
9935035-03-21 
(v4e/0619/KB989/0820)                                                         1/11 

ค ำขอยินยอมหักบัญชีบริกำร Online Direct Debit-RDD-RCDD                  
ส ำหรับผู้ช ำระเงิน (Payer) 
 

ส่วนที ่1: ขอ้มูลผู้ขอใช้บริกำร 

1.1 ข้อมูลท่ัวไป 

ชื่อผู้ขอใช้บริกำรภำษำไทย (กรณีนิติบคุคล ระบชุื่อนิติบคุคล)                                                 

…............................................................................................................................. ............................................................................. 

ชื่อผู้ขอใช้บริกำรภำษำอังกฤษ (ตวัพิมพใ์หญ่) (กรณีนิติบคุคล ระบชุื่อนิติบคุคล) 

                                                

                                                        

ผู้ติดต่อหลักของผู้ขอใช้บริกำร (เพื่อติดต่อประสานงานเป็นตวักลางในการรบั-ส่ง/ยืนยนัค าสั่ง-ขอ้มลู/เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชบ้ริการเท่านัน้) 

ชื่อ-นำมสกุล................................................................................................ ...... ต ำแหน่ง.….……....................................................... 

Email Address (ตวัพิมพใ์หญ่)                                                                                                          

                                      

โทรศัพทม์ือถือ (ในประเทศไทย)                                     

โทรศัพท ์                                                                             ต่อ                                       

*หมายเหต ุ– ผูข้อใชบ้ริการตกลงยินยอมใหผู้ต้ิดต่อหลกัเป็นตวัแทนผูข้อใชบ้ริการ ในการติดต่อประสานงานเป็นตวักลางในการแจง้/ยืนยนั/แก้ไข/
เปลี่ยนแปลงและจัดส่งขอ้มลูและ/หรือเอกสารใดๆ ของผูข้อใชบ้ริการและ/หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง การรบัแจง้ขอ้มลูและ/หรือเอกสารใดๆ ท่ีธนาคารแจง้
และ/หรือน าส่งใหแ้ก่ผู้ขอใชบ้ริการ ทัง้นี ้ธนาคารจะด าเนินการแจง้ ยืนยัน การสมคัร/แก้ไข เปลี่ยนแปลงขอ้มูลตามที่ไดร้บัแจง้จากผูต้ิดต่อหลัก 
ผ่านทาง โทรศพัท/์โทรศพัทม์ือถือ และ/หรือ E-mail ท่ีระบขุา้งตน้ตามช่องทางและวิธีการท่ีธนาคารก าหนด โดยผูข้อใชบ้ริการยอมรบัการกระท าของ
ผูต้ิดต่อหลกัมีผลผกูพนัผูข้อใชบ้ริการทุกประการ 

ทีอ่ยู่ส ำหรับกำรติดต่อ   

 เหมือนกบัท่ีอยู่ตามหนงัสือรบัรองนิติบคุคล / เอกสารจดัตัง้ 

ชื่อสถานท่ีติดต่อ..................................................................................... .............................................................. .................................. 

เลขท่ี......................... อาคาร................................................................................... ชัน้................ หอ้งเลขท่ี................... หมู่ท่ี............... 

หมู่บา้น................................. ตรอก/ซอย....................................... ถนน......................................... แขวง/ต าบล…..................................  

เขต/อ าเภอ.......................................................... จงัหวดั.................................................................. รหสัไปรษณีย ์                                                                         
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ผูข้อใชบ้ริการรบัรองว่าการสมคัรผลิตภณัฑ/์บริการดงักล่าวเป็นไปตามความประสงคข์องผูข้อใชบ้ริการ และรายละเอียดต่างๆ ท่ีใหไ้ว้
ส  าหรบัการสมคัรผลิตภณัฑ/์บริการดงักล่าว เป็นความจริงทุกประการ ทัง้นี ้ผูข้อใชบ้ริการรบัทราบ เขา้ใจ ตกลงผกูพนัและปฏิบตัิตามใบสมัครนี ้
ตามรายละเอียดในส่วนท่ี 1 ขอ้มลูผูข้อใชบ้ริการ ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูบริการ และค าแนะน า เงื่อนไข และคู่มือการใชบ้ริการ* (ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ 
เช่น ค าแนะน า หลกัเกณฑ ์ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของผลิตภณัฑ/์บริการ การช าระค่าธรรมเนียม/ค่าใชจ้่าย/ค่าปรบั สญัญาสินเชื่อท่ีเก่ียวข้อง 
การกระท าโดยใชร้หสัผ่าน (PIN) ตามแต่กรณี) ท่ีไดร้บัในวนัสมคัร และ/หรือท่ีอยู่ในเว็บไซต/์ประกาศต่างๆ ของธนาคารท่ีเก่ียวกับผลิตภณัฑ/์บริการ 
โดยใหถื้อว่าเป็นส่วนหน่ึงของใบสมคัรนีด้ว้ย 

 

ผูข้อใชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารเก็บรวบรวมและใชข้อ้มลูส่วนบคุคล และ/หรือขอ้มลูใดๆ ของผู้ขอใชบ้ริการ โดยมีวตัถปุระสงค์
ท่ีจ าเป็นเพื่อการใหบ้ริการแก่ผู้ขอใชบ้ริการ การด าเนินการตามค าขอของผู้ขอใชบ้ริการก่อนใหบ้ริการ การมอบหมายงานใหผู้อ้ื่นด าเนินการ
แทนธนาคารเพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการ เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถาม เป็นตน้ การโอนสิทธิและ/หรือหนา้ท่ี 
และ/หรือการจัดการขอ้รอ้งเรียน นอกจากนี ้ผู้ขอใชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวไดท้ัง้ในประเทศและต่างประเทศ
ใหแ้ก่ ผูใ้หบ้ริการภายนอก ตวัแทนของธนาคาร ผูร้บัจา้งช่วงงานต่อ พนัธมิตรทางธุรกิจท่ีออกผลิตภณัฑร์ว่มกันในลกัษณะ co-brand ผูส้นใจ
จะเขา้รบัโอนสิทธิ/หนา้ท่ี ผูร้บัโอนสิทธิ/หนา้ท่ี และ/หรือผูใ้หบ้ริการ Cloud Computing และยินยอมใหผู้ร้บัขอ้มลูจากธนาคารดงักล่าว เก็บรวบรวม 
ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวต่อไปไดภ้ายใตว้ัตถุประสงคด์ังกล่าว ทั้งนี ้รายละเอียดอื่นๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบคุคลในเว็บไซตข์องธนาคาร www.kasikornbank.com/th/privacy-policy 

 

ในกรณีท่ีผูข้อใชบ้ริการมีการใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดแก่ธนาคารเพื่อด าเนินการใดๆ ท่ีเ ก่ียวขอ้งกับวตัถุประสงคข์า้งตน้ 
ผูข้อใชบ้ริการขอรบัรองว่าไดร้บัความยินยอมจากบุคคลอื่นดงักล่าว หรือไดอ้าศยัหลกัเกณฑอ์ื่นทางกฎหมายในการใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของ
บคุคลอื่นดงักล่าวแก่ธนาคาร และไดแ้จง้ใหบ้คุคลอื่นดงักล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลตาม
นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลขา้งตน้แลว้ 

ขอ้ควรระวงั!! 

• ผูข้อใชบ้ริการควรเขา้ใจในผลิตภัณฑ/์บริการ และค าแนะน า เงื่อนไข และคู่มือการใชบ้ริการ ก่อนตดัสินใจลงลายมือชื่อ โดยเจา้หน้าท่ี
ธนาคารได้ให้ค  าอธิบายข้อมูลผลิตภัณฑ์/บริการให้ครบถ้วนและตอบข้อซักถามจนกระจ่างแล้ว หากมีข้อสงสัยหรือต้องการ
สอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม สามารถติดต่อไดท่ี้ K-BIZ Contact Center โทร. 02-8888822 

• ส าหรบัผลิตภณัฑส์ินเชื่อท่ีเก่ียวขอ้ง ธนาคารจะคิดดอกเบีย้/ค่าธรรมเนียม/ค่าใชจ้่ายตัง้แต่วันท่ีผูข้อใชบ้ริการไดร้บัสินเชื่อไปจา ก
ธนาคาร กรณีผูข้อใชบ้ริการผิดนดัช าระหนี/้ผิดสญัญา จะมีดอกเบีย้ และค่าใชจ้่ายในการติดตามทวงถามหนีเ้พิ่ม 

*หมายเหต ุ- รหสัมาตรฐานสิ่งพิมพข์องค าแนะน า เงื่อนไข และคู่มือการใชบ้ริการ : 9930020-12-20 (v3e/0419/KB989/0820) 
 

 
 
 

 
ลงลายมือชื่อ  
............................................................................................................................. ....................................................... 

 

(ผูม้ีอ  านาจลงนาม.......................................................... ............................................................................................ ...) ชื่อตวับรรจง 
     /     /      

 
 

*หมายเหต ุ- กรณีไม่ระบวุนัท่ีลงนาม ธนาคารจะยึดจากวนัท่ีท่ีไดร้บัเอกสารเป็นวันท่ีลงนาม 

ตราประทบั 
(ถา้มี) 

 
อากรแสตมป์ 
    30 บาท 
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ส่วนที ่2: ขอ้มูลบริกำร 

2.1 ข้อมูลบัญชีที่ต้องกำรสมัครใช้บริกำรและหักค่ำธรรมเนียม 

เลขทีบ่ัญชี 
ชื่อบัญชี 

(กรณีตอ้งการแสดงชื่อบญัชีภาษาองักฤษ 
โปรดระบเุป็นภาษาองักฤษ) 

ลำยมือชื่อเจ้ำของบัญชี 
ตรำประทับ (ถา้มี) 

                                                      

ผลและลำยมือชื่อผู้ตรวจสอบ 
(ส  าหรบัเจา้หนา้ท่ีธนาคาร) 

 ถูกต้อง    ไม่ถูกต้อง  
โปรดระบุเหตุผล………………....……........... 
.................................................................... 

