้
แก่ธนาคาร ตามจานวน อัตรา และวิธีการที่ธนาคารกาหนด โดยผู้ขอใช้ บริ การยินยอมให้ ธ นาคารหักเงินจากบัญชี
ของผู้ขอใช้ บริ การหรื อหักจากจานวนเงินรวมในข้ อมูลการโอนเงินตามแต่ธนาคารจะเห็นสมควร เพื่อชาระค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่าย และ/หรื อเงินใดๆ ได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ู
ขอใช้ บริ การทราบล่วงหน้ า
ในกรณีดงั กล่าวข้ างต้ นทังหมด
้
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยอมรับว่าธนาคารได้ ปฏิบตั ิถูกต้ องแล้ ว และผู้ขอใช้ บริ การไม่มีสิทธิยกเป็ นข้ อกล่าวอ้ างหรื อเรี ยกร้ องค่าเสียหายใด ๆ
จากธนาคาร
25. กรณีผ้ ขู อใช้ บริ การทาธุรกรรมโอนเงินไปยังบัญชีตา่ งประเทศผ่านระบบงาน จะมีผลเป็ นการโอนเงินในวันเดียวกับวันที่ทารายการก็ ตอ่ เมื่ออยู่ภายใต้ เงื่อนไขเรื่ องเวลาทาการ และ/หรื อ
เวลาเปิ ด-ปิ ดรับโอนเงินของธนาคาร และธนาคารของผู้รับโอนเงินด้ วย โดยหากธนาคารได้ รับรายการธุรกรรมโอนเงินไปยังบัญชีตา่ งประเทศหลังเวลาปิ ดรับโอนเงินของธนาคารแล้ ว
ธนาคารจะดาเนินการโอนเงินให้ ในวันทาการถัดไป
อนึง่ หากธนาคารของผู้รับโอนเงินเรี ยกร้ องให้ ธนาคารชาระค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวกับการทาธุรกรรมตามคาสัง่ ของผู้ขอใช้ บริ การ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมชาระค่าใช้ จ่ายดังกล่าว
ให้ แก่ธนาคารทันทีที่เรี ยกชาระ โดยให้ นาความในข้ อ 24.4 มาใช้ บงั คับกับกรณีนี ้โดยอนุโลม
26. ผู้ขอใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคารเป็ นผู้นาส่งรายงานแทนผู้ขอใช้ บริ การให้ แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรื อนาส่งรายงานให้ สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ปปง.) ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบปฏิบตั ิ หรื อนโยบายหรื อแนวทางปฏิบตั ใิ ดๆ ที่เกี่ยวข้ อง ทังที
้ ่มีอยู่ในปั จ จุบนั และ/หรื อที่จะได้ รับการแก้ ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
หรื อที่มีการประกาศใช้ เพิ่มเติมในภายหน้ า
27. กรณีผ้ ขู อใช้ บริ การเป็ นผู้รับภาระในการชาระค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การ หากผู้ขอใช้ บริ การเห็นว่า ธนาคารเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ บ ริ การไม่ถกู ต้ อง ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องแจ้ งให้
ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใน 15 วัน นับจากวันที่ธนาคารหักบัญชีของผู้ขอใช้ บริ การ หากผู้ขอใช้ บริ การไม่แจ้ งให้ ธนาคารทราบถึงความไม่ถกู ต้ องภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ถือว่าธนาคารได้ ดาเนินการโดยถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว ซึง่ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงจะไม่โต้ แย้ งคัดค้ านหรื อเรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารในภายหลัง
28. กรณีผ้ รู ับโอน/คูค่ ้ าหรื อลูกหนี ้เป็ นผู้รับภาระในการชาระค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงเป็ นผู้ดาเนินการแจ้ งให้ ผ้ รู ับโอน/คู่ค้าหรื อลูกหนี ้ทราบถึงภาระค่าธรรมเนียม
การใช้ บริ การดังกล่าวที่ผ้ รู ับโอน/คูค่ ้ าหรื อลูกหนี ้จะต้ องเป็ นผู้ชาระให้ แก่ธนาคารตามอัตราที่ธนาคารกาหนด
29. หากผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ นาบัญชีของบุคคล/นิตบิ คุ คล/หน่วยงานอื่น มาใช้ บริ การ KTB Corporate Online ร่ วมกับผู้ขอใช้ บริ การ และเกิดการทุจริ ตฉ้ อฉลขึ ้น ผู้ขอใช้ บริ การ
ตกลงยินยอมว่า ธนาคารไม่จาต้ องรับผิดชอบใดๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการทุจริ ตฉ้ อฉลนัน้
30. ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง แก้ ไขเพิ่มเติม ยกเลิกการให้ บริ การและ/หรื อข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การในใบคาขอ/เปลี่ยนแปลงข้ อมูลการใช้
