
9935035 TH-3-20 
(v2e/CH_0619_KB989/1019)    1/10 

 

 ส่วนที( 1: ข้อมูลผู้สมัคร 

ข้อมูลทั)วไป 

ชื#อผู้สมคัรภาษาไทย ….................................................................................................................................................................................. 

ชื#อผู้สมคัรภาษาองักฤษ (ตวัพิมพ์ใหญ่) ........................................................................................................................................................ 

ผู้ตดิต่อหลักของผู้สมัคร 

ชื)อ-นามสกุล ............................................................................ ตาํแหน่ง ………........................................................................................ 

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

หมายเลขโทรศัพท์ (ที#สามารถตดิตอ่ได้) …................................................................................................................................................ 
*หมายเหต ุ– ผู้สมคัรตกลงยินยอมให้ผู้ตดิตอ่หลกัเป็นตวัแทนผู้สมคัรในการแก้ไข เปลีYยนแปลงและจดัสง่ข้อมลูและ/หรือเอกสารใดๆ ของผู้สมคัร
และ/หรือผู้ ทีYเกีYยวข้องให้แก่ธนาคาร การรับรองสาํเนาถกูต้อง การรับแจ้งข้อมลูและ/หรือเอกสารใดๆ ทีYธนาคารแจ้งและ/หรือนําสง่ให้แก่ผู้สมคัร ทั bงนี b 
ธนาคารจะแจ้งการแก้ไข เปลีYยนแปลงข้อมลูตามทีYได้รับแจ้งจากผู้ตดิตอ่หลกัผา่นทาง Email Address: 
APPCASHMANAGEMENT@KASIKORNBANK.COM เพืYอให้ผู้ตดิตอ่หลกัยืนยนักลบัทาง Email ทีYระบขุ้างต้น โดยผู้สมคัรยอมรับวา่การกระทํา
ของผู้ตดิตอ่หลกัมีผลผกูพนัผู้สมคัรทกุประการ 

ที)อยู่ที)ตดิต่อได้   เหมือนกบัที#อยูต่ามหนงัสอืรับรอง/เอกสารจดัตั Jง (หากไมเ่หมือนโปรดระบ)ุ   

เลขที# ......................... อาคาร ..........................................................................................  ชั Jน .............. ห้องเลขที# .............. หมูที่# .............. 
ตรอก/ซอย ....................................................... ถนน ....................................................... แขวง/ตําบล ........................................................   

เขต/อําเภอ ...................................................... จงัหวดั .................................................... รหสัไปรษณีย์ ___ ___ ___ ___ ___ 

  

คาํขอใช้บริการหกับญัชี Online Direct Debit-RDD-RCDD (Payer) 
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ผู้สมคัรรับรองวา่การสมคัรผลติภณัฑ์/บริการดงักลา่วเป็นไปตามความประสงค์ของผู้สมคัร และรายละเอียดตา่งๆ ที#ให้ไว้สาํหรับการ
สมคัรผลติภณัฑ์/บริการดงักลา่ว เป็นความจริงทกุประการ ทั Jงนี J ผู้สมคัรรับทราบ เข้าใจ ตกลงผกูพนัและปฏิบตัติามใบสมคัรนี J ตาม
รายละเอียดในสว่นที# 1 ข้อมลูผู้สมคัร สว่นที# 2 ข้อมลูบริการ และสว่นที# 3 คําแนะนํา เงื#อนไข และคูมื่อการใช้บริการ* (ซึ#งมีรายละเอียดตา่งๆ 
เชน่ คําแนะนํา หลกัเกณฑ์ ข้อกําหนดและเงื#อนไขของผลติภณัฑ์/บริการ การชําระคา่ธรรมเนียม/คา่ใช้จา่ย/คา่ปรับ สญัญาสนิเชื#อที#เกี#ยวข้อง 
การกระทําโดยใช้รหสัผา่น (PIN) ตามแตก่รณี) ที#ได้รับในวนัสมคัร และ/หรือที#อยูใ่นเวบ็ไซต์/ประกาศตา่งๆ ของธนาคารที#เกี#ยวกบัผลติภณัฑ์/
บริการ โดยให้ถือวา่เป็นสว่นหนึ#งของใบสมคัรนี Jด้วย 

ผู้สมคัรตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ข้อมลูของผู้สมคัรที#ให้ไว้แก่ธนาคาร หรือให้ผา่นธนาคาร หรือมีอยูก่บัธนาคาร หรือที#
ธนาคารได้รับหรือเข้าถงึได้จากแหลง่อื#น โดยมีวตัถปุระสงค์ที#จําเป็นเพื#อการให้บริการแก่ผู้สมคัร การดําเนินการตามคําขอของผู้สมคัร
ก่อนให้บริการ การมอบหมายงานให้ผู้ อื#นสนบัสนนุการให้บริการไมว่า่จะเกี#ยวกบังานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานตดิตอ่สื#อสาร งานตดิตาม
ทวงถาม หรืองานอื#นใดก็ตาม การโอนสทิธิและ/หรือหน้าที# การปฏิบตัติามกฎหมาย การบริหารความเสี#ยง การควบคมุกํากบัตรวจสอบ 
การบริหารจดัการภายในองค์กร การจดัการข้อร้องเรียน และ/หรือ เพื#อวตัถปุระสงค์อื#นใดที#จําเป็นตอ่การดําเนินการของธนาคารอยา่งมี
นยัสาํคญั หรือเพื#อให้ธนาคารสามารถให้บริการได้อยา่งเป็นธรรมและตอ่เนื#อง และผู้สมคัรตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมลูดงักลา่ว
ให้แก่กลุม่ธรุกิจทางการเงินธนาคารกสกิรไทย ผู้ให้บริการภายนอก ตวัแทนของธนาคาร ผู้ รับจ้างชว่งงานตอ่ พนัธมิตรทางธรุกิจที#ออก
ผลติภณัฑ์ร่วมกนั (co-brand) ผู้ประมวลผลข้อมลู ผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายนอก บริษัทข้อมลูเครดติ บริษัทจดัอนัดบัความนา่เชื#อถือ 
บริษัทบริหารสนิทรัพย์ ผู้สนใจจะเข้ารับโอนสทิธิ ผู้ รับโอนสทิธิ ผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย และ/หรือหนว่ยงาน/องค์กร/นิตบิคุคลใดๆ ที#มี
สญัญาอยูก่บัธนาคาร และยินยอมให้ผู้ รับข้อมลูจากธนาคารดงักลา่ว เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วตอ่ไปได้ภายใต้
วตัถปุระสงค์ดงักลา่ว และตกลงยินยอมให้สง่ และ/หรือ โอนข้อมลูไปเก็บไว้บน server/cloud ในประเทศตา่งๆ ที#เกี#ยวข้อง  
 
รายละเอียดอื#นๆ และสทิธิ ปรากฏในนโยบายการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลในเวบ็ไซต์ของธนาคาร 
www.kasikornbank.com/th/privacy-policy 

ข้อควรระวงั!! 

• ผู้สมคัรควรเข้าใจในผลติภณัฑ์/บริการ และคําแนะนํา เงื#อนไข และคูมื่อการใช้บริการ ก่อนตดัสนิใจลงลายมือชื#อ โดยเจ้าหน้าที#
ธนาคารได้ให้คําอธิบายข้อมลูผลิตภณัฑ์/บริการให้ครบถ้วนและตอบข้อซกัถามจนกระจ่างแล้ว หากมีข้อสงสยัหรือต้องการ
สอบถามข้อมลูเพิ#มเตมิ สามารถตดิตอ่ได้ที# K-Biz Contact Center โทร.02-8888822 

• สําหรับผลิตภณัฑ์สินเชื#อที#เกี#ยวข้อง ธนาคารจะคิดดอกเบี Jย/ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายตั Jงแต่วนัที#ผู้ สมคัรได้รับสินเชื#อไปจาก
ธนาคาร กรณีผู้สมคัรผิดนดัชําระหนี J/ผิดสญัญา จะมีดอกเบี Jย และคา่ใช้จา่ยในการตดิตามทวงถามหนี Jเพิ#ม 

*หมายเหต ุ- รหสัมาตรฐานสิYงพิมพ์ของคําแนะนํา เงืYอนไข และคูมื่อการใช้บริการ : 9930020 TH-3-20 (v2e/CH_0419_KB989/1019) 
 
 
 
 
 
 

ลงลายมือชื#อ  
 .................................................................................................................................................................................................. 

