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คําขอใชบริการ / เปลี่ยนแปลง บริการรับชําระเงินดวยการหักบัญชีแบบออนไลน 
สําหรับบุคคลธรรมดา แบบออกรหัสผาน (ODD-DSO) 

 

 สมัครใชบริการใหม     เปลี่ยนแปลงขอมลู                                       วันที่  (วัน/เดือน/ป พ.ศ.)  /  /  

สวนท่ี 1: ขอมูลท่ัวไป 

 นาย  นาง  นางสาว   อื่นๆ โปรดระบุ ....................                    สัญชาติไทย    อื่นๆ โปรดระบุ ........................... 

ช่ือผูสมัครใชบริการ (ไทย):  

ช่ือผูสมัครใชบริการ (อังกฤษ): 

ที่อยูตามทะเบยีนบาน 

เลขที่ ............... อาคาร ................................................ ช้ัน...............................ตรอก/ซอย...........................................ถนน.................................................. 

แขวง/ตําบล ..............................................เขต/อําเภอ................................................. จังหวัด......................................  รหัสไปรษณีย     

วันเกิด (วัน/เดือน/ป พ.ศ.)   :  /  /       เลขทีบ่ัตรประจําตัวประชาชน :     

เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษ:ี          

E-mail Address ..........................................…….............โทรศัพท .....................................................โทรสาร........................................................... 

ที่อยูสําหรับจัดสงเอกสาร       เหมือนกับที่อยูตามทะเบียนบาน 

เลขที่ ............... อาคาร ................................................ ช้ัน...............................ตรอก/ซอย...........................................ถนน.................................................. 

แขวง/ตําบล ..............................................เขต/อําเภอ................................................. จังหวัด......................................  รหัสไปรษณีย    

สวนท่ี 2 : รายละเอียดของบริการ 

 

บริษัทที่ตองการจายชําระเงิน   บริษัท : บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) 

รายละเอียดของบัญชีที่ตองการนําเขาระบบเพ่ือจายชําระเงิน 

เลขที่บัญชี  -  -  -    ช่ือเจาของบัญชี.............................................................. สาขา ................................................ 

สวนของเจาหนาที่ธนาคาร 

ลายเซ็น ผลการตรวจสอบลายเซ็น 
 

 ถูกตอง  ไมถูกตอง เหตุผล..................................................  

ลงช่ือ ................................................................................................... 
ลายมือเจาหนาทีธ่นาคารพรอมประทับตรา 

ผูมีอํานาจลงนามตามตัวอยางที่ใหไวกับธนาคาร  
................................................................................................... 

รายละเอียดของบัญชีที่ใชหักคาธรรมเนียม 

  บัญชีที่ใชหักคาธรรมเนียมเปนบญัชีเดียวกันกับบัญชีเพ่ือจายชําระเงิน   

   บัญชี  -  -  -    ช่ือเจาของบัญชี................................................................. สาขา...............................................  
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ลายเซ็น 

 

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

ผูมีอํานาจลงนามตามตัวอยางที่ใหไวกับธนาคาร 

สวนของเจาหนาที่ธนาคาร 

ผลการตรวจสอบลายเซ็น 

 ถูกตอง  ไมถูกตอง เหตุผล..................................................  

ลายมือเจาหนาทีธ่นาคารพรอมประทับตรา 

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

สําหรับชําระหนี้ และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตางๆ ใหกับ  บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน)  (ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวา “บริษัทผูรับ

ชําระเงิน”) ขาพเจาตกลงยินยอมใหธนาคารดําเนินการหักเงิน ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา เพ่ือชําระหนี้ และ/หรอืบรรดาภาระผูกพันตางๆ ใหแกบริษทัผูรบัชําระเงิน ตามคําส่ังหัก

บัญชีของขาพเจา หรอืผูที่ไดรับมอบหมายจากขาพเจา หรือตามขอมูล/คําส่ังที่ไดรับจากบริษัทรับผูชําระเงิน ตามเง่ือนไขและวิธีการแหงการใชบริการตามคําขอใชบรกิารฉบับนี้ทุกประการ ทั้งนี้ 

หากเกิดความเสียหายใดๆ ขาพเจายินยอมรับผิดชอบทั้งส้ิน 

การกําหนดรหัสเขาใชงาน :  
ทานสามารถกรอกช่ือผูใชงานในแตละกลุมได 3 ช่ือ ซึ่งธนาคารจะกําหนดช่ือผูใชงานในแตละกลุมใหทานเพียง 1 ช่ือ โดยเลือกจากชื่อผูใชงานท่ีทานกรอก ตองมีความยาว 8-10 หลัก 

ประกอบดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ (A-Z), ตวัเลข (0-9), หรือเคร่ืองหมายขีดลาง (_) เทานั้น 

เจาหนาที่คนที่ 1 

 หรือ  หรือ   

ช่ือ/สกุล _____________________________________________อีเมล___________________________________  โทรศัพท ________________________ 

เจาหนาที่คนที่ 2 

 หรือ   หรือ  

ช่ือ/สกุล _____________________________________________อีเมล___________________________________  โทรศัพท ________________________ 

                    ขาพเจาขอรับรองวารายละเอียดตางๆ ท่ีใหไวนี้เปนความจริงทุกประการ และขาพเจาไดรับทราบและตกลงปฏิบัติตามเง่ือนไข และขอกําหนดการใชบริการชําระเงินดวย

การหักบัญชีอัตโนมัติแบบออนไลน และคูมือการใชบริการชําระเงินดวยการหักบัญชีอัตโนมัติแบบออนไลน ตลอดจนขอกําหนด ขอตกลง ระเบียบ คําส่ัง ประกาศตางๆ ของธนาคารท่ี

เก่ียวกับการใหบริการดังกลาว หรือบริการประเภทอ่ืนของธนาคารท่ีมีอยูแลวในขณะนี้ และ/ หรือท่ีจะมีในในภายหนา รวมท้ังขาพเจาตกลงวาบรรดาการกระทําตาง ๆ ท่ีทําข้ึนบนระบบ

อิเล็กทรอนิกส ใหถือวาเปนการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งอยูภายใตกฎหมายตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และภายใตบังคับของกฎหมายท่ี

เก่ียวของ ท่ีมีอยูในขณะนี้ หรือท่ีจะมตีอไปในภายหนา ท้ังนี้หากเกิดความเสียหายใดๆ  

                    ขาพเจายินยอมรับผิดชอบท้ังส้ินและขาพเจายินดีใหธนาคาร บริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย และผูท่ีธนาคารมอบหมาย ใชขอมูลของขาพเจา เพ่ือการพิจารณาและ

ดําเนินการเสนอผลิตภัณฑ บริการ และ ตบขอเสนอพิเศษอ่ืนใหแกขาพเจา และ/หรือ เพ่ือการอ่ืนได 

ผูสมัครใชบริการ 
 

 

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

(............................................................................................................) 

ผูมีอํานาจลงนาม  พรอมประทับตรา (ถามี) 

ผูสมัครใชบริการ 
 

 

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

(............................................................................................................) 

ผูมีอํานาจลงนาม  พรอมประทับตรา (ถามี) 
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เงื่อนไขและขอกําหนดการใหบริการชําระเงินดวยการหักบัญชีอัตโนมัติแบบออนไลน 
  เง่ือนไขและขอกําหนดนี้ใชบังคับระหวาง บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา 

“ธนาคาร”) กับผูที่มีความประสงคที่จะใชบริการหักเงิน และนําเงินเขาบัญชี (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา 

“ผูใชบริการ”) โดยผานชองทางบริการ Online Direct Debit โดยมอบอํานาจใหธนาคารเปนผูมีอํานาจหัก

เงินจากบัญชีเงินฝากของผูใชบริการ และ/หรือบุคคลซึ่งผูใชบริการระบุ เพ่ือนําเงินเขาบัญชีเงินฝากของคูคา

ของผูใชบริการ และ/หรือบุคคลซึ่งผูใชบริการระบุ ในการชําระหน้ี และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตางๆ ที่

ผูใชบริการ และ/หรือคูคาของผูใชบริการ มีตอกัน 

1. ผูใชบริการสามารถชําระคาสินคา และ/หรือบริการไดโดยผานชองทาง Online Direct Debit ในระบบ

ของธนาคาร โดยมิตองมาติดตอธนาคาร และสามารถใชบริการไดตามวัน และเวลาท่ีธนาคาร

กําหนด 

2. ธนาคารจะใหบริการหักเงิน และนําเงินเขาบัญชีเงินฝากของคูคาของผูใชบริการ เฉพาะรายท่ีมีบัญชี

