คําขอใช้บริการ / เปลียนแปลง บริการรับชําระเงินด้วยการหักบัญชีแบบออนไลน์
สําหรับบุคคลธรรมดา แบบไม่ออกรหัสผ่าน (ODD-SSO)
สมัครใช้บริการใหม่

เปลียนแปลงข้อมูล

วันที (วัน/เดือน/ปี พ.ศ.)

/

/

ส่วนที 1: ข้อมูลทั วไป
นาย

นาง

นางสาว

อืนๆ โปรดระบุ ....................

สัญชาติไทย

อืนๆ โปรดระบุ ...........................

ชือผูส้ มัครใช้บริการ (ไทย):
ชือผูส้ มัครใช้บริการ (อังกฤษ):
ทีอยูต่ ามทะเบียนบ้าน
เลขที ............... อาคาร ................................................ ชั:น...............................ตรอก/ซอย...........................................ถนน..................................................
แขวง/ตําบล ..............................................เขต/อําเภอ................................................. จังหวัด...................................... รหัสไปรษณีย ์
วันเกิด (วัน/เดือน/ปี พ.ศ.) :

/

/

เลขทีบตั รประจําตัวประชาชน :

เลขทีประจําตัวผูเ้ สียภาษี :
E-mail Address ..........................................…….............โทรศัพท์ .....................................................โทรสาร...........................................................
ทีอยูส่ าํ หรับจัดส่งเอกสาร

เหมือนกับทีอยู่ตามทะเบียนบ้าน

เลขที ............... อาคาร ................................................ ชั:น...............................ตรอก/ซอย...........................................ถนน..................................................
แขวง/ตําบล ..............................................เขต/อําเภอ................................................. จังหวัด...................................... รหัสไปรษณีย ์

ส่วนที 2 : รายละเอียดของบริการ
บริษัททีตอ้ งการจ่ายชําระเงิน บริษัท : ชายน์นิงโกลด์ บูลเลียน จํากัด
ชือย่อทีใช้เซตในระบบ : SGB

(รหัสลูกค้า)

รายละเอียดของบัญชีทีตอ้ งการนําเข้าระบบเพือจ่ายชําระเงิน (บัญชีลกู ค้า)
เลขทีบญ
ั ชี

-

-

-

ชือเจ้าของบัญชี.............................................................. สาขา ................................................
ส่วนของเจ้าหน้าทีธนาคาร

ลายเซ็น

ผลการตรวจสอบลายเซ็น
ถูกต้อง

ลงชือ ...................................................................................................

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

ลายมือเจ้าหน้าทีธนาคารพร้อมประทับตรา

ผูม้ ีอาํ นาจลงนามตามตัวอย่างทีให้ไว้กบั ธนาคาร
...................................................................................................
รายละเอียดของบัญชีทีใช้หกั ค่าธรรมเนี ยม
บัญชีทีใช้หกั ค่าธรรมเนี ยมเป็ นบัญชีเดียวกันกับบัญชีเพือจ่ายชําระเงิน
สําหรับชําระหนี: และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้กบั บริษัท ชายน์ นิงโกลด์ บูลเลียน จํากัด (ซึงต่อไปนี: จะเรียกว่า “บริษัทผูร้ บั ชําระเงิน”) ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารดําเนิ นการหักเงิน
ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพือชําระหนี" และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัทผูร้ บั ชําระเงิน ตามคําสังหักบัญชีของข้าพเจ้า หรือผูท้ ีได้รบั มอบหมายจากข้าพเจ้า หรือตาม
ข้อมูล/คําสังทีได้รบั จากบริษทั รับผูช้ าํ ระเงิน ตามเงือนไขและวิธีการแห่งการใช้บริการตามคําขอใช้บริการฉบับนี" ทกุ ประการ ทัง" นี" หากเกิดความเสียหายใดๆ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบทัง" สิ"น
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ส่วนที 3: ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
เงือนไขการหักค่าธรรมเนี ยมการทํารายการชําระเงิน
หักทีบริษัทผูร้ บั ชําระเงิน
หักทีบริษัท/ลูกค้า ผูช้ าํ ระเงิน
หักทันทีทีเกิดรายการ
หักทุกสิ: นเดือน
หักทุกวันที
รับใบเสร็จค่าธรรมเนี ยมผ่านทางอีเมล์ .

