คาขอยินยอมหักบัญชีบริการ ODD-RDD-RCDD (Payer)

ส่ วนที่ 1: ข้ อมูลผู้สมัคร
1.1 ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อผู้สมัครภาษาไทย …..................................................................................................................................................................................
ชื่อผู้สมัครภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) ........................................................................................................................................................
ผู้ตดิ ต่ อหลักของผู้สมัคร
ชื่อ-นามสกุล ............................................................................ ตาแหน่ ง ………........................................................................................
Email Address (ตัวพิมพ์ใหญ่) …................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้ ) …................................................................................................................................................
*หมายเหตุ – ผู้ใช้ บริการตกลงยินยอมให้ ผ้ ตู ิดต่อหลักเป็ นตัวแทนผู้ใช้ บริการในการแก้ ไข เปลี่ยนแปลงและจัดส่งข้ อมูลและ/หรือเอกสารใดๆ ของ
ผู้ใช้ บริการและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้ อง พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ องให้ แก่ธนาคาร รวมทังการรั
้
บแจ้ งข้ อมูลและ/หรือเอกสารใดๆ ที่ธนาคารแจ้ งและ/หรือ
นาส่งให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริการ ทังนี
้ ้ธนาคารจะดาเนินการแจ้ งการแก้ ไข เปลี่ยนแปลงข้ อมูลให้ ผ้ ตู ิดต่อหลักยืนยันกลับมาทางอีเมลที่ระบุข้างต้ น โดยธนาคาร
จะจัดส่งโดยอีเมล AppCashManagement@kasikornbank.com โดยให้ ถือว่ามีผลผูกพันผู้ใช้ บริการทุกประการ

ที่อยู่ท่ ีตดิ ต่ อได้

เหมือนกับที่อยู่จดทะเบียนหนังสือรับรอง

เลขที่ ......................... อาคาร .......................................................................................... ชัน้ .............. ห้ องเลขที่ .............. หมู่ที่ ..............
ตรอก/ซอย ....................................................... ถนน ....................................................... แขวง/ตาบล ........................................................
เขต/อาเภอ ...................................................... จังหวัด .................................................... รหัสไปรษณีย์ ___ ___ ___ ___ ___
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ผู้สมัครรับรองว่าการสมัครผลิตภัณฑ์/บริ การดังกล่าวเป็ นไปตามความประสงค์ของผู้สมัคร และรายละเอียดต่างๆ ที่ให้ ไว้ สาหรับการ
สมัครผลิตภัณฑ์/บริ การดังกล่าว เป็ นความจริ งทุกประการ และยินยอมให้ ธนาคารตรวจสอบและแลกเปลี่ยนข้ อมูลของผู้สมัครกับบุคคลหรื อ
สถาบันอื่นเพื่ออานวยความสะดวกและความปลอดภัยของผู้สมัคร ทังนี
้ ้ ผู้สมัครรับทราบ เข้ าใจ ตกลงผูกพันและปฏิบตั ิตามใบสมัครนี ้ ตาม
รายละเอียดในส่วนที่ 1 ข้ อมูลผู้สมัคร ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเปิ ดบริ การ และส่วนที่ 3 คาแนะนา เงื่อนไข และคู่มือการใช้ บริ การ* (ซึง่ มีรายละเอียด
ต่างๆ เช่น คาแนะนา หลักเกณฑ์ ข้ อกาหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์/บริ การ การชาระค่าธรรมเนียม/ค่าใช้ จ่าย/ค่าปรั บ สัญญาสินเชื่ อที่
เกี่ยวข้ อง การกระทาโดยใช้ รหัสผ่าน (PIN) ตามแต่กรณี) ที่ได้ รับในวันสมัคร ที่จะจัดส่งให้ ในภายหลัง และ/หรื อที่อยู่ในเว็บไซต์/ ประกาศต่างๆ
ของธนาคารที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริ การ ทังที
้ ่มีอยู่ในขณะนี ้และ/หรื อที่จะมีในภายหน้ า โดยให้ ถือว่าเป็ นส่วนหนึง่ ของใบสมัครนี ้ด้ วย
ผู้สมัครตกลงยินยอมให้ ธนาคาร
(1) เก็บ/รวบรวม/ใช้ ข้อมูลใดๆของผู้สมัครที่มีอยู่กบั ธนาคาร หรื อที่ธนาคารได้ รับหรื อเข้ าถึงได้ จากแหล่งอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อการบริ หารจัดการธุรกิจ/การให้ บริ การ/การปฏิบตั ิตามกฎหมายของธนาคาร การที่ธนาคารจ้ าง/มอบหมายบุ คคลอื่นดาเนินการแทน
ไม่วา่ เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ/งานติดต่อสื่อสาร/งานติดตามทวงถาม/งานอื่นใด และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นอันชอบด้ วยกฎหมาย
(2) เปิ ดเผยข้ อมูลให้ แก่กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย/พันธมิตรทางธุรกิจ/ผู้ให้ บริ การภายนอก/ผู้ประมวลผลข้ อมูล/ผู้ สนใจจะ
เข้ ารับโอนสิทธิ/ผู้รับโอนสิทธิ/ผู้มีอานาจตามกฎหมาย หรื อหน่วยงาน/องค์กร/นิติบุคคลใด ๆ ที่มีสญ
ั ญาอยู่กับธนาคาร และยินยอมให้
ผู้รับข้ อมูลจากธนาคารดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปได้ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ แจ้ งไว้ ต่อธนาคาร (ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึง การ
เปิ ดเผยข้ อมูลที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ บริ การ และข้ อเสนอพิเศษต่างๆของผู้รับข้ อมูลจากธนาคาร) และ ( 3) ส่งหรื อโอน
ข้ อมูลไปยังต่างประเทศได้ ทังนี
้ ้ การให้ ข้อมูลเพิ่มเติมของผู้สมัครในภายหลังให้ อยู่ภายใต้ ข้อกาหนดนี ้ด้ วย
ข้ อควรระวัง!!
 ผู้สมัครควรเข้ าใจในผลิตภัณฑ์/บริ การ และคาแนะนา เงื่อนไข และคูม่ ือการใช้ บริ การ ก่อนตัดสินใจลงลายมือชื่อ โดยเจ้ าหน้ าที่
ธนาคารได้ ให้ คาอธิบายข้ อมูลผลิตภัณฑ์/บริ การให้ ครบถ้ วนและตอบข้ อซักถามจนกระจ่างแล้ ว หากมีข้อสงสัยหรื อต้ องการ
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ ที่ K-Biz Contact Center โทร.02-8888822
 สาหรั บผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ที่เกี่ยวข้ อง ธนาคารจะคิดดอกเบี ้ย/ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้ จ่ายตังแต่
้ วนั ที่ผ้ ูสมัครได้ รับสินเชื่อไปจาก
ธนาคาร กรณีผ้ สู มัครผิดนัดชาระหนี ้/ผิดสัญญา จะมีดอกเบี ้ย และค่าใช้ จ่ายในการติดตามทวงถามหนี ้เพิ่ม
*หมายเหตุ - รหัสมาตรฐานสิ่งพิมพ์ของคาแนะนา เงื่อนไข และคูม่ ือการใช้ บริการ : 9902095 TH-4-19 (v1e/CH_0419_KB989/0219)

ตราประทับ
(ถ้ามี)

ลงลายมือชื่อ
..................................................................................................................................................................................................
(ผู้มีอานาจลงนาม .....................................................................................................................................................................) ชื่อตัวบรรจง
/
/

อากรแสตมป์
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ส่ วนที่ 2: ข้ อมูลเปิ ดบริการ
2.1 ข้ อมูลบัญชีท่ ตี ้ องการสมัครใช้ บริการ
ลาดับที่

เลขที่บัญชี/ชื่อบัญชี

ชื่อบัญชี
(กรณีต้องการแสดงชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ
โปรดระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)

ลายมือชื่อเจ้ าของบัญชี
ตราประทับ (ถ้ ามี)

__ __ __ -__ -__ __ __ __ __-__
1

ผลการตรวจสอบลายมือชื่อ (สาหรั บเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร)

