คําขอใช้ /เปลียนแปลง/ยกเลิก บริการรั บชําระเงินด้ วยการหักบัญชี
แบบออนไลน์ อัตโนมัติ สําหรั บผู้ชําระเงิน
สมัครบริการ

เปลียนแปลงบริการ…........................................................................................................................

ชือบริษัททีต้ องการชําระเงิน :
บริ ษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) PAYEE (DA)
บริ ษัท บางจาก คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บางจาก รีเทล จํากัด (BCRODD)

ชือย่อเซตในระบบ (รหัสลูกค้ า) : 0 0 0
ชือย่อเซตในระบบ (รหัสลูกค้ า) : B C P
ชือย่อเซตในระบบ (รหัสลูกค้ า) :

ขอยกเลิกบริการ

30

ส่ วนที 1: ข้ อมูลผู้สมัคร
ชือผู้สมัครภาษาไทย ….................................................................................................................................................................................
ชือผู้สมัครภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) ..........................................................................................................................................................
ผู้ติดต่อหลักของผู้สมัคร
ชือ-นามสกุล ............................................................................ ตําแหน่ ง ………........................................................................................
Email Address (ตัวพิมพ์ใหญ่) …..................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ (ทีสามารถติดต่อได้ ) …....................................................................................................................................................
*หมายเหตุ 1. ผู้สมัครตกลงยินยอมให้ ผ้ ตู ดิ ต่อหลักเป็ นตัวแทนผู้สมัครในการแก้ ไข เปลียนแปลงและจัดส่งข้ อมูลและ/หรื อเอกสารใดๆ ของผู้สมัครและ/หรื อผู้ทีเกียวข้ องให้ แก่ธนาคาร การรับรองสํา เนา
ถูกต้ อง การรับแจ้ งข้ อมูลและ/หรื อเอกสารใดๆ ทีธนาคารแจ้ งและ/หรือนําส่งให้แก่ผ้ สู มัคร ทังนี ธนาคารจะแจ้ งการแก้ ไข เปลียนแปลงข้อมูลตามทีได้ รับแจ้ งจากผู้ติดต่อหลักผ่านทาง Email Address:
APPCASHMANAGEMENT@KASIKORNBANK.COM เพือให้ผ้ ตู ิดต่อหลักยืนยันกลับทาง Email ทีระบุข้างต้ น โดยผู้สมัครยอมรับว่าการกระทําของผู้ติดต่อหลักมีผลผูกพันผู้สมัครทุกประการ

ทีอยู่ทติี ดต่ อได้
เหมือนกับทีอยู่ตามหนังสือรับรอง/เอกสารจัดตัง (หากไม่เหมือนโปรดระบุ)
เลขที ......................... อาคาร .......................................................................................... ชัน .............. ห้องเลขที .............. หมู่ที ..............
ตรอก/ซอย ....................................................... ถนน ....................................................... แขวง/ตําบล ........................................................
เขต/อําเภอ ...................................................... จังหวัด .................................................... รหัสไปรษณีย์ ___ ___ ___ ___ ___
ลําดับที
1

เลขทีบัญชี

ส่ วนที 2: ข้ อมูลข้ อมูลบัญชีทต้ี องการสมัครใช้ บริการ
ลายมือชือเจ้าของบัญชี ตราประทับ (ถ้ ามี)
ชือบัญชี