เงินฝากไวกับสํานักงานสาขาของธนาคาร และสํานักงานสาขาดังกลาวอยูในเครือขายของการบริการ

ดวยคอมพิวเตอรระบบออนไลนเทาน้ัน 

3. การใหบริการตามขอตกลงฉบับนี้ ผูใชบริการจะตองสงคําขอใชบริการพรอมดวยคําส่ังในการนําเงิน

เขาบัญชีใหแกธนาคาร ในรูปของขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส ผานชองทาง Online Direct Debit ตามที่

ไดตกลงกับธนาคาร โดยผูใชบริการสามารถติดตอขอรับข้ันตอนการใชบริการ Online Direct Debit 

ไดที่ธนาคาร หรือคูคาของผูใชบริการโดยตรง 

4. เม่ือธนาคารไดรับขอมูลจากผูใชบริการ หรือคูคาของผูใชบริการ (ในกรณีที่ผูใชบริการมอบหมายใหคู

คาของผูใชบริการเปนผูสงคําส่ัง) ธนาคารจะดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูใชบริการ 

และ/หรือบัญชีเงินฝากของบุคคลที่ผูใชบริการระบุ ที่มีอยูกับธนาคาร ตามจํานวนท่ีผูใชบริการหรือคู

คาของผูใชบริการไดมีคําส่ังในทันที และธนาคารจะนําเงินที่ไดจากการหักบัญชีดังกลาวเขาบัญชีเงิน

ฝากของคูคาของผูใชบริการ หรือบุคคลที่ผูใชบริการระบุ ภายในวันทําการน้ัน หากวันที่ธนาคาร

ไดรับคําขอใชบริการ และคําส่ังใหหักบัญชีดังกลาวตรงกับวันหยุดทําการของธนาคาร ธนาคารจะนํา

เงินดังกลาวเขาบัญชีของคูคาของผูใชบริการ หรือบุคคลที่ผูใชบริการระบุในวันทําการถัดไป 

5. ในกรณีที่ผูใชบริการมีวงเงินกูเบิกเกินบัญชี การส่ังจายเงินนอกจากจะเปนไปตามที่ตกลงในสัญญากู

เบิกเงินเกินบัญชีที่ผูใชบริการทําไวกับธนาคารแลว ผูใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคาร หรือคูคาของ

ผูใชบริการ (ในกรณีที่ผูใชบริการมอบหมายใหคูคาของผูใชบริการเปนผูส่ังจาย) เปนผูส่ังหักเงินจาก

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่มีวงเงินกูเบิกเงินเกินบัญชีไดดวย โดยผูใชบริการตกลงยินยอมใหถือวา

การส่ังจายเงิน หรือการหักเงินในบัญชีดังกลาวเปนหนี้กูเบิกเงินเกินบัญชีตามสัญญาที่ผูใชบริการมี

อยูกับธนาคารท้ังส้ิน 

6. หากเงินฝากในบัญชีของผูใชบริการ และ/หรือบุคคลที่ผูใชบริการระบุ มีไมพอหัก หรือไมมีเงินใหหัก 

หรือบัญชีปดแลว หรือในกรณีที่วงเงินกูเบิกเงินเกินบัญชีของผูใชบริการไดถูกใชจนเต็มวงเงินแลว ให

ถือวาเปนการหักเงินไมได และธนาคารจะไมหักเงินจากบัญชีนั้นๆ เพ่ือชําระเพียงบางสวนของจํานวน

ที่ระบุในคําส่ังใหหักเงินจากบัญชีนั้นๆ ดวย  อยางไรก็ดี ไมวาดวยกรณีใดๆ ก็ตาม หากธนาคารได

จายเงิน และ/หรือนําเงินเขาบัญชีเงินฝากของบุคคลซึ่งผูใชบริการระบุไปแลว ผูใชบริการจะตองคืน

เงินจํานวนดังกลาวใหแกธนาคาร หรือใหธนาคารมีสิทธิที่จะหัก หรือถอน หรือเดบิตบัญชีเงินฝากอ่ืน

ใดของผูใชบริการท่ีมีอยูกับธนาคาร ตามจํานวนที่จาย หรือเขาบัญชีเงินฝากของบุคคลซึ่งผูใชบริการ

ระบุนั้นไปคืนได และหากการหัก หรือเดบิตบัญชีเงินฝากดังกลาวทําใหบัญชีเงินฝากของผูใชบริการมี

