
 

 

ข้อตกลงและเงือ่นไขการใช้บริการ 
บริการรับช าระค่าสินค้าและบริการ ททีบีี (ttb bill payment) 

 
1. การใหบ้รกิารรบัช าระค่าสินคา้และบรกิาร ทีทีบี (ttb bill payment) เป็นบรกิารท่ีผูข้อใชบ้รกิารมคีวามประสงคใ์หธ้นาคาร
ใหบ้รกิารรบัช าระเงินจากลกูคา้ผูซ้ือ้สินคา้/ใชบ้รกิารของผูข้อใชบ้รกิาร ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า “ผูช้  าระเงนิ” ผ่านช่องทางเคานเ์ตอร์
ธนาคาร, ATM, Internet Banking, Mobile Banking และช่องทางอื่นท่ีธนาคารจะใหบ้รกิารในภายหนา้ 
2. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยอมรบัวา่ มีหนา้ที่จดัพมิพใ์บแจง้การช าระเงิน และจดัท าบตัรประจ าตวัของผูช้  าระเงิน ไม่ว่าในรูปแบบ
เอกสารหรือรายการอเิล็กทรอนิกส ์โดยมีขอ้ความและรายละเอยีดตามที่ผูข้อใชบ้รกิารและธนาคารรว่มกนัก าหนดเพื่อใชใ้น
การช าระเงินค่าสินคา้และบรกิาร โดยผูข้อใชบ้รกิารเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่าย และมีหนา้ที่จดัส่งใหแ้ก่ผูช้  าระเงิน พรอ้มทัง้ชีแ้จง
วิธีการใชบ้รกิารผ่านธนาคารตามขอ้ตกลงนีใ้หผู้ช้  าระเงินเขา้ใจ และในกรณีที่ผูข้อใชบ้รกิารขอใหธ้นาคารคิดคา่ธรรมเนยีม
การใชบ้รกิารจากผูช้  าระเงิน ผูข้อใชบ้รกิารมีหนา้ที่ในการแจง้อตัราค่าธรรมเนียมแก่ผูช้  าระเงิน และไดร้บัความยินยอมจากผู้
ช าระเงินอยา่งถกูตอ้ง  

2.1 กรณีที่ใบแจง้การช าระเงินมีรายละเอยีดวธีิการช าระเงินท่ีตอ้งมีลกัษณะเฉพาะ เช่น บารโ์คด้ (Barcode), ควิอาร ์โคด้ 
(QR code) ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งจดัท าในรูปแบบท่ีก าหนดโดยธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานท่ีมี
อ านาจก ากบัดแูลตามกฎหมาย 

2.2 ในการจดัพมิพใ์บแจง้การช าระเงิน, บตัรประจ าตวัของผูช้  าระเงิน, ใบรบัช าระคา่สินคา้/บรกิาร ตลอดจน
ใบเสรจ็รบัเงิน ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัว่าธนาคารไมม่ีส่วนเก่ียวขอ้ง หรือมีนิติสมัพนัธ ์หรือมีความรบัผิดใด ๆ ต่อผูข้อใช้
บรกิารหรือผูช้  าระเงินแตอ่ย่างใดทัง้สิน้   

2.3 การท่ีธนาคารไดร้บัช าระเงินแลว้ แต่ปรากฎในภายหลงัว่า รายละเอียดในเอกสารดงักล่าวไม่ถกูตอ้งไมว่่าประการใด 
ผูข้อใชบ้รกิารรบัรองวา่ จะชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ผูช้  าระเงินโดยตรง และจะไม่เรียกรอ้งจากธนาคารใหร้บัผิดต่อผูข้อ
ใชบ้รกิารหรือผูช้  าระเงิน 