 

(ผู้ มีอํานาจลงนาม .....................................................................................................................................................................) ชื#อตวับรรจง 
     /     /      

 
 
  

ตราประทบั 
(ถา้มี) 

 อากรแสตมป์ 
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ส่วนที( 2: ข้อมูลบริการ 

2.1 ข้อมูลบญัชีที)ต้องการสมัครใช้บริการและหกัค่าธรรมเนียม 

ลาํดบัที/ เลขที/บญัชี/ชื/อบญัชี 
ชื/อบญัชี 

  (กรณีต้องการแสดงชืYอบญัชีภาษาองักฤษ  
โปรดระบเุป็นภาษาองักฤษ) 

ลายมือชื/อเจ้าของบญัชี 
ตราประทบั (ถ้ามี) 

1 

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

 

 
 

ผลการตรวจสอบลายมือชื0อ (สาํหรับเจ้าหน้าที0ธนาคาร)   
 ถกูต้อง   
 ไมถ่กูต้อง 

2.2 ข้อมูลอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ 

• กรณีบริษัทผู้ รับเงิน (คูค้่า) เป็นผู้ รับภาระคา่ธรรมเนียม บริษัทผู้ รับเงิน (คูค้่า) จะชําระคา่ธรรมเนียมให้แก่ธนาคารตามทีYเรียกเก็บ 

• กรณีผูชํ้าระเงินเป็นผู้ รับภาระคา่ธรรมเนียม ผู้สมคัร (ผู้ ชําระเงิน) ตกลงยินยอมให้ธนาคารหกับญัชีผู้สมคัร (ผู้ ชําระเงิน) ทนัทีทีYเกิดรายการ 

โดยใช้อตัราคา่ธรรมเนียมตามประกาศอตัราคา่ธรรมเนียมของธนาคาร หรือ ตามอตัราคา่ธรรมเนียมทีYได้ตกลงไว้กบับริษัทผู้ รับเงิน (คูค้่า) 

2.3 ข้อมูลบริษัทผู้รับเงนิ (คู่ค้า) และข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 

ชื/อบริษัทผู้รับเงนิ 
ข้อมูลผู้ใช้งานและเงื/อนไขการอนุมัต ิ

(โปรดระบขุ้อมลูให้ครบถ้วน ธนาคารจะดําเนินการสง่ User ID ทาง Email และ Password ทาง SMS) 

  สาํนกังานประกนัสงัคม 
  กรมสรรพากร 
  กรมสรรพสามิต 
  อืYนๆ.. บล  

ผูใ้ชง้านคนที1 1 
ชืYอ-นามสกลุภาษาไทย: ............................................................................................................................. 
Email Address (ตวัพิมพ์ใหญ่): ................................................................................................................. 
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ (ในประเทศไทย): ..................................................................................................
ผูใ้ชง้านคนที1 2 
ชืYอ-นามสกลุภาษาไทย: ............................................................................................................................. 
Email Address (ตวัพิมพ์ใหญ่): ................................................................................................................. 
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ (ในประเทศไทย): .................................................................................................. 

 กรมศลุกากร 
 การยางแหง่ประเทศไทย 
 หอการค้าไทย 
 กสทช. 
 การบนิไทย  
  อืYนๆ............................ 

 

ผูต้รวจสอบรายการ 
ชืYอ-นามสกลุภาษาไทย: ............................................................................................................................. 
Email Address (ตวัพิมพ์ใหญ่): ................................................................................................................. 
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ (ในประเทศไทย): .................................................................................................. 
ผูอ้นมุติัรายการคนที1 1 
ชืYอ-นามสกลุภาษาไทย: ............................................................................................................................. 
Email Address (ตวัพิมพ์ใหญ่): ................................................................................................................. 
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ (ในประเทศไทย): .................................................................................................. 
ผูอ้นมุติัรายการคนที1 2 
ชืYอ-นามสกลุภาษาไทย: ............................................................................................................................. 
Email Address (ตวัพิมพ์ใหญ่): ................................................................................................................. 
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ (ในประเทศไทย): .................................................................................................. 
เงื1อนไขการอนมุติัรายการ 

 อนมุตัเิพียง 1 ทา่น   อนมุตั ิ� ทา่นร่วมกนั อืYนๆ (โปรดระบ)ุ ............................................................. 

  อืYนๆ............................  

*หมายเหต ุ- กรณีต้องการชําระเงินให้แก่ผู้ รับเงินที?ต้องการระบรุหสัอ้างอิงเฉพาะ โปรดระบเุอกสารแนบ : ข้อมลูบริษัทผู้ รับเงิน (คูค้่า) 
   - กรณีต้องการระบบุญัชีเพิ?มเติม โปรดระบเุอกสารแนบ : ข้อมลูบญัชี , กรณีต้องการระบผุู้ ใช้งานเพิ?มเติม โปรดระบเุอกสารแนบ : ข้อมลูผู้ใช้งาน 
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ส่วนที) 3 : คาํแนะนํา เงื)อนไข และคู่มือการใช้บริการหกับญัชี ODD-RDD-RCDD (Payer) 

