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คาํขอใชบ้ริการ / เปลียนแปลง บริการรบัชาํระเงนิดว้ยการหกับญัชีแบบออนไลน ์
สาํหรบับริษัทผูช้าํระเงนิ แบบไม่ออกรหสัผ่าน (ODD-SSO) 

บริษัท บางจาก คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) – Web Payment  
 
 สมคัรใชบ้ริการใหม่    เปลียนแปลงขอ้มูล……………(สาํหรบัเจา้หนา้ทีธนาคาร) วนัที  (วนั/เดือน/ปี พ.ศ.) / /  

สว่นที 1: ขอ้มูลทวัไป 

 บมจ.     บจก.    หจก.    อืนๆ โปรดระบุ ....................     

ชือผูส้มคัรใชบ้ริการ (ไทย):  

ชือผูส้มคัรใชบ้ริการ (องักฤษ): 

ทีอยูจ่ดทะเบียนตามหนังสือรบัรอง 

เลขที ............... อาคาร ................................................ ชนั...............................ตรอก/ซอย...........................................ถนน.................................................. 
แขวง/ตาํบล ..............................................เขต/อาํเภอ................................................. จงัหวดั......................................  รหสัไปรษณีย ์     
วนัทีจดทะเบียนจดัตงั (วนั/เดือน/ปี พ.ศ.)   :  /  /       เลขทีทะเบียนการคา้ :     
เลขทีประจาํตวัผูเ้สียภาษี:          

ผูติ้ดต่อหลกั 

ชือ-นามสกุล…......................................................................................................................  ตาํแหน่ง …............................................................................ 

เลขที ............... อาคาร ................................................ ชนั...............................ตรอก/ซอย...........................................ถนน.................................................. 
แขวง/ตาํบล ..............................................เขต/อาํเภอ................................................. จงัหวดั......................................  รหสัไปรษณีย ์     
E-mail Address ..........................................…….............โทรศพัท์ .....................................................โทรสาร...........................................................  

ทีอยูส่าํหรบัจดัส่งเอกสาร       เหมือนกบัทีอยูจ่ดทะเบียนหนังสือรบัรอง            เหมือนกบัทีอยูติ่ดต่อหลกั 

เลขที ............... อาคาร ................................................ ชนั...............................ตรอก/ซอย...........................................ถนน.................................................. 
แขวง/ตาํบล ..............................................เขต/อาํเภอ................................................. จงัหวดั......................................  รหสัไปรษณีย ์    

สว่นที 2 : รายละเอียดของบริการ 
บริษัททีรบัชาํระเงิน   บริษัท บางจาก คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)  
ชือยอ่บริษัท : B C P   (รหสัลูกคา้เป็นตวัเลข 7 หลัก) 

รายละเอียดของบญัชีทีตอ้งการนําเขา้ระบบเพอืจ่ายชาํระเงิน 

เลขทีบญัชี  -  -  -    ชือเจา้ของบญัชี.............................................................. สาขา ................................................ 

ลายเซ็น 
 
ลงชือ ................................................................................................... 

ผูมี้อาํนาจลงนามตามตวัอยา่งทีใหไ้วก้บัธนาคาร 

ส่วนของเจา้หน้าทีธนาคาร 
ผลการตรวจสอบลายเซ็น 

 ถูกตอ้ง  ไม่ถูกตอ้ง เหตุผล..................................................  
ลายมือเจา้หน้าทีธนาคารพรอ้มประทับตรา 
................................................................................................... 

สําหรบัชาํระหนี และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ใหก้บั บรษิัท บางจาก คอรป์อเรชัน จาํกดั (มหาชน) (ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “บริษัทผูร้บัชาํระเงิน”) ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมใหธ้นาคาร
ดาํเนินการหกัเงิน ถอนเงินจากบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้ เพือชาํระหนี และ/หรอืบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ใหแ้ก่บรษิัทผูร้บัชาํระเงิน ตามคาํสงัหกับญัชีของขา้พเจา้ หรอืผูท้ีไดร้บัมอบหมายจาก
ขา้พเจา้ หรอืตามขอ้มูล/คาํสงัทีไดร้บัจากบรษิัทรบัผูช้าํระเงิน ตามเงือนไขและวธิีการแห่งการใชบ้รกิารตามคาํขอใชบ้รกิารฉบบันีทุกประการ ทงันี หากเกิดความเสียหายใดๆ ขา้พเจา้ยนิยอม
รบัผิดชอบทงัสิน 
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ส่วนที 3: ค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการ 
เงือนไขการหกัค่าธรรมเนียมการทํารายการชาํระเงิน 

