
คาํขอใชบ้ริการ / เปล่ียนแปลง บริการรบัชาํระเงินดว้ยการหกับญัชีแบบออนไลน ์
สาํหรบับริษัทผูช้าํระเงิน แบบไม่ออกรหสัผ่าน (ODD-SSO) 

สมคัรใชบ้ริการใหม ่   เปล่ียนแปลงขอ้มลู…………………………………..               วนัท่ี  (วนั/เดือน/ปี พ.ศ.) / /

สว่นท่ี 1:ขอ้มูลทัว่ไป     นิติบุคคล (ส่วนท่ี 1.1)            บุคคลธรรมดา (ส่วนท่ี 1.2) 

ช่ือผูส้มคัรใชบ้ริการ (ไทย): 

ช่ือผูส้มคัรใชบ้ริการ (องักฤษ): 

สว่นท่ี 1.1 นิตบุิคคล  

 บมจ.    บจก.    หจก.  อ่ืนๆ โปรดระบุ ....................    

ท่ีอยูจ่ดทะเบียนตามหนังสือรบัรอง 

เลขท่ี ............... อาคาร ................................................ ชั้น...............................ตรอก/ซอย...........................................ถนน.................................................. 

แขวง/ตาํบล ..............................................เขต/อาํเภอ................................................. จงัหวดั......................................  รหสัไปรษณีย ์

วนัท่ีจดทะเบียนจดัตั้ง (วนั/เดือน/ปี พ.ศ.)   :  /  /    เลขท่ีทะเบียนการคา้ : 

เลขท่ีประจาํตวัผูเ้สียภาษี: 

ผูติ้ดต่อหลกัของนิติบุคคล 

ช่ือ-นามสกุล…......................................................................................................................  ตาํแหน่ง …............................................................................ 

เลขท่ี ............... อาคาร ................................................ ชั้น...............................ตรอก/ซอย...........................................ถนน.................................................. 

แขวง/ตาํบล ..............................................เขต/อาํเภอ................................................. จงัหวดั......................................  รหสัไปรษณีย ์

E-mail Address ..........................................…….............โทรศพัท ์.....................................................โทรสาร........................................................... 

ท่ีอยูส่าํหรบัจดัส่งเอกสาร  เหมือนกบัท่ีอยูจ่ดทะเบียนหนังสือรบัรอง  เหมือนกบัท่ีอยูติ่ดต่อหลกั

เลขท่ี ............... อาคาร ................................................ ชั้น...............................ตรอก/ซอย...........................................ถนน.................................................. 

แขวง/ตาํบล ..............................................เขต/อาํเภอ................................................. จงัหวดั......................................  รหสัไปรษณีย ์

สว่นท่ี 1.2 บุคคลธรรมดา     :  นาย  นาง   นางสาว  อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................... 
สญัชาติ  ไทย อ่ืนๆ โปรดระบุ ..................................... 

เอกสารสาํคญั 

 บตัรประจาํตวัประชาชน เลขท่ี 

 หนังสือเดินทาง ออกโดย ......................................... วนั/เดือน/ปีเกิด (ค.ศ.)  /  / 

อยูท่ี่สะดวกตดิตอ่/จดัสง่เอกสาร 

เลขท่ี .....................................................   อาคาร .......................................................................................ชั้น ...............................  หมู ่................................................. 

ตรอก/ซอย ...............................................................ถนน .............................................................................................แขวง/ตาํบล ............................................................. 

เขต/อาํเภอ .....................................................................จงัหวดั ......................................................................................รหสัไปรษณีย ์.....................................................

โทรศพัท ์..............................................โทรสาร .................................โทรศพัทมื์อถือ .....................................อีเมล ์...................................................................................... 

ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น  ตามท่ีอยูท่ี่สะดวกติดต่อ/จดัส่งเอกสาร 

เลขท่ี .....................................................   อาคาร .......................................................................................ชั้น ...............................  หมู ่................................................. 

ตรอก/ซอย ...............................................................ถนน .............................................................................................แขวง/ตาํบล ............................................................. 