ผู้สมคัรทีYมีชืYอปรากฏและลงลายมือชืYอในใบสมคัร (“ผู้ใช้บริการ”) ตกลงใช้บริการหกับญัชี ODD-RDD-RCDD (Payer) กบั บมจ.ธนาคารกสกิรไทย 
(“ธนาคาร”) ดงันี b 
คาํแนะนํา เงื/อนไข และคู่มือการใช้บริการทั/วไป 
ข้อ 1 หลักเกณฑ์และเงื/อนไข 
1.1 เมืYอผู้ใช้บริการลงทะเบียน/สมคัรใช้บริการตามกระบวนการของธนาคารเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผลการ
ลงทะเบียน/สมคัรใช้บริการ และกําหนดเวลาเริYมใช้บริการได้ ผา่นชอ่งทางทีYธนาคารกําหนด 
 ผู้ใช้บริการสามารถระบ/ุสร้างบญัชีผู้ใช้งาน (User ID) ได้ตามจํานวนทีYธนาคารกําหนด โดยบญัชีผู้ใช้งาน (User ID) ในแตล่ะหน้าทีYจะ
สามารถทํารายการได้ภายใต้หน้าทีYและเงืYอนไขทีYกําหนดในใบสมคัร   
 “ผู้ใช้งาน” หมายถงึ บคุคลทีYผู้ ใช้บริการระบใุห้เป็นผู้ตดิตอ่หลกั ผู้ตดิตอ่ประสานงาน Administrator Maker Viewer Verifier หรือ 
Authorizer และ/หรือบคุคลทีYผู้ ใช้บริการมอบหมาย โดยผู้ใช้บริการสามารถเปลีYยนแปลงผู้ใช้งานได้โดยแจ้งให้ธนาคารทราบลว่งหน้าตามวิธีการทีY
ระบไุว้ในเงืYอนไขการใช้บริการนี b 
1.2 ในกรณีทีYผู้ ใช้บริการและ/หรือผู้ใช้งานใช้บญัชีผู้ใช้งาน (User ID) รหสัผา่น (Password) PIN Token One Time Password (OTP) บตัร
เอทีเอม็ บตัรเดบติ บตัรเครดติ รหสัลบั แผน่จานแมเ่หลก็ทีYบรรจโุปรแกรม และ/หรือเครืYองมืออืYนใด ในการ Log in เข้าใช้บริการตา่งๆ รวมถงึแต ่
ไมจํ่ากดัเพียง การโอนเงินเข้าหรือออกจากบญัชีเงินฝาก (รวมเรียกวา่ “เครื/องมือโอนเงนิ”) ผู้ ใช้บริการตกลง ดงันี b 
1.2.1 เมืYอผู้ใช้บริการได้รับอนมุตัใิห้ใช้บริการแล้ว ธนาคารจะสง่เครืYองมือโอนเงินไปยงัชอ่งทางรับข้อมลูของผู้ใช้บริการและ/หรือผู้ใช้งาน โดยใน
การเข้าสูร่ะบบครั bงแรก ระบบจะบงัคบัให้เปลีYยนเครืYองมือโอนเงินโดยอตัโนมตั ิทั bงนี b “ช่องทางรับข้อมูล” หมายถงึ ทีYอยู ่Email Address หมายเลข
โทรศพัท์เคลืYอนทีY และ/หรือบริการ/ชอ่งทางอืYนทีYผู้ ใช้บริการตกลงไว้กบัธนาคาร 
1.2.2 หากธนาคารกําหนดให้จะต้องใช้บริการ (ไมว่า่ทั bงหมดหรือบางสว่น) ผา่นเครืYองมือโอนเงิน ผู้ใช้บริการจะต้องระบเุครืYองมือโอนเงิน 
1.2.3 ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษาเครืYองมือโอนเงินไว้ในทีYปลอดภยัและเป็นความลบัของผู้ใช้บริการเทา่นั bน และจะต้องควบคมุให้ผู้ใช้งานปฏิบตัิ
ตามเงืYอนไขการใช้บริการนี bอยา่งเคร่งครัดด้วย การเปิดเผยเครืYองมือโอนเงินถือเป็นการปฏิบตัผิิดเงืYอนไขการใช้บริการนี b หากเกิดความเสยีหาย
ประการใด (ซึYงรวมถงึเกิดรายการโอนเงิน) จากการทีYผู้ ใช้บริการและ/หรือผู้ใช้งานเปิดเผยหรือกระทําการใดๆ จนทําให้บคุคลอืYนลว่งรู้หรือได้รับ
เครืYองมือโอนเงิน หรือเครืYองมือโอนเงินสญูหายหรือถกูโจรกรรม ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความเสยีหายดงักลา่วทีYเกิดขึ bนก่อนทีYธนาคารจะ
อายดั หรือระงบัการใช้เครืYองมือโอนเงินนั bน ทั bงนี b ผู้ ใช้บริการสามารถเปลีYยนแปลงเครืYองมือโอนเงินได้ด้วยตนเองตลอดเวลา ภายใต้เงืYอนไขทีYธนาคาร
กําหนด  
1.2.4 ในกรณีทีYเครืYองมือโอนเงินสญูหาย/ถกูโจรกรรม/ถกูระงบัเนืYองจากผู้ใช้บริการระบเุครืYองมือโอนเงินไมถ่กูต้องตดิตอ่กนัตามจํานวนครั bงทีY
ธนาคารกําหนด/ลมืเครืYองมือโอนเงิน หรือครบกําหนดเวลาทีYต้องเปลีYยน ผู้ใช้บริการสามารถตดิตอ่ K-BIZ Contact Center หมายเลข 02-8888822 
ตลอด �� ชัYวโมง หรือสาขาของธนาคาร ในวนัและเวลาทําการของธนาคาร 
1.2.5 ผู้ใช้บริการสามารถอายดัหรือระงบัการใช้เครืYองมือโอนเงินหรือการโอนเงินทีYมีข้อตกลงลว่งหน้า หรือระงบัการใช้บริการได้ โดยตดิตอ่  
K-BIZ Contact Center หมายเลข 02-8888822 ตลอด �� ชัYวโมง หรือสาขาของธนาคาร ในวนัและเวลาทําการของธนาคาร โดยธนาคารจะ
ดําเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาดงันี b 
1.2.5.1 การอายดัหรือระงบัการใช้เครืYองมือโอนเงิน ภายใน 24 ชัYวโมงนบัแตเ่วลาทีYธนาคารได้รับคําสัYงหรือรับแจ้งจากผู้ใช้บริการครบถ้วน 
1.2.5.2 การอายดัหรือระงบัการโอนเงินทีYมีข้อตกลงลว่งหน้า ภายใน 1 รอบบลิถดัไปนบัแตว่นัทีYธนาคารได้รับคําสัYงหรือรับแจ้งจากผู้ใช้บริการ
ครบถ้วน ทั bงนี b “การโอนเงนิที/มีข้อตกลงล่วงหน้า” หมายถงึ การโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ตามข้อตกลงทีYทําไว้ลว่งหน้า เชน่ การหกับญัชีเพืYอชําระ
คา่บริการสาธารณปูโภค การหกับญัชีเพืYอชําระคา่สนิค้า/บริการ 
1.2.5.3 การระงบัการใช้บริการ ตามระยะเวลาทีYธนาคารกําหนดสาํหรับแตล่ะบริการ 
1.2.6 เพื/อเพิ/มความปลอดภยัในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการควรหลีกเลี/ยงการกาํหนดให้ ผู้ตดิต่อหลัก ผู้ตดิต่อประสานงาน Administrator 
Viewer Maker Verifier และ Authorizer เป็นบุคคลเดยีวกัน รวมทั mงหลีกเลี/ยงการมอบเครื/องมือโอนเงนิให้แก่ ผู้ตดิต่อหลัก ผู้ตดิต่อ
ประสานงาน Administrator Viewer Maker Verifier และ Authorizer ที/เป็นบุคคลเดยีวกัน 
1.3 ผู้ใช้บริการตกลงให้ผู้ใช้งานมีอํานาจกระทําการแทนผู้ใช้บริการในการใช้บริการได้ตามเงืYอนไขการใช้บริการนี b โดยผู้ใช้บริการตกลงวา่การ
กระทําของผู้ใช้งานมีผลผกูพนัผู้ใช้บริการเสมือนผู้ใช้บริการกระทําการเองทกุประการ และการกระทําใดๆ (รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพียง การเบกิจา่ย/ถอน
เงินจากบญัชีเงินฝาก การโอนเงิน การหกับญัชีเงินฝาก การขอแก้ไข/เปลีYยนแปลง/เพิYมเตมิบริการ การตกลงยอมรับการแก้ไข/เปลีYยนแปลง/เพิYมเตมิ
ของบริการ/คา่ธรรมเนียม/คา่บริการ/คา่ใช้จา่ย/คา่ปรับ/ภาษีอากร/เงืYอนไขการใช้บริการ ทีYธนาคารได้แจ้งให้ทราบผา่นชอ่งทางตา่งๆ) ผา่นเครืYองมือ
โอนเงิน ไมว่า่จะเป็นการกระทําของผู้ใช้บริการเอง ผู้ใช้งาน หรือบคุคลอืYนใด และไมว่า่โดยประการใดก็ตาม ให้ถือวา่ถกูต้องสมบรูณ์ และมีผลผกูพนั
ผู้ใช้บริการเสมือนผู้ใช้บริการกระทําการเอง รวมทั bงให้ถือวา่ผู้ใช้บริการได้ลงลายมือชืYออิเลก็ทรอนิกส์ให้ไว้แก่ธนาคารเพืYอเป็นหลกัฐานในการทํา
ธรุกรรมในครั bงนั bนๆ โดยถกูต้องสมบรูณ์แล้วนบัแตเ่วลาทีYยืนยนัทําธรุกรรม ผู้ใช้บริการตกลงให้ธนาคารสามารถใช้ข้อมลูการทําธรุกรรมดงักลา่วเป็น
ต้นฉบบัเอกสารทีYใช้เป็นพยานหลกัฐานในการพิสจูน์วา่ผู้ใช้บริการได้ทําธรุกรรมนั bน และใช้ดําเนินการทางกฎหมายได้ทกุประการ 
1.4 ผู้ใช้บริการยอมรับและรับทราบถงึความเสีYยงทีYเกีYยวเนืYองกบัการใช้บริการผา่นชอ่งทางอิเลก็ทรอนิกส์ เนืYองจากผู้ใช้บริการสามารถทํา
ธรุกรรมด้วยตนเองได้โดยไมจํ่าเป็นต้องมีเอกสารหรือหลกัฐานอืYนใดยืนยนัและ/หรือมอบให้แก่ธนาคารอีกแตป่ระการใด เว้นแตธ่รุกรรมทีYธนาคาร
กําหนดให้ต้องทําเอกสารหรือหลกัฐานเพิYมเตมิเพืYอให้ถกูต้องตามวิธีการและ/หรือประเพณีของธนาคารในเรืYองนั bนๆ ทั bงนี b ผู้ ใช้บริการต้องตรวจสอบ
ยอดเงินภายหลงัจากทําธรุกรรมทกุครั bง 
1.5 ผู้ใช้บริการจะต้องตดิตอ่ K-BIZ Contact Center หมายเลข ��-������� ตลอด �� ชัYวโมง หรือสาขาของธนาคาร ในวนัและเวลาทําการ
ของธนาคาร เพืYอดําเนินการดงัตอ่ไปนี bตามทีYธนาคารกําหนด 
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• เปลีYยนแปลงรายละเอียดของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้งาน การใช้บริการ และ/หรือบญัชีทีYผกูกบับริการ 
• แจ้งระงบัการใช้บริการชัYวคราว (Hold) 
• ยกเลกิการระงบัใช้บริการชัYวคราว (Unhold) และ/หรือยกเลกิการใช้บริการ 