บริ การ KTB Corporate Online เอกสารแนบข้ อมูลเพิ่มเติมสาหรับบริ การที่แนบท้ ายแต่ละประเภท ข้ อตกลงการใช้ บริ การ KTB Corporate Online คู่มือการใช้ งาน KTB
Corporate Online และ/หรื อเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้ อง ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน รวมทัง้ อัตราค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่าย และ/หรื ออัตราค่าบริ การต่างๆ และ/หรื ออัตราค่าปรับ
และ/หรื อสิทธิตา่ งๆ ที่ธนาคารให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การ ตลอดจนวิธีการคานวณอัตราดังกล่าว ในเวลาใดก็ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารจะประกาศให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรื อช่องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกาหนด
31. ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมผูกพันและตกลงปฏิบตั ติ ามคูม่ ือ ระเบียบและวิธีปฏิบตั ขิ องธนาคารและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ บริ การผ่านระบบงาน ซึง่ ธนาคารได้ มอบหรื อส่ง
ให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การ ทังที
้ ่มีอยู่ ณ ขณะนี ้และที่ธนาคารจะได้ เพิ่มเติมต่อไป นอกจากนี ้ คูม่ ือหรื อเอกสารใดๆ เกี่ยวกับการใช้ บริ การผ่านระบบงาน ที่ธนาคารจะประกาศเพิ่มเติมต่อไป
ในภายหน้ า ให้ ถือว่าเป็ นส่วนหนึง่ ของใบคาขอ/เปลี่ยนแปลงข้ อมูลการใช้ บริ การ KTB Corporate Online ฉบับนี ้ด้ วย รวมทังผู
้ ้ ขอใช้ บริ การยินยอมปฏิบตั ติ ามระเบียบและวิธีปฏิบตั ิ
ของธนาคาร และ/หรื อข้ อกาหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง รวมทังจั
้ ดทาเอกสารอื่นใดให้ แก่ธนาคารตามที่ธนาคารและ/หรื อทางราชการเป็ นผู้กาหนดด้ วย
32. หากผู้ขอใช้ บริ การหรื อธนาคารประสงค์จะยกเลิกใบคาขอ/เปลี่ยนแปลงข้ อมูลใช้ การบริ การ KTB Corporate Online ฉบับนี ้ ผู้ขอใช้ บริ การหรื อธนาคารจะแจ้ งให้ อีกฝ่ ายทราบเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน เมื่อครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ ถือว่าข้ อตกลงนี ้เป็ นอันสิ ้นผล
33. ธุรกรรมใดผู้ขอใช้ บริ การได้ ทารายการไว้ ล่วงหน้ า ก่อนที่จะขอยกเลิกบริ การกับธนาคาร ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ถือว่ายังคงมีผลใช้ ได้ ผูกพันผู้ขอใช้ บริ การอยู่ ตราบจนกว่าผู้ขอใช้
บริ การจะได้ ทารายการยกเลิกรายการที่ทาไว้ ลว่ งหน้ าแล้ วนัน้
34. ผู้ขอใช้ บริ การจะไม่กระทาการใดๆ อันมีผลให้ ธนาคารต้ องเข้ าร่ วมในข้ อพิพาทระหว่า งผู้ขอใช้ บริ การกับบุคคลอื่นใด ซึง่ เกี่ยวเนื่องจากการให้ บริ การตามข้ อตกลงนี ้
35. ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ให้ ใช้ บงั คับและตีความตามกฎหมายไทยและให้ ศาลไทยเป็ นศาลที่มีเขตอานาจในการพิจารณาข้ อพิพาทที่เกิด ขึ ้นตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขใน
การขอใช้ บริ การนี ้
36. ให้ ถือว่าข้ อตกลงและเงื่อนไขในข้ อตกลงฉบับนี ้ทังที
้ ่ธนาคารกาหนดไว้ แล้ วในขณะนี ้และ/หรื อที่จะมีขึ ้นต่อไปในภายหน้ า เป็ นส่วนหนึง่ ของใบคาขอ/เปลี่ยนแปลงข้ อมูลการใช้ บริ การ
KTB Corporate Online และกรณีที่ข้อความใดในใบคาขอ/เปลี่ยนแปลงข้ อมูลการใช้ บริ การ KTB Corporate Online และข้ อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวข้ างต้ นขัดหรื อแย้ งกันเอง ผู้
ขอใช้ บริ การจะต้ องปฏิบตั ติ ามคาวินิจฉัยของธนาคาร และให้ ถือว่าคาวินิจฉัยของธนาคารดังกล่าวเป็ นที่สดุ โดยผู้ขอใช้ บริ การไม่มีสิทธิโ ต้ แย้ ง และ/หรื อเรี ยกร้ องค่าเสียหายหรื อ
ค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้นจากธนาคาร
ประเภทของการให้ บริการ
ก.

