คาแนะนา เงื่อนไข และคู่มือการใช้ บริการ K-Corporate Mobile Payment สาหรั บผู้ชาระเงิน
ผู้สมัครที่มีชื่อปรากฏและลงลายมือชื่อในใบสมัคร (“ผู้ใช้ บริ การ”) ตกลงใช้ บริ การ K-Corporate Mobile Payment สาหรับผู้ชาระเงิน กับ
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ดังนี ้
คาแนะนา เงื่อนไข และคู่มือการใช้ บริการทั่วไป
ข้ อ 1
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
1.1
เมื่อผู้ใช้ บริ การลงทะเบียน/สมัครใช้ บริ การตามกระบวนการของธนาคารเรี ยบร้ อยแล้ ว ธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบผลการ
ลงทะเบียน/สมัครใช้ บริ การ และกาหนดเวลาเริ่ มใช้ บริ การได้ ผ่านช่องทางที่ธนาคารกาหนด
ผู้ใช้ บริ การสามารถระบุ/สร้ างบัญชีผ้ ใู ช้ งาน (User ID) ได้ ตามจานวนที่ธนาคารกาหนด โดยบัญชีผ้ ใู ช้ งาน (User ID) ในแต่ละหน้ าที่จะ
สามารถทารายการได้ ภายใต้ หน้ าที่และเงื่อนไขที่กาหนดในใบสมัคร
“ผู้ใช้ งาน” หมายถึง บุคคลที่ผ้ ใู ช้ บริ การระบุให้ เป็ นผู้ติดต่อหลัก ผู้ติดต่อประสานงาน Administrator Maker Viewer Verifier หรื อ
Authorizer และ/หรื อบุคคลที่ผ้ ใู ช้ บริ การมอบหมาย โดยผู้ใช้ บริ การสามารถเปลี่ยนแปลงผู้ใช้ งานได้ โดยแจ้ งให้ ธนาคารทราบล่วงหน้ าตามวิธีการที่
ระบุไว้ ในเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้
1.2
ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ บริ การและ/หรื อผู้ใช้ งานใช้ บญ
ั ชีผ้ ใู ช้ งาน (User ID) รหัสผ่าน (Password) PIN Token One Time Password (OTP) บัตร
เอทีเอ็ม บัตรเดบิต บัตรเครดิต รหัสลับ แผ่นจานแม่เหล็กที่บรรจุโปรแกรม และ/หรื อเครื่ องมืออื่นใด ในการ Log in เข้ าใช้ บริ การต่างๆ รวมถึงแต่
ไม่จากัดเพียง การโอนเงินเข้ าหรื อออกจากบัญชีเงินฝาก (รวมเรี ยกว่า “เครื่องมือโอนเงิน”) ผู้ใช้ บริ การตกลง ดังนี ้
1.2.1
เมื่อผู้ใช้ บริ การได้ รับอนุมตั ิให้ ใช้ บริ การแล้ ว ธนาคารจะส่งเครื่ องมือโอนเงินไปยังช่องทางรับข้ อมูลของผู้ใช้ บริ การและ/หรื อผู้ใช้ งาน โดยใน
การเข้ าสูร่ ะบบครัง้ แรก ระบบจะบังคับให้ เปลี่ยนเครื่ องมือโอนเงินโดยอัตโนมัติ ทังนี
้ ้ “ช่ องทางรั บข้ อมูล” หมายถึง ที่อยู่ Email Address หมายเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรื อบริ การ/ช่องทางอื่นที่ผ้ ใู ช้ บริ การตกลงไว้ กบั ธนาคาร
1.2.2
หากธนาคารกาหนดให้ จะต้ องใช้ บริ การ (ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน) ผ่านเครื่ องมือโอนเงิน ผู้ใช้ บริ การจะต้ องระบุเครื่ องมือโอนเงิน
1.2.3
ผู้ใช้ บริ การจะต้ องเก็บรักษาเครื่ องมือโอนเงินไว้ ในที่ปลอดภัยและเป็ นความลับของผู้ใช้ บริ การเท่านัน้ และจะต้ องควบคุมให้ ผ้ ใู ช้ งานปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้อย่างเคร่งครัดด้ วย การเปิ ดเผยเครื่ องมือโอนเงินถือเป็ นการปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ หากเกิดความเสียหาย
ประการใด (ซึง่ รวมถึงเกิดรายการโอนเงิน) จากการที่ผ้ ใู ช้ บริ การและ/หรื อผู้ใช้ งานเปิ ดเผยหรื อกระทาการใดๆ จนทาให้ บคุ คลอื่นล่วงรู้หรื อได้ รับ
เครื่ องมือโอนเงิน หรื อเครื่ องมือโอนเงินสูญหายหรื อถูกโจรกรรม ผู้ใช้ บริ การจะต้ องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ ้นก่อนที่ธนาคารจะ
อายัด หรื อระงับการใช้ เครื่ องมือโอนเงินนัน้ ทังนี
้ ้ ผู้ใช้ บริ การสามารถเปลี่ยนแปลงเครื่ องมือโอนเงินได้ ด้วยตนเองตลอดเวลา ภายใต้ เงื่อนไขที่ธนาคาร
กาหนด
1.2.4
ในกรณีที่เครื่ องมือโอนเงินสูญหาย/ถูกโจรกรรม/ถูกระงับเนื่องจากผู้ใช้ บริ การระบุเครื่ องมือโอนเงินไม่ถกู ต้ องติดต่อกันตามจานวนครัง้ ที่