 ทั bงนี b การเปลีYยนแปลงรหสัผา่น (Reset Password) และ/หรือการปลดลอ็กบญัชีผู้ใช้งาน (Unlock User ID) ผู้ใช้งานสามารถตดิตอ่ 
Administrator หรือ K-BIZ Contact Center หมายเลข 02-8888822 ตลอด 24 ชัYวโมง  
1.6 ผู้ใช้บริการสามารถดขู้อมลูการทํารายการชําระคา่สนิค้า/บริการ และ/หรือข้อมลูการโอนเงินย้อนหลงัได้ และผู้ใช้บริการจะได้รับหลกัฐาน
การทํารายการชําระคา่สนิค้า/บริการ และ/หรือข้อมลูการโอนเงิน ผา่นชอ่งทางตา่งๆ ตามทีYธนาคารกําหนด  
 “หลักฐานการทาํรายการ” หมายถงึ ใบบนัทกึรายการ ใบแจ้งการชําระคา่สนิค้า/บริการ ใบแจ้งการโอนเงิน ใบแจ้งรายการ (Statement) 
และหลกัฐานอืYนใดทีYทําด้วยเครืYองคอมพิวเตอร์หรือสืYอบนัทกึข้อมลูอืYนใดทีYใช้เก็บข้อมลู หรือทีYธนาคารแหง่ประเทศไทยได้กําหนดขึ bนในอนาคต 
1.7 ในกรณีทีYบญัชีเงินฝากทีYระบใุนใบสมคัรเป็นบญัชีเงินฝากของบคุคลอืYน (“เจ้าของบญัชี”) ผู้ ใช้บริการตกลงปฏิบตัดิงันี b 
1.7.1 ผู้ใช้บริการจะดําเนินการให้เจ้าของบญัชีลงนามในหนงัสอืยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของเจ้าของบญัชีตามแบบฟอร์มทีY
ธนาคารกําหนด เพืYอทําธรุกรรมของผู้ใช้บริการ และชําระคา่ธรรมเนียม/คา่บริการ/คา่ใช้จา่ย/คา่ปรับ/ภาษีอากรทีYเกิดขึ bนจากการใช้บริการ ทั bงนี b 
ผู้ ใช้บริการจะดําเนินการให้เจ้าของบญัชีไมย่กเลกิหรือเพิกถอนความยินยอมนี bจนกวา่จะยกเลกิการใช้บริการ 
1.7.2 ผู้ใช้บริการจะดําเนินการให้เจ้าของบญัชีคงเงินในบญัชีเงินฝากของเจ้าของบญัชีอยา่งน้อยเทา่กบัรายการทีYธนาคารจะต้องหกัเงิน 
1.7.3 ในกรณีทีYเจ้าของบญัชีแจ้งยกเลกิหรือเพิกถอนความยินยอมและ/หรือคําสัYงให้หกัเงิน จะทําให้ธนาคารไมส่ามารถหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของ
เจ้าของบญัชี และผู้ใช้บริการจะไมส่ามารถทํารายการในครั bงนั bนๆ ได้ โดยผู้ใช้บริการจะตดิตามเจรจากบัเจ้าของบญัชี เพืYอการรับชําระหนี bและ/หรือ
บรรดาภาระผกูพนัใดๆ ทีYผู้ ใช้บริการและเจ้าของบญัชีมีตอ่กนั และ/หรือเพืYอการทําธรุกรรมของผู้ใช้บริการตอ่ไปเอง 
 อยา่งไรก็ตาม ในกรณีทีYผู้ ใช้บริการหรือเจ้าของบญัชีแจ้งการยกเลกิหรือเพิกถอนดงักลา่วให้ธนาคารทราบลา่ช้าจนทําให้ธนาคารไมอ่าจ
แก้ไขข้อมลูในระบบงานได้ทนัไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ตาม และธนาคารได้ดําเนินการใดๆ กบับญัชีเงินฝากของเจ้าของบญัชีตามทีYได้รับคําสัYงจาก
ผู้ใช้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการยอมรับวา่การดําเนินการของธนาคารตามคําสัYงดงักลา่วถกูต้องและผู้ใช้บริการจะรับผิดชอบโดยตรงตอ่เจ้าของบญัชี 
1.8 ผู้ใช้บริการยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ใช้บริการทีYระบใุนใบสมคัรและ/หรือบญัชีเงินฝากอืYนใดทีYผู้ ใช้บริการมีอยูก่บั
ธนาคาร เพืYอให้ธนาคารทํารายการและ/หรือดําเนินการตามเงืYอนไขการใช้บริการนี b โดยไมจํ่าต้องบอกกลา่วลว่งหน้า ทั bงนี bธนาคารจะมีหลกัฐานการ
หกับญัชีให้ผู้ใช้บริการทราบ 
1.9 ผู้ใช้บริการตกลงวา่ ธนาคารและผู้ใช้บริการจะต้องอยูภ่ายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั คําสัYง คูมื่อ คําขอความร่วมมือ และ
หลกัเกณฑ์ใดๆ ของธนาคารแหง่ประเทศไทย ศาล หนว่ยงานกํากบัดแูล และหนว่ยงานอืYนใดทีYมีอํานาจ (แล้วแตก่รณี) ทั bงทีYมีอยูใ่นขณะนี bและจะมีใน
ภายหน้า (รวมเรียกวา่ “กฎหมายและกฎเกณฑ์ที/เกี/ยวข้อง”) หากมีการเปลีYยนแปลงกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีYเกีYยวข้อง ผู้ใช้บริการตกลงวา่ในการ
ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบตัติามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีYเกีYยวข้องทีYเปลีYยนแปลงนั bนทนัทีตามทีYธนาคารจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ หาก
ผู้ใช้บริการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัติามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีYเกีYยวข้อง จนเป็นเหตใุห้ธนาคารถกูเรียกคา่ปรับ คา่เสยีหาย และ/หรือคา่ใช้จา่ย 
ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบชดใช้คา่ปรับ คา่เสยีหาย และ/หรือคา่ใช้จา่ยดงักลา่วให้แก่ธนาคารโดยพลนั 
1.10 ผู้ใช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีสทิธิหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทใดๆ ทีYผู้ ใช้บริการมีอยูก่บัธนาคาร หรือเงินซึYงอยูใ่นความครอบครอง
ดแูล และ/หรือในอํานาจสัYงการของธนาคารไมว่า่ธนาคารจะได้รับฝากเงิน ได้การครอบครองดแูล และ/หรือได้อํานาจสัYงการนี bมาโดยทางใด เพืYอเข้า
ชําระหนี b และ/หรือความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการได้ทนัทีโดยไมจํ่าต้องบอกกลา่วลว่งหน้า ทั bงนี bธนาคารจะมีหลกัฐานการหกับญัชีให้ผู้ใช้บริการทราบ 
1.11 ในกรณีทีYผู้ ใช้บริการเปลีYยนแปลงบญัชีเงินฝากทีYระบใุนใบสมคัร ไมว่า่เมืYอใดและด้วยเหตใุดก็ตาม ให้เงืYอนไขการใช้บริการนี bมีผลบงัคบัใช้
กบับญัชีเงินฝากทีYเปลีYยนแปลงทกุประการ 
1.12 ในกรณีทีYธนาคารไมส่ามารถหกัเงินจากบญัชีเงินฝากทีYระบใุนใบสมคัร เพืYอทํารายการและ/หรือดําเนินการตามเงืYอนไขการใช้บริการนี b 
และ/หรือเพืYอชําระหนี bและ/หรือความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะไมส่ามารถทํารายการในครั bงนั bนๆ ได้ 
1.13 หากความเสยีหายเกิดขึ bนจากเครืYองมือหรืออปุกรณ์การใช้บริการของผู้ใช้บริการ ระบบเครือขา่ยโทรศพัท์เคลืYอนทีY หรือระบบอินเทอร์เน็ต
ขดัข้อง ธนาคารไมต้่องรับผิดชอบใดๆ 
1.14 ผู้ใช้บริการรับรองวา่ บรรดาเอกสาร ข้อมลู รายละเอียดใดๆ ทีYให้แก่ธนาคาร ไมว่า่ในรูปแบบใดและไมว่า่ผู้ ใช้บริการหรือบคุคลทีY
ผู้ ใช้บริการมอบหมายจะเป็นผู้ให้ ครบถ้วน ถกูต้องแท้จริง เป็นปัจจบุนั และเป็นข้อมลูทีYธนาคารสามารถนํามาใช้ในการให้บริการและนํามาปรับปรุง
ข้อมลูในระบบของธนาคารให้เป็นปัจจบุนัได้ โดยผู้ใช้บริการมีสทิธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการใช้บริการและทําธรุกรรมใดๆ ทีYเกีYยวข้อง
กบับริการ ทั bงนี b หากเกิดความเสยีหายใดๆ เนืYองจากเอกสาร ข้อมลู หรือรายละเอียดดงักลา่วไมค่รบถ้วน ถกูต้องแท้จริง หรือเป็นปัจจบุนั หรือ
ผู้ใช้บริการไมมี่สทิธิหรือไมมี่ความสามารถตามกฎหมายในการใช้บริการหรือทําธรุกรรมใดๆ ทีYเกีYยวข้องกบับริการ ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบ
เพียงฝ่ายเดียว 
1.15 หากผู้ใช้บริการประสงค์จะแก้ไขข้อมลู และ/หรือรายละเอียดตา่งๆ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้า
ไมน้่อยกวา่ ¢� วนั หรือตามวิธีการทีYธนาคารกําหนด 
1.16 เว้นแตธ่นาคารจะกําหนดเป็นอยา่งอืYน ในกรณีผู้ใช้บริการพบข้อผิดพลาดใดๆ จากการดําเนินการทีYเกีYยวข้องกบับริการ ในกรณีมีเหตตุ้อง
ระงบัการดําเนินการใดๆ ทีYเกีYยวข้องกบับริการเป็นการชัYวคราว ไมว่า่ทั bงหมดหรือบางสว่น หรือในกรณีการยกเลกิการระงบัการดําเนินการดงักลา่ว 
ผู้ใช้บริการสามารถตดิตอ่ K-BIZ Contact Center หมายเลข 02-8888822 ตลอด 24 ชัYวโมง หรือชอ่งทางอืYนทีYธนาคารกําหนด พร้อมทั bงแจ้งข้อมลูทีY
เกีYยวข้อง เชน่ เรืYอง วนั เวลา ผู้ ทีYเกีYยวข้อง จํานวนเงิน ลกัษณะธรุกรรม ข้อมลูอืYนใดตามทีYธนาคารร้องขอ เมืYอผู้ใช้บริการดําเนินการตา่งๆ ตาม
กระบวนการทีYธนาคารกําหนดครบถ้วนสมบรูณ์แล้ว ธนาคารจะดําเนินการทีYเกีYยวข้อง เชน่ ตรวจสอบ/แก้ไขข้อผิดพลาด ระงบัการดําเนินการ ยกเลกิ
การระงบัการดําเนินการ ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาทีYธนาคารแจ้งแก่ผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการยงัคงต้องรับผิดชอบการดําเนินการ และธรุกรรมทีY
เกิดขึ bนก่อนครบกําหนดระยะเวลาดงักลา่ว ทั bงนี b ธนาคารขอสงวนสทิธิในการไมดํ่าเนินการตามคําขอใดทีYขดัตอ่กฎหมายและกฎเกณฑ์ทีYเกีYยวข้อง  
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1.17 ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ตามจํานวนครั bงและจํานวนเงินสงูสดุตามทีYธนาคารกําหนดและ/หรือตามทีYธนาคารปลายทางสามารถ
ให้บริการได้ ทั bงนี b ธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีเงินฝากตามจํานวนเงินและคา่ธรรมเนียม/คา่บริการ/คา่ใช้จา่ย/คา่ปรับ/ภาษีอากร (หากมี) ตาม
ข้อตกลงทีYผู้ ใช้บริการมีกบัธนาคาร โดยเงินจะถกูโอนเข้าบญัชีผู้ รับโอนในวนัทีYรายการมีผลตามทีYแตล่ะธนาคารปลายทางกําหนด  
1.18 ในกรณีทีYความผิดพลาดในการหกัเงินและ/หรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ใช้บริการทีYระบใุนใบสมคัรไมไ่ด้เกิดขึ bนจากธนาคาร 