ผู้ตรวจสอบลงนำม พร้อมประทับตรำสำขำ 
…...……………………………………… 
(……………….…………………………) 

*หมายเหต ุ- กรณีตอ้งการระบบุญัชีเพิ่มเติม โปรดระบเุอกสารแนบ : ขอ้มลูบญัชี 

2.2 ข้อมูลค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำร 

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม 
อัตรำค่ำธรรมเนียม 

(กรณีไม่ระบคุ่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมจะเป็นไปตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมของธนาคาร) 

ค่าธรรมเนียมบริการจ่ายค่าพิธีการศลุกากร
กสิกรไทย (K-Customs Service) 

• ค่าธรรมเนียมรายปี              บาท (ผูข้อใชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารหกัค่าธรรมเนียม
ในวนัท าการแรกของเดือน โดยเริ่มเก็บในปีถดัไปนบัจากเดือนท่ีเปิดใหบ้ริการ) 

ค่าธรรมเนียมการท ารายการ • กรณีบริษัทผู้รบัเงิน (คู่ค้า) เป็นผู้ร ับภาระค่าธรรมเนียม บริษัทผู้ร ับเงิน (คู่ค้า) จะช าระ
ค่าธรรมเนียมใหแ้ก่ธนาคารตามทีเ่รียกเก็บ 

• กรณีผูช้ ำระเงิน เป็นผูร้บัภาระค่าธรรมเนียม ผูข้อใชบ้ริการ (ผูช้  าระเงิน) ตกลงยินยอมให้
ธนาคารหกัค่าธรรมเนียมจากบญัชีผูข้อใชบ้ริการ (ผูช้  าระเงิน) ทนัทีท่ีเกิดรายการ โดยใช้
อัตราค่าธรรมเนียมตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร  หรือ ตามอัตรา
ค่าธรรมเนียมที่ไดต้กลงไวก้บับริษัทผูร้บัเงิน (คู่คา้) 

2.3 ข้อมูลบริษัทผู้รับเงิน (คู่ค้ำ) และข้อมูลผู้ใช้งำนระบบ 

ชื่อบริษัทผู้รับเงิน 
ข้อมูลผู้ใช้งำน (ผูใ้ชง้านยืนยนัการท ารายการเพียง 1 ท่าน เท่านัน้) 

(โปรดระบขุอ้มลูใหค้รบถว้น ธนาคารจะด าเนินการส่ง User ID ผ่าน Email และ Password ผ่าน SMS) 

 ส  านกังานประกันสงัคม 
 กรมสรรพากร 
 กรมสรรพสามิต 
 การประปานครหลวง 
 อื่นๆ.................................. 

................................................. 

* ก รณี ร ะ บุ อื่ น ๆ  โ ป ร ด ติ ด ต่ อ
เจ้ำหนำ้ที่ธนำคำร เพื่อยืนยนัขอ้มูล
ผูร้บัช ำระเงนิก่อนสมคัรใชบ้ริกำร 

ผูใ้ชง้ำนคนที ่1 
ชื่อ-นำมสกุล.................................................................................................................................. 
Email Address (ตวัพิมพใ์หญ่)                                                                             

โทรศัพทม์ือถือ (ในประเทศไทย)     
 

ผูใ้ชง้ำนคนที ่2 (ถา้มี) 
ชื่อ-นำมสกุล....................................................................................................................... ........... 
Email Address (ตวัพิมพใ์หญ่)                                                                             

โทรศัพทม์ือถือ (ในประเทศไทย)                                                                                   

*หมายเหต ุ- ผูใ้ชง้านยืนยนัการท ารายการเพียง 1 ท่าน เท่านัน้ รายการจะมีผลในทนัที 
                 - กรณีตอ้งการระบผุูใ้ชง้านเพิ่มเติม โปรดระบเุอกสารแนบ : ขอ้มลูผูใ้ชง้าน 
                 - กรณีช าระเงินใหแ้ก่ผูร้บัเงิน (คู่คา้) ท่ีตอ้งการระบรุหสัอา้งอิงเฉพาะ โปรดระบเุอกสารแนบ : ขอ้มลูบริษัทผูร้บัเงิน (คู่คา้) 
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ชื่อบริษัทผู้รับเงิน 
ข้อมูลผู้ใช้งำนและเงื่อนไขกำรอนุมัติ (แบบมีผูต้รวจสอบและผูอ้นมุตัิรายการตามล าดบั) 

(โปรดระบขุอ้มลูใหค้รบถว้น ธนาคารจะด าเนินการส่ง User ID ผ่าน Email และ Password ผ่าน SMS) 

 ส  านกังานประกันสงัคม 
 กรมศลุกากร 
 การยางแห่งประเทศไทย 
 การบินไทย 
 หอการคา้ไทย 
 กสทช. 
 อื่นๆ.................................. 

................................................. 

* ก รณี ร ะ บุ อื่ น ๆ  โ ป ร ด ติ ด ต่ อ
เจ้ำหนำ้ที่ธนำคำร เพื่อยืนยนัขอ้มูล
ผูร้บัช ำระเงนิก่อนสมคัรใชบ้ริกำร 

ผูต้รวจสอบรำยกำรคนที ่1  
ชื่อ-นำมสกุล............................................................................................................................... ... 
Email Address (ตวัพิมพใ์หญ่)                                                                             

โทรศัพทม์ือถือ (ในประเทศไทย)                                                                                                                                                                            

ผูต้รวจสอบรำยกำรคนที ่2 (ถา้มี) 
ชื่อ-นำมสกุล....................................................................................................................... ........... 
Email Address (ตวัพิมพใ์หญ่)                                                                             

โทรศัพทม์ือถือ (ในประเทศไทย)                                                                                                                                                                           
 

ผูอ้นมุตัริำยกำรคนที ่1 
ชื่อ-นำมสกุล...................................................................................................................... ............ 
Email Address (ตวัพิมพใ์หญ่)                                                                          

โทรศัพทม์ือถือ (ในประเทศไทย)                                                                                                                                                             

ผูอ้นมุตัริำยกำรคนที ่2 (ถา้มี) 

ชื่อ-นำมสกุล............................................................................................................ ...................... 
Email Address (ตวัพิมพใ์หญ่)                                                                

โทรศัพทม์ือถือ (ในประเทศไทย)                                                                                                                                                  
 

เงือ่นไขการอนุมัติรายการ 
 อนมุตัิเพียง 1 ท่าน   อนมุตัิ 2 ท่านรว่มกนั  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ ................................................ 

............................................................................................................................. .......................... 

*หมายเหต ุ- กรณีไม่ระบเุงื่อนไขการอนมุตัิรายการ ธนาคารจะก าหนดเป็นอนมุตัิรายการเพียง 1 ท่าน 
                 - กรณีตอ้งการระบผุูใ้ชง้านเพิ่มเติม โปรดระบเุอกสารแนบ : ขอ้มลูผูใ้ชง้าน 
                 - กรณีช าระเงินใหแ้ก่ผูร้บัเงิน (คู่คา้) ท่ีตอ้งการระบรุหสัอา้งอิงเฉพาะ โปรดระบเุอกสารแนบ : ขอ้มลูบริษัทผูร้บัเงิน (คู่คา้) 

ชื่อบริษัทผู้รับเงิน 
รำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถา้มี) 

Comcode / Payee Shortname บริกำร (ODD / RDD / RCDD) 

   

   

*หมายเหต ุ– ผูใ้ชบ้ริการโปรดติดต่อบริษัทผูร้บัเงิน (คู่คา้) หรือเจา้หนา้ท่ีธนาคาร เพื่อยืนยนัขอ้มลูผูร้บัช าระเงินก่อนสมคัรใชบ้ริการ 

2.4 บริกำรรับใบเสร็จค่ำธรรมเนียมกำรท ำรำยกำรและค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ผ่ำน Email (โปรดระบ ุEmail Address ดว้ยตวัพิมพใ์หญ่) 

1.                                                          

2.                                                                                                                

3.                                                                                                      

4.                                                          

5.       

