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ค ำแนะน ำ เงื่อนไข และคู่มือกำรใช้บริกำร Online Direct Debit-RDD-RCDD ส ำหรับผู้ช ำระเงิน (Payer) 

ผูข้อใชบ้รกิารที่มชีื่อปรากฏและลงลายมอืชื่อในใบสมคัร (“ผูใ้ชบ้รกิาร”) ตกลงใชบ้รกิาร Online Direct Debit-RDD-RCDD ส าหรบัผูช้  าระเงนิ (Payer) กับ 
บมจ. ธนาคารกสกิรไทย (“ธนาคาร”) ดังนี ้

ค ำแนะน ำ เงือ่นไข และคู่มือกำรใชบ้ริกำรทัว่ไป 
ขอ้ 1  หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1.1 เมือ่ผูใ้ชบ้รกิารลงทะเบียน/สมัครใชบ้รกิารตามกระบวนการของธนาคารเรียบรอ้ยแลว้ ธนาคารจะแจง้ให้ผูใ้ช ้บริการทราบผลการลงทะเบียน/
สมคัรใชบ้รกิาร และก าหนดเวลาเริม่ใชบ้รกิารได ้ ผา่นช่องทางท่ีธนาคารก าหนด 

 ผูใ้ชบ้รกิารสามารถระบุ/สรา้งบัญชีผูใ้ชง้าน (User ID) ไดต้ามจ านวนท่ีธนาคารก าหนด โดยบัญชีผูใ้ชง้าน (User ID) ในแต่ละหนา้ท่ีจะสามารถ
ท ารายการไดภ้ายใตห้นา้ท่ีและเงือ่นไขท่ีก าหนดในใบสมคัร   

 “ผู้ใชง้ำน” หมายถึง บุคคลท่ีผูใ้ชบ้รกิารระบุใหเ้ป็นผูต้ิดต่อหลัก ผูต้ิดต่อประสานงาน Administrator Maker Viewer Verifier หรอื Authorizer 
และ/หรอืบุคคลท่ีผูใ้ชบ้ริการมอบหมาย โดยผูใ้ชบ้รกิารสามารถเปลีย่นแปลงผูใ้ช้งานไดโ้ดยแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าตามวธิีการท่ีระบุ ไวใ้นเงื่อนไข 
การใชบ้รกิารนี ้

1.2 ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้รกิารและ/หรือผูใ้ช ้งานใชบ้ัญชีผูใ้ช ้งาน (User ID) รหัสผา่น (Password) PIN Token One Time Password (OTP) บัตรเอทีเอ็ม 
บัตรเดบิต บัตรเครดิต รหัสลบั แผน่จานแมเ่หล็กท่ีบรรจุโปรแกรม และ/หรอืเครือ่งมอือื่นใด ในการ Log in เขา้ใชบ้รกิารต่าง  ๆ รวมถึงแต่ไมจ่  ากัดเพียง การโอนเงิน
เขา้หรอืออกจากบัญชีเงนิฝาก (รวมเรยีกวา่ “เครื่องมือโอนเงนิ”) ผูใ้ชบ้รกิารตกลง ดังนี ้

1.2.1 เมือ่ผูใ้ชบ้รกิารไดร้บัอนุมตัิให้ใชบ้รกิารแลว้ ธนาคารจะสง่เครือ่งมอืโอนเงินไปยังช่องทางรบัขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการและ/หรือผูใ้ชง้าน โดย
ในการเขา้สู่ระบบครัง้แรก ระบบจะบังคับใหเ้ปลี่ยนเครือ่งมอืโอนเงินโดยอัตโนมตัิ ทัง้นี ้ “ชอ่งทำงรับขอ้มูล” หมายถึง ท่ีอยู่ Email Address หมายเลข
โทรศัพทเ์คลือ่นท่ี และ/หรอืบรกิาร/ช่องทางอื่นท่ีผูใ้ชบ้รกิารตกลงไวกั้บธนาคาร 

1.2.2 หากธนาคารก าหนดใหจ้ะตอ้งใชบ้รกิาร (ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น) ผา่นเครือ่งมอืโอนเงนิ ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งระบุเครือ่งมอืโอนเงนิ 
1.2.3 ผูใ้ช้บริการจะตอ้งเก็บรักษาเครือ่งมือโอนเงินไวใ้นท่ีปลอดภัยและเป็นความลับของผูใ้ชบ้รกิารเท่านั้น และจะต้องควบคุมใหผู้ใ้ชง้าน

ปฏิบัติตามเงือ่นไขการใช้บริการนีอ้ย่างเคร่งครดัด้วย การเปิดเผยเครื่องมือโอนเงินถือเป็นการปฏิบัติผดิเงื่อนไขการใช้บริการนี ้ หากเกิดความเสียหาย
ประการใด (ซึ่งรวมถึงเกิดรายการโอนเงิน) จากการที่ผูใ้ชบ้รกิารและ/หรอืผูใ้ชง้านเปิดเผยหรอืกระท าการใดๆ จนท าใหบุ้คคลอื่นล่วงรูห้รื อไดร้บัเครื่องมือ
โอนเงนิ หรอืเครือ่งมอืโอนเงินสูญหายหรอืถูกโจรกรรม ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งรบัผดิชอบในความเสยีหายดังกล่าวท่ีเกิดขึน้ก่อนท่ีธนาคารจะอายัด หรอืระงับ
การใชเ้ครือ่งมอืโอนเงนินัน้ ทัง้นี ้ผูใ้ชบ้รกิารสามารถเปลีย่นแปลงเครือ่งมอืโอนเงนิไดด้ว้ยตนเองตลอดเวลา ภายใตเ้งือ่นไขท่ีธนาคารก าหนด  

