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ค ำขอใชบ้ริกำร / เปล่ียนแปลง บริกำรรบัช ำระเงินดว้ยกำรหกับญัชีแบบออนไลน ์

ส ำหรบับริษทัผูช้  ำระเงิน แบบไมอ่อกรหสัผ่ำน (ODD-SSO) 

 สมคัรใชบ้ริการใหม ่  เปล่ียนแปลงขอ้มลูส่วนท่ี......................................................         วนัท่ี  (วนั/เดือน/ปี พ.ศ.) / /

สว่นที่ 1: ขอ้มูลทัว่ไป 

สมคัรใชบ้ริกำรในนำมบุคคลธรรมดำ 

ช่ือผูส้มคัร(ไทย) : ............................................................................................................ ...... 

ช่ือผูส้มคัร(องักฤษ) : ............................................................................................................. 

ท่ีอยูต่ำมบตัรประชำชน 

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

แขวง/ต าบล ..............................................เขต/อ าเภอ................................................. จงัหวดั......................................  รหสัไปรษณีย ์

วนัท่ีเกิด (วนั/เดือน/ปี พ.ศ.)   :  /  /      เลขท่ีประจ าตวัประชาชน: 

สมคัรใชบ้ริกำรในนำมนิตบุิคคล 

ช่ือบริษัท(ไทย) : ....................................................................................................... ...... 

ช่ือบริษัท(องักฤษ) : ............................................................................................................. 

ท่ีอยูจ่ดทะเบียนตำมหนงัสือรบัรอง หรือตำมบตัรประชำชน 

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

แขวง/ต าบล ..............................................เขต/อ าเภอ................................................. จงัหวดั......................................  รหสัไปรษณีย ์

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

เลขท่ีประจ าตวัผูเ้สียภาษี: 

ผูต้ิดตอ่หลกั 

ช่ือ-นามสกุล…......................................................................................................................  ต าแหน่ง …............................................................................ 

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

หมายเหตุ: ธนาคารจะจดัส่งใบเสร็จรบัเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางอีเมลท่ี์ระบุน้ี 

สว่นที่ 2 : รำยละเอียดของบริกำร 

2.1 ประสงคช์  ำระเงินใหก้บั   บริษัท : บริษทัหลกัทรพัย ์หยวนตำ้ (ประเทศไทย) จ  ำกดั 

2.2 ช่ือยอ่บริษัท/รหสัท่ีไดร้บัจำกผูร้บัช  ำระ  :   (อยา่งนอ้ย 6 ตวั ไมเ่กิน 12 ตวั)

2.3 รำยละเอียดของบญัชีท่ีตอ้งกำรน ำเขำ้ระบบเพ่ือรบัช ำระเงินและใชห้กัค่ำธรรมเนียม 

เลขท่ีบญัชี  -  -  - 

ช่ือเจา้ของบญัชี................................................................................ สาขา ................................................................................................... 

ลายเซ็น 

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

ผูม้ีอ านาจลงนามตามตวัอย่างท่ีใหไ้วก้บัธนาคาร 

ส่วนของเจา้หน้าท่ีธนาคาร 

ผลการตรวจสอบลายเซ็น 

 ถูกตอ้ง  ไมถู่กตอ้ง เหตุผล.................................................. 

ลายมือเจา้หนา้ท่ีธนาคารพรอ้มประทบัตรา 

................................................................................................... 