ธนาคารกาหนด/ลืมเครื่ องมือโอนเงิน หรื อครบกาหนดเวลาที่ต้องเปลี่ยน ผู้ใช้ บริ การสามารถติดต่อ K-BIZ Contact Center หมายเลข 02-8888822
ตลอด 24 ชัว่ โมง หรื อสาขาของธนาคาร ในวันและเวลาทาการของธนาคาร
1.2.5
ผู้ใช้ บริ การสามารถอายัดหรื อระงับการใช้ เครื่ องมือโอนเงินหรื อการโอนเงินที่มีข้อตกลงล่วงหน้ า หรื อระงับการใช้ บริ การได้ โดยติดต่อ
K-BIZ Contact Center หมายเลข 02-8888822 ตลอด 24 ชัว่ โมง หรื อสาขาของธนาคาร ในวันและเวลาทาการของธนาคาร โดยธนาคารจะ
ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จตามระยะเวลาดังนี ้
1.2.5.1 การอายัดหรื อระงับการใช้ เครื่ องมือโอนเงิน ภายใน 24 ชัว่ โมงนับแต่เวลาที่ธนาคารได้ รับคาสัง่ หรื อรับแจ้ งจากผู้ใช้ บริ การครบถ้ วน
1.2.5.2 การอายัดหรื อระงับการโอนเงินที่มีข้อตกลงล่วงหน้ า ภายใน 1 รอบบิลถัดไปนับแต่วนั ที่ธนาคารได้ รับคาสัง่ หรื อรับแจ้ งจากผู้ใช้ บริ การ
ครบถ้ วน ทังนี
้ ้ “การโอนเงินที่มีข้อตกลงล่ วงหน้ า” หมายถึง การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้ อตกลงที่ทาไว้ ลว่ งหน้ า เช่น การหักบัญชีเพื่อชาระ
ค่าบริ การสาธารณูปโภค การหักบัญชีเพื่อชาระค่าสินค้ า/บริ การ
1.2.5.3 การระงับการใช้ บริ การ ตามระยะเวลาที่ธนาคารกาหนดสาหรับแต่ละบริ การ
1.2.6
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ บริการ ผู้ใช้ บริการควรหลีกเลี่ยงการกาหนดให้ ผู้ตดิ ต่ อหลัก ผู้ตดิ ต่ อประสานงาน Administrator
Viewer Maker Verifier และ Authorizer เป็ นบุคคลเดียวกัน รวมทัง้ หลีกเลี่ยงการมอบเครื่ องมือโอนเงินให้ แก่ ผู้ตดิ ต่ อหลัก ผู้ตดิ ต่ อ
ประสานงาน Administrator Viewer Maker Verifier และ Authorizer ที่เป็ นบุคคลเดียวกัน
1.3
ผู้ใช้ บริ การตกลงให้ ผ้ ใู ช้ งานมีอานาจกระทาการแทนผู้ใช้ บริ การในการใช้ บริ การได้ ตามเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ โดยผู้ใช้ บริ การตกลงว่าการ
กระทาของผู้ใช้ งานมีผลผูกพันผู้ใช้ บริ การเสมือนผู้ใช้ บริ การกระทาการเองทุกประการ และการกระทาใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การเบิกจ่าย/ถอน
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เงินจากบัญชีเงินฝาก การโอนเงิน การหักบัญชีเงินฝาก การขอแก้ ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมบริ การ การตกลงยอมรับการแก้ ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
ของบริ การ/ค่าธรรมเนียม/ค่าบริ การ/ค่าใช้ จ่าย/ค่าปรับ/ภาษีอากร/เงื่อนไขการใช้ บริ การ ที่ธนาคารได้ แจ้ งให้ ทราบผ่านช่องทางต่างๆ) ผ่านเครื่ องมือ
โอนเงิน ไม่วา่ จะเป็ นการกระทาของผู้ใช้ บริ การเอง ผู้ใช้ งาน หรื อบุคคลอื่นใด และไม่วา่ โดยประการใดก็ตาม ให้ ถือว่าถูกต้ องสมบูรณ์ และมีผลผูกพัน
ผู้ใช้ บริ การเสมือนผู้ใช้ บริ การกระทาการเอง รวมทังให้
้ ถือว่าผู้ใช้ บริ การได้ ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ ไว้ แก่ธนาคารเพื่อเป็ นหลักฐานในการทา
ธุรกรรมในครัง้ นันๆ
้ โดยถูกต้ องสมบูรณ์แล้ วนับแต่เวลาที่ยืนยันทาธุรกรรม ผู้ใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารสามารถใช้ ข้อมูลการทาธุรกรรมดังกล่าวเป็ น
ต้ นฉบับเอกสารที่ใช้ เป็ นพยานหลักฐานในการพิสจู น์ว่าผู้ใช้ บริ การได้ ทาธุรกรรมนัน้ และใช้ ดาเนินการทางกฎหมายได้ ทกุ ประการ
1.4
ผู้ใช้ บริ การยอมรับและรับทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ บริ การผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากผู้ใช้ บริ การสามารถทา
