ส่วนที่ 3: คำแนะนำ เงือ่ นไข และคู่มือบริกำรลงทะเบียนผูกบัญชีเงินฝำกกับเลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร
สำหรับลูกค้ำนิติบุคคล (K-Biz PromptPay)
ผูข้ อใช้บริการที่มีชื่อปรากฏและลงลายมือชื่อในใบคาขอใช้บริการรวมเพื่อธุรกิจคล่องตัวกสิกรไทย และ/หรือสัญญา และ/หรือข้อตกลง และ/หรือ
ใบสมัคร และ/หรือคาขอใช้บริการ และ/หรือใบคาขอเปลี่ยนแปลง ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการผูกบัญชีเงินฝากกับเลขประจาตัวผูเ้ สียภ าษี อากร
สาหรับลูกค้านิติบุคคล (K-Biz PromptPay) ("ผูข้ อใช้บริการ") ตกลงใช้บริการลงทะเบียนผูกบัญชีเงินฝากกับเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร สาหรับลูกค้า
นิติบคุ คล (K-Biz PromptPay) หรือชื่ออื่นที่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) โดยตกลงดังนี ้
1. ผูข้ อใช้บริการจะต้องจัดทาใบคาขอลงทะเบียนผูกบัญชีเงินฝากกับเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากรสาหรับลูกค้านิติบคุ คลกับธนาคาร ตามช่องทางและ
วิธีการที่ธนาคารกาหนด ได้แก่ ที่สาขาของธนาคาร หรือตัวแทนของธนาคาร โดยผูข้ อใช้บริการสามารถนาเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากรของผูข้ อใช้บริการ
หรือข้อมูลอื่นใดที่จะมีประกาศเพิ่มเติมในภายหน้า (ถ้ามี) มาผูกกับบัญชีเงินฝากของผูข้ อใช้บริการที่มีอยูก่ บั ธนาคาร ภายใต้เงื่อนไขดังนี ้
1.1 บัญชีเงินฝากที่นามาผูกกับเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี อากรจะต้องเป็ นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่มีชื่ อผูข้ อใช้บริการเป็ น
เจ้าของบัญชีผเู้ ดียว และต้องไม่เป็ นบัญชีที่ใช้รบั เงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) และต้องมีสถานะการใช้บริการเป็ นปกติ (Active) เว้นแต่ธนาคาร
จะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
1.2 เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี อากรของผู้ขอใช้บริการ สามารถผูกได้กับบัญชีเงินฝากบัญชีเดียวเท่านัน้ เว้นแต่ได้มีการยกเลิกการผูกเลขประจาตัว
ผูเ้ สียภาษี อากรนัน้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด แต่ทงั้ นี ้ บัญชีเงินฝาก 1 บัญชีสามารถผูกได้กับเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร 1 หมายเลข
หรือเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารจะเปลี่ยนแปลงในภายหน้า
1.3 เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี อากรจะต้องเป็ นหมายเลขที่สามารถตรวจสอบได้จากระบบของกรมสรรพากร หรือระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานราชการที่เป็ นผูก้ ากับดูแลการออกเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร
2. ผูข้ อใช้บริการตกลงยอมรับว่าการลงทะเบียนจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้ขอใช้บริการได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนที่ธนาคารกาหนดครบถ้วน สมบูรณ์และ
ธนาคารได้แจ้งผลการลงทะเบียนสาเร็จให้ผูข้ อใช้บริการทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) และ/หรือ SMS ที่ผูข้ อใช้บริการได้ระบุ
ในใบคาขอลงทะเบียนแล้ว
3. ผูข้ อใช้บริการสามารถใช้เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากรที่ลงทะเบียนผูกกับบัญชีสาเร็จแล้ว แทนการระบุเลขที่บญ
ั ชีเงินฝากที่ถกู ผูกไว้ สาหรับ การรับโอน
เงินเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าว หรือการใช้บริการอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนด
4. ผูข้ อใช้บริการตกลงยอมรับว่า การทาธุรกรรมทางการเงินโดยระบุเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี อากรที่ผูกไว้ ตามวิธีการและเงื่อนไขสาหรับแต่ละผลิตภั ณฑ์
หรือบริการของธนาคาร ผูข้ อใช้บริการตกลงให้ถือว่าเป็ นการกระทาที่ถกู ต้องสมบูรณ์ของผูข้ อใช้บริการ มีผลผูกพันผูข้ อใช้บริการ และผูข้ อใช้บริการตกลง
