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ข้อตกลงและเงื่อนไขส ำหรับบริกำร Bill Payment 
บริกำร Bill Payment หมำยถึง บริกำรรับช ำระเงินคำ่สำธำรณปูโภค คำ่สนิค้ำ และ/หรือคำ่บริกำร ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะรวมเรียกว่ำ “คำ่บริกำร” จำกลกูค้ำของผู้ขอใช้บริกำร ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกว่ำ 

“ลกูค้ำ” โดยลกูค้ำจะน ำเงินค่ำบริกำรท่ีต้องช ำระให้แก่ผู้ขอใช้บริกำรน ำฝำกเข้ำบญัชีเงินฝำกของผู้ขอใช้บริกำรท่ีเปิดไว้กับธนำคำร ซึง่ต่อไปนีจ้ะเรียกว่ำ “บญัชีรับช ำระเงิน” โดยผู้ขอใช้

บริกำรตกลงยินยอมปฏิบตัติำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้ 

1. หน้ำท่ีของผู้ขอใช้บริกำร  

1.1    ผู้ขอใช้บริกำรตกลงจะเป็นผู้ รับผิดชอบจดัพิมพ์แบบฟอร์มใบรับฝำกเงินและเอกสำรแนะน ำกำรช ำระเงิน เพ่ือให้ลกูค้ำใช้ในกำรน ำเงินเข้ำบญัชีของผู้ขอใช้บริกำร ซึง่

ประกอบด้วยรำยละเอียดตำมท่ีธนำคำรและผู้ขอใช้บริกำรร่วมกนัก ำหนด ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกว่ำ “แบบรับช ำระเงิน” โดยผู้ขอใช้บริกำรเป็นผู้ออกคำ่ใช้จ่ำยและด ำเนินกำรจดัสง่

ให้แก่ลกูค้ำ พร้อมทัง้ชีแ้จงรำยละเอียดวิธีกำรใช้ให้ลกูค้ำทรำบด้วยคำ่ใช้จ่ำยของผู้ขอใช้บริกำรเอง 

1.2    ผู้ ขอใช้บริกำรตกลงยอมรับว่ำข้อมูลและรำยละเอียดต่ำงๆ ท่ีปรำกฏในแบบรับช ำระเงินเป็นสำระส ำคญัในกำรช ำระเงินค่ำบริกำรให้แก่ผู้ ขอใช้บริกำร ดงันัน้  เม่ือ

ธนำคำรได้น ำเงินฝำกเข้ำบญัชีรับช ำระเงิน หรือด ำเนินกำรใดๆตำมข้อมลูท่ีลกูค้ำสง่ให้ธนำคำรแล้ว ให้ถือว่ำธนำคำรปฏิบตัโิดยถกูต้องครบถ้วนทกุประกำรแล้ว และธนำคำร

ไม่มีหน้ำท่ีในกำรตรวจสอบควำมถกูต้องของข้อมลูดงักลำ่วแตอ่ย่ำงใด 

1.3    ผู้ขอใช้บริกำรตกลงเป็นผู้ด ำเนินกำรแจ้งรำยละเอียด วิธีกำร และขัน้ตอนต่ำงๆ ในกำรช ำระเงิน เช่น รหสัประจ ำตวั จ ำนวนเงินท่ีต้องช ำระ เลขท่ีบญัชีรับช ำระเงินและ

ข้อมลูท่ีส ำคญัอ่ืนๆ เก่ียวกบักำรใช้บริกำรช ำระคำ่บริกำร เป็นต้น ให้ลกูค้ำทรำบด้วยคำ่ใช้จ่ำยของผู้ขอใช้บริกำรเอง 

1.4    ผู้ขอใช้บริกำรตกลงยินยอมและยอมรับว่ำ ในกรณีท่ีธนำคำรมีกำรปรับเปลี่ยน/เพิ่มรูปแบบบริกำรช ำระเงินตำ่ง ๆ ของธนำคำรในอนำคตท่ีมิได้ระบไุว้ในข้อตกลงฉบบันี ้