ธุรกรรมด้ วยตนเองได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องมีเอกสารหรื อหลักฐานอื่นใดยืนยันและ/หรื อมอบให้ แก่ธนาคารอีกแต่ประการใด เว้ นแต่ธรุ กรรมที่ธนาคาร
กาหนดให้ ต้องทาเอกสารหรื อหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้ ถกู ต้ องตามวิธีการและ/หรื อประเพณีของธนาคารในเรื่ องนันๆ
้ ทังนี
้ ้ ผู้ใช้ บริ การต้ องตรวจสอบ
ยอดเงินภายหลังจากทาธุรกรรมทุกครัง้
1.5
ผู้ใช้ บริ การจะต้ องติดต่อ K-BIZ Contact Center หมายเลข 02-8888822 ตลอด 24 ชัว่ โมง หรื อสาขาของธนาคาร ในวันและเวลาทาการ
ของธนาคาร เพื่อดาเนินการดังต่อไปนี ้ตามที่ธนาคารกาหนด
• เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของผู้ใช้ บริ การ ผู้ใช้ งาน การใช้ บริ การ และ/หรื อบัญชีที่ผกู กับบริ การ
• แจ้ งระงับการใช้ บริ การชัว่ คราว (Hold)
• ยกเลิกการระงับใช้ บริ การชัว่ คราว (Unhold) และ/หรื อยกเลิกการใช้ บริ การ
ทังนี
้ ้ การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (Reset Password) และ/หรื อการปลดล็อกบัญชีผ้ ใู ช้ งาน (Unlock User ID) ผู้ใช้ งานสามารถติดต่อ
Administrator หรื อ K-BIZ Contact Center หมายเลข 02-8888822 ตลอด 24 ชัว่ โมง
1.6
ผู้ใช้ บริ การสามารถดูข้อมูลการทารายการชาระค่าสินค้ า/บริ การ และ/หรื อข้ อมูลการโอนเงินย้ อนหลังได้ และผู้ใช้ บริ การจะได้ รับหลักฐาน
การทารายการชาระค่าสินค้ า/บริ การ และ/หรื อข้ อมูลการโอนเงิน ผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่ธนาคารกาหนด
“หลักฐานการทารายการ” หมายถึง ใบบันทึกรายการ ใบแจ้ งการชาระค่าสินค้ า/บริ การ ใบแจ้ งการโอนเงิน ใบแจ้ งรายการ (Statement)
และหลักฐานอื่นใดที่ทาด้ วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อสื่อบันทึกข้ อมูลอื่นใดที่ใช้ เก็บข้ อมูล หรื อที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ กาหนดขึ ้นในอนาคต
1.7
ในกรณีที่บญ
ั ชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครเป็ นบัญชีเงินฝากของบุคคลอื่น (“เจ้ าของบัญชี”) ผู้ใช้ บริ การตกลงปฏิบตั ิดงั นี ้
1.7.1
ผู้ใช้ บริ การจะดาเนินการให้ เจ้ าของบัญชีลงนามในหนังสือยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของเจ้ าของบัญชีตามแบบฟอร์ มที่
ธนาคารกาหนด เพื่อทาธุรกรรมของผู้ใช้ บริ การ และชาระค่าธรรมเนียม/ค่าบริ การ/ค่าใช้ จ่าย/ค่าปรับ/ภาษีอากรที่เกิดขึ ้นจากการใช้ บริ การ ทังนี
้ ้
ผู้ใช้ บริ การจะดาเนินการให้ เจ้ าของบัญชีไม่ยกเลิกหรื อเพิกถอนความยินยอมนี ้จนกว่าจะยกเลิกการใช้ บริ การ
1.7.2
ผู้ใช้ บริ การจะดาเนินการให้ เจ้ าของบัญชีคงเงินในบัญชีเงินฝากของเจ้ าของบัญชีอย่างน้ อยเท่ากับรายการที่ธนาคารจะต้ องหักเงิน
1.7.3
ในกรณีที่เจ้ าของบัญชีแจ้ งยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมและ/หรื อคาสัง่ ให้ หกั เงิน จะทาให้ ธนาคารไม่สามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากของ
เจ้ าของบัญชี และผู้ใช้ บริ การจะไม่สามารถทารายการในครัง้ นันๆ
้ ได้ โดยผู้ใช้ บริ การจะติดตามเจรจากับเจ้ าของบัญชี เพื่อการรับชาระหนี ้และ/หรื อ
บรรดาภาระผูกพันใดๆ ที่ผ้ ใู ช้ บริ การและเจ้ าของบัญชีมีต่อกัน และ/หรื อเพื่อการทาธุรกรรมของผู้ใช้ บริ การต่อไปเอง
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ บริ การหรื อเจ้ าของบัญชีแจ้ งการยกเลิกหรื อเพิกถอนดังกล่าวให้ ธนาคารทราบล่าช้ าจนทาให้ ธนาคารไม่อาจ
แก้ ไขข้ อมูลในระบบงานได้ ทนั ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม และธนาคารได้ ดาเนินการใดๆ กับบัญชีเงินฝากของเจ้ าของบัญชีตามที่ได้ รับคาสัง่ จาก
