คำขอใช้บริกำร / เปลี่ยนแปลง บริกำรรับชำระเงินด้วยกำรหักบัญชีแบบออนไลน์
สำหรับบริษทั ผูช้ ำระเงิน แบบไม่ออกรหัสผ่ำน (ODD-SSO)
สมัครใช้บริการใหม่

เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนที่......................................................

วันที่ (วัน/เดือน/ปี พ.ศ.)

/

/

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั ่วไป
สมัครใช้บริกำรในนำมบุคคลธรรมดำ
ชื่อผูส้ มัคร(ไทย) : ............................................................................................................ ......
ชื่อผูส้ มัคร(อังกฤษ) : .............................................................................................................
ที่อยูต่ ำมบัตรประชำชน

เลขที่ ............... อาคาร ................................................ ชั้น...............................ตรอก/ซอย...........................................ถนน..................................................
แขวง/ตาบล ..............................................เขต/อาเภอ................................................. จังหวัด...................................... รหัสไปรษณีย์
วันที่เกิด (วัน/เดือน/ปี พ.ศ.) :

/

/

เลขที่ประจาตัวประชาชน:

สมัครใช้บริกำรในนำมนิตบิ ุคคล
ชื่อบริษัท(ไทย) : ....................................................................................................... ......
ชื่อบริษัท(อังกฤษ) : .............................................................................................................
ที่อยูจ่ ดทะเบียนตำมหนังสือรับรอง หรือตำมบัตรประชำชน

เลขที่ ............... อาคาร ................................................ ชั้น...............................ตรอก/ซอย...........................................ถนน..................................................
แขวง/ตาบล ..............................................เขต/อาเภอ................................................. จังหวัด...................................... รหัสไปรษณีย์
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง (วัน/เดือน/ปี พ.ศ.) :

/

/

เลขที่ทะเบียนการค้า :

เลขที่ประจาตัวผูเ้ สียภาษี :
ผูต้ ิดต่อหลัก

ชื่อ-นามสกุล…...................................................................................................................... ตาแหน่ ง …............................................................................
E-mail Address* ..................................... ...........….............โทรศัพท์ .................. ...................................โทรสาร....................... ....................................
หมายเหตุ: ธนาคารจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนี ยมผ่านทางอีเมล์ที่ระบุนี้

ส่วนที่ 2 : รำยละเอียดของบริกำร
2.1 ประสงค์ชำระเงินให้กบั บริษัท : บริษท
ั หลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จำกัด
2.2 ชื่อย่อบริษัท/รหัสที่ได้รบั จำกผูร้ บั ชำระ : Y U A N T A P Y R

(อย่างน้อย 6 ตัว ไม่เกิน 12 ตัว)

2.3 รำยละเอียดของบัญชีที่ตอ้ งกำรนำเข้ำระบบเพื่อรับชำระเงินและใช้หกั ค่ำธรรมเนียม

เลขที่บญ
ั ชี

-

-

-

ชื่อเจ้าของบัญชี................................................................................ สาขา ...................................................................................................
ส่วนของเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ลายเซ็น
ผลการตรวจสอบลายเซ็น
ลงชื่อ ...................................................................................................

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง เหตุผล..................................................