เขต/อาํเภอ .....................................................................จงัหวดั ......................................................................................รหสัไปรษณีย ์.....................................................

โทรศพัท ์..............................................โทรสาร .................................โทรศพัทมื์อถือ .....................................อีเมล ์...................................................................................... 

สว่นท่ี 2 : รายละเอียดของบริการ 

(เลขที�บญัชีลกูคา้ 6 หลกั)บริษัทท ี�ต้องการจ่ายชําระเงิน  บรษิัท : ___________________________ ชื�อย่อที�ใช้เซตในระบบ : 

รายละเอียดของบัญชีที่ต ้องการนําเข้าระบบเพ�อืจ่ายชําระเงิน 

เลขท่ีบญัชี  -  -  -    ช่ือเจา้ของบญัชี.............................................................. สาขา ................................................ 
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ลายเซ็น 

ลงช่ือ ................................................................................................... 

ผูม้ีอาํนาจลงนามตามตวัอยา่งท่ีใหไ้วก้บัธนาคาร 

ส่วนของเจา้หน้าท่ีธนาคาร 

ผลการตรวจสอบลายเซ็น 
 ถกูตอ้ง  ไมถ่กูตอ้ง เหตุผล.................................................. 

ลายมือเจา้หน้าท่ีธนาคารพรอ้มประทบัตรา 
................................................................................................... 

สาํหรบัชาํระหน้ี และ/หรือบรรดาภาระผกูพนัต่างๆ ใหก้บับริษัท .................................................................................... (ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “บริษัทผูร้บัชาํระเงิน”) ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมให้

ธนาคารดาํเนินการหกัเงนิ ถอนเงนิจากบญัชีเงนิฝากของขา้พเจา้ เพ่ือชาํระหน้ี และ/หรอืบรรดาภาระผกูพนัตา่งๆ ใหแ้ก่บรษิัทผ ูร้บัชาํระเงนิ ตามคาํสัง่หกับญัชีของขา้พเจา้ หรอืผ ูท่ี้ไดร้บั

มอบหมายจากขา้พเจา้ หรอืตามขอ้มลู/คาํสัง่ท่ีไดร้บัจากบรษิทัรบัผ ูช้าํระเงนิ ตามเงื่ อนไขและวธีิการแหง่การใชบ้รกิารตามคาํขอใชบ้รกิารฉบบัน้ีทกุประการ ทัง้น้ี หากเกิดความเสียหายใดๆ 

ขา้พเจา้ยนิยอมรบัผดิชอบทัง้ส้ิน 

สว่นท่ี 3: ค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการ 

เง่ือนไขการหกัคา่ธรรมเนียมการทาํรายการชาํระเงิน 

 หกัท่ีบริษัทผูร้บัชาํระเงิน     หกัท่ีบริษัท/ลกูคา้ ผูช้าํระเงิน (บญัชีท่ีใชห้กัคา่ธรรมเนียมเป็นบญัชีเดียวกนักบับญัชีเพื่อจา่ยชาํระเงิน) 
 หกัทนัทีท่ีเกิดรายการ  หกัทุกส้ินเดือน     หกัทุกวนัท่ี          ของเดือน 

   รบัใบเสร็จคา่ธรรมเนียมผ่านทางอีเมล ์........................................ 

ในเขตสาํนักหกับญัชี นอกเขตสาํนักหกับญัชี 

รายการละ 

....................บาท 

วงเงินไมเ่กิน .....................  บาทต่อรายการ 

รายการละ  ........................  บาท 

วงเงินเกิน ........................................  บาทต่อรายการ 

หมื่นละ .............................  บาท คิดตั้งแต่ 1 บาทแรก 

คา่ธรรมเนียมตํา่สุด .........................  บาทต่อรายการ 

คา่ธรรมเนียมสงูสุด .........................  บาทต่อรายการ 

         ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่รายละเอียดต่างๆ ท่ีใหไ้วน้ี้เป็นความจริงทุกประการ และขา้พเจา้ไดร้บัทราบและตกลงปฏิบติัตามเง่ือนไข และขอ้กาํหนดการใชบ้ริการชาํระเงินดว้ย