1.2.4 ในกรณีท่ีเครือ่งมอืโอนเงนิสญูหาย/ถูกโจรกรรม/ถูกระงบัเน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการระบุเครื่องมอืโอนเงนิไมถู่กตอ้งติดต่อกันตามจ านวนครัง้ ท่ี
ธนาคารก าหนด/ลืมเครือ่งมอืโอนเงนิ หรอืครบก าหนดเวลาท่ีตอ้งเปลีย่น ผูใ้ชบ้รกิารสามารถติดต่อ K-BIZ Contact Center โทรศัพท ์02-8888822 ตลอด 
24 ชั่วโมง หรอืสาขาของธนาคาร ในวนัและเวลาท าการของธนาคาร 

1.2.5 ผูใ้ชบ้รกิารสามารถอายัดหรอืระงบัการใชเ้ครื่องมือโอนเงนิหรือการโอนเงินท่ีมีขอ้ตกลงล่วงหน้า หรอืระงบัการใช้บริการได ้ โดยติดต่อ  
K-BIZ Contact Center โทรศัพท ์ 02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมง หรอืสาขาของธนาคาร ในวนัและเวลาท าการของธนาคาร โดยธนาคารจะด าเนินการ 
ใหแ้ลว้เสรจ็ตามระยะเวลาดังนี ้

1.2.5.1 การอายัดหรอืระงบัการใชเ้ครือ่งมอืโอนเงนิ ภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาท่ีธนาคารไดร้บัค าสั่งหรอืรบัแจง้จากผูใ้ชบ้รกิารครบถว้น 
1.2.5.2 การอายัดหรือระงับการโอนเงินท่ีมีขอ้ตกลงล่วงหน้า ภายใน 1 รอบบิลถัดไปนับแต่วันท่ีธนาคารได้รับค าสั่งหรือรับแจ้งจาก

ผูใ้ชบ้รกิารครบถว้น ทัง้นี ้“กำรโอนเงนิทีม่ีขอ้ตกลงล่วงหน้ำ” หมายถึง การโอนเงนิทางอิเลก็ทรอนิกสต์ามขอ้ตกลงท่ีท าไวล้่วงหน้า เช่น การหักบัญชีเพือ่
ช าระค่าบรกิารสาธารณูปโภค การหักบัญชีเพือ่ช าระค่าสนิคา้/บริการ 

1.2.5.3 การระงบัการใชบ้รกิาร ตามระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนดส าหรบัแต่ละบรกิาร 
1.2.6 เพือ่เพิม่ควำมปลอดภัยในกำรใช้บริกำร ผู้ใชบ้ริกำรควรหลีกเลี่ยงกำรก ำหนดให ้ ผู้ตดิตอ่หลัก ผู้ตดิตอ่ประสำนงำน Administrator 

Viewer Maker Verifier และ Authorizer เป็นบุคคลเดียวกัน รวมทัง้หลีกเลี่ยงกำรมอบเครื่องมือโอนเงินให้แก่ ผู้ตดิตอ่หลัก ผู้ตดิตอ่ประสำนงำน 
Administrator Viewer Maker Verifier และ Authorizer ทีเ่ป็นบุคคลเดยีวกัน 

1.3 ผูใ้ชบ้รกิารตกลงใหผู้ใ้ชง้านมอี านาจกระท าการแทนผูใ้ชบ้รกิารในการใชบ้รกิารไดต้ามเงือ่นไขการใชบ้รกิารนี ้ โดยผูใ้ชบ้รกิารตกลงวา่การกระท า
ของผูใ้ชง้านมีผลผูกพนัผูใ้ชบ้ริการเสมอืนผูใ้ชบ้รกิารกระท าการเองทุกประการ และการกระท าใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จ  ากัดเพยีง การเบิกจ่าย/ ถอนเงินจาก
บัญชีเงนิฝาก การโอนเงนิ การหักบัญชีเงนิฝาก การขอแกไ้ข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมบริการ การตกลงยอมรบัการแกไ้ข/เปลีย่นแปลง/เพิม่เติมของบริการ/
ค่าธรรมเนียม/ค่าบรกิาร/ค่าใชจ้่าย/ค่าปรบั/ภาษีอากร/เงือ่นไขการใชบ้รกิาร ท่ีธนาคารไดแ้จง้ใหท้ราบผา่นช่องทางต่างๆ) ผา่นเครือ่งมอืโอนเงนิ ไมว่า่จะเป็น 
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การกระท าของผูใ้ช ้บริการเอง ผูใ้ช ้งาน หรือบุคคลอื่นใด และไม่ว่าโดยประการใดก็ตาม ให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์ และมีผลผูกพันผูใ้ช ้บริการเสมือน
ผูใ้ชบ้รกิารกระท าการเอง รวมทัง้ให้ถือว่าผูใ้ช ้บริการได้ลงลายมือชื่ออิเลก็ทรอนิกสใ์หไ้วแ้ก่ธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานในการท าธุรกรร มในครัง้นั้นๆ โดย
ถูกต้องสมบูรณ์แลว้นับแต่เวลาท่ียืนยันท าธุรกรรม ผูใ้ช ้บริการตกลงให้ธนาคารสามารถใช้ขอ้มูลการท าธุรกรรมดังกล่าวเป็นต้นฉบับเอกสารท่ีใชเ้ป็น
พยานหลกัฐานในการพิสจูนว์่าผูใ้ชบ้รกิารไดท้ าธุรกรรมนัน้ และใชด้ าเนินการทางกฎหมายไดทุ้กประการ 

1.4 ผูใ้ชบ้รกิารยอมรบัและรบัทราบถึงความเสีย่งท่ีเก่ียวเน่ืองกับการใชบ้รกิารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์ เน่ืองจากผูใ้ชบ้รกิารสามารถท าธุรกรรม
ดว้ยตนเองไดโ้ดยไมจ่ าเป็นต้องมเีอกสารหรือหลกัฐานอื่นใดยืนยันและ/หรือมอบใหแ้ก่ธนาคารอีกแต่ประการใด เวน้แต่ธุรกรรมท่ีธนาคารก าหนด ให้ต้อง
ท าเอกสารหรอืหลกัฐานเพิม่เติมเพือ่ใหถู้กตอ้งตามวธิีการและ/หรอืประเพณีของธนาคารในเรือ่งนัน้ๆ ทัง้นี ้ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งตรวจสอบยอดเงนิภายหลังจาก
ท าธุรกรรมทุกครัง้ 