*หมายเหต ุ- กรณีไม่ไดร้ะบ ุEmail ธนาคารจะด าเนินการจดัส่งใบเสรจ็ค่าธรรมเนียม ผ่าน Email ของผูต้ิดต่อหลกั ที่ระบไุวใ้นส่วนท่ี 1 
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ค ำแนะน ำ เงือ่นไข และคู่มือกำรใช้บริกำร Online Direct Debit-RDD-RCDD ส ำหรับผู้ช ำระเงนิ (Payer) 

ผูข้อใชบ้ริการที่มีช่ือปรากฏและลงลายมือชื่อในใบสมคัร (“ผูใ้ชบ้ริการ”) ตกลงใชบ้ริการ Online Direct Debit-RDD-RCDD ส าหรบัผูช้  าระเงิน (Payer) กบั 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ดงันี ้

ค ำแนะน ำ เง่ือนไข และคู่มือกำรใช้บริกำรท่ัวไป 
ข้อ 1  หลักเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1.1 เม่ือผูใ้ชบ้ริการลงทะเบียน/สมคัรใชบ้ริการตามกระบวนการของธนาคารเรียบรอ้ยแลว้ ธนาคารจะแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบผลการลงทะเบียน/
สมคัรใชบ้ริการ และก าหนดเวลาเริ่มใชบ้ริการได ้ผ่านช่องทางที่ธนาคารก าหนด 

 ผูใ้ชบ้ริการสามารถระบ/ุสรา้งบญัชีผูใ้ชง้าน (User ID) ไดต้ามจ านวนที่ธนาคารก าหนด โดยบญัชีผูใ้ชง้าน (User ID) ในแต่ละหนา้ที่จะสามารถ
ท ารายการไดภ้ายใตห้นา้ที่และเง่ือนไขที่ก าหนดในใบสมคัร   

 “ผู้ใช้งำน” หมายถึง บุคคลที่ผูใ้ชบ้ริการระบุใหเ้ป็นผูต้ิดต่อหลกั ผูต้ิดต่อประสานงาน Administrator Maker Viewer Verifier หรือ Authorizer 
และ/หรือบุคคลที่ผูใ้ชบ้ริการมอบหมาย โดยผูใ้ชบ้ริการสามารถเปลี่ยนแปลงผูใ้ชง้านไดโ้ดยแจง้ใหธ้นาคารทราบล่วงหนา้ตามวิธีการที่ระบุ ไวใ้นเงื่อนไข 
การใชบ้ริการนี ้

1.2 ในกรณีที่ผูใ้ชบ้ริการและ/หรือผูใ้ชง้านใชบ้ญัชีผูใ้ชง้าน (User ID) รหสัผ่าน (Password) PIN Token One Time Password (OTP) บตัรเอทีเอ็ม 
บตัรเดบิต บตัรเครดิต รหสัลบั แผ่นจานแม่เหล็กที่บรรจุโปรแกรม และ/หรือเครื่องมืออ่ืนใด ในการ Log in เขา้ใชบ้ริการต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การโอนเงิน
เขา้หรือออกจากบญัชีเงินฝาก (รวมเรียกว่า “เคร่ืองมือโอนเงิน”) ผูใ้ชบ้ริการตกลง ดงันี ้

1.2.1 เม่ือผูใ้ชบ้ริการไดร้บัอนมุตัิใหใ้ชบ้ริการแลว้ ธนาคารจะส่งเครื่องมือโอนเงินไปยงัช่องทางรบัขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการและ/หรือผูใ้ชง้าน โดย
ในการเขา้สู่ระบบครัง้แรก ระบบจะบงัคบัใหเ้ปลี่ยนเครื่องมือโอนเงินโดยอตัโนมตัิ ทัง้นี ้“ช่องทำงรับข้อมูล” หมายถึง ที่อยู่ Email Address หมายเลข
โทรศพัทเ์คลื่อนที่ และ/หรือบริการ/ช่องทางอ่ืนที่ผูใ้ชบ้ริการตกลงไวก้บัธนาคาร 

1.2.2 หากธนาคารก าหนดใหจ้ะตอ้งใชบ้ริการ (ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน) ผ่านเครื่องมือโอนเงิน ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งระบเุครื่องมือโอนเงิน 
1.2.3 ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งเก็บรกัษาเครื่องมือโอนเงินไวใ้นที่ปลอดภัยและเป็นความลบัของผูใ้ชบ้ริการเท่านัน้ และจะตอ้งควบคุมใหผู้ใ้ชง้าน

ปฏิบตัิตามเงื่อนไขการใชบ้ริการนีอ้ย่างเคร่งครดัดว้ย การเปิดเผยเครื่องมือโอนเงินถือเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการใชบ้ริการนี ้หา กเกิดความเสียหาย
ประการใด (ซึ่งรวมถึงเกิดรายการโอนเงิน) จากการที่ผูใ้ชบ้ริการและ/หรือผูใ้ชง้านเปิดเผยหรือกระท าการใดๆ จนท าใหบุ้คคลอ่ืนล่วงรูห้รื อไดร้บัเครื่องมือ
โอนเงิน หรือเครื่องมือโอนเงินสูญหายหรือถูกโจรกรรม ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายดงักล่าวที่เกิดขึน้ก่อนที่ธนาคารจะอายดั หรือระงับ
การใชเ้ครื่องมือโอนเงินนัน้ ทัง้นี ้ผูใ้ชบ้ริการสามารถเปลี่ยนแปลงเครื่องมือโอนเงินไดด้ว้ยตนเองตลอดเวลา ภายใตเ้ง่ือนไขที่ธนาคารก าหนด  

1.2.4 ในกรณีที่เครื่องมือโอนเงินสญูหาย/ถกูโจรกรรม/ถูกระงับเนื่องจากผูใ้ชบ้ริการระบเุครื่องมือโอนเงินไม่ถูกตอ้งติดต่อกันตามจ านวนครัง้ที่
ธนาคารก าหนด/ลืมเครื่องมือโอนเงิน หรือครบก าหนดเวลาที่ตอ้งเปลี่ยน ผูใ้ชบ้ริการสามารถติดต่อ K-BIZ Contact Center โทรศพัท ์02-8888822 ตลอด 
24 ชั่วโมง หรือสาขาของธนาคาร ในวนัและเวลาท าการของธนาคาร 

1.2.5 ผูใ้ชบ้ริการสามารถอายดัหรือระงับการใชเ้ครื่องมือโอนเงินหรือการโอนเงินที่มีขอ้ตกลงล่วงหนา้ หรือระงับการใชบ้ริการได ้โดยติดต่อ  
K-BIZ Contact Center โทรศพัท ์02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสาขาของธนาคาร ในวนัและเวลาท าการของธนาคาร โดยธนาคารจะด าเนินการ 
ใหแ้ลว้เสรจ็ตามระยะเวลาดงันี ้

1.2.5.1 การอายดัหรือระงบัการใชเ้ครื่องมือโอนเงิน ภายใน 24 ชั่วโมงนบัแต่เวลาที่ธนาคารไดร้บัค าสั่งหรือรบัแจง้จากผูใ้ชบ้ริการครบถว้น 
1.2.5.2 การอายัดหรือระงับการโอนเงินที่มีขอ้ตกลงล่วงหนา้ ภายใน 1 รอบบิลถัดไปนับแต่วันที่ธนาคารไดร้บัค าสั่งหรือรบัแจง้จาก

ผูใ้ชบ้ริการครบถว้น ทัง้นี ้“กำรโอนเงินทีมี่ข้อตกลงล่วงหน้ำ” หมายถึง การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสต์ามขอ้ตกลงที่ท าไวล้่วงหนา้ เช่น การหกับญัชีเพ่ือ
ช าระค่าบริการสาธารณปูโภค การหกับญัชีเพ่ือช าระค่าสินคา้/บริการ 

1.2.5.3 การระงบัการใชบ้ริการ ตามระยะเวลาที่ธนาคารก าหนดส าหรบัแต่ละบริการ 
1.2.6 เพื่อเพิ่มควำมปลอดภัยในกำรใช้บริกำร ผู้ใช้บริกำรควรหลีกเล่ียงกำรก ำหนดให้ ผู้ติดต่อหลัก ผู้ติดต่อประสำนงำน Administrator 

Viewer Maker Verifier และ Authorizer เป็นบุคคลเดียวกัน รวมทั้งหลีกเล่ียงกำรมอบเคร่ืองมือโอนเงินให้แก่ ผู้ติดต่อหลัก ผู้ติดต่อประสำนงำน 
Administrator Viewer Maker Verifier และ Authorizer ทีเ่ป็นบุคคลเดียวกัน 

1.3 ผูใ้ชบ้ริการตกลงใหผู้ใ้ชง้านมีอ านาจกระท าการแทนผูใ้ชบ้ริการในการใชบ้ริการไดต้ามเงื่อนไขการใชบ้ริการนี ้โดยผูใ้ชบ้ริการตกลงว่าการกระท า
ของผูใ้ชง้านมีผลผูกพนัผูใ้ชบ้ริการเสมือนผูใ้ชบ้ริการกระท าการเองทุกประการ และการกระท าใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การเบิกจ่าย/ ถอนเงินจาก
บญัชีเงินฝาก การโอนเงิน การหกับญัชีเงินฝาก การขอแกไ้ข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมบริการ การตกลงยอมรบัการแกไ้ข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ของบริการ/
ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใชจ้่าย/ค่าปรบั/ภาษีอากร/เงื่อนไขการใชบ้ริการ ที่ธนาคารไดแ้จง้ใหท้ราบผ่านช่องทางต่างๆ) ผ่านเครื่องมือโอนเงิน ไม่ว่าจะเป็น 
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การกระท าของผูใ้ชบ้ริการเอง ผูใ้ชง้าน หรือบุคคลอ่ืนใด และไม่ว่าโดยประการใดก็ตาม ใหถ้ือว่าถูกตอ้งสมบูรณ์ และมีผลผูกพันผูใ้ชบ้ริการเสมือน
ผูใ้ชบ้ริการกระท าการเอง รวมทัง้ใหถ้ือว่าผูใ้ชบ้ริการไดล้งลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสใ์หไ้วแ้ก่ธนาคารเพื่อเป็นหลกัฐานในการท าธุรกรร มในครัง้นัน้ๆ โดย
ถกูตอ้งสมบรูณแ์ลว้นบัแต่เวลาที่ยืนยนัท าธุรกรรม ผูใ้ชบ้ริการตกลงใหธ้นาคารสามารถใชข้อ้มลูการท าธุรกรรมดงักล่าวเป็นตน้ฉบบัเอกสารที่ใชเ้ป็นพยาน
หลกัฐานในการพิสจูนว์่าผูใ้ชบ้ริการไดท้ าธุรกรรมนัน้ และใชด้  าเนินการทางกฎหมายไดท้กุประการ 