ผู้ใช้บริการจะตรวจสอบและเรียกร้องหรือคืนเงินดงักลา่วให้แก่คูพิ่พาทของผู้ใช้บริการโดยตรง และหากผู้ใช้บริการมีข้อตอ่สู้และ/หรือสทิธิเรียกร้องใดๆ 

ก็จะไปวา่กลา่วกนัเองกบัคูพิ่พาทของผู้ใช้บริการ 

1.19 ในกรณีทีYมีเหตสุดุวิสยัหรือเหตอืุYนใดอนัทําให้ธนาคารไมส่ามารถให้บริการได้ ผู้ ใช้บริการตกลงให้ธนาคารพิจารณาให้บริการหรือ

ดําเนินการตามทีYเหน็สมควร ผู้ใช้บริการตกลงให้ความร่วมมือแก่ธนาคารอยา่งเตม็ทีYและทกุวิถีทางในการปรับปรุงการให้บริการของธนาคารเพืYอ

ความสะดวกในการใช้บริการของผู้ใช้บริการตามทีYธนาคารร้องขอ 

1.20 ผู้ใช้บริการตกลงวา่ ธนาคารจะโอนสทิธิ ประโยชน์ และ/หรือหน้าทีYไมว่า่ทั bงหมดหรือบางสว่นตามเงืYอนไขการใช้บริการนี bให้แก่บคุคล  

และ/หรือสถาบนัการเงินใดๆ ก็ได้ ตามทีYธนาคารเหน็สมควร โดยไมต้่องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการแตอ่ยา่งใด แตจ่ะมีการแจ้งให้ผู้ใช้บริการ

ทราบ ทั bงนี bผู้ ใช้บริการจะโอนสทิธิ ประโยชน์ และ/หรือหน้าทีYไมว่า่ทั bงหมดหรือบางสว่นตามเงืYอนไขการใช้บริการนี bให้แก่บคุคลใดไมไ่ด้ เว้นแตไ่ด้รับ

ความยินยอมจากธนาคารลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

1.21 การลา่ช้า หรืองดเว้นใดๆ ในการใช้สทิธิของธนาคารตามกฎหมาย หรือตามเงืYอนไขตา่งๆ ตลอดจนคูมื่อ ระเบียบ และบนัทกึเสยีงของ

ธนาคารในระบบโทรศพัท์ ไมถื่อวา่ธนาคารสละสทิธิหรือให้ความยินยอมในการดําเนินการใดๆ แก่ผู้ใช้บริการแตป่ระการใด 

1.22 บรรดาหนงัสอื จดหมาย คําบอกกลา่ว ข้อมลูใดๆ ทีYธนาคารสง่ให้ผู้ใช้บริการไปยงัชอ่งทางรับข้อมลูทีYระบใุนใบสมคัร ไมว่า่จะสง่เอง  

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

หรือไม ่หรือสง่ให้ไมไ่ด้ไมว่า่เพราะเหตใุด ให้ถือวา่หนงัสอื จดหมาย คําบอกกลา่ว หรือข้อมลูดงักลา่วได้สง่ถงึผู้ใช้บริการโดยชอบแล้ว อนึYง หากมีการ

ย้าย เปลีYยนแปลง หรือรื bอถอนชอ่งทางรับข้อมลู ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที 

1.23 ในกรณีทีYเงืYอนไขการใช้บริการเฉพาะของบริการใดไมไ่ด้ระบรุายละเอียดในเรืYองใดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ใช้บงัคบัตามเงืYอนไขการใช้บริการ

ทัYวไป ในกรณีทีYเงืYอนไขการใช้บริการเฉพาะของบริการใดขดัหรือแย้งกบัเงืYอนไขการใช้บริการทัYวไป ให้ใช้บงัคบัตามเงืYอนไขการใช้บริการเฉพาะของ

บริการนั bน และให้ถือวา่เงืYอนไขการใช้บริการเฉพาะของบริการนั bนเป็นสว่นหนึYงของเงืYอนไขการใช้บริการนี bด้วย แตห่ากมีความไมช่ดัเจนในเงืYอนไขใด 

ผู้ใช้บริการตกลงปฏิบตัติามคําวินิจฉยัของธนาคารทกุประการ 

1.24 ถ้าข้อความใดในเงืYอนไขการใช้บริการนี b กลายเป็นโมฆะ ไมช่อบด้วยกฎหมาย ไมส่มบรูณ์ หรือใช้บงัคบัไมไ่ด้ในประการใด ให้ข้อความทีY

เหลอื ยงัคงชอบด้วยกฎหมาย สมบรูณ์ และใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไมเ่สยีไปเพราะความเป็นโมฆะ ไมช่อบด้วยกฎหมาย ไมส่มบรูณ์ หรือใช้

บงัคบัไมไ่ด้ของข้อความดงักลา่วนั bน 

1.25 เงืYอนไขการใช้บริการนี bให้ใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลทีYมีเขตอํานาจในการพิจารณาข้อพิพาททีYเกิดขึ bน  

