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 ส่วนที่ 1: ข้อมูลผู้สมัคร 

ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือผู้สมคัรภาษาไทย ….................................................................................................................................................................................. 

ช่ือผู้สมคัรภาษาองักฤษ (ตวัพิมพ์ใหญ่) ........................................................................................................................................................ 

ผู้ตดิต่อหลักของผู้สมัคร 

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

Email Address (ตวัพิมพ์ใหญ่) …................................................................................................................................................................ 

หมายเลขโทรศัพท์ (ท่ีสามารถติดตอ่ได้) …................................................................................................................................................ 
*หมายเหต ุ– ผู้สมคัรตกลงยินยอมให้ผู้ติดตอ่หลกัเป็นตวัแทนผู้สมคัรในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงและจดัสง่ข้อมลูและ/หรือเอกสารใดๆ ของผู้สมคัร
และ/หรือผู้ที่เก่ียวข้องให้แกธ่นาคาร การรับรองส าเนาถกูต้อง การรับแจ้งข้อมลูและ/หรือเอกสารใดๆ ที่ธนาคารแจ้งและ/หรือน าสง่ให้แก่ผู้สมคัร ทัง้นี ้
ธนาคารจะแจ้งการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมลูตามที่ได้รับแจ้งจากผู้ติดตอ่หลกัผ่านทาง Email Address: 
APPCASHMANAGEMENT@KASIKORNBANK.COM เพ่ือให้ผู้ติดตอ่หลกัยืนยนักลบัทาง Email ที่ระบขุ้างต้น โดยผู้สมคัรยอมรับวา่การกระท า
ของผู้ติดตอ่หลกัมีผลผกูพนัผู้สมคัรทกุประการ 

ท่ีอยู่ท่ีตดิต่อได้   เหมือนกบัท่ีอยู่ตามหนงัสือรับรอง/เอกสารจดัตัง้ (หากไม่เหมือนโปรดระบ)ุ   

เลขท่ี ......................... อาคาร ..........................................................................................  ชัน้ .............. ห้องเลขท่ี .............. หมู่ท่ี .............. 
ตรอก/ซอย ....................................................... ถนน ....................................................... แขวง/ต าบล ........................................................   
เขต/อ าเภอ ...................................................... จงัหวดั .................................................... รหสัไปรษณีย์ ___ ___ ___ ___ ___ 

  

ค าขอใช้บริการหกับัญชี Online Direct Debit-RDD-RCDD (Payer) 
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ผู้สมคัรรับรองวา่การสมคัรผลิตภณัฑ์/บริการดงักล่าวเป็นไปตามความประสงค์ของผู้สมคัร และรายละเอียดตา่งๆ ท่ีให้ไว้ส าหรับการ
สมคัรผลิตภณัฑ์/บริการดงักล่าว เป็นความจริงทกุประการ ทัง้นี ้ผู้สมคัรรับทราบ เข้าใจ ตกลงผกูพนัและปฏิบตัติามใบสมคัรนี ้ตาม
รายละเอียดในส่วนท่ี 1 ข้อมลูผู้สมคัร ส่วนท่ี 2 ข้อมลูบริการ และส่วนท่ี 3 ค าแนะน า เง่ือนไข และคูมื่อการใช้บริการ* (ซึง่มีรายละเอียดต่างๆ 
เช่น ค าแนะน า หลกัเกณฑ์ ข้อก าหนดและเง่ือนไขของผลิตภณัฑ์/บริการ การช าระค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ สญัญาสินเช่ือท่ีเก่ียวข้อง 
การกระท าโดยใช้รหสัผ่าน (PIN) ตามแตก่รณี) ท่ีได้รับในวนัสมคัร และ/หรือท่ีอยู่ในเว็บไซต์/ประกาศต่างๆ ของธนาคารท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์/
บริการ โดยให้ถือว่าเป็นส่วนหนึง่ของใบสมคัรนีด้้วย 

ผู้สมคัรตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ข้อมลูของผู้สมคัรท่ีให้ไว้แก่ธนาคาร หรือให้ผ่านธนาคาร หรือมีอยู่กบัธนาคาร หรือท่ี
ธนาคารได้รับหรือเข้าถงึได้จากแหล่งอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์ที่จ าเป็นเพ่ือการให้บริการแก่ผู้สมคัร การด าเนินการตามค าขอของผู้สมคัร
ก่อนให้บริการ การมอบหมายงานให้ผู้ อ่ืนสนบัสนนุการให้บริการไม่ว่าจะเก่ียวกบังานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานตดิตอ่ส่ือสาร งานตดิตาม
ทวงถาม หรืองานอ่ืนใดก็ตาม การโอนสิทธิและ/หรือหน้าท่ี การปฏิบตัิตามกฎหมาย การบริหารความเส่ียง การควบคมุก ากบัตรวจสอบ 
การบริหารจดัการภายในองค์กร การจดัการข้อร้องเรียน และ/หรือ เพ่ือวตัถปุระสงค์อ่ืนใดท่ีจ าเป็นตอ่การด าเนินการของธนาคารอย่างมี
นยัส าคญั หรือเพ่ือให้ธนาคารสามารถให้บริการได้อย่างเป็นธรรมและตอ่เน่ือง และผู้สมคัรตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมลูดงักล่าว
ให้แก่กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ผู้ ให้บริการภายนอก ตวัแทนของธนาคาร ผู้ รับจ้างช่วงงานต่อ พนัธมิตรทางธุรกิจท่ีออก
ผลิตภณัฑ์ร่วมกนั (co-brand) ผู้ประมวลผลข้อมลู ผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายนอก บริษัทข้อมลูเครดติ บริษัทจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
บริษัทบริหารสินทรัพย์ ผู้สนใจจะเข้ารับโอนสิทธิ ผู้ รับโอนสิทธิ ผู้ มีอ านาจตามกฎหมาย และ/หรือหน่วยงาน/องค์กร/นิตบิคุคลใดๆ ท่ีมี
สญัญาอยู่กบัธนาคาร และยินยอมให้ผู้ รับข้อมลูจากธนาคารดงักล่าว เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวตอ่ไปได้ภายใต้
วตัถปุระสงค์ดงักล่าว และตกลงยินยอมให้ส่ง และ/หรือ โอนข้อมลูไปเกบ็ไว้บน server/cloud ในประเทศต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
 
รายละเอียดอ่ืนๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของธนาคาร 
www.kasikornbank.com/th/privacy-policy 
ข้อควรระวงั!! 

 ผู้สมคัรควรเข้าใจในผลิตภณัฑ์/บริการ และค าแนะน า เง่ือนไข และคูมื่อการใช้บริการ ก่อนตดัสินใจลงลายมือช่ือ โดยเจ้าหน้าท่ี
ธนาคารได้ให้ค าอธิบายข้อมูลผลิตภณัฑ์/บริการให้ครบถ้วนและตอบข้อซกัถามจนกระจ่างแล้ว หากมีข้อสงสัยหรือต้องการ
สอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิ สามารถตดิตอ่ได้ท่ี K-Biz Contact Center โทร.02-8888822 

 ส าหรับผลิตภัณฑ์สินเช่ือท่ีเก่ียวข้อง ธนาคารจะคิดดอกเบีย้/ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายตัง้แต่วนัท่ีผู้ สมัครได้รับสินเช่ือไปจาก
ธนาคาร กรณีผู้สมคัรผิดนดัช าระหนี/้ผิดสญัญา จะมีดอกเบีย้ และคา่ใช้จ่ายในการตดิตามทวงถามหนีเ้พิ่ม 

*หมายเหต ุ- รหสัมาตรฐานสิ่งพิมพ์ของค าแนะน า เง่ือนไข และคูมื่อการใช้บริการ : 9930020 TH-3-20 (v2e/CH_0419_KB989/1019) 
 
 
 
 
 
 

ลงลายมือช่ือ  
 .................................................................................................................................................................................................. 

