ส่ วนที่ 3: คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือกำรใช้ บริกำร Bulk Gateway
ผู้ขอใช้ บริ การที่มีชื่อปรากฏและลงลายมือชื่อในใบคาขอใช้ บริ การรวมเพื่อธุรกิจคล่องตัวกสิกรไทย และ/หรื อสัญญา และ/หรื อข้ อตกลง และ/
หรื อใบสมัคร และ/หรื อคาขอใช้ บริ การ และ/หรื อใบคาขอเปลี่ยนแปลง ใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ บริ การBulk Gateway ("ผู้ใช้ บริ การ") ตกลงใช้ บริ การ
Bulk Gateway หรื อชื่ออื่นที่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) พิจารณาเปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคารเห็นสมควร กับธนาคาร โดยตกลงยินยอมและ
ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไข ดังนี ้
คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือกำรใช้ บริกำรทั่วไป
ข้ อ 1 หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
1.1
เมื่อผู้ใช้ บริ การลงทะเบียน/สมัครใช้ บริ การตามกระบวนการของธนาคารเรี ยบร้ อยแล้ ว ธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบผลการลงทะเบียน/
สมัครใช้ บริการ และกาหนดเวลาเริ่มใช้ บริการได้ ผ่านช่องทางที่ธนาคารกาหนด
ผู้ใช้ บริการสามารถระบุ/สร้ างบัญชีผ้ ใู ช้ งาน (User ID) ได้ ตามจานวนที่ธนาคารกาหนด โดยบัญชีผ้ ใู ช้ งาน (User ID) ในแต่ละหน้ าที่จะสามารถ
ทารายการได้ ภายใต้ หน้ าที่และเงื่อนไขที่กาหนดในใบคาขอใช้ บริการ
“ผู้ใช้ งำน” 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 าตามวิธีการที่ระบุ ไว้ ในเงื่อนไข
การใช้ บริการนี ้
1.2
ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ บริการและ/หรื อผู้ใช้ งานใช้ บญ
ั ชีผ้ ใู ช้ งาน (User ID) รหัสผ่าน (Password) PIN Token One Time Password (OTP) บัตรเอทีเอ็ม
บัตรเดบิต บัตรเครดิต รหัสลับ แผ่นจานแม่เหล็กที่บรรจุโปรแกรม และ/หรือเครื่องมืออื่นใด ในการ Log in เข้ าใช้ บริการต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การ
โอนเงินเข้ าหรือออกจากบัญชีเงินฝาก (รวมเรียกว่า “เครื่องมือโอนเงิน”) ผู้ใช้ บริการตกลง ดังนี ้
1.2.1 เมื่อผู้ใช้ บริการได้ รับอนุมตั ิให้ ใช้ บริการแล้ ว ธนาคารจะส่งเครื่องมือโอนเงินไปยังช่องทางรับข้ อมูลของผู้ใช้ บริการและ/หรือผู้ใช้ งาน โดย
ในการเข้ าสู่ระบบครัง้ แรก ระบบจะบังคับให้ เปลี่ยนเครื่ องมือโอนเงินโดยอัตโนมัติ ทัง้ นี ้ “ช่ องทำงรั บข้ อมูล” หมายถึง ที่อยู่ Email Address หมายเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือบริการ/ช่องทางอื่นที่ผ้ ใู ช้ บริการตกลงไว้ กบั ธนาคาร
1.2.2 หากธนาคารกาหนดให้ จะต้ องใช้ บริการ (ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน) ผ่านเครื่องมือโอนเงิน ผู้ใช้ บริการจะต้ องระบุเครื่องมือโอนเงิน
1.2.3 ผู้ใช้ บริ การจะต้ องเก็บรักษาเครื่ องมือโอนเงินไว้ ในที่ปลอดภัยและเป็ นความลับของผู้ใช้ บริ การเท่านัน้ และจะต้ องควบคุมให้ ผ้ ใู ช้ งาน
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการใช้ บริ การนีอ้ ย่างเคร่งครัดด้ วย การเปิ ดเผยเครื่ องมือโอนเงินถือเป็ นการปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ หากเกิดความเสียห าย
ประการใด (ซึง่ รวมถึงเกิดรายการโอนเงิน) จากการที่ผ้ ใู ช้ บริการและ/หรื อผู้ใช้ งานเปิ ดเผยหรื อกระทาการใดๆ จนทาให้ บคุ คลอื่นล่วงรู้หรื อได้ รับเครื่ องมือ
โอนเงิน หรื อเครื่ องมือโอนเงินสูญหายหรื อถูกโจรกรรม ผู้ใช้ บริ การจะต้ องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึน้ ก่อนที่ธนาคารจะอายัด หรื อระงับ
การใช้ เครื่องมือโอนเงินนัน้ ทังนี
้ ้ ผู้ใช้ บริการสามารถเปลี่ยนแปลงเครื่องมือโอนเงินได้ ด้วยตนเองตลอดเวลา ภายใต้ เงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