ผู้ใช้ บริ การแล้ ว ผู้ใช้ บริ การยอมรับว่าการดาเนินการของธนาคารตามคาสัง่ ดังกล่าวถูกต้ องและผู้ใช้ บริ การจะรับผิดชอบโดยตรงต่อเจ้ าของบัญชี
1.8
ผู้ใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้ บริ การที่ระบุในใบสมัครและ/หรื อบัญชีเงินฝากอื่นใดที่ผ้ ใู ช้ บริ การมีอยู่กบั
ธนาคาร เพื่อให้ ธนาคารทารายการและ/หรื อดาเนินการตามเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ โดยไม่จาต้ องบอกกล่าวทังนี
้ ้ธนาคารจะนาส่งหลักฐานการหัก
บัญชีให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบ
1.9
ผู้ใช้ บริ การตกลงว่า ธนาคารและผู้ใช้ บริ การจะต้ องอยู่ภายใต้ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ คาสัง่ คูม่ ือ คาขอความร่วมมือ และ
หลักเกณฑ์ใดๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ศาล หน่วยงานกากับดูแล และหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจ (แล้ วแต่กรณี) ทังที
้ ่มีอยูใ่ นขณะนี ้และจะมีใน
ภายหน้ า (รวมเรี ยกว่า “กฎหมายและกฎเกณฑ์ ท่ เี กี่ยวข้ อง”) หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง ผู้ใช้ บริ การตกลงว่าในการ
ใช้ บริ การ ผู้ใช้ บริ การจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องที่เปลี่ยนแปลงนันทั
้ นทีตามที่ธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบ หาก
ผู้ใช้ บริ การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง จนเป็ นเหตุให้ ธนาคารถูกเรี ยกค่าปรับ ค่าเสียหาย และ/หรื อค่าใช้ จ่าย
ผู้ใช้ บริ การตกลงรับผิดชอบชดใช้ ค่าปรับ ค่าเสียหาย และ/หรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าวให้ แก่ธนาคารโดยพลัน
1.10
ผู้ใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิหกั เงินจากบัญชีเงินฝากประเภทใดๆ ที่ผ้ ใู ช้ บริ การมีอยู่กบั ธนาคาร หรื อเงินซึง่ อยู่ในความครอบครอง
ดูแล และ/หรื อในอานาจสัง่ การของธนาคารไม่ว่าธนาคารจะได้ รับฝากเงิน ได้ การครอบครองดูแล และ/หรื อได้ อานาจสัง่ การนี ้มาโดยทางใด เพื่อ เข้ า
ชาระหนี ้ และ/หรื อความรับผิดชอบของผู้ใช้ บริ การได้ ทนั ทีโดยไม่จาต้ องบอกกล่าว ทังนี
้ ้ธนาคารจะนาส่งหลักฐานการหักบัญชีให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบ
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1.11
ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ บริ การเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัคร ไม่ว่าเมื่อใดและด้ วยเหตุใดก็ตาม ให้ เงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้มีผลบังคับใช้
กับบัญชีเงินฝากที่เปลี่ยนแปลงทุกประการ
1.12
ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัคร เพื่อทารายการและ/หรื อดาเนินการตามเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้
และ/หรื อเพื่อชาระหนี ้และ/หรื อความรับผิดชอบของผู้ใช้ บริ การ ผู้ใช้ บริ การจะไม่สามารถทารายการในครัง้ นันๆ
้ ได้
1.13
หากความเสียหายเกิดขึ ้นจากเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์การใช้ บริ การของผู้ใช้ บริ การ ระบบเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรื อระบบอินเทอร์ เน็ต
ขัดข้ อง ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ
1.14
ผู้ใช้ บริ การรับรองว่า บรรดาเอกสาร ข้ อมูล รายละเอียดใดๆ ที่ให้ แก่ธนาคาร ไม่ว่าในรูปแบบใดและไม่วา่ ผู้ใช้ บริ การหรื อบุคคลที่
ผู้ใช้ บริ การมอบหมายจะเป็ นผู้ให้ ครบถ้ วน ถูกต้ องแท้ จริ ง เป็ นปั จจุบนั และเป็ นข้ อมูลที่ธนาคารสามารถนามาใช้ ในการให้ บริ การและนามาปรับปรุง
