
 

 

เงือ่นไขและข้อตกลงการใช้บริการโอนเงนิเข้าบัญชีเงนิเดือน 

บริการการจ่ายเงนิเดือนและดูแลสวัสดิการพนักงาน ททีบีี เพยโ์รลพลัส (ttb payroll plus) 

1. ขอบเขต การใหบ้รกิารการจา่ยเงินเดือนและดแูลสวสัดิการพนกังาน ทีทีบี เพยโ์รลพลสั (ttb payroll plus) ธนาคาร
จะท าการหกัเงินในบญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้รกิารและน าเงินเขา้บญัชีของผูร้บัเงินท่ีเปิดไวก้บัธนาคารทกุสาขา
ภายในประเทศ  โดยผูข้อใชบ้รกิารยินยอมใหห้กัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้รกิารท่ีมีอยูก่บัธนาคารตามที่ระบุ
ในใบค าขอใชบ้รกิารนี ้หรือจากบญัชีเงินฝากอื่นใดของผูข้อใชบ้รกิารท่ีไดแ้จง้เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงในภายหลงั 
โดยธนาคารไม่ตอ้งขอความยินยอมจากผูข้อใชบ้รกิารอีก ซึ่งตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ "บญัชีของผูข้อใชบ้รกิาร" และผูข้อใช้
บรกิารจะจดัเตรียมเงินในบญัชีของผูข้อใชบ้รกิารใหม้ีจ านวนเพียงพอกบัจ านวนเงินรวมตามข้อมลูค าสั่งที่กล่าวไวใ้น
ขอ้ 2 พรอ้มดว้ยค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าบรกิาร และหรือ ค่าใชจ้่ายที่เกดิจากการใหบ้รกิารการจ่ายเงินเดือนและ
ดแูลสวสัดิการพนกังาน ทีทีบี เพยโ์รลพลสั (ttb payroll plus) อนึง่ ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัว่าในกรณีที่ธนาคารไม่ไดร้บั
ขอ้มลูค าสั่ง   และ/หรือ มีความผดิพลาดในการรบัขอ้มลูค าสั่งไมว่า่จะเกิดจากเหตใุดกต็ามโดยมใิชค่วามผิดของ
ธนาคาร และ/หรือ ธนาคารไม่ไดร้บัเงินจากผูข้อใชบ้รกิาร และ/หรือ เงินในบญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้รกิารไม่มีหรือมี
ไม่พอใหด้  าเนินการไดแ้ลว้ ธนาคารไม่มีหนา้ที่จะตอ้งปฏิบตัิตามขอ้มลูค าสั่งนัน้ แต่ทัง้นีใ้หเ้ป็นดลุยพินิจของธนาคาร
แต่ผูเ้ดียวที่จะปฏิบตัติามขอ้มลูค าสั่งดงักล่าว  และธนาคารจะด าเนินการแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบโดยเรว็ 