1.2.4 ในกรณีที่เครื่องมือโอนเงินสูญหาย/ถูกโจรกรรม/ถูกระงับเนื่องจากผู้ใช้ บริการระบุเครื่องมือโอนเงินไม่ถูกต้ องติดต่อกันตามจานวนครัง้ ที่
ธนาคารกาหนด/ลืมเครื่ องมื อ โอนเงิ น หรื อครบกาหนดเวลาที่ ต้ อ งเปลี่ ยน ผู้ใ ช้ บ ริ การสามารถติ ด ต่ อ K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศัพ ท์
02-8888822 ตลอด 24 ชัว่ โมง หรือสาขาของธนาคาร ในวันและเวลาทาการของธนาคาร
1.2.5 ผู้ใช้ บริ การสามารถอายัดหรื อระงับการใช้ เครื่องมือโอนเงินหรื อการโอนเงินที่มีข้อตกลงล่ว งหน้ า หรื อระงับการใช้ บริการได้ โดยติดต่อ
K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมง หรื อสาขาของธนาคาร ในวันและเวลาทาการของธนาคาร โดยธนาคารจะ
ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จตามระยะเวลาดังนี ้
1.2.5.1 การอายัดหรื อระงับการใช้ เครื่ องมือโอนเงิน ภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ธนาคารได้ รับคาสัง่ หรื อรับแจ้ งจากผู้ใช้ บริ การ
ครบถ้ วน
1.2.5.2 การอายัดหรื อระงับการโอนเงินที่มีข้อตกลงล่วงหน้ า ภายใน 1 รอบบิลถัดไปนับแต่วนั ที่ธนาคารได้ รับคาสัง่ หรื อรับแจ้ งจาก
ผู้ใช้ บริ การครบถ้ วน ทังนี
้ ้ “กำรโอนเงินที่มีข้อตกลงล่ วงหน้ ำ ” หมายถึง การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้ อตกลงที่ทาไว้ ล่วงหน้ า เช่น การหักบัญชี
เพื่อชาระค่าบริการสาธารณูปโภค การหักบัญชีเพื่อชาระค่าสินค้ า/บริการ
1.2.5.3 การระงับการใช้ บริการ ตามระยะเวลาที่ธนาคารกาหนดสาหรับแต่ละบริการ
1.2.6 เพื่ อเพิ่ มควำมปลอดภั ยในกำรใช้ บริ กำร ผู้ ใช้ บริ กำรควรหลี กเลี่ ยงกำรก ำหนดให้ ผู้ ติ ดต่ อหลั ก ผู้ ติ ดต่ อประสำนงำน
Administrator Viewer Maker Verifier และ Authorizer เป็ นบุคคลเดียวกัน รวมทัง้ หลีกเลี่ยงกำรมอบเครื่ องมือโอนเงินให้ แก่ ผู้ติดต่ อหลัก ผู้ติดต่ อ
ประสำนงำน Administrator Viewer Maker Verifier และ Authorizer ที่เป็ นบุคคลเดียวกัน
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1.3 ผู้ใช้ บริการตกลงให้ ผ้ ใู ช้ งานมีอานาจกระทาการแทนผู้ใช้ บริการในการใช้ บริการได้ ตามเงื่อนไขการใช้ บริการนี ้ โดยผู้ใช้ บริการตกลงว่าการกระทา
ของผู้ใช้ งานมีผลผูกพันผู้ใช้ บริ การเสมือนผู้ใช้ บริ การกระทาการเองทุกประการ และการกระทาใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การเบิกจ่าย/ถ อนเงินจาก
บัญชีเงินฝาก การโอนเงิน การหักบัญชีเงินฝาก การขอแก้ ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมบริการ การตกลงยอมรับการแก้ ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมของ
บริ การ/ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใช้ จ่าย/ค่าปรับ/ภาษีอากร/เงื่อนไขการใช้ บริ การ ที่ธนาคารได้ แจ้ งให้ ทราบผ่านช่องทางต่างๆ) ผ่านเ ครื่ องมือโอนเงิน
ไม่ว่าจะเป็ นการกระทาของผู้ใช้ บริ การเอง ผู้ใช้ งาน หรื อบุคคลอื่นใด และไม่ว่าโดยประการใดก็ตาม ให้ ถือว่าถูกต้ องสมบูรณ์ และมีผลผูกพันผู้ใช้ บริการ
เสมือนผู้ใช้ บริการกระทาการเอง รวมทังให้
้ ถือว่าผู้ใช้ บริการได้ ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ ไว้ แก่ธนาคารเพื่อเป็ นหลักฐานในการทาธุรกรรมในครัง้ นันๆ
้
โดยถูกต้ องสมบูรณ์แล้ วนับแต่เวลาที่ยืนยันทาธุรกรรม ผู้ใช้ บริการตกลงให้ ธนาคารสามารถใช้ ข้อมูลการทาธุรกรรมดังกล่าวเป็ นต้ นฉบับเอกสารที่ใช้ เป็ น
พยานหลักฐานในการพิสจู น์ว่าผู้ใช้ บริการได้ ทาธุรกรรมนัน้ และใช้ ดาเนินการทางกฎหมายได้ ทกุ ประการ
1.4
ผู้ใช้ บริ การยอมรับและรับทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ บริ การผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่ องจากผู้ใช้ บริ การสามารถทาธุรกรรม
ด้ วยตนเองได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องมีเอกสารหรื อหลักฐานอื่นใดยืนยันและ/หรื อมอบให้ แก่ธนาคารอีกแต่ประการใด เว้ นแต่ธุรกรรมที่ธนาคารกาหนดให้ ต้อง
ทาเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้ ถกู ต้ องตามวิธีการและ/หรือประเพณีของธนาคารในเรื่องนันๆ
้ ทัง้ นี ้ ผู้ใช้ บริการต้ องตรวจสอบยอดเงินภายหลังจาก
ทาธุรกรรมทุกครัง้
1.5
ผู้ใช้ บริ การจะต้ องติดต่อ K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-8888822 ตลอด 24 ชัว่ โมง หรื อสาขาของธนาคาร ในวันและเวลาทา
การของธนาคาร เพื่อดาเนินการดังต่อไปนี ้ตามที่ธนาคารกาหนด
• เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของผู้ใช้ บริการ ผู้ใช้ งาน การใช้ บริการ และ/หรือบัญชีที่ผกู กับบริการ
• แจ้ งระงับการใช้ บริการชัว่ คราว (Hold)
• ยกเลิกการระงับใช้ บริการชัว่ คราว (Unhold) และ/หรือยกเลิกการใช้ บริการ
ทัง้ นี ้ การเปลี่ ย นแปลงรหัส ผ่ า น (Reset Password) และ/หรื อ การปลดล็ อ กบัญ ชี ผ้ ูใ ช้ ง าน (Unlock User ID) ผู้ ใ ช้ ง านสามารถติ ด ต่ อ
Administrator หรือ K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-8888822 ตลอด 24 ชัว่ โมง
1.6
ผู้ใช้ บริการสามารถดูข้อมูลการทารายการชาระค่าสินค้ า/บริการ และ/หรือข้ อมูลการโอนเงินย้ อนหลังได้ และผู้ใช้ บริการจะได้ รับหลักฐานการทา
รายการชาระค่าสินค้ า/บริการ และ/หรือข้ อมูลการโอนเงิน ผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่ธนาคารกาหนด
“หลักฐำนกำรทำรำยกำร” หมายถึง ใบบันทึกรายการ ใบแจ้ งการชาระค่าสินค้ า/บริ การ ใบแจ้ งการโอนเงิน ใบแจ้ งรายการ (Statement) และ
หลักฐานอื่นใดที่ทาด้ วยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือสื่อบันทึกข้ อมูลอื่นใดที่ใช้ เก็บข้ อมูล หรือที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ กาหนดขึ ้นในอนาคต
1.7
ในกรณีที่บญ
ั ชีเงินฝากที่ระบุในใบคาขอใช้ บริการเป็ นบัญชีเงินฝากของบุคคลอื่น (“เจ้ าของบัญชี”) ผู้ใช้ บริการตกลงปฏิบตั ิดงั นี ้
1.7.1 ผู้ใช้ บริการจะดาเนินการให้ เจ้ าของบัญชีลงนามในหนังสือยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของเจ้ าของบัญชีตามแบบฟอร์ ม
ที่ธนาคารกาหนด เพื่อทาธุรกรรมของผู้ใ ช้ บริ การ และชาระค่าธรรมเนียม/ค่าบริ การ/ค่าใช้ จ่า ย/ค่าปรับ /ภาษี อากรที่ เกิดขึน้ จากการใช้ บ ริ การ ทัง้ นี ้
ผู้ใช้ บริการจะดาเนินการให้ เจ้ าของบัญชีไม่ยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมนี ้จนกว่าจะยกเลิกการใช้ บริการ
1.7.2 ผู้ใช้ บริการจะดาเนินการให้ เจ้ าของบัญชีคงเงินในบัญชีเงินฝากของเจ้ าของบัญชีอย่างน้ อยเท่ากับรายการที่ธนาคารจะต้ องหักเงิน
1.7.3 ในกรณีที่เจ้ าของบัญชีแจ้ งยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมและ/หรื อคาสัง่ ให้ หกั เงิน จะทาให้ ธนาคารไม่สามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
ของเจ้ าของบัญชี และผู้ใช้ บริ การจะไม่สามารถทารายการในครัง้ นัน้ ๆ ได้ โดยผู้ใช้ บริ การจะติดตามเจรจากับเจ้ าของบัญชี เพื่อการรับชาระหนีแ้ ละ/หรื อ
บรรดาภาระผูกพันใดๆ ที่ผ้ ใู ช้ บริการและเจ้ าของบัญชีมีต่อกัน และ/หรือเพื่อการทาธุรกรรมของผู้ใช้ บริ การต่อไปเอง
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ บริ การหรื อเจ้ าของบัญชีแจ้ งการยกเลิกหรื อเพิกถอนดังกล่าวให้ ธนาคารทราบล่าช้ าจนทาให้ ธนาคารไม่อาจแก้ ไข
ข้ อมูลในระบบงานได้ ทนั ไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม และธนาคารได้ ดาเนินการใดๆ กับบัญชีเงินฝากของเจ้ าของบัญชีตามที่ได้ รับคาสัง่ จากผู้ใช้ บริ การแล้ ว
ผู้ใช้ บริการยอมรับว่าการดาเนินการของธนาคารตามคาสัง่ ดังกล่าวถูกต้ องและผู้ใช้ บริการจะรับผิดชอบโดยตรงต่อเจ้ าของบัญชี
1.8
ผู้ใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้ บริ การที่ระบุในใบคาขอใช้ บริ การและ/หรื อบัญชีเงินฝากอื่นใดที่ผ้ ใู ช้ บริการมีอยู่