ผู้ขอใช้บริกำรตกลงยินยอมให้ธนำคำรสำมำรถน ำเงินฝำกเข้ำบญัชีเพ่ือช ำระค่ำบริกำรของผู้ขอใช้บริกำรได้ตลอดระยะเวลำกำรใช้บริกำรกำรช ำร ะเงินนีต้ำมนโยบำยและ

ระเบียบปฏิบตัิของธนำคำร โดยธนำคำรจะมีหนงัสือแจ้งให้ผู้ขอใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 วนั ก่อนท่ีกำรปรับเปลี่ยน/เพิ่มรูปแบบบริกำรช ำระเงิ นของ

ธนำคำรจะมีผลบงัคบั หำกผู้ขอใช้บริกำรไม่โต้แย้งคดัค้ำนให้ธนำคำรทรำบเป็นหนงัสือภำยใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหรือถือว่ำได้รับหนงัสือแจ้งจำกธนำคำร ให้ถือว่ำผู้ขอใช้

บริกำรตกลงยินยอมให้ธนำคำรปรับเปล่ียน/เพิ่มรูปแบบบริกำรช ำระเงินมีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ีท่ีก ำหนดไว้ในหนงัสือแจ้งของธนำคำรดงักลำ่ว 

2. กำรช ำระคำ่ธรรมเนียม 

2.1 ผู้ขอใช้บริกำรตกลงช ำระคำ่ธรรมเนียมกำรรับผลกำรช ำระเงินผ่ำนระบบของธนำคำร ตำมอตัรำท่ีได้ก ำหนดไว้ในเอกสำรแนบข้อมลูเพิ่มเตมิฉบบันี ้

2.2 กรณีผู้ขอใช้บริกำรเป็นผู้ รับภำระในกำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำร ธนำคำรจะน ำเงินค่ำบริกำรท่ีได้รับช ำระจำกลกูค้ำ เข้ำบญัชีรับช ำ ระเงินของผู้ขอใช้บริกำรทัง้

จ ำนวน แล้วจงึท ำรำยกำรหกัคำ่ธรรมเนียมออกจำกบญัชีรับช ำระเงินของผู้ขอใช้บริกำร 

2.3 กรณีลูกค้ำเป็นผู้ รับภำระในกำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำร ผู้ ขอใช้บริกำรตกลงเป็นผู้ แจ้งให้ลกูค้ำทรำบว่ำกำรใช้บริกำรกำรช ำระเงิ น เพ่ือช ำระค่ำบริกำรผ่ำน

ธนำคำร ลกูค้ำจะต้องเป็นผู้ช ำระคำ่ธรรมเนียมกำรใช้บริกำรตำมอตัรำท่ีระบไุว้ในใบค ำขอใช้บริกำรรับช ำระเงิน Bill Payment ให้แก่ธนำคำร พร้อมกบักำรช ำระคำ่บริกำรด้วย  

ในกรณีท่ีลกูค้ำประสงค์จะช ำระค่ำบริกำรเป็นเช็ค ผู้ขอใช้บริกำรจะต้องแจ้งให้ลกูค้ำทรำบว่ำธนำคำรตกลงน ำเงินเข้ำบญัชีรับช ำระเงินของผู้ขอใช้บริกำร ภำยหลงัเช็คของ

ลกูค้ำได้ผ่ำนกำรเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้วเท่ำนัน้กรณีท่ีธนำคำรไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำบริกำรตำมเช็ค ธนำคำรจะคืนให้แก่ผู้ขอใช้บริกำร  โดยผู้ขอใช้บริกำรตกลงจะ

ด ำเนินกำรตดิตำมเรียกเก็บเงินคำ่บริกำรจำกลกูค้ำโดยตรง ด้วยคำ่ใช้จ่ำยของผู้ขอใช้บริกำรฝ่ำยเดียว 

2.4 ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริกำรเหน็ว่ำ กำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรใช้บริกำรไม่ถกูต้อง ผู้ขอใช้บริกำรตกลงแจ้งให้ธนำคำรทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรภำยใน     15 วนั นบัจำก

วนัท่ีธนำคำรหกับญัชีรับช ำระเงิน หำกผู้ขอใช้บริกำรไม่แจ้งให้ธนำคำรทรำบถึงควำมไม่ถกูต้องภำยในก ำหนดเวลำดงักลำ่ว ผู้ ขอใช้บริกำรตกลงให้ถือว่ำธนำคำรได้ด ำเนินกำร