__ __ __ -__ -__ __ __ __ __-__
ผลการตรวจสอบลายมือชือ (สําหรับเจ้ าหน้ าทีธนาคาร)
ถูกต้ อง
ไม่ถกู ต้ อง

สําหรับชําระหนี และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่ างๆ ให้ กับผู้รับชําระทีระบุในคําขอใช้ /เปลียนแปลง/ยกเลิก บริการรับชําระเงินด้ วยการหักบัญชีแบบออนไลน์
อัตโนมัติ สําหรับผู้ชาํ ระเงิน (ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “คู่ค้าของผู้ใช้ บริการ”) ข้ าพเจ้ า (เจ้ าของบัญชีทีลงนามในส่วนที 2 : บัญชีทีต้ องการนําเข้ าระบบเพือชําระเงิน) ตกลง
ยินยอมให้ ธนาคารดําเนินการหักเงิน ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ า เพือชําระหนี และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้ แก่คคู่ ้ าของผู้ใช้ บริการ ตามคําสังหักบัญชีของ
ข้าพเจ้ า หรือผู้สมัครใช้ บริการ หรือผู้ทีได้ รับมอบหมายจากข้ าพเจ้ า หรือผู้สมัครใช้ บริการ หรือตามข้อมูล/คําสังทีได้ รับจากคู่ค้าของผู้ใช้ บริการ ตามเงือนไขและวิธีการแห่งการ
ใช้ บริการตามคําขอใช้ บริการฉบับนีทุกประการ ทังนี หากเกิดความเสียหายใดๆ ข้ าพเจ้ ายินยอมรับผิดชอบทังสิน
ข้าพเจ้ า (เจ้ าของบัญชีทีลงนามในส่วนที : บัญชีทีต้ องการนําเข้าระบบเพือชําระเงิน และผู้สมัครใช้ บริการ (แล้ วแต่กรณี)) ขอรับรองว่ารายละเอียดต่างๆ ทีให้ไว้ นีเป็ นความ
จริงทุกประการ และได้ รับทราบและตกลงปฏิบตั ิตามคําแนะนํา เงือนไข และคู่มือการใช้ บริการรับชําระเงินด้ วยการหักบัญชีแบบออนไลน์อตั โนมัติ และคําแนะนํา เงือนไข
และคู่มือการใช้ บริ การกันเงินและรับชําระเงินด้ วยการหักบัญชี ตลอดจนข้ อกําหนด ข้อตกลง ระเบียบ คําสัง ประกาศต่างๆ ของธนาคารทีเกียวกับการให้ บริการดังกล่าว หรื อ
บริการประเภทอืนของธนาคารทีมีอยูแ่ ล้ วในขณะนี รวมทังตกลงว่าบรรดาการกระทําต่าง ๆ ทีทําขึนบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ ถือว่าเป็ นการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึง
อยูภ่ ายใต้ กฎหมายตามพระราชบัญญัติวา่ ด้ วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
และภายใต้ บงั คับของกฎหมายทีเกียวข้ อง ทีมีอยูใ่ นขณะนี หรือทีจะมีตอ่ ไปในภายหน้ า
ทังนีหากเกิดความเสียหายใดๆ ข้ าพเจ้ ายินยอมรับผิดชอบทังสิน

ลงลายมือชือ .................................................................................. ลงลายมือชือ ..................................................................................
( .................................................................................) ชือตัวบรรจง ( .................................................................................) ชือตัวบรรจง
ผู้มอี ํานาจลงนามกระทําการแทนนิติบคุ คล พร้ อมประทับตรา (ถ้ ามี)
ผู้มอี ํานาจลงนามกระทําการแทนนิติบคุ คล พร้ อมประทับตรา (ถ้ ามี)
/
/
/
/
เอกสารประกอบการใช้ บริการ
1. หนังสือรับรอง/เอกสารจัดตังนิติบคุ คล(ออกไม่เกิน 3 เดือน)
2. สําเนา บัตรประชาชนของผู้มีอาํ นาจลงนาม และผู้ติดต่อหลักพร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
9935110 TH-4-20
(v1e/CH_0420_KB989/1019)