การหกับญัชีอตัโนมติัแบบออนไลน์ และคูมื่อการใชบ้ริการชาํระเงินดว้ยการหกับญัชีอตัโนมติัแบบออนไลน์ ตลอดจนขอ้กาํหนด ขอ้ตกลง ระเบียบ คาํสัง่ ประกาศต่างๆ ของธนาคารท่ี

เก่ียวกบัการใหบ้ริการดงักล่าว หรือบริการประเภทอ่ืนของธนาคารท่ีมีอยูแ่ลว้ในขณะน้ี และ/ หรือท่ีจะมีในในภายหน้า รวมทั้งขา้พเจา้ตกลงวา่บรรดาการกระทาํต่าง ๆ ท่ีทาํข้ึนบนระบบ

อิเล็กทรอนิกส ์ ใหถื้อวา่เป็นการทาํธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ฎหมายตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ พ.ศ. 2544 และภายใตบ้งัคบัของกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง ท่ีมีอยูใ่นขณะน้ี หรือท่ีจะมีต่อไปในภายหน้า ทั้งน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆ  

         ขา้พเจา้ยนิยอมรบัผิดชอบทั้งส้ินและขา้พเจา้ยนิดีใหธ้นาคาร บริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย และผูท่ี้ธนาคารมอบหมาย ใชข้อ้มลูของขา้พเจา้ เพื่อการพิจารณาและ

ดาํเนินการเสนอผลิตภณัฑ ์บริการ และ ตอบขอ้เสนอพิเศษอ่ืนใหแ้ก่ขา้พเจา้ และ/หรือ เพื่อการอ่ืนได ้

ผูส้มคัรใชบ้ริการ 

ลงช่ือ ................................................................................................... 
(............................................................................................................) 

ผูม้ีอาํนาจลงนาม  พรอ้มประทบัตรา (ถา้มี) 

ผูส้มคัรใชบ้ริการ 

ลงช่ือ ............................................................................................................ 
(............................................................................................................) 

ผูม้ีอาํนาจลงนาม  พรอ้มประทบัตรา (ถา้มี) 

เอกสารประกอบการสมคัรใชบ้ริการ 

นิตบุิคคล  สาํเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนจดัตั้งนิติบุคคล ออกใหไ้มเ่กิน 3 เดือน พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองเอกสาร

 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ของผูมี้อาํนาจลงนามแทนบริษัท/หา้งฯ น้ัน พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองเอกสาร

บุคคลธรรมดา     สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือสาํเนาหนังสือเดินทาง พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองเอกสาร 

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดการใหบ้ริการชาํระเงินดว้ยการหกับญัชีอตัโนมตัิแบบออนไลน ์
เง่ือนไขและขอ้กาํหนดน้ีใชบ้งัคบัระหวา่ง บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ 

“ธนาคาร”) กบัผูท่ี้มีความประสงคท่ี์จะใชบ้ริการหกัเงิน และนําเงินเขา้บญัชี (ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ 

“ผูใ้ชบ้ริการ”) โดยผ่านช่องทางบริการ Online Direct Debit โดยมอบอาํนาจใหธ้นาคารเป็นผูมี้อาํนาจหกั

เงินจากบญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการ และ/หรือบุคคลซ่ึงผูใ้ชบ้ริการระบุ เพ่ือนําเงินเขา้บญัชีเงินฝากของคู่คา้

ของผูใ้ชบ้ริการ และ/หรือบุคคลซ่ึงผูใ้ชบ้ริการระบุ ในการชาํระหน้ี และ/หรือบรรดาภาระผกูพนัต่างๆ ท่ี

ผูใ้ชบ้ริการ และ/หรือคู่คา้ของผูใ้ชบ้ริการ มีต่อกนั 

1. ผูใ้ชบ้ริการสามารถชาํระค่าสินคา้ และ/หรือบริการไดโ้ดยผ่านช่องทาง Online Direct Debit ในระบบ