 

(ผู้ มีอ านาจลงนาม .....................................................................................................................................................................) ช่ือตวับรรจง 
     /     /      

 
 
  

ตราประทบั 

(ถา้มี) 

 อากรแสตมป์ 
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ส่วนที่ 2: ข้อมูลบริการ 

2.1 ข้อมูลบัญชีท่ีต้องการสมัครใช้บริการและหักค่าธรรมเนียม 

ล าดับที่ เลขที่บัญชี/ช่ือบัญชี 
ช่ือบัญชี 

  (กรณีต้องการแสดงชื่อบญัชีภาษาองักฤษ  
โปรดระบเุป็นภาษาองักฤษ) 

ลายมือช่ือเจ้าของบัญชี 
ตราประทบั (ถ้ามี) 

1 

__ __ __ -__ -__ __ __ __ __-__ 

 

 
 

ผลการตรวจสอบลายมือช่ือ (ส าหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคาร)   
 ถกูต้อง   
 ไมถ่กูต้อง 

2.2 ข้อมูลอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ 

 กรณีบริษัทผู้ รับเงิน (คูค้่า) เป็นผู้ รับภาระคา่ธรรมเนียม บริษัทผู้ รับเงิน (คูค้่า) จะช าระคา่ธรรมเนียมให้แก่ธนาคารตามที่เรียกเก็บ 

 กรณีผู้ช ำระเงินเป็นผู้ รับภาระคา่ธรรมเนียม ผู้สมคัร (ผู้ช าระเงิน) ตกลงยินยอมให้ธนาคารหกับญัชีผู้สมคัร (ผู้ช าระเงิน) ทนัทีที่เกิดรายการ 
โดยใช้อตัราคา่ธรรมเนียมตามประกาศอตัราคา่ธรรมเนียมของธนาคาร หรือ ตามอตัราคา่ธรรมเนียมที่ได้ตกลงไว้กบับริษัทผู้ รับเงิน (คูค้่า) 

2.3 ข้อมูลบริษัทผู้ รับเงนิ (คู่ค้า) และข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 

ช่ือบริษัทผู้ รับเงนิ 
ข้อมูลผู้ใช้งานและเงื่อนไขการอนุมัติ 

(โปรดระบขุ้อมลูให้ครบถ้วน ธนาคารจะด าเนินการสง่ User ID ทาง Email และ Password ทาง SMS) 

  ส านกังานประกนัสงัคม 
  กรมสรรพากร 
  กรมสรรพสามิต 
  อ่ืนๆ.. บล  

ผู้ใช้งำนคนที ่1 
ชื่อ-นามสกลุภาษาไทย: ............................................................................................................................. 
Email Address (ตวัพิมพ์ใหญ่): ................................................................................................................. 
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ (ในประเทศไทย): ..................................................................................................
ผู้ใช้งำนคนที ่2 
ชื่อ-นามสกลุภาษาไทย: ............................................................................................................................. 
Email Address (ตวัพิมพ์ใหญ่): ................................................................................................................. 
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ (ในประเทศไทย): .................................................................................................. 

 กรมศลุกากร 
 การยางแหง่ประเทศไทย 
 หอการค้าไทย 
 กสทช. 
 การบินไทย  
  อ่ืนๆ............................ 

 

ผู้ตรวจสอบรำยกำร 
ชื่อ-นามสกลุภาษาไทย: ............................................................................................................................. 
Email Address (ตวัพิมพ์ใหญ่): ................................................................................................................. 
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ (ในประเทศไทย): .................................................................................................. 
ผู้อนมุติัรำยกำรคนที ่1 
ชื่อ-นามสกลุภาษาไทย: ............................................................................................................................. 
Email Address (ตวัพิมพ์ใหญ่): ................................................................................................................. 
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ (ในประเทศไทย): .................................................................................................. 
ผู้อนมุติัรำยกำรคนที ่2 
ชื่อ-นามสกลุภาษาไทย: ............................................................................................................................. 
Email Address (ตวัพิมพ์ใหญ่): ................................................................................................................. 
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ (ในประเทศไทย): .................................................................................................. 
เงือ่นไขกำรอนมุติัรำยกำร 

 อนมุตัิเพียง 1 ทา่น   อนมุตัิ 2 ทา่นร่วมกนั อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ............................................................. 

  อ่ืนๆ............................ บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

*หมายเหต ุ- กรณีต้องการช าระเงินให้แก่ผู้ รับเงินทีต้่องการระบรุหสัอ้างอิงเฉพาะ โปรดระบเุอกสารแนบ : ข้อมลูบริษัทผู้ รับเงิน (คู่ค้า) 
   - กรณีต้องการระบบุญัชีเพ่ิมเติม โปรดระบเุอกสารแนบ : ข้อมลูบญัชี , กรณีต้องการระบผุู้ใช้งานเพ่ิมเติม โปรดระบเุอกสารแนบ : ข้อมลูผู้ใช้งาน 
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ส่วนที่ 3 : ค าแนะน า เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการหักบัญชี ODD-RDD-RCDD (Payer) 