คําแนะนํา เงือนไข และคู่มือการใช้ บริการรับชําระเงินด้ วยการหักบัญชีแบบออนไลน์ อัตโนมัติ (“ข้ อตกลงฉบับนี”)
ข้ อตกลงฉบับนีใช้ บังคับระหว่าง บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “ธนาคาร”) กับผู้ทมีี ความประสงค์ทจะใช้
ี บริ การหักเงิน และนําเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากทีเกียวข้ อง (ซึงต่อไปนีจะรวมเรียกว่า “ผู้ใช้ บริการ”) โดยผ่านช่องทางบริการ Online Direct Debit โดยมอบอํานาจให้ ธนาคารเป็ นผู้มีอาํ นาจหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากของผู้ใช้ บริการ และ/หรื อบุคคลซึงผู้ใช้ บริการระบุ เพือนํ าเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้รับชําระทีระบุในคําขอใช้ /เปลียนแปลง/ยกเลิก บริการรับชําระเงิน
ด้ วยการหักบัญชีแบบออนไลน์อตั โนมัติ สําหรับผู้ชําระเงิน (ซึงต่อไปนีจะเรี ยกว่า “คูค่ ้ าของผู้ใช้ บริก าร”) และ/หรื อบุคคลซึงผู้ใช้ บริการระบุ ในการชําระหนี และ/หรือ
บรรดาภาระผูกพันต่างๆ ทีผู้ใช้ บริการ และ/หรือคูค่ ้ าของผู้ใช้ บริ การ มีตอ่ กัน
1. ผู้ใช้ บริการสามารถชําระค่าสินค้ า และ/หรื อบริ การได้ โดยผ่านช่องทาง Online Direct Debit ในระบบของธนาคาร โดยมิต้องมาติดต่อธนาคาร และ
สามารถใช้ บริการได้ ตามวัน และเวลาทีธนาคารกําหนด
2. ธนาคารจะให้ บริการหักเงิน และนําเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของคูค่ ้ าของผู้ใช้ บริการ เฉพาะรายทีมีบญ
ั ชีเงินฝากไว้ กบั สํานักงานสาขาของธนาคาร และ
สํานักงานสาขาดังกล่าวอยู่ในเครือข่ายของการบริการด้ วยคอมพิวเตอร์ ระบบออนไลน์เท่านัน
3. การให้บริการตามข้ อตกลงฉบับนี ผู้ใช้ บริ การจะต้ องส่งคําขอใช้ บริการพร้ อมด้ วยคําสังในการนําเงินเข้ าบัญชีเงินฝากให้ แก่ธนาคาร ในรู ปของข้ อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทาง Online Direct Debit ตามทีได้ตกลงกับธนาคาร โดยผู้ใช้ บริการสามารถติดต่อขอรับขันตอนการใช้ บริการ Online Direct
Debit ได้ทีธนาคาร หรือคูค่ ้าของผู้ใช้ บริ การโดยตรง
4. เมือธนาคารได้ รับข้ อมูลจากผู้ใช้ บริการ หรื อคูค่ ้ าของผู้ใช้ บริ การ (ในกรณีทผูี ้ ใช้ บริ การมอบหมายให้ คคู่ ้ าของผู้ใช้ บริ การเป็นผู้ส่งคําสัง) ธนาคารจะ
ดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้ บริ การ และ/หรื อบัญชีเงินฝากของบุคคลทีผู้ใช้ บริการระบุ ทีมีอยูก่ บั ธนาคาร ตามจํานวนทีผู้ใช้ บริ การหรือคูค่ ้ า
ของผู้ใช้ บริการได้ มคี ําสังในทันที โดยไม่จําเป็ นต้ องบอกกล่าวล่วงหน้ า ทังนีธนาคารจะมีหลักฐานการหักบัญชีให้ ผ้ใู ช้ บริ การทราบ และธนาคารจะนําเงินที
ได้จากการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าวเข้ าบัญชีเงินฝากของคู่ค้าของผู้ใช้ บริ การ หรือบุคคลทีผู้ใ ช้ บริการระบุ ภายในวันทําการนัน
5. ในกรณีทีผู้ใช้ บริ การมีวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี การสังจ่ายเงินนอกจากจะเป็ นไปตามทีตกลงในสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีทผูี ้ ใช้ บริ การทําไว้ กบั ธนาคารแล้ ว
ผู้ใช้ บริการตกลงยินยอมให้ ธนาคาร หรื อคูค่ ้ าของผู้ใช้ บริ การ (ในกรณีทีผู้ใ ช้ บริการมอบหมายให้ คคู่ ้าของผู้ใช้ บริ การเป็ นผู้สังจ่าย) เป็ นผู้สงหั
ั กเงินจากบัญชี
เงินฝากกระแสรายวันทีมีวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีได้ ด้วย โดยผู้ใช้ บริการตกลงยินยอมให้ ถอื ว่าการสังจ่ายเงิน หรื อการหักเงินในบัญชีเงินฝากดังกล่าวเป็ น