1.5 ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งติดต่อ K-BIZ Contact Center โทรศัพท ์02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมง หรอืสาขาของธนาคาร ในวนัและเวลาท าการของ
ธนาคาร เพือ่ด าเนินการดังต่อไปนีต้ามท่ีธนาคารก าหนด 

 เปลีย่นแปลงรายละเอียดของผูใ้ชบ้รกิาร ผูใ้ชง้าน การใชบ้รกิาร และ/หรอืบัญชีท่ีผกูกับบรกิาร 

 แจง้ระงบัการใชบ้รกิารชั่วคราว (Hold) 

 ยกเลกิการระงบัใชบ้รกิารชั่วคราว (Unhold) และ/หรอืยกเลกิการใชบ้รกิาร 
 ทั้งนี ้ การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (Reset Password) และ/หรือการปลดล็อกบัญชีผู ้ใช้งาน (Unlock User ID) ผูใ้ช้งานสามารถติดต่อ 
Administrator หรอื K-BIZ Contact Center โทรศัพท ์02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมง  

1.6 ผูใ้ชบ้รกิารสามารถดูขอ้มูลการท ารายการช าระค่าสนิค้า/บรกิาร และ/หรอืขอ้มลูการโอนเงินยอ้นหลงัได ้ และผูใ้ชบ้รกิารจะไดร้บัหลกัฐานการท ารายการ
ช าระค่าสนิคา้/บรกิาร และ/หรอืขอ้มลูการโอนเงนิ ผา่นช่องทางต่าง  ๆตามท่ีธนาคารก าหนด  

 “หลักฐำนกำรท ำรำยกำร” หมายถึง ใบบันทึกรายการ ใบแจง้การช าระค่าสนิคา้/บรกิาร ใบแจง้การโอนเงนิ ใบแจง้รายการ (Statement) และ
หลกัฐานอื่นใดท่ีท าดว้ยเครือ่งคอมพิวเตอรห์รอืสือ่บันทึกขอ้มลูอื่นใดท่ีใชเ้ก็บขอ้มูล หรอืท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยไดก้ าหนดขึน้ในอนาคต 

1.7 ในกรณีท่ีบัญชีเงนิฝากท่ีระบุในใบสมคัรเป็นบัญชีเงินฝากของบุคคลอื่น (“เจา้ของบัญชี”) ผูใ้ชบ้รกิารตกลงปฏิบัติดังนี ้
1.7.1 ผูใ้ชบ้รกิารจะด าเนินการใหเ้จา้ของบัญชีลงนามในหนังสอืยินยอมใหธ้นาคารหักเงินจากบัญชีเงนิฝากของเจา้ของบัญชีตามแบบฟอรม์ท่ี

ธนาคารก าหนด เพือ่ท าธุรกรรมของผูใ้ชบ้รกิาร และช าระค่าธรรมเนียม/ค่าบรกิาร/ค่าใชจ้่าย/ค่าปรบั/ภาษีอากรที่เกิดขึน้จากการใชบ้รกิาร ทัง้นี ้ผูใ้ชบ้รกิาร
จะด าเนินการใหเ้จา้ของบัญชีไมย่กเลกิหรอืเพกิถอนความยินยอมนีจ้นกว่าจะยกเลิกการใชบ้รกิาร 

1.7.2 ผูใ้ชบ้รกิารจะด าเนินการใหเ้จา้ของบัญชีคงเงนิในบัญชีเงินฝากของเจา้ของบัญชีอย่างน้อยเท่ากับรายการที่ธนาคารจะตอ้งหักเงนิ 
1.7.3 ในกรณีท่ีเจ้าของบัญชีแจ้งยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมและ/หรือค าสั่งใหหั้กเงิน จะท าใหธ้นาคารไม่สามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝาก

ของเจา้ของบัญชี และผูใ้ชบ้รกิารจะไมส่ามารถท ารายการในครัง้นั้นๆ ได้ โดยผูใ้ชบ้รกิารจะติดตามเจรจากับเจ้าของบัญชี เพือ่การรบัช าระหนีแ้ละ/หรอืบรรดา
ภาระผกูพนัใด  ๆ ท่ีผูใ้ชบ้รกิารและเจ้าของบัญชีมตี่อกัน และ/หรอืเพื่อการท าธุรกรรมของผูใ้ชบ้ริการต่อไปเอง 
 อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้รกิารหรอืเจ้าของบัญชีแจง้การยกเลิกหรอืเพิกถอนดังกล่าวใหธ้นาคารทราบล่าช้าจนท าใหธ้นาคารไมอ่าจแก้ไข
ขอ้มลูในระบบงานได้ทันไม่วา่ด้วยเหตุใดก็ตาม และธนาคารไดด้ าเนินการใดๆ กับบัญชีเงนิฝากของเจ้าของบัญชีตามท่ีได้รบัค าสั่งจากผูใ้ช้บริการแลว้ 
ผูใ้ชบ้รกิารยอมรบัวา่การด าเนินการของธนาคารตามค าสั่งดังกลา่วถูกตอ้งและผูใ้ชบ้รกิารจะรบัผดิชอบโดยตรงต่อเจา้ของบัญชี 

1.8 ผูใ้ช ้บริการยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูใ้ชบ้รกิารท่ีระบุในใบสมัครและ/หรือบัญชีเงินฝากอื่นใดท่ีผูใ้ชบ้ริการมีอยู่ กับ
ธนาคาร เพือ่ใหธ้นาคารท ารายการและ/หรอืด าเนินการตามเงือ่นไขการใชบ้รกิารนี ้ โดยไมจ่ าตอ้งบอกกล่าว  ทัง้นีธ้นาคารจะน าส่งหลกัฐานการหักบัญชี
ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ 