ลายมือเจ้าหน้าที่ธนาคารพร้อมประทับตรา

ผูม้ ีอานาจลงนามตามตัวอย่างที่ให้ไว้กบั ธนาคาร

...................................................................................................
สาหรับชาระหนี้ และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้กบั บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “บริษัทผูร้ บั ชาระเงิน”) ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคาร
ดาเนิ นการหักเงิน ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพื่ อชาระหนี้ และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัทผูร้ บั ชาระเงิน ตามคาสัง่ หักบัญชีของข้าพเจ้า หรือผูท้ ี่ ได้รบั มอบหมายจาก
ข้าพเจ้า หรือตามข้อมูล/คาสัง่ ที่ ได้รบั จากบริษทั รับผูช้ าระเงิน ตามเงื่ อนไขและวิธีการแห่งการใช้บริการตามคาขอใช้บริการฉบับนี้ ทกุ ประการ ทัง้ นี้ หากเกิดความเสียหายใดๆ ข้าพเจ้ายินยอม
รับผิดชอบทัง้ สิ้น
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ส่วนที่ 3: ค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำร
3.1 ค่าธรรมเนี ยมรายเดือน จานวน ............................. บาท โดยหักทุกวันทาการแรกของเดือน
3.2 ค่าธรรมเนี ยมการทารายการชาระเงิน
/ หักที่บริษัทผูร้ บั ชาระเงิน :
หักทันทีที่เกิดรายการ / หักทุกสิ้ นเดือน
ในเขตสานักหักบัญชี
นอกเขตสานักหักบัญชี
รายการละ
วงเงินไม่เกิน ..................... บาทต่อรายการ วงเงินเกิน ........................................ บาทต่อรายการ
....................บาท
รายการละ ........................ บาท
หมื่นละ ............................. บาท คิดตั้งแต่ 1 บาทแรก
ค่าธรรมเนี ยมตา่ สุด ......................... บาทต่อรายการ
ค่าธรรมเนี ยมสูงสุด ......................... บาทต่อรายการ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดต่างๆ ที่ให้ไว้นี้เป็ นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าได้รบั ทราบและตกลงปฏิบตั ิตามเงื่อนไข และข้อกาหนดการใช้บริการชาระเงินด้วย
การหักบัญชีอตั โนมัติแบบออนไลน์ และคูม่ ือการใช้บริการชาระเงินด้วยการหักบัญชีอตั โนมัติแบบออนไลน์ ตลอดจนข้อกาหนด ข้อตกลง ระเบียบ คาสัง่ ประกาศต่างๆ ของธนาคารที่
เกี่ยวกับการให้บริการดังกล่าว หรือบริการประเภทอื่นของธนาคารที่มีอยูแ่ ล้วในขณะนี้ และ/ หรือที่จะมีในในภายหน้า รวมทั้งข้าพเจ้าตกลงว่าบรรดาการกระทาต่าง ๆ ที่ทาขึ้ นบนระบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ ให้ถือว่าเป็ นการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่งอยูภ่ ายใต้กฎหมายตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2544 และภายใต้บงั คับของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ที่มีอยูใ่ นขณะนี้ หรือที่จะมีต่อไปในภายหน้า ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหายใดๆ
ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบทั้งสิ้ นและข้าพเจ้ายินดีให้ธนาคาร บริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย และผูท้ ี่ธนาคารมอบหมาย ใช้ขอ้ มูลของข้าพเจ้า เพื่อการพิจารณาและ
ดาเนิ นการเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และ ตอบข้อเสนอพิเศษอื่นให้แก่ขา้ พเจ้า และ/หรือ เพื่อการอื่นได้

ประทับตรา
(ถ้ามี)

ผูส้ มัครใช้บริการลงชื่อ x………………………………………………………………………………………………………………………………………
(………………………………………………………………………………………………………………………………………)
ผูม้ ีอานาจลงนาม