หนีกู้เบิกเงินเกินบัญชีตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีทีผู้ใช้ บริ การมีอยู่กบั ธนาคารทังสิน
6. หากเงินฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ใช้ บริการ และ/หรื อบุคคลทีผู้ใช้ บริ การระบุ มีไม่พอหัก หรือไม่มีเงินให้ หกั หรือบัญชีเงินฝากปิ ดแล้ ว หรือในกรณีทวงเงิ
ี น
กู้เบิกเงินเกินบัญชีของผู้ใช้ บริการได้ ถกู ใช้ จนเต็มวงเงินแล้ ว ให้ ถือว่าเป็ นการหักเงินไม่ได้ และธนาคารจะไม่หกั เงินจากบัญชีนันๆ เพือชําระเพียงบางส่วน
ของจํานวนทีระบุในคําสังให้ หกั เงินจากบัญชีนนๆ
ั ด้ วย อย่างไรก็ดี ไม่วา่ ด้ วยกรณีใดๆ ก็ตาม หากธนาคารได้ จ่ายเงิน และ/หรือนําเงินเข้ าบัญชีเงินฝาก
ของบุคคลซึงผู้ใช้ บริการระบุไปแล้ ว ผู้ใช้ บริการจะต้ องคืนเงินจํานวนดังกล่าวให้แก่ธนาคาร หรือให้ ธนาคารมีสิทธิทีจะหัก หรื อถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก
อืนใดของผู้ใช้ บริ การทีมีอยู่กบั ธนาคาร ตามจํานวนทีจ่าย หรือเข้ าบัญชีเงินฝากของบุคคลซึงผู้ใช้ บริการระบุนนไปคื
ั
นได้
7. การหักเงินจากบัญชีเงินฝากของบุคคลซึงผู้ใช้ บริการระบุ จะต้ องอยู่ภ ายใต้ เงือนไข ดังนี
7.1 ในกรณีทีบุคคลทีผู้ใช้ บริการระบุ ไม่มีบญ
ั ชีเงินฝากอยูก่ บั ธนาคาร ผู้ใช้ บริการจะต้ องดําเนินการให้ บคุ คลทีผู้ใช้ บริการระบุ เปิ ดบัญชีเงินฝากไว้ กบั
ธนาคาร
7.2 ธนาคารจะทําการหักเงินของบุคคลซึงผู้ใช้ บริ การระบุ ก็ตอ่ เมือบุคคลซึงผู้ใช้ บริ การระบุได้ ทําความตกลง หรือมีคําสังเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นทีพอใจ
แก่ธนาคาร ให้ อํานาจธนาคารในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของตนเข้ าชําระหนี และ/หรือความผูกพันใดๆ ของผู้ใช้ บริการ
7.3 ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของบุคคลซึงผู้ใช้ บริการระบุ เฉพาะรายทีมีเงินอยู่ในบัญชีเงินฝากเพียงพอทีจะหักได้ เท่านัน
8. ในกรณีทีเกิดความผิดพลาดในการหักเงินจากบัญชี ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้ใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคารมีอํานาจแก้ ไขความผิดพลาดทีเกิดขึนนันให้
ถูกต้ องได้ ตามความเป็ นจริ ง รวมทังตกลงยินยอมให้ ธนาคารดําเนินการหักเงินจากบัญชีของผู้ใช้ บริ ก าร เพือเป็ นการแก้ ไขข้ อผิดพลาดทีเกิดขึนได้ ทนั ที โดย
มิจําต้องแจ้ งให้ ผ้ใู ช้ บริการทราบล่วงหน้ า และหากความผิดพลาดบกพร่องดังกล่าว เป็ นเหตุให้ ธนาคารต้ องจ่ายเงินแทนไป ผู้ใช้ บริการตกลงชําระคืนให้ แก่
ธนาคารจนครบถ้ วน
9. การกระทําใดๆ ของผู้ใช้ บริการ และ/หรื อคูค่ ้ าของผู้ใช้ บริการ โดยผ่านบริการดังกล่าว ถือว่าถูกต้ องสมบูรณ์ หากเกิดความเสียหายใดๆ ขึนต่อธนาคาร ไม่
ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ผู้ใช้ บริการต้องรับผิดชอบชดใช้ ให้ แก่ธนาคารจนสินเชิง
10. ภายหลังจากการหักเงิน และ/หรือโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของบุคคลซึงผู้ใช้ บริการระบุเรียบร้ อยแล้ ว ธนาคารขอสงวนสิทธิทีจะแจ้ งหรือไม่แจ้ งให้
ผู้ใช้ บริการทราบก็ได้ ถ้ าในกรณีทีธนาคารได้ แจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริการทราบถึงการหัก และ/หรื อโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของบุคคลซึงผู้ใช้ บริการระบุแล้ ว ถ้ าไม่มี
การทักท้วงภายใน (เจ็ด) วัน จะถือว่าการดําเนินการของธนาคารถูกต้ องทุกประการ