กับธนาคาร เพื่อให้ ธนาคารทารายการและ/หรื อดาเนินการตามเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ โดยไม่จาต้ องบอกกล่าวล่วงหน้ า ทัง้ นี ้ ธนาคารจะมีหลักฐานการ
หักบัญชีให้ ผ้ ใู ช้ บริการทราบ
1.9
ผู้ใช้ บริ การตกลงว่า ธนาคารและผู้ใช้ บริ การจะต้ องอยู่ภายใต้ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ คาสัง่ คู่มือ คาขอความร่วมมือ และหลักเกณ ฑ์
ใดๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ศาล หน่วยงานกากับดูแล และหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจ (แล้ วแต่กรณี) ทังที
้ ่มีอยู่ในขณะนี ้และจะมีในภายหน้ า (รวม
เรี ยกว่ า “กฎหมำยและกฎเกณฑ์ ท่ ีเ กี่ ยวข้ อ ง”) หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎเกณฑ์ ที่ เกี่ยวข้ อง ผู้ใ ช้ บ ริ การตกลงว่าในการใช้ บริ การ
ผู้ใช้ บริการจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องที่เปลี่ยนแปลงนัน้ ทันที หากผู้ใช้ บริการฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้ อง จนเป็ นเหตุให้ ธนาคารถูกเรียกค่าปรับ ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้ จ่าย ผู้ใช้ บริการตกลงรับผิดชอบชดใช้ ค่าปรับ ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้ จ่าย
ดังกล่าวให้ แก่ธนาคารโดยพลัน
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1.10 ผู้ใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิหกั เงินจากบัญชีเงินฝากประเภทใดๆ ที่ผ้ ใู ช้ บริ การมีอยู่กับธนาคาร หรื อเงินซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแล
และ/หรื อในอานาจสัง่ การของธนาคารไม่ว่าธนาคารจะได้ รับฝากเงิน ได้ การครอบครองดูแล และ/หรื อได้ อานาจสัง่ การนี ้มาโดยทางใด เพื่อเข้ าชาระหนี ้
และ/หรือความรับผิดชอบของผู้ใช้ บริการได้ ทนั ทีโดยไม่จาต้ องบอกกล่าวล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ ธนาคารจะมีหลักฐานการหักบัญชีให้ ผ้ ใู ช้ บริการทราบ
1.11 ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ บริการเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบคาขอใช้ บริการ ไม่ว่าเมื่อใดและด้ วยเหตุใดก็ตาม ให้ เงื่อนไขการใช้ บริการนี ้มีผลบังคับ
ใช้ กบั บัญชีเงินฝากที่เปลี่ยนแปลงทุกประการ
1.12 ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบคาขอใช้ บริการ เพื่อทารายการและ/หรือดาเนินการตามเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้
และ/หรือเพื่อชาระหนี ้และ/หรือความรับผิดชอบของผู้ใช้ บริการ ผู้ใช้ บริการจะไม่สามารถทารายการในครัง้ นันๆ
้ ได้
1.13 หากความเสียหายเกิดขึ ้นจากเครื่องมือหรืออุปกรณ์การใช้ บริการของผู้ใช้ บริการ ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือระบบอินเทอร์ เน็ตขัดข้ อง
ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ
1.14 ผู้ใช้ บริ การรับรองว่า บรรดาเอกสาร ข้ อมูล รายละเอียดใดๆ ที่ให้ แก่ธนาคาร ไม่ว่าในรูปแบบใดและไม่ว่าผู้ใช้ บริ การ หรื อบุคคลที่ผ้ ใู ช้ บ ริ การ
มอบหมายจะเป็ นผู้ให้ ครบถ้ วน ถูกต้ องแท้ จริ ง เป็ นปั จจุบนั และเป็ นข้ อมูลที่ธนาคารสามารถนามาใช้ ในการให้ บริ การและนามาปรับปรุงข้ อมู ลในระบบ
ของธนาคารให้ เป็ นปัจจุบนั ได้ โดยผู้ใช้ บริการมีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการใช้ บริการและทาธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริการ ทังนี
้ ้ หาก
เกิดความเสียหายใดๆ เนื่องจากเอกสาร ข้ อมูล หรื อรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้ วน ถูกต้ องแท้ จริ ง หรื อเป็ นปั จจุบนั หรื อผู้ใช้ บริ การไม่ มีสิทธิหรื อไม่มี
ความสามารถตามกฎหมายในการใช้ บริการหรือทาธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริการ ผู้ใช้ บริการตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบเพียงฝ่ ายเดียว