ของธนาคาร โดยมิตอ้งมาติดต่อธนาคาร และสามารถใชบ้ริการไดต้ามวนั และเวลาท่ีธนาคาร

กาํหนด

2. ธนาคารจะใหบ้ริการหกัเงิน และนําเงินเขา้บญัชีเงินฝากของคู่คา้ของผูใ้ชบ้ริการ เฉพาะรายท่ีมีบญัชี

เงินฝากไวก้บัสาํนักงานสาขาของธนาคาร และสาํนักงานสาขาดงักล่าวอยูใ่นเครือข่ายของการบริการ

ดว้ยคอมพิวเตอรร์ะบบออนไลน์เท่าน้ัน

3. การใหบ้ริการตามขอ้ตกลงฉบบัน้ี ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งส่งคาํขอใชบ้ริการพรอ้มดว้ยคาํสัง่ในการนําเงิน

เขา้บญัชีใหแ้ก่ธนาคาร ในรปูของขอ้มลูทางอิเล็กทรอนิกส ์ ผ่านช่องทาง Online Direct Debit ตามท่ี

ไดต้กลงกบัธนาคาร โดยผูใ้ชบ้ริการสามารถติดต่อขอรบัขั้นตอนการใชบ้ริการ Online Direct Debit

ไดท่ี้ธนาคาร หรือคู่คา้ของผูใ้ชบ้ริการโดยตรง

4. เม่ือธนาคารไดร้บัขอ้มลูจากผูใ้ชบ้ริการ หรือคู่คา้ของผูใ้ชบ้ริการ (ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการมอบหมายใหคู้่

คา้ของผูใ้ชบ้ริการเป็นผูส่้งคาํสัง่) ธนาคารจะดาํเนินการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการ
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และ/หรือบญัชีเงินฝากของบุคคลท่ีผูใ้ชบ้ริการระบุ ท่ีมีอยูก่บัธนาคาร ตามจาํนวนท่ีผูใ้ชบ้ริการหรือคู่

คา้ของผูใ้ชบ้ริการไดมี้คาํสัง่ในทนัที และธนาคารจะนําเงินท่ีไดจ้ากการหกับญัชีดงักล่าวเขา้บญัชีเงิน

ฝากของคู่คา้ของผูใ้ชบ้ริการ หรือบุคคลท่ีผูใ้ชบ้ริการระบุ ภายในวนัน้ัน  

5. ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการมีวงเงินกูเ้บิกเกินบญัชี การสัง่จ่ายเงินนอกจากจะเป็นไปตามท่ีตกลงในสญัญากู ้

เบิกเงินเกินบญัชีท่ีผูใ้ชบ้ริการทาํไวก้บัธนาคารแลว้ ผูใ้ชบ้ริการตกลงยนิยอมใหธ้นาคาร หรือคู่คา้ของ

ผูใ้ชบ้ริการ (ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการมอบหมายใหคู้่คา้ของผูใ้ชบ้ริการเป็นผูส้ัง่จ่าย) เป็นผูส้ัง่หกัเงินจาก

บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัท่ีมีวงเงินกูเ้บิกเงินเกินบญัชีไดด้ว้ย โดยผูใ้ชบ้ริการตกลงยนิยอมใหถื้อวา่

การสัง่จ่ายเงิน หรือการหกัเงินในบญัชีดงักล่าวเป็นหน้ีกูเ้บิกเงินเกินบญัชีตามสญัญาท่ีผูใ้ชบ้ริการมี

อยูก่บัธนาคารทั้งส้ิน 

6. หากเงินฝากในบญัชีของผูใ้ชบ้ริการ และ/หรือบุคคลท่ีผูใ้ชบ้ริการระบุ มีไม่พอหกั หรือไม่มีเงินใหห้กั 