ถูกต้ อง
ไม่ถกู ต้ อง
2.2 ข้ อมูลอัตราค่ าธรรมเนียมการใช้ บริ การ
 กรณีผู้รบั ชาระเงิ นเป็ นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม ธนาคารจะการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้รับเงิน
 กรณีผู้ชาระเงิ นเป็ นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม ธนาคารจะหักบัญชีผ้ ชู าระเงินทันทีที่เกิดรายการ โดยใช้ อตั ราค่าธรรมเนียมตามประกาศอัตรา
ค่าธรรมเนียมบริการของธนาคาร หรือ ตามอัตราค่าธรรมเนียมที่ได้ มีการตกลงไว้ กบั บริษัทผู้รับเงิน
2.3 ข้ อมูลบริษัทผู้รับเงิน (คู่ค้า) และข้ อมูลผู้ใช้ งานระบบ
ข้ อมูลผู้ใช้ งานและเงื่อนไขการอนุมัติ
ชื่อบริ ษัทผู้รับเงิน
(โปรดระบุข้อมูลให้ ครบถ้ วน ธนาคารจะดาเนินการส่ง User ID ทาง Email และ Password ทาง SMS)
(ระบุเพียง 1 บริษัทเท่ านั้น)
ผู้ใช้งานคนที ่ 1
สานักงานประกันสังคม
ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย: .............................................................................................................................
กรมสรรพากร
Email Address (ตัวพิมพ์ใหญ่): .................................................................................................................
กรมสรรพสามิต
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ในประเทศไทย): ..................................................................................................
การประปานครหลวง
ผู้ใช้งานคนที ่ 2
การไฟฟ้านครหลวง
ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย: .............................................................................................................................
อื่นๆ............................
Email Address (ตัวพิมพ์ใหญ่): .................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ในประเทศไทย): ..................................................................................................
ผู้ตรวจสอบรายการ
กรมศุลกากร
ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย: .............................................................................................................................
การยางแห่งประเทศไทย
Email Address (ตัวพิมพ์ใหญ่): .................................................................................................................
หอการค้ าไทย
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ในประเทศไทย): ..................................................................................................
กสทช.
ผู้อนุมตั ิ รายการคนที ่ 1
การบินไทย
ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย: .............................................................................................................................
อื่นๆ............................
Email Address (ตัวพิมพ์ใหญ่): .................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ในประเทศไทย): ..................................................................................................
ผู้อนุมตั ิ รายการคนที ่ 2
ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย: .............................................................................................................................
Email Address (ตัวพิมพ์ใหญ่): .................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ในประเทศไทย): ..................................................................................................
เงือ่ นไขการอนุมตั ิ รายการ
อนุมตั ิเพียง 1 ท่าน
อนุมตั ิ 2 ท่านร่วมกัน อื่นๆ (โปรดระบุ) .............................................................
*หมายเหตุ - กรณีต้องการชาระเงินให้ กบั บริษัทผู้รับเงินอื่นๆ โปรดระบุเอกสารแนบ : ข้ อมูลบริษัทผู้รับเงิน (คูค่ ้ า)
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ส่ วนที่ 3 : คาแนะนา เงื่อนไข และคู่มือการใช้
คาขอยินยอมหักบัญชีบริการ ODD-RDD-RCDD (Payer)
คาแนะนา เงื่อนไข และคู่มือการใช้ บริ การทั่วไป
ข้ อ 1
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
1.1
เมื่อผู้สมัครที่มีชื่อปรากฏและลงลายมือชื่อในใบสมัคร (“ผู้ใช้ บริการ”) ลงทะเบียน/สมัครใช้ บริการตามกระบวนการของธนาคารเรียบร้ อย
แล้ ว ธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริการทราบผลการลงทะเบียน/สมัครใช้ บริการ และกาหนดเวลาเริ่มใช้ บริการได้ ผ่านช่องทางที่ธนาคาร
กาหนด
ผู้ใช้ บริการสามารถระบุ/สร้ างบัญชีผ้ ใู ช้ งาน (User ID) ได้ ตามจานวนที่ธนาคารกาหนด โดยบัญชีผ้ ใู ช้ งาน (User ID) ในแต่ละหน้ าที่จะ
สามารถทารายการได้ ภายใต้ หน้ าทีแ่ ละเงื่อนไขที่กาหนดในใบสมัคร
“ผู้ใช้ งาน” หมายถึง บุคคลที่ผ้ ใู ช้ บริ การระบุให้ เป็ นผู้ติดต่อหลัก ผู้ติดต่อประสานงาน Administrator Maker Viewer Verifier หรื อ
Authorizer และ/หรือบุคคลที่ผ้ ใู ช้ บริการมอบหมาย โดยผู้ใช้ บริการสามารถเปลี่ยนแปลงผู้ใช้ งานได้ โดยแจ้ งให้ ธนาคารทราบล่วงหน้ าตาม
วิธีการที่ระบุไว้ ในเงื่อนไขการใช้ บริการนี ้
1.2
ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ บริการและ/หรือผู้ใช้ งานใช้ บญ
ั ชีผ้ ใู ช้ งาน (User ID) รหัสผ่าน (Password) PIN Token One Time Password (OTP) บัตร
เอทีเอ็ม บัตรเดบิต บัตรเครดิต รหัสลับ แผ่นจานแม่เหล็กทีบ่ รรจุโปรแกรม และ/หรือเครื่องมืออื่นใด ในการ Log in เข้ าใช้ บริการต่างๆ
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การโอนเงินเข้ าหรือออกจากบัญชีเงินฝาก (รวมเรียกว่า “เครื่องมือโอนเงิน”) ผู้ใช้ บริการตกลง ดังนี ้
1.2.1
เมื่อผู้ใช้ บริการได้ รับอนุมตั ิให้ ใช้ บริการแล้ ว ธนาคารจะส่งเครื่องมือโอนเงินไปยังช่องทางรับข้ อมูลของผู้ใช้ บริการและ/หรือผู้ใช้ งาน ตามที่
ธนาคารกาหนด โดยในการเข้ าสูร่ ะบบครัง้ แรก ระบบจะบังคับให้ เปลี่ยนเครื่องมือโอนเงินโดยอัตโนมัติ ทังนี
้ ้ “ช่ องทางรั บข้ อมูล”
หมายถึง ที่อยู่ Email Address หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือบริการ/ช่องทางอื่นที่ผ้ ใู ช้ บริการตกลงไว้ กบั ธนาคาร
1.2.2
หากธนาคารกาหนดให้ จะต้ องใช้ บริการ (ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน) ผ่านเครื่องมือโอนเงิน ผู้ใช้ บริการจะต้ องระบุเครื่อ งมือโอนเงินตามที่
ธนาคารกาหนด
1.2.3
ผู้ใช้ บริ การจะต้ องเก็บรักษาเครื่ องมือโอนเงินไว้ ในที่ปลอดภัยและเป็ นความลับของผู้ใช้ บริ การเท่านัน้ และจะต้ องควบคุมให้ ผ้ ูใช้ งาน
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการใช้ บริการนี ้อย่างเคร่งครัดด้ วย การเปิ ดเผยเครื่ องมือโอนเงินถือเป็ นการปฏิบตั ิผิ ดเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ หากเกิด
ความเสียหายประการใดจากการที่ผ้ ใู ช้ บริ การและ/หรื อผู้ใช้ งานเปิ ดเผยหรื อกระทาการใดๆ จนทาให้ บุคคลอื่นล่วงรู้หรื อได้ รับเครื่ องมือ
โอนเงิน หรื อเครื่ องมือโอนเงินสูญหาย ผู้ใช้ บริ การจะต้ องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้ ก่อนที่ธนาคารจะอายัด หรื อระงับการใช้
เครื่องมือโอนเงินนัน้ ทังนี
้ ้ ผู้ใช้ บริการสามารถเปลี่ยนแปลงเครื่องมือโอนเงินได้ ด้วยตนเองตลอดเวลา ภายใต้ เงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
1.2.4
ในกรณีที่เครื่องมือโอนเงินสูญหาย/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 หรือสาขาของธนาคาร ในวันและเวลาทาการของธนาคาร
1.2.5
ผู้ใช้ บริการสามารถอายัดหรือระงับการใช้ เครื่องมือโอนเงินหรือการโอนเงินที่มีข้อตกลงล่วงหน้ า หรื อระงับการใช้ บริ การได้ โดยติดต่อ KBIZ Contact Center หมายเลข 02-8888822 ตลอด 24 ชัว่ โมง หรื อสาขาของธนาคาร ในวันและเวลาทาการของธนาคาร โดยธนาคาร
จะดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จตามระยะเวลาดังนี ้
1.2.5.1 การอายัดหรือระงับการใช้ เครื่องมือโอนเงิน ภายใน 24 ชัว่ โมงนับแต่เวลาที่ธนาคารได้ รับคาสัง่ หรือรับแจ้ งจากผู้ใช้ บริการครบถ้ วน
1.2.5.2 การอายัดหรื อระงับการโอนเงินที่มีข้อตกลงล่วงหน้ า ภายใน 1 รอบบิลถัดไปนับแต่วนั ที่ได้ รับคาสัง่ หรื อรับแจ้ งจากผู้ใช้ บริ การครบถ้ วน
ทังนี
้ ้ “การโอนเงินที่มีข้อตกลงล่ วงหน้ า ” หมายถึง การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้ อตกลงที่ทาไว้ ล่วงหน้ า เช่น การหักบัญชีเพื่อ
ชาระค่าบริการสาธารณูปโภค การหักบัญชีเพื่อชาระค่าสินค้ า/บริการ
1.2.5.3 การระงับการใช้ บริการ ตามระยะเวลาที่ธนาคารกาหนดสาหรับแต่ละบริการ
1.2.6
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ บริการ ผู้ใช้ บริ การควรหลีกเลี่ยงการกาหนดให้ ผู้ติดต่ อหลัก ผู้ติดต่ อประสานงาน Administrator
Viewer Maker Verifier และ Authorizer เป็ นบุคคลเดียวกัน รวมทัง้ หลีกเลี่ยงการมอบเครื่ องมือโอนเงินให้ แก่ ผู้ติดต่ อหลัก ผู้ติดต่ อ
ประสานงาน Administrator Viewer Maker Verifier และ Authorizer ที่เป็ นบุคคลเดียวกัน
1.3
ผู้ใช้ บริการตกลงให้ ผ้ ใู ช้ งานมีอานาจกระทาการแทนผู้ใช้ บริการในการใช้ บริการได้ ตามเงื่อนไขการใช้ บริการนี ้ โดยผู้ใช้ บริ การตกลงว่าการ
กระทาของผู้ใช้ งานมีผลผูกพันผู้ใช้ บริการเสมือนผู้ใช้ บริ การกระทาการเองทุกประการ และการกระทาใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การ
เบิกจ่าย/ถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก การโอนเงิน การหักบัญชีเงินฝาก การขอแก้ ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมบริ การ การตกลงยอมรับการ
แก้ ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมของบริการ/ค่าธรรมเนียม/ค่าบริ การ/ค่าใช้ จ่าย/ค่าปรับ/ภาษี อากร/เงื่อนไขการใช้ บริ การ ที่ธนาคารได้ แจ้ งให้
ทราบผ่านช่องทางต่างๆ) ผ่านเครื่ องมือโอนเงิน ไม่ว่าจะเป็ นการกระทาของผู้ใช้ บริ การเอง ผู้ใช้ งาน หรื อบุคคลอื่นใด และไม่ว่าโด ย
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1.5
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1.8