บริการพืน้ ฐาน ประกอบด้ วย
ก.1 Account Information หมายถึง บริ การเรี ยกดูสถานะ ยอดเงินคงเหลือ และรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี
ก.2 Download e-Statement หมายถึง บริ การดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสรุ ปทางบัญชีตามรู ปแบบที่ธนาคารกาหนด
ก.3 Fund Transfer to Own A/C หมายถึง บริ การโอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง ผู้ขอใช้ บริ การสามารถทารายการได้ สงู สุดไม่ จากัดจานวนเงินและจานวนครัง้ ต่อวัน
ก.4 Fund Transfer to 3rd Party หมายถึง บริ การโอนเงินจากบัญชีของผู้ขอใช้ บริ การเพื่อเข้ าบัญชีบคุ คลอื่นภายใน ธนาคารกรุ งไทย
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ก.5
ก.6
ก.7
ก.8
ก.9

ข.

โดยสามารถทารายการได้ ตามระดับวงเงินที่ผ้ ขู อใช้ บริ การเลือกใช้ บริ การโดยแบ่งเป็ นระดับวงเงินดังนี ้
Normal – ทารายการโอนเงินได้ สงู สุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อวัน ไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อวัน
Gold – ทารายการโอนเงินได้ สงู สุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อวัน ไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อวัน
VIP – ทารายการโอนเงินได้ สงู สุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อวัน ไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อวัน
SVIP – ทารายการโอนเงินได้ สงู สุดไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อวัน ไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อวัน
Special_10M– ทารายการโอนเงินได้ สงู สุดไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อวัน ไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อวัน
Special_20M– ทารายการโอนเงินได้ สงู สุดไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อวัน ไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อวัน
Special_50M– ทารายการโอนเงินได้ สงู สุดไม่เกิน 50,000,000 บาทต่อวัน ไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อวัน
Special_100M– ทารายการโอนเงินได้ สงู สุดไม่เกิน 100,000,000 บาทต่อวัน ไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อวัน
Special – ทารายการโอนเงินได้ สงู สุดไม่เกิน 200,000,000 บาทต่อวัน ไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อวัน
Special 01 – ทารายการโอนเงินได้ ไม่จากัดวงเงินต่อวัน ไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อวัน

Fund Transfer to Interbank และ e-Cheque (แบบ Single) หมายถึง บริ การโอนเงินจากบัญชีของผู้ขอใช้ บริ การเพื่อเข้ าบัญชีผ้ รู ับโอนที่อยู่ตา่ งธนาคาร
Outward Remittance หมายถึง บริ การโอนเงินจากบัญชีของผู้ขอใช้ บริ การเพื่อเข้ าบัญชีผ้ รู ับโอนที่อยู่ตา่ งประเทศ
Pay Bills หมายถึง บริ การจ่ายชาระค่าสินค้ าและบริ การ โดยสามารถทารายการโอนเงินได้ สงู สุด ตามจานวนเงินที่สามารถเบิกถอนสัง่ จ่ายได้ โดยไม่จากัดจานวนครั ง้ ต่อวัน
Inquiry and Stop Cheque หมายถึง บริ การสัง่ อายัดเช็ค และเรี ยกดูสถานะเช็คออนไลน์
Add 3rd party/other bank account by company หมายถึง บริ การเพิ่มบัญชีบุคคลอื่นธนาคารกรุ งไทย, บัญชีต่างธนาคาร ด้ วยตนเองโดย Company Admin (Admin1
และ Admin2) ผ่าน KTB Corporate Online โดยใช้ งานร่ วมกับรหัสผ่านใช้ ครัง้ เดียว OTP หรื อ Token

บริการข้ อมูลการรั บชาระ ประกอบด้ วย
 Receivable Download & Receivable Information Online หมายถึง บริ การเรี ยกดูข้อมูลการรับชาระระหว่างวันแบบออนไลน์ และบริ การดาวน์โหลดไฟล์สรุ ปข้ อมูลการรับ
ชาระ ณ สิ ้นวัน

ผู้ขอใช้ บริ การได้ อ่านและเข้ าใจข้ อกาหนดและเงื่อนไขในข้ อตกลงฉบับนี ้โดยตลอดแล้ ว จึงได้ ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญ (ถ้ ามี) ไว้ เป็ นหลักฐาน

หน่วยงาน/นิตบิ คุ คล/บุคคลธรรมดา...........................................................................ผู้ขอใช้ บริ การ

ลงชื่อ............................................................................
โดย (.............................................................................)
ประทับตรา (ถ้ ามี)