หรือบญัชีปิดแลว้ หรือในกรณีท่ีวงเงินกูเ้บิกเงินเกินบญัชีของผูใ้ชบ้ริการไดถ้กูใชจ้นเต็มวงเงินแลว้ ให้

ถือวา่เป็นการหกัเงินไม่ได ้และธนาคารจะไม่หกัเงินจากบญัชีน้ันๆ เพ่ือชาํระเพียงบางส่วนของจาํนวน

ท่ีระบุในคาํสัง่ใหห้กัเงินจากบญัชีน้ันๆ ดว้ย  อยา่งไรก็ดี ไม่วา่ดว้ยกรณีใดๆ ก็ตาม หากธนาคารได้

จ่ายเงิน และ/หรือนําเงินเขา้บญัชีเงินฝากของบุคคลซ่ึงผูใ้ชบ้ริการระบุไปแลว้ ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งคืน

เงินจาํนวนดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคาร หรือใหธ้นาคารมีสิทธิท่ีจะหกั หรือถอน หรือเดบิตบญัชีเงินฝากอ่ืน

ใดของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอยู่กบัธนาคาร ตามจาํนวนท่ีจ่าย หรือเขา้บญัชีเงินฝากของบุคคลซ่ึงผูใ้ชบ้ริการ

ระบุน้ันไปคืนได ้ และหากการหกั หรือเดบิตบญัชีเงินฝากดงักล่าวทาํใหบ้ญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการมี

ยอดเป็นลกูหน้ีธนาคาร หรือมียอดเป็นลกูหน้ีเพ่ิมข้ึนไม่วา่เป็นจาํนวนเงินเท่าใดก็ตาม ผูใ้ชบ้ริการ

ยอมใหถื้อวา่ยอดท่ีผูใ้ชบ้ริการเป็นลกูหน้ี หรือท่ีเป็นลกูหน้ีเพ่ิมข้ึนน้ัน เป็นเงินท่ีผูใ้ชบ้ริการเบิกเกิน

บญัชีไปจากธนาคาร ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการตกลงชาํระดอกเบ้ียซ่ึงคาํนวณจากเงินท่ีคา้งชาํระน้ันได ้ ในอตัรา

ดอกเบ้ียผิดนัดท่ีธนาคารประกาศเรียกเก็บจากลกูคา้โดยทัว่ไป และในกรณีท่ีธนาคารประกาศ

เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียผิดนัดดงักล่าวขา้งตน้เม่ือใดก็ตาม ผูใ้ชบ้ริการยนิยอมใหธ้นาคาร

เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียผิดนัดดงักล่าวไดท้นัที โดยไม่จาํตอ้งทาํความตกลงยนิยอมเป็นลายลกัษณ์

อกัษรใดๆ อีก 

7. การหกัเงินจากบญัชีของบุคคลซ่ึงผูใ้ชบ้ริการระบุ จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไข ดงัน้ี 

7.1. ในกรณีท่ีบุคคลท่ีผูใ้ชบ้ริการระบุ ไม่มีบญัชีเงินฝากอยูก่บัธนาคาร ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้ง

ดาํเนินการใหบุ้คคลท่ีผูใ้ชบ้ริการระบุ เปิดบญัชีเงินฝากไวก้บัธนาคาร 

7.2. ธนาคารจะทาํการหกัเงินของบุคคลซ่ึงผูใ้ชบ้ริการระบุ ก็ต่อเม่ือบุคคลซ่ึงผูใ้ชบ้ริการระบุไดท้าํ

ความตกลง หรือมีคาํสัง่เป็นลายลกัษณอ์กัษร เป็นท่ีพอใจแก่ธนาคาร ใหอ้าํนาจธนาคารใน

การหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของตนเขา้ชาํระหน้ี และ/หรือความผกูพนัใดๆ ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ 

7.3. ธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของบุคคลซ่ึงผูใ้ชบ้ริการระบุ เฉพาะรายท่ีมีเงินอยูใ่นบญัชี

