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ส่วนที่ 3: ค ำแนะน ำ เงือ่นไข และคู่มือบริกำรลงทะเบียนผูกบัญชีเงนิฝำกกับเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร 

ส ำหรับลูกค้ำนิติบุคคล (K-Biz PromptPay) 

ผูข้อใชบ้รกิารที่มีชื่อปรากฏและลงลายมือชื่อในใบค าขอใชบ้รกิารรวมเพื่อธุรกิจคลอ่งตวักสิกรไทย และ/หรอืสญัญา และ/หรอืขอ้ตกลง และ/หรอื 
ใบสมัคร และ/หรือค าขอใชบ้ริการ และ/หรือใบค าขอเปลี่ยนแปลง ใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการใชบ้ริการผูกบญัชีเงินฝากกับเลขประจ าตัวผูเ้สียภ าษีอากร 
ส  าหรบัลกูคา้นิติบุคคล (K-Biz PromptPay) ("ผูข้อใชบ้ริการ") ตกลงใชบ้ริการลงทะเบียนผกูบญัชีเงินฝากกบัเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร ส  าหรบัลกูคา้
นิติบคุคล (K-Biz PromptPay) หรอืชื่ออ่ืนที่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) โดยตกลงดงันี ้
1.  ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งจดัท  าใบค าขอลงทะเบียนผกูบญัชีเงินฝากกบัเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรส าหรบัลกูคา้นิติบคุคลกับธนาคาร ตามช่องทางและ
วิธีการที่ธนาคารก าหนด ไดแ้ก่ ที่สาขาของธนาคาร หรอืตวัแทนของธนาคาร โดยผูข้อใชบ้รกิารสามารถน าเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูข้อใชบ้รกิาร 
หรอืขอ้มลูอ่ืนใดที่จะมีประกาศเพิ่มเติมในภายหนา้ (ถา้มี) มาผกูกบับญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้รกิารที่มีอยูก่บัธนาคาร ภายใตเ้ง่ือนไขดงันี ้
        1.1 บญัชีเงินฝากที่น  ามาผกูกบัเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรจะตอ้งเป็นบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัยห์รือกระแสรายวนัที่มีชื่อผูข้อใชบ้รกิารเป็น
เจา้ของบญัชีผูเ้ดียว และตอ้งไมเ่ป็นบญัชีที่ใชร้บัเงินคา่สินคา้และบรกิาร (Bill Payment) และตอ้งมีสถานะการใชบ้รกิารเป็นปกติ (Active) เวน้แตธ่นาคาร 
จะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน 
        1.2 เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผู้ขอใชบ้ริการ สามารถผูกไดก้ับบญัชีเงินฝากบญัชีเดียวเท่านัน้ เวน้แต่ไดมี้การยกเลิกการผูกเลขประจ าตัว  
ผูเ้สียภาษีอากรนัน้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารก าหนด แต่ทัง้นี ้บญัชีเงินฝาก 1 บญัชีสามารถผูกไดก้ับเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร 1 หมายเลข 
หรอืเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ธนาคารจะเปลี่ยนแปลงในภายหนา้ 
       1.3 เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรจะตอ้งเป็นหมายเลขที่สามารถตรวจสอบไดจ้ากระบบของกรมสรรพากร หรือระบบของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์หรอืหน่วยงานราชการที่เป็นผูก้  ากบัดแูลการออกเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร 
2. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยอมรบัวา่การลงทะเบียนจะมีผลสมบูรณก็์ต่อเม่ือผู้ขอใชบ้รกิารไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนดครบถว้น สมบรูณแ์ละ
ธนาคารไดแ้จง้ผลการลงทะเบียนส าเรจ็ใหผู้ข้อใชบ้ริการทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(E-mail address) และ/หรือ SMS ที่ผูข้อใชบ้ริการไดร้ะบุ
ในใบค าขอลงทะเบียนแลว้ 
3. ผูข้อใชบ้รกิารสามารถใชเ้ลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรที่ลงทะเบียนผกูกบับญัชีส  าเรจ็แลว้ แทนการระบเุลขที่บญัชีเงินฝากที่ถกูผกูไว ้ส  าหรบัการรบัโอน
เงินเขา้บญัชีเงินฝากดงักลา่ว หรอืการใชบ้รกิารอ่ืนๆ ตามหลกัเกณฑท์ี่ธนาคารก าหนด  
4. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยอมรบัวา่ การท าธุรกรรมทางการเงินโดยระบุเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรที่ผูกไว ้ตามวิธีการและเง่ือนไขส าหรบัแตล่ะผลิตภัณฑ์
หรอืบรกิารของธนาคาร ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใหถื้อวา่เป็นการกระท าที่ถกูตอ้งสมบูรณข์องผูข้อใชบ้ริการ มีผลผกูพนัผูข้อใชบ้รกิาร และผูข้อใชบ้รกิารตกลง
ว่าธนาคารไม่ตอ้งรบัผิดใดๆ ในความเสียหายที่เกิดขึน้จากการกระท าดงักลา่วขา้งตน้ โดยผู้ขอใชบ้ริการยินยอมรบัผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้จาก
การกระท าดงักลา่วขา้งตน้ทกุประการ  
5. หากผูข้อใชบ้ริการมีการยกเลิกเลขประจ าตัวผูเ้สียภาษีอากรที่ผูกไว ้หรือบัญชีเงินฝาก หรือขอ้มลูอ่ืนใดที่ใชใ้นการลงทะเบียนถูกเปลี่ยนแปลงหรือ
ยกเลิก ผูข้อใชบ้ริการมีหนา้ที่แจง้ใหธ้นาคารทราบทนัที โดยธนาคารไม่มีหนา้ที่ตอ้งตรวจสอบขอ้มลูดังกล่าวหรือรบัผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้
ก่อนที่ธนาคารไดร้บัแจง้ใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้หากผู้ขอใชบ้ริการไม่แจง้ใหธ้นาคารทราบและมีความเสียหายใดๆ เกิดขึน้ ไม่ว่ากับธนาคารหรอืบุคคลใดก็ตาม  
ผูข้อใชบ้รกิารตกลงรบัผิดชอบในความเสียหายดงักลา่วทัง้สิน้ทกุประการ  
6. ผูข้อใชบ้ริการมีสิทธิยกเลิกการผูกเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรกับเลขที่บญัชีที่ผูกไว ้หรือเปลี่ยนแปลง เลขที่บญัชีเงินฝากที่ผูก โดยแจง้ใหธ้นาคาร
ทราบ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารก าหนด และผู้ขอใชบ้ริการตกลงยอมรบัวา่การยกเลิกการผกูเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรกับเลขที่บญัชีที่ผกูไว ้
หรอืเปลี่ยนแปลงเลขที่บญัชีเงินฝากที่ผกู จะมีผลสมบรูณก็์ตอ่เม่ือผูข้อใชบ้รกิารไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนดครบถว้นสมบรูณ ์และธนาคาร
จะแจง้ผลการยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการผกูบญัชีส  าเร็จใหผู้้ขอใชบ้ริการทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(E-mail address) และ/หรอื SMS ที่ผูข้อใช้
บรกิารระบไุว ้
7. ผูข้อใชบ้รกิารรบัทราบวา่  
        7.1หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่สง่ผลใหผู้ข้อใชบ้รกิารเกิดภาระหรอืความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้ การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วจะมีผลเม่ือผูข้อใชบ้รกิารให้
ความยินยอม 
        7.2 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอ่ืนผู้ขอใชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงไดต้ามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยหากเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอ่การใชบ้ริการของผู้ขอใชบ้ริการ (เช่น การปรบัค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารที่สอดคลอ้งกับตน้ทนุที่เพ่ิมขึน้ การเปลี่ยนแปลง
ช่องทางในการใหบ้ริการ การเปลี่ยนแปลงวนัครบก าหนดช าระหนี)้ ธนาคารจะสื่อสารหรือแจง้ขอ้มลูอันเป็นสาระส าคญัของการเปลี่ยนแปลงที่ชดัเจนให ้
ผูข้อใชบ้รกิารทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 (สามสิบ) วนั หรอืระยะเวลาอื่นตามที่กฎหมายก าหนด 
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        7.3 หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑก์ าหนดใหธ้นาคารตอ้งด าเนินการเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไวเ้ป็นการเฉพาะเป็นอย่างอ่ืนผู้ ขอใช้
บรกิารตกลงยินยอมใหธ้นาคารปฏิบตัิตามกฎหมายและ/หรอืกฎเกณฑด์งักลา่วได ้