3.  ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยอมรบัเป็นผูแ้นะน าใหผู้ช้  าระเงินตรวจสอบและเก็บรกัษาใบรบัช าระค่าสินคา้/บรกิารจากธนาคาร ไม่
ว่าในรูปแบบของเอกสาร และ/หรือ อิเล็กทรอนิกส ์เมื่อช าระเงินผ่านช่องทางของธนาคาร ซึ่งผูข้อใชบ้รกิารจะถือวา่เป็น
หลกัฐานในการช าระเงิน อีกทัง้ผูข้อใชบ้รกิารมีหนา้ที่ตอ้งชีแ้จงใหผู้ช้  าระเงินทราบวา่ใบรบัช าระและใบแจง้การช าระเงินของผู้
ขอใชบ้รกิารดงักล่าวไม่ใช่ใบเสรจ็รบัช าระเงิน และธนาคารไมจ่ าตอ้งคืนเงินท่ีไดร้บัช าระโดยวิธีการท่ีถกูตอ้งใหแ้ก่ผูช้  าระเงิน 
ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
4.  ผูข้อใชบ้รกิารยินยอมและตกลงว่าการใหบ้รกิารตามขอ้ตกลงนี ้ธนาคารจะรบัช าระดว้ยเงินสด หรือเช็ค หรือโดยวิธีการหกั
เงินจากบญัชีเงินฝากของผูช้  าระเงินท่ีมีอยู่กบัธนาคาร หรือโดยวิธีอื่นใดที่ธนาคารจะใหบ้รกิารในภายหนา้  

4.1 กรณีช าระเงินดว้ยวิธีใดนอกจากเงินสด การช าระเงินจะถือวา่มีผลสมบรูณต์่อเมื่อธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินได้
ครบถว้นเทา่นัน้ และผูข้อใชบ้รกิารจะไม่เรยีกรอ้งจากธนาคารหากเกิดความเสียหายอย่างใดอนัเกดิจากการท่ี
ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได ้  



 

 

4.2 กรณีช าระเงินดว้ยเช็ค ธนาคารจะรบัเฉพาะเชค็ที่อยูใ่นเขตส านกัหกับญัชีเดียวกนัเทา่นัน้ 
5.ธนาคารจะน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้รกิารตามที่ระบไุวใ้นค าขอใช้บรกิารรบัช าระคา่สินคา้และบรกิาร ทีทีบี       
(ttb bill payment) นีใ้หแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิารภายในวนัเดยีวกบัท่ีการช าระเงินคา่สินคา้/บรกิารมีผลสมบรูณต์ามขอ้ 4 
6. กรณีที่บญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้รกิารตามใบค าขอนีไ้ดเ้ปล่ียนแปลงไปไม่ว่าดว้ยเหตใุดกต็าม ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใหใ้บค า
ขอนีค้งมีผลใชบ้งัคบัส าหรบับญัชีเงินฝากหมายเลขที่ไดเ้ปล่ียนแปลงนัน้ ๆ ดว้ย 
7. ธนาคารตกลงจะส่งรายงานขอ้มลูการช าระเงิน (Report) แสดงรายการน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้รกิารใหแ้ก่ผู้
ขอใชบ้รกิารตามรูปแบบและวิธีการท่ีผูข้อใชบ้รกิารแจง้ความประสงคแ์ละตามที่ธนาคารเห็นสมควร 

7.1 ในกรณีที่ขอ้มลูในรายงาน (Report) แสดงรายละเอียดการช าระเงินของผูช้  าระเงินท่ีผูข้อใชบ้รกิารไดร้บัจากธนาคาร 
ปรากฏว่ารหสัประจ าตวัหรือขอ้มลูอื่นใดของผูช้  าระเงินไม่ถกูตอ้งไม่ว่าจะดว้ยเหตใุด ๆ อนัเป็นผลใหผู้ข้อใชบ้รกิารไม่
สามารถทราบไดใ้นทนัทีว่าผูช้  าระเงินรายใดเป็นผูช้  าระเงิน ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัว่ากรณีดงักล่าวอาจจะเกดิขึน้ได ้และไม่
ถือว่าธนาคารไดก้ระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือบกพรอ่งต่อหนา้ที่แต่อยา่งใดทัง้สิน้และผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่า
จะไม่ยกเหตดุงักล่าวมาเรียกรอ้งใหธ้นาคารตอ้งรบัผิดชอบหรือชดใชค้า่เสียหายใด ๆ ที่เกดิขึน้  แตท่ัง้นีธ้นาคารจะให้
ความรว่มมือในการด าเนินการตรวจสอบเพื่อหาขอ้มลูเก่ียวกบัผูช้  าระเงิน และแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบเมื่อตรวจสอบ
พบภายในเวลาอนัสมควร 
7.2 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงแจง้ธนาคารทนัทีที่พบเห็นความผิดพลาดอนัเกิดแก่รายงานขอ้มลูการช าระเงิน (Report) หรือ
รูปแบบวิธีการในการส่งรายงานดงักล่าว  
7.3 กรณีที่การส่งรายงานขอ้มลูการช าระเงิน (Report) อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์ผูข้อใชบ้รกิารตกลงวา่  

