คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือกำรใช้บริกำร Online Direct Debit (ODD) สำหรับผู้รับชำระเงิน (Payee)
ผูข้ อใช้บริการที่มชี ื่อปรากฏและลงลายมือชื่อในใบสมัคร (“ผูใ้ ช้บริการ”) ตกลงใช้บริการรับช าระเงินด้วยการหักบัญชีแบบออนไลน์ (Online Direct Debit : ODD)
สาหรับผูร้ บั ชาระเงิน (Payee) กับ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ดังนี ้
คำแนะนำ เงือ่ นไข และคู่มือกำรใช้บริกำรทัว่ ไป
ข้อ 1 หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
1.1 เมือ่ ผูใ้ ช้บริการลงทะเบียน/สมัค รใช้บ ริการตามกระบวนการของธนาคารเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะแจ้งให้ผใู้ ช้บ ริการทราบผลการลงทะเบี ยน/
สมัครใช้บริการ และกาหนดเวลาเริม่ ใช้บริการได้ ผ่านช่องทางที่ธนาคารกาหนด
ผูใ้ ช้บริการสามารถระบุ/สร้างบัญชีผใู้ ช้งาน (User ID) ได้ตามจานวนที่ธนาคารกาหนด โดยบัญชีผใู้ ช้งาน (User ID) ในแต่ละหน้าที่จะสามารถ
ทารายการได้ภายใต้หน้าที่และเงือ่ นไขที่กาหนดในใบสมัคร
“ผู้ใช้งำน” หมายถึง บุคคลที่ผใู้ ช้บริการระบุให้เป็ นผูต้ ิดต่อหลัก ผูต้ ิดต่อประสานงาน Administrator Maker Viewer Verifier หรือ Authorizer
และ/หรือบุคคลที่ผใู้ ช้บริการมอบหมาย โดยผูใ้ ช้บริการสามารถเปลีย่ นแปลงผูใ้ ช้งานได้โดยแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าตามวิธีการที่ระบุ ไ ว้ในเงื่อ นไข
การใช้บริการนี ้
1.2 ในกรณีที่ผใู้ ช้บริการและ/หรือผูใ้ ช้งานใช้บัญชีผใู้ ช้งาน (User ID) รหัสผ่าน (Password) PIN Token One Time Password (OTP) บัตรเอทีเอ็ม
บัตรเดบิต บัตรเครดิต รหัสลับ แผ่นจานแม่เหล็กที่บรรจุโปรแกรม และ/หรือเครือ่ งมืออื่นใด ในการ Log in เข้าใช้บริการต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การโอนเงิน
เข้าหรือออกจากบัญชีเงินฝาก (รวมเรียกว่า “เครื่องมือโอนเงิน”) ผูใ้ ช้บริการตกลง ดังนี ้
1.2.1 เมือ่ ผูใ้ ช้บริการได้รบั อนุมตั ิให้ใช้บ ริการแล้ว ธนาคารจะส่งเครือ่ งมือโอนเงินไปยังช่องทางรับข้อมูลของผูใ้ ช้บริการและ/หรือผูใ้ ช้ งาน โดย
ในการเข้าสู่ระบบครัง้ แรก ระบบจะบังคับให้เปลี่ยนเครือ่ งมือโอนเงินโดยอัตโนมัติ ทัง้ นี ้ “ช่องทำงรั บข้อมูล ” หมายถึง ที่อยู่ Email Address หมายเลข
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ และ/หรือบริการ/ช่องทางอื่นที่ผใู้ ช้บริการตกลงไว้กับธนาคาร
1.2.2 หากธนาคารกาหนดให้จะต้องใช้บริการ (ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน) ผ่านเครือ่ งมือโอนเงิน ผูใ้ ช้บริการจะต้องระบุเครือ่ งมือโอนเงิน
1.2.3 ผูใ้ ช้บ ริการจะต้องเก็บรักษาเครือ่ งมือโอนเงินไว้ในที่ปลอดภัยและเป็ นความลับของผูใ้ ช้บริการเท่านั้น และจะต้องควบคุมให้ผใู้ ช้งาน
ปฏิบัติตามเงือ่ นไขการใช้บริการนีอ้ ย่างเคร่งครัดด้วย การเปิ ดเผยเครื่องมือโอนเงินถือเป็ นการปฏิบัติผดิ เงื่อนไขการใช้บริการนี ้ หากเกิดความเสีย หาย
ประการใด (ซึ่งรวมถึงเกิดรายการโอนเงิน) จากการที่ผใู้ ช้บ ริการและ/หรือผูใ้ ช้งานเปิ ดเผยหรือกระทาการใดๆ จนทาให้บุคคลอื่นล่วงรูห้ รื อได้รบั เครื่อ งมือ
โอนเงิน หรือเครือ่ งมือโอนเงินสูญหายหรือถูกโจรกรรม ผูใ้ ช้บริการจะต้องรับ ผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวที่เ กิด ขึน้ ก่อนที่ธนาคารจะอายัด หรือระงับ
การใช้เครือ่ งมือโอนเงินนัน้ ทัง้ นี ้ ผูใ้ ช้บริการสามารถเปลีย่ นแปลงเครือ่ งมือโอนเงินได้ดว้ ยตนเองตลอดเวลา ภายใต้เงือ่ นไขที่ธนาคารกาหนด
1.2.4 ในกรณีที่เครือ่ งมือโอนเงินสูญหาย/ถูกโจรกรรม/ถูกระงับเนื่องจากผูใ้ ช้บริการระบุเครือ่ งมือโอนเงินไม่ถูกต้องติดต่อกันตามจานวนครั้งที่