ของเดือน

ในเขตสํานักหักบัญชี
รายการละ
....................บาท

นอกเขตสํานักหักบัญชี
วงเงินไม่เกิน ..................... บาทต่อรายการ
รายการละ ........................ บาท

วงเงินเกิน ........................................ บาทต่อรายการ
หมืนละ ............................. บาท คิดตั:งแต่ 1 บาทแรก
ค่าธรรมเนี ยมตํา สุด ......................... บาทต่อรายการ
ค่าธรรมเนี ยมสูงสุด ......................... บาทต่อรายการ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดต่างๆ ทีให้ไว้นี:เป็ นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าได้รบั ทราบและตกลงปฏิบตั ิตามเงือนไข และข้อกําหนดการใช้บริการชําระเงินด้วย
การหักบัญชีอตั โนมัติแบบออนไลน์ และคูม่ ือการใช้บริการชําระเงินด้วยการหักบัญชีอตั โนมัติแบบออนไลน์ ตลอดจนข้อกําหนด ข้อตกลง ระเบียบ คําสัง ประกาศต่างๆ ของธนาคารที
เกียวกับการให้บริการดังกล่าว หรือบริการประเภทอืนของธนาคารทีมีอยูแ่ ล้วในขณะนี: และ/ หรือทีจะมีในในภายหน้า รวมทั:งข้าพเจ้าตกลงว่าบรรดาการกระทําต่าง ๆ ทีทาํ ขึ: นบนระบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ ให้ถือว่าเป็ นการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ ซึงอยูภ่ ายใต้กฎหมายตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2544 และภายใต้บงั คับของกฎหมายที
เกียวข้อง ทีมีอยูใ่ นขณะนี: หรือทีจะมีต่อไปในภายหน้า ทั:งนี: หากเกิดความเสียหายใดๆ
ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบทั:งสิ: นและข้าพเจ้ายินดีให้ธนาคาร บริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย และผูท้ ีธนาคารมอบหมาย ใช้ขอ้ มูลของข้าพเจ้า เพือการพิจารณาและ
ดําเนิ นการเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และ ตอบข้อเสนอพิเศษอืนให้แก่ขา้ พเจ้า และ/หรือ เพือการอืนได้

ผูส้ มัครใช้บริการ

ผูส้ มัครใช้บริการ

ลงชือ ...................................................................................................

ลงชือ ............................................................................................................

(............................................................................................................)
ผูม้ ีอาํ นาจลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

(............................................................................................................)
ผูม้ ีอาํ นาจลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