7.3.1 เวน้แต่ตกลงกนัเป็นอยา่งอืน่ ธนาคารไม่จ าตอ้งรบัประกนัวา่ อปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกส ์หรือระบบของผูข้อใช้
บรกิารรองรบัรายงานขอ้มลูการช าระเงิน (Report)  
7.3.2 กรณีที่ใบแจง้การช าระเงิน หรือขัน้ตอนหนึ่งขัน้ตอนใดของการช าระเงินเกิดขึน้บนระบบหรือแอพพลิเคชั่น 
(Application) ของผูข้อใชบ้รกิารหรือผูใ้หบ้รกิารของผูข้อใชบ้รกิาร (ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า “ระบบของผูข้อใชบ้รกิาร”) 
หรือกรณีที่ธนาคารตกลงสง่รายงานขอ้มลูการช าระเงิน (Report) ในรูปแบบของการแจง้เตือนผ่านระบบของ
ผูใ้ชบ้รกิาร ผูข้อใชบ้รกิารรบัรองว่า  
ก. ผูข้อใชบ้รกิารมีสิทธิโดยสมบรูณใ์นการใชร้ะบบของผูข้อใชบ้รกิาร 
ข. ผูข้อใชบ้รกิารจะใหข้อ้มลูและอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นต่อการเชื่อมต่อระบบของผูข้อใชบ้รกิารเขา้กบัระบบ
ของธนาคาร และธนาคารไมจ่ าตอ้งรบัผิดหากเกิดความเสียหายอนัเนื่องจากการท่ีระบบของธนาคารไม่สามารถ
เชื่อมต่อกบัระบบของผูใ้ชบ้รกิารได ้ 
ค. ผูข้อใชบ้รกิารจะแจง้ธนาคารก่อนการปรบัปรุงหรือเปลีย่นแปลงใด ๆ ในระบบของผูข้อใชบ้รกิาร เพื่อใหธ้นาคาร
สามารถพฒันาการเชื่อมต่อใหร้องรบัเวอรช์ั่นใหมข่องระบบของผูข้อใชบ้รกิาร 
ง. ธนาคารอาจคิดคา่ใชจ้า่ยในการพฒันาระบบเพื่อรองรบัการเชื่อมต่อระบบของผูข้อใชบ้รกิาร 



 

 

จ. ผูข้อใชบ้รกิารจะด าเนินการใหร้ะบบของผูใ้ชบ้รกิารเป็นระบบที่แม่นย า ปลอดภยั และสามารถใชง้านไดโ้ดย
ปราศจากความช ารุดบกพรอ่ง  
ฉ. ลิขสิทธ์ิในการปรบัปรุงและพฒันาระบบตามขอ้นีเ้ป็นของธนาคาร และผูข้อใชบ้รกิารจะไม่กระท าการใดอนัอาจ
ท าใหธ้นาคารเส่ือมสิทธิ 