1.9

1.10

ประการใดก็ตาม ให้ ถือว่าถูกต้ องสมบูรณ์ และมีผลผูกพันผู้ใช้ บริ การเสมือนผู้ใช้ บริ การกระทาการเอง รวมทังให้
้ ถือว่าผู้ใช้ บริ การได้ ล ง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ ไว้ แก่ธนาคารเพื่อเป็ นหลักฐานในการทาธุรกรรมในครัง้ นัน้ ๆ โดยถูกต้ องสมบูรณ์แล้ วนับแต่เวลาที่ยืนยันทา
ธุรกรรม ซึ่งผู้ใช้ บริ การไม่สามารถยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงได้ ผู้ใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารสามารถใช้ ข้อมูลการทาธุรกรรมดังกล่าวเป็ น
ต้ นฉบับเอกสารที่ใช้ เป็ นพยานหลักฐานในการพิสจู น์วา่ ผู้ใช้ บริการได้ ทาธุรกรรมนัน้ และใช้ ดาเนินการทางกฎหมายได้ ทกุ ประการ
ผู้ใช้ บริ การยอมรับและรับทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ บริ การผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากผู้ใช้ บริ การสามารถทา
ธุรกรรมด้ วยตนเองได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องมีเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดยืนยันและ/หรือมอบให้ แก่ธนาคารอีกแต่ประการใด เว้ นแต่ธุรกรรมที่
ธนาคารกาหนดให้ ต้ องทาเอกสารหรื อหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้ ถูกต้ องตามวิ ธีการและ/หรื อประเพณี ของธนาคารในเรื่ องนัน้ ๆ ทัง้ นี ้
ผู้ใช้ บริการต้ องตรวจสอบยอดเงินภายหลังจากทาธุรกรรมทุกครัง้
ผู้ใช้ บริการจะต้ องติดต่อ K-BIZ Contact Center หมายเลข 02-8888822 ตลอด 24 ชัว่ โมง หรือสาขาของธนาคาร ในวันและเวลาทาการ
ของธนาคาร เพื่อดาเนินการดังต่อไปนี ้ตามที่ธนาคารกาหนด
 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของผู้ใช้ บริการ ผู้ใช้ งาน การใช้ บริการ และ/หรือบัญชีที่ผกู กับบริการ
 แจ้ งระงับการใช้ บริการชัว่ คราว (Hold)
 ยกเลิกการระงับใช้ บริการชัว่ คราว (Unhold) และ/หรือยกเลิกการใช้ บริการ
ทังนี
้ ้ การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (Reset Password) และ/หรื อการปลดล็อกบัญชีผ้ ใู ช้ งาน (Unlock User ID) ผู้ใช้ งานสามารถติดต่อ
Administrator หรือ K-BIZ Contact Center หมายเลข 02-8888822 ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง
ผู้ใช้ บริการสามารถดูข้อมูลการทารายการชาระค่าสินค้ า/บริการ และ/หรือข้ อมูลการโอนเงิน ย้ อนหลังได้ และผู้ใช้ บริการจะได้ รับหลักฐาน
การทารายการชาระค่าสินค้ า/บริการ และ/หรือข้ อมูลการโอนเงิน ผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่ธนาคารกาหนด
“หลักฐานการทารายการ” หมายถึง ใบบันทึกรายการ ใบแจ้ งการชาระค่าสินค้ า/บริการ ใบแจ้ งการโอนเงิน ใบแจ้ งรายการ (Statement)
และหลักฐานอื่นใดที่ทาด้ วยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือสื่อบันทึกข้ อมูลอื่นใดที่ใช้ เก็บข้ อมูล หรือที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ กาหนดขึ ้นใน
อนาคต
ในกรณีที่บญ
ั ชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครเป็ นบัญชีเงินฝากของบุคคลอื่น (“เจ้ าของบัญชี”) ผู้ใช้ บริการตกลงปฏิบตั ิดงั นี ้
ผู้ใช้ บริการจะดาเนินการให้ เจ้ าของบัญชีลงนามในหนังสือยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของเจ้ าของบัญชีตามแบบฟอร์ มที่
ธนาคารกาหนด เพื่อทาธุรกรรมของผู้ใช้ บริการ และชาระค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใช้ จา่ ย/ค่าปรับ/ภาษีอากรที่เกิดขึ ้นจากการใช้ บริ การ
ทังนี
้ ้ ผู้ใช้ บริการจะดาเนินการให้ เจ้ าของบัญชีไม่ยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมนี ้จนกว่าจะยกเลิกการใช้ บริการ
ผู้ใช้ บริการจะดาเนินการให้ เจ้ าของบัญชีคงเงินในบัญชีเงินฝากของเจ้ าของบัญชีอย่างน้ อยเท่ากับรายการที่ธนาคารจะต้ องหักเงิน
ในกรณีที่เจ้ าของบัญชีแจ้ งยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมและ/หรื อคาสัง่ ให้ หกั เงิน ธนาคารจะไม่หกั เงินจากบัญชีเงินฝากของเจ้ าของบัญชี
และผู้ใช้ บริ การจะติดตามเจรจากับเจ้ าของบัญชี เพื่อการรับชาระหนีแ้ ละ/หรื อบรรดาภาระผูกพันใดๆ ที่ผ้ ใู ช้ บริ การและเจ้ าของบัญชีมีต่อกัน
และ/หรือเพื่อการทาธุรกรรมของผู้ใช้ บริ การต่อไปเอง
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ธนาคารได้ รับแจ้ งการยกเลิกหรื อเพิกถอนดังกล่าว แต่ไม่อาจแก้ ไขข้ อมูลระบบงานได้ ทนั ไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม
และธนาคารได้ ดาเนินการใดๆ กับบัญชีเงินฝากของเจ้ าของบัญชีตามที่ได้ รับคาสั่งหรื อข้ อมูลใดที่เกี่ยวข้ องจากผู้ใช้ บริ การแล้ วไม่ว่า
ลักษณะใดก็ตาม ผู้ใช้ บริการยอมรับว่าการดาเนินการดังกล่าวของธนาคารถูกต้ องและผู้ใช้ บริการจะรับผิดชอบโดยตรงต่อเจ้ าของบัญชี
ผู้ใช้ บริการยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้ บริ การที่ระบุในใบสมัครและ/หรื อบัญชีเงินฝากอื่นใดที่ผ้ ใู ช้ บริ การมีอยู่กับ
ธนาคาร โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบ เพื่อให้ ธนาคารดาเนินการตามเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ โดยจะไม่ยกเลิกหรื อเพิกถอนความ
ยินยอมนี ้จนกว่าจะยกเลิกการใช้ บริการ
ผู้ใช้ บริการตกลงว่า ธนาคารและผู้ใช้ บริ การจะต้ องอยู่ภายใต้ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ คาสัง่ คู่มือ คาขอความร่วมมือ และ/หรื อ
หลักเกณฑ์ใดๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ศาล หน่วยงานกากับดูแล หน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจ หรือธนาคาร (แล้ วแต่กรณี) ทังที
้ ่มีอยู่
ในขณะนีแ้ ละจะมีในภายหน้ า (รวมเรี ยกว่า “กฎหมายและกฎเกณฑ์ ท่ เี กี่ยวข้ อง”) หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้ อง ผู้ใช้ บริ การตกลงว่าในการใช้ บริ การ ผู้ใช้ บริ การจะต้ องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องที่เปลี่ยนแปลงนัน้ ทันที
ตามที่ธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบ หากผู้ใช้ บริ การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง จนเป็ นเหตุให้
ธนาคารถูกเรียกค่าปรับ ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้ จา่ ย ผู้ใช้ บริการตกลงรับผิดชอบชดใช้ คา่ ปรับ ค่าเสียหาย และ/หรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าว
พร้ อมดอกเบี ้ยในอัตราดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมที่ปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขหรื อผิดนัดชาระหนีแ้ ละอัตราดอกเบี ้ยกู้เบิกเงินเกินบัญชีโดยไม่มีสั ญญา
หรือส่วนที่เกินวงเงินตามสัญญา ( “ดอกเบีย้ ผิดนัด”) ให้ แก่ธนาคาร นับแต่วนั ที่ธนาคารได้ ชาระค่าปรับ ค่าเสียหาย และ/หรื อค่าใช้ จ่าย
ดังกล่าว จนกว่าผู้ใช้ บริการจะชาระให้ ธนาคารครบถ้ วน
ในกรณีที่ธนาคารจะต้ องหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครเพื่อทารายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริการ หรือในกรณีที่ผ้ ใู ช้ บริการ
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จะต้ องคืนเงิน ชดใช้ และ/หรือชาระหนี ้ให้ แก่ธนาคารตามใบสมัครและ/หรือเงื่อนไขการใช้ บริการนี ้ ผู้ใช้ บริการยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิ
ระงับการเบิกถอน และ/หรือหักเงินพร้ อมดอกเบี ้ยทังหมด
้
(หากมี) จากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้ บริการที่ระบุในใบสมัคร บัญชีเงินฝากอื่นใด
ที่ผ้ ใู ช้ บริการมีอยูก่ บั ธนาคาร และ/หรือเงินจานวนใดที่ผ้ ใู ช้ บริการเป็ นเจ้ าของหรือเป็ นเจ้ าหนี ้ธนาคารเพื่อชาระหนี ้ดังกล่าวได้ ทนั ที
ในกรณีที่เงินในบัญชีเงินฝากและ/หรือเงินดังกล่าวไม่เพียงพอให้ หกั ชาระหนี ้ ผู้ใช้ บริการตกลงชาระหนี ้ที่ค้างชาระให้ แก่ธนาคารจนครบถ้ วน
หากผู้ใช้ บริการมีบญ
ั ชีกระแสรายวันและวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีเดินสะพัดอยู่ ผู้ใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคารหักเงินในวงเงินกู้เบิกเงินเกิน
บัญชีเพื่อชาระหนี ้ดังกล่าวได้ ทกุ ประการ และผู้ใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคารหักเงินได้ เกินกว่าวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีได้ ด้วย โดยให้ ถือว่า
เป็ นหนี ้กู้เบิกเงินเกินบัญชี และผู้ใช้ บริการตกลงชาระคืนให้ แก่ธนาคารตามเงื่อนไขในหนังสือสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีที่ผ้ ใู ช้ บริ การทาไว้
กับธนาคารทุกประการ ทังนี
้ ้ หากผู้ใช้ บริ การไม่มีวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี ผู้ใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีกระแสรายวัน
เพื่อชาระหนี ้ดังกล่าวได้ ทกุ ประการ และผู้ใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคารหักเงินได้ เกินจานวนที่มีอยู่ในบัญชีกระแสรายวันได้ โดยให้ ถือว่ า