2. ข้อมูลค าสั่ง ผู้ขอใช้บริการจะจัดส่งขอ้มูลรายละเอียดค าสั่งที่จะใช้บริการการจ่ายเงินเดือนและดูแลสวัสดิการ
พนักงาน ทีทีบี เพยโ์รลพลัส (ttb payroll plus) ในรูปแบบและเนือ้หาตามที่ธนาคารก าหนดซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า 
"ขอ้มูลค าสั่ง" โดยมีรายละเอียด อาทิ จ านวน ผูร้บัเงิน พรอ้มรายชื่อของผูร้บัเงิน เลขที่บัญชีเงินฝากของผูร้ับเงิน 
จ านวนเงินท่ีสั่งโอน จ านวนเงินภาษี หกั ณ ที่จ่าย วนัท่ีรายการมีผล เป็นตน้ เพื่อใหธ้นาคารหกัเงินในบญัชีของผูข้อใช้
บริการและฝากเขา้บญัชีของผูร้บัเงินดว้ยวิธีการของระบบอิเล็กทรอนิกส ์ โดยผูข้อใชบ้ริการรบัรองว่าขอ้มลูค าสั่งที่ผู้
ขอใชบ้ริการจะไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ธนาคารทุกครัง้  ผูข้อใชบ้ริการไดต้รวจสอบแลว้ว่ามีขอ้มลู และรายละเอียดที่ถูกตอ้ง 
และครบถว้นตรงตามความประสงคข์องผูข้อใชบ้ริการทุกประการแลว้ ธนาคารไม่มีหนา้ที่ตรวจสอบขอ้มลูที่ผูข้อใช้
บรกิารส่งถึงธนาคารแต่อย่างใด 
ผูข้อใชบ้รกิารจะจดัส่งขอ้มลูค าสั่งผ่านบรกิารทีทีบี บิสสิเนสวนั (ttb business one) / ทีทีบี บิสสิเนสคลิก (ttb 
business click) ของธนาคารหรอืระบบอื่นใดที่ธนาคารจะจดัใหม้ีเพิ่มเติมต่อไปในภายหนา้ หรือน าส่งขอ้มลูค าสั่ง
ผ่านส่ือขอ้มลูทางคอมพิวเตอรต์ามที่ธนาคารก าหนดซึ่งไดแ้ก่ CD, Diskette, USB  หรือส่ือขอ้มลูอื่น ๆ เป็นตน้   โดย
น าส่งขอ้มลูค าสั่งแก่ธนาคารล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 (หน่ึง) วนัท าการธนาคาร ก่อนวนัท่ีก าหนดในขอ้มลู
ค าสั่ง ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัวา่ ในกรณีที่ธนาคารไม่ไดร้บัขอ้มลูค าสั่งและ/หรือมีความผดิพลาดในการรบัขอ้มลูค าสั่ง 
ไม่ว่าจะเกดิจากเหตใุดก็ตามโดยมิใชค่วามผิดของธนาคาร ธนาคารไม่มีหนา้ที่จะตอ้งปฏิบตัิตามขอ้มลูค าสั่งนัน้  



 

 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูข้อใชบ้รกิารมีความประสงคจ์ะจดัส่งขอ้มลูการหกับญัชีผ่านบรกิาร ทีทีบี บิสสิเนสวนั (ttb business 
one) / ทีทีบี บิสสิเนสคลิก (ttb business click) หรือ ระบบอื่นใดที่ธนาคารจะจดัใหม้เีพิ่มเติมต่อไปในภายหนา้ ผูข้อ
ใชบ้รกิารจะตอ้งสมคัรใชบ้รกิาร ทีทีบี บิสสิเนสวนั (ttb business one) / ทีทีบี บิสสิเนสคลิก (ttb business click) 
หรือ ระบบนัน้  ๆ กบัธนาคารดว้ย 

 
3. การแก้ไขข้อมูลค าสั่ง ในกรณีที่ผูข้อใชบ้ริการมีความประสงคจ์ะขอยกเลิก หรือแกไ้ขขอ้มูลค าสั่งใดจะตอ้งแจง้ให้

ธนาคารทราบล่วงหนา้เป็นลายลักษณอ์ักษรก่อนวนัที่รายการมีผลตามขอ้มลูค าสั่ง ไม่นอ้ยกว่า 1 (หนึ่ง) วันท าการ 
(ก่อนเวลา 15.00 น.) ทัง้นีก้ารขอยกเลิกค าสั่งโอนเงินจะขอยกเลิกเพียงบางส่วนไม่ได ้

4. รายละเอียดบัญชีเงนิเดือน ธนาคารจะยึดถือขอ้มลูเลขที่บญัชีเงินฝากที่ไดร้บัจากผูข้อใชบ้รกิารเป็นสาระส าคญัใน
การโอนเงินเขา้บญัชี โดยธนาคารไม่จ าเป็นตอ้งค านึงถึงชื่อบญัชีเงินฝากนัน้ ๆ หากการโอนเงินไม่สามารถด าเนินการ
ได ้ธนาคารจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบ 