 
8. ในกรณีที่ผูข้อใชบ้รกิารเป็นผูช้  าระค่าธรรมเนียมตามที่ระบไุวใ้นค าขอใช้บรกิารรบัช าระค่าสินคา้และบรกิาร ทีทีบี (ttb bill 
payment)  ผูข้อใชบ้รกิารยินยอมช าระค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนโดยใหธ้นาคารรวบรวมจ านวนเงินค่าบรกิารในแต่ละเดือน
และน ามาหกัจากบญัชเีงินฝากภายในวนัที่ 5 ของเดือนถดัจากเดอืนท่ีใชบ้รกิาร  ในกรณีที่ผูข้อใชบ้รกิารเห็นวา่การคิดและ
เก็บคา่บรกิารรายการใดรายการหน่ึงไม่ถกูตอ้ง ผูข้อใชบ้รกิารจะแจง้ใหธ้นาคารทราบภายใน 60 (หกสิบ) วนั นบัจากวนัท่ี
ธนาคารหกับญัชเีงินฝากของผูข้อใชบ้รกิารเพื่อช าระคา่บรกิารรายการดงักลา่ว หากพน้ก าหนดเวลาแลว้ ผูข้อใชบ้รกิารตกลง
ใหถื้อวา่ การคิดและเก็บคา่ธรรมเนียมของธนาคารถกูตอ้งและผูข้อใชบ้รกิารไม่มีขอ้โตแ้ยง้ใด ๆ  
9. ในการช าระเงินคา่ธรรมเนียมและ/หรือในกรณีที่ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งคืนเงินจ านวนใด ๆ แก่ธนาคาร และ/หรือในกรณีผู้
ขอใชบ้รกิารจะตอ้งช าระคา่เสียหายตา่ง ๆ ใหแ้ก่ธนาคารตามค าขอใชบ้รกิารนีห้ากเงินในบญัชีผูข้อใชบ้รกิารไม่เพียงพอหกั
ช าระ ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชเีงินฝากของผูข้อใชบ้รกิารไดโ้ดยใหถื้อว่าผูข้อใชบ้รกิารไดเ้บิก
เงินเกินบญัชีจากธนาคารโดยรบัว่าบญัชีผูข้อใชบ้รกิารมีรายการหนีค้า้งช าระกบัธนาคาร และใหถื้อว่าขอ้ตกลงนีเ้ป็น
หลกัฐานแสดงวา่ผูข้อใชบ้รกิารไดย้อมรบัวา่หนีค้า้งช าระดงักลา่วเป็นหนีเ้บิกเงินเกินบญัชีกบัธนาคารดว้ย และผูข้อใช้
บรกิารยินยอมเสียดอกเบีย้ในเงินจ านวนดงักล่าวในอตัราผิดนดัตามที่ธนาคารประกาศเรียกเก็บจากลกูคา้สินเชื่อโดยทั่วไป
ของธนาคารในขณะนัน้ รวมถึงกรณีที่ธนาคารประกาศเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้ดงักล่าว ผูข้อใชบ้รกิารยินยอมให้
ธนาคารเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้ดงักลา่วได ้  ตามประกาศของธนาคารท่ีปิดไว ้ณ ท่ีท าการของธนาคาร  โดยไมจ่ าตอ้ง
แจง้หรือไดร้บัความยินยอมจากผูข้อใชบ้รกิารก่อนแต่อย่างใด ทัง้นีต้ัง้แตว่นัท่ีเงินในบญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้รกิารไม่
เพียงพอใหห้กัช าระ 

10. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงวา่ในกรณีธนาคารน าเงินเขา้บญัชเีงินฝากของผูข้อใชบ้รกิารผิดพลาดไมว่า่จะเกิดจากสาเหตใุด ๆ ก็
ตาม ผูข้อใชบ้รกิารจะคืนเงินดงักล่าวใหก้บัธนาคาร โดยยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิหกัเงินจ านวนดงักล่าวออกจากบญัชเีงิน
ฝากตามขอ้ตกลงนีไ้ด ้โดยมติอ้งแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบหรือไดร้บัความยินยอมจากผูข้อใชบ้รกิารก่อน อย่างไรก็ตามเมื่อ
ไดม้ีการแกไ้ขปรบัปรุงรายการนัน้ ๆแลว้ธนาคารจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบในรูปแบบขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกสห์รือรูปแบบอื่น
ตามที่ธนาคารเห็นสมควร และในกรณีที่ผูช้  าระเงินไดช้ าระคา่สินคา้/บรกิาร  โดยน าเงินเขา้บญัชีอืน่ซึ่งมใิช่บญัชีผูข้อใชบ้รกิาร
ไม่ว่าดว้ยเหตใุดกต็าม ผูข้อใชบ้รกิารจะแจง้ใหธ้นาคารทราบเพื่อแกไ้ขขอ้ผิดพลาดดงักล่าวตามที่ธนาคารไดพ้จิารณาแลว้
เห็นสมควร หรือต่อเมื่อไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของบญัชีที่ผูช้  าระเงินน าเงินเขา้เท่านัน้  และหากธนาคารไม่สามารถแกไ้ข
ขอ้ผิดพลาดดงักล่าวได ้ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งแจง้ใหผู้ช้  าระเงินทราบ  เพื่อด าเนินการเรียกรอ้งเอาเงินดงักล่าวคืนดว้ยตนเอง 
โดยที่ผูข้อใชบ้รกิาร และ/หรือผูช้  าระเงินจะไม่เรยีกรอ้งใหธ้นาคารชดใชค้า่เสียหายและ/หรือคืนคา่ธรรมเนียมและ/หรือ 
ค่าใชจ้า่ยตา่ง ๆ และ/หรือเงินอื่นใด (หากม)ี แต่อยา่งใดทัง้สิน้ 



 

 