เงื่อนไขและข้อกำหนดกำรให้บริกำรชำระเงินด้วยกำรหักบัญชีอตั โนมัติแบบออนไลน์
แจ้งจากคู่คา้ ของผูใ้ ช้บริการ ทั้งนี้ ผูใ้ ช้บริการตกลงที่จะไม่ถอนเงินตามจานวนที่กนั ไว้ จาก
เงื่อนไขและข้อกาหนดนี้ ใช้บงั คับระหว่าง บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า
บัญชีเงินฝากไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ทั้งสิ้ น
“ธนาคาร”) กับผูท้ ี่มีความประสงค์ที่จะใช้บริการหักเงิน และนาเงินเข้าบัญชี (ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า
“ผูใ้ ช้บริการ”) โดยผ่านช่องทางบริการ Online Direct Debit โดยมอบอานาจให้ธนาคารเป็ นผูม้ ีอานาจ 6. ผูใ้ ช้บริการรับทราบว่าในกรณีที่เงินในบัญชีเงินฝากมีไม่เพียงพอกับจานวนที่
คู่คา้ ของ
หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูใ้ ช้บริการ และ/หรือบุคคลซึ่งผูใ้ ช้บริการระบุ เพื่อนาเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ผูใ้ ช้บริการ มีคาสัง่ ให้กนั เงินไว้ ธนาคารจะไม่ดาเนิ นการกันเงิน และผูใ้ ช้บริการรับทราบที่
ของคู่คา้ ของผูใ้ ช้บริการ และ/หรือบุคคลซึ่งผูใ้ ช้บริการระบุ ในการชาระหนี้ และ/หรือบรรดาภาระ
จะไม่สามารถทาธุรกรรมในครั้งนั้นได้ และกรณีดงั กล่ าวผูใ้ ช้บริการจะตกลงวิธีการชาระเงิน
ผูกพันต่างๆ ที่ผใู้ ช้บริการ และ/หรือคู่คา้ ของผูใ้ ช้บริการ มีต่อกัน
กับคู่คา้ ของผูใ้ ช้บริการโดยตรงและไม่ถือเป็ นกรณีที่ธนาคารต้องรับผิดชอบใด ๆ ต่อ
1. ผูใ้ ช้บริการสามารถชาระค่าสินค้า และ/หรือบริการได้โดยผ่านช่องทาง Online Direct Debit ใน
ผูใ้ ช้บริการหรือคู่คา้ ของผูใ้ ช้บริการทั้งสิ้ น
ระบบของธนาคาร โดยมิตอ้ งมาติดต่อธนาคาร และสามารถใช้บริการได้ตามวัน และเวลาที่
7. เมื่อธนาคารได้รบั คาสัง่ ทางอิเล็กทรอนิ กส์จากคู่คา้ ของผูใ้ ช้บริการให้หกั เงินจานวนที่กนั ไว้
ธนาคารกาหนด
ตามข้อ 5 ผูใ้ ช้บริการยินยอมให้ธนาคารดาเนิ นการหักเงินจานวนดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝาก
2. ธนาคารจะให้บริการหักเงิน และนาเงินเข้าบัญชีเงินฝากของคู่คา้ ของผูใ้ ช้บริการ เฉพาะรายที่มี
ของคู่คา้ ของผูใ้ ช้บริการ ตามที่ค่คู า้ ของผูใ้ ช้บริการกาหนด
บัญชีเงินฝากไว้กบั สานักงานสาขาของธนาคาร และสานักงานสาขาดังกล่าวอยู่ในเครื อข่ายของ 8. ผูใ้ ช้บริการรับทราบและยินยอมว่าคู่คา้ ของผูใ้ ช้บริการสิทธิส่งคาสัง่ ให้หกั เงินจากบัญชีเงิน
ฝากได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
การบริการด้วยคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์เท่านั้น
8.1. ในกรณีที่จานวนเงินตามคาสัง่ สูงกว่าจานวนเงินที่กนั ไว้
3. การให้บริการตามข้อตกลงฉบับนี้ ผูใ้ ช้บริการจะต้องส่งคาขอใช้บริการพร้อมด้วยคาสัง่ ในการนา

4.

5.