ยอดเปนลูกหน้ีธนาคาร หรือมียอดเปนลูกหน้ีเพ่ิมข้ึนไมวาเปนจํานวนเงินเทาใดก็ตาม ผูใชบริการ

ยอมใหถือวายอดที่ผูใชบริการเปนลูกหน้ี หรือที่เปนลูกหน้ีเพ่ิมข้ึนน้ัน เปนเงินที่ผูใชบริการเบิกเกิน

บัญชีไปจากธนาคาร ซึ่งผูใชบริการตกลงชําระดอกเบ้ียซึ่งคํานวณจากเงินที่คางชําระน้ันได ในอัตรา

ดอกเบ้ียผิดนัดที่ธนาคารประกาศเรียกเก็บจากลูกคาโดยทั่วไป และในกรณีที่ธนาคารประกาศ

เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียผิดนัดดังกลาวขางตนเม่ือใดก็ตาม ผูใชบริการยินยอมใหธนาคาร

เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียผิดนัดดังกลาวไดทันที โดยไมจําตองทําความตกลงยินยอมเปนลายลักษณ

อักษรใดๆ อีก 

7. การหักเงินจากบัญชีของบุคคลซึ่งผูใชบริการระบุ จะตองอยูภายใตเง่ือนไข ดังนี้ 

7.1. ในกรณีที่บุคคลที่ผูใชบริการระบุ ไมมีบัญชีเงินฝากอยูกับธนาคาร ผูใชบริการจะตอง

ดําเนินการใหบุคคลที่ผูใชบริการระบุ เปดบัญชีเงินฝากไวกับธนาคาร 

7.2. ธนาคารจะทําการหักเงินของบุคคลซึ่งผูใชบริการระบุ ก็ตอเม่ือบุคคลซึ่งผูใชบริการระบุไดทํา

ความตกลง หรือมีคําส่ังเปนลายลักษณอักษร เปนที่พอใจแกธนาคาร ใหอํานาจธนาคารใน

การหักเงินจากบัญชีเงินฝากของตนเขาชําระหนี้ และ/หรือความผูกพันใดๆ ใหแกผูใชบริการ 

7.3 ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของบุคคลซึ่งผูใชบริการระบุ เฉพาะรายท่ีมีเงินอยูในบัญชี

เพียงพอที่จะหักไดเทาน้ัน 

8. ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการหักเงินจากบัญชี ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม ผูใชบริการยินยอม

ใหธนาคารมีอํานาจแกไขความผิดพลาดที่เกิดข้ึนนั้นใหถูกตองไดตามความเปนจริง รวมทั้งตกลง

ยินยอมใหธนาคารดําเนินการหักเงินจากบัญชีของผูใชบริการ เพ่ือเปนการแกไขขอผิดพลาดที่

เกิดข้ึนไดทันที โดยมิจําตองแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนา และหากความผิดพลาดบกพรอง

ดังกลาว เปนเหตุใหธนาคารตองจายเงินแทนไป ผูใชบริการตกลงชําระคืนใหแกธนาคารจน

ครบถวน 

9. การกระทําใดๆ ของผูใชบริการ และ/หรือคูคาของผูใชบริการ โดยผานบริการดังกลาว ถือวา

ถูกตองสมบูรณ หากเกิดความเสียหายใดๆ ข้ึนตอธนาคาร ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ผูใชบริการตอง

รับผิดชอบชดใชใหแกธนาคารจนส้ินเชิง 

10. ภายหลังจากการหักเงิน และ/หรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของบุคคลซึ่งผูใชบริการระบุเรียบรอย

แลว ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะแจงหรือไมแจงใหผูใชบริการทราบก็ได ถาในกรณีที่ธนาคารไดแจง

ใหผูใชบริการทราบถึงการหัก และ/หรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของบุคคลซึ่งผูใชบริการระบุแลว 

ถาไมมีการทักทวงภายใน 7 (เจ็ด) วัน จะถือวาการดําเนินการของธนาคารถูกตองทุกประการ 

11. ในกรณีที่มีความผิดพลาดในการหักเงิน และ/หรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของบุคคลซึ่ง

ผูใชบริการระบุเกิดข้ึน เนื่องจากความผิดพลาดของขอมูลที่ไดรับจากผูใชบริการ และ/หรือไมวา