จานวนเงินที่ปรากฏเป็ นยอดหนีห้ รื อเป็ นยอดหนีเ้ พิ่มขึน้ ในบัญชีกระแสรายวันดังกล่าวเป็ นเงินที่ผ้ ใู ช้ บริ การได้ ก้ เู บิกเงินเกินบัญชีไ ปจาก
ธนาคาร และผู้ใช้ บริการตกลงชาระคืนให้ แก่ธนาคารตามเงื่อนไขในคาขอเปิ ดบัญชีกระแสรายวันที่ผ้ ใู ช้ บริการทาไว้ กบั ธนาคารทุกประการ
ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ บริการเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัคร ไม่วา่ เมื่อใดและด้ วยเหตุใดก็ตาม ให้ เงื่อนไขการใช้ บริการนี ้มีผลบังคับใช้
กับบัญชีเงินฝากที่เปลี่ยนแปลงทุกประการ
ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัคร เพื่อดาเนินการตามเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ และ/หรื อเพื่อชาระหนี ้
และ/หรือความรับผิดชอบของผู้ใช้ บริการ ผู้ใช้ บริการจะไม่สามารถทารายการในครัง้ นันๆ
้ ได้
การให้ บริ การและดาเนินการที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนช่องทางการให้ บริ การต่างๆ ที่ธนาคารจัดทาขึน้ เป็ นการอานวยความสะดวกให้ กับ
ผู้ใช้ บริการ ความรับผิดตามธุรกรรมที่เกี่ยวข้ อง ผู้ใช้ บริการและธนาคารแต่ละฝ่ ายต้ องรับผิดชอบต่ออีกฝ่ ายในความเสียหายที่เกิดขึ ้นจาก
การที่ฝ่ายตนกระทาโดยผิดพลาดหรือประมาทเลินเล่อ ปฏิบตั ิผิดข้ อตกลงที่มีกบั ธนาคาร หรือกระทาโดยไม่ชอบด้ วยกฎหมาย แต่ไม่ต้อง
รับผิดชอบต่ออีกฝ่ ายหนึ่งในความเสียหายที่เกิดจากเหตุสดุ วิสยั หรื อเหตุอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออานาจควบคุมสัง่ การของฝ่ ายตน ทังนี
้ ้
ธนาคารมีความรับผิ ดหาก (1) ธนาคารไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ระงับการโอนเงินที่มีข้อตกลงล่วงหน้ า หรื อไม่ระงับเครื่ องมือโอนเงินตามที่
ได้ รับแจ้ งจากผู้ใช้ บริการ ตามเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ และต่อมาเกิดรายการโอนเงินผ่านบริ การขึน้ (2) ธนาคารยังไม่ได้ ส่งมอบเครื่ องมือ
โอนเงินให้ แก่ผ้ ูใช้ บริ ก าร และเกิดรายการโอนเงินผ่านบริ การโดยไม่ชอบขึน้ (3) เกิดรายการโอนเงินผ่านบริ การโดยไม่ชอบอันไม่ใช่
ความผิดของผู้ใช้ บริ การ หรื อ (4) ธนาคารไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ โอนเงินของผู้ใช้ บริ การ จนเป็ นเหตุให้ เจ้ าของบัญชีปลายทางไม่ได้ รับเงิน
จากการโอนเงินโดยเสร็จสิ ้นสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการใช้ บริการนี ้ เว้ นแต่การไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ นัน้ เกิดจากการที่ผ้ ใู ช้ บริ การมีเงินในบัญชี
ไม่พอ และ/หรือไม่มี หรือถูกระงับการใช้ วงเงินสินเชื่อกับธนาคาร และ/หรื อการโอนเงินมีผลทาให้ ยอดเงินในบัญชีเกินกว่าวงเงินสินเชื่อ ที่
ตกลงกับธนาคาร และ/หรืออยูร่ ะหว่างการดาเนินการทางกฎหมาย และ/หรื อธนาคารได้ แจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบถึงความขัดข้ องของการ
โอนเงินก่อนหรือในขณะทาการโอนเงินแล้ ว และ/หรือผู้ใช้ บริการปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขหรือข้ อตกลงกับธนาคาร
ผู้ใช้ บริการยอมรับว่า กรณีเกิดรายการโอนเงินผ่านบริการ เนื่องจากเครื่องมือโอนเงินสูญหายหรื อถูกโจรกรรม ผู้ใช้ บริ การยอมรับผิดตาม
จานวนเงินโอนนันที
้ ่เกิดก่อนธนาคารจะดาเนินการอายัดหรือระงับการใช้ เครื่ องมือโอนเงินหรื อการโอนเงินที่มีข้อตกลงล่วงหน้ าแล้ วเสร็ จ
ตามระยะเวลาที่กาหนด
หากความเสียหายเกิดขึ ้นจากเครื่องมือหรืออุปกรณ์การใช้ บริ การของผู้ใช้ บริการ ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรื อระบบอินเทอร์ เน็ต
ขัดข้ อง ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ
ผู้ใช้ บริการรับรองว่า บรรดาเอกสาร ข้ อมูล รายละเอียดใดๆ ที่ให้ แก่ธนาคาร ไม่วา่ ในรูปแบบใดและไม่วา่ ผู้ใช้ บริการหรือบุคคลที่
ผู้ใช้ บริการมอบหมายจะเป็ นผู้ให้ ครบถ้ วน ถูกต้ องแท้ จริง เป็ นปั จจุบนั และเป็ นข้ อมูลที่ธนาคารสามารถนามาใช้ ในการให้ บริการและ
นามาปรับปรุงข้ อมูลในระบบของธนาคารให้ เป็ นปั จจุบนั ได้ โดยผู้ใช้ บริการมีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการใช้ บริการและ
ทาธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริการ และธนาคารไม่มีหน้ าที่ต้องตรวจสอบความครบถ้ วน ถูกต้ องแท้ จริง และเป็ นปั จจุบนั ของเอกสาร
ข้ อมูล และรายละเอียดดังกล่าว ทังนี
้ ้ หากเกิดความเสียหายใดๆ เนื่องจากเอกสาร ข้ อมูล หรือรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้ วน ถูกต้ อง
แท้ จริง หรือเป็ นปั จจุบนั หรือผู้ใช้ บริการไม่มีสิทธิหรือไม่มีความสามารถตามกฎหมายในการใช้ บริการหรือทาธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
บริการ ผู้ใช้ บริการตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบเพียงฝ่ ายเดียว
หากผู้ใช้ บริการประสงค์จะแก้ ไขข้ อมูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ผู้ใช้ บริการจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ า
ไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือตามวิธีการที่ธนาคารกาหนด
เว้ นแต่ธนาคารจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น ในกรณีผ้ ใู ช้ บริการพบข้ อผิดพลาดใดๆ จากการดาเนินการที่เกี่ยวข้ องกับบริ การ ในกรณีมีเหตุต้อง
ระงับการดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริการเป็ นการชัว่ คราว ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน หรือในกรณีการยกเลิกการระงับการดาเนินการ
ดังกล่าว ผู้ใช้ บริ การสามารถติดต่อ K-BIZ Contact Center หมายเลข 02-8888822 หรื อช่องทางอื่นที่ธนาคารจะแจ้ งให้ ทราบ เมื่อ
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ผู้ใช้ บริ การดาเนินการต่างๆ ตามกระบวนการที่ธนาคารกาหนดครบถ้ วนสมบูรณ์แล้ ว ธนาคารจะระงับการดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จตาม
ระยะเวลาที่ ธ นาคารแจ้ งแก่ผ้ ูใ ช้ บ ริ การ โดยผู้ใ ช้ บ ริ การยังคงต้ องรั บ ผิ ด ชอบการด าเนิ น การ และธุ รกรรมที่ เกิ ด ขึน้ ก่อนครบกาหนด
ระยะเวลาดังกล่าว ทังนี
้ ้ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการไม่ดาเนินการตามคาขอใดที่ขดั ต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
ในกรณีผ้ ใู ช้ บริการพบข้ อผิดพลาดใดๆ จากการชาระเงิน/โอนเงิน หรือมีเหตุต้องระงับการดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริการ ผู้ใช้ บริ การ
จะต้ องให้ ข้อมูลเรื่อง วัน เวลา ผู้ที่เกี่ยวข้ อง จานวนเงิน ลักษณะธุรกรรม และข้ อมูลอื่นใดตามที่ธนาคารร้ องขอ และธนาคารจะสอบสวน
ตามที่ได้ รับแจ้ ง ตรวจสอบข้ อเท็จจริง และ/หรือแก้ ไขข้ อผิดพลาด (หากมี) ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ใช้ บริ การสามารถใช้ บริ การได้ ตามจานวนครัง้ และจานวนเงินสูงสุดตามที่ธนาคารกาหนดและ/หรื อตามที่ธนาคารปลายทางสามารถ
ให้ บริการได้ ทังนี
้ ้ ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากตามจานวนเงินและค่าธรรมเนียม/ค่าบริ การ/ค่าใช้ จ่าย/ค่ าปรับ/ภาษี อากร (หากมี)
ตามข้ อตกลงที่ผ้ ใู ช้ บริการมีกบั ธนาคาร โดยเงินจะถูกโอนเข้ าบัญชีผ้ รู ับโอนในวันที่รายการมีผลตามที่แต่ละธนาคารปลายทางกาหนด
ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการหักเงินจากและ/หรือโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัคร ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม ผู้ใช้ บริ การยินยอมให้
ธนาคารแก้ ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ ้นให้ ถกู ต้ องได้ ตามความเป็ นจริง รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการหักเงินจากและ/หรื อโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝาก
ดังกล่าวได้ ทนั ที โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริการทราบล่วงหน้ า และหากความผิดพลาดดังกล่าวเป็ นเหตุให้ ธนาคารต้ องชาระเงินแทนผู้ใช้ บริ การ
ไปก่อน ผู้ใช้ บริ การตกลงชาระคืนให้ แก่ธนาคารจนครบถ้ วน พร้ อมดอกเบี ้ยผิดนัดนับแต่วนั ที่ธนาคารชาระเงิน จนกว่าผู้ใช้ บริ การจะชาระให้
ธนาคารครบถ้ วน
ในกรณีที่ความผิดพลาดในการหักเงินและ/หรือโอนเงินไม่ได้ เกิดขึ ้นจากธนาคาร ผู้ใช้ บริการจะตรวจสอบและเรียกร้ องหรือคืนเงินดังกล่าว
ให้ แก่คพู่ ิพาทของผู้ใช้ บริการโดยตรง โดยผู้ใช้ บริการสละสิทธิเรียกร้ องให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของคู่พิพาทของผู้ใช้ บริ การคืน
ให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริการ และสละสิทธิเรียกร้ องหรือฟ้องร้ องให้ ธนาคารชดใช้ เงินดังกล่าว อีกทังผู
้ ้ ใช้ บริ การจะไม่กระทาการใดอันมีผลให้ ธนาคาร
ต้ องมีสว่ นร่วมในข้ อพิพาทระหว่างผู้ใช้ บริการกับคูพ่ ิพาทของผู้ใช้ บริการ และหากผู้ใช้ บริ การมีข้อต่อสู้และ/หรื อสิทธิเรี ยกร้ องใดๆ ก็จะไป
ว่ากล่าวกันเองกับคูพ่ ิพาทของผู้ใช้ บริการ