ธนาคารกาหนด/ลืมเครือ่ งมือโอนเงิน หรือครบกาหนดเวลาที่ตอ้ งเปลีย่ น ผูใ้ ช้บริการสามารถติดต่อ K-BIZ Contact Center โทรศัพท์ 02-8888822 ตลอด
24 ชั่วโมง หรือสาขาของธนาคาร ในวันและเวลาทาการของธนาคาร
1.2.5 ผูใ้ ช้บริการสามารถอายัด หรือระงับ การใช้เครือ่ งมือโอนเงินหรือการโอนเงินที่มีขอ้ ตกลงล่วงหน้า หรือระงับการใช้บ ริการได้ โดยติดต่อ
K-BIZ Contact Center โทรศัพท์ 02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสาขาของธนาคาร ในวันและเวลาทาการของธนาคาร โดยธนาคารจะด าเนิ นการ
ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาดังนี ้
1.2.5.1 การอายัดหรือระงับการใช้เครือ่ งมือโอนเงิน ภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ธนาคารได้รบั คาสั่งหรือรับแจ้งจากผูใ้ ช้บริการครบถ้วน
1.2.5.2 การอายัด หรือระงับ การโอนเงินที่มีขอ้ ตกลงล่วงหน้า ภายใน 1 รอบบิลถัด ไปนับ แต่วันที่ธ นาคารได้ร ับ คาสั่งหรือรับ แจ้งจาก
ผูใ้ ช้บริการครบถ้วน ทัง้ นี ้ “กำรโอนเงินทีม่ ีขอ้ ตกลงล่วงหน้ำ” หมายถึง การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต ามข้อตกลงที่ทาไว้ล่วงหน้า เช่น การหักบัญชีเพือ่
ชาระค่าบริการสาธารณูปโภค การหักบัญชีเพือ่ ชาระค่าสินค้า/บริการ
1.2.5.3 การระงับการใช้บริการ ตามระยะเวลาที่ธนาคารกาหนดสาหรับแต่ละบริการ
1.2.6 เพือ่ เพิม่ ควำมปลอดภั ยในกำรใช้บริกำร ผู้ใช้บริกำรควรหลีกเลี่ยงกำรกำหนดให้ ผู้ตดิ ต่อหลัก ผู้ตดิ ต่อประสำนงำน Administrator
Viewer Maker Verifier และ Authorizer เป็ นบุคคลเดียวกั น รวมทัง้ หลี กเลี่ ยงกำรมอบเครื่ องมื อโอนเงินให้แก่ ผู้ตดิ ต่อหลั ก ผู้ตดิ ต่อประสำนงำน
Administrator Viewer Maker Verifier และ Authorizer ทีเ่ ป็ นบุคคลเดียวกัน
1.3 ผูใ้ ช้บริการตกลงให้ผใู้ ช้งานมีอานาจกระทาการแทนผูใ้ ช้บริการในการใช้บริการได้ตามเงือ่ นไขการใช้บริการนี ้ โดยผูใ้ ช้บริการตกลงว่าการกระทา
ของผูใ้ ช้งานมีผลผูกพันผูใ้ ช้บ ริการเสมือนผูใ้ ช้บ ริการกระทาการเองทุกประการ และการกระทาใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การเบิกจ่าย/ ถอนเงินจาก
บัญชีเงินฝาก การโอนเงิน การหักบัญชีเงินฝาก การขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมบริการ การตกลงยอมรับ การแก้ไ ข/เปลีย่ นแปลง/เพิม่ เติม ของบริก าร/
ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ/ภาษีอากร/เงือ่ นไขการใช้บริการ ที่ธนาคารได้แจ้งให้ทราบผ่านช่องทางต่างๆ) ผ่านเครือ่ งมือโอนเงิน ไม่วา่ จะเป็ น
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การกระทาของผูใ้ ช้บ ริการเอง ผูใ้ ช้งาน หรือบุค คลอื่นใด และไม่ว่าโดยประการใดก็ต าม ให้ถือว่าถูกต้องสมบูร ณ์ และมีผลผูกพันผูใ้ ช้บ ริการเสมือน
ผูใ้ ช้บริการกระทาการเอง รวมทัง้ ให้ถือว่าผูใ้ ช้บริการได้ลงลายมือชื่ออิเ ล็กทรอนิกส์ให้ไว้แก่ธ นาคารเพื่อเป็ นหลักฐานในการทาธุร กรร มในครัง้ นั้นๆ โดย
ถูกต้องสมบูร ณ์แล้วนับ แต่เวลาที่ยืนยันทาธุร กรรม ผูใ้ ช้บ ริการตกลงให้ธ นาคารสามารถใช้ขอ้ มูลการทาธุร กรรมดังกล่าวเป็ นต้นฉบับ เอกสารที่ใช้เป็ น
พยานหลักฐานในการพิสจู น์ว่าผูใ้ ช้บริการได้ทาธุรกรรมนัน้ และใช้ดาเนินการทางกฎหมายได้ทุกประการ
1.4 ผูใ้ ช้บริการยอมรับและรับทราบถึงความเสีย่ งที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการผ่านช่องทางอิเ ล็กทรอนิกส์ เนื่องจากผูใ้ ช้บริการสามารถทาธุร กรรม
ด้วยตนเองได้โดยไม่จาเป็ นต้องมีเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดยืนยันและ/หรือมอบให้แก่ธ นาคารอี กแต่ประการใด เว้นแต่ธุร กรรมที่ธ นาคารกาหนดให้ตอ้ ง
ทาเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้ถูกต้องตามวิธีการและ/หรือประเพณีของธนาคารในเรือ่ งนัน้ ๆ ทัง้ นี ้ ผูใ้ ช้บริการต้องตรวจสอบยอดเงินภายหลังจาก
ทาธุรกรรมทุกครัง้
1.5 ผูใ้ ช้บริการจะต้องติดต่อ K-BIZ Contact Center โทรศัพท์ 02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสาขาของธนาคาร ในวันและเวลาทาการของ
ธนาคาร เพือ่ ดาเนินการดังต่อไปนีต้ ามที่ธนาคารกาหนด

 เปลีย่ นแปลงรายละเอียดของผูใ้ ช้บริการ ผูใ้ ช้งาน การใช้บริการ และ/หรือบัญชีที่ผกู กับบริการ
 แจ้งระงับการใช้บริการชั่วคราว (Hold)
 ยกเลิกการระงับใช้บริการชั่วคราว (Unhold) และ/หรือยกเลิกการใช้บริการ
ทั้งนี ้ การเปลี่ยนแปลงรหั ส ผ่าน (Reset Password) และ/หรือการปลดล็อ กบั ญชี ผใู้ ช้ง าน (Unlock User ID) ผูใ้ ช้งานสามารถติ ด ต่ อ
Administrator หรือ K-BIZ Contact Center โทรศัพท์ 02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมง
1.6 ผูใ้ ช้บริการสามารถดูขอ้ มูลการทารายการชาระค่าสินค้า/บริการ และ/หรือข้อมูลการโอนเงินย้อนหลังได้ และผูใ้ ช้บริการจะได้รบั หลักฐานการทารายการ
ชาระค่าสินค้า/บริการ และ/หรือข้อมูลการโอนเงิน ผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่ธนาคารกาหนด
“หลักฐำนกำรทำรำยกำร” หมายถึง ใบบันทึกรายการ ใบแจ้งการชาระค่าสินค้า/บริการ ใบแจ้งการโอนเงิน ใบแจ้งรายการ (Statement) และ
หลักฐานอื่นใดที่ทาด้วยเครือ่ งคอมพิวเตอร์หรือสือ่ บันทึกข้อมูลอื่นใดที่ใช้เก็บ ข้อมูล หรือที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กาหนดขึน้ ในอนาคต
1.7 ในกรณีที่บัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครเป็ นบัญชีเงินฝากของบุคคลอื่น (“เจ้าของบัญชี”) ผูใ้ ช้บริการตกลงปฏิบัติดังนี ้
1.7.1 ผูใ้ ช้บริการจะดาเนินการให้เจ้าของบัญชีลงนามในหนังสือยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของเจ้าของบัญชีตามแบบฟอร์ม ที่
ธนาคารกาหนด เพือ่ ทาธุรกรรมของผูใ้ ช้บริการ และชาระค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ/ภาษีอากรที่เกิด ขึน้ จากการใช้บริการ ทัง้ นี ้ ผูใ้ ช้บริการ
จะดาเนินการให้เจ้าของบัญชีไม่ยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมนีจ้ นกว่าจะยกเลิกการใช้บริการ
1.7.2 ผูใ้ ช้บริการจะดาเนินการให้เจ้าของบัญชีคงเงินในบัญชีเงินฝากของเจ้าของบัญชีอย่างน้อยเท่ากับรายการที่ธนาคารจะต้องหักเงิน
1.7.3 ในกรณีที่เจ้าของบัญชีแจ้งยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมและ/หรือค าสั่งให้หักเงิน จะทาให้ธนาคารไม่สามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
ของเจ้าของบัญชี และผูใ้ ช้บริการจะไม่สามารถทารายการในครัง้ นั้นๆ ได้ โดยผูใ้ ช้บริการจะติดตามเจรจากับเจ้าของบัญชี เพือ่ การรับชาระหนี แ้ ละ/หรือบรรดา
ภาระผูกพันใดๆ ที่ผใู้ ช้บริการและเจ้าของบัญชีมตี ่อกัน และ/หรือเพื่อการทาธุรกรรมของผูใ้ ช้บริการต่อไปเอง
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผใู้ ช้บริการหรือเจ้าของบัญชีแจ้งการยกเลิกหรือเพิกถอนดังกล่าวให้ธ นาคารทราบล่าช้าจนทาให้ธ นาคารไม่อาจแก้ไ ข
ข้อมูลในระบบงานได้ทันไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ต าม และธนาคารได้ด าเนินการใดๆ กับบัญชีเงินฝากของเจ้าของบัญชีต ามที่ได้รบั ค าสั่งจากผูใ้ ช้บ ริการแล้ว
ผูใ้ ช้บริการยอมรับว่าการดาเนินการของธนาคารตามค าสั่งดังกล่าวถูกต้องและผูใ้ ช้บริการจะรับผิดชอบโดยตรงต่อเจ้าของบัญชี