1.15 หากผู้ใช้ บริ การประสงค์จะแก้ ไขข้ อมูล และ/หรื อรายละเอียดต่างๆ ผู้ใช้ บริ การจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้ า
ไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือตามวิธีการที่ธนาคารกาหนด
1.16 เว้ นแต่ธนาคารจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น ในกรณีผ้ ใู ช้ บริ การพบข้ อผิดพลาดใดๆ จากการดาเนินการที่เกี่ยวข้ องกับบริ การ ในกรณีมีเหตุต้องระงับ
การดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริการเป็ นการชัว่ คราว ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน หรือในกรณีการยกเลิกการระงับการดาเนินการดังกล่า ว ผู้ใช้ บริการ
สามารถติดต่ อ K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-8888822 ตลอด 24 ชั่ว โมง หรื อช่องทางอื่น ที่ธ นาคารกาหนด พร้ อมทัง้ แจ้ ง ข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ อง เช่น เรื่ อง วัน เวลา ผู้ที่ เกี่ยวข้ อง จานวนเงิน ลักษณะธุ รกรรม ข้ อมูล อื่น ใดตามที่ ธ นาคารร้ องขอ เมื่อผู้ใ ช้ บ ริ การด าเนิ น การต่ า งๆ ตาม
กระบวนการที่ธนาคารกาหนดครบถ้ วนสมบูรณ์แล้ ว ธนาคารจะดาเนินการที่เกี่ยวข้ อง เช่น ตรวจสอบ/แก้ ไขข้ อผิดพลาด ระงับการดาเนินการ ยกเลิกการ
ระงับการดาเนินการ ให้ แล้ วเสร็จตามระยะเวลาที่ธนาคารแจ้ งแก่ผ้ ใู ช้ บริการ โดยผู้ใช้ บริการยังคงต้ องรับผิดชอบการดาเนินการ และธุรกรรมที่เกิดขึ ้นก่อน
ครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ทังนี
้ ้ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการไม่ดาเนินการตามคาขอใดที่ขดั ต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
1.17 ผู้ใช้ บริการสามารถใช้ บริการได้ ตามจานวนครัง้ และจานวนเงินสูงสุดตามที่ธนาคารกาหนดและ/หรื อตามที่ธนาคารปลายทางสามารถให้ บริ การ
ได้ ทังนี
้ ้ ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากตามจานวนเงินและค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใช้ จ่าย/ค่าปรับ/ภาษีอากร (หากมี) ตามข้ อตกลงที่ผ้ ใู ช้ บริการ
มีกบั ธนาคาร โดยเงินจะถูกโอนเข้ าบัญชีผ้ รู ับโอนในวันที่รายการมีผลตามที่แต่ละธนาคารปลายทางกาหนด
1.18 ในกรณีที่ความผิดพลาดในการหักเงินและ/หรื อโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ใช้ บริ การที่ระบุในใบคาขอใช้ บริ การไม่ได้ เกิดขึน้ จากธนาคาร
ผู้ใช้ บริ การจะตรวจสอบและเรียกร้ องหรื อคืนเงินดังกล่าวให้ แก่ค่พู ิพาทของผู้ใช้ บริ การโดยตรง และหากผู้ใช้ บริ การมีข้อต่อสู้และ/หรื อสิทธิ เรี ยกร้ องใดๆ ก็
จะไปว่ากล่าวกันเองกับคู่พิพาทของผู้ใช้ บริการ
1.19

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสยั หรื อเหตุอื่นใดอันทาให้ ธนาคารไม่สามารถให้ บริ การได้ ผู้ใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารพิจารณาให้ บริ การหรื อดาเนินก าร

ตามที่เห็นสมควร ผู้ใช้ บริการตกลงให้ ความร่วมมือแก่ธนาคารอย่างเต็มที่และทุกวิถีทางในการปรับปรุงการให้ บริการของธนาคารเพื่อความสะดวกในการ
ใช้ บริการของผู้ใช้ บริการตามที่ธนาคารร้ องขอ
1.20

ผู้ใช้ บริ การตกลงว่า ธนาคารจะโอนสิทธิ ประโยชน์ และ/หรื อหน้ าที่ไม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่วนตามเงื่อนไขการใช้ บริการนีใ้ ห้ แก่บคุ คล และ/หรือ

สถาบันการเงินใดๆ ก็ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากผู้ใช้ บริ การแต่อย่างใด แต่จะมีการแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริ กา รทราบ ทังนี
้ ้
ผู้ใช้ บริการจะโอนสิทธิ ประโยชน์ และ/หรือหน้ าที่ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนตามเงื่อนไขการใช้ บริการนี ้ให้ แก่บคุ คลใดไม่ได้ เว้ นแต่ได้ รับความยินยอมจาก
ธนาคารล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
1.21