11. ในกรณีทีมีความผิดพลาดในการหักเงิน และ/หรือโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของบุคคลซึงผู้ใช้ บริการระบุเกิดขึน เนืองจากความผิดพลาดของข้ อมูลทีได้ รับ
จากผู้ใช้ บริการ และ/หรื อไม่วา่ ด้ วยเหตุผลประการใด ๆ ก็ตาม ผู้ใช้ บริการตกลงจะดําเนินการเรียกร้ องเงินจํานวนดังกล่าวจากบุคคลซึงผู้ใช้ บริการระบุ
โดยตรง ทังนี ผู้ใช้ บริ การขอสละสิทธิ ในการเรียกร้ องให้ ธนาคารหัก หรื อถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของบุคคลซึงผู้ใช้ บริ การระบุคืนให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริการ และขอ
สละสิทธิในการฟ้องร้ องให้ ธนาคารชดใช้ เงินทีธนาคารได้ นําเข้ าบัญชีเงินฝากของบุคคลซึงผู้ใช้ บริการระบุ ตามข้ อมูลทีธนาคารได้ รับจากผู้ใช้ บริการ ไม่วา่
ในรูปแบบใด อีกทังผู้ใช้ บริ การขอรับรองว่าจะไม่กระทําการใดๆ อันมีผลให้ ธนาคารต้ องเข้ ามีส่วนร่วมใดๆ ในข้ อพิพาทระหว่างผู้ใช้ บริการ กับบุคคลซึง
ผู้ใช้ บริการระบุ และหากผู้ใช้ บริการมีข้อต่อสู้ และ/หรื อสิทธิเรียกร้ องใดๆ ก็จะไปว่ากล่าวกันเองกับบุคคลซึงผู้ใช้ บริการระบุเป็ นอีกส่วนหนึงต่างหาก
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12. หากเกิดความผิดพลาด บกพร่องของระบบการให้ บริการของธนาคาร อันเกิดจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้า หรือเพราะเหตุอืนใดซึงธนาคารไม่อาจ
คาดหมาย หรื อไม่อยูภ่ ายใต้ การควบคุมจัดการของธนาคารแล้ ว ธนาคารไม่จําต้ องรับผิดชอบในความผิดพลาด หรือบกพร่อง หรื อความเสียหายใดๆ อัน
อาจเกิดขึนทังสิน
13. ในกรณีทีระบบของธนาคารไม่สามารถตัดบัญชีเงินฝากของผู้ใช้ บริ การ และ/หรื อบัญชีเงินฝากของบุคคลทีผู้ใช้ บริ การระบุ และ/หรื อ เบิกใช้ วงเงินสินเชือ
ของผู้ใช้ บริการ และ/หรือของบุคคลทีผู้ใช้ บริการระบุ (แล้ วแต่กรณี) เพือชําระเงินค่าสินค้ าและบริการในวันทีเป็นวันถึงกําหนดชําระเงินได้ ไม่วา่ ด้ วยเหตุ
ใดๆ ธนาคารจะดําเนินการแก้ ไขข้ อขัดข้ องดังกล่าวทันทีทีธนาคารสามารถกระทําการได้ และผู้ใช้ บริการจะไม่เรี ยกร้ องให้ ธนาคารต้องรับผิดชอบในความ
เสียหายใดๆ ทีเกิดขึนจากกรณีดงั กล่าว
14. ผู้ใช้ บริการตกลงจะชําระค่าธรรมเนียมการให้ บริการแก่ธนาคาร ตามกําหนดเวลาและอัตราทีธนาคารกําหนด โดยยินยอมให้ ธนาคารหักบัญชีเงินฝากของ
ผู้ใช้ บริการทีมีอยูก่ บั ธนาคารเพือชําระค่าธรรมเนียมตามรายการทีเกิดขึน
15. เพือให้ การบริการบรรลุตามวัตถุประสงค์แห่งข้ อตกลงฉบับนี ผู้ใช้ บริ การจึงขอมอบอํานาจให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้ บริการทีมีอยู่กบั
ธนาคาร เพือดําเนินการตามวิธีการแห่งข้ อตกลงฉบับนีต่อไป และผู้ใช้ บริ การจะไม่ยกเลิกเพิกถอนการมอบอํานาจดังกล่าวนีจนกว่าจะยกเลิกข้ อตกลงต่อ
กันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
16. การเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้ อมูล
ผู้ใช้ บริการตกลงยินยอมให้ ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ ข้อมูลของผู้ใช้ บริ การทีให้ ไว้ แก่ธนาคาร หรือให้ผ่านธนาคาร หรื อมีอยู่กบั ธนาคาร หรื อทีธนาคาร
ได้รับหรือเข้ าถึงได้จากแหล่งอืน โดยมีวตั ถุประสงค์ทจํี าเป็ นเพือการให้ บริการแก่ผ้ ใู ช้ บริการ การดําเนิ นการตามคําขอของผู้ใช้ บริการก่อนให้ บริ การ การ
มอบหมายงานให้ผ้ อู ืนสนับสนุนการให้ บริการไม่วา่ จะเกียวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสือสาร งานติดตามทวงถาม หรืองานอืนใดก็ตาม การ