1.8 ผูใ้ ช้บ ริการยินยอมให้ธ นาคารหักเงินจากบัญชีเ งินฝากของผูใ้ ช้บ ริการที่ร ะบุในใบสมัครและ/หรือบัญชีเ งินฝากอื่นใดที่ผใู้ ช้บ ริการมีอยู่ กับ
ธนาคาร เพือ่ ให้ธนาคารทารายการและ/หรือด าเนินการตามเงือ่ นไขการใช้บ ริการนี ้ โดยไม่จาต้องบอกกล่าว ทัง้ นี ้ ธนาคารจะนาส่งหลักฐานการหั กบัญชี
ให้ผใู้ ช้บริการทราบ
1.9 ผูใ้ ช้บริการตกลงว่า ธนาคารและผูใ้ ช้บริการจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง คู่มอื คาขอความร่วมมือ และหลักเกณฑ์ใดๆ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ศาล หน่วยงานกากับดูแล และหน่วยงานอื่นใดที่มอี านาจ (แล้วแต่กรณี) ทัง้ ที่ มอี ยู่ในขณะนีแ้ ละจะมีในภายหน้า (รวมเรียกว่า
“กฎหมำยและกฎเกณฑ์ทเี่ กี่ยวข้อง”) หากมีการเปลีย่ นแปลงกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ผูใ้ ช้บริการตกลงว่าในการใช้บริการ ผูใ้ ช้บริการจะต้อง
ปฏิบัติต ามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่เปลี่ยนแปลงนั้นทันทีตามที่ธนาคารจะแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบ หากผูใ้ ช้บริการฝ่ าฝื นหรือ ไม่ป ฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เ กี่ยวข้อง จนเป็ นเหตุให้ธ นาคารถูกเรียกค่าปรับ ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่าย ผูใ้ ช้ บริการตกลงรับ ผิด ชอบชดใช้ค่าปรับ
ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ธนาคารโดยพลัน
1.10 ผูใ้ ช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีสทิ ธิหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทใดๆ ที่ผใู้ ช้บริการมีอยู่กับธนาคาร หรือเงินซึ่งอยู่ในความครอบคร อง
ดูแล และ/หรือในอานาจสั่งการของธนาคารไม่วา่ ธนาคารจะได้รบั ฝากเงิน ได้การครอบครองดูแล และ/หรือได้อานาจสั่งการนีม้ าโดยทางใด เพือ่ เข้าชาระหนี ้
และ/หรือความรับผิดชอบของผูใ้ ช้บริการได้ทันทีโดยไม่จาต้องบอกกล่าว ทัง้ นีธ้ นาคารจะนาส่งหลักฐานการหักบัญชีให้ผใู้ ช้บริการทราบ
1.11 ในกรณีที่ผใู้ ช้บริการเปลีย่ นแปลงบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัคร ไม่วา่ เมือ่ ใดและด้วยเหตุใดก็ตาม ให้เงือ่ นไขการใช้บริการนีม้ ผี ลบังคับใช้กับ
บัญชีเงินฝากที่เปลีย่ นแปลงทุกประการ
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1.12 ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัคร เพือ่ ทารายการและ/หรือดาเนินการตามเงื่อนไ ขการใช้บริการนี ้ และ/
หรือเพือ่ ชาระหนีแ้ ละ/หรือความรับผิดชอบของผูใ้ ช้บริการ ผูใ้ ช้บริการจะไม่สามารถทารายการในครัง้ นัน้ ๆ ได้
1.13 หากความเสียหายเกิด ขึน้ จากเครื่องมือหรืออุป กรณ์การใช้บ ริการของผูใ้ ช้บริการ ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เ คลือ่ นที่ หรือระบบอินเทอร์เ น็ ต
ขัดข้อง ธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดชอบใดๆ
1.14 ผูใ้ ช้บริการรับรองว่า บรรดาเอกสาร ข้อมูล รายละเอียดใดๆ ที่ให้แก่ธนาคาร ไม่วา่ ในรูปแบบใดและไม่ว่าผูใ้ ช้บริการหรือบุคคลที่ผใู้ ช้บริก าร
มอบหมายจะเป็ นผูใ้ ห้ ครบถ้วน ถูกต้องแท้จริง เป็ นปั จจุบัน และเป็ นข้อมูลที่ธ นาคารสามารถนามาใช้ในการให้บ ริการและนามาปรับปรุงข้อมู ลในระบบ
ของธนาคารให้เป็ นปั จจุบันได้ โดยผูใ้ ช้บริการมีสทิ ธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการใช้บริการและทาธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ ทัง้ นี ้ หาก
เกิดความเสียหายใดๆ เนื่องจากเอกสาร ข้อมูล หรือรายละเอียดดังกล่าวไม่ค รบถ้วน ถูกต้องแท้จริง หรือเป็ นปั จจุบัน หรือผูใ้ ช้บริการไม่ มีสิทธิหรือไม่มี