ผู้สมคัรที่มีชื่อปรากฏและลงลายมือชื่อในใบสมคัร (“ผู้ ใช้บริการ”) ตกลงใช้บริการหกับญัชี ODD-RDD-RCDD (Payer) กบั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
(“ธนาคาร”) ดงันี ้
ค าแนะน า เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการทั่วไป 
ข้อ 1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
1.1 เม่ือผู้ ใช้บริการลงทะเบียน/สมคัรใช้บริการตามกระบวนการของธนาคารเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบผลการ
ลงทะเบียน/สมคัรใช้บริการ และก าหนดเวลาเร่ิมใช้บริการได้ ผ่านชอ่งทางที่ธนาคารก าหนด 
 ผู้ ใช้บริการสามารถระบ/ุสร้างบญัชีผู้ ใช้งาน (User ID) ได้ตามจ านวนที่ธนาคารก าหนด โดยบญัชีผู้ ใช้งาน (User ID) ในแตล่ะหน้าที่จะ
สามารถท ารายการได้ภายใต้หน้าทีแ่ละเง่ือนไขที่ก าหนดในใบสมคัร   
 “ผู้ใช้งาน” หมายถึง บคุคลที่ผู้ใช้บริการระบุให้เป็นผู้ติดตอ่หลกั ผู้ติดตอ่ประสานงาน Administrator Maker Viewer Verifier หรือ 
Authorizer และ/หรือบคุคลทีผู่้ ใช้บริการมอบหมาย โดยผู้ ใช้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงผู้ใช้งานได้โดยแจ้งให้ธนาคารทราบลว่งหน้าตามวิธีการที่
ระบไุว้ในเงื่อนไขการใช้บริการนี ้
1.2 ในกรณีที่ผู้ ใช้บริการและ/หรือผู้ใช้งานใช้บญัชีผู้ ใช้งาน (User ID) รหสัผ่าน (Password) PIN Token One Time Password (OTP) บตัร
เอทีเอ็ม บตัรเดบิต บตัรเครดติ รหสัลบั แผ่นจานแมเ่หล็กทีบ่รรจโุปรแกรม และ/หรือเคร่ืองมืออ่ืนใด ในการ Log in เข้าใช้บริการตา่งๆ รวมถึงแต ่
ไมจ่ ากดัเพียง การโอนเงินเข้าหรือออกจากบญัชีเงินฝาก (รวมเรียกวา่ “เคร่ืองมือโอนเงิน”) ผู้ ใช้บริการตกลง ดงันี ้
1.2.1 เม่ือผู้ ใช้บริการได้รับอนมุตัิให้ใช้บริการแล้ว ธนาคารจะสง่เคร่ืองมือโอนเงินไปยงัชอ่งทางรับข้อมลูของผู้ ใช้บริการและ/หรือผู้ ใช้งาน โดยใน
การเข้าสูร่ะบบครัง้แรก ระบบจะบงัคบัให้เปลี่ยนเคร่ืองมือโอนเงินโดยอตัโนมตัิ ทัง้นี ้“ช่องทางรับข้อมูล” หมายถึง ที่อยู ่Email Address หมายเลข
โทรศพัท์เคลื่อนที่ และ/หรือบริการ/ชอ่งทางอ่ืนที่ผู้ ใช้บริการตกลงไว้กบัธนาคาร 
1.2.2 หากธนาคารก าหนดให้จะต้องใช้บริการ (ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น) ผ่านเคร่ืองมือโอนเงิน ผู้ ใช้บริการจะต้องระบเุคร่ืองมือโอนเงิน 
1.2.3 ผู้ ใช้บริการจะต้องเก็บรักษาเคร่ืองมือโอนเงินไว้ในที่ปลอดภยัและเป็นความลบัของผู้ ใช้บริการเทา่นัน้ และจะต้องควบคมุให้ผู้ ใช้งานปฏิบตัิ
ตามเง่ือนไขการใช้บริการนีอ้ยา่งเคร่งครัดด้วย การเปิดเผยเคร่ืองมือโอนเงินถือเป็นการปฏิบตัผิิดเงื่อนไขการใช้บริการนี ้หากเกิดความเสียหาย
ประการใด (ซึง่รวมถึงเกิดรายการโอนเงิน) จากการที่ผู้ ใช้บริการและ/หรือผู้ ใช้งานเปิดเผยหรือกระท าการใดๆ จนท าให้บคุคลอ่ืนลว่งรู้หรือได้รับ
เคร่ืองมือโอนเงิน หรือเคร่ืองมือโอนเงินสญูหายหรือถกูโจรกรรม ผู้ ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายดงักลา่วที่เกิดขึน้ก่อนที่ธนาคารจะ
อายดั หรือระงบัการใช้เคร่ืองมือโอนเงินนัน้ ทัง้นี ้ผู้ ใช้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงเคร่ืองมือโอนเงินได้ด้วยตนเองตลอดเวลา ภายใต้เง่ือนไขที่ธนาคาร
ก าหนด  
1.2.4 ในกรณีที่เคร่ืองมือโอนเงินสญูหาย/ถกูโจรกรรม/ถกูระงบัเน่ืองจากผู้ ใช้บริการระบเุคร่ืองมือโอนเงินไมถ่กูต้องติดตอ่กนัตามจ านวนครัง้ที่
ธนาคารก าหนด/ลืมเคร่ืองมือโอนเงิน หรือครบก าหนดเวลาที่ต้องเปลี่ยน ผู้ ใช้บริการสามารถติดตอ่ K-BIZ Contact Center หมายเลข 02-8888822 
ตลอด 24 ชัว่โมง หรือสาขาของธนาคาร ในวนัและเวลาท าการของธนาคาร 
1.2.5 ผู้ ใช้บริการสามารถอายดัหรือระงบัการใช้เคร่ืองมือโอนเงินหรือการโอนเงินที่มีข้อตกลงลว่งหน้า หรือระงบัการใช้บริการได้ โดยติดตอ่  
K-BIZ Contact Center หมายเลข 02-8888822 ตลอด 24 ชัว่โมง หรือสาขาของธนาคาร ในวนัและเวลาท าการของธนาคาร โดยธนาคารจะ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาดงันี ้
1.2.5.1 การอายดัหรือระงบัการใช้เคร่ืองมือโอนเงิน ภายใน 24 ชัว่โมงนบัแตเ่วลาที่ธนาคารได้รับค าสัง่หรือรับแจ้งจากผู้ ใช้บริการครบถ้วน 
1.2.5.2 การอายดัหรือระงบัการโอนเงินที่มีข้อตกลงลว่งหน้า ภายใน 1 รอบบิลถดัไปนบัแตว่นัที่ธนาคารได้รับค าสัง่หรือรับแจ้งจากผู้ ใช้บริการ
ครบถ้วน ทัง้นี ้“การโอนเงินที่มีข้อตกลงล่วงหน้า” หมายถึง การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อตกลงที่ท าไว้ลว่งหน้า เชน่ การหกับญัชีเพ่ือช าระ
คา่บริการสาธารณปูโภค การหกับญัชีเพ่ือช าระคา่สินค้า/บริการ 
1.2.5.3 การระงบัการใช้บริการ ตามระยะเวลาที่ธนาคารก าหนดส าหรับแตล่ะบริการ 
1.2.6 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการควรหลีกเล่ียงการก าหนดให้ ผู้ติดต่อหลัก ผู้ติดต่อประสานงาน Administrator 
Viewer Maker Verifier และ Authorizer เป็นบุคคลเดียวกัน รวมทัง้หลีกเล่ียงการมอบเคร่ืองมือโอนเงินให้แก่ ผู้ติดต่อหลัก ผู้ติดต่อ
ประสานงาน Administrator Viewer Maker Verifier และ Authorizer ที่เป็นบุคคลเดียวกัน 
1.3 ผู้ ใช้บริการตกลงให้ผู้ ใช้งานมีอ านาจกระท าการแทนผู้ ใช้บริการในการใช้บริการได้ตามเง่ือนไขการใช้บริการนี ้โดยผู้ใช้บริการตกลงวา่การ
กระท าของผู้ ใช้งานมีผลผกูพนัผู้ ใช้บริการเสมือนผู้ ใช้บริการกระท าการเองทกุประการ และการกระท าใดๆ (รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง การเบิกจ่าย/ถอน
เงินจากบญัชีเงินฝาก การโอนเงิน การหกับญัชีเงินฝาก การขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมบริการ การตกลงยอมรับการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม
ของบริการ/คา่ธรรมเนียม/คา่บริการ/คา่ใช้จา่ย/คา่ปรับ/ภาษีอากร/เงื่อนไขการใช้บริการ ที่ธนาคารได้แจ้งให้ทราบผา่นชอ่งทางตา่งๆ) ผ่านเคร่ืองมือ
โอนเงิน ไมว่า่จะเป็นการกระท าของผู้ ใช้บริการเอง ผู้ ใช้งาน หรือบคุคลอ่ืนใด และไมว่า่โดยประการใดก็ตาม ให้ถือวา่ถกูต้องสมบรูณ์ และมีผลผกูพนั
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ผู้ ใช้บริการเสมือนผู้ ใช้บริการกระท าการเอง รวมทัง้ให้ถือวา่ผู้ ใช้บริการได้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ไว้แก่ธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานในการท า
ธุรกรรมในครัง้นัน้ๆ โดยถกูต้องสมบรูณ์แล้วนบัแตเ่วลาที่ยืนยนัท าธุรกรรม ผู้ ใช้บริการตกลงให้ธนาคารสามารถใช้ข้อมลูการท าธุรกรรมดงักลา่วเป็น
ต้นฉบบัเอกสารที่ใช้เป็นพยานหลกัฐานในการพิสจูน์วา่ผู้ ใช้บริการได้ท าธุรกรรมนัน้ และใช้ด าเนินการทางกฎหมายได้ทกุประการ 
1.4 ผู้ ใช้บริการยอมรับและรับทราบถึงความเสี่ยงที่เก่ียวเน่ืองกบัการใช้บริการผ่านชอ่งทางอิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากผู้ ใช้บริการสามารถท า
ธุรกรรมด้วยตนเองได้โดยไมจ่ าเป็นต้องมีเอกสารหรือหลกัฐานอื่นใดยืนยนัและ/หรือมอบให้แก่ธนาคารอีกแตป่ระการใด เว้นแตธุ่รกรรมที่ธนาคาร
ก าหนดให้ต้องท าเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ิมเติมเพื่อให้ถกูต้องตามวิธีการและ/หรือประเพณีของธนาคารในเร่ืองนัน้ๆ ทัง้นี ้ผู้ ใช้บริการต้องตรวจสอบ
ยอดเงินภายหลงัจากท าธุรกรรมทกุครัง้ 
1.5 ผู้ ใช้บริการจะต้องติดตอ่ K-BIZ Contact Center หมายเลข 02-8888822 ตลอด 24 ชัว่โมง หรือสาขาของธนาคาร ในวนัและเวลาท าการ
ของธนาคาร เพ่ือด าเนินการดงัตอ่ไปนีต้ามที่ธนาคารก าหนด 

• เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของผู้ ใช้บริการ ผู้ ใช้งาน การใช้บริการ และ/หรือบญัชีที่ผกูกบับริการ 
• แจ้งระงบัการใช้บริการชัว่คราว (Hold) 
• ยกเลิกการระงบัใช้บริการชัว่คราว (Unhold) และ/หรือยกเลิกการใช้บริการ 

 ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงรหสัผ่าน (Reset Password) และ/หรือการปลดล็อกบญัชีผู้ ใช้งาน (Unlock User ID) ผู้ ใช้งานสามารถติดตอ่ 
Administrator หรือ K-BIZ Contact Center หมายเลข 02-8888822 ตลอด 24 ชัว่โมง  
1.6 ผู้ ใช้บริการสามารถดขู้อมลูการท ารายการช าระคา่สนิค้า/บริการ และ/หรือข้อมลูการโอนเงินย้อนหลงัได้ และผู้ ใช้บริการจะได้รับหลกัฐาน
การท ารายการช าระคา่สินค้า/บริการ และ/หรือข้อมลูการโอนเงิน ผ่านชอ่งทางตา่งๆ ตามที่ธนาคารก าหนด  
 “หลักฐานการท ารายการ” หมายถึง ใบบนัทกึรายการ ใบแจ้งการช าระคา่สนิค้า/บริการ ใบแจ้งการโอนเงิน ใบแจ้งรายการ (Statement) 
และหลกัฐานอื่นใดที่ท าด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือสื่อบนัทกึข้อมลูอ่ืนใดที่ใช้เก็บข้อมลู หรือที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยได้ก าหนดขึน้ในอนาคต 
1.7 ในกรณีที่บญัชีเงินฝากที่ระบใุนใบสมคัรเป็นบญัชีเงินฝากของบคุคลอ่ืน (“เจ้าของบญัชี”) ผู้ ใช้บริการตกลงปฏบิตัิดงันี ้
1.7.1 ผู้ ใช้บริการจะด าเนินการให้เจ้าของบญัชีลงนามในหนงัสือยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของเจ้าของบญัชีตามแบบฟอร์มที่
ธนาคารก าหนด เพื่อท าธุรกรรมของผู้ ใช้บริการ และช าระคา่ธรรมเนียม/คา่บริการ/คา่ใช้จา่ย/คา่ปรับ/ภาษีอากรที่เกิดขึน้จากการใช้บริการ ทัง้นี ้
ผู้ ใช้บริการจะด าเนินการให้เจ้าของบญัชีไมย่กเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมนีจ้นกวา่จะยกเลิกการใช้บริการ 
1.7.2 ผู้ ใช้บริการจะด าเนินการให้เจ้าของบญัชีคงเงินในบญัชีเงินฝากของเจ้าของบญัชีอยา่งน้อยเทา่กบัรายการที่ธนาคารจะต้องหกัเงิน 
1.7.3 ในกรณีที่เจ้าของบญัชีแจ้งยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมและ/หรือค าสัง่ให้หกัเงิน จะท าให้ธนาคารไมส่ามารถหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของ
เจ้าของบญัชี และผู้ ใช้บริการจะไมส่ามารถท ารายการในครัง้นัน้ๆ ได้ โดยผู้ ใช้บริการจะติดตามเจรจากบัเจ้าของบญัชี เพื่อการรับช าระหนีแ้ละ/หรือ
บรรดาภาระผกูพนัใดๆ ที่ผู้ ใช้บริการและเจ้าของบญัชีมีตอ่กนั และ/หรือเพื่อการท าธุรกรรมของผู้ ใช้บริการตอ่ไปเอง 
 อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ ใช้บริการหรือเจ้าของบญัชีแจ้งการยกเลิกหรือเพิกถอนดังกลา่วให้ธนาคารทราบลา่ช้าจนท าให้ธนาคารไมอ่าจ
แก้ไขข้อมลูในระบบงานได้ทนัไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ตาม และธนาคารได้ด าเนินการใดๆ กบับญัชีเงินฝากของเจ้าของบญัชีตามที่ได้รับค าสัง่จาก
ผู้ ใช้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการยอมรับวา่การด าเนินการของธนาคารตามค าสัง่ดงักลา่วถกูต้องและผู้ ใช้บริการจะรับผิดชอบโดยตรงตอ่เจ้าของบญัชี 
1.8 ผู้ ใช้บริการยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ ใช้บริการที่ระบใุนใบสมคัรและ/หรือบญัชีเงินฝากอ่ืนใดที่ผู้ ใช้บริการมีอยู่กบั
ธนาคาร เพื่อให้ธนาคารท ารายการและ/หรือด าเนินการตามเง่ือนไขการใช้บริการนี ้โดยไมจ่ าต้องบอกกลา่วลว่งหน้า ทัง้นีธ้นาคารจะมีหลกัฐานการ
หกับญัชีให้ผู้ ใช้บริการทราบ 
1.9 ผู้ ใช้บริการตกลงวา่ ธนาคารและผู้ใช้บริการจะต้องอยูภ่ายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั ค าสัง่ คูมื่อ ค าขอความร่วมมือ และ
หลกัเกณฑ์ใดๆ ของธนาคารแหง่ประเทศไทย ศาล หนว่ยงานก ากบัดแูล และหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจ (แล้วแตก่รณี) ทัง้ที่มีอยูใ่นขณะนีแ้ละจะมีใน
ภายหน้า (รวมเรียกวา่ “กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง”) หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ผู้ ใช้บริการตกลงวา่ในการ
ใช้บริการ ผู้ ใช้บริการจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องที่เปลี่ยนแปลงนัน้ทนัทตีามที่ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบ หาก
ผู้ ใช้บริการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง จนเป็นเหตใุห้ธนาคารถกูเรียกคา่ปรับ คา่เสียหาย และ/หรือคา่ใช้จา่ย 
ผู้ ใช้บริการตกลงรับผิดชอบชดใช้คา่ปรับ คา่เสียหาย และ/หรือคา่ใช้จา่ยดงักลา่วให้แก่ธนาคารโดยพลนั 
1.10 ผู้ ใช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทใดๆ ทีผู่้ ใช้บริการมีอยูก่บัธนาคาร หรือเงินซึง่อยูใ่นความครอบครอง
ดแูล และ/หรือในอ านาจสัง่การของธนาคารไมว่า่ธนาคารจะได้รับฝากเงิน ได้การครอบครองดแูล และ/หรือได้อ านาจสัง่การนีม้าโดยทางใด เพ่ือเข้า
ช าระหนี ้และ/หรือความรับผิดชอบของผู้ ใช้บริการได้ทนัทีโดยไมจ่ าต้องบอกกลา่วลว่งหน้า ทัง้นีธ้นาคารจะมีหลกัฐานการหกับญัชีให้ผู้ ใช้บริการทราบ 
1.11 ในกรณีที่ผู้ ใช้บริการเปลี่ยนแปลงบญัชเีงินฝากที่ระบใุนใบสมคัร ไมว่า่เม่ือใดและด้วยเหตใุดก็ตาม ให้เง่ือนไขการใช้บริการนีมี้ผลบงัคบัใช้
กบับญัชีเงินฝากที่เปลี่ยนแปลงทกุประการ 
1.12 ในกรณีที่ธนาคารไมส่ามารถหกัเงินจากบญัชีเงินฝากที่ระบใุนใบสมคัร เพ่ือท ารายการและ/หรือด าเนินการตามเงื่อนไขการใช้บริการนี ้
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และ/หรือเพ่ือช าระหนีแ้ละ/หรือความรับผิดชอบของผู้ ใช้บริการ ผู้ ใช้บริการจะไม่สามารถท ารายการในครัง้นัน้ๆ ได้ 
1.13 หากความเสียหายเกิดขึน้จากเคร่ืองมือหรืออปุกรณ์การใช้บริการของผู้ ใช้บริการ ระบบเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ หรือระบบอินเทอร์เน็ต
ขดัข้อง ธนาคารไมต้่องรับผิดชอบใดๆ 
1.14 ผู้ ใช้บริการรับรองวา่ บรรดาเอกสาร ข้อมลู รายละเอียดใดๆ ที่ให้แกธ่นาคาร ไมว่า่ในรูปแบบใดและไมว่า่ผู้ ใช้บริการหรือบคุคลที่
ผู้ ใช้บริการมอบหมายจะเป็นผู้ ให้ ครบถ้วน ถกูต้องแท้จริง เป็นปัจจบุนั และเป็นข้อมลูที่ธนาคารสามารถน ามาใช้ในการให้บริการและน ามาปรับปรุง
ข้อมลูในระบบของธนาคารให้เป็นปัจจบุนัได้ โดยผู้ ใช้บริการมีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการใช้บริการและท าธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวข้อง
กบับริการ ทัง้นี ้หากเกิดความเสียหายใดๆ เน่ืองจากเอกสาร ข้อมลู หรือรายละเอียดดงักลา่วไมค่รบถ้วน ถกูต้องแท้จริง หรือเป็นปัจจบุัน หรือ
ผู้ ใช้บริการไมมี่สิทธิหรือไมมี่ความสามารถตามกฎหมายในการใช้บริการหรือท าธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวข้องกบับริการ ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบ
เพียงฝ่ายเดียว 
1.15 หากผู้ ใช้บริการประสงค์จะแก้ไขข้อมลู และ/หรือรายละเอียดตา่งๆ ผู้ ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้า
ไมน้่อยกวา่ 30 วนั หรือตามวิธีการที่ธนาคารก าหนด 
1.16 เว้นแตธ่นาคารจะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน ในกรณีผู้ ใช้บริการพบข้อผิดพลาดใดๆ จากการด าเนินการที่เก่ียวข้องกบับริการ ในกรณีมีเหตตุ้อง
ระงบัการด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องกบับริการเป็นการชัว่คราว ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น หรือในกรณีการยกเลิกการระงบัการด าเนินการดังกลา่ว 
ผู้ ใช้บริการสามารถติดตอ่ K-BIZ Contact Center หมายเลข 02-8888822 ตลอด 24 ชัว่โมง หรือช่องทางอ่ืนที่ธนาคารก าหนด พร้อมทัง้แจ้งข้อมลูที่
เก่ียวข้อง เชน่ เร่ือง วนั เวลา ผู้ที่เก่ียวข้อง จ านวนเงิน ลกัษณะธุรกรรม ข้อมลูอ่ืนใดตามที่ธนาคารร้องขอ เม่ือผู้ ใช้บริการด าเนินการตา่งๆ ตาม
กระบวนการที่ธนาคารก าหนดครบถ้วนสมบรูณ์แล้ว ธนาคารจะด าเนินการทีเ่ก่ียวข้อง เชน่ ตรวจสอบ/แก้ไขข้อผิดพลาด ระงบัการด าเนินการ ยกเลิก
การระงบัการด าเนินการ ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ธนาคารแจ้งแกผู่้ ใช้บริการ โดยผู้ ใช้บริการยงัคงต้องรับผิดชอบการด าเนินการ และธุรกรรมที่
เกิดขึน้ก่อนครบก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้ธนาคารขอสงวนสิทธิในการไมด่ าเนินการตามค าขอใดที่ขดัตอ่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  
1.17 ผู้ ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ตามจ านวนครัง้และจ านวนเงินสงูสดุตามที่ธนาคารก าหนดและ/หรือตามที่ธนาคารปลายทางสามารถ
ให้บริการได้ ทัง้นี ้ธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีเงินฝากตามจ านวนเงินและคา่ธรรมเนียม/คา่บริการ/คา่ใช้จา่ย/คา่ปรับ/ภาษีอากร (หากมี) ตาม
ข้อตกลงที่ผู้ ใช้บริการมีกบัธนาคาร โดยเงินจะถกูโอนเข้าบญัชีผู้ รับโอนในวนัที่รายการมีผลตามที่แตล่ะธนาคารปลายทางก าหนด  
1.18 ในกรณีที่ความผิดพลาดในการหกัเงินและ/หรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ใช้บริการที่ระบใุนใบสมคัรไมไ่ด้เกิดขึน้จากธนาคาร 