เงินเข้าบัญชีให้แก่ธนาคาร ในรูปของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิ กส์ ผ่านช่องทาง Online Direct Debit
- ให้หกั เงินจานวนเท่ากับจานวนเงินที่กนั ไว้ ถ้าเงินในบัญชีเงินฝากมีจานวนตา่
กว่าจานวนเงินตามคาสัง่ หรือ
ตามที่ได้ตกลงกับธนาคาร โดยผูใ้ ช้บริการสามารถติดต่อขอรับขั้นตอนการใช้บริการ Online
- ให้หกั เงินจานวนเท่ากับจานวนเงินตามคาสัง่ ถ้าเงินในบัญชีเงินฝากมีจานวน
Direct Debit ได้ที่ธนาคาร หรือคู่คา้ ของผูใ้ ช้บริการโดยตรง
เท่ากับหรือสูงกว่าจานวนเงินตามคาสัง่
เมื่อธนาคารได้รบั ข้อมูลจากผูใ้ ช้บริการ
หรือคู่คา้ ของผูใ้ ช้บริการ
(ในกรณีที่ผใู้ ช้บริการ
8.2. ในกรณีที่จานวนเงินตามคาสัง่ ตา่ กว่าจานวนเงินที่กนั ไว้ ให้หกั เงินตามจานวนตาม
มอบหมายให้ค่คู า้ ของผูใ้ ช้บริการเป็ นผูส้ ่งคาสัง่ ) ธนาคารจะดาเนิ นการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
คาสัง่ และให้ถือว่าการกันเงินในส่วนที่เหลือเป็ นอันยกเลิกไป เว้นแต่ คู่คา้ ของ
ของผูใ้ ช้บริการ และ/หรือบัญชีเงินฝากของบุคคลที่ผใู้ ช้บริการระบุ ที่มีอยู่กบั ธนาคาร ตาม
ผูใ้ ช้บริการ.จะมีคาสัง่ ให้กนั เงินในส่วนที่เหลือ เพื่อหักบัญชีในคราวต่อไป
จานวนที่ผใู้ ช้บริการหรือคู่คา้ ของผูใ้ ช้บริการได้มีคาสัง่ ในทันที และธนาคารจะนาเงินที่ได้จาก
9. หากจานวนเงินที่ค่คู า้ ผูใ้ ช้บริการแจ้งแก่ธนาคารไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทาการหักเงินจาก
การหักบัญชีดงั กล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของคู่คา้ ของผูใ้ ช้บริการ
หรือบุคคลที่ผใู้ ช้บริการระบุ
บัญชีเงินฝาก ซึ่งคู่คา้ ของผูใ้ ช้บริการได้รบั เงินจานวนดังกล่าวเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
ของ
ภายในวันนั้ น
ผูใ้ ช้บริการตกลงจะดาเนิ นการเรียกร้องเงินจานวนดังกล่าวจากคู่คา้ ของผูใ้ ช้บริการโดยตรง
กรณีที่ค่คู า้ ของผูใ้ ช้บริการเปิ ดบริการชาระเงินด้วยการหักบัญชีอตั โนมัติ แบบ Payment with
ทั้งนี้
ผูใ้ ช้บริการขอสละสิทธิในการเรียกร้องหรือฟ้ องร้องธนาคารให้ชดใช้จานวนเงิน
Hold เมื่อธนาคารได้รบั คาสัง่ ทางอิเล็กทรอนิ กส์จากผูใ้ ช้บริการ หรือคู่คา้ ของผูใ้ ช้บริการ ให้กนั
ดังกล่าว
เงินในบัญชีเงินฝาก เพื่อการชาระค่าสินค้าและหรือบริการที่ผใู้ ช้บริการได้สงั ่ ซื้ อจากคู่คา้ ของ
10. ในกรณีธนาคารต้องเสียหายอย่างใดจากการดาเนิ นการตามหนังสือยินยอมฉบับนี้
ผูใ้ ช้บริการ ผูใ้ ช้บริการยินยอมให้ธนาคารดาเนิ นการกันเงินในบัญชีเงินฝากตามจานวนที่ได้รบั
ผูใ้ ช้บริการตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ธนาคาร เว้นแต่เป็ นความเสียหายที่เกิด
จากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ และ/หรือพนักงาน และหรือตัวแทนธนาคารที่กระทาไป
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ และหรือความผิดพลาดอันเกิดจากระบบของธนาคาร และหรือ
ความผิดพลาดอันเกิดจากระบบของคู่คา้ ของผูใ้ ช้บริการ
ผูใ้ ช้บริการตกลงว่าธนาคารไม่จาต้องแจ้งการหักบัญชีให้ผใู้ ช้บริการทราบแต่อย่างใด เนื่ องจาก
ผูใ้ ช้บริการสามารถทราบผลการหักบัญชีดงั กล่าวได้จากสมุดคู่ฝาก (Pass Book) หรือรายการ
เคลื่อนไหวบัญชี (Statement) ของผูใ้ ช้บริการหรือจากใบรับ/ใบเสร็จรับเงินของคู่คา้ ของ
ผูใ้ ช้บริการได้อยู่แล้ว
ในกรณีที่ขอ้ มูลบัญชีเงินฝากที่กล่าวข้างต้นได้เปลี่ยนแปลงไปอันเป็ นเหตุเนื่ องมาจาก
การ
ยกเลิก/เพิ่มสาขาและหรือการควบรวมของธนาคาร
โดยที่ไม่ส่งผลกระทบกับเลขที่บญ
ั ชีของ
ผูใ้ ช้บริการ ผูใ้ ช้บริการตกลงให้หนังสือยินยอมฉบับนี้ คงมีผลใช้บงั คับด้วยทุกประการ
ผูใ้ ช้บริการตกลงให้หนังสือยินยอมฉบับนี้ มีผลใช้บงั คับนั บแต่วนั ที่ระบุไว้ขา้ งต้น และยังคงมีผลใช้
บังคับได้ตลอดไป จนกว่าผูใ้ ช้บริการจะได้เพิกถอนโดยการแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ธนาคาร
และคู่คา้ ของผูใ้ ช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน
ในกรณีที่ผใู้ ช้บริการมีวงเงินกูเ้ บิกเกินบัญชี
การสัง่ จ่ายเงินนอกจากจะเป็ นไปตามที่ตกลงใน
สัญญากูเ้ บิกเงินเกินบัญชีที่ผใู้ ช้บริการทาไว้กบั ธนาคารแล้ว ผูใ้ ช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคาร
หรือคู่คา้ ของผูใ้ ช้บริการ (ในกรณีที่ผใู้ ช้บริ การมอบหมายให้ค่คู า้ ของผูใ้ ช้บริการเป็ นผูส้ งั ่ จ่าย)
เป็ นผูส้ งั ่ หักเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่มีวงเงินกูเ้ บิกเงินเกินบัญชีได้ดว้ ย
โดย
ผูใ้ ช้บริการตกลงยินยอมให้ถือว่าการสัง่ จ่ายเงิน หรือการหักเงินในบัญชีดงั กล่าวเป็ นหนี้ กูเ้ บิกเงิน
เกินบัญชีตามสัญญาที่ผูใ้ ช้บริการมีอยู่กบั ธนาคารทั้งสิ้ น
หากเงินฝากในบัญชีของผูใ้ ช้บริการ และ/หรือบุคคลที่ผใู้ ช้บริการระบุ มีไม่พอหัก หรือไม่มีเงินให้
หัก หรือบัญชีปิดแล้ว หรือในกรณีที่วงเงินกูเ้ บิกเงินเกินบัญชีของผูใ้ ช้บริการได้ถูกใช้จนเต็มวงเงิน
แล้ว ให้ถือว่าเป็ นการหักเงินไม่ได้ และธนาคารจะไม่หกั เงินจากบัญชีน้ันๆ เพื่อชาระเพียง
บางส่วนของจานวนที่ระบุในคาสัง่ ให้หกั เงินจากบัญชีน้ันๆ ด้วย อย่างไรก็ดี ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ก็
ตาม หากธนาคารได้จ่ายเงิน และ/หรือนาเงินเข้าบัญชีเงินฝากของบุคคลซึ่งผูใ้ ช้บริการระบุไป
แล้ว ผูใ้ ช้บริการจะต้องคืนเงินจานวนดังกล่าวให้แก่ธนาคาร หรือให้ธนาคารมีสิทธิที่จะหัก หรือ