  หกัทีบริษัทผูร้บัชาํระเงิน     
                    ขา้พเจา้ขอรับรองว่ารายละเอียดต่างๆ ทีใหไ้วนี้เป็นความจริงทุกประการ และขา้พเจา้ไดร้บัทราบและตกลงปฏิบัติตามเงือนไข และขอ้กาํหนดการใชบ้ริการชําระเงินดว้ย
การหกับัญชีอตัโนมติัแบบออนไลน์ และคู่มือการใชบ้ริการชําระเงินดว้ยการหกับญัชีอตัโนมัติแบบออนไลน์ ตลอดจนขอ้กาํหนด ขอ้ตกลง ระเบียบ คําสัง ประกาศต่างๆ ของธนาคารที
เกียวกบัการใหบ้ริการดังกล่าว หรือบริการประเภทอืนของธนาคารทีมีอยู่แลว้ในขณะนี และ/ หรือทีจะมีในในภายหน้า รวมทังขา้พเจา้ตกลงว่าบรรดาการกระทําต่าง ๆ ทีทําขึนบนระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์ ใหถื้อว่าเป็นการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึงอยู่ภายใตก้ฎหมายตามพระราชบัญญติัว่าดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และภายใตบ้ังคบัของกฎหมายที
เกียวขอ้ง ทีมีอยู่ในขณะนี หรือทีจะมีต่อไปในภายหน้า ทังนีหากเกิดความเสียหายใดๆ  
                    ขา้พเจา้ยินยอมรับผิดชอบทังสินและขา้พเจา้ยินดีใหธ้นาคาร บริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย และผูที้ธนาคารมอบหมาย ใชข้อ้มูลของขา้พเจา้ เพือการพิจารณาและ
ดําเนินการเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และ ตอบขอ้เสนอพิเศษอืนใหแ้ก่ขา้พเจา้ และ/หรือ เพือการอืนได ้
ผูส้มคัรใชบ้ริการ 

 
ลงชือ ................................................................................................... 

(............................................................................................................) 
ผูมี้อาํนาจลงนาม  พรอ้มประทับตรา (ถา้มี) 

ผูส้มคัรใชบ้ริการ 
 

ลงชือ ............................................................................................................ 
(............................................................................................................) 

ผูมี้อาํนาจลงนาม  พรอ้มประทับตรา (ถา้มี) 
เอกสารประกอบการสมัครใชบ้ริการ 

 สาํเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนจดัตงันิติบุคคล ออกใหไ้มเ่กิน 3 เดือน พรอ้มลงลายมือชือรบัรองเอกสาร 
 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ของผูมี้อาํนาจลงนามแทนบริษัท/หา้งฯ นัน พรอ้มลงลายมือชือรบัรองเอกสาร 

 
เงอืนไขและขอ้กาํหนดการใหบ้ริการชาํระเงนิดว้ยการหกับญัชีอตัโนมตัิแบบออนไลน ์

  เงือนไขและขอ้กาํหนดนีใชบ้งัคบัระหว่าง บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า 
“ธนาคาร”) กบัผูที้มีความประสงคที์จะใชบ้ริการหกัเงิน และนําเงินเขา้บญัชี (ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า 
“ผูใ้ชบ้ริการ”) โดยผ่านช่องทางบริการ Online Direct Debit โดยมอบอาํนาจใหธ้นาคารเป็นผูม้ีอาํนาจ
หกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการ และ/หรือบุคคลซึงผูใ้ชบ้ริการระบุ เพอืนําเงินเขา้บญัชีเงินฝาก
ของคู่คา้ของผูใ้ชบ้ริการ และ/หรือบุคคลซึงผูใ้ชบ้ริการระบุ ในการชาํระหนี และ/หรือบรรดาภาระ
ผูกพนัต่างๆ ทีผูใ้ชบ้ริการ และ/หรือคู่คา้ของผูใ้ชบ้ริการ มต่ีอกนั 
1. ผูใ้ชบ้ริการสามารถชาํระคา่สินคา้ และ/หรือบริการไดโ้ดยผ่านช่องทาง Online Direct Debit ใน

ระบบของธนาคาร โดยมิตอ้งมาติดต่อธนาคาร และสามารถใชบ้ริการไดต้ามวนั และเวลาที
ธนาคารกาํหนด 