1.9 ผูใ้ชบ้รกิารตกลงวา่ ธนาคารและผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งอยู่ภายใตก้ฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ ค าสั่ง คู่มอื ค าขอความรว่มมอื และหลกัเกณฑใ์ดๆ 
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ศาล หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยงานอื่นใดท่ีมอี านาจ (แลว้แต่กรณี) ทัง้ท่ีมอียู่ในขณะนีแ้ละจะมใีนภายหนา้ (รวมเรยีกว่า 
“กฎหมำยและกฎเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้ง”) หากมกีารเปลีย่นแปลงกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ผูใ้ชบ้รกิารตกลงวา่ในการใชบ้รกิาร ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้ง
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเปลี่ยนแปลงนั้นทันทีตามท่ีธนาคารจะแจ้งให้ผูใ้ชบ้รกิารทราบ หากผูใ้ชบ้ริการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง จนเป็นเหตุให้ธนาคารถูกเรียกค่าปรับ ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่าย ผูใ้ช ้บริการตกลงรับผิดชอบชดใช้ ค่าปรบั 
ค่าเสยีหาย และ/หรอืค่าใชจ้่ายดังกลา่วใหแ้ก่ธนาคารโดยพลนั 

1.10 ผูใ้ชบ้รกิารยินยอมให้ธนาคารมีสทิธิหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทใดๆ ท่ีผูใ้ชบ้รกิารมอียู่กับธนาคาร หรอืเงนิซึ่งอยู่ในความครอบคร อง
ดูแล และ/หรอืในอ านาจสั่งการของธนาคารไมว่า่ธนาคารจะไดร้บัฝากเงนิ ไดก้ารครอบครองดูแล และ/หรอืไดอ้ านาจสั่งการนีม้าโดยทางใด เพือ่เขา้ช าระหนี ้ 
และ/หรอืความรบัผดิชอบของผูใ้ชบ้รกิารไดทั้นทีโดยไมจ่ าตอ้งบอกกล่าว ทัง้นีธ้นาคารจะน าสง่หลกัฐานการหักบัญชีให้ผูใ้ชบ้รกิารทราบ 

1.11 ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้รกิารเปลีย่นแปลงบัญชีเงินฝากท่ีระบุในใบสมคัร ไมว่า่เมือ่ใดและดว้ยเหตุใดก็ตาม ใหเ้งือ่นไขการใชบ้รกิารนีม้ผีลบังคับใช้กับ
บัญชีเงนิฝากท่ีเปลีย่นแปลงทุกประการ 



 

9930020-12-20 
(v3e/0419/KB989/0820)                                                 3/5 

1.12 ในกรณีท่ีธนาคารไมส่ามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากท่ีระบุในใบสมคัร เพือ่ท ารายการและ/หรอืด าเนินการตามเงือ่นไขการใชบ้ริการนี ้ และ/
หรอืเพือ่ช าระหนีแ้ละ/หรอืความรบัผดิชอบของผูใ้ชบ้รกิาร ผูใ้ชบ้รกิารจะไมส่ามารถท ารายการในครัง้นัน้ๆ ได้ 

1.13 หากความเสยีหายเกิดขึน้จากเครื่องมือหรืออุปกรณ์การใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้ริการ ระบบเครอืขา่ยโทรศัพท์เคลือ่นท่ี หรอืระบบอินเทอรเ์ น็ ต
ขดัขอ้ง ธนาคารไมต่อ้งรบัผดิชอบใดๆ 

1.14 ผูใ้ชบ้รกิารรบัรองว่า บรรดาเอกสาร ขอ้มลู รายละเอียดใดๆ ท่ีใหแ้ก่ธนาคาร ไมว่า่ในรูปแบบใดและไม่ว่าผูใ้ชบ้ริการหรือบุคคลท่ีผูใ้ช ้บริการ
มอบหมายจะเป็นผูใ้ห ้ ครบถว้น ถูกตอ้งแทจ้รงิ เป็นปัจจุบัน และเป็นขอ้มลูท่ีธนาคารสามารถน ามาใชใ้นการใหบ้รกิารและน ามาปรบัป รุงขอ้มูลในระบบ
ของธนาคารใหเ้ป็นปัจจุบันได ้ โดยผูใ้ชบ้รกิารมสีทิธิและมคีวามสามารถตามกฎหมายในการใชบ้รกิารและท าธุรกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับบรกิาร ทัง้นี ้หาก
เกิดความเสียหายใดๆ เน่ืองจากเอกสาร ขอ้มลู หรอืรายละเอียดดังกล่าวไมค่รบถ้วน ถูกตอ้งแทจ้รงิ หรอืเป็นปัจจุบัน หรอืผูใ้ชบ้รกิารไม่มีสิทธิหรือไม่มี
ความสามารถตามกฎหมายในการใชบ้รกิารหรอืท าธุรกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับบรกิาร ผูใ้ชบ้รกิารตกลงเป็นผูร้บัผดิชอบเพยีงฝ่ายเดียว  

1.15 หากผูใ้ชบ้รกิารประสงคจ์ะแกไ้ขขอ้มูล และ/หรอืรายละเอียดต่าง  ๆ ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งแจง้ให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณอ์ักษรล่วงหน้าไมน่อ้ยกว่า 
30 วนั หรอืตามวธิีการท่ีธนาคารก าหนด 