การล่าช้ า หรืองดเว้ นใดๆ ในการใช้ สิทธิของธนาคารตามกฎหมาย หรือตามเงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนคู่มือ ระเบียบ และบันทึกเสียงของธนาคารใน

ระบบโทรศัพท์ ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิหรือให้ ความยินยอมในการดาเนินการใดๆ แก่ผ้ ใู ช้ บริการแต่ประการใด
1.22

บรรดาหนังสือ จดหมาย คาบอกกล่าว ข้ อมูลใดๆ ที่ธนาคารส่งให้ ผ้ ใู ช้ บริการไปยังช่องทางรับข้ อมูลที่ระบุในใบคาขอใช้ บริการ ไม่ว่าจะส่งเอง ส่ง

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน ส่ง Email ส่ง Short Message Service (SMS) หรือส่งผ่านช่องทางรับข้ อมูลอื่น ไม่ว่าจะมีผ้ รู ับไว้ หรือไม่ หรือ
ส่งให้ ไม่ได้ ไม่ว่ า เพราะเหตุใ ด ให้ ถือว่ า หนังสือ จดหมาย ค าบอกกล่า ว หรื อข้ อมูล ดังกล่า วได้ ส่งถึงผู้ใ ช้ บ ริ การโดยชอบแล้ ว อนึ่ ง หากมีการย้ า ย
เปลี่ยนแปลง หรือรือ้ ถอนช่องทางรับข้ อมูล ผู้ใช้ บริการจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทันที
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1.23

ในกรณีที่เงื่อนไขการใช้ บริการเฉพาะของบริการใดไม่ได้ ระบุรายละเอียดในเรื่องใดไว้ เป็ นการเฉพาะ ให้ ใช้ บงั คับตามเงื่อนไขการใช้ บริการทัว่ ไป

ในกรณีที่เงื่อนไขการใช้ บริ การเฉพาะของบริ การใดขัดหรื อแย้ งกับเงื่อนไขการใช้ บริการทัว่ ไป ให้ ใช้ บงั คับตามเงื่อนไขการใช้ บริ การเฉพาะของ บริ การนัน้
และให้ ถือว่าเงื่อนไขการใช้ บริ การเฉพาะของบริ การนัน้ เป็ นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้ บริ การนีด้ ้ วย แต่หากมีความไม่ชัดเจนในเงื่ อนไขใด ผู้ใช้ บริ การ
ตกลงปฏิบตั ิตามคาวินิจฉัยของธนาคารทุกประการ
1.24

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

ยังคงชอบด้ วยกฎหมาย สมบูรณ์ และใช้ บงั คับได้ ตามกฎหมาย และไม่เสี ยไปเพราะความเป็ นโมฆะ ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้ บงั คับไม่ได้
ของข้ อความดังกล่าวนัน้
1.25

เงื่อนไขการใช้ บริการนี ้ให้ ใช้ บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ ศาลไทยเป็ นศาลที่มีเขตอานาจในการพิจารณาข้ อพิพาทที่เกิดขึ ้น

1.26 เงื่อนไขการใช้ บริการนี ้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของใบคาขอใช้ บริการด้ วย
ข้ อ 2. ค่ ำธรรมเนียม/ค่ ำบริกำร/ค่ ำใช้ จ่ำย/ค่ ำปรับ/ภำษีอำกร
2.1
ผู้ใช้ บริ การตกลงชาระค่าตอบแทนการใช้ บริการไม่ว่าจะเรี ยกว่าค่าธรรมเนียม ค่าบริ การ หรื อชื่ออื่นใด ให้ แก่ธนาคาร ภายในกาหนดเวลาชาระ
ของค่าตอบแทนนันๆ
้
2.2
ผู้ใช้ บริการตกลงรับผิดชอบค่าฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริการ (หากมี) แต่เพียงฝ่ ายเดียว
หากธนาคารจาต้ องทดรองจ่ายค่าฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และ/หรือค่าใช้ จ่ายดังกล่าวตามวรรคก่อนแทนผู้ใช้ บริ การไปก่อน ผู้ใช้ บริการตกลง
ชาระคืนให้ แก่ธนาคารโดยพลัน
ข้ อ 3. กำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรใช้ บริกำร
3.1
หากเป็ นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ส่งผลให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเกิดภาระหรื อความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลเมื่อผู้ใช้ บริ การให้
ความยินยอม
3.2
หากเป็ นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่น ผู้ใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยหากเป็ นการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการใช้ บริ การของผู้ใช้ บริ การ (เช่น การปรับค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การที่สอดคล้ องกับต้ นทุนที่เพิ่มขึน้ ก ารเปลี่ยนแปลง
ช่องทางในการให้ บริการ การเปลี่ยนแปลงวันครบกาหนดชาระหนี ้) ธนาคารจะสื่อสารหรื อแจ้ งข้ อมูลอันเป็ นสาระสาคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจนให้