1.22

ในกรณีที่ มีเหตุสุดวิ สัยหรื อเหตุอื่น ใดอันท าให้ ธ นาคารไม่ส ามารถให้ บริ การได้ ผู้ใช้ บ ริ การตกลงให้ ธ นาคารพิจารณาให้ บ ริ การหรื อ
ดาเนินการตามที่เห็นสมควร ผู้ใช้ บริ การตกลงให้ ความร่วมมือแก่ธนาคารอย่างเต็มที่และทุกวิถีทางในการปรับปรุ งการให้ บริ การของ
ธนาคารเพื่อความสะดวกในการใช้ บริการของผู้ใช้ บริการตามที่ธนาคารร้ องขอ

1.23

ผู้ใช้ บริการตกลงว่า ธนาคารจะโอนสิทธิ ประโยชน์ และ/หรือหน้ าที่ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนตามเงื่อนไขการใช้ บริการนี ้ให้ แก่บคุ คล และ/
หรื อสถาบันการเงินใดๆ ก็ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากผู้ใช้ บริ การแต่อย่างใด แต่ผ้ ใู ช้ บริ การจะโอน
สิทธิ ประโยชน์ และ/หรือหน้ าที่ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนตามเงื่อนไขการใช้ บริ การนีใ้ ห้ แก่บุคคลใดไม่ได้ โดยเด็ดขาด เว้ นแต่ได้ รับความ
ยินยอมจากธนาคารล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

1.24

การล่าช้ า หรื องดเว้ นใดๆ ในการใช้ สิทธิของธนาคารตามกฎหมาย หรื อตามเงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนคู่ มือ ระเบียบ และบันทึกเสียงของ
ธนาคารในระบบโทรศัพท์ ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิหรือให้ ความยินยอมในการดาเนินการใดๆ แก่ผ้ ใู ช้ บริการแต่ประการใด

1.25

บรรดาหนังสือ จดหมาย คาบอกกล่า ว ข้ อมูลใดๆ ที่ธนาคารส่งให้ ผ้ ูใช้ บ ริ การไปยังช่องทางรับ ข้ อมูลที่ระบุใ นใบสมัครหรื อแจ้ งไว้ กับ
ธนาคาร ไม่ว่าจะส่งเอง ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไม่ลงทะเบียน ส่ง Email ส่ง Short Message Service (SMS) หรื อส่งผ่าน
ช่องทางรั บข้ อมูลอื่น ไม่ว่า จะมีผ้ ูรับไว้ หรื อไม่ หรื อส่งให้ ไม่ได้ ไม่ว่าเพราะเหตุใ ด ให้ ถือว่าหนังสือ จดหมาย คาบอกกล่าว หรื อข้ อมู ล
ดังกล่าวได้ สง่ ถึงผู้ใช้ บริการโดยชอบแล้ ว อนึ่ง หากมีการย้ าย เปลี่ยนแปลง หรือรือ้ ถอนช่องทางรับข้ อมูล ผู้ใช้ บริการจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคาร
ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทันที

1.26

ในกรณีที่เงื่อนไขการใช้ บริการเฉพาะของบริการใดไม่ได้ ระบุรายละเอียดในเรื่องใดไว้ เป็ นการเฉพาะ ให้ ใช้ บงั คับ ตามเงื่อนไขการใช้ บริ การ
ทัว่ ไป ในกรณีที่เงื่อนไขการใช้ บริการเฉพาะของบริการใดขัดหรือแย้ งกับเงื่อนไขการใช้ บริ การทัว่ ไป ให้ ใช้ บงั คับตามเงื่อนไขการใช้ บริ การ
เฉพาะของบริการนัน้ และให้ ถือว่าเงื่อนไขการใช้ บริการเฉพาะของบริการนันเป็
้ นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้ บริ การนีด้ ้ วย แต่หากมีความ
ไม่ชดั เจนในเงื่อนไขใด ผู้ใช้ บริการตกลงปฏิบตั ิตามคาวินิจฉัยของธนาคารทุกประการ

1.27

ถ้ าข้ อความใดในเงื่อนไขการใช้ บริการนี ้ กลายเป็ นโมฆะ ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรื อใช้ บงั คับไม่ได้ ในประการใด ให้ ข้อความที่
เหลือ ยังคงชอบด้ วยกฎหมาย สมบูรณ์ และใช้ บังคับได้ ตามกฎหมาย และไม่เสียไปเพราะความเป็ นโมฆะ ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ไม่
สมบูรณ์ หรือใช้ บงั คับไม่ได้ ของข้ อความดังกล่าวนัน้
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1.28

เงื่อนไขการใช้ บริการนี ้ให้ ใช้ บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ ศาลไทยเป็ นศาลที่มีเขตอานาจในการพิจารณาข้ อพิพาทที่เกิดขึ ้น

1.29
ข้ อ 2.
2.1

เงื่อนไขการใช้ บริการนี ้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของใบสมัคร ด้ วย
ค่ าธรรมเนียม/ค่ าบริการ/ค่ าใช้ จ่าย/ค่ าปรับ/ภาษีอากร
ผู้ใช้ บริการตกลงชาระค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใช้ จา่ ย/ค่าปรับ (หากมี) ที่เกี่ยวข้ องกับบริ การ ทังที
้ ่มีอยู่ในขณะนี ้ และจะมีในภายหน้ า
ตามที่ธนาคารกาหนดและแจ้ งหรือประกาศให้ ผ้ ใู ช้ บริการทราบ
ทังนี
้ ้ ผู้ใ ช้ บริ การตกลงว่า ธนาคารมีสิทธิ และดุลยพินิ จที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าบริ การ/ค่าใช้ จ่า ย/ค่าปรับ และ/หรื อวิธีการ
คานวณ ตามที่ธนาคารเห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริการทราบ หรือประกาศ ณ ที่ทาการ สาขา หรื อในเว็บไซต์ของ
ธนาคารเป็ นคราวๆ ไป โดยให้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้ บริการนี ้ด้ วย เว้ นแต่การเปลี่ยนแปลงนันท
้ าให้ ผ้ ใู ช้ บริ การได้ รับประโยชน์
ธนาคารไม่ต้องแจ้ งหรือประกาศให้ ทราบแต่อย่างใด และถือว่าผู้ใช้ บริการตกลงยินยอมด้ วยทุกประการ
ภาษีอากร ค่าใช้ จา่ ยต่างๆ รวมทังค่
้ าฤชาธรรมเนียมใดๆ อันจะพึงมีตามกฎหมาย ผู้ใช้ บริการตกลงรับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียว
กรณีที่ผ้ ูใช้ บ ริ การไม่ชาระค่า ธรรมเนี ยม/ค่า บริ การ/ค่า ใช้ จ่าย/ค่า ปรับ /ภาษี อากร/ค่า ฤชาธรรมเนียม (หากมี) ที่เกี่ ยวข้ องกับ บริ การ
ผู้ใช้ บริ การตกลงว่าผู้ใช้ บริการมีหนี ้ค้ างชาระกับธนาคารตามจานวนเงินดังกล่าว ซึง่ เป็ นหนีท้ ี่ถึงกาหนดชาระโดยพลัน โดยผู้ใช้ บริ การตก
ลงชาระหนี ้ดังกล่าวคืนให้ แก่ธนาคาร พร้ อมดอกเบี ้ยผิดนัดจนกว่าผู้ใช้ บริการจะชาระให้ ธนาคารครบถ้ วน
การสิน้ สุดของบริการและผลการสิน้ สุด
ผู้ใช้ บริการตกลงยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้ บริการนี ้ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยให้ ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของ

2.2
2.3

ข้ อ 3.
3.1

เงื่อนไขการใช้ บริ การนีด้ ้ วย นอกจากนี ้ ธนาคารมีสิทธิระงับ เปลี่ยนแปลง และ/หรื อยกเลิกบริ การเมื่อใดก็ได้ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่ว น
หรือเฉพาะผู้ใช้ บริ การรายใดรายหนึ่ง โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ผู้ใช้ บริ การตกลงว่าธนาคารมีสิทธิ
ระงับ เปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกบริการ ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนได้ ทันทีตามที่ธนาคารเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการดาเนินการดังกล่าว
3.1.1
3.1.2

3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.2

3.3

ข้ อมูล รายละเอียด คารับรองหรือคายืนยันใดๆ ที่ผ้ ใู ช้ บริการให้ ไว้ แก่ธนาคาร ไม่เป็ นความจริง ไม่ถกู ต้ อง หรืออาจก่อให้ เกิดความเข้ า ใจ
ผิดในสาระสาคัญ
ปรากฏข้ อเท็จจริงที่ธนาคารเชื่อได้ วา่ ข้ อมูลและ/หรือรายละเอียดต่างๆ ที่ผ้ ใู ช้ บริ การแจ้ งแก่ธนาคารให้ ดาเนินการตามใบสมัคร หรื อการ
ใช้ บริการของผู้ใช้ บริการ อาจก่อให้ เกิดผลกระทบในทางที่ไม่เป็ นคุณ อาจกระทบต่อสิทธิของธนาคารหรือบุคคลอื่น อาจมีวตั ถุประสงค์อนั
ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย อาจขัดต่อความสงบเรียบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน อาจทาให้ ธนาคารปฏิบตั ิผิดกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้ อง หรืออาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของธนาคาร
ผู้ใช้ บริการปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขการใช้ บริการนี ้ไม่วา่ ข้ อหนึ่งข้ อใด รวมถึงการไม่ชาระค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใช้ จา่ ย/ค่าปรับ/ภาษีอากร
มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ ้นหรืออาจจะเกิดขึ ้นอันทาให้ ธนาคารเชื่อได้ วา่ จะมีผลกระทบต่อการดาเนินกิจการหรื อความสามารถในการชาระหนี ้
ของผู้ใช้ บริการ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงผู้ใช้ บริการเลิกกิจการ ถูกเพิกถอนทะเบียน ถูกระงับไม่ให้ ดาเนินธุรกิจ หรือชาระบัญชี
ธนาคารไม่สามารถหักเงินเพื่อดาเนินการตามใบสมัคร และเงื่อนไขการใช้ บริการนี ้
ธนาคารต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ บริ การประสงค์จะยกเลิกการใช้ บริ การใดบริ การหนึ่ง หรื อทุกบริ การตามเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ ผู้ใช้ บริ การจะต้ องแจ้ งใ ห้
ธนาคารทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร และดาเนินการต่างๆ ตามที่ธนาคาร
กาหนด ทังนี
้ ้ ธนาคารจะยกเลิกการใช้ บริการตามความประสงค์ของผู้ใช้ บริการโดยเร็ว โดยการยกเลิกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อธนาคารแจ้ งให้
ผู้ใช้ บริการทราบ
กรณีที่เงื่อนไขการใช้ บริการนี ้สิ ้นสุดลง ไม่วา่ ด้ วยเหตุใด ไม่เป็ นการยกเลิกภาระหน้ าที่ใดๆ ซึง่ ผู้ใช้ บริการยังปฏิบตั ิไม่ครบถ้ วนตามเงื่ อนไข
การใช้ บริการนี ้ จนกว่าผู้ใช้ บริการจะปฏิบตั ิภาระหน้ าที่ดงั กล่าวจนครบถ้ วนแล้ ว

คาแนะนา เงื่อนไข และคู่มือการใช้ คาขอยินยอมบริการ ODD-RDD-RCDD (Payer)
เป็ นบริการที่ผ้ ใู ช้ บริการตกลงให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้ บริการและ/หรือบุคคลทีผ่ ้ ใู ช้ บริการระบุ เข้ าบัญชีเงินฝากของคูค่ ้ าของ
ผู้ใช้ บริการและ/หรือบุคคลที่ผ้ ใู ช้ บริการระบุ ( “คูค่ ้ า”) เพื่อชาระหนี ้ ที่ผ้ ใู ช้ บริการและ/หรือบุคคลทีผ่ ้ ใู ช้ บริการระบุมีกบั คูค่ ้ าผ่าน บริการ Online Direct
Debit (ODD), Real Time Direct Debit (RDD), K-Payment Plan Services (RCDD) ทังนี
้ ้ ตามที่ธนาคารกาหนด
1.
ผู้ใช้ บริการสามารถชาระค่าสินค้ าและ/หรือบริการได้ ตามจานวนเงิน จานวนครัง้ วัน เวลา และเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด โดยไม่ต้องมา
ติดต่อธนาคาร
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2.

