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หนังสือยนิยอมให้หักบัญชีเงนิฝาก (K-Direct Debit) 

 
ขา้พเจา้…................................................................................................. เจา้ของบญัชี/ผูมี้อ านาจลงนาม ในบญัชีเงินฝากประเภท  ออมทรพัย ์  กระแสรายวนั   
เลขท่ีบญัชี                                                                       ช่ือบญัชี................................................................................ ส  านกั/สาขา..................................................  
ท่ีอยู่ส  าหรบัการตดิตอ่ เลขท่ี............... หมู่ท่ี......... ตรอก/ซอย....................................... ถนน.......................................... แขวง/ต าบล.................................................. 
เขต/อ าเภอ........................................ จงัหวดั.....................................  รหสัไปรษณีย ์                                โทรศพัทมื์อถือ   

ประสงคแ์ละยินยอมให ้บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) หักเงินจากบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้เพื่อช าระหนี/้ภาระผูกพันต่างๆ ที่ขา้พเจา้/ผูอ้ื่นที่ขา้พเจา้ระบุ มีอยู่กับผูร้ับช าระเงินค่า  สินคา้/บริการ 
(“ผูร้ับโอนเงิน”) ตามจ านวนในใบแจง้หนีห้รือระบบสื่อสารขอ้มูลคอมพิวเตอรท์ี่ธนาคารไดร้ับแจง้จากผูร้ับโอนเงิน รวมทัง้ตามจ านวนค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้ง (หากมี) และน าเงินท่ีหักดังกล่าวเขา้บญัชี
ของผูร้บัโอนเงิน หรือช าระใหธ้นาคาร (แลว้แต่กรณี) ต่อไป ดงันี ้

กรุณาท าเครื่องหมาย X ลงในช่อง  เพื่อเลอืกผูร้บัโอนเงินท่ีตอ้งการช าระเงิน  

 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)  บญัชีแสดงสญัญาเลขท่ี.......................................................... รหสัเครื่องวดัฯ............................................. ชื่อผูใ้ช.้......................................................... 

 การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (กฟภ.)  รหสัไฟฟ้า.......................................................................... หมายเลขผูใ้ชไ้ฟฟ้า......................................  ชื่อผูใ้ช.้........................................................ 

 การประปานครหลวง (กปน.)  ทะเบยีนผูใ้ชน้  า้.................................................................... สาขา-เขต ........-........                                 ชื่อผูใ้ช.้........................................................ 

 การประปาสว่นภมูิภาค (กปภ.)  เลขท่ีผูใ้ชน้  า้...................................... หน่วยงาน.............................. สาขา...................................................  ชื่อผูใ้ช.้........................................................ 

 บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT TOT)  (ค่าบรกิารFixed Line/Internet)                 

 บจก. แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ (AWN/AIS)  บจก. เรียล มฟู (True Move-H-ทรูมฟู เอช)              บจก. ทรู มฟู เอช ยนูิเวอรแ์ซล คอมมนูิเคชั่น (True Move-H-ทรูมฟู เอช)  
เลขท่ี/รหสัลกูคา้................................................ จดทะเบยีนในนาม.................................................... หมายเลขโทรศพัท/์หมายเลขบริการ*  
*เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ( กรณีมหีมายเลขโทรศพัทม์ากกวา่ 1 หมายเลข กรุณาระบ ุ“,” คั่นระหวา่งหมายเลข เช่น 081-2222222, 083-4444444, 084-5555555 )  

 บจก. ทริปเปิลที อินเทอรเ์น็ต     

 บจก. ทริปเปิลที บรอดแบนด ์                      

 บจก. ทรู อินเทอรเ์น็ต  บมจ. ทรู วิชั่นส ์บมจ. ทรู วิชั่นส ์เคเบิล้ และบจก. ทรู วิชั่นส ์กรุ๊ป 

รหสัลกูคา้..................................................... หมายเลขบริการ...................................................... จดทะเบยีนในนาม............................................................. * ( เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 

 บจก. ลสีซิ่งกสกิรไทย                                       บจก. โตโยตา้ ลสีซิ่ง (ประเทศไทย)                        บจก. ฮอนดา้ ลสีซิ่ง (ประเทศไทย)   

เลขท่ีสญัญา ................................................ ชื่อผูเ้ช่าซือ้..................................................................................................................................................... * ( เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 

 บมจ. เมอืงไทยประกนัภยั เลขท่ีใบค าขอเอาประกนัภยั (REF NO2) ….................................................................................................................................................................. 