ผู้ ใช้บริการจะตรวจสอบและเรียกร้องหรือคืนเงินดงักลา่วให้แกคู่พ่ิพาทของผู้ ใช้บริการโดยตรง และหากผู้ ใช้บริการมีข้อตอ่สู้และ/หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ 

ก็จะไปวา่กลา่วกนัเองกบัคูพ่ิพาทของผู้ใช้บริการ 

1.19 ในกรณีที่มีเหตสุดุวสิยัหรือเหตอ่ืุนใดอนัท าให้ธนาคารไมส่ามารถให้บริการได้ ผู้ ใช้บริการตกลงให้ธนาคารพิจารณาให้บริการหรือ

ด าเนินการตามที่เห็นสมควร ผู้ ใช้บริการตกลงให้ความร่วมมือแก่ธนาคารอยา่งเต็มที่และทกุวิถีทางในการปรับปรุงการให้บริการของธนาคารเพ่ือ

ความสะดวกในการใช้บริการของผู้ ใช้บริการตามที่ธนาคารร้องขอ 

1.20 ผู้ ใช้บริการตกลงวา่ ธนาคารจะโอนสิทธิ ประโยชน์ และ/หรือหน้าที่ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นตามเง่ือนไขการใช้บริการนีใ้ห้แก่บคุคล  

และ/หรือสถาบนัการเงินใดๆ ก็ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยไมต้่องได้รับความยินยอมจากผู้ ใช้บริการแตอ่ยา่งใด แตจ่ะมีการแจ้งให้ผู้ ใช้บริการ

ทราบ ทัง้นีผู้้ ใช้บริการจะโอนสิทธิ ประโยชน์ และ/หรือหน้าที่ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นตามเง่ือนไขการใช้บริการนีใ้ห้แก่บคุคลใดไมไ่ด้ เว้นแตไ่ด้รับ

ความยินยอมจากธนาคารลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

1.21 การลา่ช้า หรืองดเว้นใดๆ ในการใช้สิทธิของธนาคารตามกฎหมาย หรือตามเง่ือนไขตา่งๆ ตลอดจนคูมื่อ ระเบียบ และบนัทกึเสียงของ

ธนาคารในระบบโทรศพัท์ ไมถื่อวา่ธนาคารสละสิทธิหรือให้ความยินยอมในการด าเนินการใดๆ แกผู่้ ใช้บริการแตป่ระการใด 

1.22 บรรดาหนงัสือ จดหมาย ค าบอกกลา่ว ข้อมลูใดๆ ที่ธนาคารสง่ให้ผู้ ใช้บริการไปยงัชอ่งทางรับข้อมลูที่ระบใุนใบสมคัร ไมว่า่จะสง่เอง  

สง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไมล่งทะเบียน สง่ Email สง่ Short Message Service (SMS) หรือสง่ผ่านชอ่งทางรับข้อมลูอ่ืน ไมว่า่จะมีผู้ รับไว้

หรือไม ่หรือสง่ให้ไมไ่ด้ไมว่า่เพราะเหตใุด ให้ถือวา่หนงัสือ จดหมาย ค าบอกกลา่ว หรือข้อมลูดงักลา่วได้สง่ถึงผู้ใช้บริการโดยชอบแล้ว อนึ่ง หากมีการ

ย้าย เปลี่ยนแปลง หรือรือ้ถอนชอ่งทางรับข้อมลู ผู้ ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที 

1.23 ในกรณีที่เง่ือนไขการใช้บริการเฉพาะของบริการใดไมไ่ด้ระบรุายละเอียดในเร่ืองใดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ใช้บงัคบัตามเง่ือนไขการใช้บริการ

ทัว่ไป ในกรณีที่เง่ือนไขการใช้บริการเฉพาะของบริการใดขดัหรือแย้งกบัเง่ือนไขการใช้บริการทัว่ไป ให้ใช้บงัคบัตามเงื่อนไขการใช้บริการเฉพาะของ

บริการนัน้ และให้ถือวา่เงื่อนไขการใช้บริการเฉพาะของบริการนัน้เป็นสว่นหนึ่งของเง่ือนไขการใช้บริการนีด้้วย แตห่ากมีความไมช่ดัเจนในเง่ือนไขใด 

ผู้ ใช้บริการตกลงปฏิบตัิตามค าวินิจฉัยของธนาคารทกุประการ 
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1.24 ถ้าข้อความใดในเง่ือนไขการใช้บริการนี ้กลายเป็นโมฆะ ไมช่อบด้วยกฎหมาย ไมส่มบรูณ์ หรือใช้บงัคบัไมไ่ด้ในประการใด ให้ข้อความที่