ข้ อมูลในระบบของธนาคารให้ เป็ นปั จจุบนั ได้ โดยผู้ใช้ บริ การมีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการใช้ บริ การและทาธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับบริ การ ทังนี
้ ้ หากเกิดความเสียหายใดๆ เนื่องจากเอกสาร ข้ อมูล หรื อรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้ วน ถูกต้ องแท้ จริ ง หรื อเป็ นปั จจุบนั หรื อ
ผู้ใช้ บริ การไม่มีสิทธิหรื อไม่มีความสามารถตามกฎหมายในการใช้ บริ การหรื อทาธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ การ ผู้ใช้ บริ การตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบ
เพียงฝ่ ายเดียว
1.15
หากผู้ใช้ บริ การประสงค์จะแก้ ไขข้ อมูล และ/หรื อรายละเอียดต่างๆ ผู้ใช้ บริ การจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ า
ไม่น้อยกว่า 30 วัน หรื อตามวิธีการที่ธนาคารกาหนด
1.16
เว้ นแต่ธนาคารจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น ในกรณีผ้ ใู ช้ บริ การพบข้ อผิดพลาดใดๆ จากการดาเนินการที่เกี่ยวข้ องกับบริ การ ในกรณีมีเหตุต้อง
ระงับการดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ การเป็ นการชัว่ คราว ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน หรื อในกรณีการยกเลิกการระงับการดาเนินการดังกล่าว
ผู้ใช้ บริ การสามารถติดต่อ K-BIZ Contact Center หมายเลข 02-8888822 ตลอด 24 ชัว่ โมง หรื อช่องทางอื่นที่ธนาคารกาหนด พร้ อมทังแจ้
้ งข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ อง เช่น เรื่ อง วัน เวลา ผู้ที่เกี่ยวข้ อง จานวนเงิน ลักษณะธุรกรรม ข้ อมูลอื่นใดตามที่ธนาคารร้ องขอ เมื่อผู้ใช้ บริ การดาเนินการต่างๆ ตาม
กระบวนการที่ธนาคารกาหนดครบถ้ วนสมบูรณ์แล้ ว ธนาคารจะดาเนินการที่เกี่ยวข้ อง เช่น ตรวจสอบ/แก้ ไขข้ อผิดพลาด ระงับการดาเนินการ ยกเลิก
การระงับการดาเนินการ ให้ แล้ วเสร็ จตามระยะเวลาที่ธนาคารแจ้ งแก่ผ้ ใู ช้ บริ การ โดยผู้ใช้ บริ การยังคงต้ องรับผิดชอบการดาเนินการ และธุรกรรมที่
เกิดขึ ้นก่อนครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ทังนี
้ ้ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการไม่ดาเนินการตามคาขอใดที่ขดั ต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
1.17
ผู้ใช้ บริ การสามารถใช้ บริ การได้ ตามจานวนครัง้ และจานวนเงินสูงสุดตามที่ธนาคารกาหนดและ/หรื อตามที่ธนาคารปลายทางสามารถ
ให้ บริ การได้ ทังนี
้ ้ ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากตามจานวนเงินและค่าธรรมเนียม/ค่าบริ การ/ค่าใช้ จ่าย/ค่าปรับ/ภาษีอากร (หากมี) ตาม
ข้ อตกลงที่ผ้ ใู ช้ บริ การมีกบั ธนาคาร โดยเงินจะถูกโอนเข้ าบัญชีผ้ รู ับโอนในวันที่รายการมีผลตามที่แต่ละธนาคารปลายทางกาหนด
1.18
ในกรณีที่ความผิดพลาดในการหักเงินและ/หรื อโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ใช้ บริ การที่ระบุในใบสมัครไม่ได้ เกิดขึ ้นจากธนาคาร
ผู้ใช้ บริ การจะตรวจสอบและเรี ยกร้ องหรื อคืนเงินดังกล่าวให้ แก่คพู่ ิพาทของผู้ใช้ บริ การโดยตรง และหากผู้ใช้ บริ การมีข้อต่อสู้และ/หรื อสิทธิเรี ยกร้ องใดๆ
ก็จะไปว่ากล่าวกันเองกับคูพ่ ิพาทของผู้ใช้ บริ การ
1.19

ในกรณีที่มีเหตุสดุ วิสยั หรื อเหตุอื่นใดอันทาให้ ธนาคารไม่สามารถให้ บริ การได้ ผู้ใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารพิจารณาให้ บริ การหรื อ

ดาเนินการตามที่เห็นสมควร ผู้ใช้ บริ การตกลงให้ ความร่วมมือแก่ธนาคารอย่างเต็มที่และทุกวิถีทางในการปรับปรุงการให้ บริ การของธนาคารเพื่อ
ความสะดวกในการใช้ บริ การของผู้ใช้ บริ การตามที่ธนาคารร้ องขอ
1.20