เอกสารประกอบการสมัครใช้บริการ
V สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนบริษัท/ห้างฯ นั:น พร้อมลงลายมือชือรับรองเอกสาร
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เงือนไขและข้อกําหนดการให้บริการชําระเงินด้วยการหักบัญชีอตั โนมัติแบบออนไลน์
ยินยอมให้ธนาคารดําเนิ นการหักเงินจากบัญชีของผูใ้ ช้บริการ เพือเป็ นการแก้ไขข้อผิดพลาดที
เกิดขึ: นได้ทนั ที โดยมิจาํ ต้องแจ้งให้ผใู ้ ช้บริการทราบล่วงหน้า และหากความผิดพลาดบกพร่อง
ดังกล่าว เป็ นเหตุให้ธนาคารต้องจ่ายเงินแทนไป ผูใ้ ช้บริการตกลงชําระคืนให้แก่ธนาคารจน
ครบถ้วน
การกระทําใดๆ ของผูใ้ ช้บริการ และ/หรือคู่คา้ ของผูใ้ ช้บริการ โดยผ่านบริการดังกล่าว ถือว่า
ถูกต้องสมบูรณ์ หากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ: นต่อธนาคาร ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผูใ้ ช้บริการต้อง
รับผิดชอบชดใช้ให้แก่ธนาคารจนสิ: นเชิง
10. ภายหลังจากการหักเงิน และ/หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของบุคคลซึงผูใ้ ช้บริการระบุเรียบร้อย
แล้ว ธนาคารขอสงวนสิทธิทีจะแจ้งหรือไม่แจ้งให้ผใู ้ ช้บริการทราบก็ได้ ถ้าในกรณีทีธนาคารได้แจ้ง
ให้ผใู ้ ช้บริการทราบถึงการหัก และ/หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของบุคคลซึงผูใ้ ช้บริการระบุแล้ว
ถ้าไม่มีการทักท้วงภายใน 7 (เจ็ด) วันทําการ จะถือว่าการดําเนิ นการของธนาคารถูกต้องทุก
ประการ
11. ในกรณีทีมีความผิดพลาดในการหักเงิน
และ/หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของบุคคลซึง
ผูใ้ ช้บริการระบุเกิดขึ: น เนื องจากความผิดพลาดของข้อมูลทีได้รบั จากผูใ้ ช้บริการ และ/หรือไม่ว่า
ด้วยเหตุผลประการใด ๆ ก็ตาม ผูใ้ ช้บริการตกลงจะดําเนิ นการเรียกร้องเงินจํานวนดังกล่าวจาก
บุคคลซึงผูใ้ ช้บริการระบุโดยตรง ทั:งนี: โดยผูใ้ ช้บริการขอสละสิทธิในการเรียกร้องให้ธนาคารหัก
หรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของบุคคลซึงผูใ้ ช้บริการระบุคืนให้แก่ผใู ้ ช้บริการ และขอสละสิทธิใน
การฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินทีธนาคารได้นําเข้าบัญชีเงินฝากของบุคคลซึงผูใ้ ช้บริการระบุ
ตามข้อมูลทีธนาคารได้รบั จากผูใ้ ช้บริการ ไม่ว่าในรูปแบบใด อีกทั:งผูใ้ ช้บริการขอรับรองว่าจะไม่
กระทําการใดๆ อันมีผลให้ธนาคารต้องเข้ามีส่วนร่วมใดๆ ในข้อพิพาทระหว่างผูใ้ ช้บริการ กับ
บุคคลซึงผูใ้ ช้บริการระบุ และหากผูใ้ ช้บริการมีขอ้ ต่อสู ้ และ/หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ก็จะไปว่า
กล่าวกันเองกับบุคคลซึงผูใ้ ช้บริการระบุเป็ นอีกส่วนหนึ งต่างหาก
12. หากเกิดความผิดพลาด
บกพร่องของระบบการให้บริการของธนาคาร
อันเกิดจากระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้า หรือเพราะเหตุอืนใดซึงธนาคารไม่อาจคาดหมาย หรือไม่อยูภ่ ายใต้การ
ควบคุมจัดการของธนาคารแล้ว ธนาคารไม่จาํ ต้องรับผิดชอบในความผิดพลาด หรือบกพร่อง
หรือความเสียหายใดๆ อันอาจเกิดขึ: นทั:งสิ: น
13. ผูใ้ ช้บริการตกลงจะชําระค่าธรรมเนี ยมการให้บริการแก่ธนาคาร ตามกําหนดเวลาทีได้ตกลงไว้กบั
ธนาคารและอัตราทีธนาคารกําหนด โดยยินยอมให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝากของผูใ้ ช้บริการทีมี
อยูก่ บั ธนาคารเพือชําระค่าธรรมเนี ยมตามรายการทีเกิดขึ: น
ทั:งนี:
ธนาคารขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงอัตราค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวข้างต้นได้ตาม
อัตราทีธนาคารพิจารณาเห็นสมควรเมือใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผใู ้ ช้บริการทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ย
กว่า 30 (สามสิบ) วัน ก่อนทีการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมอัตราใหม่จะมีผลใช้บงั คับ
14. เพือให้การบริการบรรลุตามวัตถุประสงค์แห่งข้อตกลงนี: ผูใ้ ช้บริการจึงขอมอบอํานาจให้ธนาคาร
หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูใ้ ช้บริการทีมีอยูก่ บั ธนาคาร เพือดําเนิ นการตามวิธีการแห่งข้อตกลง
ฉบับนี: ต่อไป
และผูใ้ ช้บริการจะไม่ยกเลิกเพิกถอนการมอบอํานาจดังกล่าวนี: จนกว่าจะยกเลิก
ข้อตกลงต่อกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร.
15. ในกรณีทีมีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบของทางราชการ กําหนดให้ธนาคารต้องเปิ ดเผย
ข้อมูล หรือธุรกรรมการเงินของผูใ้ ช้บริการ ต่อเจ้าหน้าที หรือหน่ วยงานของรัฐ เมือธนาคารได้รบั
การร้องขอ ผูใ้ ช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูล และ/หรือจัดทํารายการเกียวกับ
การทําธุรกรรมทางการเงินของผูใ้ ช้บริการต่อเจ้าหน้าที หรือหน่ วยงานของรัฐได้ทุกประการ
16. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงเงือนไข และข้อกําหนดการให้บริการรับชําระเงินด้วย
การหักบัญชีอตั โนมัติแบบออนไลน์ ได้ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี: ธนาคารมีสิทธิทีจะยกเลิก
บริการดังกล่าวได้ไม่ว่าทั:งหมดหรือบางส่วน หรือเฉพาะแต่ผใู ้ ช้บริการรายใดรายหนึ งมือใดก็ได้
โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 (สามสิบ) วัน และในกรณีทีผใู ้ ช้บริการ
ประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการ
ผูใ้ ช้บริการจะต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ธนาคารทราบ
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 (สามสิบ) วัน ก่อนวันทีจะมีผลเป็ นการยกเลิกการใช้บริการ