เหลือ ยงัคงชอบด้วยกฎหมาย สมบรูณ์ และใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไมเ่สียไปเพราะความเป็นโมฆะ ไมช่อบด้วยกฎหมาย ไมส่มบรูณ์ หรือใช้

บงัคบัไมไ่ด้ของข้อความดงักลา่วนัน้ 

1.25 เง่ือนไขการใช้บริการนีใ้ห้ใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอ านาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึน้  

1.26 เง่ือนไขการใช้บริการนี ้ถือเป็นสว่นหนึง่ของใบสมคัรด้วย  
ข้อ 2. ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ/ภาษีอากร 
2.1 ผู้ ใช้บริการตกลงช าระคา่ตอบแทนการใช้บริการไมว่า่จะเรียกวา่คา่ธรรมเนียม คา่บริการ หรือชื่ออ่ืนใด ให้แก่ธนาคาร ภายในก าหนดเวลา
ช าระของคา่ตอบแทนนัน้ๆ  
2.2 ผู้ ใช้บริการตกลงรับผิดชอบคา่ฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และคา่ใช้จา่ยใดๆ ที่เก่ียวข้องกบับริการ (หากมี) แตเ่พียงฝ่ายเดียว 
 หากธนาคารจ าต้องทดรองจา่ยคา่ฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และ/หรือคา่ใช้จา่ยดงักลา่วตามวรรคก่อนแทนผู้ ใช้บริการไปก่อน ผู้ ใช้บริการ
ช าระคืนให้แก่โดยพลนั 
ข้อ 3. การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ 
3.1 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่สง่ผลให้ผู้ ใช้บริการเกิดภาระหรือความเสีย่งที่เพิ่มขึน้ การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วจะมีผลเม่ือผู้ ใช้บริการ
ให้ความยินยอม 
3.2 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอ่ืน ผู้ ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยหากเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอ่การใช้บริการของผู้ ใช้บริการ (เชน่ การปรับคา่ธรรมเนียมการใช้บริการที่สอดคล้องกบัต้นทนุที่เพ่ิมขึน้ การเปลี่ยนแปลง
ชอ่งทางในการให้บริการ การเปลี่ยนแปลงวนัครบก าหนดช าระหนี)้ ธนาคารจะสื่อสารหรือแจ้งข้อมลูอนัเป็นสาระส าคญัของการเปลี่ยนแปลงที่ชดัเจน
ให้ผู้ ใช้บริการทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั หรือระยะเวลาอื่นตามที่กฎหมายก าหนด 
3.3 หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ก าหนดให้ธนาคารต้องด าเนินการเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไว้เป็นการเฉพาะเป็นอยา่งอ่ืน 
ผู้ ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารปฏิบตัิตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ดงักลา่วได้ 
ข้อ 4. การสิน้สุดของบริการและผลการสิน้สุด 
4.1 ผู้ ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสทิธิระงบั และ/หรือยกเลิกบริการเม่ือใดก็ได้ ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น หรือเฉพาะผู้ ใช้บริการรายใด

รายหนึ่ง โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้า เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้ผู้ ใช้บริการตกลงวา่ธนาคารมีสิทธิระงบั และ/หรือยกเลิกบริการ ไมว่า่ทัง้หมด

หรือบางสว่นได้ทนัทตีามที่ธนาคารเหน็สมควรโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า และธนาคารไมต้่องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการ

ด าเนินการดงักลา่ว 

4.1.1 ข้อมลู รายละเอียด ค ารับรองหรือค ายืนยนัใดๆ ที่ผู้ใช้บริการให้ไว้แก่ธนาคาร ไมเ่ป็นความจริง ไมถ่กูต้อง หรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจ
ผิดในสาระส าคญั  
4.1.2 ปรากฏข้อเท็จจริงที่ธนาคารเชื่อได้วา่ ข้อมลูและ/หรือรายละเอียดตา่งๆ ที่ผู้ ใช้บริการแจ้งแก่ธนาคารให้ด าเนินการตามใบสมคัร หรือการใช้
บริการของผู้ ใช้บริการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางที่ไมเ่ป็นคณุ อาจกระทบตอ่สิทธิของธนาคารหรือบคุคลอ่ืน อาจมีวตัถปุระสงค์อนัไมช่อบด้วย
กฎหมาย อาจขดัตอ่ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน อาจท าให้ธนาคารปฏิบตัิผิดกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง หรืออาจ
สง่ผลกระทบตอ่ภาพลกัษณ์ของธนาคาร 
4.1.3 ผู้ ใช้บริการปฏบิตัผิิดเงื่อนไขการใช้บริการนีไ้มว่า่ข้อหนึ่งข้อใด รวมถึงการไมช่ าระคา่ธรรมเนียม/คา่บริการ/คา่ใช้จา่ย/คา่ปรับ/ภาษีอากร 
4.1.4 มีเหตกุารณ์ใดเกิดขึน้หรืออาจจะเกิดขึน้อนัท าให้ธนาคารเชื่อได้วา่จะมีผลกระทบตอ่การด าเนินกิจการหรือความสามารถในการช าระหนี ้
ของผู้ ใช้บริการ รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงผู้ ใช้บริการเลิกกิจการ ถกูเพิกถอนทะเบียน ถกูระงบัไมใ่ห้ด าเนินธุรกิจ หรือช าระบญัชี 
4.1.5 ธนาคารไมส่ามารถหกัเงินเพ่ือด าเนินการตามใบสมคัร และเง่ือนไขการใช้บริการนี ้ 
4.1.6 ธนาคารต้องปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
4.2 ในกรณีที่ผู้ ใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือทกุบริการตามเง่ือนไขการใช้บริการนี ้ผู้ ใช้บริการจะต้องแจ้งให้
ธนาคารทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 30 วนั ผ่านชอ่งทางตา่งๆ ของธนาคาร และด าเนินการตา่งๆ ตามที่ธนาคารก าหนด ทัง้นี  ้
ธนาคารจะยกเลิกการใช้บริการตามความประสงค์ของผู้ ใช้บริการโดยเร็วภายใน 30 วนั นบัแตธ่นาคารได้รับแจ้งความประสงค์ยกเลิกการใช้บริการ
และเอกสารประกอบจากผู้ ใช้บริการครบถ้วน โดยการยกเลิกจะมีผลสมบรูณ์เม่ือธนาคารแจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบ 
4.3 กรณีที่เง่ือนไขการใช้บริการนีส้ิน้สดุลง ไมว่า่ด้วยเหตใุด ไมเ่ป็นการยกเลิกภาระหน้าที่ใดๆ ซึง่ผู้ ใช้บริการยงัปฏิบตัิไมค่รบถ้วนตามเงื่อนไข
การใช้บริการนี ้จนกวา่ผู้ ใช้บริการจะปฏิบตัิภาระหน้าที่ดงักลา่วจนครบถ้วนแล้ว 
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ค าแนะน า เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการเฉพาะ ส าหรับบริการหกับัญชี ODD-RDD-RCDD (Payer)  
บริการหกับญัชี ODD-RDD-RCDD (Payer) เป็นบริการเพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการช าระหนีท้ีผู่้ ใช้บริการมีกบับริษัทผู้ รับเงิน (คูค้่า) ของ
ผู้ ใช้บริการ (“คูค้่า”) โดยผู้ ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ ใช้บริการเข้าบญัชีเงินฝากของคูค้่าผ่านบริการ Online 
Direct Debit (ODD), Real Time Direct Debit (RDD), K-Payment Plan Services (RCDD) ผู้ ใช้บริการตกลงดงันี ้

1. ผู้ ใช้บริการสามารถช าระคา่สินค้าและ/หรือบริการได้ตามจ านวนเงิน จ านวนครัง้ วนั เวลา และเง่ือนไขที่ธนาคารก าหนด โดยไมต้่องมา
ติดตอ่ธนาคาร 
2. บริการนีใ้ช้ได้เฉพาะกบัคูค้่าที่มีบญัชีเงินฝากอยูก่บัธนาคารเทา่นัน้ 