1.4 ผูใ้ชบ้ริการยอมรบัและรบัทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกบัการใชบ้ริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์เนื่องจากผูใ้ชบ้ริการสามารถท าธุรกรรม
ดว้ยตนเองไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งมีเอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนใดยืนยนัและ/หรือมอบใหแ้ก่ธนาคารอีกแต่ประการใด เวน้แต่ธุรกรรมที่ธนาคารก าหนดใหต้อ้ง
ท าเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ิมเติมเพื่อใหถ้กูตอ้งตามวิธีการและ/หรือประเพณีของธนาคารในเร่ืองนัน้ๆ ทัง้นี ้ผูใ้ชบ้ริการตอ้งตรวจสอบยอดเงินภายหลงัจาก
ท าธุรกรรมทกุครัง้ 

1.5 ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งติดต่อ K-BIZ Contact Center โทรศพัท ์02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสาขาของธนาคาร ในวนัและเวลาท าการของ
ธนาคาร เพื่อด าเนินการดงัต่อไปนีต้ามที่ธนาคารก าหนด 

• เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของผูใ้ชบ้ริการ ผูใ้ชง้าน การใชบ้ริการ และ/หรือบญัชีที่ผกูกบับริการ 

• แจง้ระงบัการใชบ้ริการชั่วคราว (Hold) 

• ยกเลิกการระงบัใชบ้ริการชั่วคราว (Unhold) และ/หรือยกเลิกการใชบ้ริการ 
 ทั้งนี ้ การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (Reset Password) และ/หรือการปลดล็อกบัญชีผู้ใช้งาน (Unlock User ID) ผู้ใช้งานสามารถติดต่อ 
Administrator หรือ K-BIZ Contact Center โทรศพัท ์02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมง  

1.6 ผูใ้ชบ้ริการสามารถดขูอ้มูลการท ารายการช าระค่าสินคา้/บริการ และ/หรือขอ้มูลการโอนเงินยอ้นหลงัได ้และผูใ้ชบ้ริการจะไดร้บัหลกัฐานการท ารายการ
ช าระค่าสินคา้/บริการ และ/หรือขอ้มลูการโอนเงิน ผ่านช่องทางต่าง  ๆตามที่ธนาคารก าหนด  

 “หลักฐำนกำรท ำรำยกำร” หมายถึง ใบบนัทึกรายการ ใบแจง้การช าระค่าสินคา้/บริการ ใบแจง้การโอนเงิน ใบแจง้รายการ (Statement) และ
หลกัฐานอื่นใดที่ท  าดว้ยเครื่องคอมพิวเตอรห์รือสื่อบนัทึกขอ้มลูอ่ืนใดที่ใชเ้ก็บขอ้มลู หรือที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไดก้ าหนดขึน้ในอนาคต 

1.7 ในกรณีที่บญัชีเงินฝากที่ระบใุนใบสมคัรเป็นบญัชีเงินฝากของบคุคลอ่ืน (“เจา้ของบญัชี”) ผูใ้ชบ้ริการตกลงปฏิบตัิดงันี ้
1.7.1 ผูใ้ชบ้ริการจะด าเนินการใหเ้จา้ของบญัชีลงนามในหนงัสือยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของเจา้ของบญัชีตามแบบฟอรม์ที่

ธนาคารก าหนด เพ่ือท าธุรกรรมของผูใ้ชบ้ริการ และช าระค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใชจ้่าย/ค่าปรบั/ภาษีอากรที่เกิดขึน้จากการใชบ้ริการ ทัง้นี ้ผูใ้ชบ้ริการ
จะด าเนินการใหเ้จา้ของบญัชีไม่ยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมนีจ้นกว่าจะยกเลิกการใชบ้ริการ 

1.7.2 ผูใ้ชบ้ริการจะด าเนินการใหเ้จา้ของบญัชีคงเงินในบญัชีเงินฝากของเจา้ของบญัชีอย่างนอ้ยเท่ากบัรายการที่ธนาคารจะตอ้งหกัเงิน 
1.7.3 ในกรณีที่เจา้ของบญัชีแจง้ยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมและ/หรือค าสั่งใหห้กัเงิน จะท าใหธ้นาคารไม่สามารถหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก

ของเจา้ของบญัชี และผูใ้ชบ้ริการจะไม่สามารถท ารายการในครัง้นัน้ๆ ได ้โดยผูใ้ชบ้ริการจะติดตามเจรจากบัเจา้ของบญัชี เพื่อการรบัช าระหนีแ้ละ/หรือบรรดา
ภาระผกูพนัใดๆ ที่ผูใ้ชบ้ริการและเจา้ของบญัชีมีต่อกนั และ/หรือเพื่อการท าธุรกรรมของผูใ้ชบ้ริการต่อไปเอง 
 อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผูใ้ชบ้ริการหรือเจา้ของบญัชีแจง้การยกเลิกหรือเพิกถอนดงักล่าวใหธ้นาคารทราบล่าชา้จนท าใหธ้นาคารไม่อาจแกไ้ข
ขอ้มูลในระบบงานไดท้ันไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม และธนาคารไดด้ าเนินการใดๆ กับบญัชีเงินฝากของเจา้ของบญัชีตามที่ไดร้บัค าสั่งจากผูใ้ชบ้ริการแลว้ 
ผูใ้ชบ้ริการยอมรบัว่าการด าเนินการของธนาคารตามค าสั่งดงักล่าวถกูตอ้งและผูใ้ชบ้ริการจะรบัผิดชอบโดยตรงต่อเจา้ของบญัชี 

1.8 ผูใ้ชบ้ริการยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบัญชีเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการที่ระบุในใบสมัครและ/หรือบญัชีเงินฝากอ่ืนใดที่ผูใ้ชบ้ริการมีอยู่กับ
ธนาคาร เพื่อใหธ้นาคารท ารายการและ/หรือด าเนินการตามเงื่อนไขการใชบ้ริการนี ้โดยไม่จ าตอ้งบอกกล่าว  ทัง้นีธ้นาคารจะน าส่งหลกัฐานการหกับญัชี
ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบ 

1.9 ผูใ้ชบ้ริการตกลงว่า ธนาคารและผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งอยู่ภายใตก้ฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง คู่มือ ค าขอความรว่มมือ และหลกัเกณฑใ์ดๆ 
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ศาล หน่วยงานก ากบัดแูล และหน่วยงานอ่ืนใดที่มีอ านาจ (แลว้แต่กรณี) ทัง้ที่มีอยู่ในขณะนีแ้ละจะมีในภายหนา้ (รวมเรียกว่า 
“กฎหมำยและกฎเกณฑท์ีเ่ก่ียวข้อง”) หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง ผูใ้ชบ้ริการตกลงว่าในการใชบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้ง
ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้งที่เปลี่ยนแปลงนัน้ทนัทีตามที่ธนาคารจะแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบ  หากผูใ้ชบ้ริการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตาม
กฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง จนเป็นเหตุใหธ้นาคารถูกเรียกค่าปรบั ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใชจ้่าย ผูใ้ชบ้ริการตกลงรบัผิดชอบชดใช้ ค่าปรับ 
ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใชจ้่ายดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคารโดยพลนั 

1.10 ผูใ้ชบ้ริการยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทใดๆ ที่ผูใ้ชบ้ริการมีอยู่กับธนาคาร หรือเงินซึ่งอยู่ในความครอบคร อง
ดแูล และ/หรือในอ านาจสั่งการของธนาคารไม่ว่าธนาคารจะไดร้บัฝากเงิน ไดก้ารครอบครองดแูล และ/หรือไดอ้ านาจสั่งการนีม้าโดยทางใด เพื่อเขา้ช าระหนี ้
และ/หรือความรบัผิดชอบของผูใ้ชบ้ริการไดท้นัทีโดยไม่จ าตอ้งบอกกล่าว ทัง้นีธ้นาคารจะน าส่งหลกัฐานการหกับญัชีใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบ 

1.11 ในกรณีที่ผูใ้ชบ้ริการเปลี่ยนแปลงบญัชีเงินฝากที่ระบใุนใบสมคัร ไม่ว่าเม่ือใดและดว้ยเหตใุดก็ตาม ใหเ้ง่ือนไขการใชบ้ริการนี ้มีผลบงัคบัใชก้บั
บญัชีเงินฝากที่เปลี่ยนแปลงทกุประการ 
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1.12 ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถหกัเงินจากบญัชีเงินฝากที่ระบใุนใบสมคัร เพ่ือท ารายการและ/หรือด าเนินการตามเงื่อนไขการใชบ้ริการนี ้และ/
หรือเพ่ือช าระหนีแ้ละ/หรือความรบัผิดชอบของผูใ้ชบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการจะไม่สามารถท ารายการในครัง้นัน้ๆ ได้ 

1.13 หากความเสียหายเกิดขึน้จากเครื่องมือหรืออุปกรณก์ารใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการ ระบบเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที่ หรือระบบอินเทอรเ์น็ต
ขดัขอ้ง ธนาคารไม่ตอ้งรบัผิดชอบใดๆ 