 
11. ผูข้อใชบ้รกิารรบัรองว่า  

11.1 สินคา้/ บรกิาร ของผูข้อใชบ้รกิาร และวตัถปุระสงคใ์นการขอใชบ้รกิารนีไ้ม่ขดัต่อกฎหมาย ความสงบเรียบรอ้ย 
หรือศีลธรรมอนัดี  
11.2 ผูข้อใชบ้รกิารจะจดัพิมพ ์หรือยินยอมใหใ้บแจง้การช าระเงินเป็นไปเพื่อการช าระคา่สินคา้/ บรกิาร ของผูข้อใช้
บรกิารเท่านัน้ และจะไม่กระท าการใดอนัอาจสื่อว่า ผูข้อใชบ้รกิารเป็นตวัแทนหรือตวักลางรบัช าระเงิน  
11.3 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยอมรบัว่าบรกิารรบัช าระเงินค่าสินคา้และบรกิาร เป็นบรกิารท่ีธนาคารอ านวยความสะดวกแก่
ผูข้อใชบ้รกิาร และธนาคารอาจระงบัการใหบ้รกิารได ้โดยดลุพินิจของธนาคาร โดยธนาคารไม่ตอ้งรบัผิดชอบต่อการไม่
สามารถใหบ้รกิารหรือความล่าชา้ผิดพลาดอนัเกิดขึน้จากเหตนุอกเหนือการควบคมุของธนาคาร และเหตสุดุวิสยั ไมว่่า
เหตกุารณน์ัน้จะคาดเดาไดห้รือไม่ รวมไปถึงความผิดพลาดหรือความเสียหายใด  ๆ ที่อาจเกิดขึน้แก่ผูข้อใชบ้รกิาร และ/
หรือ บคุคลใดอนัเนื่องมาจากความผิดพลาดหรือการช ารุดบกพรอ่งของระบบอเิล็กทรอนิกสซ์ึ่งธนาคารน ามาใชใ้นการ
ใหบ้รกิาร  และ/หรือ ระบบของผูข้อใชบ้รกิาร ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าจะไม่เรียกรอ้งใหธ้นาคารรบัผิดชดใชค้า่เสียหาย
ดงักล่าวแต่อย่างใด  และหากธนาคารเกิดความเสียหายใด  ๆ อนัเนื่องมาจากการใหบ้รกิารตามความประสงคข์องผูข้อ
ใชบ้รกิารตามใบค าขอใชบ้รกิารนี ้ผูข้อใชบ้รกิารตกลงรบัผิดชอบชดใชค้า่เสียหายตา่ง  ๆ ตามที่เกดิขึน้จรงิใหแ้ก่
ธนาคารทกุประการ ทัง้นีเ้วน้แต่ความเสียหายหรือขอ้ผิดพลาดที่เกดิขึน้จากการกระท าโดยทจุรติหรอืโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างรา้ยแรงของธนาคาร 

12. ผูข้อใชบ้รกิารยินยอมใหธ้นาคารเปล่ียนแปลงเงื่อนไขและขอ้ก าหนด  ตลอดจนคา่ธรรมเนียมในการใหบ้รกิารตามเงื่อนไข
และขอ้ตกลงการใชบ้รกิารฉบบันีไ้ด ้โดยบอกกล่าวใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 (สามสิบ) วนั และผูข้อใช้
บรกิารมีหนา้ที่ตอ้งแจง้ใหผู้ช้  าระเงินทราบถงึการเปล่ียนแปลงนัน้ดว้ย 
13. เงื่อนไขและขอ้ตกลงนีใ้หม้ีผลใชบ้งัคบันบัแต่วนัท่ีในใบค าขอใชบ้รกิารนีเ้ป็นตน้ไป  โดยผูข้อใชบ้รกิารและธนาคารตกลง
ว่าทัง้สองฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกขอ้ตกลงนีเ้มื่อไรก็ได ้ โดยแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหอ้กีฝ่ายหนึง่ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 
(สามสิบ) วนั ทัง้นี ้ การบอกเลิกขอ้ตกลงนีไ้ม่เป็นการลบลา้งสิทธิ และ/หรือ หนา้ที่ที่ทัง้สองฝ่ายมีอยู่ต่อกนัตามเงื่อนไข
ขอ้ตกลงก่อนท่ีจะมกีารบอกเลิก 
14. ผูข้อใชบ้รกิารจะจดัเก็บเอกสารหรือหลกัฐานอนัเก่ียวกบับรกิารนี ้ ซึ่งรวมถงึแต่ไมจ่ ากดัเพยีงใบแจง้การช าระเงิน 
ใบเสรจ็รบัเงิน และจะจดัส่งใหแ้กธ่นาคารเมื่อธนาคาร หรือหน่วยงานก ากบัดแูลธนาคาร หรือผูต้รวจสอบไม่ว่าภายในหรือ
ภายนอกรอ้งขอ  
15. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยินยอมใหธ้นาคารเก็บรวบรวม และ/หรือ ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล ขอ้มลูทางการเงิน 
และ/หรือขอ้มลูใด ๆ ของผูข้อใชบ้รกิารท่ีไดใ้หไ้ว ้หรือมีอยู่กบัธนาคาร หรือ ที่ธนาคารไดร้บั หรือเขา้ถึงไดจ้ากแหล่งอื่น หรือ
ขอ้มลูอื่นใดตามที่หน่วยงาน หรือคณะกรรมการท่ีมีอ  านาจตามกฎหมายประกาศก าหนด ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกวา่“ขอ้มูล” 
รวมทัง้ใหธ้นาคาร ส่ง โอน และ/หรือ เปิดเผยขอ้มลูของผูข้อใชบ้รกิารใหแ้ก่บรษิัทในกลุ่มธุรกจิทางการเงินของธนาคาร หรือ 
นิติบคุคลนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร พนัธมิตรทางธุรกิจ ผูใ้หบ้รกิารภายนอก ผูป้ระมวลผลขอ้มลู ผูร้บัโอนสิทธิ