รับช ำระเงินคำ่บริกำรโดยถกูต้องครบถ้วนแล้ว ซึง่ผู้ขอใช้บริกำรตกลงจะไม่โต้แย้ง คดัค้ำนหรือเรียกร้องคำ่เสียหำยใดๆ จำกธนำคำรในภำยหลงั  

2.5 ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริกำร มีควำมประสงค์ขอใช้บริกำร Mobile EDC Payment กบัทำงธนำคำร ผู้ขอใช้บริกำรตกลงเสียคำ่ธรรมเนียมแบบรำยเดือนให้กบัธนำคำรตำมอตัรำ

ค่ำธรรมเนียมต่อเคร่ืองตำมท่ีธนำคำรก ำหนด พร้อมทัง้แจ้งจ ำนวนเคร่ือง Mobile EDC ท่ีประสงค์จะขอใช้บริกำร รวมทัง้ตกลงยินยอมผูกพนัและปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดและ

เง่ือนไขตำมท่ีตกลงไว้ในบนัทกึแนบท้ำยค ำขอใช้บริกำร Mobile EDC Payment 

3. ผู้ขอใช้บริกำรตกลงยอมรับว่ำ ในกรณีท่ีธนำคำรน ำเงินอ่ืนใดท่ีมิใช่คำ่บริกำรตำมข้อตกลงกำรใช้บริกำรฉบบันีฝ้ำกเข้ำบญัชีรับช ำระเงินผิดพลำด ทัง้นี ้ไม่ว่ำจะเกิดจำกควำมผิดพลำด

ของข้อมูล เอกสำร หลกัฐำน หรือรำยละเอียดอ่ืนใด หรือเหตผุิดพลำดใดๆก็ตำม ผู้ขอใช้บริกำรตกลงยินยอมให้ธนำคำรมีสิทธิหกัเงินจ ำนวนดงักล่ำวออกจำกบญัชีรับช ำระเงิน เพ่ือเป็น

กำรแก้ไขข้อผิดพลำดท่ีเกิดขึน้ได้ทนัที โดยธนำคำรไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริกำรทรำบก่อน โดยผู้ขอใช้บริกำรตกลงจะไม่เรียกร้องคำ่เสียหำยใดๆจำกธนำคำร 

4. กรณีท่ีลกูค้ำน ำเงินฝำกเข้ำบญัชีเพ่ือช ำระค่ำบริกำรผิดไปจำกบญัชีรับช ำระเงิน ผู้ขอใช้บริกำรตกลงเป็นผู้ด ำเนินกำรเจรจำและเรียกร้ องเงินดงักล่ำวจำกลกูค้ำโดยตรง ทัง้นี ้ผู้ขอใช้

บริกำรจะไม่เรียกร้องให้ธนำคำรหกัหรือถอนเงินจำกบญัชีเงินฝำกของบคุคลอ่ืนคืนให้แก่ผู้ ขอใช้บริกำร และขอสละสทิธิในกำรเรียกร้องและ/หรือฟ้องร้องทัง้ทำงแพ่งและ/หรือทำงอำญำให้

ธนำคำรชดใช้เงินหรือคำ่เสียหำยใดๆ อนัเกิดจำกควำมผิดพลำดดงักลำ่วข้ำงต้น รวมทัง้ผู้ขอใช้บริกำรรับรองว่ำจะไม่กระท ำกำรใดๆ อนัมีผลให้ธนำคำรต้องเข้ำมำมีส่วนร่วมในข้อพิพำท

ระหว่ำงผู้ขอใช้บริกำรกบับคุคลใดๆ และหำกผู้ขอใช้บริกำรมีข้อตอ่สู้  และ/หรือสทิธิเรียกร้องใดๆ ก็จะไปด ำเนินกำรกบับคุคลใดๆ ดงักลำ่วด้วยตนเอง 