1.26 เงืYอนไขการใช้บริการนี b ถือเป็นสว่นหนึYงของใบสมคัรด้วย  
ข้อ 2. ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ/ภาษีอากร 
2.1 ผู้ใช้บริการตกลงชําระคา่ตอบแทนการใช้บริการไมว่า่จะเรียกวา่คา่ธรรมเนียม คา่บริการ หรือชืYออืYนใด ให้แก่ธนาคาร ภายในกําหนดเวลา
ชําระของคา่ตอบแทนนั bนๆ  
2.2 ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบคา่ฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และคา่ใช้จา่ยใดๆ ทีYเกีYยวข้องกบับริการ (หากมี) แตเ่พียงฝ่ายเดียว 
 หากธนาคารจําต้องทดรองจา่ยคา่ฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และ/หรือคา่ใช้จา่ยดงักลา่วตามวรรคก่อนแทนผู้ใช้บริการไปก่อน ผู้ใช้บริการ
ชําระคืนให้แก่โดยพลนั 
ข้อ 3. การเปลี/ยนแปลงเงื/อนไขการใช้บริการ 
3.1 หากเป็นการเปลีYยนแปลงเงืYอนไขทีYสง่ผลให้ผู้ใช้บริการเกิดภาระหรือความเสีYยงทีYเพิYมขึ bน การเปลีYยนแปลงดงักลา่วจะมีผลเมืYอผู้ใช้บริการ
ให้ความยินยอม 
3.2 หากเป็นการเปลีYยนแปลงเงืYอนไขอืYน ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสทิธิเปลีYยนแปลงได้ตามทีYธนาคารเหน็สมควร โดยหากเป็นการ
เปลีYยนแปลงทีYมีผลกระทบตอ่การใช้บริการของผู้ใช้บริการ (เชน่ การปรับคา่ธรรมเนียมการใช้บริการทีYสอดคล้องกบัต้นทนุทีYเพิYมขึ bน การเปลีYยนแปลง
ชอ่งทางในการให้บริการ การเปลีYยนแปลงวนัครบกําหนดชําระหนี b) ธนาคารจะสืYอสารหรือแจ้งข้อมลูอนัเป็นสาระสาํคญัของการเปลีYยนแปลงทีYชดัเจน
ให้ผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั หรือระยะเวลาอืYนตามทีYกฎหมายกําหนด 
3.3 หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์กําหนดให้ธนาคารต้องดําเนินการเกีYยวกบัการเปลีYยนแปลงเงืYอนไขไว้เป็นการเฉพาะเป็นอยา่งอืYน 
ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารปฏิบตัติามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ดงักลา่วได้ 
ข้อ 4. การสิ mนสุดของบริการและผลการสิ mนสุด 
4.1 ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสทิธิระงบั และ/หรือยกเลกิบริการเมืYอใดก็ได้ ไมว่า่ทั bงหมดหรือบางสว่น หรือเฉพาะผู้ใช้บริการรายใด

รายหนึYง โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้า เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี b ผู้ ใช้บริการตกลงวา่ธนาคารมีสทิธิระงบั และ/หรือยกเลกิบริการ ไมว่า่ทั bงหมด

หรือบางสว่นได้ทนัทตีามทีYธนาคารเหน็สมควรโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า และธนาคารไมต้่องรับผิดชอบในความเสยีหายใดๆ ทีYเกิดจากการ

ดําเนินการดงักลา่ว 
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4.1.1 ข้อมลู รายละเอียด คํารับรองหรือคํายืนยนัใดๆ ทีYผู้ ใช้บริการให้ไว้แก่ธนาคาร ไมเ่ป็นความจริง ไมถ่กูต้อง หรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจ
ผิดในสาระสาํคญั  
4.1.2 ปรากฏข้อเทจ็จริงทีYธนาคารเชืYอได้วา่ ข้อมลูและ/หรือรายละเอียดตา่งๆ ทีYผู้ ใช้บริการแจ้งแก่ธนาคารให้ดําเนินการตามใบสมคัร หรือการใช้
บริการของผู้ใช้บริการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางทีYไมเ่ป็นคณุ อาจกระทบตอ่สทิธิของธนาคารหรือบคุคลอืYน อาจมีวตัถปุระสงค์อนัไมช่อบด้วย
กฎหมาย อาจขดัตอ่ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน อาจทําให้ธนาคารปฏิบตัผิิดกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีYเกีYยวข้อง หรืออาจ
สง่ผลกระทบตอ่ภาพลกัษณ์ของธนาคาร 
4.1.3 ผู้ใช้บริการปฏิบตัผิิดเงืYอนไขการใช้บริการนี bไมว่า่ข้อหนึYงข้อใด รวมถงึการไมชํ่าระคา่ธรรมเนียม/คา่บริการ/คา่ใช้จา่ย/คา่ปรับ/ภาษีอากร 
4.1.4 มีเหตกุารณ์ใดเกิดขึ bนหรืออาจจะเกิดขึ bนอนัทําให้ธนาคารเชืYอได้วา่จะมีผลกระทบตอ่การดําเนินกิจการหรือความสามารถในการชําระหนี b
ของผู้ใช้บริการ รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพียงผู้ใช้บริการเลกิกิจการ ถกูเพิกถอนทะเบียน ถกูระงบัไมใ่ห้ดําเนินธรุกิจ หรือชําระบญัชี 
4.1.5 ธนาคารไมส่ามารถหกัเงินเพืYอดําเนินการตามใบสมคัร และเงืYอนไขการใช้บริการนี b  
4.1.6 ธนาคารต้องปฏิบตัติามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีYเกีYยวข้อง 
4.2 ในกรณีทีYผู้ ใช้บริการประสงค์จะยกเลกิการใช้บริการใดบริการหนึYง หรือทกุบริการตามเงืYอนไขการใช้บริการนี b ผู้ ใช้บริการจะต้องแจ้งให้
ธนาคารทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ ¢� วนั ผา่นชอ่งทางตา่งๆ ของธนาคาร และดําเนินการตา่งๆ ตามทีYธนาคารกําหนด ทั bงนี b 
ธนาคารจะยกเลกิการใช้บริการตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการโดยเร็วภายใน 30 วนั นบัแตธ่นาคารได้รับแจ้งความประสงค์ยกเลกิการใช้บริการ
และเอกสารประกอบจากผู้ใช้บริการครบถ้วน โดยการยกเลกิจะมีผลสมบรูณ์เมืYอธนาคารแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ 
4.3 กรณีทีYเงืYอนไขการใช้บริการนี bสิ bนสดุลง ไมว่า่ด้วยเหตใุด ไมเ่ป็นการยกเลกิภาระหน้าทีYใดๆ ซึYงผู้ ใช้บริการยงัปฏิบตัไิมค่รบถ้วนตามเงืYอนไข
การใช้บริการนี b จนกวา่ผู้ใช้บริการจะปฏิบตัภิาระหน้าทีYดงักลา่วจนครบถ้วนแล้ว 
 
คาํแนะนํา เงื/อนไข และคู่มือการใช้บริการเฉพาะ สาํหรับบริการหกับญัชี ODD-RDD-RCDD (Payer)  
บริการหกับญัชี ODD-RDD-RCDD (Payer) เป็นบริการเพืYออํานวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการชําระหนี bทีYผู้ ใช้บริการมีกบับริษัทผู้ รับเงิน (คูค้่า) ของ
ผู้ใช้บริการ (“คูค้่า”) โดยผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ใช้บริการเข้าบญัชีเงินฝากของคูค้่าผา่นบริการ Online 
Direct Debit (ODD), Real Time Direct Debit (RDD), K-Payment Plan Services (RCDD) ผู้ใช้บริการตกลงดงันี b 
1. ผู้ใช้บริการสามารถชําระคา่สนิค้าและ/หรือบริการได้ตามจํานวนเงิน จํานวนครั bง วนั เวลา และเงืYอนไขทีYธนาคารกําหนด โดยไมต้่องมา
ตดิตอ่ธนาคาร 
2. บริการนี bใช้ได้เฉพาะกบัคูค้่าทีYมีบญัชีเงินฝากอยูก่บัธนาคารเทา่นั bน 

3. ผู้ ใช้บริการหรือคูค้่า (ในกรณีทีYผู้ ใช้บริการมอบหมายให้คูค้่าสง่คําสัYง) จะสง่คําสัYงหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ใช้บริการและนําเงินเข้า

บญัชีเงินฝากของคูค้่าให้แก่ธนาคาร ในรูปข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ ผา่นบริการ Online Direct Debit (ODD) / Real Time Direct Debit (RDD) / K-

Payment Plan Services (RCDD) 

4. เมืYอธนาคารได้รับคําสัYงจากผู้ใช้บริการหรือคูค้่า (ในกรณีทีYผู้ ใช้บริการมอบหมายให้คูค้่าสง่คําสัYง) ผู้ ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารหกั

เงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ใช้บริการทีYมีอยูก่บัธนาคาร เทา่กบัจํานวนตามคําสัYงทนัที และนําเงินดงักลา่วเข้าบญัชีเงินฝากของคูค้่า ภายใน �� ชัYวโมง 

นบัแตธ่นาคารหกัเงินดงักลา่ว 

5. ในกรณีทีYผู้ ใช้บริการมีบญัชีกระแสรายวนัและวงเงินกู้ เบกิเงินเกินบญัชี การสัYงจา่ยหรือหกัเงินนอกจากจะเป็นไปตามหนงัสอืสญัญากู้ เบกิ