1.16 เวน้แต่ธนาคารจะก าหนดเป็นอย่างอื่น ในกรณีผูใ้ชบ้ริการพบขอ้ผิดพลาดใดๆ จากการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกับบริการ ในกรณีมเีหตุต้อง
ระงับการด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับบริการเป็นการชั่วคราว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือในกรณีการยกเลิกการระงับการด าเนินการดั งกล่าว 
ผูใ้ช ้บริการสามารถติดต่อ K-BIZ Contact Center โทรศัพท์ 02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือช่องทางอื่นท่ีธนาคารก าหนด พรอ้มทั้งแจ้งขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น เรือ่ง วนั เวลา ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จ านวนเงนิ ลกัษณะธุรกรรม ขอ้มลูอื่นใดตามท่ีธนาคารรอ้งขอ เมือ่ผูใ้ชบ้รกิารด าเนินการต่างๆ ตามกระบวนการ
ท่ีธนาคารก าหนดครบถ้วนสมบูรณ์แลว้ ธนาคารจะด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ตรวจสอบ/แกไ้ขขอ้ผดิพลาด ระงบัการด าเนินการ ยกเลกิการระงบัการด าเนินการ 
ให้แลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีธนาคารแจ้งแก่ผูใ้ช ้บริการ โดยผูใ้ช้บริการยังคงต้องรับผิดชอบการด าเนิ นการ และธุรกรรมท่ีเกิดขึน้ก่อนครบก าหนด
ระยะเวลาดังกลา่ว ทัง้นี ้ธนาคารขอสงวนสทิธิในการไมด่ าเนินการตามค าขอใดท่ีขดัต่อกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  

1.17 ผูใ้ช ้บริการสามารถใช้บริการได้ตามจ านวนครัง้และจ านวนเงินสูงสุดตามท่ีธนาคารก าหนดและ/หรือตามท่ีธนาคารปลายทาง สามารถ
ใหบ้รกิารได ้ ทัง้นี ้ธนาคารจะหักเงนิจากบัญชีเงนิฝากตามจ านวนเงินและค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใชจ้่าย/ค่าปรบั/ภาษีอากร (หากม)ี ตามขอ้ตกลงท่ี
ผูใ้ชบ้รกิารมกัีบธนาคาร โดยเงนิจะถูกโอนเขา้บัญชีผูร้บัโอนในวนัท่ีรายการมผีลตามท่ีแต่ละธนาคารปลายทางก าหนด  

1.18 ในกรณีท่ีความผดิพลาดในการหักเงนิและ/หรือโอนเงินเขา้บัญชีเงนิฝากของผูใ้ชบ้รกิารท่ีระบุในใบสมคัรไมไ่ดเ้กิดขึน้จากธนาคาร ผูใ้ชบ้รกิาร
จะตรวจสอบและเรยีกรอ้งหรอืคืนเงนิดังกล่าวให้แก่คู่พิพาทของผูใ้ชบ้รกิารโดยตรง และหากผูใ้ช้บรกิารมีขอ้ต่อสูแ้ละ/หรือสทิธิเรยีกรอ้งใดๆ ก็จะไปวา่กล่าว
กันเองกับคู่พพิาทของผูใ้ชบ้รกิาร 

1.19 ในกรณีท่ีมเีหตุสดุวสิยัหรอืเหตุอื่นใดอันท าใหธ้นาคารไม่สามารถใหบ้ริการได ้ ผูใ้ชบ้รกิารตกลงใหธ้นาคารพจิารณาใหบ้ริการหรอืด าเนินก าร
ตามท่ีเห็นสมควร ผูใ้ชบ้รกิารตกลงใหค้วามร่วมมอืแก่ธนาคารอย่างเต็มท่ีและทุกวิถีทางในการปรบัปรุงการใหบ้รกิารของธนาคารเพือ่ความสะดวกในการ
ใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิารตามท่ีธนาคารรอ้งขอ 

1.20 ผูใ้ช ้บริการตกลงว่า ธนาคารจะโอนสิทธิ ประโยชน์ และ/หรือหน้าท่ีไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามเงื่อนไขการใช้บริการนีใ้ห้แก่บุคคล  
และ/หรือสถาบันการเงินใดๆ ก็ได้ ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รบัความยินยอมจากผูใ้ช้บริการแต่อย่างใด แต่จะมีการแจง้ให้ผูใ้ชบ้รกิารทราบ ทัง้นี ้
ผูใ้ชบ้รกิารจะโอนสิทธิ ประโยชน ์และ/หรอืหนา้ท่ีไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนตามเงื่อนไขการใชบ้ริการนีใ้ห้แก่บุคคลใดไมไ่ด ้ เวน้แต่ไดร้บัความยินยอมจากธนาคาร
ลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์ักษร 

1.21 การล่าช้า หรืองดเวน้ใดๆ ในการใช้สิทธิของธนาคารตามกฎหมาย หรือตามเงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนคู่มือ ระเบียบ และบันทึกเสียงของ
ธนาคารในระบบโทรศัพท ์ ไมถื่อวา่ธนาคารสละสทิธิหรอืใหค้วามยินยอมในการด าเนินการใดๆ แก่ผูใ้ชบ้รกิารแต่ประการใด  

1.22 บรรดาหนังสือ จดหมาย ค าบอกกล่าว ขอ้มูลใดๆ ท่ีธนาคารส่งให้ผูใ้ช ้บริการไปยังช่องทางรับขอ้มูลท่ีระบุในใบสมัคร ไม่ว่าจะส่งเอง  
สง่ทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน สง่ Email สง่ Short Message Service (SMS) หรอืสง่ผา่นช่องทางรบัขอ้มูลอื่น ไมว่า่จะมผีูร้ ับไวห้รือไม่ 
หรือส่งให้ไม่ได้ไม่ว่าเพราะเหตุใด ให้ถือว่าหนังสือ จดหมาย ค าบอกกล่าว หรือขอ้มูลดังกล่าวได้ส่งถึงผูใ้ช ้บริการโดยชอบแลว้ อน่ึง หากมีการย้าย 
เปลีย่นแปลง หรอืรือ้ถอนช่องทางรบัขอ้มลู ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นลายลักษณอ์ักษรทันที 