ผู้ใช้ บริ การตกลงว่า ธนาคารจะโอนสิทธิ ประโยชน์ และ/หรื อหน้ าที่ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนตามเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ให้ แก่บคุ คล

และ/หรื อสถาบันการเงินใดๆ ก็ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากผู้ใช้ บริ การแต่อย่างใด แต่จะมีการแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริ การ
ทราบ ทังนี
้ ้ ผู้ใช้ บริ การจะโอนสิทธิ ประโยชน์ และ/หรื อหน้ าที่ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนตามเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ให้ แก่บคุ คลใดไม่ได้ เว้ นแต่ไ ด้ รับ
ความยินยอมจากธนาคารล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
1.21

การล่าช้ า หรื องดเว้ นใดๆ ในการใช้ สิทธิของธนาคารตามกฎหมาย หรื อตามเงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนคูม่ ือ ระเบียบ และบันทึกเสียงของ

ธนาคารในระบบโทรศัพท์ ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิหรื อให้ ความยินยอมในการดาเนินการใดๆ แก่ผ้ ใู ช้ บริ การแต่ประการใด
1.22

บรรดาหนังสือ จดหมาย คาบอกกล่าว ข้ อมูลใดๆ ที่ธนาคารส่งให้ ผ้ ใู ช้ บริ การไปยังช่องทางรับข้ อมูลที่ระบุในใบสมัคร ไม่ว่าจะส่งเอง

ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไม่ลงทะเบียน ส่ง Email ส่ง Short Message Service (SMS) หรื อส่งผ่านช่องทางรับข้ อมูลอื่น ไม่วา่ จะมีผ้ รู ับไว้
หรื อไม่ หรื อส่งให้ ไม่ได้ ไม่วา่ เพราะเหตุใด ให้ ถือว่าหนังสือ จดหมาย คาบอกกล่าว หรื อข้ อมูลดังกล่าวได้ สง่ ถึงผู้ใช้ บริ การโดยชอบแล้ ว อนึง่ หากมีการ
ย้ าย เปลี่ยนแปลง หรื อรื อ้ ถอนช่องทางรับข้ อมูล ผู้ใช้ บริ การจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทันที
1.23

ในกรณีที่เงื่อนไขการใช้ บริ การเฉพาะของบริ การใดไม่ได้ ระบุรายละเอียดในเรื่ องใดไว้ เป็ นการเฉพาะ ให้ ใช้ บงั คับตามเงื่อนไขการใช้ บริ การ
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ทัว่ ไป ในกรณีที่เงื่อนไขการใช้ บริ การเฉพาะของบริ การใดขัดหรื อแย้ งกับเงื่อนไขการใช้ บริ การทัว่ ไป ให้ ใช้ บงั คับตามเงื่อนไขการใช้ บ ริ การเฉพาะของ
บริ การนัน้ และให้ ถือว่าเงื่อนไขการใช้ บริ การเฉพาะของบริ การนันเป็
้ นส่วนหนึง่ ของเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ด้ วย แต่หากมีความไม่ชดั เจนในเงื่อนไขใด
ผู้ใช้ บริ การตกลงปฏิบตั ิตามคาวินิจฉัยของธนาคารทุกประการ
1.24

ถ้ าข้ อความใดในเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ กลายเป็ นโมฆะ ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรื อใช้ บงั คับไม่ได้ ในประการใด ให้ ข้อความที่

เหลือ ยังคงชอบด้ วยกฎหมาย สมบูรณ์ และใช้ บงั คับได้ ตามกฎหมาย และไม่เสียไปเพราะความเป็ นโมฆะ ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรื อใช้
บังคับไม่ได้ ของข้ อความดังกล่าวนัน้
1.25

เงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ให้ ใช้ บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ ศาลไทยเป็ นศาลที่มีเขตอานาจในการพิจารณาข้ อพิพาทที่เกิดขึ ้น

1.26
เงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของใบสมัครด้ วย
ข้ อ 2. ค่ าธรรมเนียม/ค่ าบริการ/ค่ าใช้ จ่าย/ค่ าปรับ/ภาษีอากร
2.1
ผู้ใช้ บริ การตกลงชาระค่าตอบแทนการใช้ บริ การไม่ว่าจะเรี ยกว่าค่าธรรมเนียม ค่าบริ การ หรื อชื่ออื่นใด ให้ แก่ธนาคาร ภายในกาหนดเวลา
ชาระของค่าตอบแทนนันๆ
้
2.2
ผู้ใช้ บริ การตกลงรับผิดชอบค่าฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ การ (หากมี) แต่เพียงฝ่ ายเดียว