ดวยเหตุผลประการใด ๆ ก็ตาม ผูใชบริการตกลงจะดําเนินการเรียกรองเงินจํานวนดังกลาวจาก

บุคคลซึ่งผูใชบริการระบุโดยตรง ทั้งน้ี โดยผูใชบริการขอสละสิทธิในการเรียกรองใหธนาคารหัก 

หรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของบุคคลซึ่งผูใชบริการระบุคืนใหแกผูใชบริการ และขอสละสิทธิใน

การฟองรองใหธนาคารชดใชเงินที่ธนาคารไดนําเขาบัญชีเงินฝากของบุคคลซึ่งผูใชบริการระบุ 

ตามขอมูลที่ธนาคารไดรับจากผูใชบริการ ไมวาในรูปแบบใด อีกทั้งผูใชบริการขอรับรองวาจะไม

กระทําการใดๆ อันมีผลใหธนาคารตองเขามีสวนรวมใดๆ ในขอพิพาทระหวางผูใชบริการ กับ

บุคคลซึ่งผูใชบริการระบุ และหากผูใชบริการมีขอตอสู และ/หรือสิทธิเรียกรองใดๆ ก็จะไปวา

กลาวกันเองกับบุคคลซึ่งผูใชบริการระบุเปนอีกสวนหน่ึงตางหาก 

12. หากเกิดความผิดพลาด บกพรองของระบบการใหบริการของธนาคาร อันเกิดจากระบบ

คอมพิวเตอร ระบบไฟฟา หรือเพราะเหตุอ่ืนใดซึ่งธนาคารไมอาจคาดหมาย หรือไมอยูภายใตการ

ควบคุมจัดการของธนาคารแลว ธนาคารไมจําตองรับผิดชอบในความผิดพลาด หรือบกพรอง 

หรือความเสียหายใดๆ อันอาจเกิดข้ึนทั้งส้ิน 

13. ผูใชบริการตกลงจะชําระคาธรรมเนียมการใหบริการแกธนาคาร ตามกําหนดเวลาและอัตราที่

ธนาคารกําหนด โดยยินยอมใหธนาคารหักบัญชีเงินฝากของผูใชบริการท่ีมีอยูกับธนาคารเพ่ือ

ชําระคาธรรมเนียมตามรายการท่ีเกิดข้ึน 

 ทั้งน้ี ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมดังกลาวขางตนไดตาม

อัตราที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควรเม่ือใดก็ได โดยธนาคารจะแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนาไมนอย

กวา 30 (สามสิบ) วัน กอนที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมอัตราใหมจะมีผลใชบังคับ 

14. เพ่ือใหการบริการบรรลุตามวัตถุประสงคแหงขอตกลงนี้ ผูใชบริการจึงขอมอบอํานาจใหธนาคาร

หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูใชบริการท่ีมีอยูกับธนาคาร เพ่ือดําเนินการตามวิธีการแหงขอตกลง

ฉบับน้ีตอไป และผูใชบริการจะไมยกเลิกเพิกถอนการมอบอํานาจดังกลาวน้ีจนกวาจะยกเลิก

ขอตกลงตอกันเปนลายลักษณอักษร. 

15.   ในกรณีที่มีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบของทางราชการ กําหนดใหธนาคารตองเปดเผย

ขอมูล หรือธุรกรรมการเงินของผูใชบริการ ตอเจาหนาที่ หรือหนวยงานของรัฐ เม่ือธนาคารไดรับ

การรองขอ ผูใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารเปดเผยขอมูล และ/หรือจัดทํารายการเก่ียวกับ

การทําธุรกรรมทางการเงินของผูใชบริการตอเจาหนาที่ หรือหนวยงานของรัฐไดทุกประการ 

16. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข และขอกําหนดการใหบริการรับชําระเงินดวย

การหักบัญชีอัตโนมัติแบบออนไลน ไดตามแตจะเห็นสมควร นอกจากนี้ธนาคารมีสิทธิที่จะยกเลิก

บริการดังกลาวไดไมวาทั้งหมดหรือบางสวน หรือเฉพาะแตผูใชบริการรายใดรายหน่ึงม่ือใดก็ได 

โดยธนาคารจะแจงใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 (สามสิบ) วัน และในกรณีที่ผูใชบริการ

ประสงคจะยกเลิกการใชบริการ ผูใชบริการจะตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหธนาคารทราบ

ลวงหนาไมนอยกวา 30 (สามสิบ) วัน กอนวันที่จะมีผลเปนการยกเลิกการใชบริการ 