1.23 ในกรณีท่ีเงือ่นไขการใชบ้รกิารเฉพาะของบรกิารใดไมไ่ดร้ะบุรายละเอียดในเรือ่งใดไวเ้ป็นการเฉพาะ ใหใ้ชบ้ังคับตามเงือ่นไขการใชบ้รกิารทั่วไป 
ในกรณีท่ีเงือ่นไขการใชบ้รกิารเฉพาะของบรกิารใดขดัหรอืแยง้กับเงือ่นไขการใชบ้รกิารทั่วไป ใหใ้ชบ้ังคับตามเงือ่นไขการใชบ้รกิารเฉพาะของบรกิารนัน้ และ
ใหถื้อวา่เงือ่นไขการใชบ้ริการเฉพาะของบรกิารนัน้เป็นสว่นหน่ึงของเงื่อนไขการใชบ้ริการนีด้ว้ย แต่หากมคีวามไมช่ัดเจนในเงื่อนไขใด ผูใ้ชบ้รกิารตกลงปฏิบัติตาม
ค าวนิิจฉัยของธนาคารทุกประการ 

1.24 ถา้ขอ้ความใดในเงือ่นไขการใชบ้รกิารนี ้ กลายเป็นโมฆะ ไมช่อบดว้ยกฎหมาย ไมส่มบูรณ ์หรอืใชบ้ังคับไมไ่ดใ้นประการใด ใหข้อ้ความท่ีเหลือ 
ยังคงชอบดว้ยกฎหมาย สมบูรณ ์และใชบ้ังคับไดต้ามกฎหมาย และไมเ่สยีไปเพราะความเป็นโมฆะ ไมช่อบดว้ยกฎหมาย ไมส่มบูรณ ์หรอืใชบ้ังคับไม่ได้
ของขอ้ความดังกลา่วนัน้ 



 

9930020-12-20 
(v3e/0419/KB989/0820)                                                 4/5 

1.25 เงือ่นไขการใชบ้รกิารนีใ้หใ้ชบ้ังคับและตีความตามกฎหมายไทย และใหศ้าลไทยเป็นศาลท่ีมเีขตอ านาจในการพจิารณาขอ้พพิาทท่ีเกิดขึน้  
1.26 เงือ่นไขการใชบ้รกิารนี ้ ถือเป็นสว่นหน่ึงของใบสมคัรด้วย  

ขอ้ 2  ค่ำธรรมเนียม/ค่ำบริกำร/ค่ำใชจ้่ำย/ค่ำปรับ/ภำษอีำกร 
2.1 ผูใ้ชบ้รกิารตกลงช าระค่าตอบแทนการใชบ้รกิารไม่วา่จะเรยีกว่าค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร หรอืชื่ออื่นใด ใหแ้ก่ธนาคาร ภายในก าหนดเวลาช าร ะ

ของค่าตอบแทนนัน้ๆ  
2.2 ผูใ้ชบ้รกิารตกลงรบัผดิชอบค่าฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับบรกิาร (หากม)ี แต่เพยีงฝ่ายเดียว 

 หากธนาคารจ าตอ้งทดรองจ่ายค่าฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และ/หรอืค่าใชจ้่ายดังกลา่วตามวรรคก่อนแทนผูใ้ชบ้รกิารไปก่อน ผูใ้ชบ้รกิารตกลง
ช าระคืนใหแ้ก่ธนาคารโดยพลนั  
ขอ้ 3  กำรเปลี่ยนแปลงเงือ่นไขกำรใชบ้ริกำร 

3.1 หากเป็นการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขท่ีสง่ผลให้ผูใ้ชบ้รกิารเกิดภาระหรอืความเสีย่งท่ีเพิม่ขึน้ การเปลีย่นแปลงดังกลา่วจะมผีลเมือ่ผูใ้ช ้บรกิารใหค้วามยินยอม 
3.2 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเงือ่นไขอื่น ผูใ้ชบ้รกิารตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสทิธิเปลี่ยนแปลงไดต้ามท่ีธนาคารเห็นสมควร โดยหากเป็นการ

เปลีย่นแปลงท่ีมีผลกระทบต่อการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการ (เช่น การปรบัค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการท่ีสอดคลอ้งกับตน้ทุนท่ีเพิ่มขึน้ การเปลีย่นแปลง
ช่องทางในการใหบ้ริการ การเปลีย่นแปลงวนัครบก าหนดช าระหนี)้ ธนาคารจะสือ่สารหรอืแจ้งขอ้มูลอันเป็นสาระส าคัญของการเปลีย่นแปลงท่ีชัดเจนให้
ผูใ้ชบ้รกิารทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั หรอืระยะเวลาอื่นตามท่ีกฎหมายก าหนด 

3.3 หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ก าหนดให้ธนาคารต้องด าเนินการเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไวเ้ป็นการเฉพาะเป็นอย่างอื่น 
ผูใ้ชบ้รกิารตกลงยินยอมใหธ้นาคารปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรอืกฎเกณฑด์ังกลา่วได  ้
ขอ้ 4  กำรสิน้สุดของบริกำรและผลกำรสิน้สุด 

4.1 ผูใ้ชบ้รกิารตกลงยินยอมให้ธนาคารมสีิทธิระงบั และ/หรอืยกเลิกบริการเมื่อใดก็ได ้ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางส่วน หรอืเฉพาะผูใ้ช้บริการรายใดรายหน่ึง 
โดยธนาคารจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า เวน้แต่ในกรณีดังต่อไปนี ้ ผูใ้ชบ้รกิารตกลงว่าธนาคารมสีิทธิระงบั และ/หรอืยกเลกิบรกิาร ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางส่วน
ไดท้นัทตีามท่ีธนาคารเห็นสมควรโดยไมต่อ้งแจง้ให้ทราบลว่งหน้า และธนาคารไมต่อ้งรบัผดิชอบในความเสยีหายใดๆ ท่ีเกิดจากการด าเนินการดังกล่าว 