 

 

เรียกรอ้ง หน่วยงาน/องคก์ร/นิติบคุคลใด ๆ ที่มีสญัญากบัธนาคาร หน่วยงานราชการ และ/หรือ นิตบิคุคลใด ๆ ที่ธนาคารเป็น
คู่สญัญา หรือมีความสมัพนัธด์ว้ยทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการบรหิารจดัการธุรกจิของ
ธนาคาร การวเิคราะหข์อ้มลู การให ้และ/หรือ ปรบัปรุงบรกิาร หรือผลิตภณัฑต์่าง ๆของธนาคาร การท่ีธนาคารจา้งหรือ
มอบหมายใหบ้คุคลอื่นด าเนินการแทนไม่ว่างานเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถาม หรือ
งานอื่นใดไม่วา่ทัง้หมดหรือบางส่วน การตรวจสอบรายการธุรกรรมที่อาจเกิดจากการทจุรติ ธุรกรรมที่มีเหตคุวรสงสยั และ
เพื่อวตัถปุระสงคอ์ื่นใดที่ไม่ตอ้งหา้มตามกฎหมาย รวมถึงเพื่อปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือระเบียบของประเทศใด ๆ ที่ใชบ้งัคบั
กบัธนาคาร ซึ่งธนาคารไดใ้หร้ายละเอียดขอบเขตการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยไวใ้น Privacy Notice ที่เผยแพรใ่นเว็ปไซด์
ของธนาคาร โดยใหค้วามยินยอมของผูข้อใชบ้รกิารมีก าหนดเวลา 10 ปี นบัแตว่นัท่ีผูข้อใชบ้รกิารยกเลิกการใชบ้รกิารหรือ
ผลิตภณัฑก์บัธนาคาร หรือ สาขาของธนาคารเพื่อเพกิถอนความยินยอมได ้ซึง่ช่องทางติดต่อธนาคารอาจมีการเปล่ียนแปลง
เพิ่มขึน้ หรือ ลดลงไดใ้นอนาคต โดยธนาคารจะไดแ้จง้ใหท้ราบทางเว็ปไซดข์องธนาคาร 
 
ผูข้อใชบ้รกิารรบัทราบวา่ ในกรณีที่ผูข้อใชบ้รกิารเพิกถอนความยินยอมแกธ่นาคารในการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผย
ขอ้มลูเฉพาะเพื่อวตัถปุระสงคใ์ด หรือ เฉพาะบรกิาร และ/หรือ ผลิตภณัฑใ์ด ใหถื้อวา่การเพิกถอนดงักล่าวมีผลต่อการให้
ความยินยอมเพื่อวตัถปุระสงคท์ี่ผูข้อใชบ้รกิารไดเ้พิกถอนความยนิยอมต่อธนาคารเท่านัน้ โดยผู้ขอใชบ้รกิารตกลงยินยอมให้
ธนาคารยงัคงมีสิทธิใชข้อ้มลูเพื่อวตัถปุระสงคท์ี่ผูข้อใชบ้รกิารไม่ไดข้อเพิกถอนความยินยอมต่อไปได ้
 
 
 
 