 บมจ. เมอืงไทยประกนัชีวิต เลขท่ีใบค าขอเอาประกนัภยั หรือเลขท่ีกรมธรรม ์.......................................................................................................................................................... 

 บจก. หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุกสกิรไทย                                   Comp-Code 7459698 

 ชื่อบริษัท*............................................ หมายเลขอา้งอิง 1**..................................... หมายเลขอา้งอิง 2**................................... ชื่อผูใ้ช.้......................................................... 
 ชื่อบริษัท*............................................ หมายเลขอา้งอิง 1**..................................... หมายเลขอา้งอิง 2**................................... ชื่อผูใ้ช.้......................................................... 

*ขอ้มลูอา้งอิงท่ีระบใุนใบแจง้หนีค้า่สินคา้/บริการ/ใบเสรจ็รบัเงิน เชน่ รหสัลกูคา้ หมายเลขโทรศพัท ์  
**แบบฟอรม์ดงักลา่วกรณีช่ือบริษัทเป็น “บตัรเครดิตซิตีแ้บงก ์วีซ่า/มาสเตอรก์ารด์” ไมส่ามารถสมคัรยินยอมใหห้กับญัชีเงินฝาก (K-Direct Debit) 

ในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้ เพื่อช าระหนี/้ภาระผกูพนัต่างๆ ใหแ้ก่ผูร้บัโอนเงิน หากในภายหลงัจ านวนเงินท่ีผูร้บัโอนเงินแจง้ธนาคารไม่ถกูตอ้ง หรือผิดพลาด และธนาคารไดห้กัเงินจากบญัชี
เงินฝากของขา้พเจา้ ตามจ านวนเงินในใบแจง้หนีห้รือระบบสื่อสารขอ้มลูคอมพิวเตอรท์ี่ธนาคารไดร้ับจากผูร้บัโอนเงินเรียบรอ้ยแลว้ ขา้พเจา้จะเรียกรอ้งเงินจ านวนดงักล่าวจากผูร้บัโอนเงินโดยตรง และขา้พเจา้
ยอมรบัว่า ธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้ไดต่้อเมื่อเงินในบญัชีเงินฝากเพียงพอที่จะหกัเงินตามจ านวนธนาคารไดร้บัแจง้จากผูร้บัโอนเงิน รวมทัง้ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้ง (หากมี) 
ในขณะนั้นเท่านั้น อย่างไรก็ดี หากบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้เป็นบญัชีประเภทบญัชีกระแสรายวันและมีวงเงินกูเ้บิกเงินเกินบญัชี ขา้พเจา้ตกลงยินยอมใหห้ัก เงินในวงเงินกูเ้บิกเงินเกินบญัชีเพื่อหักเงินตาม
จ านวนธนาคารไดร้ับแจง้จากผูร้บัโอนเงิน รวมทัง้ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้ง (หากมี) โดยใหถ้ือว่าเป็นหนีกู้เ้บิกเงินเกินบญัชี และขา้พเจา้ยอมผกูพันรับผิดชอบช าระคืน ตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงที่
ก  าหนดไวใ้นสญัญากูเ้บกิเงินเกินบญัชี ที่ท าใหไ้วก้บัธนาคารทกุประการ ขา้พเจา้สามารถทราบรายการหกัเงินดังกลา่วไดจ้ากสมดุคู่ฝาก STATEMENT หรือใบรบัเงิน/ใบเสร็จรบัเงิน ในกรณีที่เลขท่ีบญัชีเงินฝาก
ที่แจง้ไวเ้ปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าดว้ยเหตใุดๆ ใหค้ าขอนีม้ีผลใชบ้งัคบัส าหรบัเลขที่บญัชีเงินฝากที่ไดเ้ปลี่ยนแปลงนั้นๆ ไดด้ว้ยทกุประการ ค าขอนีม้ีผลใชบ้งัคบันบัแต่วนัท่ีระบไุวใ้นค าขอนี ้และใหม้ีผลใชบ้งัคบัต่อไป
จนกว่าขา้พเจา้จะไดแ้จง้ยกเลิกเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหธ้นาคารและผูร้บัโอนเงิน หากขา้พเจา้ไดร้ับอนุมติัใหใ้ชบ้ริการตามค าขอนี ้ขา้พเ จา้ตกลงยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการหักเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรพัย/์
กระแสรายวนัตามที่ไดแ้จง้ไวก้บัธนาคารในครัง้ก่อน 