หากธนาคารจาต้ องทดรองจ่ายค่าฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และ/หรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าวตามวรรคก่อนแทนผู้ใช้ บริ การไปก่อน ผู้ใช้ บริ การ
ตกลงชาระคืนให้ แก่ธนาคารโดยพลัน
ข้ อ 3. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้ บริการ
3.1
หากเป็ นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่สง่ ผลให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเกิดภาระหรื อความเสี่ยงที่เพิ่มขึ ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลเมื่อผู้ใช้ บริ การ
ให้ ความยินยอม
3.2
หากเป็ นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่น ผู้ใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยหากเป็ นการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการใช้ บริ การของผู้ใช้ บริ การ (เช่น การปรับค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การที่สอดคล้ องกับต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น การเปลี่ยนแปลง
ช่องทางในการให้ บริ การ การเปลี่ยนแปลงวันครบกาหนดชาระหนี ้) ธนาคารจะสื่อสารหรื อแจ้ งข้ อมูลอันเป็ นสาระสาคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจน
ให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน หรื อระยะเวลาอื่นตามที่กฎหมายกาหนด
3.3
หากมีกฎหมายและ/หรื อกฎเกณฑ์กาหนดให้ ธนาคารต้ องดาเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไว้ เป็ นการเฉพาะเป็ นอย่างอื่น
ผู้ใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารปฏิบตั ิตามกฎหมายและ/หรื อกฎเกณฑ์ดงั กล่าวได้
ข้ อ 4. การสิน้ สุดของบริการและผลการสิน้ สุด
4.1
ผู้ใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิระงับ และ/หรื อยกเลิกบริ การเมื่อใดก็ได้ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน หรื อเฉพาะผู้ใช้ บริ การรายใด
รายหนึง่ โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ผู้ใช้ บริ การตกลงว่าธนาคารมีสิทธิระงับ และ/หรื อยกเลิกบริ การ ไม่ว่าทังหมด
้
หรื อบางส่วนได้ ทนั ทีตามที่ธนาคารเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการ
ดาเนินการดังกล่าว
4.1.1
ข้ อมูล รายละเอียด คารับรองหรื อคายืนยันใดๆ ที่ผ้ ใู ช้ บริ การให้ ไว้ แก่ธนาคาร ไม่เป็ นความจริ ง ไม่ถกู ต้ อง หรื ออาจก่อให้ เกิดความเข้ าใจ
ผิดในสาระสาคัญ
4.1.2
ปรากฏข้ อเท็จจริ งที่ธนาคารเชื่อได้ ว่า ข้ อมูลและ/หรื อรายละเอียดต่างๆ ที่ผ้ ใู ช้ บริ การแจ้ งแก่ธนาคารให้ ดาเนินการตามใบสมัคร หรื อการใช้
บริ การของผู้ใช้ บริ การ อาจก่อให้ เกิดผลกระทบในทางที่ไม่เป็ นคุณ อาจกระทบต่อสิทธิของธนาคารหรื อบุคคลอื่น อาจมีวตั ถุประสงค์อนั ไม่ชอบด้ วย
กฎหมาย อาจขัดต่อความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน อาจทาให้ ธนาคารปฏิบตั ิผิดกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง หรื ออาจ
ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของธนาคาร
4.1.3
ผู้ใช้ บริ การปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ไม่วา่ ข้ อหนึง่ ข้ อใด รวมถึงการไม่ชาระค่าธรรมเนียม/ค่าบริ การ/ค่าใช้ จ่าย/ค่าปรับ/ภาษีอากร
4.1.4
มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ ้นหรื ออาจจะเกิดขึ ้นอันทาให้ ธนาคารเชื่อได้ ว่าจะมีผลกระทบต่อการดาเนินกิจการหรื อความสามารถในการชาระหนี ้
ของผู้ใช้ บริ การ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงผู้ใช้ บริ การเลิกกิจการ ถูกเพิกถอนทะเบียน ถูกระงับไม่ให้ ดาเนินธุรกิจ หรื อชาระบัญชี