5. การหักบัญชี ธนาคารจะด าเนินการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้รกิารเพื่อโอนเขา้บญัชีเงินฝากของผูร้บัเงิน       
ตามขอ้มลูค าสั่งที่ไดร้บัจากผูข้อใชบ้ริการ รวมทัง้ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายอื่น (ถา้มี) ที่ผูข้อใชบ้ริการ
ตอ้งช าระตามวนั เวลาที่ธนาคารก าหนด ซึ่งอาจเกิดก่อนวนัท่ีรายการมีผลก็ได ้ 
กรณีที่ธนาคารไม่ไดร้บัช าระเงินหรือไดร้บัช าระเงินไม่ครบถว้น  ธนาคารมีสิทธิเรียกรอ้งใหผู้ข้อใชบ้ริการช าระเงิน
ดงักล่าวไดท้นัที  ทัง้นีผู้ข้อใชบ้รกิารตกลงยินยอมช าระเงินดงักล่าวพรอ้มดอกเบีย้ในจ านวนเงินท่ีไม่ช าระหรือช าระไม่
ครบถว้น  ในอัตราดอกเบีย้ผิดนัดสูงสุดส าหรบัลูกคา้ที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศก าหนด  นับตัง้แต่
วนัที่ครบก าหนดช าระเงินเป็นตน้ไป จนกว่าผูข้อใชบ้ริการจะช าระเงินดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคารครบถว้น          ผูข้อใช้
บรกิารรบัทราบและตกลงว่าอตัราดอกเบีย้ผิดนดัดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามประกาศของธนาคารโดย    ไม่ตอ้ง
แจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบอีก 
ในกรณีที่ผูข้อใชบ้รกิารขอใหธ้นาคารคิดค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการนีจ้ากผูร้บัเงินนัน้ ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัว่าผูข้อใช้
บริการไดด้  าเนินการแจง้และไดร้บัความยินยอมจากผูร้บัเงินอย่างถูกตอ้งแลว้ หากเกิดความเสียหายใด  ๆ ขึน้แก่
ธนาคารจากการด าเนินการดงักล่าว ผูข้อใชบ้รกิารตกลงรบัผิดชดใชค้่าเสียหายต่าง ๆ ใหแ้ก่ธนาคารทกุประการ 

6. ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ผู้ขอใช้บริการยินยอมจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพื่อขอรับความคุม้ครองอุบัติเหตุให้
พนักงานของบริษัท  ทั้งแบบการประกันอุบัติ เหตุส่วนบุคคล และการประกันอุบัติ เหตุส่วนบุคคลแบบมี                         
ค่ารกัษาพยาบาลนัน้  ธนาคารมอบความคุม้ครองใหโ้ดยไม่คิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม โดยผูข้อใชบ้รกิารตกลงใหธ้นาคาร
เป็นผูด้  าเนินการใหม้ีการประกันอุบตัิเหตุดงักล่าวไวก้ับบริษัทประกันภัยที่ธนาคารเห็นว่าเหมาะสม  และตกลงให้
ธนาคารเป็นผูด้  าเนินการแจง้ท าประกันภัย  ต่ออายุกรมธรรม ์ เพิ่มหรือลดทุนประกัน  เปล่ียนแปลง  แกไ้ข ยกเลิก
เงื่อนไขสญัญาต่าง ๆ อนัเก่ียวกับการประกันภยัแทนผูข้อใชบ้ริการได ้ โดยถือว่าผูข้อใชบ้ริการรบัทราบเงื่อนไขการ



 

 