8. ผูข้อใชบ้ริการตกลงยินยอมว่าธนาคารมีสิทธิระงบัชั่วคราว หรือยกเลิกการใหบ้ริการนี ้บางส่วนหรือทัง้หมด เม่ือใดก็ได ้โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูข้อใช้
บริการทราบล่วงหนา้ เวน้แต่ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถแจง้ลว่งหนา้ไดธ้นาคารจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้ริการทราบโดยเรว็ ยกเวน้ในกรณีตอ่ไปนี ้ธนาคารมี
สิทธิระงบัหรอืยกเลิกการใหบ้รกิารนีท้นัทีที่ธนาคารพบเหตดุงักลา่วได ้ 

        8.1 บญัชีเงินฝากที่ผกูไวถ้กูปิด ไมว่า่โดยผูข้อใชบ้รกิาร หรอืโดยธนาคาร เน่ืองจากบญัชีถกูปรบัสถานะเป็นบญัชีขาดการติดตอ่ ตามหลกัเกณฑข์อง
ธนาคาร หรอืโดยบคุคลหรอืเหตอ่ืุนใดก็ตาม  

        8.2 ธนาคารสงสยัหรอืเห็นวา่ มีการใชเ้ลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรที่ผกูไวห้รือบญัชีเงินฝากที่ผกูไว ้เพ่ือหรอืในกิจการที่อาจเป็นการขดัตอ่กฎหมาย 
หรือความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือมีลกัษณะเป็นธุรกรรมที่อาจผิดกฎหมายหรือในลกัษณะที่ผิดปกติหรือเป็นการฉอ้ฉล หรือ
ทจุริต หรือขัดต่อกฎหมาย หรืออาจมีผูบุ้กรุก (Hacker) ไวรสัคอมพิวเตอร ์หรือขอ้มลูที่เป็นอนัตรายต่างๆ (Harmful Data) หรือมีการกระท าที่มิชอบดว้ย
กฎหมายโดยประการใดๆ หรอืผูข้อใชบ้รกิารปฏิบตัิผิดขอ้ตกลงและเง่ือนไขฉบบันี ้

9. ผูข้อใชบ้ริการตกลงยินยอมช าระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เก่ียวขอ้ง ตามก าหนดเวลาและอตัรา ที่ธนาคารประกาศก าหนด โดย
ธนาคารสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอตัราคา่ธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายดงักลา่ว ตามอตัราที่ ธนาคารก าหนดเม่ือใดก็ได ้โดยธนาคารจะแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้  ทัง้นี ้ผูข้อใชบ้รกิารยินยอมใหธ้นาคารหกัคา่ธรรมเนียม คา่บรกิาร หรอื คา่ใชจ้า่ยดงักลา่วจากบญัชีเงินฝากของผู้ขอใชบ้รกิารทกุบญัชีที่มี
อยูก่บัธนาคารไดท้นัที ในกรณีที่ธนาคารไมส่ามารถหกัคา่ธรรมเนียม คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วขา้งตน้ได ้เน่ืองจากบญัชีเงินฝากของ ผู้ขอใชบ้รกิาร
ไมมี่เงินเพียงพอ หรอืไมส่ามารถหกัเงินในบญัชีเงินฝากได ้ไมว่า่ดว้ยเหตใุดๆ ผูข้อใชบ้รกิารจะไมส่ามารถใชบ้รกิารที่เก่ียวเน่ืองกบับรกิารตามขอ้ตกลงและ
เงื่อนไขฉบบันี ้ไม่ว่าทัง้หมด หรือแต่เพียงบางสว่นได ้ทัง้นี ้จนกว่าธนาคารจะสามารถ หกัเงินค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารที่คา้งช าระนั้นจากบญัชีเงินฝาก
ของผูข้อใชบ้รกิารไดค้รบถว้นเรยีบรอ้ยแลว้ หรอืผูข้อใชบ้รกิารไดช้  าระ คา่ธรรมเนียม คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วใหแ้ก่ธนาคารจนครบถว้นเรยีบรอ้ย
แลว้  

10. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยินยอมใหธ้นาคารใชข้อ้มลูเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรในการปรบัปรุงขอ้มลูในระบบของธนาคารใหเ้ป็นปัจจบุนั  

11. บรรดาหนังสือ จดหมาย ค าบอกกลา่วใดๆ ที่ธนาคารไดส้ง่ใหผู้้ขอใชบ้รกิารตามที่อยู่ที่แจง้ไวก้ับธนาคารนัน้ ไม่ว่าจะโดยสง่เองหรือ ส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน หรือส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(e-mail address) หรือบริการขอ้ความสัน้ (SMS) หรือช่องทางอ่ืนใดตามที่ผู้ขอใช้
บรกิารไดแ้จง้ไวก้บัธนาคาร ใหถื้อวา่ไดส้ง่ใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิารโดยชอบแลว้ ทัง้นี ้โดยไมต่อ้งค านึงถึงวา่จะมีผูร้บัไว ้หรอืไมแ่ละแมว้า่สง่ใหไ้มไ่ดเ้พราะยา้ยที่
อยูห่รอืที่อยูเ่ปลี่ยนแปลงไปหรือถกูรือ้ถอนไปโดยไมไ่ดแ้จง้การยา้ย เปลี่ยนแปลง หรอืการรือ้ถอนนัน้เป็นหนังสือใหธ้นาคารทราบก็ดีหรือส่งใหไ้มไ่ดเ้พราะ
หาที่อยูต่ามที่ระบไุวน้ัน้ไมพ่บก็ดี ใหถื้อวา่ผูข้อใชบ้รกิารไดร้บัและทราบ หนงัสือ จดหมาย หรอืค  าบอกกลา่วดงักลา่วแลว้โดยชอบ  

          ผูข้อใชบ้ริการตกลงผูกพนัและปฏิบตัิตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขฉบบันี ้และตกลงช าระคา่ธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับ
การใชบ้ริการนี ้ตามที่ธนาคารก าหนดและแจง้ใหผู้้ขอใชบ้ริการทราบโดยประกาศเป็นการทั่วไปผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร ทัง้ที่มีอยู่แลว้ในขณะนี ้
และที่ธนาคารจะก าหนดขึน้ใหมห่รอืเปลี่ยนแปลงในภายหนา้ตามที่ธนาคารเห็นสมควรทกุประการ โดยใหถื้อเป็นสว่นหนึ่งของขอ้ตกลงและเง่ือนไขฉบบันี ้
ดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