ผู้ใช้ บริการทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือระยะเวลาอื่นตามที่กฎหมายกาหนด
3.3
หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์กาหนดให้ ธนาคารต้ องดาเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไว้ เป็ นการเฉพาะเป็ นอย่างอื่น ผู้ใช้ บริการ
ตกลงยินยอมให้ ธนาคารปฏิบตั ิตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ดงั กล่าวได้
ข้ อ 4. กำรสิน้ สุดของบริกำรและผลกำรสิน้ สุด
4.1
ผู้ใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิระงับ และ/หรื อยกเลิกบริ การเมื่อใดก็ได้ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน หรื อเฉพาะผู้ใช้ บริ การรายใดราย
หนึ่ง โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ผู้ใช้ บริ การตกลงว่าธนาคารมีสิทธิระงับ และ/หรื อยกเลิกบริ การ ไม่ว่ าทัง้ หมดหรื อ
บางส่วนได้ ทันทีตามที่ธนาคารเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการดาเนินการ
ดังกล่าว
4.1.1 ข้ อมูล รายละเอียด คารับรองหรือคายืนยันใดๆ ที่ผ้ ใู ช้ บริการให้ ไว้ แก่ธนาคาร ไม่เป็ นความจริง ไม่ถกู ต้ อง หรืออาจก่อให้ เกิดความเข้ า ใจ
ผิดในสาระสาคัญ
4.1.2 ปรากฏข้ อเท็จจริ งที่ธนาคารเชื่อได้ ว่า ข้ อมูลและ/หรื อรายละเอียดต่างๆ ที่ผ้ ใู ช้ บริ การแจ้ งแก่ธนาคารให้ ดาเนินการตามใบสมัคร หรื อ
การใช้ บริการของผู้ใช้ บริการ อาจก่อให้ เกิดผลกระทบในทางที่ไม่เป็ นคุณ อาจกระทบต่อสิทธิของธนาคารหรือบุคคลอื่น อาจมีวตั ถุประสงค์อันไม่ชอบด้ วย
กฎหมาย อาจขัดต่อความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน อาจทาให้ ธนาคารปฏิบตั ิผิดกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง หรื ออาจส่งผล
กระทบต่อภาพลักษณ์ของธนาคาร
4.1.3 ผู้ใช้ บริการปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขการใช้ บริการนี ้ไม่ว่าข้ อหนึ่งข้ อใด รวมถึงการไม่ชาระค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใช้ จ่าย/ค่าปรับ/ภาษีอากร
4.1.4 มีเหตุการณ์ใดเกิดขึน้ หรื ออาจจะเกิดขึ ้นอันทาให้ ธนาคารเชื่อได้ ว่าจะมีผลกระทบต่อการดาเนินกิจการหรื อความสามารถในการชาระ
หนี ้ของผู้ใช้ บริการ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงผู้ใช้ บริการเลิกกิจการ ถูกเพิกถอนทะเบียน ถูกระงับไม่ให้ ดาเนินธุรกิจ หรือชาระบัญชี
4.1.5 ธนาคารไม่สามารถหักเงินเพื่อดาเนินการตามใบคาขอใช้ บริการ และเงื่อนไขการใช้ บริการนี ้
4.1.6 ธนาคารต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
4.2
ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ บริ การประสงค์จะยกเลิกการใช้ บริ การใดบริการหนึ่ง หรื อ ทุกบริ การตามเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ ผู้ใช้ บริ การจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคาร
ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร และดาเนินการต่างๆ ตามที่ธนาคารกาหนด ทัง้ นี ้ ธนาคา รจะ
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ยกเลิกการใช้ บริ การตามความประสงค์ของผู้ใช้ บริ การโดยเร็ วภายใน 30 วัน นับแต่ธนาคารได้ รับแจ้ งความประสงค์ยกเลิกการใช้ บริ การและเอกสาร
ประกอบจากผู้ใช้ บริการครบถ้ วน โดยการยกเลิกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อธนาคารแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริการทราบ
4.3
กรณีที่เงื่อนไขการใช้ บริการนี ้สิ ้นสุดลง ไม่ว่าด้ วยเหตุใด ไม่เป็ นการยกเลิกภาระหน้ าที่ใดๆ ซึง่ ผู้ใช้ บริการยังปฏิบตั ิไม่ครบถ้ วนตามเงื่อนไขการใช้
บริการนี ้ จนกว่าผู้ใช้ บริการจะปฏิบตั ิภาระหน้ าที่ดงั กล่าวจนครบถ้ วนแล้ ว
คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือกำรใช้ บริกำรเฉพำะ สำหรับ Bulk Gateway
1.