บริการนี ้ใช้ ได้ เฉพาะกับคูค่ ้ าที่มีบญ
ั ชีเงินฝากอยูก่ บั ธนาคารเท่านัน้

3.

ผู้ใช้ บริ การจะต้ องส่งคาสัง่ หักและนาเงินเข้ าบัญชีเงินฝากให้ แก่ธนาคาร ในรูปข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านบริ การ บริ การ Online Direct
Debit (ODD) / Real Time Direct Debit (RDD) / K-Payment Plan Services (RCDD)

4.

เมื่อธนาคารได้ รับคาสัง่ จากผู้ใช้ บริการหรือคูค่ ้ า (ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ บริการมอบหมายให้ คคู่ ้ าส่งคาสัง่ ) ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงิน ฝากของ
ผู้ใช้ บริการและ/หรือบุคคลที่ผ้ ใู ช้ บริการระบุที่มีอยูก่ บั ธนาคาร เท่ากับจานวนตามคาสัง่ ทันที และนาเงินดังกล่าวเข้ าบัญชีเงินฝากของคู่ค้า
ภายใน 24 ชัว่ โมง นับแต่ธนาคารหักเงินดังกล่าว

5.

ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ บริการมีบญ
ั ชีกระแสรายวันและวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี การสัง่ จ่ายหรือหักเงินนอกจากจะเป็ นไปตามหนังสือสัญญากู้เบิก
เงินเกินบัญชีที่ผ้ ใู ช้ บริการทาไว้ กบั ธนาคารแล้ ว ผู้ใช้ บริการตกลงให้ ธนาคารหรือคูค่ ้ า (ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ บริการมอบหมายให้ ค่คู ้ าส่งคาสัง่ ) สัง่
จ่ายหรือหักเงินจากบัญชีกระแสรายวันดังกล่าวได้ โดยให้ ถือว่าเป็ นหนีก้ ้ เู บิกเงินเกินบัญชีซึ่ง ผู้ใช้ บริ การตกลงชาระคืนให้ แก่ธนาคารตาม
หนังสือสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีดงั กล่าว

6.

หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้ใช้ บริการและ/หรือบุคคลที่ผ้ ใู ช้ บริการระบุ ไม่เพียงพอให้ หกั ตามบริการนี ้ มีการปิ ดบัญชีดงั กล่าว หรื อวงเงิน
กู้เบิกเงินเกินบัญชีของผู้ใช้ บริการเต็มวงเงิน ธนาคารจะไม่หกั เงินจากบัญชีดงั กล่าวเพียงบางส่วนของจานวนตามคาสัง่ ให้ หกั เงิน แต่หาก
ธนาคารได้ นาเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของคู่ค้าแล้ ว ผู้ใช้ บริ การจะต้ องคืนเงินจานวนดังกล่าวให้ แก่ธนาคารหรื อยินยอมให้ ธนาคารหักเงิน
จานวนดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากอื่นใดของผู้ใช้ บริการที่มีอยูก่ บั ธนาคาร หากการหักเงินดังกล่าวทาให้ บญ
ั ชีเงินฝากของผู้ใช้ บริ การมียอด
เป็ นลูกหนี ้ธนาคารหรือเป็ นลูกหนี ้เพิ่มขึ ้น ผู้ใช้ บริการตกลงให้ ถือว่าเป็ นเงินที่ผ้ ใู ช้ บริ การได้ เบิกเงินเกินบัญชีไปจากธนาคารซึ่ง ผู้ใช้ บริ การ
ตกลงชาระคืนให้ แก่ธนาคารตามเงื่อนไขในคาขอเปิ ดบัญชีกระแสรายวันที่ผ้ ใู ช้ บริการทาไว้ กบั ธนาคาร

7.

กรณีที่คคู่ ้ าใช้ บริการชาระเงินด้ วยการหักบัญชีอตั โนมัติ แบบ Payment with Hold

7.1

เมื่อธนาคารได้ รับคาสัง่ จากผู้ใช้ บริการหรือคูค่ ้ า (ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ บริการมอบหมายให้ คคู่ ้ าส่งคาสัง่ ) ให้ กนั เงินในบัญชีเงินฝากของผู้ใช้ บริ การ
และ/หรื อบุคคลที่ผ้ ูใช้ บริ การระบุ เพื่อชาระค่าสินค้ าและ/หรื อบริ การ ผู้ใช้ บริ การยินยอม (และจะดาเนินการให้ บุคคล ที่ผ้ ูใช้ บริ การระบุ
ยินยอม) ให้ ธนาคารกันเงินในบัญชีเงินฝากดังกล่าวเท่ากับจานวนตามคาสัง่ และจะไม่ถอน/โอนเงินจานวนที่กันไว้ ออกจากบัญชีเงินฝาก
ดังกล่าวไม่วา่ ด้ วยวิธีการใดๆ ทังสิ
้ ้น

7.2
7.3

ในกรณีที่เงินในบัญชีเงินฝากดังกล่าวน้ อยกว่าจานวนตามคาสัง่ ธนาคารจะไม่กันเงิน และผู้ใช้ บริ การจะไม่สามารถทาธุรกรรมครัง้ นันได้
้
โดยผู้ใช้ บริการตกลงชาระเงินให้ แก่คคู่ ้ าโดยตรงและธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อผู้ใช้ บริการหรือคูค่ ้ า
เมื่อธนาคารได้ รับคาสัง่ จากผู้ใช้ บริ การหรื อคู่ค้า (ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ บริ การมอบหมายให้ คู่ ค้าส่งคาสัง่ ) ให้ หกั เงินจานวนที่กันไว้ ผู้ใช้ บริ การ
ยินยอม (และจะดาเนินการให้ บคุ คลที่ผ้ ใู ช้ บริการระบุยินยอม) ให้ ธนาคารหักและนาเงินจานวนดังกล่าวเข้ าบัญชีเงินฝากของคูค่ ้ า

7.4

ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ บริการมอบหมายให้ คคู่ ้ าส่งคาสัง่ ผู้ใช้ บริการตกลงดังนี ้

7.4.1

กรณีจานวนเงินตามคาสัง่ ให้ หกั เงินมากกว่าจานวนเงินที่กนั ไว้

7.4.2



หากเงินในบัญชีเงินฝากน้ อยกว่าจานวนเงินตามคาสัง่ ให้ หกั เงิน: ให้ หกั เงินเท่ากับจานวนเงินที่กนั ไว้



หากเงินในบัญชีเงินฝากเท่ากับหรือมากกว่าจานวนเงินตามคาสัง่ ให้ หกั เงิน: ให้ หกั เงินเท่ากับจานวนเงินตามคาสัง่ ให้ หกั เงิน

กรณีจานวนเงินตามคาสัง่ ให้ หกั เงินน้ อยกว่าจานวนเงินที่กนั ไว้ ให้ หกั เงินเท่ากับจานวนตามคาสัง่ ให้ หกั เงิน และให้ ถือว่ายกเลิกการกัน เงิน
ในส่วนที่เหลือ เว้ นแต่คคู่ ้ าจะสัง่ ให้ กนั เงินในส่วนที่เหลือเพื่อหักบัญชีในคราวต่อไป

8.

หากจานวนเงินที่คคู่ ้ าแจ้ งธนาคารไม่ถกู ต้ อง แต่ธนาคารได้ หกั และนาเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของคูค่ ้ าแล้ ว ผู้ใช้ บริการจะเรี ยกร้ องเงินจานวน
ดังกล่าวคืนจากคูค่ ้ าโดยตรง ทังนี
้ ้ ผู้ใช้ บริการสละสิทธิเรียกร้ องหรือฟ้องร้ องให้ ธนาคารชดใช้ เงินจานวนดังกล่าว

9.