ส าหรบัช าระหน้ี และ/หรือบรรดาภาระผูกพนัต่างๆ ใหก้บับริษัท หลกัทรพัย ์ หยวนตำ้ (ประเทศไทย) จ  ำกดั (ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “บริษัทผูร้บัช าระเงิน”) ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมใหธ้นาคาร

ด าเนินการหกัเงิน ถอนเงินจากบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้ เพ่ือช  าระหน้ี และ/หรอืบรรดาภาระผกูพนัตา่งๆ ใหแ้ก่บรษิัทผูร้บัช  าระเงิน ตามค าสัง่หกับญัชีของขา้พเจา้ หรอืผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายจาก

ขา้พเจา้ หรอืตามขอ้มลู/ค าสัง่ท่ีไดร้บัจากบรษัิทรบัผูช้  าระเงิน ตามเง่ือนไขและวธีิการแหง่การใชบ้รกิารตามค าขอใชบ้รกิารฉบบัน้ีทกุประการ ทัง้น้ี หากเกิดความเสียหายใดๆ ขา้พเจา้ยนิยอม

รบัผิดชอบทัง้ส้ิน 

  Y   U  A   N   T   A   P   Y   R
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ส่วนที่ 3: ค่ำธรรมเนียมกำรใชบ้ริกำร 

3.1 คา่ธรรมเนียมรายเดือน      จ านวน  ............................. บาท  โดยหกัทุกวนัท าการแรกของเดือน 

3.2 คา่ธรรมเนียมการท ารายการช าระเงิน 

  หกัท่ีบริษัทผูร้บัช าระเงิน   :   หกัทนัทีท่ีเกิดรายการ   หกัทุกส้ินเดือน 

ในเขตส านักหกับญัชี นอกเขตส านักหกับญัชี 

รายการละ 

....................บาท 
วงเงินไมเ่กิน .....................  บาทต่อรายการ 
รายการละ  ........................  บาท 

วงเงินเกิน ........................................  บาทต่อรายการ 
หมื่นละ .............................  บาท คิดตั้งแต่ 1 บาทแรก 
คา่ธรรมเนียมต า่สุด .........................  บาทต่อรายการ 
คา่ธรรมเนียมสูงสุด .........................  บาทต่อรายการ 

       ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่รายละเอียดต่างๆ ท่ีใหไ้วน้ี้เป็นความจริงทุกประการ และขา้พเจา้ไดร้บัทราบและตกลงปฏิบติัตามเง่ือนไข และขอ้ก าหนดการใชบ้ริการช าระเงินดว้ย

การหกับญัชีอตัโนมติัแบบออนไลน์ และคูมื่อการใชบ้ริการช าระเงินดว้ยการหกับญัชีอตัโนมติัแบบออนไลน์ ตลอดจนขอ้ก าหนด ขอ้ตกลง ระเบียบ ค าสัง่ ประกาศต่างๆ ของธนาคารท่ี

เก่ียวกบัการใหบ้ริการดงักล่าว หรือบริการประเภทอ่ืนของธนาคารท่ีมีอยูแ่ลว้ในขณะน้ี และ/ หรือท่ีจะมีในในภายหนา้ รวมทั้งขา้พเจา้ตกลงวา่บรรดาการกระท าต่าง ๆ ท่ีท าข้ึนบนระบบ

อิเล็กทรอนิกส ์ ใหถื้อวา่เป็นการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ฎหมายตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ พ.ศ. 2544 และภายใตบ้งัคบัของกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง ท่ีมีอยูใ่นขณะน้ี หรือท่ีจะมีต่อไปในภายหนา้ ทั้งน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆ  

       ขา้พเจา้ยินยอมรบัผิดชอบทั้งส้ินและขา้พเจา้ยินดีใหธ้นาคาร บริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย และผูท่ี้ธนาคารมอบหมาย ใชข้อ้มลูของขา้พเจา้ เพื่อการพิจารณาและ

ด าเนินการเสนอผลิตภณัฑ ์บริการ และ ตอบขอ้เสนอพิเศษอ่ืนใหแ้ก่ขา้พเจา้ และ/หรือ เพื่อการอ่ืนได ้

ผูส้มคัรใชบ้ริการลงชื่อ  x……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  (………………………………………………………………………………………………………………………………………) 

 ผูม้ีอ านาจลงนาม 

เง่ือนไขและขอ้ก ำหนดกำรใหบ้ริกำรช ำระเงินดว้ยกำรหกับญัชีอตัโนมตัิแบบออนไลน์

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดน้ีใชบ้งัคบัระหว่าง บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า 