เงือนไขและข้อกําหนดนี: ใช้บงั คับระหว่าง บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (ซึงต่อไปนี: จะเรียกว่า
“ธนาคาร”) กับผูท้ ีมีความประสงค์ทีจะใช้บริการหักเงิน และนําเงินเข้าบัญชี (ซึงต่อไปนี: จะเรียกว่า
“ผูใ้ ช้บริการ”) โดยผ่านช่องทางบริการ Online Direct Debit โดยมอบอํานาจให้ธนาคารเป็ นผูม้ ีอาํ นาจหัก
เงินจากบัญชีเงินฝากของผูใ้ ช้บริการ และ/หรือบุคคลซึงผูใ้ ช้บริการระบุ เพือนําเงินเข้าบัญชีเงินฝากของคู่คา้
ของผูใ้ ช้บริการ และ/หรือบุคคลซึงผูใ้ ช้บริการระบุ ในการชําระหนี: และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ที
9.
ผูใ้ ช้บริการ และ/หรือคู่คา้ ของผูใ้ ช้บริการ มีต่อกัน
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ผูใ้ ช้บริการสามารถชําระค่าสินค้า และ/หรือบริการได้โดยผ่านช่องทาง Online Direct Debit ในระบบ
ของธนาคาร โดยมิตอ้ งมาติดต่อธนาคาร และสามารถใช้บริการได้ตามวัน และเวลาทีธนาคาร
กําหนด
ธนาคารจะให้บริการหักเงิน และนําเงินเข้าบัญชีเงินฝากของคู่คา้ ของผูใ้ ช้บริการ เฉพาะรายทีมีบญ
ั ชี
เงินฝากไว้กบั สํานักงานสาขาของธนาคาร และสํานักงานสาขาดังกล่าวอยู่ในเครือข่ายของการบริการ
ด้วยคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์เท่านั:น
การให้บริการตามข้อตกลงฉบับนี: ผูใ้ ช้บริการจะต้องส่งคําขอใช้บริการพร้อมด้วยคําสัง ในการนําเงิน
เข้าบัญชีให้แก่ธนาคาร ในรูปของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิ กส์ ผ่านช่องทาง Online Direct Debit ตามที
ได้ตกลงกับธนาคาร โดยผูใ้ ช้บริการสามารถติดต่อขอรับขั:นตอนการใช้บริการ Online Direct Debit
ได้ทีธนาคาร หรือคู่คา้ ของผูใ้ ช้บริการโดยตรง
เมือธนาคารได้รบั ข้อมูลจากผูใ้ ช้บริการ หรือคู่คา้ ของผูใ้ ช้บริการ (ในกรณีทีผใู ้ ช้บริการมอบหมายให้คู่
ค้าของผูใ้ ช้บริการเป็ นผูส้ ่งคําสัง )
ธนาคารจะดําเนิ นการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูใ้ ช้บริการ
และ/หรือบัญชีเงินฝากของบุคคลทีผใู ้ ช้บริการระบุ ทีมีอยูก่ บั ธนาคาร ตามจํานวนทีผใู ้ ช้บริการหรือคู่
ค้าของผูใ้ ช้บริการได้มีคาํ สัง ในทันที และธนาคารจะนําเงินทีได้จากการหักบัญชีดงั กล่าวเข้าบัญชีเงิน
ฝากของคู่คา้ ของผูใ้ ช้บริการ หรือบุคคลทีผใู ้ ช้บริการระบุ ภายในวันทําการนั:น
ในกรณีทีผูใ้ ช้บริการมีวงเงินกูเ้ บิกเกินบัญชี การสัง จ่ายเงินนอกจากจะเป็ นไปตามทีตกลงในสัญญากู ้
เบิกเงินเกินบัญชีทีผใู ้ ช้บริการทําไว้กบั ธนาคารแล้ว ผูใ้ ช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคาร หรือคู่คา้ ของ
ผูใ้ ช้บริการ (ในกรณีทีผูใ้ ช้บริการมอบหมายให้คู่คา้ ของผูใ้ ช้บริการเป็ นผูส้ งั  จ่าย) เป็ นผูส้ งั  หักเงินจาก
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันทีมีวงเงินกูเ้ บิกเงินเกินบัญชีได้ดว้ ย โดยผูใ้ ช้บริการตกลงยินยอมให้ถือว่า