5. กรณีท่ีผู้ขอใช้บริกำรต้องช ำระคำ่เสียหำย หรือคำ่ธรรมเนียม และ/หรือจ ำนวนเงินใดๆ ให้แก่ธนำคำร ผู้ขอใช้บริกำรตกลงยินยอมให้ธนำคำรหกัเงินจำกบญัชีรับช ำระเงินหรือ บญัชีเงิน

ฝำกอ่ืนใดท่ีผู้ขอใช้บริกำรมีอยู่กับธนำคำรเพ่ือหกัช ำระหนีไ้ด้ โดยธนำคำรจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริกำรทรำบถึงกำรหกัเงินจำกบญัชีดงักล่ำวภำยใน 15 วนัท ำกำรของธนำคำร นบัตัง้แต่วนัท่ี

ธนำคำรท ำกำรหกัเงิน หำกเงินในบญัชีรับช ำระเงิน และ/หรือเงินในบญัชีเงินฝำกประเภทอ่ืนใดมีไม่เพียงพอให้ธนำคำรหกัช ำระหนีไ้ด้ทัง้หมด ผู้ขอใช้บริกำรตกลงยินยอมช ำระดอกเบีย้
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ให้แก่ธนำคำรจำกยอดหนีส้ว่นท่ีธนำคำรไม่สำมำรถหกัช ำระหนีไ้ด้ในอตัรำดอกเบีย้สงูสดุตำมประกำศของธนำคำร เร่ืองอตัรำดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมและสว่นลด ท่ีมีผลบงัคบัใช้กบัลกูค้ำผู้กู้

เงินหรือลกูหนีข้องธนำคำรในขณะนัน้ ซึง่อำจเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลงได้ ตำมท่ีธนำคำรจะได้ประกำศเป็นครำวๆ ไป โดยผู้ขอใช้บริกำรตกลงให้อตัรำดอกเบีย้ผิดนดัท่ีเปล่ียนแปลงมี

ผลใช้บงัคบัทนัที นบัแตมี่กำรประกำศเปล่ียนแปลงดงักลำ่ว ทัง้นี ้นบัตัง้แตว่นัท่ีธนำคำรไม่สำมำรถหกัเงินช ำระหนีไ้ด้จนกว่ำผู้ขอใช้บริกำรจะช ำระหนีใ้ห้แก่ธนำคำรทกุจ ำนวนจนครบถ้วน 

และไม่เป็นกำรตดัสทิธิธนำคำรในกำรท่ีจะบอกเลกิกำรใช้บริกำร  

6. กรณีผู้ ขอใช้บริกำรได้เปลี่ยนแปลงเลขท่ีบัญชีรับช ำระเงินไม่ว่ำเหตุใดก็ตำม หรือมีกำรเปิดบญัชีรับช ำระเงินเพิ่ม ผู้ ขอใช้บริกำรตกลงยินยอมให้ข้อก ำหนดและเง่ือนไขต่ำงๆ ตำม

ข้อตกลงกำรใช้บริกำรฉบบันีย้งัคงมีผลบงัคบัใช้กบัเลขท่ีบญัชีรับช ำระเงินท่ีเปล่ียนแปลงใหม่ หรือบญัชีรับช ำระเงินท่ีเปิดเพิ่มเตมินัน้ด้วย 

7. ผู้ขอใช้บริกำรตกลงยินยอมในกำรท่ีธนำคำรจะเปล่ียนแปลง และ/หรือเพิ่มเตมิเง่ือนไขและข้อก ำหนด รวมทัง้คำ่ธรรมเนียมในกำรให้บริกำรตำมเอกสำรแนบข้อมูลเพิ่มเตมิฉบบันี ้โดย

ธนำคำรจะแจ้งให้ผู้ขอทรำบถึงกำรเปล่ียนแปลงดงักลำ่วลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วนั 

8. กำรเก็บรักษำข้อมูลเป็นควำมลบั 

     ในกรณีท่ีธนำคำรจ ำเป็นต้องเปิดเผยข้อมลูของธนำคำรให้แก่ผู้ขอใช้บริกำร หรือตวัแทน หรือพนกังำน หรือลกูจ้ำง เฉพำะผู้ ท่ีเก่ียวข้องและจ ำเป็นต้องทรำบข้อมลู ซึง่ต่อไปนีจ้ะเรียก