โอนสิทธิและ/หรือหน้ าที การปฏิบตั ิตามกฎหมาย การบริหารความเสียง การควบคุมกํากับตรวจสอบ การบริ หารจัดการภายในองค์กร การจัดการข้ อ
ร้ องเรี ยน และ/หรือ เพือวัตถุประสงค์อืนใดทีจําเป็ นต่อการดําเนินการของธนาคารอย่างมี นยั สําคัญ หรื อเพือให้ ธนาคารสามารถให้ บริการได้ อย่างเป็ นธรรม
และต่อเนือง และผู้ใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวให้ แก่กลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ผู้ให้ บริการภายนอก ตัวแทน
ของธนาคาร ผู้รับจ้ างช่วงงานต่อ พันธมิตรทางธุรกิจทีออกผลิตภัณฑ์ร่วมกัน (co-brand) ผู้ประมวลผลข้ อมูล ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอก บริ ษัท
ข้ อมูลเครดิต บริษัทจัดอันดับความน่าเชือถือ บริษัทบริ หารสินทรัพย์ ผู้สนใจจะเข้ ารับโอนสิทธิ ผู้รับโอนสิทธิ ผู้มอี ํานาจตามกฎหมาย และ/หรือหน่วยงาน/
องค์กร/นิตบิ คุ คลใดๆ ทีมีสญ
ั ญาอยูก่ บั ธนาคาร และยินยอมให้ ผ้ รู ับข้ อมูลจากธนาคารดังกล่าว เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวต่อไปได้ ภายใต้
วัตถุประสงค์ดงั กล่าว และตกลงยินยอมให้ สง่ และ/หรือ โอนข้ อมูลไปเก็บไว้บน server/cloud ในประเทศต่างๆ ทีเกียวข้ อง
รายละเอียดอืนๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของธนาคาร www.kasikornbank.com/th/privacy-policy
17. การเปลียนแปลงเงือนไขการให้ บริการ
17.1 หากเป็ นการเปลียนแปลงเงือนไขทีส่งผลให้ ผ้ ใู ช้ บริการเกิดภาระหรื อความเสียงทีเพิมขึน การเปลียนแปลงดังกล่าวจะมีผลเมือผู้ใช้ บริการให้ความ
ยินยอม
17.2 หากเป็ นการเปลียนแปลงเงือนไขอืนผู้ใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิเปลียนแปลงได้ ตามทีธนาคารเห็นสมควร โดยหากเป็นการ
เปลียนแปลงทีมีผลกระทบต่อการใช้ บริการของผู้ใช้ บริ การ (เช่น การปรับค่าธรรมเนียมการใช้ บริการทีสอดคล้ องกับต้ นทุนทีเพิมขึน การเปลียนแปลง
ช่องทางในการให้ บริ การ การเปลียนแปลงวันครบกําหนดชําระหนี) ธนาคารจะสือสารหรื อแจ้ งข้ อมูลอันเป็ นสาระสําคัญของการเปลียนแปลงทีชัดเจนให้
ผู้ใช้ บริการทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน หรือระยะเวลาอืนตามทีกฎหมายกําหนด
17.3 หากมีกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเกียวข้ องกําหนดให้ ธนาคารต้ องดําเนินการเกียวกับการเปลียนแปลงเงือนไขไว้ เป็ นการเฉพาะเป็ นอย่างอืน ผู้ใช้ บริ ก าร
ตกลงยินยอมให้ธนาคารปฏิบตั ิตามกฎหมายและ/หรื อกฎเกณฑ์ดงั กล่าวได้
18. ผู้ใช้ บริการตกลงรับทราบว่า การให้ บริ การของธนาคารตามข้ อตกลงฉบับนี ธนาคารและผู้ใช้ บริการจะต้ องอยู่ภายใต้ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ
คําสัง คูม่ ือ คําขอความร่วมมือ และหลักเกณฑ์ใดๆของธนาคาร และหน่วยงานผู้มีอํานาจควบคุมหรื อกํากับดูแลธนาคาร ศาล และหน่วยงานอื นใดทีมี
อํานาจ (แล้ วแต่กรณี) ทังทีมีอยูแ่ ล้ วขณะนีและ/หรื อจะมีขึนในภายหน้ า (ซึงต่อไปนี หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรี ยกว่า “กฎหมายและ
กฎเกณฑ์ทเกี
ี ยวข้ อง”) หากมีการเปลียนแปลงกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเกียวข้ อง ผู้ใช้ บริการตกลงว่า ผู้ใช้ บริการจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์
ทีเกียวข้ องทีเปลียนแปลงนันทันทีตามทีธนาคารจะแจ้ งให้ผ้ ใู ช้ บริการทราบ หากผู้ใช้ บริ การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเกียวข้ อง จน