ถอน หรือเดบิตบัญชีเงินฝากอื่นใดของผูใ้ ช้บริการที่มีอยู่กบั ธนาคาร ตามจานวนที่จ่าย หรือเข้า
บัญชีเงินฝากของบุคคลซึ่งผูใ้ ช้บริการระบุน้ันไปคืนได้ และหากการหัก หรือเดบิตบัญชีเงินฝาก
ดังกล่าวทาให้บญ
ั ชีเงินฝากของผูใ้ ช้บริการมียอดเป็ นลูกหนี้ ธนาคาร
หรือมียอดเป็ นลูกหนี้
เพิ่มขึ้ นไม่ว่าเป็ นจานวนเงินเท่าใดก็ตาม ผูใ้ ช้บริการยอมให้ถือว่ายอดที่ผใู้ ช้บริการเป็ นลูกหนี้
หรือที่เป็ นลูกหนี้ เพิ่มขึ้ นนั้ น เป็ นเงินที่ผใู้ ช้บริการเบิกเกินบัญชีไปจากธนาคาร ซึ่งผูใ้ ช้บริการตก
ลงชาระดอกเบี้ ยซึ่งคานวณจากเงินที่คา้ งชาระนั้นได้ ในอัตราดอกเบี้ ยผิดนัดที่ธนาคารประกาศ
เรียกเก็บจากลูกค้าโดยทัว่ ไป และในกรณีที่ธนาคารประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ ยผิดนัด
ดังกล่าวข้างต้นเมื่อใดก็ตาม ผูใ้ ช้บริการยินยอมให้ธนาคารเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ ยผิดนัด
ดังกล่าวได้ทนั ที โดยไม่จาต้องทาความตกลงยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรใดๆ อีก
การหักเงินจากบัญชีของบุคคลซึ่งผูใ้ ช้บริการระบุ จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
16.1. ในกรณีที่บุคคลที่ผใู้ ช้บริการระบุ ไม่มีบญ
ั ชีเงินฝากอยู่กบั ธนาคาร ผูใ้ ช้บริการจะต้อง
ดาเนิ นการให้บุคคลที่ผใู้ ช้บริการระบุ เปิ ดบัญชีเงินฝากไว้กบั ธนาคาร
16.2. ธนาคารจะทาการหักเงินของบุคคลซึ่งผูใ้ ช้บริการระบุ ก็ต่อเมื่อบุคคลซึ่งผูใ้ ช้บริการระบุ
ได้ทาความตกลง หรือมีคาสัง่ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นที่พอใจแก่ธนาคาร ให้อานาจ
ธนาคารในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของตนเข้าชาระหนี้ และ/หรือความผูกพันใดๆ
ให้แก่ผใู้ ช้บริการ
16.3. ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของบุคคลซึ่งผูใ้ ช้บริการระบุ เฉพาะรายที่มีเงินอยู่ใน
บัญชีเพียงพอที่จะหักได้เท่านั้น
ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการหักเงินจากบัญชี ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผูใ้ ช้บริการ
ยินยอมให้ธนาคารมีอานาจแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้ นนั้ นให้ถูกต้องได้ตามความเป็ นจริง
รวมทั้งตกลงยินยอมให้ธนาคารดาเนิ นการหักเงินจากบัญชีของผูใ้ ช้บริการ เพื่อเป็ นการแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้ นได้ทนั ที โดยมิจาต้องแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบล่วงหน้า และหากความ
ผิดพลาดบกพร่องดังกล่าว เป็ นเหตุให้ธนาคารต้องจ่ายเงินแทนไป ผูใ้ ช้บริการตกลงชาระคืน
ให้แก่ธนาคารจนครบถ้วน