รวมกันว่ำ “ตวัแทนผู้ขอใช้บริกำร” ทัง้นี ้ไม่ว่ำข้อมลูจะอยู่ในรูปของเอกสำร รำยงำน บนัทกึข้อมูล ผลกำรวิเครำะห์ ผลกำรศกึษำ และ/หรือในรูปแบบใดๆ ไม่ว่ำโดยวำจำหรือลำยลกัษณ์

อกัษร ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกว่ำ “ข้อมลูท่ีเป็นควำมลบั” โดยผู้ขอใช้บริกำรตกลงยินยอมท่ีจะเก็บรักษำข้อมลูท่ีเป็นควำมลบัไว้ภำยใต้ข้อก ำหนดและเง่ือนไขตำมท่ีระบดุงันี  ้

8.1 ผู้ขอใช้บริกำรตกลงท่ีจะเก็บรักษำข้อมูลท่ีเป็นควำมลบัอย่ำงเคร่งครัด ในสถำนท่ีหรือระบบท่ีมีควำมปลอดภยัโดยเก็บแยกจำกเอกสำรและ/หรื อข้อมูลอ่ืนๆ และจะไม่

เปิดเผยให้บุคคลใด ๆ ได้ล่วงรู้ถึงข้อมูลท่ีเป็นควำมลบั ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน และตกลงว่ำจะใช้ข้อมูลท่ีเป็นควำมลบัเพ่ือวตัถุประสงค์ในกำรให้บริกำรตำมบริกำรของ

ธนำคำรตำมท่ีได้ระบุในข้อตกลงฉบบันีเ้ท่ำนัน้ อีกทัง้จะไม่ใช้ข้อมูลท่ีเป็นควำมลบัไปในทำงใดๆ อนัท ำให้หรืออำจท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อธนำคำรไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ

ทำงอ้อม แม้ว่ำข้อตกลงฉบบันีจ้ะสิน้สดุลงแล้วก็ตำม เว้นแตจ่ะได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกธนำคำร 

8.2 ผู้ขอใช้บริกำรตกลงท่ีจะด ำเนินกำรทัง้ปวง เพ่ือให้ตวัแทนผู้ขอใช้บริกำรเก็บรักษำข้อมลูท่ีเป็นควำมลบัไว้ตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขเช่นเดียวกบัท่ีผู้ขอใช้บริกำรได้ตกลงไว้

กับธนำคำรตำมข้อตกลงฉบบันี ้โดยผู้ขอใช้บริกำรขอรับรองว่ำตวัแทนผู้ขอใช้บริกำรจะไม่เปิดเผยและ/หรือใช้ข้อมลูท่ีเป็นควำมลบัในประกำรอ่ืนๆ นอกเหนือจำกท่ีระบไุว้ใน

ข้อตกลงฉบบันี ้

8.3 ข้อก ำหนดและเง่ือนไขในกำรเปิดเผยและ/หรือใช้ข้อมลูท่ีเป็นควำมลบัตำมท่ีระบใุนข้อ 8.1 และข้อ 8.2 ข้ำงต้น คูส่ญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงไม่น ำมำใช้บงัคบักบัข้อมลูท่ีผู้ขอ

ใช้บริกำรได้ท ำกำรพิสจูน์หรือมีหลกัฐำนยืนยนัเป็นลำยลกัษณ์อกัษรได้ว่ำ เป็นข้อมูลท่ีได้เปิดเผยแล้วต่อสำธำรณะชนหรือทรำบกันเป็นกำรทัว่ไป ทัง้นี ้ต้องมิใช่ข้อมูลท่ีถกู

เปิดเผยโดยผู้ขอใช้บริกำร 

8.4 ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริกำรต้องเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นควำมลบัต่อศำล หรือหน่วยงำนของรัฐผู้ มีอ ำนำจตำมกฎหมำย ผู้ขอใช้บริกำรตกลงแจ้งให้ธนำคำรทรำบเป็นหนังสือ

ลว่งหน้ำก่อนกำรเปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นควำมลบัดงักลำ่ว พร้อมแสดงหลกัฐำนหรือระบขุ้อกฎหมำยท่ีบงัคบัให้ผู้ขอใช้บริกำรต้องเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นควำมลบัด้วย 