“ธนาคาร”) กบัผูท่ี้มีความประสงคท่ี์จะใชบ้ริการหกัเงิน และน าเงินเขา้บญัชี (ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า 

“ผูใ้ชบ้ริการ”) โดยผ่านช่องทางบริการ Online Direct Debit โดยมอบอ านาจใหธ้นาคารเป็นผูม้ีอ านาจ

หกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการ และ/หรือบุคคลซ่ึงผูใ้ชบ้ริการระบุ เพื่อน าเงินเขา้บญัชีเงินฝาก

ของคู่คา้ของผูใ้ชบ้ริการ และ/หรือบุคคลซ่ึงผูใ้ชบ้ริการระบุ ในการช าระหน้ี และ/หรือบรรดาภาระ

ผูกพนัต่างๆ ท่ีผูใ้ชบ้ริการ และ/หรือคู่คา้ของผูใ้ชบ้ริการ มีต่อกนั 

1. ผูใ้ชบ้ริการสามารถช าระค่าสินคา้ และ/หรือบริการไดโ้ดยผ่านช่องทาง Online Direct Debit ใน

ระบบของธนาคาร โดยมิตอ้งมาติดต่อธนาคาร และสามารถใชบ้ริการไดต้ามวนั และเวลาท่ี

ธนาคารก าหนด

2. ธนาคารจะใหบ้ริการหกัเงิน และน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากของคู่คา้ของผูใ้ชบ้ริการ เฉพาะรายท่ีมี

บญัชีเงินฝากไวก้บัส านักงานสาขาของธนาคาร และส านักงานสาขาดงักล่าวอยู่ในเครือข่ายของ

การบริการดว้ยคอมพิวเตอรร์ะบบออนไลน์เท่าน้ัน

3. การใหบ้ริการตามขอ้ตกลงฉบบัน้ี ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งส่งค าขอใชบ้ริการพรอ้มดว้ยค าสัง่ในการน า

เงินเขา้บญัชีใหแ้ก่ธนาคาร ในรปูของขอ้มลูทางอิเล็กทรอนิกส ์ผ่านช่องทาง Online Direct Debit

ตามท่ีไดต้กลงกบัธนาคาร โดยผูใ้ชบ้ริการสามารถติดต่อขอรบัขั้นตอนการใชบ้ริการ Online

Direct Debit ไดท่ี้ธนาคาร หรือคู่คา้ของผูใ้ชบ้ริการโดยตรง

4. เมื่อธนาคารไดร้บัขอ้มูลจากผูใ้ชบ้ริการ หรือคู่คา้ของผูใ้ชบ้ริการ (ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการ

มอบหมายใหคู้่คา้ของผูใ้ชบ้ริการเป็นผูส่้งค าสัง่) ธนาคารจะด าเนินการหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก

ของผูใ้ชบ้ริการ และ/หรือบญัชีเงินฝากของบุคคลท่ีผูใ้ชบ้ริการระบุ ท่ีมีอยู่กบัธนาคาร ตาม

จ านวนท่ีผูใ้ชบ้ริการหรือคู่คา้ของผูใ้ชบ้ริการไดม้ีค าสัง่ในทนัที และธนาคารจะน าเงินท่ีไดจ้าก

การหกับญัชีดงักล่าวเขา้บญัชีเงินฝากของคู่คา้ของผูใ้ชบ้ริการ หรือบุคคลท่ีผูใ้ชบ้ริการระบุ

ภายในวนัน้ัน

5. กรณีท่ีคู่คา้ของผูใ้ชบ้ริการเปิดบริการช าระเงินดว้ยการหกับญัชีอตัโนมติั แบบ Payment with

Hold เมื่อธนาคารไดร้บัค าสัง่ทางอิเล็กทรอนิกสจ์ากผูใ้ชบ้ริการ หรือคู่คา้ของผูใ้ชบ้ริการ ใหก้นั