2. ธนาคารจะใหบ้ริการหกัเงิน และนําเงินเขา้บญัชีเงินฝากของคู่คา้ของผูใ้ชบ้ริการ เฉพาะรายทีมี
บญัชีเงินฝากไวก้บัสาํนักงานสาขาของธนาคาร และสาํนักงานสาขาดงักล่าวอยู่ในเครือข่ายของ
การบริการดว้ยคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์เท่านัน 

3. การใหบ้ริการตามขอ้ตกลงฉบบันี ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งส่งคาํขอใชบ้ริการพรอ้มดว้ยคาํสงัในการนํา
เงินเขา้บญัชีใหแ้ก่ธนาคาร ในรูปของขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส ์ผ่านช่องทาง Online Direct Debit 
ตามทีไดต้กลงกบัธนาคาร โดยผูใ้ชบ้ริการสามารถติดต่อขอรับขนัตอนการใชบ้ริการ Online 
Direct Debit ไดที้ธนาคาร หรือคู่คา้ของผูใ้ชบ้ริการโดยตรง 

4. เมือธนาคารไดร้ับขอ้มูลจากผูใ้ชบ้ริการ หรือคู่คา้ของผูใ้ชบ้ริการ (ในกรณีทีผูใ้ชบ้ริการ
มอบหมายใหคู่้คา้ของผูใ้ชบ้ริการเป็นผูส่้งคาํสงั) ธนาคารจะดาํเนินการหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก
ของผูใ้ชบ้ริการ และ/หรือบญัชีเงินฝากของบุคคลทีผูใ้ชบ้ริการระบุ ทีมีอยู่กบัธนาคาร ตาม
จาํนวนทีผูใ้ชบ้ริการหรือคู่คา้ของผูใ้ชบ้ริการไดม้ีคาํสงัในทนัที และธนาคารจะนําเงินทีไดจ้าก
การหกับญัชีดงักล่าวเขา้บญัชีเงินฝากของคู่คา้ของผูใ้ชบ้ริการ หรือบคุคลทีผูใ้ชบ้ริการระบุ 
ภายในวนันัน  

5. กรณีทีคู่คา้ของผูใ้ชบ้ริการเปิดบริการชาํระเงินดว้ยการหกับญัชีอตัโนมติั แบบ Payment with 
Hold เมือธนาคารไดร้ับคาํสงัทางอิเล็กทรอนิกสจ์ากผูใ้ชบ้ริการ หรือคู่คา้ของผูใ้ชบ้ริการ ใหก้นั
เงินในบญัชีเงินฝาก เพือการชาํระคา่สินคา้และหรือบริการทีผูใ้ชบ้ริการไดส้งัซือจากคู่คา้ของ
ผูใ้ชบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการยินยอมใหธ้นาคารดาํเนินการกนัเงินในบญัชีเงินฝากตามจาํนวนทีไดร้ับ
แจง้จากคู่คา้ของผูใ้ชบ้ริการ ทงันี ผูใ้ชบ้ริการตกลงทีจะไมถ่อนเงินตามจาํนวนทีกนัไว ้ จากบญัชี
เงินฝากไม่ว่าดว้ยวิธีการใดๆ ทงัสิน 

6.     ผูใ้ชบ้ริการรับทราบว่าในกรณีทีเงินในบญัชีเงินฝากมีไม่เพียงพอกบัจาํนวนที คู่คา้ของผูใ้ชบ้ริการ 
มีคาํสงัใหก้นัเงินไว ้ธนาคารจะไมด่าํเนินการกนัเงิน  และผูใ้ชบ้ริการรับทราบทีจะไม่สามารถทาํ

ธุรกรรมในครังนันได ้ และกรณีดงักล่าวผูใ้ชบ้ริการจะตกลงวิธีการชาํระเงินกบัคู่คา้ของ
ผูใ้ชบ้ริการโดยตรงและไม่ถือเป็นกรณีทีธนาคารตอ้งรับผิดชอบใด ๆ ต่อผูใ้ชบ้ริการหรือคู่คา้ของ
ผูใ้ชบ้ริการทงัสิน 