เป็นเหตุให้ ธนาคารถูกเรียกค่าปรับ ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้ จ่าย ผู้ใช้ บริ การตกลงรับผิดชอบชดใช้ คา่ ปรับ ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้ จา่ ยดังกล่าว ให้แก่
ธนาคารโดยพลัน
19. การระงับ/ยกเลิกการให้ บริการ/ผลการสินสุดการให้ บริการ
19.1 ผู้ใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารมีสทิ ธิทีจะระงับ และ/หรื อยกเลิกการให้ บริการภายใต้ ข้อตกลงฉบับนี ได้ ไม่วา่ ทังหมดหรือบางส่วน หรือเฉพาะแต่
ผู้ใช้ บริการรายใดรายหนึง หรือเมือใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบล่วงหน้ า เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ผู้ใช้ บริการตกลงยินยอมให้ เป็ นดุลย
พินิจของธนาคารในการพิจารณาระงับ และ/หรือยกเลิกการให้ บริ การภายใต้ ข้อตกลงฉบับนี ไม่วา่ ทังหมดหรือบางส่วนได้ ทนั ทีตามทีธนาคารเห็นสมควร
โดยไม่ต้องแจ้ งให้ทราบล่วงหน้ า และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทีเกิดจากการดําเนินการตามข้ อนี (หากมี)
19.2 ข้ อมูล รายละเอียด คํารับรอง หรื อคํายืนยันใดๆ ทีผู้ใช้ บริ การให้ ไว้ ไม่เป็ นความจริง ไม่ถกู ต้ อง หรื ออาจก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิดในสาระสําคัญ
19.3 หากปรากฏข้ อเท็จจริงทีธนาคารเชือได้ ว่า ข้ อมูล และ/หรื อรายละเอียดต่างๆ ทีผู้ใช้ บริ การแจ้ งแก่ธนาคารให้ ดําเนินการ อาจก่อให้ เกิดผลกระทบ
ในทางทีไม่เป็ นคุณเกิดขึน หรืออาจกระทบต่อสิทธิของธนาคารหรื อบุคคลอืน หรือมีความเสียงว่าผู้ใช้ บริการอาจมีวตั ถุประสงค์อนั มิชอบตามกฎหมาย
หรืออาจขัดต่อความสงบเรียบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจทําให้ ธนาคารปฏิบตั ิผดิ กฎหมาย และ/หรือกฎข้ อบังคับ และ/หรือคําสังใดๆ
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และ/หรื อคําขอความร่ วมมือใดๆ และกฎหรื อคําสังใดๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ตรวจสอบ และ/หรื อหน่วยงานผู้มีอํานาจควบคุมหรือกํากับดูแ ล
ธนาคาร
19.4 ผู้ใช้ บริ การฏิบตั ผิ ิดข้ อตกลงฉบับนีไม่วา่ ข้ อหนึงข้ อใด ซึงรวมถึงการไม่ชําระค่าธรรมเนียม/ค่าบริ ก าร/ค่าใช้ จ่าย/ค่าปรับ/ภาษี อากร (หากมี) ทีเกิดขึน
ด้ วย
19.5 ผู้ใช้ บริ การมีเหตุการณ์ใดเกิดขึนหรืออาจจะเกิดขึนอันทําให้ ธนาคารเห็นว่าจะมีผลกระทบต่อการดําเนินกิจการหรื อความสามารถในการชําระหนี ของ
ผู้ใช้ บริการ เช่น มีสว่ นของผู้ถือหุ้นติดลบ หรื อผู้ใช้ บริ การผิดนัดชําระหนีกับธนาคาร หรือเจ้ าหนีรายอืน หรื อผู้ใช้ บริ การถูกฟ้องร้ องในคดีแพ่งหรือคดี
ล้ มละลาย หรือมีการดําเนินการเพือขอฟื นฟูกิจการต่อศาลตามกฎหมายล้ มละลาย หรื อถูกดําเนินคดีอาญา หรือเป็ นบุคคลทีทางราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐมีคําสังให้ ยึด/อายัดทรัพย์สิน หรือเสียชีวติ (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือร้ านค้ าเลิกกิจการ ถูกเพิกถอนทะเบียน หรือถูกระงับไม่ให้ ดําเนินธุรกิจ หรือมี
การชําระบัญชี
19.6 ธนาคารไม่สามารถหักเงินเพือคืนเงินและ/หรื อชดใช้ และ/หรือชําระหนีให้ แก่ธนาคาร และ/หรื อเพือให้ ธนาคารให้ บริการตามข้ อตกลงฉบับนีได้
19.7 ธนาคารต้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ หรือคําสังและ/หรือการขอความร่วมมือของศาล หรื อผู้มีอํานาจตามกฎหมาย ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย หรื อหน่วยงานทีกํากับดูแลธนาคาร
20. ให้ ข้อตกลงฉบับนี ถือเป็ นส่วนหนึงของคําขอใช้ บริการรับชําระเงินด้ วยการหักบัญชีแบบออนไลน์อตั โนมัตดิ ้ วย