เอาประกนัภยัของบรษิัทท่ีธนาคารเลือกใชบ้รกิาร  ทัง้นีผู้ใ้ชบ้รกิารตกลงจะเป็นผูเ้รียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิด
อุบตัิเหตกุับพนกังานของผูข้อใชบ้ริการจากบรษิัทประกนัภยัโดยตรง  โดยธนาคารมีหนา้ที่ในการประสานงานในการ
แจง้รายชื่อพนกังานบรษิัทท่ีใชบ้รกิารจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคารใหบ้รษิัทประกนัทราบเท่านัน้ 
ในกรณีที่ผูข้อใชบ้รกิารใหผู้ร้บัเงินเป็นผูร้บัผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมดงักล่าว ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัว่าผูข้อใช้
บริการไดด้  าเนินการแจง้ และไดร้บัความยินยอมเป็นลายลักษณอ์กัษรจากผูร้บัเงินอย่างถกูตอ้งแลว้ในการตกลงให้
ธนาคารเป็นผูด้  าเนินการใหม้ีการท าประกนัอุบตัิเหตุส่วนบุคคล  และ/หรือ การประกันอุบตัิเหตุส่วนบคุคลแบบมีค่า
รักษาพยาบาลไว้กับบริษัทประกันภัยที่ธนาคารเห็นว่าเหมาะสมและตกลงให้ธนาคารเป็นผู้ด  าเนินการแจ้งท า
ประกนัภยั  ต่ออายกุรมธรรม ์เพิ่มหรือลดทนุประกนั  เปล่ียนแปลง  แกไ้ข ยกเลิกเงื่อนไขสญัญาต่าง ๆ อนัเก่ียวกบัการ
ประกันภยัแทนผูร้บัเงินได  ้โดยด าเนินการใหผู้ร้บัเงินรบัทราบเงื่อนไขการเอาประกันภยัของบริษัทที่ธนาคารเลือกใช้
บริการ  ทัง้นีผู้ข้อใชบ้ริการไดด้  าเนินการใหผู้ร้บัเงินตกลงจะเป็นผูเ้รียกรอ้งสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบตัิเหตุกับผูร้บั
เงินจากบรษิัทประกนัภยัโดยตรงโดยธนาคารมีหนา้ที่ในการประสานงานในการแจง้รายชื่อพนกังานบรษิัทท่ีใชบ้ริการ
จ่ายเงินเดือนผ่านธนาคารใหบ้รษิัทประกนัทราบเท่านัน้  หากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึน้แก่ธนาคารจากการใหบ้รกิาร
ดงักล่าว ผูข้อใชบ้รกิารตกลงรบัผิดชดใชค้่าเสียหายต่าง ๆ ใหแ้ก่ธนาคารทกุประการ 

7. ข้อจ ากัดความรับผิดของธนาคาร ผูข้อใชบ้ริการตกลงและยอมรบัว่าบริการโอนเงินเขา้บญัชีเงินเดือน  (Payroll)            
เป็นบรกิารท่ีธนาคารอ านวยความสะดวกแก่ผูข้อใชบ้รกิาร โดยธนาคารไม่ตอ้งรบัผิดชอบต่อการไม่สามารถใหบ้ริการ 
หรือความล่าชา้ผิดพลาด อนัเกิดจากเหตุนอกเหนือการควบคุมของธนาคาร และเหตุสดุวิสยั ไม่ว่าเหตุการณน์ัน้จะ
คาดเดาไดห้รือไม่ก็ตาม  อีกทัง้มิไดเ้กิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างรา้ยแรงของธนาคาร ทัง้นี ้ไม่ว่ากรณี
ใด  ๆ ความรบัผิดของธนาคารที่มีต่อผูข้อใช้บริการจะไม่เกินจ านวนเงินที่ผูร้ ับเงินมิไดร้ับช าระจากผู้ขอใชบ้ริการ 
เพราะเหตทุี่เป็นความรบัผิดชอบของธนาคาร 
หากปรากฏว่าธนาคารไดน้ าเงินเขา้บญัชีเงินฝากใหแ้ก่  ผูข้อใชบ้ริการหรือผูร้บัเงินโดยไม่ถูกตอ้งหรือมีขอ้ผิดพลาด
เกิดขึน้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ผูข้อใชบ้ริการยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิแกไ้ขปรบัปรุงรายการที่ผิดพลาดดงักล่าวใหถู้กตอ้ง
ทนัที  โดยยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้ริการหรือผูร้บัเงินที่มีกบัธนาคารไดโ้ดยไม่ตอ้งขอ
ความยินยอมจากผูข้อใชบ้ริการหรือผูร้บัเงินก่อน  เมื่อมีการแกไ้ขปรบัปรุงรายการนัน้ ๆ  แลว้  ธนาคารจะแจง้ใหผู้ข้อ
ใชบ้ริการทราบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์ หรือรูปแบบอื่นตามที่ธนาคารเห็นสมควร  โดยหากมีขอ้โตแ้ยง้จากผูร้บัเงิน  
ผูข้อใชบ้รกิารจะรบัผิดชอบชีแ้จงใหผู้ร้บัเงินทราบ 