เงินเกินบญัชีทีYผู้ ใช้บริการทําไว้กบัธนาคารแล้ว ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารหรือคูค้่า (ในกรณีทีYผู้ ใช้บริการมอบหมายให้คูค้่าสง่คําสัYง) สัYงจา่ย

หรือหกัเงินจากบญัชีกระแสรายวนัดงักลา่วได้ โดยให้ถือวา่เป็นหนี bกู้ เบกิเงินเกินบญัชีซึYงผู้ ใช้บริการตกลงชําระคืนให้แก่ธนาคารตามหนงัสอืสญัญากู้

เบกิเงินเกินบญัชีดงักลา่ว 

6. กรณีทีYคูค้่าใช้บริการชําระเงินด้วยการหกับญัชีอตัโนมตั ิแบบ Payment with Hold 

6.1           เมืYอธนาคารได้รับคําสัYงจากผู้ใช้บริการหรือคูค้่า (ในกรณีทีYผู้ ใช้บริการมอบหมายให้คูค้่าสง่คําสัYง) ให้กนัเงินในบญัชีเงินฝากของผู้ใช้บริการ 

เพืYอชําระคา่สนิค้าและ/หรือบริการ ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารกนัเงินในบญัชีเงินฝากดงักลา่วเทา่กบัจํานวนตามคําสัYง และจะไมถ่อน/โอน

เงินจํานวนทีYกนัไว้ออกจากบญัชีเงินฝากดงักลา่ว 

6.2           ในกรณีทีYเงินในบญัชีเงินฝากดงักลา่วน้อยกวา่จํานวนตามคําสัYง ธนาคารจะไมก่นัเงิน และผู้ใช้บริการจะไมส่ามารถทําธรุกรรมครั bงนั bนได้ 
โดยผู้ใช้บริการตกลงชําระเงินให้แก่คูค้่าโดยตรงและธนาคารไมต้่องรับผิดชอบใดๆ ตอ่ผู้ใช้บริการหรือคูค้่า 
6.3           เมืYอธนาคารได้รับคําสัYงจากผู้ใช้บริการหรือคูค้่า (ในกรณีทีYผู้ ใช้บริการมอบหมายให้คูค้่าสง่คําสัYง) ให้หกัเงินจํานวนทีYกนัไว้ ผู้ ใช้บริการ 

ตกลงยินยอม ให้ธนาคารหกัและนําเงินจํานวนดงักลา่วเข้าบญัชีเงินฝากของคูค้่า 

6.4           ในกรณีทีYผู้ ใช้บริการมอบหมายให้คูค้่าสง่คําสัYง ผู้ ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารดําเนินการ ดงันี b 

6.4.1        กรณีจํานวนเงินตามคําสัYงให้หกัเงินมากกวา่จํานวนเงินทีYกนัไว้ 

• หากเงินในบญัชีเงินฝากน้อยกวา่จํานวนเงินตามคําสัYงให้หกัเงิน: ให้หกัเงินเทา่กบัจํานวนเงินทีYกนัไว้   
• หากเงินในบญัชีเงินฝากเทา่กบัหรือมากกวา่จํานวนเงินตามคําสัYงให้หกัเงิน: ให้หกัเงินเทา่กบัจํานวนเงินตามคําสัYงให้หกัเงิน  

6.4.2        กรณีจํานวนเงินตามคําสัYงให้หกัเงินน้อยกวา่จํานวนเงินทีYกนัไว้ ให้หกัเงินเทา่กบัจํานวนตามคําสัYงให้หกัเงิน และให้ถือวา่ยกเลกิการกนัเงิน

ในสว่นทีYเหลอื เว้นแตคู่ค้่าจะสัYงให้กนัเงินในสว่นทีYเหลอืเพืYอหกับญัชีในคราวตอ่ไป 
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7. หากจํานวนเงินทีYคูค้่าแจ้งธนาคารไมถ่กูต้อง แตธ่นาคารได้หกัและนําเงินเข้าบญัชีเงินฝากของคูค้่าแล้ว ผู้ใช้บริการจะเรียกร้องเงินจํานวน

ดงักลา่วคืนจากคูค้่าโดยตรง  
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สาํหรับเจ้าหน้าที(ธนาคาร 

เอกสารประกอบการขอใช้บริการ 
บริษัทจาํกัด/บริษัทมหาชนจาํกัด/ห้างหุ้นส่วนจาํกัด  

• สาํเนาหนงัสอืรับรอง/เอกสารจดัตั bงนิตบิคุคล (อายไุมเ่กิน ¢ เดือน พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง) 

• สาํเนาเอกสารแสดงตนทีYราชการออกให้ เชน่ สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนา Passport  (ทีYยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง)          
ของ ผู้ มีอํานาจลงนาม ผู้ตดิตอ่หลกั และผู้ใช้งาน  

• กรณีมีการมอบอํานาจ หนงัสอืมอบอํานาจ และสาํเนาเอกสารแสดงตนทีYราชการออกให้ เชน่ สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนา Passport            

(ทีYยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง) ของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ 
กรณีเป็นบริษัททีYจดทะเบียนในตา่งประเทศ และประกอบธรุกิจภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบธรุกิจของคนตา่งด้าว  

• สาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารแสดงวา่เป็นสาํนกังานสาขา/สาํนกังานผู้แทน ตามพ.ร.บ. การประกอบธรุกิจของคนตา่งด้าว
ทีYนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ออกให้ พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

• สาํเนาเอกสารจดัตั bงนิตบิคุคล (ตา่งประเทศ) พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

• หนงัสอืมอบอํานาจ (ตา่งประเทศ) ทีYผู้ มีอํานาจกระทําการแทนของนิตบิคุคลลงนามตามเงืYอนไขในหนงัสอืรับรองการจดทะเบียน มอบอํานาจ
ให้ผู้ รับผิดชอบดําเนินงานในประเทศไทย และสาํเนาเอกสารแสดงตนทีYราชการออกให้ เชน่ สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนา Passport            

(ทีYยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง) ของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ 

• สาํเนาเอกสารแสดงตนทีYราชการออกให้ เชน่ สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนา Passport  (ทีYยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง)          
ของ ผู้ มีอํานาจลงนาม ผู้ตดิตอ่หลกั และผู้ใช้งาน 

หน่วยงานราชการหรือรัฐวสิาหกจิ  

• สาํเนาพระราชบญัญตัใิห้ทําการจดัตั bง (ถ้ามี) 

• สาํเนาเอกสารแสดงตนทีYราชการออกให้ เชน่ สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนา Passport  (ทีYยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง)          
ของ ผู้ มีอํานาจลงนาม ผู้ตดิตอ่หลกั และผู้ใช้งาน 

• กรณีมีการมอบอํานาจ หนงัสอืมอบอํานาจ และสาํเนาเอกสารแสดงตนทีYราชการออกให้ เชน่ สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนา Passport            

(ทีYยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง) ของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ 
ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

• สาํเนาสญัญาจดัตั bงห้างหุ้นสว่นสามญั พร้อมใบทะเบียนพาณิชย์ (พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง) 

• สาํเนาเอกสารแสดงตนทีYราชการออกให้ เชน่ สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนา Passport  (ทีYยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง)          
ของ ผู้ มีอํานาจลงนาม ผู้ตดิตอ่หลกั และผู้ใช้งาน 

• กรณีมีการมอบอํานาจ หนงัสอืมอบอํานาจ และสาํเนาเอกสารแสดงตนทีYราชการออกให้ เชน่ สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนา Passport            

(ทีYยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง) ของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ 
กจิการร่วมค้า 

• สาํเนาหนงัสอืรับรอง/เอกสารจดัตั bงนิตบิคุคล ของทกุบริษัท (อายไุมเ่กิน ¢ เดือน พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง) 

• สาํเนาเอกสารแสดงตนทีYราชการออกให้ เชน่ สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนา Passport  (ทีYยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง)          
ของ ผู้ มีอํานาจลงนาม ผู้ตดิตอ่หลกั และผู้ใช้งาน 

• กรณีมีการมอบอํานาจ หนงัสอืมอบอํานาจ และสาํเนาเอกสารแสดงตนทีYราชการออกให้ เชน่ สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนา Passport            

(ทีYยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง) ของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ 
คณะบุคคล/สมาคม/มูลนิธิ/สโมสร/สหกรณ์ 

• สาํเนาใบอนญุาตจดัตั bง (คณะบคุคล/สมาคม/มลูนิธิ/สโมสร/สหกรณ์) และข้อบงัคบัหรือเอกสารทีYระบถุงึผู้ มีอํานาจลงนาม (พร้อมรับรอง
สาํเนาถกูต้อง) 