คําแนะนํา เงือนไข และคู่มือการใช้ บริการกันเงินและรั บชําระเงินด้ วยการหักบัญชี (“เงือนไขนี”)
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

เมือธนาคารได้ รับคําสังทางอิเล็กทรอนิกส์จากคูค่ ้ าของผู้ใช้ บริ การ ให้ กนั เงินในบัญชีเงินฝาก เพือการชําระค่าสินค้ าและหรือบริการทีผู้ใช้ บริ การได้ สงซื
ั อ
จากคู่ค้าของผู้ใช้ บริการ ผู้ใช้ บริการยินยอมให้ ธนาคารดําเนินการกันเงินในบัญชีเงินฝากตามจํานวนทีได้รับแจ้ งจากคูค่ ้ าของผู้ใช้ บริการ ทังนี ผู้ใช้ บริการ
ตกลงทีจะไม่ถอนเงินตามจํานวนทีกันไว้ จากบัญชีเงินฝากไม่วา่ ด้ วยวิธีการใดๆ ทังสิน
ผู้ใช้ บริการรับทราบว่าในกรณีทีเงินในบัญชีเงินฝากมีไม่เพียงพอกับจํานวนทีคูค่ ้ าของผู้ใช้ บริการ มีคาํ สังให้ กนั เงินไว้ ธนาคารมีสิทธิทีจะไม่ดําเนินการกัน
เงิน และผู้ใช้ บริการรับทราบว่ากรณีดงั กล่าวจะทําให้ ไม่สามารถทําธุรกรรมในครังนันได้ และผู้ใช้ บริ การจะไปตกลงวิธีการชําระเงินกับคูค่ ้ าของผู้ใช้ บริ การ
เองโดยตรงและไม่ถือเป็ นกรณีทีธนาคารต้ องรับผิดชอบใด ๆ ต่อผู้ใช้ บริการหรื อคูค่ ้ าของผู้ใช้ บริการทังสิน
เมือธนาคารได้ รับคําสังทางอิเล็กทรอนิกส์จากคูค่ ้ าของผู้ใช้ บริ การ ให้ หกั เงินจํานวนทีกันไว้ ตามข้ อ 1 ผู้ใช้ บริการยินยอมให้ ธนาคารดําเนินการหักเงิน
จํานวนดังกล่าวเข้ าบัญชีเงินฝากของคูค่ ้ าของผู้ใช้ บริ การ ตามทีคูค่ ้ าของผู้ใช้ บริ การกําหนด
ผู้ใช้ บริการรับทราบและยินยอมว่าคูค่ ้ าของผู้ใช้ บริการมีสิทธิส่งคําสังให้ หกั เงินจากบัญชีเงินฝากได้ ภายใต้ เงือนไขดังต่อไปนี
4.1 ในกรณีทีจํานวนเงินตามคําสังสูงกว่าจํานวนเงินทีกันไว้
- ให้ หกั เงินจํ านวนเท่ากับจํานวนเงินทีกันไว้ ถ้ าเงินในบัญชีเงินฝากมีจํานวนตํากว่าจํานวนเงินตามคําสัง หรื อ
- ให้ หกั เงินจํ านวนเท่ากับจํานวนเงินตามคําสัง ถ้ าเงินในบัญชีเงินฝากมีจํานวนเท่ากับหรื อสูงกว่าจํานวนเงินตามคําสัง
4.2 ในกรณีทีจํานวนเงินตามคําสังตํากว่าจํานวนเงินทีกันไว้ ให้ หกั เงินตามจํานวนตามคําสัง และให้ ถือว่าการกันเงินในส่วนทีเหลือเป็ นอันยกเลิกไป เว้ น
แต่คคู่ ้ าของผู้ใช้ บริการจะมีคําสังให้ กนั เงินในส่วนทีเหลือ เพือหักบัญชีในคราวต่อไป
หากจํานวนเงินทีคูค่ ้ าของผู้ใช้ บริ การแจ้ งแก่ธนาคารไม่ถกู ต้ อง และธนาคารได้ ทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก ซึงคูค่ ้ าของผู้ใช้ บริการได้ รับเงินจํานวน
ดังกล่าวเป็นทีเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ใช้ บริการตกลงจะดําเนินการเรียกร้ องเงินจํ านวนดังกล่าวจากคูค่ ้ าของผู้ใช้บริการโดยตรง ทังนี ผู้ใช้ บริ การขอสละสิทธิ ใน
การเรียกร้ องหรื อฟ้องร้ องธนาคารให้ ชดใช้ จํานวนเงินดังกล่าว
ในกรณี ธนาคารต้ องเสียหายอย่างใดจากการดําเนินการตามเงือนไขนี ผู้ใช้ บริ การตกลงรับผิดชอบชดใช้ คา่ เสียหายให้ แก่ธนาคาร เว้ นแต่เป็ นความ
เสียหายทีเกิดจากความผิดพลาดของเจ้ าหน้ าที และหรือพนักงาน และหรือตัวแทนธนาคารทีกระทําไปโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ และหรือความ
ผิดพลาดอันเกิดจากระบบของธนาคาร และหรื อความผิดพลาดอันเกิดจากระบบของคูค่ ้ าของผู้ใช้ บริการ
ในกรณีทีข้ อมูลบัญชีเงินฝากทีกล่าวข้ างต้ นได้ เปลียนแปลงไปอันเป็ นเหตุเนืองมาจาก การยกเลิก/เพิมสาขาและหรือการควบรวมของธนาคาร โดยทีไม่
ส่งผลกระทบกับเลขทีบัญชีของผู้ใช้ บริ การ ผู้ใช้ บริการตกลงให้เงือนไขนีคงมีผลใช้ บงั คับด้วยทุกประการ
ผู้ใช้ บริการตกลงให้ นําคํานิยาม และความในข้ อ 13 และข้ อ 16-20 ของเงือนไขและข้ อกําหนดการให้ บริการชําระเงินด้ วยการหักบัญชีอตั โนมัตแิ บบ
ออนไลน์ข้างต้ นมาใช้ บังคับกับเงือนไขนีโดยอนุโลม
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