7. เมือธนาคารไดร้ับคาํสงัทางอิเล็กทรอนิกสจ์ากคู่คา้ของผูใ้ชบ้ริการใหห้กัเงินจาํนวนทีกนัไวต้าม
ขอ้ 5 ผูใ้ชบ้ริการยินยอมใหธ้นาคารดาํเนินการหกัเงินจาํนวนดงักล่าวเขา้บญัชีเงินฝากของคู่คา้
ของผูใ้ชบ้ริการ ตามทีคู่คา้ของผูใ้ชบ้ริการกาํหนด    

8. ผูใ้ชบ้ริการรับทราบและยินยอมว่าคู่คา้ของผูใ้ชบ้ริการสิทธิส่งคาํสงัใหห้กัเงินจากบญัชีเงินฝากได้
ภายใตเ้งือนไขดงัต่อไปนี 
8.1.  ในกรณีทีจาํนวนเงินตามคาํสงัสูงกว่าจาํนวนเงินทีกนัไว ้ 

- ใหห้กัเงินจาํนวนเท่ากบัจาํนวนเงินทีกนัไว ้  ถา้เงินในบญัชีเงินฝากมีจาํนวนตาํกว่า
จาํนวนเงินตามคาํสงั หรือ  

- ใหห้กัเงินจาํนวนเท่ากบัจาํนวนเงินตามคาํสงั ถา้เงินในบญัชีเงินฝากมีจาํนวนเท่ากบั
หรือสูงกว่าจาํนวนเงินตามคาํสงั  

8.2. ในกรณีทีจาํนวนเงินตามคาํสงัตาํกว่าจาํนวนเงินทีกนัไว ้ ใหห้กัเงินตามจาํนวนตามคาํสงั 
และใหถื้อว่าการกนัเงินในส่วนทีเหลือเป็นอนัยกเลิกไป เวน้แต่ คู่คา้ของผูใ้ชบ้ริการ.จะมี
คาํสงัใหก้นัเงินในส่วนทีเหลือ เพือหกับญัชีในคราวต่อไป 

9. หากจาํนวนเงินทีคู่คา้ผูใ้ชบ้ริการแจง้แก่ธนาคารไมถู่กตอ้ง และธนาคารไดท้าํการหกัเงินจาก
บญัชีเงินฝาก ซึงคู่คา้ของผูใ้ชบ้ริการไดร้ับเงินจาํนวนดงักล่าวเป็นทีเรียบรอ้ยแลว้  ของ
ผูใ้ชบ้ริการตกลงจะดาํเนินการเรียกรอ้งเงินจาํนวนดงักล่าวจากคู่คา้ของผูใ้ชบ้ริการโดยตรง ทงันี 
ผูใ้ชบ้ริการขอสละสิทธิในการเรียกรอ้งหรือฟ้องรอ้งธนาคารใหช้ดใชจ้าํนวนเงินดงักล่าว 

10. ในกรณีธนาคารตอ้งเสียหายอยา่งใดจากการดาํเนินการตามหนังสือยินยอมฉบบันี  ผูใ้ชบ้ริการ
ตกลงรับผิดชอบชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ธนาคาร เวน้แต่เป็นความเสียหายทีเกิดจากความ
ผิดพลาดของเจา้หน้าที และ/หรือพนักงาน และหรือตวัแทนธนาคารทีกระทาํไปโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อ และหรือความผิดพลาดอนัเกิดจากระบบของธนาคาร และหรือความผิดพลาด
อนัเกิดจากระบบของคู่คา้ของผูใ้ชบ้ริการ 

11. ผูใ้ชบ้ริการตกลงว่าธนาคารไม่จาํตอ้งแจง้การหกับญัชีใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบแต่อยา่งใด เนืองจาก
ผูใ้ชบ้ริการสามารถทราบผลการหกับญัชีดงักล่าวไดจ้ากสมุดคู่ฝาก (Pass Book) หรือรายการ
เคลือนไหวบญัชี (Statement) ของผูใ้ชบ้ริการหรือจากใบรับ/ใบเสร็จรับเงินของคู่คา้ของ
ผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยู่แลว้ 
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12. ในกรณีทีขอ้มูลบญัชีเงินฝากทีกล่าวขา้งตน้ไดเ้ปลียนแปลงไปอนัเป็นเหตุเนืองมาจาก การ
ยกเลิก/เพิมสาขาและหรือการควบรวมของธนาคาร โดยทีไม่ส่งผลกระทบกบัเลขทีบญัชีของ
ผูใ้ชบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการตกลงใหห้นังสือยินยอมฉบบันีคงมีผลใชบ้งัคบัดว้ยทุกประการ 