• สาํเนาเอกสารแสดงตนทีYราชการออกให้ เชน่ สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนา Passport  (ทีYยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง)          
ของ ผู้ มีอํานาจลงนาม ผู้ตดิตอ่หลกั และผู้ใช้งาน 

• กรณีมีการมอบอํานาจ หนงัสอืมอบอํานาจ และสาํเนาเอกสารแสดงตนทีYราชการออกให้ เชน่ สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนา Passport            

(ทีYยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง) ของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ 
โรงเรียน/มหาวทิยาลัย/วทิยาลัย/สถาบนั 

• สาํเนาหนงัสอืจดัตั bงโรงเรียนกบักระทรวงศกึษาธิการ/ทบวงมหาวิทยาลยั และข้อบงัคบัหรือเอกสารทีYระบถุงึผู้ มีอํานาจลงนาม (พร้อมรับรอง
สาํเนาถกูต้อง) 

• สาํเนาเอกสารแสดงตนทีYราชการออกให้ เชน่ สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนา Passport  (ทีYยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง)          
ของ ผู้ มีอํานาจลงนาม ผู้ตดิตอ่หลกั และผู้ใช้งาน 

• กรณีมีการมอบอํานาจ หนงัสอืมอบอํานาจ และสาํเนาเอกสารแสดงตนทีYราชการออกให้ เชน่ สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนา Passport            

(ทีYยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง) ของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ 
สถานฑูต/สถานกงสุล 



9935035 TH-3-20 
(v2e/CH_0619_KB989/1019)           10/10 

• สาํเนาหนงัสอืแตง่ตั bงการเป็นผู้บริหารสงูสดุของสถานฑตู/สถานกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศของประเทศไทย (พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง) 

• สาํเนาเอกสารแสดงตนทีYราชการออกให้ เชน่ สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนา Passport  (ทีYยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง)          
ของ ผู้ มีอํานาจลงนาม ผู้ตดิตอ่หลกั และผู้ใช้งาน 

• กรณีมีการมอบอํานาจ หนงัสอืมอบอํานาจ และสาํเนาเอกสารแสดงตนทีYราชการออกให้ เชน่ สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนา Passport            

(ทีYยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง) ของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ 
วัด/มสิยดิ/ศาลเจ้า 

• สาํเนาใบอนญุาตรับรองสภาพวดั/สาํเนาหนงัสอืสาํคญัแสดงการจดทะเบียนจดัตั bงมสัยิด (บอ.¢) (พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง)  

• สาํเนารายชืYอคณะกรรมการอิสลามประจํามสัยดึชดุปัจจบุนัทีYรับรองโดยนายทะเบียน (พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง)  

• สาํเนาหนงัสอืตราตั bงเจ้าอาวาส (พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง) 

• สาํเนาเอกสารแสดงตนทีYราชการออกให้ เชน่ สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนา Passport  (ทีYยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง)          
ของ ผู้ มีอํานาจลงนาม ผู้ตดิตอ่หลกั และผู้ใช้งาน 

• กรณีมีการมอบอํานาจ หนงัสอืมอบอํานาจ และสาํเนาเอกสารแสดงตนทีYราชการออกให้ เชน่ สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนา Passport            

(ทีYยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง) ของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ 
บุคคลธรรมดาทาํการค้า 

• สาํเนาใบสาํคญัจดทะเบียนพาณิชย์ (พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง) 

• สาํเนาเอกสารแสดงตนทีYราชการออกให้ เชน่ สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนา Passport  (ทีYยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง)          
ของ ผู้ มีอํานาจลงนาม ผู้ตดิตอ่หลกั และผู้ใช้งาน 

• กรณีมีการมอบอํานาจ หนงัสอืมอบอํานาจ และสาํเนาเอกสารแสดงตนทีYราชการออกให้ เชน่ สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนา Passport            

(ทีYยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง) ของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ 
บุคคลธรรมดา 

• สาํเนาเอกสารแสดงตนทีYราชการออกให้ เชน่ สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนา Passport  (ทีYยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง)          
ของ ผู้ มีอํานาจลงนาม ผู้ตดิตอ่หลกั และผู้ใช้งาน 

Market Conduct Checklist 
    01 อธิบาย   
              คณุลกัษณะของผลติภณัฑ์/บริการ และเงืYอนไขการใช้บริการของแตล่ะผลติภณัฑ์/บริการ   
    02 แนะนํา    
              ข้อควรระวงั และความเสีYยงทีYอาจจะเกิดขึ bน ในการใช้บริการของแตล่ะผลติภณัฑ์/บริการ  
    03 แจ้ง        
              คา่ธรรมเนียม การใช้บริการของแตล่ะผลติภณัฑ์/บริการ 
    04 ส่งมอบ        
              รายละเอียดคําแนะนํา เงืYอนไข และคูมื่อการใช้บริการ 

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

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

3. ชืYอ-สกลุ : .........................................................รหสัพนกังาน : ................ หมายเลขโทรศพัท์ : ............................  RM  PS  สาขา  
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สาํหรับผู้สมัคร 

บริการ Online Direct Debit-RDD-RCDD (Payer) เป็นบริการเพืYออํานวยความสะดวกให้ผู้สมคัร (ผู้ ชําระเงิน) ชําระหนี bทีYผู้สมคัรมีกบับริษัท

ผู้ รับเงิน (คูค้่า) ของผู้สมคัร (“คูค้่า”) โดยผู้สมคัร (ผู้ ชําระเงิน) ตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้สมคัรเข้าบญัชีเงินฝาก
ของ คู่ค้า ผ่านบริการ Online Direct Debit(ODD)/Real Time Direct Debit (RDD)/K-Payment Plan Services (RCDD) ซึ#งเป็นระบบที#
ทํางานอยูใ่นรูปแบบของ Web Based/Mobile Application และจะเปิดรับการสง่รายการชําระเงินจากระบบของคูค้่า 
 
การเตรียมความพร้อมของผู้สมัคร  
ผู้สมคัร (ผู้ ชําระเงิน) จะตดิตอ่บริษัทผู้ รับเงิน (คูค้่า) เพื#อลงทะเบียนในระบบของบริษัทผู้ รับเงิน (คูค้่า) ก่อนการเริ#มใช้บริการ  
 
หากมีข้อสงสยัหรือต้องการสอบถามข้อมลูเพิ#มเตมิ สามารถตดิตอ่ได้ที# K-Biz Contact Center โทร.02-8888822 Email Address 
K_BIZ_CONTACT_CENTER@KASIKORNBANK.COM 

บริการ การหกัเงนิ วันบริการ เวลาบริการ 
ยอดเงนิโอนสูงสุด 

(บาท/รายการ) 

บริการ Online Direct Debit  (ODD) ทนัที ทกุวนั 24 ชั#วโมง ไมจํ่ากดัวงเงิน 

บริการ Real Time Direct Debit (RDD) ทนัที ทกุวนั 24 ชั#วโมง ไมจํ่ากดัวงเงิน 

บริการ K-Payment Plan Services (RCDD) ทนัที ทกุวนั 24 ชั#วโมง ไมจํ่ากดัวงเงิน 

 
ก่อนการใช้บริการ ผู้สมคัรจะต้องอา่น ศกึษา และทําความเข้าใจรายละเอียดคําแนะนํา เงื1อนไข และคูมื่อการใช้คําขอยินยอมหกับญัชีบริการ 

ODD-RDD-RCDD (Payer) ตาม Link เวบ็ไซต์ หรือ QR Code ด้านลา่งนี J หรือเอกสารที#ได้รับในวนัสมคัร 

     https://www.kasikornbank.com/th/Download/termandcondition/TC_ODDRDDRCDDPayer.pdf 

       

 

คาํขอใช้บริการหกับญัชี  Online Direct Debit-RDD-RCDD (Payer) 

 



9905462 TH-4-19 (v1e/CH_0419_KB989/0219)          1/1 

   

เอกสารแนบ : ข้อมูลบริษัทผู้รับเงนิ (คู่ ค้า) 

ชื#อผู้สมคัรภาษาไทย ….................................................................................................................................................................................. 

ชื#อบริษัทผู้รับเงนิ  
(Payee Name / Payee Short Name) 

รหสัอ้างองิของผู้ชาํระเงนิ 
(Payer Short Name) 

  

*หมายเหต ุ- ผู้สมคัรต้องตดิตอ่บริษัทผู้ รับเงินเพืAอกําหนดเลขทีAอ้างอิงการชําระเงิน 
 

เอกสารแนบ : คาํขอยนิยอมหกับญัชีบริการ ODD/RDD/RCDD (Payer) 

 