ความสามารถตามกฎหมายในการใช้บริการหรือทาธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ ผูใ้ ช้บริการตกลงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเพียงฝ่ ายเดียว
1.15 หากผูใ้ ช้บริการประสงค์จะแก้ไขข้อมูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ผูใ้ ช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
30 วัน หรือตามวิธีการที่ธนาคารกาหนด
1.16 เว้นแต่ธนาคารจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น ในกรณีผใู้ ช้บริการพบข้อผิดพลาดใดๆ จากการดาเนินการที่เ กี่ยวข้องกับ บริการ ในกรณีมเี หตุต ้อ ง
ระงับ การด าเนินการใดๆ ที่เ กี่ยวข้องกับ บริการเป็ นการชั่วคราว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือในกรณีการยกเลิกการระงับ การด าเนินการดั งกล่าว
ผูใ้ ช้บ ริการสามารถติด ต่อ K-BIZ Contact Center โทรศัพท์ 02-8888822 ตลอด 24 ชั่ วโมง หรือช่องทางอื่นที่ธ นาคารกาหนด พร้อมทั้งแจ้ง ข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง เช่น เรือ่ ง วัน เวลา ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง จานวนเงิน ลักษณะธุรกรรม ข้อมูลอื่นใดตามที่ธนาคารร้องขอ เมือ่ ผูใ้ ช้บริการดาเนินการต่างๆ ตามกระบวนการ
ที่ธนาคารกาหนดครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ธนาคารจะดาเนินการที่เกี่ยวข้อง เช่น ตรวจสอบ/แก้ไขข้อผิดพลาด ระงับการดาเนินการ ยกเลิกการระงับ การด าเนิ นการ
ให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่ธ นาคารแจ้งแก่ผใู้ ช้บ ริการ โดยผูใ้ ช้บ ริการยังคงต้องรับ ผิด ชอบการด าเนินการ และธุร กรรมที่เ กิด ขึน้ ก่อนคร บกาหนด
ระยะเวลาดังกล่าว ทัง้ นี ้ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการไม่ด าเนินการตามคาขอใดที่ขดั ต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
1.17 ผูใ้ ช้บ ริการสามารถใช้บ ริการได้ต ามจานวนครัง้ และจ านวนเงินสูงสุด ตามที่ธ นาคารกาหนดและ/หรือตามที่ธ นาคารปลายทางสามารถ
ให้บริการได้ ทัง้ นี ้ ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเ งินฝากตามจ านวนเงินและค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ /ภาษี อากร (หากมี) ตามข้อตกลงที่
ผูใ้ ช้บริการมีกับธนาคาร โดยเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีผรู้ บั โอนในวันที่ร ายการมีผลตามที่แต่ละธนาคารปลายทางกาหนด
1.18 ในกรณีที่ความผิดพลาดในการหักเงินและ/หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูใ้ ช้บริการที่ระบุในใบสมัครไม่ได้เกิดขึน้ จากธนาคาร ผูใ้ ช้บริการ
จะตรวจสอบและเรียกร้องหรือคืนเงินดังกล่าวให้แก่คู่พิพาทของผูใ้ ช้บริการโดยตรง และหากผูใ้ ช้บริการมีขอ้ ต่อสูแ้ ละ/หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ก็จะไปว่ากล่าว
กันเองกับคู่พพิ าทของผูใ้ ช้บริการ
1.19 ในกรณีที่มเี หตุสดุ วิสยั หรือเหตุอื่นใดอันทาให้ธนาคารไม่สามารถให้บริการได้ ผูใ้ ช้บริการตกลงให้ธนาคารพิจ ารณาให้บริการหรือด าเนินการ
ตามที่เห็นสมควร ผูใ้ ช้บริการตกลงให้ความร่วมมือแก่ธ นาคารอย่างเต็มที่และทุกวิถีทางในการปรับปรุ งการให้บริการของธนาคารเพือ่ ความสะดวกในการ
ใช้บริการของผูใ้ ช้บริการตามที่ธนาคารร้องขอ
1.20 ผูใ้ ช้บ ริการตกลงว่า ธนาคารจะโอนสิทธิ ประโยชน์ และ/หรือ หน้าที่ไ ม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามเงื่อนไขการใช้บ ริการนี ใ้ ห้แก่บุ ค คล