13. ผูใ้ชบ้ริการตกลงใหห้นังสือยินยอมฉบบันีมผีลใชบ้งัคบันับแต่วนัทีระบุไวข้า้งตน้ และยงัคงมีผล
ใชบ้งัคบัไดต้ลอดไป จนกว่าผูใ้ชบ้ริการจะไดเ้พิกถอนโดยการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้
ธนาคารและคู่คา้ของผูใ้ชบ้ริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน  

14. ในกรณีทีผูใ้ชบ้ริการมีวงเงินกูเ้บิกเกินบญัชี การสงัจ่ายเงินนอกจากจะเป็นไปตามทีตกลงใน
สญัญากูเ้บิกเงินเกินบญัชีทีผูใ้ชบ้ริการทาํไวก้บัธนาคารแลว้ ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคาร 
หรือคู่คา้ของผูใ้ชบ้ริการ (ในกรณีทีผูใ้ชบ้ริการมอบหมายใหคู่้คา้ของผูใ้ชบ้ริการเป็นผูส้งัจ่าย) 
เป็นผูส้งัหกัเงินจากบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัทีมีวงเงินกูเ้บิกเงินเกินบญัชีไดด้ว้ย โดย
ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหถื้อว่าการสงัจ่ายเงิน หรือการหกัเงินในบญัชีดงักล่าวเป็นหนีกูเ้บิก
เงินเกินบญัชีตามสญัญาทีผูใ้ชบ้ริการมีอยู่กบัธนาคารทงัสิน 

15. หากเงินฝากในบญัชีของผูใ้ชบ้ริการ และ/หรือบุคคลทีผูใ้ชบ้ริการระบุ มีไมพ่อหกั หรือไม่มีเงิน
ใหห้กั หรือบญัชีปิดแลว้ หรือในกรณีทีวงเงินกูเ้บิกเงินเกินบญัชีของผูใ้ชบ้ริการไดถู้กใชจ้นเต็ม
วงเงินแลว้ ใหถื้อว่าเป็นการหกัเงินไม่ได ้และธนาคารจะไม่หกัเงินจากบญัชีนันๆ เพือชาํระเพียง
บางส่วนของจาํนวนทีระบุในคาํสงัใหห้กัเงินจากบญัชีนันๆ ดว้ย  อย่างไรก็ดี ไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆ 
ก็ตาม หากธนาคารไดจ่้ายเงิน และ/หรือนําเงินเขา้บญัชีเงินฝากของบุคคลซึงผูใ้ชบ้ริการระบุไป
แลว้ ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งคืนเงินจาํนวนดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคาร หรือใหธ้นาคารมีสิทธิทีจะหกั หรือ
ถอน หรือเดบิตบญัชีเงินฝากอืนใดของผูใ้ชบ้ริการทีมีอยู่กบัธนาคาร ตามจาํนวนทีจ่าย หรือเขา้
บญัชีเงินฝากของบุคคลซึงผูใ้ชบ้ริการระบุนันไปคืนได ้ และหากการหกั หรือเดบิตบญัชีเงินฝาก
ดงักล่าวทาํใหบ้ญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการมยีอดเป็นลูกหนีธนาคาร หรือมียอดเป็นลูกหนี
เพิมขึนไม่ว่าเป็นจาํนวนเงินเท่าใดก็ตาม ผูใ้ชบ้ริการยอมใหถื้อว่ายอดทีผูใ้ชบ้ริการเป็นลูกหนี 
หรือทีเป็นลูกหนีเพิมขึนนัน เป็นเงินทีผูใ้ชบ้ริการเบิกเกินบญัชีไปจากธนาคาร ซึงผูใ้ชบ้ริการตก
ลงชาํระดอกเบียซึงคาํนวณจากเงินทีคา้งชาํระนันได ้ ในอตัราดอกเบียผิดนัดทีธนาคารประกาศ
เรียกเก็บจากลูกคา้โดยทวัไป และในกรณีทีธนาคารประกาศเปลียนแปลงอตัราดอกเบยีผิดนัด
ดงักล่าวขา้งตน้เมือใดก็ตาม ผูใ้ชบ้ริการยินยอมใหธ้นาคารเปลียนแปลงอตัราดอกเบยีผิดนัด
ดงักล่าวไดท้นัที โดยไม่จาํตอ้งทาํความตกลงยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรใดๆ อีก 