4.1.1 ขอ้มลู รายละเอียด ค ารบัรองหรอืค ายืนยันใดๆ ท่ีผูใ้ชบ้รกิารใหไ้วแ้ก่ธนาคาร ไมเ่ป็นความจรงิ ไมถู่กตอ้ง หรอือาจก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ
ในสาระส าคัญ  

4.1.2 ปรากฏขอ้เท็จจรงิท่ีธนาคารเชื่อไดว้า่ ขอ้มลูและ/หรอืรายละเอียดต่างๆ ท่ีผูใ้ชบ้รกิารแจง้แก่ธนาคารใหด้ าเนินการตามใบสมคัร หรอืการใช้
บริการของผูใ้ช ้บริการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางท่ีไม่เป็นคุณ อาจกระทบต่อสิทธิของธนาคารหรือบุคคลอื่น อาจมีวัตถุประสงค์อันไม่ชอ บดว้ย
กฎหมาย อาจขดัต่อความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อาจท าใหธ้นาคารปฏิบัติผดิกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง หรืออาจส่งผล
กระทบต่อภาพลกัษณข์องธนาคาร 

4.1.3 ผูใ้ชบ้รกิารปฏิบัติผดิเงือ่นไขการใชบ้รกิารนีไ้มว่า่ขอ้หน่ึงขอ้ใด รวมถึงการไมช่ าระค่าธรรมเนียม/ค่าบรกิาร/ค่าใชจ้่าย/ค่าปรบั/ภาษีอากร 
4.1.4 มเีหตุการณใ์ดเกิดขึน้หรอือาจจะเกิดขึน้อันท าใหธ้นาคารเชื่อไดว้า่จะมีผลกระทบต่อการด าเนินกิจการหรอืความสามารถในการช าระหนี ้

ของผูใ้ชบ้รกิาร รวมถึงแต่ไมจ่  ากัดเพยีงผูใ้ชบ้รกิารเลกิกิจการ ถูกเพกิถอนทะเบียน ถูกระงบัไมใ่หด้ าเนินธุรกิจ หรอืช าระบัญชี 
4.1.5 ธนาคารไมส่ามารถหักเงนิเพือ่ด าเนินการตามใบสมคัร และเงือ่นไขการใชบ้รกิารนี ้  
4.1.6 ธนาคารตอ้งปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

4.2 ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้รกิารประสงคจ์ะยกเลกิการใชบ้รกิารใดบรกิารหน่ึง หรอืทุกบรกิารตามเงือ่นไขการใชบ้รกิารนี ้ ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคาร
ทราบลว่งหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วนั ผา่นช่องทางต่างๆ ของธนาคาร และด าเนินการต่างๆ ตามท่ีธนาคารก าหนด ทัง้นี ้ ธนาคารจะ
ยกเลิกการใช้บริการตามความประสงคข์องผูใ้ชบ้ริการโดยเรว็ภายใน 30 วัน นับแต่ธนาคารไดร้ับแจ้งความประสงคย์กเลิกการใชบ้ริการและเอกสาร
ประกอบจากผูใ้ชบ้รกิารครบถว้น โดยการยกเลกิจะมผีลสมบูรณเ์มือ่ธนาคารแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ 

4.3 กรณีท่ีเงือ่นไขการใชบ้รกิารนีส้ิน้สดุลง ไมว่า่ดว้ยเหตุใด ไมเ่ป็นการยกเลกิภาระหนา้ท่ีใดๆ ซึ่งผูใ้ชบ้รกิารยังปฏิบัติไมค่รบถว้นตามเงือ่นไขการใช้
บรกิารนี ้จนกวา่ผูใ้ชบ้รกิารจะปฏิบัติภาระหนา้ท่ีดังกลา่วจนครบถ้วนแลว้ 
ค ำแนะน ำ เงือ่นไข และคู่มือกำรใชบ้ริกำร Online Direct Debit-RDD-RCDD ส ำหรับผู้ช ำระเงนิ (Payer) 

บรกิาร Online Direct Debit-RDD-RCDD ส าหรบัผูช้  าระเงนิ (Payer) เป็นบรกิารเพือ่อ านวยความสะดวกให้ผูใ้ชบ้รกิารช าระหนีท่ี้ผูใ้ชบ้รกิารมกัีบบริษัท
ผูร้บัเงนิ (คู่คา้) ของผูใ้ชบ้รกิาร (“คู่คา้”) โดยผูใ้ชบ้รกิารตกลงยินยอมใหธ้นาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูใ้ช ้บริการเขา้บัญชีเงินฝากของคู่ค้าผ่าน
บรกิารรบัช าระเงินด้วยการหักบัญชีแบบออนไลน ์ (Online Direct Debit : ODD), บรกิารช าระเงินด้วยการหักบัญชีอัตโนมตัิ (Real Time Direct Debit : RDD), 
บรกิารรบัช าระค่างวดอัตโนมตัิกสกิรไทย (K-Payment Plan Services : RCDD) ผูใ้ชบ้รกิารตกลงดังนี ้

1. ผูใ้ชบ้รกิารสามารถช าระค่าสนิค้าและ/หรอืบริการไดต้ามจ านวนเงนิ จ านวนครัง้ วนั เวลา และเงือ่นไขท่ีธนาคารก าหนด โดยไมต่อ้งมาติดต่อธนาคาร 
2. บรกิารนีใ้ชไ้ดเ้ฉพาะกับคู่คา้ท่ีมบีัญชีเงนิฝากอยู่กับธนาคารเท่านัน้ 
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3. ผูใ้ชบ้รกิารหรอืคู่ค้า (ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการมอบหมายใหคู้่ค ้าสง่ค าสั่ง) จะสง่ค าสั่งหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการและน าเงินเข ้าบัญชี
เงนิฝากของคู่ค้าให้แก่ธนาคาร ในรูปขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส ์ ผา่นบรกิารรบัช าระเงินด้วยการหักบัญชีแบบออนไลน์ (Online Direct Debit : ODD), บรกิาร
ช าระเงนิดว้ยการหักบัญชีอัตโนมตัิ (Real Time Direct Debit : RDD), บรกิารรบัช าระค่างวดอัตโนมตัิกสกิรไทย (K-Payment Plan Services : RCDD) 