ว่าธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดใดๆ ในความเสียหายที่เกิดขึน้ จากการกระทาดังกล่าวข้างต้น โดยผู้ ขอใช้บริการยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้ จาก
การกระทาดังกล่าวข้างต้นทุกประการ
5. หากผูข้ อใช้บริการมีการยกเลิกเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี อากรที่ผูกไว้ หรือบั ญชีเงินฝาก หรือข้อมูลอื่นใดที่ใช้ในการลงทะเบียนถูกเปลี่ยนแปลงหรือ
ยกเลิก ผูข้ อใช้บริการมีหน้าที่แจ้งให้ธนาคารทราบทันที โดยธนาคารไม่มีหน้าที่ตอ้ งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวหรือรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิ ดขึน้
ก่อนที่ธนาคารได้รบั แจ้งใดๆ ทัง้ สิน้ ทัง้ นี ้ หากผู้ขอใช้บริการไม่แจ้งให้ธนาคารทราบและมีความเสียหายใดๆ เกิดขึน้ ไม่ว่ากับธนาคารหรือบุคคลใดก็ตาม
ผูข้ อใช้บริการตกลงรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวทัง้ สิน้ ทุกประการ
6. ผูข้ อใช้บริการมีสิทธิยกเลิกการผูกเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี อากรกับเลขที่บญ
ั ชีที่ผูกไว้ หรือเปลี่ยนแปลงเลขที่บญ
ั ชีเงินฝากที่ผูก โดยแจ้งให้ธนาคาร
ทราบ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด และผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับว่าการยกเลิกการผูกเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากรกับเลขที่บญ
ั ชีที่ผกู ไว้
หรือเปลี่ยนแปลงเลขที่บญ
ั ชีเงินฝากที่ผกู จะมีผลสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อผูข้ อใช้บริการได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนที่ธนาคารกาหนดครบถ้วนสมบูรณ์ และธนาคาร
จะแจ้งผลการยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการผูกบัญชีสาเร็จให้ผู้ขอใช้บริการทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) และ/หรือ SMS ที่ผูข้ อใช้
บริการระบุไว้
7. ผูข้ อใช้บริการรับทราบว่า
7.1หากเป็ นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่สง่ ผลให้ผูข้ อใช้บริการเกิดภาระหรือความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลเมื่อผูข้ อใช้บริการให้
ความยินยอม
7.2 หากเป็ นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิ เปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธ นาคารเห็นสมควร โดยหากเป็ นการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ขอใช้บริการ (เช่น การปรับค่าธรรมเนียมการใช้บริการที่สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึน้ การเปลี่ยนแปลง
ช่องทางในการให้บริการ การเปลี่ยนแปลงวันครบกาหนดชาระหนี)้ ธนาคารจะสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอั นเป็ นสาระสาคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจนให้
ผูข้ อใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 (สามสิบ) วัน หรือระยะเวลาอื่นตามที่กฎหมายกาหนด
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7.3 หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์กาหนดให้ธนาคารต้องดาเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไว้เป็ นการเฉพาะเป็ นอย่างอื่นผู้ ขอใช้
บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารปฏิบตั ิตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ดงั กล่าวได้
8. ผูข้ อใช้บริการตกลงยินยอมว่าธนาคารมีสิทธิระงับชั่วคราว หรือยกเลิกการให้บริการนี ้ บางส่วนหรือทัง้ หมด เมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ ผูข้ อใช้
บริการทราบล่วงหน้า เว้นแต่ในกรณีที่ธนาคารไม่ สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ธนาคารจะแจ้งให้ผูข้ อใช้บริการทราบโดยเร็ว ยกเว้นในกรณีตอ่ ไปนี ้ ธนาคารมี
สิทธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการนีท้ นั ทีที่ธนาคารพบเหตุดงั กล่าวได้
8.1 บัญชีเงินฝากที่ผกู ไว้ถกู ปิ ด ไม่วา่ โดยผูข้ อใช้บริการ หรือโดยธนาคาร เนื่องจากบัญชีถกู ปรับสถานะเป็ นบัญชีขาดการติดต่อ ตามหลักเกณฑ์ของ