16. การหกัเงินจากบญัชีของบุคคลซึงผูใ้ชบ้ริการระบุ จะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือนไข ดงันี 
16.1. ในกรณีทีบุคคลทีผูใ้ชบ้ริการระบุ ไม่มบีญัชีเงินฝากอยู่กบัธนาคาร ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้ง

ดาํเนินการใหบุ้คคลทีผูใ้ชบ้ริการระบุ เปิดบญัชีเงินฝากไวก้บัธนาคาร 
16.2. ธนาคารจะทาํการหกัเงินของบุคคลซึงผูใ้ชบ้ริการระบุ ก็ต่อเมอืบุคคลซึงผูใ้ชบ้ริการระบุ

ไดท้าํความตกลง หรือมีคาํสงัเป็นลายลกัษณอ์กัษร เป็นทีพอใจแก่ธนาคาร ใหอ้าํนาจ
ธนาคารในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของตนเขา้ชาํระหนี และ/หรือความผูกพนัใดๆ 
ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ 

16.3. ธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของบุคคลซึงผูใ้ชบ้ริการระบุ เฉพาะรายทีมเีงินอยู่ใน
บญัชีเพียงพอทีจะหกัไดเ้ท่านัน 

17. ในกรณีทีเกิดความผิดพลาดในการหกัเงินจากบญัชี ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ ก็ตาม ผูใ้ชบ้ริการ
ยินยอมใหธ้นาคารมอีาํนาจแกไ้ขความผิดพลาดทีเกิดขึนนันใหถู้กตอ้งไดต้ามความเป็นจริง 
รวมทงัตกลงยินยอมใหธ้นาคารดาํเนินการหกัเงินจากบญัชีของผูใ้ชบ้ริการ เพอืเป็นการแกไ้ข
ขอ้ผิดพลาดทีเกิดขึนไดท้นัที โดยมิจาํตอ้งแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบล่วงหน้า และหากความ
ผิดพลาดบกพร่องดงักล่าว เป็นเหตุใหธ้นาคารตอ้งจ่ายเงินแทนไป ผูใ้ชบ้ริการตกลงชาํระคืน
ใหแ้ก่ธนาคารจนครบถว้น 

18. การกระทาํใดๆ ของผูใ้ชบ้ริการ และ/หรือคู่คา้ของผูใ้ชบ้ริการ โดยผ่านบริการดงักล่าว ถือว่า
ถูกตอ้งสมบรูณ์ หากเกิดความเสียหายใดๆ ขึนต่อธนาคาร ไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม 
ผูใ้ชบ้ริการตอ้งรบัผิดชอบชดใชใ้หแ้ก่ธนาคารจนสินเชิง 

19. ภายหลงัจากการหกัเงิน และ/หรือโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของบุคคลซึงผูใ้ชบ้ริการระบุ
เรียบรอ้ยแลว้ ธนาคารขอสงวนสิทธิทีจะแจง้หรือไม่แจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบก็ได ้ ถา้ในกรณีที
ธนาคารไดแ้จง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบถึงการหกั และ/หรือโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของบุคคลซึง
ผูใ้ชบ้ริการระบุแลว้ ถา้ไมม่ีการทกัทว้งภายใน  (เจ็ด) วันทาํการ จะถือว่าการดาํเนินการ
ของธนาคารถูกตอ้งทุกประการ 

20. ในกรณีทีมีความผิดพลาดในการหกัเงิน และ/หรือโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของบุคคลซึง
ผูใ้ชบ้ริการระบุเกิดขึน เนืองจากความผิดพลาดของขอ้มูลทีไดร้บัจากผูใ้ชบ้ริการ และ/หรือไม่
ว่าดว้ยเหตุผลประการใด ๆ ก็ตาม ผูใ้ชบ้ริการตกลงจะดาํเนินการเรียกรอ้งเงินจาํนวน
ดงักล่าวจากบุคคลซึงผูใ้ชบ้ริการระบโุดยตรง ทงันี โดยผูใ้ชบ้ริการขอสละสิทธิในการ
เรียกรอ้งใหธ้นาคารหกั หรือถอนเงินจากบญัชีเงินฝากของบุคคลซึงผูใ้ชบ้ริการระบุคืนใหแ้ก่
ผูใ้ชบ้ริการ และขอสละสิทธิในการฟ้องรอ้งใหธ้นาคารชดใชเ้งินทีธนาคารไดนํ้าเขา้บญัชีเงิน
ฝากของบุคคลซึงผูใ้ชบ้ริการระบุ ตามขอ้มูลทีธนาคารไดร้ับจากผูใ้ชบ้ริการ ไม่ว่าในรูปแบบ
ใด อีกทงัผูใ้ชบ้ริการขอรับรองว่าจะไม่กระทาํการใดๆ อนัมีผลใหธ้นาคารตอ้งเขา้มีส่วนร่วม
ใดๆ ในขอ้พิพาทระหว่างผูใ้ชบ้ริการ กบับุคคลซึงผูใ้ชบ้ริการระบุ และหากผูใ้ชบ้ริการมขีอ้
ต่อสู ้ และ/หรือสิทธิเรียกรอ้งใดๆ ก็จะไปว่ากล่าวกนัเองกบับุคคลซึงผูใ้ชบ้ริการระบุเป็นอีก
ส่วนหนึงต่างหาก 