เพียงพอท่ีจะหกัไดเ้ท่าน้ัน 

8. ในกรณีท่ีเกิดความผิดพลาดในการหกัเงินจากบญัชี ไม่วา่ดว้ยเหตุใดๆ ก็ตาม ผูใ้ชบ้ริการยินยอม

ใหธ้นาคารมีอาํนาจแกไ้ขความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนน้ันใหถู้กตอ้งไดต้ามความเป็นจริง รวมทั้งตกลง

ยนิยอมใหธ้นาคารดาํเนินการหกัเงินจากบญัชีของผูใ้ชบ้ริการ เพ่ือเป็นการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดท่ี

เกิดข้ึนไดท้นัที โดยมิจาํตอ้งแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบล่วงหน้า และหากความผิดพลาดบกพร่อง

ดงักล่าว เป็นเหตุใหธ้นาคารตอ้งจ่ายเงินแทนไป ผูใ้ชบ้ริการตกลงชาํระคืนใหแ้ก่ธนาคารจน

ครบถว้น 

9. การกระทาํใดๆ ของผูใ้ชบ้ริการ และ/หรือคู่คา้ของผูใ้ชบ้ริการ โดยผ่านบริการดงักล่าว ถือวา่

ถกูตอ้งสมบรูณ ์หากเกิดความเสียหายใดๆ ข้ึนต่อธนาคาร ไม่วา่ดว้ยเหตุใดก็ตาม ผูใ้ชบ้ริการตอ้ง

รบัผิดชอบชดใชใ้หแ้ก่ธนาคารจนส้ินเชิง 

10. ภายหลงัจากการหกัเงิน และ/หรือโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของบุคคลซ่ึงผูใ้ชบ้ริการระบุเรียบรอ้ย

แลว้ ธนาคารขอสงวนสิทธิท่ีจะแจง้หรือไม่แจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบก็ได ้ถา้ในกรณีท่ีธนาคารไดแ้จง้

ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบถึงการหกั และ/หรือโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของบุคคลซ่ึงผูใ้ชบ้ริการระบุแลว้ 

ถา้ไม่มีการทกัทว้งภายใน 7 (เจ็ด) วนัทาํการ จะถือวา่การดาํเนินการของธนาคารถกูตอ้งทุก

ประการ 

11. ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดในการหกัเงิน และ/หรือโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของบุคคลซ่ึง

ผูใ้ชบ้ริการระบุเกิดข้ึน เน่ืองจากความผิดพลาดของขอ้มลูท่ีไดร้บัจากผูใ้ชบ้ริการ และ/หรือไม่วา่

ดว้ยเหตุผลประการใด ๆ ก็ตาม ผูใ้ชบ้ริการตกลงจะดาํเนินการเรียกรอ้งเงินจาํนวนดงักล่าวจาก

บุคคลซ่ึงผูใ้ชบ้ริการระบุโดยตรง ทั้งน้ี โดยผูใ้ชบ้ริการขอสละสิทธิในการเรียกรอ้งใหธ้นาคารหกั 

หรือถอนเงินจากบญัชีเงินฝากของบุคคลซ่ึงผูใ้ชบ้ริการระบุคืนใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ และขอสละสิทธิใน

การฟ้องรอ้งใหธ้นาคารชดใชเ้งินท่ีธนาคารไดนํ้าเขา้บญัชีเงินฝากของบุคคลซ่ึงผูใ้ชบ้ริการระบุ 

ตามขอ้มลูท่ีธนาคารไดร้บัจากผูใ้ชบ้ริการ ไม่วา่ในรปูแบบใด อีกทั้งผูใ้ชบ้ริการขอรบัรองวา่จะไม่

กระทาํการใดๆ อนัมีผลใหธ้นาคารตอ้งเขา้มีส่วนร่วมใดๆ ในขอ้พิพาทระหวา่งผูใ้ชบ้ริการ กบั

บุคคลซ่ึงผูใ้ชบ้ริการระบุ และหากผูใ้ชบ้ริการมีขอ้ต่อสู ้ และ/หรือสิทธิเรียกรอ้งใดๆ ก็จะไปวา่