ธนาคาร หรือโดยบุคคลหรือเหตุอื่นใดก็ตาม
8.2 ธนาคารสงสัยหรือเห็นว่า มีการใช้เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากรที่ผกู ไว้หรือบัญชีเงินฝากที่ผกู ไว้ เพื่อหรือในกิจการที่อาจเป็ นการขัด ต่อกฎหมาย
หรือความสงบเรียบร้อยหรือศี ลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีลกั ษณะเป็ นธุรกรรมที่อาจผิดกฎหมายหรือในลักษณะที่ผิดปกติหรือเป็ นการฉ้อฉล หรือ
ทุจริต หรือขัดต่อกฎหมาย หรืออาจมีผบู้ ุกรุก (Hacker) ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลที่เป็ นอันตรายต่างๆ (Harmful Data) หรือมีการกระทาที่มิชอบด้วย
กฎหมายโดยประการใดๆ หรือผูข้ อใช้บริการปฏิบตั ิผิดข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี ้
9. ผูข้ อใช้บริการตกลงยินยอมชาระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามกาหนดเวลาและอัตรา ที่ธนาคารประกาศกาหนด โดย
ธนาคารสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายดังกล่าว ตามอัตราที่ ธนาคารกาหนดเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี ้ ผูข้ อใช้บริการยินยอมให้ธนาคารหักค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือ ค่าใช้จา่ ยดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการทุกบัญชีที่มี
อยูก่ บั ธนาคารได้ทนั ที ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถหักค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าใช้จา่ ยดังกล่าวข้างต้นได้ เนื่องจากบัญชีเงินฝากของ ผู้ขอใช้บริการ
ไม่มีเงินเพียงพอ หรือไม่สามารถหักเงินในบัญชีเงินฝากได้ ไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆ ผูข้ อใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับบริการตามข้อตกลงและ
เงื่อนไขฉบับนี ้ ไม่ว่าทัง้ หมด หรือแต่เพียงบางส่วนได้ ทัง้ นี ้ จนกว่าธนาคารจะสามารถ หักเงินค่าธรรมเนียมการใช้บริการที่คา้ งชาระนั้ นจากบัญชีเงินฝาก
ของผูข้ อใช้บริการได้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว หรือผูข้ อใช้บริการได้ชาระ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าใช้จา่ ยดังกล่าวให้แก่ธนาคารจนครบถ้วนเรียบร้อย
แล้ว
10. ผูข้ อใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารใช้ขอ้ มูลเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากรในการปรับปรุงข้อมูลในระบบของธนาคารให้เป็ นปั จจุบนั
11. บรรดาหนังสือ จดหมาย คาบอกกล่าวใดๆ ที่ธนาคารได้สง่ ให้ผู้ขอใช้บริการตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับธนาคารนัน้ ไม่ว่าจะโดยส่งเองหรือ ส่งทางไปรษณีย ์
ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน หรือส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) หรือบริการข้อความสัน้ (SMS) หรือช่องทางอื่นใดตามที่ผู้ขอใช้
บริการได้แจ้งไว้กบั ธนาคาร ให้ถือว่าได้สง่ ให้แก่ผูข้ อใช้บริการโดยชอบแล้ว ทัง้ นี ้ โดยไม่ตอ้ งคานึงถึงว่าจะมีผรู้ บั ไว้ หรือไม่และแม้วา่ ส่งให้ไม่ได้เพราะย้ายที่
อยูห่ รือที่อยูเ่ ปลี่ยนแปลงไปหรือถูกรือ้ ถอนไปโดยไม่ได้แจ้งการย้าย เปลี่ยนแปลง หรือการรือ้ ถอนนัน้ เป็ นหนังสือให้ธนาคารทราบก็ดีหรื อส่งให้ไม่ได้เพราะ
หาที่อยูต่ ามที่ระบุไว้นนั้ ไม่พบก็ดี ให้ถือว่าผูข้ อใช้บริการได้รบั และทราบ หนังสือ จดหมาย หรือคาบอกกล่าวดังกล่าวแล้วโดยชอบ
ผูข้ อใช้บริการตกลงผูกพันและปฏิบตั ิตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี ้ และตกลงชาระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกั บ
การใช้บริการนี ้ ตามที่ธนาคารกาหนดและแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบโดยประกาศเป็ นการทั่วไปผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร ทัง้ ที่มีอยู่แล้วในขณะนี ้
และที่ธนาคารจะกาหนดขึน้ ใหม่หรือเปลี่ยนแปลงในภายหน้าตามที่ธนาคารเห็นสมควรทุกประการ โดยให้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี ้
ด้วย

9930039-11-21
(v2e/1219/KB989/0820)

2/2