21. หากเกิดความผิดพลาด บกพร่องของระบบการใหบ้ริการของธนาคาร อนัเกิดจากระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้า หรือเพราะเหตุอืนใดซึงธนาคารไมอ่าจคาดหมาย หรือไมอ่ยู่
ภายใตก้ารควบคุมจดัการของธนาคารแลว้ ธนาคารไม่จาํตอ้งรับผิดชอบในความผิดพลาด 
หรือบกพร่อง หรือความเสียหายใดๆ อนัอาจเกิดขึนทงัสิน 

22. ผูใ้ชบ้ริการตกลงจะชาํระค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการแก่ธนาคาร ตามกาํหนดเวลาทีไดต้กลง
ไวก้บัธนาคารและอตัราทีธนาคารกาํหนด โดยยินยอมใหธ้นาคารหกับญัชีเงินฝากของ
ผูใ้ชบ้ริการทีมีอยู่กบัธนาคารเพอืชาํระคา่ธรรมเนียมตามรายการทีเกิดขึน ทงันีธนาคารขอ
สงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้ไดต้ามอตัราทีธนาคาร
พิจารณาเห็นสมควรเมอืใดก็ได ้ โดยธนาคารจะแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 

 (สามสิบ) วนั ก่อนทีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอตัราใหม่จะมีผลใชบ้งัคบั 
23. เพือใหก้ารบริการบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ห่งขอ้ตกลงนี ผูใ้ชบ้ริการจึงขอมอบอาํนาจให้

ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการทีมีอยู่กบัธนาคาร เพือดาํเนินการตาม
วิธีการแห่งขอ้ตกลงฉบบันีต่อไป และผูใ้ชบ้ริการจะไม่ยกเลิกเพิกถอนการมอบอาํนาจ
ดงักล่าวนีจนกว่าจะยกเลิกขอ้ตกลงต่อกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร. 

24. ในกรณีทีมีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบของทางราชการ กาํหนดใหธ้นาคารตอ้งเปิดเผย
ขอ้มูล หรือธุรกรรมการเงินของผูใ้ชบ้ริการ ต่อเจา้หน้าที หรือหน่วยงานของรัฐ เมอืธนาคาร
ไดร้ับการรอ้งขอ ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารเปิดเผยขอ้มูล และ/หรือจดัทาํรายการ
เกียวกบัการทาํธุรกรรมทางการเงินของผูใ้ชบ้ริการต่อเจา้หน้าที หรือหน่วยงานของรัฐไดทุ้ก
ประการ 

25. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงเงือนไข และขอ้กาํหนดการใหบ้ริการรับชาํระเงิน
ดว้ยการหกับญัชีอตัโนมติัแบบออนไลน์ ไดต้ามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนีธนาคารมีสิทธิที
จะยกเลิกบริการดงักล่าวไดไ้ม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วน หรือเฉพาะแต่ผูใ้ชบ้ริการรายใดราย
หนึงมือใดก็ได ้ โดยธนาคารจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  (สามสิบ) วนั และใน
กรณีทีผูใ้ชบ้ริการประสงคจ์ะยกเลิกการใชบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษร
ใหธ้นาคารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  (สามสิบ) วนั ก่อนวนัทีจะมีผลเป็นการยกเลิกการ
ใชบ้ริการ 

26. เอกสารฉบบันี ทาํขึน  (สอง) ฉบบั โดยธนาคารจะมอบใหผู้ใ้ชบ้ริการเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 (หนึง) ฉบบั 

 
 
 
 
 
 
 

 