บริ การธนาคารอิเล็กทรอนิกส์กสิกรไทย ระบบ Bulk Gateway เป็ นบริ การเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผ้ ูใช้ บริ การ ให้ สามารถใช้ บริ การต่างๆ ของ
ธนาคาร โดยการเชื่อมโยงระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์จากเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของผู้ใช้ บริการเข้ ากับระบบสื่อสารเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของธนาคาร โดยผู้ใช้ บริ การ
ไม่จาเป็ นต้ องเดินทางมายังธนาคาร โดยผู้ใช้ บริการสามารถใช้ บริการต่างๆ ของธนาคารได้ ทงบั
ั ้ ญชีกระแสรายวัน บัญชีออมทรัพย์ บัญชีฝากประจา ดังนี ้
1.1. บริ การโอนเงินเพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงาน (KBank Payroll)/บริ การจ่ายเงินเดือนแบบมีประกันอุบัติเหตุ (KBank Payroll Plus)/บริ การเสริ ม
SMS Alert
1.2. บริการโอนเงินผ่านพร้ อมเพย์ (PromptPay) /บริการเสริม SMS Alert
1.3. บริการหักบัญชีอตั โนมัติ (Direct Debit)/บริการเสริม SMS Alert
1.4. บริการรายงานทางด้ านการเงินเกี่ยวกับบัญชีของผู้ใช้ บริการ เช่น รายงานการชาระเงิน/โอนเงิน
1.5. บริการข้ อมูลรายการที่ทาผ่านระบบ (Audit Trail) ผู้ใช้ บริการสามารถเรียกดูรายการที่ผ้ ใู ช้ บริ การทาผ่านระบบ และตรวจสอบสถานะ รวมทัง้
ผู้ทาและผู้อนุมตั ิรายการได้
2.
ในการใช้ บริ การนี ้ ผู้ใช้ บริ การจะต้ องแต่งตัง้ Administrator จานวน 2 คน เป็ นผู้ดูแลระบบ โดย Administrator จะมีหน้ าที่หลักคือ บริ หาร (เช่น เพิ่ม
ยกเลิก เปลี่ยนแปลง) บัญชีผ้ ใู ช้ งาน (User ID) ของระบบ รวมถึงสิทธิในการใช้ งานต่างๆ บนระบบของบัญชีผ้ ใู ช้ งาน (User ID) แต่ละบัญชี และตังค่
้ าต่างๆ เช่น
ก าหนดขัน้ ตอนการอนุมัติ การท ารายการหรื อวงเงิ นในการอนุมัติ ทัง้ นี ้ ในการบริ หารบัญชี ผ้ ูใช้ งาน (User ID) หรื อตัง้ ค่ าต่ างๆ ต้ องใช้ รหัสผ่ านของ
Administrator ทัง้ 2 คน โดย Administrator คนแรกเป็ นคนดาเนินการ และ Administrator คนที่สองเป็ นคนอนุมตั ิ การดาเนินการนันจึ
้ งจะสมบูรณ์
3.
ผู้ใช้ บริ การยินยอมให้ ใช้ บญ
ั ชีเงินฝาก และ /หรื อบัญชีประเภทอื่นใดที่ระบุในใบคาขอใช้ บริ การนีท้ ุกบัญชีกับบริ การต่างๆ ที่ธนาคารจัดไว้ ในขณะนี ้
และ/หรือที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในภายหน้ าตามที่ระบุในคาขอเปลี่ยนแปลงการใช้ บริการนีห้ รือชื่ออื่นที่ธนาคารกาหนด
กรณีการใช้ บริ การโอนเงินเพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงาน แบบมีประกันภัยอุบตั ิเหตุ (KBank Payroll Plus) ผู้ใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารเปิ ดเผยข้ อมูลที่
ผู้ใช้ บริการได้ นาส่งให้ แก่ธนาคาร (ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง รายละเอียดและข้ อมูลของผู้ใช้ บริการ แผนประกันอุบตั ิเหตุที่ผ้ ใู ช้ บริ การเลือก และจานวนบัญชี
เงินเดือนของพนักงานของผู้ใช้ บริ การที่ธนาคารนาเงินเข้ าสาเร็ จ) ให้ แก่ผ้ รู ับประกันภัย เพื่อประโยชน์ในการใช้ สิทธิตามประกันภัยของพนักงาน รวมทังตกลง
้
ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของผู้รับประกันภัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงเอกสารแนบ และให้ ถือว่ าเป็ นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ด้ วย
โดยผู้ใช้ บริการจะไม่ยกเลิกเพิกถอนข้ อตกลงดังกล่าว จนกว่าจะมีการยกเลิกการใช้ บริการนี ้
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