4. เมือ่ธนาคารได้รบัค าสั่งจากผูใ้ชบ้รกิารหรอืคู่ค้า (ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการมอบหมายให้คู่ค ้าสง่ค าสั่ง) ผูใ้ชบ้รกิารตกลงยินยอมใหธ้นาคารหักเงิน
จากบัญชีเงนิฝากของผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอยู่กับธนาคาร เท่ากับจ านวนตามค าสั่งทันที และน าเงนิดังกล่าวเขา้บัญชีเงนิฝากของคู่ค้า ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่
ธนาคารหักเงนิดังกลา่ว 

5. ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการมบีัญชีกระแสรายวนัและวงเงนิกูเ้บิกเงินเกินบัญชี การสั่งจ่ายหรือหักเงนินอกจากจะเป็นไปตามหนังสือสัญญากู้ เบิกเงิน
เกินบัญชีท่ีผูใ้ชบ้รกิารท าไวกั้บธนาคารแลว้ ผูใ้ชบ้รกิารตกลงยินยอมใหธ้นาคารหรอืคู่ค้า (ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้รกิารมอบหมายใหคู้่ค ้าสง่ค าสั่ง) สั่งจ่ายหรอืหักเงินจาก
บัญชีกระแสรายวนัดังกล่าวได ้ โดยใหถื้อวา่เป็นหนีกู้เ้บิกเงนิเกินบัญชีซึ่งผูใ้ชบ้ริการตกลงช าระคืนให้แก่ธนาคารตามหนังสือสญัญากู้ เบิกเงนิเกินบัญชีดังกล่าว 

6. กรณีท่ีคู่คา้ใชบ้รกิารช าระเงนิดว้ยการหักบัญชีอัตโนมตัิ แบบ Payment with Hold 
6.1 เมือ่ธนาคารไดร้บัค าสั่งจากผูใ้ชบ้รกิารหรอืคู่ค้า (ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้รกิารมอบหมายใหคู้่คา้สง่ค าสั่ง) ใหกั้นเงนิในบัญชีเงนิฝากของผูใ้ชบ้ริการ 

เพือ่ช าระค่าสนิค้าและ/หรอืบรกิาร ผูใ้ชบ้รกิารตกลงยินยอมให้ธนาคารกันเงนิในบัญชีเงินฝากดังกล่าวเท่ากับจ านวนตามค าสั่ง และจะไมถ่อน/โอนเงิน
จ านวนท่ีกันไวอ้อกจากบัญชีเงนิฝากดังกลา่ว 

6.2 ในกรณีท่ีเงนิในบัญชีเงินฝากดังกลา่วนอ้ยกว่าจ านวนตามค าสั่ง ธนาคารจะไมกั่นเงนิ และผูใ้ชบ้รกิารจะไม่สามารถท าธุรกรรมครัง้นั้นได้ 
โดยผูใ้ชบ้รกิารตกลงช าระเงนิใหแ้ก่คู่คา้โดยตรงและธนาคารไมต่อ้งรบัผดิชอบใดๆ ต่อผูใ้ชบ้รกิารหรอืคู่คา้ 

6.3 เมื่อธนาคารไดร้ับค าสั่งจากผูใ้ชบ้ริการหรือคู่คา้ (ในกรณีท่ีผูใ้ช ้บรกิารมอบหมายให้คู่ค ้าส่งค าสั่ง) ให้หักเงินจ านวนท่ีกันไว ้ผู ้ ใช้บริการ 
ตกลงยินยอม ใหธ้นาคารหักและน าเงนิจ านวนดังกล่าวเขา้บัญชีเงนิฝากของคู่คา้ 

6.4 ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้รกิารมอบหมายใหคู้่คา้สง่ค าสั่ง ผูใ้ชบ้รกิารตกลงยินยอมใหธ้นาคารด าเนินการ ดังนี  ้
6.4.1  กรณีจ านวนเงนิตามค าสั่งให้หักเงินมากกวา่จ านวนเงนิท่ีกันไว ้

 หากเงนิในบัญชีเงนิฝากนอ้ยกวา่จ านวนเงนิตามค าสั่งใหหั้กเงนิ: ใหหั้กเงนิเท่ากับจ านวนเงนิท่ีกันไว ้   

 หากเงนิในบัญชีเงนิฝากเท่ากับหรอืมากกว่าจ านวนเงนิตามค าสั่งใหหั้กเงนิ: ใหหั้กเงนิเท่ากับจ านวนเงนิตามค าสั่งให้หักเงนิ  
6.4.2 กรณีจ านวนเงินตามค าสั่งให้หักเงนิน้อยกว่าจ านวนเงินท่ีกันไว ้ ใหหั้กเงนิเท่ากับจ านวนตามค าสั่งให้หักเงิน และให้ถือว่ายกเลิก

การกันเงนิในสว่นท่ีเหลือ เวน้แต่คู่คา้จะสั่งใหกั้นเงนิในสว่นท่ีเหลอืเพือ่หักบัญชีในคราวต่อไป 
7. หากจ านวนเงินท่ีคู่ค้าแจ้งธนาคารไม่ถูกตอ้ง แต่ธนาคารได้หักและน าเงินเขา้บัญชีเงินฝากของคู่คา้แลว้ ผูใ้ช ้บริการจะเรียกรอ้งเงินจ านวน

ดังกลา่วคืนจากคู่คา้โดยตรง 