3. ผู้ ใช้บริการหรือคูค้่า (ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมอบหมายให้คูค้่าสง่ค าสัง่) จะสง่ค าสัง่หกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ ใช้บริการและน าเงินเข้า

บญัชีเงินฝากของคูค้่าให้แก่ธนาคาร ในรูปข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านบริการ Online Direct Debit (ODD) / Real Time Direct Debit (RDD) / K-

Payment Plan Services (RCDD) 

4. เม่ือธนาคารได้รับค าสัง่จากผู้ ใช้บริการหรือคู่ค้า (ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมอบหมายให้คูค้่าสง่ค าสัง่) ผู้ ใช้บริการตกลงยนิยอมให้ธนาคารหกั

เงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ ใช้บริการทีมี่อยูก่บัธนาคาร เทา่กบัจ านวนตามค าสัง่ทนัที และน าเงินดงักลา่วเข้าบญัชีเงินฝากของคูค้่า ภายใน 24 ชัว่โมง 

นบัแตธ่นาคารหกัเงินดงักลา่ว 

5. ในกรณีที่ผู้ ใช้บริการมีบญัชีกระแสรายวนัและวงเงินกู้ เบิกเงินเกินบญัชี การสัง่จา่ยหรือหกัเงินนอกจากจะเป็นไปตามหนงัสือสญัญากู้ เบิก

เงินเกินบญัชีที่ผู้ ใช้บริการท าไว้กบัธนาคารแล้ว ผู้ ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารหรือคูค้่า (ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมอบหมายให้คูค้่าสง่ค าสัง่) สัง่จา่ย

หรือหกัเงินจากบญัชีกระแสรายวนัดงักลา่วได้ โดยให้ถือวา่เป็นหนีกู้้ เบิกเงินเกินบญัชีซึง่ผู้ ใช้บริการตกลงช าระคืนให้แก่ธนาคารตามหนงัสือสญัญากู้

เบิกเงินเกินบญัชีดงักลา่ว 

6. กรณีที่คูค้่าใช้บริการช าระเงินด้วยการหกับญัชีอตัโนมตัิ แบบ Payment with Hold 

6.1           เม่ือธนาคารได้รับค าสัง่จากผู้ ใช้บริการหรือคูค้่า (ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมอบหมายให้คูค้่าสง่ค าสัง่) ให้กนัเงินในบญัชีเงินฝากของผู้ ใช้บริการ 

เพ่ือช าระคา่สินค้าและ/หรือบริการ ผู้ ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารกนัเงินในบญัชีเงินฝากดงักลา่วเทา่กบัจ านวนตามค าสัง่ และจะไมถ่อน/โอน

เงินจ านวนที่กนัไว้ออกจากบญัชีเงินฝากดงักลา่ว 

6.2           ในกรณีที่เงินในบญัชีเงินฝากดงักลา่วน้อยกวา่จ านวนตามค าสัง่ ธนาคารจะไมก่นัเงิน และผู้ใช้บริการจะไมส่ามารถท าธุรกรรมครัง้นัน้ได้ 
โดยผู้ ใช้บริการตกลงช าระเงินให้แก่คูค้่าโดยตรงและธนาคารไมต้่องรับผิดชอบใดๆ ตอ่ผู้ใช้บริการหรือคูค้่า 
6.3           เม่ือธนาคารได้รับค าสัง่จากผู้ ใช้บริการหรือคูค้่า (ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมอบหมายให้คูค้่าสง่ค าสัง่) ให้หกัเงินจ านวนที่กนัไว้ ผู้ ใช้บริการ 

ตกลงยินยอม ให้ธนาคารหกัและน าเงนิจ านวนดงักลา่วเข้าบญัชีเงินฝากของคูค้่า 

6.4           ในกรณีที่ผู้ ใช้บริการมอบหมายให้คูค้่าสง่ค าสัง่ ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารด าเนินการ ดงันี ้

6.4.1        กรณีจ านวนเงินตามค าสัง่ให้หกัเงินมากกวา่จ านวนเงินที่กนัไว้ 

• หากเงินในบญัชีเงินฝากน้อยกวา่จ านวนเงินตามค าสัง่ให้หกัเงิน: ให้หกัเงินเทา่กบัจ านวนเงินที่กนัไว้   
• หากเงินในบญัชีเงินฝากเทา่กบัหรือมากกวา่จ านวนเงินตามค าสัง่ให้หกัเงิน: ให้หกัเงินเทา่กบัจ านวนเงินตามค าสัง่ให้หกัเงิน  

6.4.2        กรณีจ านวนเงินตามค าสัง่ให้หกัเงินน้อยกวา่จ านวนเงินที่กนัไว้ ให้หกัเงินเทา่กบัจ านวนตามค าสัง่ให้หกัเงิน และให้ถือวา่ยกเลิกการกนัเงิน

ในสว่นที่เหลือ เว้นแตคู่ค้่าจะสัง่ให้กนัเงินในสว่นที่เหลือเพ่ือหกับญัชีในคราวตอ่ไป 

7. หากจ านวนเงินที่คูค้่าแจ้งธนาคารไมถ่กูต้อง แตธ่นาคารได้หกัและน าเงินเข้าบญัชีเงินฝากของคูค้่าแล้ว ผู้ ใช้บริการจะเรียกร้องเงินจ านวน

ดงักลา่วคนืจากคูค้่าโดยตรง  
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ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 

เอกสารประกอบการขอใช้บริการ 
บริษัทจ ากัด/บริษัทมหาชนจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  

 ส าเนาหนงัสือรับรอง/เอกสารจดัตัง้นิตบิคุคล (อายไุมเ่กิน 3 เดือน พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง) 

 ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เชน่ ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนา Passport  (ที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง)          
ของ ผู้ มีอ านาจลงนาม ผู้ติดตอ่หลกั และผู้ ใช้งาน  

 กรณีมีการมอบอ านาจ หนงัสือมอบอ านาจ และส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เชน่ ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนา Passport            

(ที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง) ของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ 
กรณีเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ และประกอบธุรกิจภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว  

 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารแสดงวา่เป็นส านกังานสาขา/ส านกังานผู้แทน ตามพ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว
ที่นายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ออกให้ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

 ส าเนาเอกสารจดัตัง้นิติบคุคล (ตา่งประเทศ) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

 หนงัสือมอบอ านาจ (ตา่งประเทศ) ที่ผู้ มีอ านาจกระท าการแทนของนิติบคุคลลงนามตามเง่ือนไขในหนงัสือรับรองการจดทะเบียน มอบอ านาจ
ให้ผู้ รับผิดชอบด าเนินงานในประเทศไทย และส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เชน่ ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนา Passport            

(ที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง) ของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ 

 ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เชน่ ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนา Passport  (ที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง)          
ของ ผู้ มีอ านาจลงนาม ผู้ติดตอ่หลกั และผู้ ใช้งาน 

หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  
 ส าเนาพระราชบญัญัติให้ท าการจดัตัง้ (ถ้ามี) 

 ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เชน่ ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนา Passport  (ที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง)          
ของ ผู้ มีอ านาจลงนาม ผู้ติดตอ่หลกั และผู้ ใช้งาน 

 กรณีมีการมอบอ านาจ หนงัสือมอบอ านาจ และส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เชน่ ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนา Passport            

(ที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง) ของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ 
ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

 ส าเนาสญัญาจดัตัง้ห้างหุ้นสว่นสามญั พร้อมใบทะเบียนพาณิชย์ (พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง) 

 ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เชน่ ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนา Passport  (ที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง)          
ของ ผู้ มีอ านาจลงนาม ผู้ติดตอ่หลกั และผู้ ใช้งาน 

 กรณีมีการมอบอ านาจ หนงัสือมอบอ านาจ และส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เชน่ ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนา Passport            

(ที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง) ของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ 
กิจการร่วมค้า 

 ส าเนาหนงัสือรับรอง/เอกสารจดัตัง้นิตบิคุคล ของทกุบริษัท (อายไุมเ่กิน 3 เดือน พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง) 

 ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เชน่ ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนา Passport  (ที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง)          
ของ ผู้ มีอ านาจลงนาม ผู้ติดตอ่หลกั และผู้ ใช้งาน 