8.5 ผู้ขอใช้บริกำรตกลงจะส่งคืนหรือท ำลำยข้อมลูท่ีเป็นควำมลบัในทนัทีเม่ือได้รับแจ้งจำกธนำคำร รวมทัง้ส่งคืนหรือท ำลำยข้อมูลหรือรำยงำน ผลหรือกำรศกึษำวิเครำะห์ 

และเอกสำรใด ๆ  ทัง้ต้นฉบบัและส ำเนำท่ีผู้ขอใช้บริกำรหรือตวัแทนผู้ขอใช้บริกำรได้จดัท ำขึน้โดยอ้ำงอิงข้อมูลท่ีเป็นควำมลบั และผู้ขอใช้บริกำรจะไม่ท ำส ำเนำหรือท ำซ ำ้ซึง่

ข้อมลูท่ีเป็นควำมลบันัน้ ไม่ว่ำด้วยวิธีกำรใดๆ 

8.6 หำกธนำคำรได้รับควำมเสียหำยใดๆ อนัเน่ืองมำจำกกำรท่ีผู้ขอใช้บริกำรหรือตวัแทนผู้ขอใช้บริกำรใช้หรือเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นควำมลับในประกำรใดๆ นอกเหนือจำกท่ีได้

ระบไุว้ในข้อตกลงฉบบันี ้หรือผู้ขอใช้บริกำรหรือตวัแทนผู้ขอใช้บริกำรไม่ปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดหรือเง่ือนไขข้อหนึง่ข้อใดตำมท่ีได้ระบุไว้ในข้อตกลงฉบบันี ้ผู้ขอใช้บริกำรตกลง

ยินยอมรับผิดชดใช้คำ่เสียหำยทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ให้แก่ธนำคำรภำยใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีธนำคำรได้แจ้งให้ผู้ขอใช้บริกำรทรำบ นอกจำกกำรชดใช้คำ่เสียหำยดงักลำ่วแล้ว ผู้ขอ

ใช้บริกำรตกลงยินยอมให้ธนำคำรมีสทิธิในกำรด ำเนินกำรใดๆ เพ่ือบรรเทำควำมเสียหำยท่ีมีขึน้หรืออำจมีขึน้ได้ ซึง่รวมถึงกำรร้องขอให้ศำลมีค ำสัง่อย่ำงหนึง่อย่ำงใดเพ่ือระงบั

กำรใช้หรือเปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นควำมลบัของผู้ขอใช้บริกำรหรือตวัแทนผู้ขอใช้บริกำรหรือของบคุคลอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องด้วย 

9. หำกผู้ขอใช้บริกำรหรือธนำคำรประสงค์จะยกเลกิค ำขอใช้บริกำรรับช ำระเงิน Bill Payment ผู้ขอใช้บริกำรหรือธนำคำรจะแจ้งให้อีกฝ่ำยหนึง่ทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรลว่งหน้ำไม่น้อย

กว่ำ 30 วนั และให้ถือว่ำค ำขอใช้บริกำรรับช ำระเงิน Bill Payment และข้อตกลงกำรใช้บริกำรฉบบันีเ้ป็นอนัสิน้ผลเม่ือครบก ำหนดระยะเวลำดงักลำ่ว 

ผู้ขอใช้บริกำรได้อ่ำนและเข้ำใจข้อก ำหนดและเง่ือนไขในเอกสำรแนบข้อมลูเพิ่มเตมิส ำหรับบริกำรรับช ำระเงิน (Bill Payment) ฉบบันีโ้ดยตลอดแล้วและให้ถือว่ำเอกสำรแนบ

ข้อมูลเพิ่มเติมส ำหรับบริกำรรับช ำระเงิน (Bill Payment) ฉบบันีเ้ป็นส่วนหนึ่งของใบค ำขอ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลกำรใช้บริกำร Krungthai Corporate Online/ Krungthai Business และ

ข้อตกลงกำรใช้บริกำร Krungthai Corporate Online/ Krungthai Business จงึได้ลงลำยมือช่ือและประทบัตรำส ำคญั (ถ้ำมี) ไว้เป็นหลกัฐำน 

 

 