18. การกระทาใดๆ ของผูใ้ ช้บริการ และ/หรือคู่คา้ ของผูใ้ ช้บริการ โดยผ่านบริการดังกล่าว ถือ
ว่าถูกต้องสมบูรณ์ หากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้ นต่อธนาคาร ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
ผูใ้ ช้บริการต้องรับผิดชอบชดใช้ให้แก่ธนาคารจนสิ้ นเชิง
19. ภายหลังจากการหักเงิน และ/หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของบุคคลซึ่งผูใ้ ช้บริการระบุ
เรียบร้อยแล้ว ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะแจ้งหรือไม่แจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบก็ได้ ถ้าใน
กรณีที่ธนาคารได้แจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบถึงการหัก และ/หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ของบุคคลซึ่งผูใ้ ช้บริการระบุแล้ว ถ้าไม่มีการทักท้วงภายใน 7 (เจ็ด) วันทาการ จะถือว่า
การดาเนิ นการของธนาคารถูกต้องทุกประการ
20. ในกรณีที่มีความผิดพลาดในการหักเงิน และ/หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของบุคคลซึ่ง
ผูใ้ ช้บริการระบุเกิดขึ้ น เนื่ องจากความผิดพลาดของข้อมูลที่ได้รับจากผูใ้ ช้บริการ และ/
หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใด ๆ ก็ตาม ผูใ้ ช้บริการตกลงจะดาเนิ นการเรียกร้องเงิน
จานวนดังกล่าวจากบุคคลซึ่งผูใ้ ช้บริการระบุโดยตรง ทั้งนี้ โดยผูใ้ ช้บริการขอสละสิทธิใน
การเรียกร้องให้ธนาคารหัก หรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของบุคคลซึ่งผูใ้ ช้บริการระบุ
คืนให้แก่ผใู้ ช้บริการ และขอสละสิทธิในการฟ้ องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินที่ธนาคารได้
นาเข้าบัญชีเงินฝากของบุคคลซึ่งผูใ้ ช้บริการระบุ
ตามข้อมูลที่ธนาคารได้รบั จาก
ผูใ้ ช้บริการ ไม่ว่าในรูปแบบใด อีกทั้งผูใ้ ช้บริการขอรับรองว่าจะไม่กระทาการใดๆ อันมีผล
ให้ธนาคารต้องเข้ามีส่วนร่วมใดๆ ในข้อพิพาทระหว่างผูใ้ ช้บริการ กับบุคคลซึ่งผูใ้ ช้บริการ
ระบุ และหากผูใ้ ช้บริการมีขอ้ ต่อสู้ และ/หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ก็จะไปว่ากล่าวกันเองกับ
บุคคลซึ่งผูใ้ ช้บริการระบุเป็ นอีกส่วนหนึ่ งต่างหาก
21. หากเกิดความผิดพลาด บกพร่องของระบบการให้บริการของธนาคาร อันเกิดจากระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้ า หรือเพราะเหตุอื่นใดซึ่งธนาคารไม่อาจคาดหมาย หรือไม่อยู่
ภายใต้การควบคุมจัดการของธนาคารแล้ว
ธนาคารไม่จาต้องรับผิดชอบในความผิ ด
พลาด หรือบกพร่อง หรือความเสียหายใดๆ อันอาจเกิดขึ้ นทั้งสิ้ น
22. ผูใ้ ช้บริการตกลงจะชาระค่าธรรมเนี ยมการให้บริการแก่ธนาคาร ตามกาหนดเวลาที่ได้
ตกลงไว้กบั ธนาคารและอัตราที่ธนาคารกาหนด โดยยินยอมให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝาก
ของผูใ้ ช้บริการที่มีอยู่กบั ธนาคารเพื่อชาระค่าธรรมเนี ยมตามรายการที่เกิดขึ้ น
ทั้งนี้
ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวข้างต้นได้ตามอัตราที่
ธนาคารพิจารณาเห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน ก่อนที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมอัตราใหม่จะมีผลใช้
บังคับ
23. เพื่อให้การบริการบรรลุตามวัตถุ ประสงค์แห่งข้อตกลงนี้ ผูใ้ ช้บริการจึงขอมอบอานาจให้
ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูใ้ ช้บริการที่มีอยู่กบั ธนาคาร เพื่อดาเนิ นการตาม
วิธีการแห่งข้อตกลงฉบับนี้ ต่อไป และผูใ้ ช้บริการจะไม่ยกเลิกเพิกถอนการมอบอานาจ
ดังกล่าวนี้ จนกว่าจะยกเลิกข้อตกลงต่อกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร.
24. ในกรณีที่มีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบของทางราชการ กาหนดให้ธนาคารต้อง
เปิ ดเผยข้อมูล หรือธุรกรรมการเงินของผูใ้ ช้บริการ ต่อเจ้าหน้าที่ หรือหน่ วยงานของรัฐ
เมื่อธนาคารได้รบั การร้องขอ ผูใ้ ช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูล และ/
หรือจัดทารายการเกี่ยวกับการทาธุรกรรมทางการเงินของผูใ้ ช้บริการต่อเจ้าหน้าที่ หรือ
หน่ วยงานของรัฐได้ทุกประการ
25. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และข้อกาหนดการให้บริการรับชาระ
เงินด้วยการหักบัญชีอตั โนมัติแบบออนไลน์ ได้ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ธนาคาร
มีสิทธิที่จะยกเลิกบริการดังกล่าวได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเฉพาะแต่ผใู้ ช้บริการ
รายใดรายหนึ่ งมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ)
วัน และในกรณีที่ผใู้ ช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการ ผูใ้ ช้บริการจะต้องแจ้งเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรให้ธนาคารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน ก่อนวันที่จะมี
ผลเป็ นการยกเลิกการใช้บริการ
26. เอกสารฉบับนี้ ทาขึ้ น 2 (สอง) ฉบับ โดยธนาคารจะมอบให้ผใู้ ช้บริการเก็บไว้เป็ น
หลักฐาน 1 (หนึ่ ง) ฉบับ
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