ในกรณีที่ข้อมูลบัญชีเงินฝากที่เกี่ยวกับบริ การนีเ้ ปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการยกเลิก/เพิ่มสาขา และ/หรื อการควบรวมของธนาคาร โดย
ไม่ได้ มีการเปลี่ยนแปลงเลขที่บญ
ั ชีดงั กล่าว ผู้ใช้ บริการตกลงให้ เงื่อนไขการใช้ บริการนี ้มีผลใช้ บงั คับกับบัญชีดงั กล่าวด้ วยทุกประการ
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สาหรับเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร
เอกสารประกอบการสมัครบริการ
บริษัทจากัด/บริษัทมหาชนจากัด/ห้ างหุ้นส่ วนจากัด/ห้ างหุ้นส่ วนสามัญนิติบุคคลจากัด
 หนังสือรับรอง/หนังสือจดทะเบียนนิติบคุ คล(ออกไม่เกิน 3 เดือน)
 สาเนาบัตรแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอานาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้ งาน พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
 หนังสือมอบอานาจและสาเนาบัตรแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
(กรณีมีการมอบอานาจ) พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
กรณีเป็ นบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศ (Company register abroad has office in Thailand) ประกอบธุรกิจภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้ าว ต้ องแนบเอกสารดังต่อไปนี ้แทนสาเนาหนังสือรับรอง/หนังสือจดทะเบียนนิติบคุ คล
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารแสดงว่าเป็ นสานักงานสาขา/สานักงานผู้แทน ตามพ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว
ที่นายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์
 หนังสือมอบอานาจ (ต่างประเทศ) ที่ผ้ มู ีอานาจกระทาการแทนของบริษัทแม่ในต่างประเทศลงนามตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองการจด
ทะเบียน มอบอานาจให้ ผ้ รู ับผิดชอบดาเนินงานในประเทศไทย
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัท(ต่างประเทศ)
หน่ วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 พระราชบัญญัติให้ ทาการจัดตัง้ (ถ้ ามี)
 สาเนาบัตรแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอานาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้ งาน พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
 หนังสือมอบอานาจและสาเนาบัตรแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
(กรณีมีการมอบอานาจ) พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
ห้ างหุ้นส่ วนสามัญ
 สัญญาจัดตังห้
้ างหุ้นส่วนสามัญ พร้ อมใบทะเบียนพาณิชย์
 สาเนาบัตรแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอานาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้ งาน พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
 หนังสือมอบอานาจและสาเนาบัตรแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
(กรณีมีการมอบอานาจ) พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
กิจการร่ วมค้ า
 หนังสือรับรอง/หนังสือจดทะเบียนนิติบคุ คล (ออกไม่เกิน 3 เดือน) ของทุกบริษัท
 สาเนาบัตรแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอานาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้ งาน พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
 หนังสือมอบอานาจและสาเนาบัตรแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
(กรณีมีการมอบอานาจ) พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
คณะบุคคล/สมาคม/มูลนิธิ/สโมสร/สหกรณ์
 ใบอนุญาตจัดตัง(คณะบุ
้
คคล/สมาคม/มูลนิธิ/สโมสร/สหกรณ์) และข้ อบังคับหรือเอกสารที่ระบุถึงผู้มีอานาจลงนาม
 สาเนาบัตรแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอานาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้ งาน พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
 หนังสือมอบอานาจและสาเนาบัตรแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
(กรณีมีการมอบอานาจ) พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
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โรงเรียน/มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน
 หนังสือจัดตังโรงเรี
้
ยนกับกระทรวงศึกษาธิการ/ทบวงมหาวิทยาลัย และข้ อบังคับหรือเอกสารที่ระบุถึงผู้มีอานาจลงนาม
 สาเนาบัตรแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอานาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้ งาน พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
 หนังสือมอบอานาจและสาเนาบัตรแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
(กรณีมีการมอบอานาจ) พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
สถานฑูต/สถานกงสุล
 หนังสือแต่งตังการเป็
้
นผู้บริหารสูงสุดของสถานฑูต/สถานกงสุล กระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย
 สาเนาบัตรแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอานาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้ งาน พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
 หนังสือมอบอานาจและสาเนาบัตรแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
(กรณีมีการมอบอานาจ) พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
วัด/มิสยิด/ศาลเจ้ า
 ใบอนุญาตรับรองสภาพวัด/สาเนาหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตังมั
้ สยิด (บอ.3)
 รายชื่อคณะกรรมการอิสลามประจามัสยึดชุดปั จจุบนั ที่รับรองโดยนายทะเบียน
 หนังสือตราตังเจ้
้ าอาวาส
 สาเนาบัตรแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอานาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้ งาน พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
 หนังสือมอบอานาจและสาเนาบัตรแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
(กรณีมีการมอบอานาจ) พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
บุคคลธรรมดาทาการค้ าและบุคคลธรรมดา
 ใบสาคัญจดทะเบียนพาณิชย์ (สาหรับร้ านค้ า/บุคคลธรรมดาทาการค้ า)
 สาเนาบัตรแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอานาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้ งาน พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
 หนังสือมอบอานาจและสาเนาบัตรแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
(กรณีมีการมอบอานาจ) พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
Market Conduct Checklist
01 อธิบาย
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ และเงื่อนไขการใช้ บริการของแต่ละผลิตภัณฑ์
02 แนะนา
ข้ อควรระวัง และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้น ในการใช้ บริการของแต่ละผลิตภัณฑ์
03 แจ้ ง
ค่าธรรมเนียม การใช้ บริการของแต่ละผลิตภัณฑ์
04 ส่ งมอบ
รายละเอียดคาแนะนา เงื่อนไข และคูม่ ือการใช้ บริการ
1. ชื่อ-สกุล : .........................................................รหัสพนักงาน : ................ หมายเลขโทรศัพท์ : ............................

RM

PS

สาขา

2. ชื่อ-สกุล : .........................................................รหัสพนักงาน : ................ หมายเลขโทรศัพท์ : ............................

RM

PS

สาขา

3. ชื่อ-สกุล : .........................................................รหัสพนักงาน : ................ หมายเลขโทรศัพท์ : ............................

RM

PS

สาขา
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คาขอยินยอมหักบัญชีบริการ ODD-RDD-RCDD (Payer)

สาหรับผู้สมัคร
คาขอยินยอมหักบัญ ชี บริ การ ODD-RDD-RCDD (Payer) เป็ นบริ การที่ผ้ ูใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารหักเงินจากบัญ ชี เงิ นฝากของ
ผู้ใช้ บริ การและ/หรื อบุคคลที่ผ้ ใู ช้ บริ การระบุ เข้ าบัญชีเงินฝากของคูค่ ้ าของผู้ใช้ บริ การและ/หรื อบุคคลที่ผ้ ใู ช้ บริ การระบุ ( “คู่ค้า”) เพื่อชาระ
หนี ้ ที่ผ้ ใู ช้ บริ การและ/หรื อบุคคลที่ผ้ ใู ช้ บริ ก ารระบุมีกบั คู่ค้าผ่าน บริ การ Online Direct Debit (ODD)/ Real Time Direct Debit (RDD)/
K-Payment Plan Services (RCDD) ทังนี
้ ้ ตามที่ธนาคารกาหนด
การเตรียมความพร้ อมของผู้ใช้ บริการ
1. ผู้ใช้ บริ การ(ผู้ชาระเงิน) ต้ องติดต่อบริ ษัทผู้รับเงิน เพื่อลงทะเบียนในระบบของผู้รับเงิน ก่อนการเริ่ มใช้ บริ การ
หากมีข้อสงสัยหรื อต้ องการสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ ที่ K-Biz Contact Center โทร.02-8888822 Email Address
K_BIZ_CONTACT_CENTER@KASIKORNBANK.COM
ยอดเงินโอนสูงสุด
บริการ
การหักเงิน
วันบริการ
เวลาบริการ
(บาท/รายการ)
บริ การ Online Direct Debit (ODD)
ทันที
ทุกวัน
24 ชัว่ โมง
ไม่จากัดวงเงิน
บริ การ Real Time Direct Debit (RDD)

24 ชัว่ โมง

ไม่จากัดวงเงิน

บริ การ K-Payment Plan Services (RCDD)
ทันที
ทุกวัน
24 ชัว่ โมง
รายละเอียดคาแนะนา เงื่อนไข และคู่มือการใช้ คาขอยินยอมหักบัญชีบริการ ODD-RDD-RCDD (Payer)
https://www.kasikornbank.com/th/Download/termandcondition/TC_ODDRDDRCDDPayer.pdf

ไม่จากัดวงเงิน
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ทันที

ทุกวัน

เอกสารแนบ : คาขอยินยอมหักบัญชีบริการ ODD/RDD/RCDD (Payer)

เอกสารแนบ : ข้ อมูลบริษัทผู้รับเงิน (คู่ค้า)
ชื่อผู้สมัครภาษาไทย …..................................................................................................................................................................................
ชื่อบริษัทผู้รับเงิน
(Payee Name / Payee Short Name)

รหัสอ้ างอิงของผู้ชาระเงิน
(Payer Short Name)

บจก. หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์
(SBIPAYEE)
*หมายเหตุ - ผู้สมัครต้ องติดต่อบริษัทผู้รับเงินเพื่อกาหนดเลขที่อ้างอิงการชาระเงิน
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