4.1.5
ธนาคารไม่สามารถหักเงินเพื่อดาเนินการตามใบสมัคร และเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้
4.1.6
ธนาคารต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
4.2
ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ บริ การประสงค์จะยกเลิกการใช้ บริ การใดบริ การหนึง่ หรื อทุกบริ การตามเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ ผู้ใช้ บริ การจะต้ องแจ้ งให้
ธนาคารทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร และดาเนินการต่างๆ ตามที่ธนาคารกาหนด ทังนี
้ ้
ธนาคารจะยกเลิกการใช้ บริ การตามความประสงค์ของผู้ใช้ บริ การโดยเร็วภายใน 30 วัน นับแต่ธนาคารได้ รับแจ้ งความประสงค์ยกเลิกการใช้ บริ การ
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และเอกสารประกอบจากผู้ใช้ บริ การครบถ้ วน โดยการยกเลิกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อธนาคารแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบ
4.3
กรณีที่เงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้สิ ้นสุดลง ไม่ว่าด้ วยเหตุใด ไม่เป็ นการยกเลิกภาระหน้ าที่ใดๆ ซึง่ ผู้ใช้ บริ การยังปฏิบตั ิไม่ครบถ้ วนตามเงื่อนไข
การใช้ บริ การนี ้ จนกว่าผู้ใช้ บริ การจะปฏิบตั ิภาระหน้ าที่ดงั กล่าวจนครบถ้ วนแล้ ว
คาแนะนา เงื่อนไข และคู่มือการใช้ บริการ K-Corporate Mobile Payment สาหรั บผู้ชาระเงิน
บริ การ K-Corporate Mobile Payment สาหรับผู้ชาระเงิน เป็ นบริ การเพื่ออานวยความสะดวกให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสามารถชาระค่าสินค้ าและ/หรื อบริ การแก่
ผู้รับชาระเงิน (คูค่ ้ า) ที่ผ้ ใู ช้ บริ การระบุผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ ผู้ใช้ บริ การตกลงดังนี ้
1.
ผู้ใช้ บริ การต้ องมีบญ
ั ชีออมทรัพย์หรื อบัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร และต้ องมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเครื อข่าย AIS, dtac, True Move
และ/หรื อเครื อข่ายอื่นที่ธนาคารกาหนด แบบเติมเงิน (Pre-Paid) หรื อรายเดือน (Post-Paid)
2.
ผู้ใช้ บริ การสามารถผูกบัญชีออมทรัพย์หรื อบัญชีกระแสรายวันกับหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ หลายหมายเลข
3.
ผู้ใช้ บริ การสามารถชาระค่าสินค้ าและ/หรื อบริ การผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ ภายในวัน เวลา และจานวนเงิน/ครัง้ ตามที่ผ้ ใู ช้ บริ การตกลงไว้
กับธนาคาร
4.
ข้ อมูลด้ านการเงินที่ธนาคารส่งให้ ผ้ ใู ช้ บริ การภายใต้ บริ การนี ้ ผ่านหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ระบุในใบสมัครหรื อแจ้ งไว้ กบั ธนาคาร ถือ
เป็ นข้ อมูลลับที่ผ้ ใู ช้ บริ การไม่พงึ เปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก
5.
ผู้ใช้ บริ การตกลงชาระค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต จากการใช้ บริ การนี ้ นอกเหนือจากการใช้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามปกติ
(Air Time) โดยกรณีโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรายเดือน (Post-Paid) ผู้ใช้ บริ การสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ จากใบแจ้ งหนี ้ ของผู้
ให้ บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนกรณีโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงิน (Pre-Paid) ผู้ใช้ บริ การสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ จากผู้
ให้ บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
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