กล่าวกนัเองกบับุคคลซ่ึงผูใ้ชบ้ริการระบุเป็นอีกส่วนหน่ึงต่างหาก 

12. หากเกิดความผิดพลาด บกพร่องของระบบการใหบ้ริการของธนาคาร อนัเกิดจากระบบ

คอมพิวเตอร ์ระบบไฟฟ้า หรือเพราะเหตุอ่ืนใดซ่ึงธนาคารไม่อาจคาดหมาย หรือไม่อยูภ่ายใตก้าร

ควบคุมจดัการของธนาคารแลว้ ธนาคารไม่จาํตอ้งรบัผิดชอบในความผิดพลาด หรือบกพร่อง 

หรือความเสียหายใดๆ อนัอาจเกิดข้ึนทั้งส้ิน 

13. ผูใ้ชบ้ริการตกลงจะชาํระค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการแก่ธนาคาร ตามกาํหนดเวลาท่ีไดต้กลงไวก้บั

ธนาคารและอตัราท่ีธนาคารกาํหนด โดยยนิยอมใหธ้นาคารหกับญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการท่ีมี

อยูก่บัธนาคารเพ่ือชาํระค่าธรรมเนียมตามรายการท่ีเกิดข้ึน 

 ทั้งน้ี ธนาคารขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้ไดต้าม

อตัราท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควรเม่ือใดก็ได ้ โดยธนาคารจะแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบล่วงหน้าไม่นอ้ย

กวา่ 30 (สามสิบ) วนั ก่อนท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอตัราใหม่จะมีผลใชบ้งัคบั 

14. เพ่ือใหก้ารบริการบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ห่งขอ้ตกลงน้ี ผูใ้ชบ้ริการจึงขอมอบอาํนาจใหธ้นาคาร

หกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอยูก่บัธนาคาร เพ่ือดาํเนินการตามวิธีการแห่งขอ้ตกลง

ฉบบัน้ีต่อไป และผูใ้ชบ้ริการจะไม่ยกเลิกเพิกถอนการมอบอาํนาจดงักล่าวน้ีจนกวา่จะยกเลิก

ขอ้ตกลงต่อกนัเป็นลายลกัษณอ์กัษร. 

15.   ในกรณีท่ีมีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบของทางราชการ กาํหนดใหธ้นาคารตอ้งเปิดเผย

ขอ้มลู หรือธุรกรรมการเงินของผูใ้ชบ้ริการ ต่อเจา้หน้าท่ี หรือหน่วยงานของรฐั เม่ือธนาคารไดร้บั

การรอ้งขอ ผูใ้ชบ้ริการตกลงยนิยอมใหธ้นาคารเปิดเผยขอ้มลู และ/หรือจดัทาํรายการเก่ียวกบั

การทาํธุรกรรมทางการเงินของผูใ้ชบ้ริการต่อเจา้หน้าท่ี หรือหน่วยงานของรฐัไดทุ้กประการ 

16. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข และขอ้กาํหนดการใหบ้ริการรบัชาํระเงินดว้ย

การหกับญัชีอตัโนมติัแบบออนไลน์ ไดต้ามแต่จะเห็นสมควร นอกจากน้ีธนาคารมีสิทธิท่ีจะยกเลิก

บริการดงักล่าวไดไ้ม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเฉพาะแต่ผูใ้ชบ้ริการรายใดรายหน่ึงม่ือใดก็ได ้

โดยธนาคารจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วนั และในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการ

ประสงคจ์ะยกเลิกการใชบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหธ้นาคารทราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 30 (สามสิบ) วนั ก่อนวนัท่ีจะมีผลเป็นการยกเลิกการใชบ้ริการ 

17. เอกสารฉบบัน้ี ทาํข้ึน 2 (สอง) ฉบบั โดยธนาคารจะมอบใหผู้ใ้ชบ้ริการเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 1 (หน่ึง) 

ฉบบั 
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