เงินในบญัชีเงินฝาก เพื่อการช าระค่าสินคา้และหรือบริการท่ีผูใ้ชบ้ริการไดส้ัง่ซ้ือจากคู่คา้ของ

ผูใ้ชบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการยินยอมใหธ้นาคารด าเนินการกนัเงินในบญัชีเงินฝากตามจ านวนท่ีไดร้บั

แจง้จากคู่คา้ของผูใ้ชบ้ริการ ทั้งน้ี ผูใ้ชบ้ริการตกลงท่ีจะไม่ถอนเงินตามจ านวนท่ีกนัไว ้ จาก

บญัชีเงินฝากไม่ว่าดว้ยวิธีการใดๆ ทั้งส้ิน 

6. ผูใ้ชบ้ริการรบัทราบว่าในกรณีท่ีเงินในบญัชีเงินฝากมีไม่เพียงพอกบัจ านวนท่ี คู่คา้ของ

ผูใ้ชบ้ริการ มีค าสัง่ใหก้นัเงินไว ้ธนาคารจะไม่ด าเนินการกนัเงิน  และผูใ้ชบ้ริการรบัทราบท่ี

จะไม่สามารถท าธุรกรรมในครั้งน้ันได ้ และกรณีดงักล่าวผูใ้ชบ้ริการจะตกลงวิธีการช าระเงิน

กบัคู่คา้ของผูใ้ชบ้ริการโดยตรงและไม่ถือเป็นกรณีท่ีธนาคารตอ้งรบัผิดชอบใด ๆ ต่อ

ผูใ้ชบ้ริการหรือคู่คา้ของผูใ้ชบ้ริการทั้งส้ิน

7. เมื่อธนาคารไดร้บัค าสัง่ทางอิเล็กทรอนิกสจ์ากคู่คา้ของผูใ้ชบ้ริการใหห้กัเงินจ านวนท่ีกนัไว ้

ตามขอ้ 5 ผูใ้ชบ้ริการยินยอมใหธ้นาคารด าเนินการหกัเงินจ านวนดงักล่าวเขา้บญัชีเงินฝาก

ของคู่คา้ของผูใ้ชบ้ริการ ตามท่ีคู่คา้ของผูใ้ชบ้ริการก าหนด

8. ผูใ้ชบ้ริการรบัทราบและยินยอมว่าคู่คา้ของผูใ้ชบ้ริการสิทธิส่งค าสัง่ใหห้กัเงินจากบญัชีเงิน

ฝากไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี

8.1.  ในกรณีท่ีจ านวนเงินตามค าสัง่สงูกว่าจ านวนเงินท่ีกนัไว ้

- ใหห้กัเงินจ านวนเท่ากบัจ านวนเงินท่ีกนัไว ้  ถา้เงินในบญัชีเงินฝากมีจ านวนต า่

กว่าจ านวนเงินตามค าสัง่ หรือ  

- ใหห้กัเงินจ านวนเท่ากบัจ านวนเงินตามค าสัง่ ถา้เงินในบญัชีเงินฝากมีจ านวน

เท่ากบัหรือสงูกว่าจ านวนเงินตามค าสัง่  

8.2. ในกรณีท่ีจ านวนเงินตามค าสัง่ต า่กว่าจ านวนเงินท่ีกนัไว ้ ใหห้กัเงินตามจ านวนตาม

ค าสัง่ และใหถื้อว่าการกนัเงินในส่วนท่ีเหลือเป็นอนัยกเลิกไป เวน้แต่ คู่คา้ของ

ผูใ้ชบ้ริการ.จะมีค าสัง่ใหก้นัเงินในส่วนท่ีเหลือ เพื่อหกับญัชีในคราวต่อไป 

9. หากจ านวนเงินท่ีคู่คา้ผูใ้ชบ้ริการแจง้แก่ธนาคารไม่ถูกตอ้ง และธนาคารไดท้ าการหกัเงินจาก