และ/หรือสถาบันการเงินใดๆ ก็ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยไม่ต ้องได้รบั ความยินยอมจากผูใ้ ช้บริการแต่อย่างใด แต่จะมีการแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบ ทัง้ นี ้
ผูใ้ ช้บริการจะโอนสิทธิ ประโยชน์ และ/หรือหน้าที่ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนตามเงื่อนไขการใช้บริการนีใ้ ห้แก่บุคคลใดไม่ได้ เว้นแต่ได้รบั ความยินยอมจากธนาคาร
ล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อักษร
1.21 การล่าช้า หรืองดเว้นใดๆ ในการใช้สิทธิของธนาคารตามกฎหมาย หรือตามเงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนคู่มือ ระเบียบ และบันทึกเสียงขอ ง
ธนาคารในระบบโทรศัพท์ ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิหรือให้ค วามยินยอมในการดาเนินการใดๆ แก่ผใู้ ช้บริการแต่ประการใด
1.22 บรรดาหนังสือ จดหมาย ค าบอกกล่าว ข้อมูลใดๆ ที่ธ นาคารส่งให้ผใู้ ช้บ ริการไปยังช่องทางรับ ข้อมูลที่ร ะบุในใบสมัค ร ไม่ว่าจะส่งเอง
ส่งทางไปรษณียล์ งทะเบีย นหรือไม่ลงทะเบียน ส่ง Email ส่ง Short Message Service (SMS) หรือส่งผ่านช่องทางรับ ข้อมูลอื่น ไม่วา่ จะมีผรู้ ับไว้ห รือไม่
หรือส่งให้ไ ม่ไ ด้ไ ม่ว่าเพราะเหตุใด ให้ถือว่าหนังสือ จดหมาย ค าบอกกล่าว หรือข้อมูลดังกล่าวได้ส่งถึงผูใ้ ช้บ ริการโดยชอบแล้ว อนึ่ง หากมีการย้าย
เปลีย่ นแปลง หรือรือ้ ถอนช่องทางรับข้อมูล ผูใ้ ช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อักษรทันที
1.23 ในกรณีที่เงือ่ นไขการใช้บริการเฉพาะของบริการใดไม่ได้ระบุรายละเอียดในเรือ่ งใดไว้เป็ นการเฉพาะ ให้ใช้บังคับตามเงือ่ นไขการใช้บริการทั่วไป
ในกรณีที่เงือ่ นไขการใช้บริการเฉพาะของบริการใดขัดหรือแย้งกับเงือ่ นไขการใช้บริการทั่วไป ให้ใช้บังคับตามเงือ่ นไขการใช้บริการเฉพาะของบริการนัน้ และ
ให้ถือว่าเงือ่ นไขการใช้บริการเฉพาะของบริการนัน้ เป็ นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้บริการนีด้ ว้ ย แต่หากมีความไม่ชัดเจนในเงื่อนไขใด ผูใ้ ช้บริการตกลงปฏิบัติต าม
คาวินิจฉัยของธนาคารทุกประการ
1.24 ถ้าข้อความใดในเงือ่ นไขการใช้บริการนี ้ กลายเป็ นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับไม่ได้ในประการใด ให้ขอ้ ความที่เหลือ
ยังคงชอบด้วยกฎหมาย สมบูรณ์ และใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่เสียไปเพราะความเป็ นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับไม่ ไ ด้
ของข้อความดังกล่าวนัน้
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1.25 เงือ่ นไขการใช้บริการนีใ้ ห้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็ นศาลที่มเี ขตอานาจในการพิจ ารณาข้อพิพาทที่เกิด ขึน้
1.26 เงือ่ นไขการใช้บริการนี ้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของใบสมัครด้วย
ข้อ 2 ค่ำธรรมเนียม/ค่ำบริกำร/ค่ำใช้จ่ำย/ค่ำปรับ/ภำษีอำกร
2.1 ผูใ้ ช้บริการตกลงชาระค่าตอบแทนการใช้บริการไม่วา่ จะเรียกว่าค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือชื่ออื่นใด ให้แก่ธนาคาร ภายในกาหนดเวลาช าร ะ
ของค่าตอบแทนนัน้ ๆ
2.2 ผูใ้ ช้บริการตกลงรับผิดชอบค่าฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ (หากมี) แต่เพียงฝ่ ายเดียว
หากธนาคารจาต้องทดรองจ่ายค่าฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามวรรคก่อนแทนผูใ้ ช้บริการไปก่อน ผูใ้ ช้บริการตกลง
ชาระคืนให้แก่ธนาคารโดยพลัน
ข้อ 3 กำรเปลี่ยนแปลงเงือ่ นไขกำรใช้บริกำร
3.1 หากเป็ นการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขที่สง่ ผลให้ผใู้ ช้บริการเกิดภาระหรือความเสีย่ งที่เพิม่ ขึน้ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวจะมีผลเมือ่ ผูใ้ ช้บริการให้ความยินยอม