8. ข้อสงวนสิทธิของธนาคาร  ธนาคารสงวนสิทธิแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดและเงื่อนไขการใชบ้ริการนี ้ตลอดจนอตัรา
ค่าบริการที่เก่ียวขอ้งได ้โดยบอกกล่าวใหผู้ข้อใชบ้ริการทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั และผูข้อใชบ้ริการมีหนา้ที่
ตอ้งแจง้ใหผู้ร้บัเงินทราบถึงการเปล่ียนแปลงที่เก่ียวขอ้งกบัผูร้บัเงินดว้ย 



 

 

9. การบอกกล่าว บรรดาหนังสือติดต่อ บอกกล่าว ทวงถาม หรือหนังสืออื่นใดที่จะส่งใหแ้ก่ผูข้อใชบ้ริการ โดยทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบั ถา้หากไดส่้งไปยงัที่อยู่ที่ระบไุวข้า้งตน้ของสญัญานีแ้ลว้ หรือตามที่อยู่ที่ผูข้อใชบ้รกิารได้
แจง้เปล่ียนแปลงเป็นหนงัสือครัง้หลงัสดุ ใหถื้อว่าไดส่้งใหแ้ก่ผูข้อใชบ้ริการแลว้โดยชอบ โดยไม่ตอ้งค านึงถึงว่าจะมี
ผูร้บัไวห้รือไม่ และแมห้ากว่าส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะผูข้อใชบ้ริการยา้ยที่อยู่ หรือที่อยู่ที่กล่าวนีเ้ปล่ียนแปลงไป หรือถูกรือ้
ถอนไป โดยผูข้อใชบ้รกิาร ไม่ไดแ้จง้การยา้ย หรือการเปล่ียนแปลง หรือการรือ้ถอนนัน้เป็นหนงัสือต่อธนาคารก็ดี หรือ
ส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะหาไม่พบก็ดี หรือการส่งทางโทรพิมพ ์หรือโทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสต์ามหมายเลขหรือท่ี
อยู่ที่ผูข้อใหบ้ริการไดแ้จง้ใหธ้นาคารทราบก็ดี ใหถื้อว่าผูข้อใชบ้ริการไดท้ราบขอ้ความตามหนงัสือติดต่อ บอกกล่าว 
ทวงถามนัน้แลว้ 
 

10. การสิ้นสุดบริการ ผูข้อใชบ้ริการและธนาคารตกลงว่า ทั้งสองฝ่ายมีสิทธิยกเลิกการบริการตามค าขอนีเ้มื่อใดก็ได ้
เพียงแต่ตอ้งแจง้เป็นลายลักษณอ์ักษรใหอ้ีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 (สามสิบ) วัน ทั้งนีก้ารบอกเลิก
บนัทึกขอ้ตกลงนีไ้ม่เป็นการลบลา้งสิทธิและ/หรือหนา้ที่ที่ทัง้สองฝ่ายมีอยู่ต่อกนัก่อนหนา้นัน้ 