บญัชีเงินฝาก ซ่ึงคู่คา้ของผูใ้ชบ้ริการไดร้บัเงินจ านวนดงักล่าวเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้  ของ

ผูใ้ชบ้ริการตกลงจะด าเนินการเรียกรอ้งเงินจ านวนดงักล่าวจากคู่คา้ของผูใ้ชบ้ริการโดยตรง

ทั้งน้ี ผูใ้ชบ้ริการขอสละสิทธิในการเรียกรอ้งหรือฟ้องรอ้งธนาคารใหช้ดใชจ้ านวนเงิน

ดงักล่าว

10. ในกรณีธนาคารตอ้งเสียหายอย่างใดจากการด าเนินการตามหนังสือยินยอมฉบบัน้ี

ผูใ้ชบ้ริการตกลงรบัผิดชอบชดใชค่้าเสียหายใหแ้ก่ธนาคาร เวน้แต่เป็นความเสียหายท่ีเกิด

จากความผิดพลาดของเจา้หน้าท่ี และ/หรือพนักงาน และหรือตวัแทนธนาคารท่ีกระท าไป

ประทบัตรา 

(ถา้มี) 

    /   /
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โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ และหรือความผิดพลาดอนัเกิดจากระบบของธนาคาร และหรือ

ความผิดพลาดอนัเกิดจากระบบของคู่คา้ของผูใ้ชบ้ริการ 

11. ผูใ้ชบ้ริการตกลงว่าธนาคารไม่จ าตอ้งแจง้การหกับญัชีใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบแต่อย่างใด เน่ืองจาก

ผูใ้ชบ้ริการสามารถทราบผลการหกับญัชีดงักล่าวไดจ้ากสมุดคู่ฝาก (Pass Book) หรือรายการ

เคล่ือนไหวบญัชี (Statement) ของผูใ้ชบ้ริการหรือจากใบรบั/ใบเสร็จรบัเงินของคู่คา้ของ

ผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยู่แลว้

12. ในกรณีท่ีขอ้มลูบญัชีเงินฝากท่ีกล่าวขา้งตน้ไดเ้ปล่ียนแปลงไปอนัเป็นเหตุเน่ืองมาจาก การ

ยกเลิก/เพิ่มสาขาและหรือการควบรวมของธนาคาร โดยท่ีไม่ส่งผลกระทบกบัเลขท่ีบญัชีของ

ผูใ้ชบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการตกลงใหห้นังสือยินยอมฉบบัน้ีคงมีผลใชบ้งัคบัดว้ยทุกประการ

13. ผูใ้ชบ้ริการตกลงใหห้นังสือยินยอมฉบบัน้ีมีผลใชบ้งัคบันับแต่วนัท่ีระบุไวข้า้งตน้ และยงัคงมีผลใช้

บงัคบัไดต้ลอดไป จนกว่าผูใ้ชบ้ริการจะไดเ้พิกถอนโดยการแจง้เป็นลายลักษณอ์กัษรใหธ้นาคาร

และคู่คา้ของผูใ้ชบ้ริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน

14. ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการมีวงเงินกูเ้บิกเกินบญัชี การสัง่จ่ายเงินนอกจากจะเป็นไปตามท่ีตกลงใน

สญัญากูเ้บิกเงินเกินบญัชีท่ีผูใ้ชบ้ริการท าไวก้บัธนาคารแลว้ ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคาร

หรือคู่คา้ของผูใ้ชบ้ริการ (ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการมอบหมายใหคู้่คา้ของผูใ้ชบ้ริการเป็นผูส้ัง่จ่าย)

เป็นผูส้ัง่หกัเงินจากบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัท่ีมีวงเงินกูเ้บิกเงินเกินบญัชีไดด้ว้ย โดย

ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหถื้อว่าการสัง่จ่ายเงิน หรือการหกัเงินในบญัชีดงักล่าวเป็นหน้ีกูเ้บิกเงิน