3.2 หากเป็ นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่น ผูใ้ ช้บริการตกลงยินยอมให้ธ นาคารมีสทิ ธิเปลี่ยนแปลงได้ต ามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยหากเป็ นการ
เปลีย่ นแปลงที่มีผลกระทบต่อการใช้บ ริการของผูใ้ ช้บริการ (เช่น การปรับค่าธรรมเนียมการใช้บ ริการที่สอดคล้องกับ ต้นทุนที่เ พิ่มขึน้ การเปลีย่ นแปลง
ช่องทางในการให้บริการ การเปลีย่ นแปลงวันครบกาหนดชาระหนี)้ ธนาคารจะสือ่ สารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็ นสาระสาคัญของการเปลีย่ นแปลงที่ชัดเจนให้
ผูใ้ ช้บริการทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน หรือระยะเวลาอื่นตามที่กฎหมายกาหนด
3.3 หากมีกฎหมายและ/หรือ กฎเกณฑ์กาหนดให้ธ นาคารต้องด าเนิน การเกี่ ยวกับ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไว้ เ ป็ นการเฉพาะเป็ นอย่ า งอื่ น
ผูใ้ ช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ดังกล่าวได้
ข้อ 4 กำรสิน้ สุ ดของบริกำรและผลกำรสิน้ สุ ด
4.1 ผูใ้ ช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิระงับ และ/หรือยกเลิกบริการเมื่อใดก็ได้ ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน หรือเฉพาะผูใ้ ช้บริการรายใดรายหนึ่ ง
โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี ้ ผูใ้ ช้บริการตกลงว่าธนาคารมีสิทธิระงับ และ/หรือยกเลิกบริการ ไม่ว่ าทัง้ หมดหรือบางส่วน
ได้ทนั ทีตามที่ธนาคารเห็นสมควรโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการดาเนินการดังกล่าว
4.1.1 ข้อมูล รายละเอียด คารับรองหรือคายืนยันใดๆ ที่ผใู้ ช้บริการให้ไว้แก่ธนาคาร ไม่เป็ นความจริง ไม่ถูกต้อ ง หรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ในสาระสาคัญ
4.1.2 ปรากฏข้อเท็จจริงที่ธนาคารเชื่อได้วา่ ข้อมูลและ/หรือรายละเอียดต่างๆ ที่ผใู้ ช้บริการแจ้งแก่ธนาคารให้ดาเนินการตามใบสมัคร หรือการใช้
บริการของผูใ้ ช้บ ริการ อาจก่อให้เ กิด ผลกระทบในทางที่ไ ม่เป็ นคุณ อาจกระทบต่อสิทธิ ของธนาคารหรือบุค คลอื่น อาจมีวัต ถุป ระสงค์อันไม่ช อบด้วย
กฎหมาย อาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อาจทาให้ธนาคารปฏิบัติผดิ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เ กี่ยวข้อง หรืออาจส่ง ผล
กระทบต่อภาพลักษณ์ของธนาคาร
4.1.3 ผูใ้ ช้บริการปฏิบัติผดิ เงือ่ นไขการใช้บริการนีไ้ ม่วา่ ข้อหนึ่งข้อใด รวมถึงการไม่ชาระค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ/ภาษีอากร
4.1.4 มีเหตุการณ์ใดเกิดขึน้ หรืออาจจะเกิดขึน้ อันทาให้ธนาคารเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อการด าเนินกิจการหรือความสามารถในการช าระหนี ้
ของผูใ้ ช้บริการ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงผูใ้ ช้บริการเลิกกิจการ ถูกเพิกถอนทะเบียน ถูกระงับไม่ให้ดาเนินธุรกิจ หรือชาระบัญชี
4.1.5 ธนาคารไม่สามารถหักเงินเพือ่ ดาเนินการตามใบสมัคร และเงือ่ นไขการใช้บริการนี ้
4.1.6 ธนาคารต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
4.2 ในกรณีที่ผใู้ ช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือทุกบริการตามเงือ่ นไขการใช้บริการนี ้ ผูใ้ ช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคาร
ทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร และดาเนินการต่างๆ ตามที่ธนาคารกาหนด ทัง้ นี ้ ธนาคารจะ
ยกเลิกการใช้บ ริการตามความประสงค์ของผูใ้ ช้บริการโดยเร็วภายใน 30 วัน นับ แต่ธ นาคารได้ร ับแจ้งความประสงค์ยกเลิกการใช้บริการและเอกสาร