1.14 ผูใ้ชบ้ริการรบัรองว่า บรรดาเอกสาร ขอ้มูล รายละเอียดใดๆ ที่ใหแ้ก่ธนาคาร ไม่ว่าในรูปแบบใดและไม่ว่าผูใ้ชบ้ริการหรือบุคคลที่ผูใ้ชบ้ริการ
มอบหมายจะเป็นผูใ้ห ้ครบถว้น ถูกตอ้งแทจ้ริง เป็นปัจจุบนั และเป็นขอ้มูลที่ธนาคารสามารถน ามาใชใ้นการใหบ้ริการและน ามาปรบัปรุงขอ้มู ลในระบบ
ของธนาคารใหเ้ป็นปัจจบุนัได ้โดยผูใ้ชบ้ริการมีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการใชบ้ริการและท าธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบับริการ ทัง้นี ้หาก
เกิดความเสียหายใดๆ เนื่องจากเอกสาร ขอ้มูล หรือรายละเอียดดงักล่าวไม่ครบถว้น ถูกตอ้งแทจ้ริง หรือเป็นปัจจุบนั หรือผูใ้ชบ้ริการไม่ มีสิทธิหรือไม่มี
ความสามารถตามกฎหมายในการใชบ้ริการหรือท าธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบับริการ ผูใ้ชบ้ริการตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบเพียงฝ่ายเดียว 

1.15 หากผูใ้ชบ้ริการประสงคจ์ะแกไ้ขขอ้มลู และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 
30 วนั หรือตามวิธีการที่ธนาคารก าหนด 

1.16 เวน้แต่ธนาคารจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน ในกรณีผูใ้ชบ้ริการพบขอ้ผิดพลาดใดๆ จากการด าเนินการที่เกี่ยวขอ้งกับบริการ ในกรณีมีเหตุตอ้ง
ระงับการด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับบริการเป็นการชั่วคราว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือในกรณีการยกเลิกการระงับการด าเนินการดั งกล่าว 
ผูใ้ชบ้ริการสามารถติดต่อ K-BIZ Contact Center โทรศัพท ์02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือช่องทางอ่ืนที่ธนาคารก าหนด พรอ้มทั้งแจง้ข้อมูลที่
เกี่ยวขอ้ง เช่น เรื่อง วนั เวลา ผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง จ านวนเงิน ลกัษณะธุรกรรม ขอ้มลูอ่ืนใดตามที่ธนาคารรอ้งขอ เม่ือผูใ้ชบ้ริการด าเนินการต่างๆ ตามกระบวนการ
ที่ธนาคารก าหนดครบถว้นสมบรูณแ์ลว้ ธนาคารจะด าเนินการที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ตรวจสอบ/แกไ้ขขอ้ผิดพลาด ระงบัการด าเนินการ ยกเลิกการระงบัการด าเนินการ 
ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ธนาคารแจง้แก่ผูใ้ช้บริการ โดยผู้ใช้บริการยังคงตอ้งรับผิดชอบการด าเนิ นการ และธุรกรรมที่เกิดขึน้ก่อนครบก าหนด
ระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้ธนาคารขอสงวนสิทธิในการไม่ด าเนินการตามค าขอใดที่ขดัต่อกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง  

1.17 ผูใ้ชบ้ริการสามารถใชบ้ริการไดต้ามจ านวนครัง้และจ านวนเงินสูงสุดตามที่ธนาคารก าหนดและ/หรือตามที่ธนาคารปลายทาง สามารถ
ใหบ้ริการได ้ทัง้นี ้ธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีเงินฝากตามจ านวนเงินและค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใชจ้่าย/ค่าปรบั/ภาษีอากร (หากมี) ตามขอ้ตกลงที่
ผูใ้ชบ้ริการมีกบัธนาคาร โดยเงินจะถกูโอนเขา้บญัชีผูร้บัโอนในวนัที่รายการมีผลตามที่แต่ละธนาคารปลายทางก าหนด  

1.18 ในกรณีที่ความผิดพลาดในการหกัเงินและ/หรือโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการที่ระบใุนใบสมคัรไม่ไดเ้กิดขึน้จากธนาคาร ผูใ้ชบ้ริการ
จะตรวจสอบและเรียกรอ้งหรือคืนเงินดงักล่าวใหแ้ก่คู่พิพาทของผูใ้ชบ้ริการโดยตรง และหากผูใ้ชบ้ริการมีขอ้ต่อสูแ้ละ/หรือสิทธิเรียกรอ้งใดๆ ก็จะไปว่ากล่าว
กนัเองกบัคู่พิพาทของผูใ้ชบ้ริการ 

1.19 ในกรณีที่มีเหตสุดุวิสยัหรือเหตุอ่ืนใดอนัท าใหธ้นาคารไม่สามารถใหบ้ริการได ้ผูใ้ชบ้ริการตกลงใหธ้นาคารพิจารณาใหบ้ริการหรือด าเนินการ
ตามที่เห็นสมควร ผูใ้ชบ้ริการตกลงใหค้วามรว่มมือแก่ธนาคารอย่างเต็มที่และทกุวิถีทางในการปรบัปรุงการใหบ้ริการของธนาคารเพื่อความสะดวกในการ
ใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการตามที่ธนาคารรอ้งขอ 

1.20 ผู้ใช้บริการตกลงว่า ธนาคารจะโอนสิทธิ ประโยชน์ และ/หรือหนา้ที่ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามเงื่อนไขการใช้บริการนีใ้หแ้ก่บุคคล  
และ/หรือสถาบันการเงินใดๆ ก็ได ้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยไม่ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผูใ้ชบ้ริการแต่อย่างใด แต่จะมีการแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบ ทั้งนี ้
ผูใ้ชบ้ริการจะโอนสิทธิ ประโยชน ์และ/หรือหนา้ที่ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนตามเงื่อนไขการใชบ้ริการนีใ้หแ้ก่บคุคลใดไม่ได ้เวน้แต่ไดร้บัความยินยอมจากธนาคาร
ล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษร 

1.21 การล่าชา้ หรืองดเวน้ใดๆ ในการใชส้ิทธิของธนาคารตามกฎหมาย หรือตามเงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนคู่มือ ระเบียบ และบันทึก เสียงของ
ธนาคารในระบบโทรศพัท ์ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิหรือใหค้วามยินยอมในการด าเนินการใดๆ แก่ผูใ้ชบ้ริการแต่ประการใด 

1.22 บรรดาหนังสือ จดหมาย ค าบอกกล่าว ข้อมูลใดๆ ที่ธนาคารส่งให้ผูใ้ช้บริการไปยังช่องทางรับขอ้มูลที่ระบุในใบสมัคร ไม่ว่าจะส่งเอง  
ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน ส่ง Email ส่ง Short Message Service (SMS) หรือส่งผ่านช่องทางรบัขอ้มูลอ่ืน ไม่ว่าจะมีผูร้บัไวห้รือไม่ 
หรือส่งใหไ้ม่ไดไ้ม่ว่าเพราะเหตุใด ใหถ้ือว่าหนังสือ จดหมาย ค าบอกกล่าว หรือขอ้มูลดังกล่าวไดส้่งถึงผูใ้ชบ้ริการโดยชอบแลว้ อนึ่ง หากมีการยา้ย 
เปลี่ยนแปลง หรือรือ้ถอนช่องทางรบัขอ้มลู ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรทนัที 

1.23 ในกรณีที่เงื่อนไขการใชบ้ริการเฉพาะของบริการใดไม่ไดร้ะบรุายละเอียดในเร่ืองใดไวเ้ป็นการเฉพาะ ใหใ้ชบ้งัคบัตามเงื่อนไขการใชบ้ริการทั่วไป 
ในกรณีที่เงื่อนไขการใชบ้ริการเฉพาะของบริการใดขดัหรือแยง้กบัเงื่อนไขการใชบ้ริการทั่วไป ใหใ้ชบ้งัคบัตามเง่ือนไขการใชบ้ริการเฉพาะของบริการนั้น และ
ใหถ้ือว่าเงื่อนไขการใชบ้ริการเฉพาะของบริการนัน้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใชบ้ริการนีด้ว้ย แต่หากมีความไม่ชดัเจนในเงื่อนไขใด ผูใ้ชบ้ริการตกลงปฏิบตัิตาม
ค าวินิจฉยัของธนาคารทกุประการ 

1.24 ถา้ขอ้ความใดในเง่ือนไขการใชบ้ริการนี ้กลายเป็นโมฆะ ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ไม่สมบูรณ ์หรือใชบ้งัคบัไม่ไดใ้นประการใด ใหข้อ้ความที่เหลือ 
ยงัคงชอบดว้ยกฎหมาย สมบูรณ ์และใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่เสียไปเพราะความเป็นโมฆะ ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ไม่สมบูรณ ์หรือใชบ้งัคบัไม่ได้
ของขอ้ความดงักล่าวนัน้ 
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1.25 เง่ือนไขการใชบ้ริการนีใ้หใ้ชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และใหศ้าลไทยเป็นศาลที่มีเขตอ านาจในการพิจารณาขอ้พิพาทที่เกิดขึน้  
1.26 เง่ือนไขการใชบ้ริการนี ้ถือเป็นส่วนหนึ่งของใบสมคัรดว้ย  