 กรณีมีการมอบอ านาจ หนงัสือมอบอ านาจ และส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เชน่ ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนา Passport            

(ที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง) ของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ 
คณะบุคคล/สมาคม/มูลนิธิ/สโมสร/สหกรณ์ 

 ส าเนาใบอนญุาตจดัตัง้ (คณะบคุคล/สมาคม/มลูนิธิ/สโมสร/สหกรณ์) และข้อบงัคบัหรือเอกสารที่ระบถุึงผู้ มีอ านาจลงนาม (พร้อมรับรอง
ส าเนาถกูต้อง) 

 ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เชน่ ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนา Passport  (ที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง)          
ของ ผู้ มีอ านาจลงนาม ผู้ติดตอ่หลกั และผู้ ใช้งาน 

 กรณีมีการมอบอ านาจ หนงัสือมอบอ านาจ และส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เชน่ ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนา Passport            

(ที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง) ของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ 
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โรงเรียน/มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน 

 ส าเนาหนงัสือจดัตัง้โรงเรียนกบักระทรวงศกึษาธิการ/ทบวงมหาวิทยาลยั และข้อบงัคบัหรือเอกสารที่ระบถุึงผู้ มีอ านาจลงนาม (พร้อมรับรอง
ส าเนาถกูต้อง) 

 ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เชน่ ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนา Passport  (ที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง)          
ของ ผู้ มีอ านาจลงนาม ผู้ติดตอ่หลกั และผู้ ใช้งาน 

 กรณีมีการมอบอ านาจ หนงัสือมอบอ านาจ และส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เชน่ ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนา Passport            

(ที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง) ของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ 
สถานฑูต/สถานกงสุล 

 ส าเนาหนงัสือแตง่ตัง้การเป็นผู้บริหารสงูสดุของสถานฑตู/สถานกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศของประเทศไทย (พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง) 

 ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เชน่ ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนา Passport  (ที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง)          
ของ ผู้ มีอ านาจลงนาม ผู้ติดตอ่หลกั และผู้ ใช้งาน 

 กรณีมีการมอบอ านาจ หนงัสือมอบอ านาจ และส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เชน่ ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนา Passport            

(ที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง) ของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ 
วัด/มิสยิด/ศาลเจ้า 
 ส าเนาใบอนญุาตรับรองสภาพวดั/ส าเนาหนงัสือส าคญัแสดงการจดทะเบียนจดัตัง้มสัยิด (บอ.3) (พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง)  

 ส าเนารายชื่อคณะกรรมการอิสลามประจ ามสัยดึชดุปัจจบุนัที่รับรองโดยนายทะเบียน (พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง)  

 ส าเนาหนงัสือตราตัง้เจ้าอาวาส (พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง) 

 ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เชน่ ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนา Passport  (ที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง)          
ของ ผู้ มีอ านาจลงนาม ผู้ติดตอ่หลกั และผู้ ใช้งาน 

 กรณีมีการมอบอ านาจ หนงัสือมอบอ านาจ และส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เชน่ ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนา Passport            

(ที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง) ของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ 
บุคคลธรรมดาท าการค้า 

 ส าเนาใบส าคญัจดทะเบียนพาณิชย์ (พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง) 

 ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เชน่ ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนา Passport  (ที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง)          
ของ ผู้ มีอ านาจลงนาม ผู้ติดตอ่หลกั และผู้ ใช้งาน 

 กรณีมีการมอบอ านาจ หนงัสือมอบอ านาจ และส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เชน่ ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนา Passport            

(ที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง) ของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ 
บุคคลธรรมดา 

 ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เชน่ ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนา Passport  (ที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง)          
ของ ผู้ มีอ านาจลงนาม ผู้ติดตอ่หลกั และผู้ ใช้งาน 

Market Conduct Checklist 
    01 อธิบาย   
              คณุลกัษณะของผลิตภณัฑ์/บริการ และเง่ือนไขการใช้บริการของแตล่ะผลิตภณัฑ์/บริการ   
    02 แนะน า    
              ข้อควรระวงั และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ ในการใช้บริการของแตล่ะผลิตภณัฑ์/บริการ  
    03 แจ้ง        
              คา่ธรรมเนียม การใช้บริการของแตล่ะผลิตภณัฑ์/บริการ 
    04 ส่งมอบ        
              รายละเอียดค าแนะน า เง่ือนไข และคูมื่อการใช้บริการ 

1. ชื่อ-สกลุ : .........................................................รหสัพนกังาน : ................ หมายเลขโทรศพัท์ : ............................  RM  PS  สาขา  

2. ชื่อ-สกลุ : .........................................................รหสัพนกังาน : ................ หมายเลขโทรศพัท์ : ............................  RM  PS  สาขา  

3. ชื่อ-สกลุ : .........................................................รหสัพนกังาน : ................ หมายเลขโทรศพัท์ : ............................  RM  PS  สาขา  
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ส าหรับผู้สมัคร 

บริการ Online Direct Debit-RDD-RCDD (Payer) เป็นบริการเพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้สมคัร (ผู้ช าระเงิน) ช าระหนีท้ี่ผู้สมคัรมีกับบริษัท
ผู้ รับเงิน (คูค้่า) ของผู้สมคัร (“คูค้่า”) โดยผู้สมคัร (ผู้ช าระเงิน) ตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ สมคัรเข้าบญัชีเงินฝาก
ของ คู่ค้า ผ่านบริการ Online Direct Debit(ODD)/Real Time Direct Debit (RDD)/K-Payment Plan Services (RCDD) ซึง่เป็นระบบท่ี
ท างานอยู่ในรูปแบบของ Web Based/Mobile Application และจะเปิดรับการส่งรายการช าระเงินจากระบบของคูค้่า 
 
การเตรียมความพร้อมของผู้สมัคร  
ผู้สมคัร (ผู้ช าระเงิน) จะตดิตอ่บริษัทผู้ รับเงิน (คูค้่า) เพ่ือลงทะเบียนในระบบของบริษัทผู้ รับเงิน (คูค้่า) ก่อนการเร่ิมใช้บริการ  
 
หากมีข้อสงสยัหรือต้องการสอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิ สามารถตดิตอ่ได้ท่ี K-Biz Contact Center โทร.02-8888822 Email Address 
K_BIZ_CONTACT_CENTER@KASIKORNBANK.COM 

บริการ การหักเงนิ วันบริการ เวลาบริการ 
ยอดเงนิโอนสูงสุด 
(บาท/รายการ) 

บริการ Online Direct Debit  (ODD) ทนัที ทกุวนั 24 ชัว่โมง ไม่จ ากดัวงเงิน 

บริการ Real Time Direct Debit (RDD) ทนัที ทกุวนั 24 ชัว่โมง ไม่จ ากดัวงเงิน 

บริการ K-Payment Plan Services (RCDD) ทนัที ทกุวนั 24 ชัว่โมง ไม่จ ากดัวงเงิน 

 
ก่อนการใช้บริการ ผู้สมคัรจะต้องอ่าน ศกึษา และท าความเข้าใจรายละเอียดค าแนะน า เง่ือนไข และคูม่ือการใช้ค าขอยินยอมหกับญัชีบริการ 
ODD-RDD-RCDD (Payer) ตาม Link เวบ็ไซต์ หรือ QR Code ด้านล่างนี ้หรือเอกสารท่ีได้รับในวนัสมคัร 
     https://www.kasikornbank.com/th/Download/termandcondition/TC_ODDRDDRCDDPayer.pdf 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าขอใช้บริการหกับัญชี  Online Direct Debit-RDD-RCDD (Payer) 
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เอกสารแนบ : ข้อมูลบริษัทผู้รับเงนิ (คู่ ค้า) 

ช่ือผู้สมคัรภาษาไทย ….................................................................................................................................................................................. 

ช่ือบริษัทผู้รับเงนิ  
(Payee Name / Payee Short Name) 

รหัสอ้างอิงของผู้ช าระเงนิ 
(Payer Short Name) 

บริษัทหลกัทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

*หมายเหต ุ- ผู้สมคัรต้องติดตอ่บริษัทผู้ รับเงินเพ่ือก าหนดเลขที่อ้างอิงการช าระเงิน 
 
 