การสัง จ่ายเงิน หรือการหักเงินในบัญชีดงั กล่าวเป็ นหนี: กูเ้ บิกเงินเกินบัญชีตามสัญญาทีผใู ้ ช้บริการมี
อยูก่ บั ธนาคารทั:งสิ: น
หากเงินฝากในบัญชีของผูใ้ ช้บริการ และ/หรือบุคคลทีผใู ้ ช้บริการระบุ มีไม่พอหัก หรือไม่มีเงินให้หกั
หรือบัญชีปิดแล้ว หรือในกรณีทีวงเงินกูเ้ บิกเงินเกินบัญชีของผูใ้ ช้บริการได้ถูกใช้จนเต็มวงเงินแล้ว ให้
ถือว่าเป็ นการหักเงินไม่ได้ และธนาคารจะไม่หกั เงินจากบัญชีน:ันๆ เพือชําระเพียงบางส่วนของจํานวน
ทีระบุในคําสัง ให้หกั เงินจากบัญชีน:ันๆ ด้วย อย่างไรก็ดี ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม หากธนาคารได้
จ่ายเงิน และ/หรือนําเงินเข้าบัญชีเงินฝากของบุคคลซึงผูใ้ ช้บริการระบุไปแล้ว ผูใ้ ช้บริการจะต้องคืน
เงินจํานวนดังกล่าวให้แก่ธนาคาร หรือให้ธนาคารมีสิทธิทีจะหัก หรือถอน หรือเดบิตบัญชีเงินฝากอืน
ใดของผูใ้ ช้บริการทีมีอยูก่ บั ธนาคาร ตามจํานวนทีจ่าย หรือเข้าบัญชีเงินฝากของบุคคลซึงผูใ้ ช้บริการ
ระบุน:ันไปคืนได้ และหากการหัก หรือเดบิตบัญชีเงินฝากดังกล่าวทําให้บญ
ั ชีเงินฝากของผูใ้ ช้บริการมี
ยอดเป็ นลูกหนี: ธนาคาร หรือมียอดเป็ นลูกหนี: เพิมขึ: นไม่ว่าเป็ นจํานวนเงินเท่าใดก็ตาม ผูใ้ ช้บริการ
ยอมให้ถือว่ายอดทีผูใ้ ช้บริการเป็ นลูกหนี: หรือทีเป็ นลูกหนี: เพิมขึ: นนั:น เป็ นเงินทีผใู ้ ช้บริการเบิกเกิน
บัญชีไปจากธนาคาร ซึงผูใ้ ช้บริการตกลงชําระดอกเบี: ยซึงคํานวณจากเงินทีคา้ งชําระนั:นได้ ในอัตรา
ดอกเบี: ยผิดนัดทีธนาคารประกาศเรียกเก็บจากลูกค้าโดยทัว ไป
และในกรณีทีธนาคารประกาศ
เปลียนแปลงอัตราดอกเบี: ยผิดนัดดังกล่าวข้างต้นเมือใดก็ตาม
ผูใ้ ช้บริการยินยอมให้ธนาคาร
เปลียนแปลงอัตราดอกเบี: ยผิดนัดดังกล่าวได้ทันที โดยไม่จาํ ต้องทําความตกลงยินยอมเป็ นลายลักษณ์
อักษรใดๆ อีก
การหักเงินจากบัญชีของบุคคลซึงผูใ้ ช้บริการระบุ จะต้องอยูภ่ ายใต้เงือนไข ดังนี:
7.1. ในกรณีทีบุคคลทีผใู ้ ช้บริการระบุ ไม่มีบญ
ั ชีเงินฝากอยูก่ บั ธนาคาร ผูใ้ ช้บริการจะต้อง
ดําเนิ นการให้บุคคลทีผใู ้ ช้บริการระบุ เปิ ดบัญชีเงินฝากไว้กบั ธนาคาร
7.2. ธนาคารจะทําการหักเงินของบุคคลซึงผูใ้ ช้บริการระบุ ก็ต่อเมือบุคคลซึงผูใ้ ช้บริการระบุได้ทาํ
ความตกลง หรือมีคาํ สัง เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นทีพอใจแก่ธนาคาร ให้อาํ นาจธนาคารใน
การหักเงินจากบัญชีเงินฝากของตนเข้าชําระหนี: และ/หรือความผูกพันใดๆ ให้แก่ผใู ้ ช้บริการ
7.3. ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของบุคคลซึงผูใ้ ช้บริการระบุ เฉพาะรายทีมีเงินอยูใ่ นบัญชี
เพียงพอทีจะหักได้เท่านั:น
ในกรณีทีเกิดความผิดพลาดในการหักเงินจากบัญชี ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผูใ้ ช้บริการยินยอม
ให้ธนาคารมีอาํ นาจแก้ไขความผิดพลาดทีเกิดขึ: นนั:นให้ถูกต้องได้ตามความเป็ นจริง รวมทั:งตกลง
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