11. ผูข้อใชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารเก็บรวบรวม และ/หรือ ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล ขอ้มลูทางการ
เงิน และ/หรือ ขอ้มูลใด ๆ ของผูข้อใชบ้ริการที่ไดใ้หไ้วห้รือมีอยู่กับธนาคาร หรือ ที่ธนาคารไดร้บั หรือเขา้ถึงไดจ้าก
แหล่งอื่น หรือขอ้มลูอื่นใดตามที่หน่วยงาน หรือคณะกรรมการท่ีมีอ านาจตามกฎหมายประกาศก าหนด ซึ่งต่อไปนีจ้ะ
เรียกว่า“ขอ้มลู” รวมทัง้ใหธ้นาคาร ส่ง โอน และ/หรือ เปิดเผยขอ้มลูของผูข้อใชบ้ริการใหแ้ก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินของธนาคาร หรือ นิติบุคคลนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร พนัธมิตรทางธุรกิจ ผูใ้หบ้ริการภายนอก   
ผูป้ระมวลผลขอ้มลู ผูร้บัโอนสิทธิเรียกรอ้ง หน่วยงาน/องคก์ร/นิติบคุคลใด ๆที่มีสญัญากบัธนาคาร หน่วยงานราชการ 
และ/หรือ นิติบุคคลใด ๆ ที่ธนาคารเป็นคู่สญัญา หรือมีความสมัพนัธด์ว้ยทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมี
วัตถุประสงคเ์พื่อการบริหารจัดการธุรกิจของธนาคาร การวิเคราะหข์อ้มูล การให ้และ/หรือ ปรบัปรุงบริการ หรือ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคาร การที่ธนาคารจ้างหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นด าเนินการแทนไม่ว่างานเก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อส่ือสาร งานติดตามทวงถาม หรืองานอื่นใดไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน การตรวจสอบ
รายการธุรกรรมที่อาจเกิดจากการทุจริต ธุรกรรมที่มีเหตุควรสงสัย และเพื่อวัตถุประสงคอ์ื่นใดที่ไม่ตอ้งหา้มตาม
กฎหมาย รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบของประเทศใด ๆ ที่ใชบ้ังคับกับธนาคาร ซึ่งธนาคารไดใ้ห้
รายละเอียดขอบเขตการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยไว้ใน Privacy Notice ที่เผยแพร่ในเว็ปไซด์ของธนาคาร 
(www.ttbbank.com) โดยใหค้วามยินยอมของผูข้อใชบ้รกิารมีก าหนดเวลา 10 ปี นบัแต่วนัท่ีผูข้อใชบ้รกิารยกเลิกการ
ใชบ้รกิารหรือผลิตภณัฑก์บัธนาคาร ทัง้นี ้ผูข้อใชบ้รกิารรบัทราบว่าผูข้อใชบ้รกิารสามารถติดต่อธนาคารผ่านช่องทาง 
Corporate Call Center 02-643-7000 หรือสาขาของธนาคารเพื่อเพิกถอนความยินยอมได ้ซึ่งช่องทางติดตอ่ธนาคาร
อาจมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ หรือลดลงไดใ้นอนาคต โดยธนาคารจะไดแ้จง้ใหท้ราบทางเว็ปไซดข์องธนาคาร 
ผูข้อใชบ้ริการรบัทราบว่า ในกรณีที่ผูข้อใชบ้ริการเพิกถอนความยินยอมแก่ธนาคารในการเก็บรวบรวม          ใช ้และ/
หรือ เปิดเผยขอ้มลูเฉพาะเพื่อวตัถปุระสงคใ์ด หรือ เฉพาะบรกิาร และ/หรือ ผลิตภณัฑใ์ด ใหถื้อว่าการเพิกถอนดงักล่าว



 

 

มีผลต่อการใหค้วามยินยอมเพื่อวตัถปุระสงคท์ี่ผูข้อใชบ้ริการไดเ้พิกถอนความยินยอมต่อธนาคารเท่านัน้    โดยผูข้อ
ใชบ้รกิารตกลงยินยอมใหธ้นาคารยงัคงมีสิทธิใชข้อ้มลูเพื่อวตัถปุระสงคท์ี่ผูข้อใชบ้รกิารไม่ไดข้อเพิกถอนความยินยอม
ต่อไปได ้

 

 

 

 

 