ข้อ 2  ค่ำธรรมเนียม/ค่ำบริกำร/ค่ำใช้จ่ำย/ค่ำปรับ/ภำษีอำกร 
2.1 ผูใ้ชบ้ริการตกลงช าระค่าตอบแทนการใชบ้ริการไม่ว่าจะเรียกว่าค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือชื่ออ่ืนใด ใหแ้ก่ธนาคาร ภายในก าหนดเวลาช าระ

ของค่าตอบแทนนัน้ๆ  
2.2 ผูใ้ชบ้ริการตกลงรบัผิดชอบค่าฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบับริการ (หากมี) แต่เพียงฝ่ายเดียว 

 หากธนาคารจ าตอ้งทดรองจ่ายค่าฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และ/หรือค่าใชจ้่ายดงักล่าวตามวรรคก่อนแทนผูใ้ชบ้ริการไปก่อน ผูใ้ชบ้ริการตกลง
ช าระคืนใหแ้ก่ธนาคารโดยพลนั  
ข้อ 3  กำรเปล่ียนแปลงเง่ือนไขกำรใช้บริกำร 

3.1 หากเป็นการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขที่สง่ผลใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดภาระหรือความเสีย่งที่เพิ่มขึน้ การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วจะมีผลเม่ือผูใ้ชบ้ริการใหค้วามยินยอม 
3.2 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอ่ืน ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงไดต้ามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยหากเป็นการ

เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการ (เช่น การปรบัค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการที่สอดคลอ้งกับตน้ทุนที่เพิ่มขึน้ การเปลี่ยนแปลง
ช่องทางในการใหบ้ริการ การเปลี่ยนแปลงวนัครบก าหนดช าระหนี)้ ธนาคารจะสื่อสารหรือแจง้ขอ้มูลอนัเป็นสาระส าคญัของการเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจนให้
ผูใ้ชบ้ริการทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั หรือระยะเวลาอื่นตามที่กฎหมายก าหนด 

3.3 หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ก าหนดให้ธนาคารต้องด าเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไว้เป็นการเฉพาะเป็นอย่างอ่ืน 
ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารปฏิบตัิตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑด์งักล่าวได  ้
ข้อ 4  กำรสิน้สุดของบริกำรและผลกำรสิน้สุด 

4.1 ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิระงบั และ/หรือยกเลิกบริการเม่ือใดก็ได ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรือเฉพาะผูใ้ชบ้ริการรายใดรายหนึ่ง 
โดยธนาคารจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี ้ผูใ้ชบ้ริการตกลงว่าธนาคารมีสิทธิระงบั และ/หรือยกเลิกบริการ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน
ไดทั้นทตีามที่ธนาคารเห็นสมควรโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และธนาคารไม่ตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการด าเนินการดงักล่าว 

4.1.1 ขอ้มลู รายละเอียด ค ารบัรองหรือค ายืนยนัใดๆ ที่ผูใ้ชบ้ริการใหไ้วแ้ก่ธนาคาร ไม่เป็นความจริง ไม่ถกูตอ้ง หรืออาจก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด
ในสาระส าคญั  

4.1.2 ปรากฏขอ้เท็จจริงที่ธนาคารเชื่อไดว้่า ขอ้มลูและ/หรือรายละเอียดต่างๆ ที่ผูใ้ชบ้ริการแจง้แก่ธนาคารใหด้ าเนินการตามใบสมคัร หรือการใช้
บริการของผูใ้ชบ้ริการ อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางที่ไม่เป็นคุณ อาจกระทบต่อสิทธิของธนาคารหรือบุคคลอ่ืน อาจมีวัตถุประสงคอ์ันไม่ชอบดว้ย
กฎหมาย อาจขัดต่อความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน อาจท าใหธ้นาคารปฏิบตัิผิดกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง หรืออาจส่งผล
กระทบต่อภาพลกัษณข์องธนาคาร 

4.1.3 ผูใ้ชบ้ริการปฏิบตัิผิดเงื่อนไขการใชบ้ริการนีไ้ม่ว่าขอ้หนึ่งขอ้ใด รวมถึงการไม่ช าระค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใชจ้่าย/ค่าปรบั/ภาษีอากร 
4.1.4 มีเหตกุารณใ์ดเกิดขึน้หรืออาจจะเกิดขึน้อนัท าใหธ้นาคารเชื่อไดว้่าจะมีผลกระทบต่อการด าเนินกิจการหรือความสามารถในการช าระหนี ้

ของผูใ้ชบ้ริการ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงผูใ้ชบ้ริการเลิกกิจการ ถกูเพิกถอนทะเบียน ถกูระงบัไม่ใหด้  าเนินธุรกิจ หรือช าระบญัชี 
4.1.5 ธนาคารไม่สามารถหกัเงินเพ่ือด าเนินการตามใบสมคัร และเง่ือนไขการใชบ้ริการนี ้ 
4.1.6 ธนาคารตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง 

4.2 ในกรณีที่ผูใ้ชบ้ริการประสงคจ์ะยกเลิกการใชบ้ริการใดบริการหนึ่ง หรือทกุบริการตามเงื่อนไขการใชบ้ริการนี ้ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคาร
ทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์ักษรไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร และด าเนินการต่างๆ ตามที่ธนาคารก าหนด ทัง้นี ้ธนาคารจะ
ยกเลิกการใชบ้ริการตามความประสงคข์องผูใ้ชบ้ริการโดยเร็วภายใน 30 วัน นับแต่ธนาคารไดร้บัแจง้ความประสงคย์กเลิกการใชบ้ริการและเอกสาร
ประกอบจากผูใ้ชบ้ริการครบถว้น โดยการยกเลิกจะมีผลสมบรูณเ์ม่ือธนาคารแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบ 

4.3 กรณีที่เงื่อนไขการใชบ้ริการนีส้ิน้สดุลง ไม่ว่าดว้ยเหตใุด ไม่เป็นการยกเลิกภาระหนา้ที่ใดๆ ซึ่งผูใ้ชบ้ริการยงัปฏิบตัิไม่ครบถว้นตามเงื่อนไขการใช้
บริการนี ้จนกว่าผูใ้ชบ้ริการจะปฏิบตัิภาระหนา้ที่ดงักล่าวจนครบถว้นแลว้ 
ค ำแนะน ำ เง่ือนไข และคู่มือกำรใช้บริกำร Online Direct Debit-RDD-RCDD ส ำหรับผู้ช ำระเงิน (Payer) 

บริการ Online Direct Debit-RDD-RCDD ส าหรบัผูช้  าระเงิน (Payer) เป็นบริการเพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้ใ้ชบ้ริการช าระหนีท้ี่ผูใ้ชบ้ริการมีกับบริษัท
ผูร้บัเงิน (คู่คา้) ของผูใ้ชบ้ริการ (“คู่คา้”) โดยผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการเขา้บญั ชีเงินฝากของคู่คา้ผ่าน
บริการรบัช าระเงินดว้ยการหกับญัชีแบบออนไลน ์(Online Direct Debit : ODD), บริการช าระเงินดว้ยการหกับญัชีอตัโนมตัิ (Real Time Direct Debit : RDD), 
บริการรบัช าระค่างวดอตัโนมตัิกสิกรไทย (K-Payment Plan Services : RCDD) ผูใ้ชบ้ริการตกลงดงันี ้

1. ผูใ้ชบ้ริการสามารถช าระค่าสินคา้และ/หรือบริการไดต้ามจ านวนเงิน จ านวนครัง้ วนั เวลา และเงื่อนไขที่ธนาคารก าหนด โดยไม่ตอ้งมาติดต่อธนาคาร 
2. บริการนีใ้ชไ้ดเ้ฉพาะกบัคู่คา้ที่มีบญัชีเงินฝากอยู่กบัธนาคารเท่านัน้ 
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3. ผูใ้ชบ้ริการหรือคู่คา้ (ในกรณีที่ผูใ้ชบ้ริการมอบหมายใหคู้่คา้ส่งค าสั่ง) จะส่งค าสั่งหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการและน าเงินเขา้บญัชี
เงินฝากของคู่คา้ใหแ้ก่ธนาคาร ในรูปขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส ์ผ่านบริการรบัช าระเงินดว้ยการหกับญัชีแบบออนไลน์ (Online Direct Debit : ODD), บริการ
ช าระเงินดว้ยการหกับญัชีอตัโนมตัิ (Real Time Direct Debit : RDD), บริการรบัช าระค่างวดอตัโนมตัิกสิกรไทย (K-Payment Plan Services : RCDD) 

4. เม่ือธนาคารไดร้บัค าสั่งจากผู้ใชบ้ริการหรือคู่คา้ (ในกรณีที่ผูใ้ชบ้ริการมอบหมายใหคู้่คา้ส่งค าสั่ง) ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารหกัเงิน
จากบญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการที่มีอยู่กบัธนาคาร เท่ากบัจ านวนตามค าสั่งทนัที และน าเงินดงักล่าวเขา้บญัชีเงินฝากของคู่คา้ ภายใน 24 ชั่วโมง นบัแต่
ธนาคารหกัเงินดงักล่าว 

5. ในกรณีที่ผูใ้ชบ้ริการมีบญัชีกระแสรายวนัและวงเงินกูเ้บิกเงินเกินบญัชี การสั่งจ่ายหรือหกัเงินนอกจากจะเป็นไปตามหนังสือสญัญากู้ เบิกเงิน
เกินบญัชีที่ผูใ้ชบ้ริการท าไวก้ับธนาคารแลว้ ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารหรือคู่คา้ (ในกรณีที่ผูใ้ชบ้ริการมอบหมายใหคู้่คา้ส่งค าสั่ง) สั่งจ่ายหรือหกัเงินจาก
บญัชีกระแสรายวนัดงักล่าวได ้โดยใหถ้ือว่าเป็นหนีกู้เ้บิกเงินเกินบญัชีซึ่งผูใ้ชบ้ริการตกลงช าระคืนใหแ้ก่ธนาคารตามหนังสือสญัญากู้เบิกเงินเกินบญัชีดงักล่าว 