ประกอบจากผูใ้ ช้บริการครบถ้วน โดยการยกเลิกจะมีผลสมบูรณ์เมือ่ ธนาคารแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบ
4.3 กรณีที่เงือ่ นไขการใช้บริการนีส้ นิ ้ สุดลง ไม่วา่ ด้วยเหตุใด ไม่เป็ นการยกเลิกภาระหน้าที่ใดๆ ซึ่งผูใ้ ช้บริการยังปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามเงือ่ นไขการใช้
บริการนี ้ จนกว่าผูใ้ ช้บริการจะปฏิบัติภาระหน้าที่ดังกล่าวจนครบถ้วนแล้ว
คำแนะนำ เงือ่ นไข และคู่มือกำรใช้บริกำรรั บชำระเงินด้วยกำรหักบัญชีแบบออนไลน์ (Online Direct Debit : ODD) สำหรับผู้รับชำระเงิน (Payee)
บริการรับชาระเงินด้วยการหักบัญชีแบบออนไลน์ (Online Direct Debit : ODD) สาหรับผูร้ บั ช าระเงิน (Payee) เป็ นบริการเพือ่ อานวยความสะดวกให้
ผูใ้ ช้บริการสามารถรับชาระค่าสินค้าและ/หรือบริการจากบริษัท/ลูกค้าของผูใ้ ช้บริการ (ผูช้ าระเงิน) (“ลูกค้า”) ผ่านระบบของธนาคาร โดยผูใ้ ช้บริการตกลง
ยินยอมให้ธนาคารนาเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการเข้าบัญชีเงินฝากของผูใ้ ช้บริการ ผูใ้ ช้บริการตกลงดังนี ้
1. ผูใ้ ช้บริการสามารถใช้บ ริการผ่านอินเตอร์เ น็ตเพื่อเชื่อมต่อระบบของผูใ้ ช้บริการกับระบบของธนาคาร โดยผูใ้ ช้บริการจะพัฒนาและด ารงร ะบบ
ของตนให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบของธนาคารตามที่ธ นาคารกาหนด และจะจัดเตรียมบุคลากรและสิง่ จ าเป็ นต่างๆ ตามที่ธนาคารกาหนดเพื่อทดสอบ
และใช้งานจริง เช่น เจ้าหน้าที่สนับสนุน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สายโทรศัพท์ สาย Leased Line
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2. ผูใ้ ช้บ ริการสามารถรับ ช าระค่ า สินค้า และ/หรือบริก ารจากลูกค้าได้ทุ ก วัน ตลอด 24 ชั่ วโมง ไม่จ ากัด จ านวนครั้ง จ านวนเงินไม่ เ กิ น
9,999,999,999.99 บาท หรือจานวนอื่นที่ธนาคารกาหนด ต่อการทารายการ 1 ครัง้ โดยไม่ตอ้ งมาติดต่อธนาคาร และผูใ้ ช้บริการจะด าเนินการให้ลูก ค้า
ตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของลูกค้าตามค่าสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าวทันที
3. สินค้าและ/หรือบริการที่ผใู้ ช้บ ริการจะรับ ช าระตามบริก ารนี ้ จะต้องเป็ นสินค้าและ/หรือบริการที่ผใู้ ช้บ ริการและ/หรือบริษั ทในเครือ ของ
ผูใ้ ช้บริการเป็ นผูจ้ ัดจ าหน่ายเท่านั้น เว้นแต่จะตกลงกับธนาคารเป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี ้ ผูใ้ ช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารรวบรวมค่าสิน ค้าและ/หรือบริก าร
เข้าบัญชีเงินฝากของผูใ้ ช้บริการที่ มอี ยู่กับธนาคาร ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่ลกู ค้าชาระค่าสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าว (บริษัทในเครือ หมายถึง บริษัท
ที่ผใู้ ช้บริการถือหุน้ ร้อยละ 25 ขึน้ ไป)
4. ผูใ้ ช้บริการจะทาใบเสร็จรับเงินแสดงรายละเอียดการรับช าระค่าสินค้าและ/หรือบริการให้แก่ลกู ค้าเอง
5. ผูใ้ ช้บริการจะส่งรายชื่อลูกค้า รหัสลูกค้า และข้อมูลอื่นๆ ที่จาเป็ นตามที่ธนาคารกาหนด ให้ธนาคาร เพือ่ นาข้อมูลดังกล่าวเข้าระบบ
6. ผูใ้ ช้บริการจะร่วมพัฒนาและส่งเสริมบริการนี ้ เช่น โฆษณา พัฒนาและ/หรือแก้ไขเปลีย่ นแปลงระบบ จัดทาเอกสารต่างๆ โดยจะต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากธนาคารเป็ นลายลักษณ์อักษรก่อน และหากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ ผูใ้ ช้บริการตกลงรับผิดชอบเพียงฝ่ ายเดียว
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