เกินบญัชีตามสญัญาท่ีผูใ้ชบ้ริการมีอยู่กบัธนาคารทั้งส้ิน

15. หากเงินฝากในบญัชีของผูใ้ชบ้ริการ และ/หรือบุคคลท่ีผูใ้ชบ้ริการระบุ มีไม่พอหกั หรือไม่มีเงินให้

หกั หรือบญัชีปิดแลว้ หรือในกรณีท่ีวงเงินกูเ้บิกเงินเกินบญัชีของผูใ้ชบ้ริการไดถู้กใชจ้นเต็มวงเงิน

แลว้ ใหถื้อว่าเป็นการหกัเงินไม่ได ้ และธนาคารจะไม่หกัเงินจากบญัชีน้ันๆ เพื่อช าระเพียง

บางส่วนของจ านวนท่ีระบุในค าสัง่ใหห้กัเงินจากบญัชีน้ันๆ ดว้ย  อย่างไรก็ดี ไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆ ก็

ตาม หากธนาคารไดจ่้ายเงิน และ/หรือน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากของบุคคลซ่ึงผูใ้ชบ้ริการระบุไป

แลว้ ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งคืนเงินจ านวนดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคาร หรือใหธ้นาคารมีสิทธิท่ีจะหกั หรือ

ถอน หรือเดบิตบญัชีเงินฝากอ่ืนใดของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอยู่กบัธนาคาร ตามจ านวนท่ีจ่าย หรือเขา้

บญัชีเงินฝากของบุคคลซ่ึงผูใ้ชบ้ริการระบุน้ันไปคืนได ้ และหากการหกั หรือเดบิตบญัชีเงินฝาก

ดงักล่าวท าใหบ้ญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการมียอดเป็นลูกหน้ีธนาคาร หรือมียอดเป็นลกูหน้ี

เพิ่มขึ้ นไม่ว่าเป็นจ านวนเงินเท่าใดก็ตาม ผูใ้ชบ้ริการยอมใหถื้อว่ายอดท่ีผูใ้ชบ้ริการเป็นลกูหน้ี

หรือท่ีเป็นลูกหน้ีเพิ่มขึ้ นน้ัน เป็นเงินท่ีผูใ้ชบ้ริการเบิกเกินบญัชีไปจากธนาคาร ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการตก

ลงช าระดอกเบ้ียซ่ึงค านวณจากเงินท่ีคา้งช าระน้ันได ้ ในอตัราดอกเบ้ียผิดนัดท่ีธนาคารประกาศ

เรียกเก็บจากลกูคา้โดยทัว่ไป และในกรณีท่ีธนาคารประกาศเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียผิดนัด

ดงักล่าวขา้งตน้เมื่อใดก็ตาม ผูใ้ชบ้ริการยินยอมใหธ้นาคารเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียผิดนัด

ดงักล่าวไดท้นัที โดยไม่จ าตอ้งท าความตกลงยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรใดๆ อีก

16. การหกัเงินจากบญัชีของบุคคลซ่ึงผูใ้ชบ้ริการระบุ จะตอ้งอยู่ภายใตเ้ง่ือนไข ดงัน้ี

16.1. ในกรณีท่ีบุคคลท่ีผูใ้ชบ้ริการระบุ ไม่มีบญัชีเงินฝากอยู่กบัธนาคาร ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้ง

ด าเนินการใหบุ้คคลท่ีผูใ้ชบ้ริการระบุ เปิดบญัชีเงินฝากไวก้บัธนาคาร 

16.2. ธนาคารจะท าการหกัเงินของบุคคลซ่ึงผูใ้ชบ้ริการระบุ ก็ต่อเมื่อบุคคลซ่ึงผูใ้ชบ้ริการระบุ

ไดท้ าความตกลง หรือมีค าสัง่เป็นลายลกัษณอ์กัษร เป็นท่ีพอใจแก่ธนาคาร ใหอ้ านาจ

ธนาคารในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของตนเขา้ช าระหน้ี และ/หรือความผูกพนัใดๆ 

ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ 

16.3. ธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของบุคคลซ่ึงผูใ้ชบ้ริการระบุ เฉพาะรายท่ีมีเงินอยู่ใน

บญัชีเพียงพอท่ีจะหกัไดเ้ท่าน้ัน 

17. ในกรณีท่ีเกิดความผิดพลาดในการหกัเงินจากบญัชี ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ ก็ตาม ผูใ้ชบ้ริการ

ยินยอมใหธ้นาคารมีอ านาจแกไ้ขความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้ นน้ันใหถู้กตอ้งไดต้ามความเป็นจริง

รวมทั้งตกลงยินยอมใหธ้นาคารด าเนินการหกัเงินจากบญัชีของผูใ้ชบ้ริการ เพื่อเป็นการแกไ้ข

ขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดขึ้ นไดท้นัที โดยมิจ าตอ้งแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบล่วงหน้า และหากความ

ผิดพลาดบกพร่องดงักล่าว เป็นเหตุใหธ้นาคารตอ้งจ่ายเงินแทนไป ผูใ้ชบ้ริการตกลงช าระคืน

ใหแ้ก่ธนาคารจนครบถว้น

18. การกระท าใดๆ ของผูใ้ชบ้ริการ และ/หรือคู่คา้ของผูใ้ชบ้ริการ โดยผ่านบริการดงักล่าว ถือ

ว่าถูกตอ้งสมบรูณ ์ หากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้ นต่อธนาคาร ไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม

ผูใ้ชบ้ริการตอ้งรบัผิดชอบชดใชใ้หแ้ก่ธนาคารจนส้ินเชิง

19. ภายหลงัจากการหกัเงิน และ/หรือโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของบุคคลซ่ึงผูใ้ชบ้ริการระบุ

เรียบรอ้ยแลว้ ธนาคารขอสงวนสิทธิท่ีจะแจง้หรือไม่แจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบก็ได ้ ถา้ใน

กรณีท่ีธนาคารไดแ้จง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบถึงการหกั และ/หรือโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝาก

ของบุคคลซ่ึงผูใ้ชบ้ริการระบุแลว้ ถา้ไม่มีการทกัทว้งภายใน 7 (เจ็ด) วนัท าการ จะถือว่า

การด าเนินการของธนาคารถูกตอ้งทุกประการ

20. ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดในการหกัเงิน และ/หรือโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของบุคคลซ่ึง

ผูใ้ชบ้ริการระบุเกิดขึ้ น เน่ืองจากความผิดพลาดของขอ้มลูท่ีไดร้ับจากผูใ้ชบ้ริการ และ/

หรือไม่ว่าดว้ยเหตุผลประการใด ๆ ก็ตาม ผูใ้ชบ้ริการตกลงจะด าเนินการเรียกรอ้งเงิน

จ านวนดงักล่าวจากบุคคลซ่ึงผูใ้ชบ้ริการระบุโดยตรง ทั้งน้ี โดยผูใ้ชบ้ริการขอสละสิทธิใน

การเรียกรอ้งใหธ้นาคารหกั หรือถอนเงินจากบญัชีเงินฝากของบุคคลซ่ึงผูใ้ชบ้ริการระบุ

คืนใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ และขอสละสิทธิในการฟ้องรอ้งใหธ้นาคารชดใชเ้งินท่ีธนาคารได้

น าเขา้บญัชีเงินฝากของบุคคลซ่ึงผูใ้ชบ้ริการระบุ ตามขอ้มลูท่ีธนาคารไดร้บัจาก

ผูใ้ชบ้ริการ ไม่ว่าในรปูแบบใด อีกทั้งผูใ้ชบ้ริการขอรบัรองว่าจะไม่กระท าการใดๆ อันมีผล

ใหธ้นาคารตอ้งเขา้มีส่วนร่วมใดๆ ในขอ้พิพาทระหว่างผูใ้ชบ้ริการ กบับุคคลซ่ึงผูใ้ชบ้ริการ