6. กรณีที่คู่คา้ใชบ้ริการช าระเงินดว้ยการหกับญัชีอตัโนมตัิ แบบ Payment with Hold 
6.1 เม่ือธนาคารไดร้บัค าสั่งจากผูใ้ชบ้ริการหรือคู่คา้ (ในกรณีที่ผูใ้ชบ้ริการมอบหมายใหคู้่คา้ส่งค าสั่ง) ใหก้นัเงินในบญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการ 

เพื่อช าระค่าสินคา้และ/หรือบริการ ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารกันเงินในบญัชีเงินฝากดงักล่าวเท่ากับจ านวนตามค าสั่ง และจะไม่ถอน/โอนเงิน
จ านวนที่กนัไวอ้อกจากบญัชีเงินฝากดงักล่าว 

6.2 ในกรณีที่เงินในบญัชีเงินฝากดงักล่าวนอ้ยกว่าจ านวนตามค าสั่ง ธนาคารจะไม่กันเงิน และผูใ้ชบ้ริการจะไม่สามารถท าธุรกรรมครัง้นัน้ได ้
โดยผูใ้ชบ้ริการตกลงช าระเงินใหแ้ก่คู่คา้โดยตรงและธนาคารไม่ตอ้งรบัผิดชอบใดๆ ต่อผูใ้ชบ้ริการหรือคู่คา้ 

6.3 เม่ือธนาคารไดร้บัค าสั่งจากผูใ้ชบ้ริการหรือคู่คา้ (ในกรณีที่ผูใ้ช้บริการมอบหมายใหคู้่คา้ส่งค าสั่ง) ใหห้ักเงินจ านวนที่กันไว ้ผูใ้ชบ้ริการ 
ตกลงยินยอม ใหธ้นาคารหกัและน าเงินจ านวนดงักล่าวเขา้บญัชีเงินฝากของคู่คา้ 

6.4 ในกรณีที่ผูใ้ชบ้ริการมอบหมายใหคู้่คา้ส่งค าสั่ง ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารด าเนินการ ดงันี  ้
6.4.1  กรณีจ านวนเงินตามค าสั่งใหห้กัเงินมากกว่าจ านวนเงินที่กนัไว ้

• หากเงินในบญัชีเงินฝากนอ้ยกว่าจ านวนเงินตามค าสั่งใหห้กัเงิน: ใหห้กัเงินเท่ากบัจ านวนเงินที่กนัไว ้  

• หากเงินในบญัชีเงินฝากเท่ากบัหรือมากกว่าจ านวนเงินตามค าสั่งใหห้กัเงิน: ใหห้กัเงินเท่ากบัจ านวนเงินตามค าสั่งใหห้กัเงิน  
6.4.2 กรณีจ านวนเงินตามค าสั่งใหห้กัเงินนอ้ยกว่าจ านวนเงินที่กันไว ้ใหห้กัเงินเท่ากับจ านวนตามค าสั่งใหห้กัเงิน และใหถ้ือว่ายกเลิก

การกันเงินในส่วนที่เหลือ เวน้แต่คู่คา้จะสั่งใหก้นัเงินในส่วนที่เหลือเพ่ือหกับญัชีในคราวต่อไป 
7. หากจ านวนเงินที่คู่คา้แจง้ธนาคารไม่ถูกตอ้ง แต่ธนาคารไดห้กัและน าเงินเขา้บัญชีเงินฝากของคู่คา้แลว้ ผูใ้ชบ้ริการจะเรียกรอ้งเงินจ า นวน

ดงักล่าวคืนจากคู่คา้โดยตรง 
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ส ำหรับเจ้ำหน้ำทีธ่นำคำร 
เอกสำรประกอบกำรขอใช้บริกำร 
บริษัทจ ำกัด/บริษัทมหำชนจ ำกัด/ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  

• ส าเนาหนงัสือรบัรองจดทะเบียนนิติบคุคล หรือ เอกสารจดัตัง้ ฉบบัล่าสดุ อายไุม่เกิน 3 เดือน (พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

• ส าเนาบตัรประชาชน เฉพาะดา้นหนา้บตัรเท่านัน้ หรือ ส าเนา Passport ที่ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร ของผูมี้อ านาจลงนาม ผูต้ิดต่อหลกั และผูใ้ชง้าน 
(พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 

• กรณีมีการมอบอ านาจ หนังสือมอบอ านาจ และส าเนาบตัรประชาชน เฉพาะดา้นหนา้บตัรเท่านัน้ หรือ ส าเนา Passport ที่ยงัไม่หมดอายุ ณ วนัสมคัร 
ของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ (พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรณีเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศ และประกอบธุรกิจภายใต ้พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

• ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนหรือเอกสารแสดงว่าเป็นส านักงานสาขา/ส านักงานผูแ้ทน ตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างดา้วที่
นายทะเบียนกระทรวงพาณิชยอ์อกให ้(พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

• ส าเนาเอกสารจดัตัง้นิติบคุคล (ต่างประเทศ) (พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

• หนังสือมอบอ านาจ (ต่างประเทศ) ที่ผูมี้อ านาจกระท าการแทนของนิติบคุคลลงนามตามเงื่อนไขในหนังสือรบัรองการจดทะเบียน มอบอ านาจให้
ผูร้บัผิดชอบด าเนินงานในประเทศไทย และส าเนาบตัรประชาชน เฉพาะดา้นหนา้บตัรเท่านัน้ หรือ ส าเนา Passport ที่ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร 
ของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ (พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

• ส าเนาบตัรประชาชน เฉพาะดา้นหนา้บตัรเท่านัน้ หรือ ส าเนา Passport ที่ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร ของผูมี้อ านาจลงนาม ผูต้ิดต่อหลกั และผูใ้ชง้าน 
(พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

หน่วยงำนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ  

• ส าเนาพระราชบญัญัติใหท้ าการจดัตัง้ (ถา้มี) 

• ส าเนาบตัรประชาชน เฉพาะดา้นหนา้บตัรเท่านัน้ หรือ ส าเนา Passport ที่ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร ของผูมี้อ านาจลงนาม ผูต้ิดต่อหลกั และผูใ้ชง้าน 
(พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 

• กรณีมีการมอบอ านาจ หนังสือมอบอ านาจ และส าเนาบตัรประชาชน เฉพาะดา้นหนา้บตัรเท่านัน้ หรือ ส าเนา Passport ที่ยงัไม่หมดอายุ ณ วนัสมคัร 
ของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ (พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 

ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ 

• ส าเนาสญัญาจดัตัง้หา้งหุน้ส่วนสามญั พรอ้มใบทะเบียนพาณิชย ์(พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

• ส าเนาบตัรประชาชน เฉพาะดา้นหนา้บตัรเท่านัน้ หรือ ส าเนา Passport ที่ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร ของผูมี้อ านาจลงนาม ผูต้ิดต่อหลกั และผูใ้ชง้าน 
(พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 

• กรณีมีการมอบอ านาจ หนังสือมอบอ านาจ และส าเนาบตัรประชาชน เฉพาะดา้นหนา้บตัรเท่านัน้ หรือ ส าเนา Passport ที่ยงัไม่หมดอายุ ณ วนัสมคัร 
ของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ (พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 

กิจกำรร่วมค้ำ 

• ส าเนาหนงัสือรบัรอง/เอกสารจดัตัง้นิติบคุคล ของทกุบริษัท อายไุม่เกิน 3 เดือน (พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

• ส าเนาบตัรประชาชน เฉพาะดา้นหนา้บตัรเท่านัน้ หรือ ส าเนา Passport ที่ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร ของผูมี้อ านาจลงนาม ผูต้ิดต่อหลกั และผูใ้ชง้าน 
(พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 

• กรณีมีการมอบอ านาจ หนังสือมอบอ านาจ และส าเนาบตัรประชาชน เฉพาะดา้นหนา้บตัรเท่านัน้ หรือ ส าเนา Passport ที่ยงัไม่หมดอายุ ณ วนัสมคัร 
ของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ (พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 

คณะบุคคล/สมำคม/มูลนิธิ/สโมสร/สหกรณ ์

• ส าเนาใบอนญุาตจดัตัง้ (คณะบคุคล/สมาคม/มูลนิธิ/สโมสร/สหกรณ)์ และขอ้บงัคบัหรือเอกสารที่ระบถุึงผูมี้อ านาจลงนาม (พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง) 

• ส าเนาบตัรประชาชน เฉพาะดา้นหนา้บตัรเท่านัน้ หรือ ส าเนา Passport ที่ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร ของผูมี้อ านาจลงนาม ผูต้ิดต่อหลกั และผูใ้ชง้าน 
(พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 

• กรณีมีการมอบอ านาจ หนังสือมอบอ านาจ และส าเนาบตัรประชาชน เฉพาะดา้นหนา้บตัรเท่านัน้ หรือ ส าเนา Passport ที่ยงัไม่หมดอายุ ณ วนัสมคัร 
ของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ (พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 
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โรงเรียน/มหำวิทยำลัย/วิทยำลัย/สถำบัน 