ขา้พเจา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารเก็บ รวบรวม และใชข้อ้มลูสว่นบคุคล และ/หรือขอ้มลูใดๆ ของขา้พเจา้ โดยมีวตัถปุระสงคท์ี่จ  าเป็นเพื่อการใหบ้ริการแก่ขา้พเจา้ การด าเนินการตามค าขอของขา้พเจา้ก่อน
ใหบ้ริการ การมอบหมายงานใหผู้อ้ื่นด าเนินการแทนธนาคารเพื่อสนบัสนนุการใหบ้ริการ เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถาม เป็นตน้ การโอนสทิธิและ/หรือหนา้ที่ และ/หรือการ
จดัการขอ้รอ้งเรียน นอกจากนี ้ขา้พเจา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวไดท้ัง้ในประเทศและต่างประเทศใหแ้ก่ ผูใ้หบ้ริการภายนอก ตวัแทนของธนาคาร ผูร้บัจา้งช่วงงานต่อ พนัธมิตรทางธุรกิจที่
ออกผลติภณัฑร์่วมกนัในลกัษณะ co-brand ผูส้นใจจะเขา้รบัโอนสทิธิ/หนา้ที่ ผูร้บัโอนสทิธิ/หนา้ที่ และ/หรือผูใ้หบ้ริการ Cloud Computing และยินยอมใหผู้ร้บัขอ้มูลจากธนาคารดังกล่าว เก็บ รวบรวม ใช ้และ/หรือ
เปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วต่อไปไดภ้ายใตว้ัตถปุระสงคด์งักลา่ว ทัง้นี ้รายละเอียดอื่นๆ และสทิธิ ปรากฏในนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลในเว็บไซตข์องธนาคาร www.kasikornbank.com/th/privacy-policy 

ในกรณีที่ขา้พเจา้มีการใหข้อ้มูลสว่นบุคคลของบุคคลอื่นใดแก่ธนาคารเพื่อด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับวัตถุประสงคข์า้งตน้ ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าไดร้ับความยินยอมจากบุคคลอื่นดังกลา่ว หรือไดอ้าศัย
หลกัเกณฑอ์ื่นทางกฎหมายในการใหข้อ้มลูส่วนบคุคลของบุคคลอื่นดังกลา่วแก่ธนาคาร และไดแ้จง้ใหบ้คุคลอื่นดังกลา่วทราบถงึรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลตามนโยบาย
การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลขา้งตน้แลว้ 

     ลงชื่อ ............................................................................... ผูใ้หค้วามยินยอม 
             (..............................................................................) 

     /     /      
 

ส าหรับเจ้าหน้าทีธ่นาคาร 
 

รหสัพนกังานผูร้บัค  าขอ............................................ รหสัสาขา __ __ __ __ 
 

รับค าขอผ่าน   สาขาเจา้ของบญัชี           ตา่งสาขา               

 

  ผลการตรวจสอบ   ถกูตอ้ง    ไมถ่กูตอ้ง  สาขา..................................................................................    
 

ลงชื่อ..................................................................................................................... ผูร้บัมอบอ านาจสาขา 