ระบุ และหากผูใ้ชบ้ริการมีขอ้ต่อสู ้ และ/หรือสิทธิเรียกรอ้งใดๆ ก็จะไปว่ากล่าวกนัเองกบั

บุคคลซ่ึงผูใ้ชบ้ริการระบุเป็นอีกส่วนหน่ึงต่างหาก

21. หากเกิดความผิดพลาด บกพร่องของระบบการใหบ้ริการของธนาคาร อนัเกิดจากระบบ

คอมพิวเตอร ์ ระบบไฟฟ้า หรือเพราะเหตุอ่ืนใดซ่ึงธนาคารไม่อาจคาดหมาย หรือไม่อยู่

ภายใตก้ารควบคุมจดัการของธนาคารแลว้ ธนาคารไม่จ าตอ้งรบัผิดชอบในความผิด

พลาด หรือบกพร่อง หรือความเสียหายใดๆ อนัอาจเกิดขึ้ นทั้งส้ิน

22. ผูใ้ชบ้ริการตกลงจะช าระค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการแก่ธนาคาร ตามก าหนดเวลาท่ีได้

ตกลงไวก้บัธนาคารและอตัราท่ีธนาคารก าหนด โดยยินยอมใหธ้นาคารหกับญัชีเงินฝาก

ของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอยู่กบัธนาคารเพื่อช าระค่าธรรมเนียมตามรายการท่ีเกิดขึ้ น ทั้งน้ี

ธนาคารขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้ไดต้ามอตัราท่ี

ธนาคารพิจารณาเห็นสมควรเมื่อใดก็ได ้ โดยธนาคารจะแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วนั ก่อนท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอตัราใหม่จะมีผลใช้

บงัคบั

23. เพื่อใหก้ารบริการบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ห่งขอ้ตกลงน้ี ผูใ้ชบ้ริการจึงขอมอบอ านาจให้

ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอยู่กบัธนาคาร เพื่อด าเนินการตาม

วิธีการแห่งขอ้ตกลงฉบบัน้ีต่อไป และผูใ้ชบ้ริการจะไม่ยกเลิกเพิกถอนการมอบอ านาจ

ดงักล่าวน้ีจนกว่าจะยกเลิกขอ้ตกลงต่อกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร.

24. ในกรณีท่ีมีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบของทางราชการ ก าหนดใหธ้นาคารตอ้ง

เปิดเผยขอ้มลู หรือธุรกรรมการเงินของผูใ้ชบ้ริการ ต่อเจา้หน้าท่ี หรือหน่วยงานของรฐั

เมื่อธนาคารไดร้บัการรอ้งขอ ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารเปิดเผยขอ้มูล และ/

หรือจดัท ารายการเกี่ยวกบัการท าธุรกรรมทางการเงินของผูใ้ชบ้ริการต่อเจา้หน้าท่ี หรือ

หน่วยงานของรฐัไดทุ้กประการ

25. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข และขอ้ก าหนดการใหบ้ริการรบัช าระ

เงินดว้ยการหกับญัชีอตัโนมติัแบบออนไลน์ ไดต้ามแต่จะเห็นสมควร นอกจากน้ีธนาคาร

มีสิทธิท่ีจะยกเลิกบริการดงักล่าวไดไ้ม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเฉพาะแต่ผูใ้ชบ้ริการ

รายใดรายหน่ึงมื่อใดก็ได ้โดยธนาคารจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ)

วนั และในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการประสงคจ์ะยกเลิกการใชบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งแจง้เป็น

ลายลกัษณอ์กัษรใหธ้นาคารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วนั ก่อนวนัท่ีจะมี

ผลเป็นการยกเลิกการใชบ้ริการ

26. เอกสารฉบบัน้ี ท าขึ้ น 2 (สอง) ฉบบั โดยธนาคารจะมอบใหผู้ใ้ชบ้ริการเก็บไวเ้ป็น

หลกัฐาน 1 (หน่ึง) ฉบบั