• ส าเนาหนงัสือจดัตัง้โรงเรียนกบักระทรวงศกึษาธิการ/ทบวงมหาวิทยาลยั และขอ้บงัคบัหรือเอกสารที่ระบถุึงผูมี้อ านาจลงนาม (พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

• ส าเนาบตัรประชาชน เฉพาะดา้นหนา้บตัรเท่านัน้ หรือ ส าเนา Passport ที่ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร ของผูมี้อ านาจลงนาม ผูต้ิดต่อหลกั และผูใ้ชง้าน 
(พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 

• กรณีมีการมอบอ านาจ หนังสือมอบอ านาจ และส าเนาบตัรประชาชน เฉพาะดา้นหนา้บตัรเท่านัน้ หรือ ส าเนา Passport ที่ยงัไม่หมดอายุ ณ วนัสมคัร 
ของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ (พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 

สถำนฑูต/สถำนกงสุล 

• ส าเนาหนงัสือแต่งตัง้การเป็นผูบ้ริหารสงูสดุของสถานฑตู/สถานกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย (พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

• ส าเนาบตัรประชาชน เฉพาะดา้นหนา้บตัรเท่านัน้ หรือ ส าเนา Passport ที่ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร ของผูมี้อ านาจลงนาม ผูต้ิดต่อหลกั และผูใ้ชง้าน 
(พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 

• กรณีมีการมอบอ านาจ หนังสือมอบอ านาจ และส าเนาบตัรประชาชน เฉพาะดา้นหนา้บตัรเท่านัน้ หรือ ส าเนา Passport ที่ยงัไม่หมดอายุ ณ วนัสมคัร 
ของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ (พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 

วัด/มัสยิด/ศำลเจ้ำ 

• ส าเนาใบอนญุาตรบัรองสภาพวดั/ส าเนาหนงัสือส าคญัแสดงการจดทะเบียนจดัตัง้มสัยิด (บอ.3) (พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง)  

• ส าเนารายชื่อคณะกรรมการอิสลามประจ ามสัยิดชดุปัจจบุนัที่รบัรองโดยนายทะเบียน (พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง)  

• ส าเนาหนงัสือตราตัง้เจา้อาวาส (พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

• ส าเนาบตัรประชาชน เฉพาะดา้นหนา้บตัรเท่านัน้ หรือ ส าเนา Passport ที่ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร ของผูมี้อ านาจลงนาม ผูต้ิดต่อหลกั และผูใ้ชง้าน 
(พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 

• กรณีมีการมอบอ านาจ หนังสือมอบอ านาจ และส าเนาบตัรประชาชน เฉพาะดา้นหนา้บตัรเท่านัน้ หรือ ส าเนา Passport ที่ยงัไม่หมดอายุ ณ วนัสมคัร 
ของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ (พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 

บุคคลธรรมดำท ำกำรค้ำ 

• ส าเนาใบส าคญัจดทะเบียนพาณิชย ์(พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

• ส าเนาบตัรประชาชน เฉพาะดา้นหนา้บตัรเท่านัน้ หรือ ส าเนา Passport ที่ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร ของผูมี้อ านาจลงนาม ผูต้ิดต่อหลกั และผูใ้ชง้าน 
(พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 

• กรณีมีการมอบอ านาจ หนังสือมอบอ านาจ และส าเนาบตัรประชาชน เฉพาะดา้นหนา้บตัรเท่านัน้ หรือ ส าเนา Passport ที่ยงัไม่หมดอายุ ณ วนัสมคัร 
ของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ (พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง)  

บุคคลธรรมดำ 

• ส าเนาบตัรประชาชน เฉพาะดา้นหนา้บตัรเท่านัน้ หรือ ส าเนา Passport ที่ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร ของผูมี้อ านาจลงนาม ผูต้ิดต่อหลกั และผูใ้ชง้าน 
(พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 

Market Conduct Checklist 
    01 อธิบำย   
              คณุลกัษณะของผลิตภณัฑ/์บริการ และเง่ือนไขการใชบ้ริการของแต่ละผลิตภณัฑ/์บริการ   
    02 แนะน ำ    
              ขอ้ควรระวงั และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ ในการใชบ้ริการของแต่ละผลิตภณัฑ/์บริการ  
    03 แจ้ง        
              ค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการของแต่ละผลิตภณัฑ/์บริการ 
    04 ส่งมอบ        
              รายละเอียดค าแนะน า เง่ือนไข และคู่มือการใชบ้ริการ 

1. ชื่อ-นามสกลุ : .....................................................................รหสัพนกังาน : ……............. โทรศพัท ์: ...........................  RM  PS  สาขา 

2. ชื่อ-นามสกลุ : .....................................................................รหสัพนกังาน : ……............. โทรศพัท ์: ...........................  RM  PS  สาขา   

3. ชื่อ-นามสกลุ : .....................................................................รหสัพนกังาน : ……............. โทรศพัท ์: ...........................  RM  PS  สาขา     
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ค ำขอยินยอมหักบัญชีบริกำร Online Direct Debit-RDD-RCDD  

ส ำหรับผู้ช ำระเงิน (Payer) 
 

ส ำหรับผู้ขอใชบ้ริกำร 

บริการ Online Direct Debit-RDD-RCDD ส าหรบัผูช้  าระเงิน (Payer) เป็นบริการเพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้ข้อใชบ้ริการ (ผูช้  าระเงิน) ช าระหนี้
ท่ีผูข้อใชบ้ริการมีกบับริษัทผูร้บัเงิน (คู่คา้) ของผูข้อใชบ้ริการ (“คู่คา้”) โดยผูข้อใชบ้ริการ (ผูช้  าระเงิน) ตกลงยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชี
เงินฝากของผูข้อใชบ้ริการเขา้บัญชีเงินฝากของคู่คา้ ผ่านบริการรบัช าระเงินดว้ยการหักบัญชีแบบออนไลน์ (Online Direct Debit : ODD), 
บริการช าระเงินด้วยการหักบัญชีอัตโนมัติ (Real Time Direct Debit : RDD), บริการรบัช าระค่างวดอัตโนมัติกสิกรไทย (K-Payment Plan 
Services : RCDD) ซึ่งเป็นระบบท่ีท างานอยู่ในรูปแบบของ Web Based/Mobile Application และจะเปิดรบัการส่งรายการช าระเงินจากระบบ
ของคู่คา้ 
 
เตรียมควำมพร้อมก่อนใช้งำน 
ข้อมูล อุปกรณ ์และ Software ทีจ่ ำเป็นในกำรใช้งำน กรณีสมัครใช้บริกำรแบบมีผู้ใช้งำนระบบ 

1. PC, Notebook และเชื่อมต่อ Internet 
2. ระบบรองรบั Browser ส าหรบัเปิด Website ตัง้แต่ IE11, Chrome 78+, Firefox 71+ and MS Edge ขึน้ไป 

กำรเตรียมควำมพร้อมของผู้ขอใช้บริกำร  
ผูข้อใชบ้ริการ (ผูช้  าระเงิน) จะติดต่อบริษัทผูร้บัเงิน (คู่คา้) เพื่อลงทะเบียนในระบบของบริษัทผูร้บัเงิน (คู่คา้) ก่อนการเริ่มใชบ้ริการ  
 
หากมีขอ้สงสยัหรือตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม สามารถติดต่อไดท่ี้ K-BIZ Contact Center โทร. 02-8888822 
Email Address: K_BIZ_CONTACT_CENTER@KASIKORNBANK.COM  

บริกำร กำรหักเงิน วันบริกำร เวลำบริกำร 
ยอดเงินโอนสูงสุด 
(บำท/รำยกำร) 

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

บริการ Real Time Direct Debit (RDD) ทนัที ทกุวนั 06.00 - 21.00 น. ไม่จ ากดัวงเงิน 

บริการ K-Payment Plan Services (RCDD) ทนัที ทกุวนั 08.00 - 18.00 น. ไม่จ ากดัวงเงิน 

ก่อนการใชบ้ริการ ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งอ่าน ศึกษา และท าความเขา้ใจรายละเอียดค าแนะน า เงื่อนไข และคู่มือการใชบ้ริการ Online Direct Debit-RDD-RCDD 
ส  าหรบัผูช้  าระเงิน (Payer) ตาม Link เว็บไซต ์หรือ QR Code ดา้นล่างนี ้หรือเอกสารท่ีไดร้บัในวนัสมคัร  
https://www.kasikornbank.com/th/Download/termandcondition/TC_ODDRDDRCDDPayer.pdf 
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เอกสารแนบ : ค าขอยินยอม/ค าขอเปล่ียนแปลงหักบัญชี                  
บริการ Online Direct Debit-RDD-RCDD ส าหรับผู้ช าระเงิน (Payer) 
 

เอกสารแนบ : ข้อมูลบริษทัผู้รับเงนิ (คู่ค้า) 

ชื่อผู้ใช้บริการภาษาไทย (กรณีนิติบคุคล ระบชุื่อนิติบุคคล)  

…............................................................................................................................. ............................................................................. 

ชื่อบริษัทผู้รับเงิน  
(Payee Name / Payee Short Name) 

รหัสอ้างอิงของผู้ช าระเงิน 
(Payer Short Name) 

  

*หมายเหต ุ– ผูใ้ชบ้ริการตอ้งติดต่อบริษัทผูร้บัเงิน (คู่คา้) เพื่อก าหนดรหสัอา้งอิงของผูช้  าระเงิน  
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