
 

ข้อตกลงหลกัเกณฑ์การใช้บริการทางอเิล็กทรอนิกส์                      
เงื่อนไขทั่วไปส าหรับการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

1. ผู้ใช้บริการจะต้องตรวจสอบรายละเอยีดของการท ารายการแต่ละครัง้ให้ถกูต้องก่อนท ารายการ กรณีมีการท ารายการผิดพลาด ผู้ใช้บริการจะต้องน าข้อมลูเก่ียวกบัวนัและเวลา
ที่ท ารายการ สถานท่ีท ารายการ เลขที่บญัชีที่เก่ียวข้องของผู้ใช้บริการ และผู้อื่นที่เก่ียวข้อง ประเภทของรายการ และจ านวนเงินท่ีโอน พร้อมทัง้รหสัอ้างอิง (reference number) 
ของรายการดงักล่าวมาติดต่อธนาคารทนัที ทัง้นี ้ธนาคารจะด าเนินการตรวจสอบข้อผิดพลาดดงักล่าวพร้อมทัง้ด าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดให้เสร็จสิน้ภายใน 30 วนันบัตัง้แต่
วนัที่ธนาคารได้รับแจ้ง  
2.  ผู้ใช้บริการตกลงว่า ความรับผิดของธนาคารในการให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ มีดงันี ้ 
 1) ธนาคารปฏิบตัิ หรือละเว้นการปฏิบตัิตามค าสัง่โอนเงินจนเป็นเหตใุห้ผู้ใช้บริการ หรือผู้ รับประโยชน์ไม่ได้รับเงินจากการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเสร็จสมบรูณ์
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด เว้นแต่ความเสียหายนัน้เกิดจากผู้ใช้บริการมีเงินในบญัชีไม่พอ  หรือผู้ใช้บริการไมม่ีหรือถกูระงบัการใช้วงเงินสินเช่ือกบัธนาคาร หรือการโอนเงินจะ
เป็นผลให้ยอดเงินในบญัชีเกินกว่าวงเงินสินเช่ือที่ตกลงไว้กบัธนาคาร หรืออยู่ระหว่างด าเนินการทางกฎหมาย หรือธนาคารได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถงึความขดัข้องของการโอน
เงินอยู่แล้วก่อนหรือในขณะท ารายการโอนเงิน หรือผู้ใช้บริการปฏิบตัิผิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงกบัธนาคาร หรือเป็นเหตสุดุวิสยั  

2) ธนาคารมิได้ปฏิบตัิตามค าสัง่อายดัเคร่ืองมือโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ และต่อมาเกิดรายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ขึน้  
3) ธนาคารยงัไม่ได้ส่งมอบเคร่ืองมือโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ใช้บริการและเกิดรายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยมิชอบขึน้  
4) เกิดรายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยมิชอบ และไม่ใช่ความผิดของผู้ใช้บริการ   

3.  กรณีเกิดความเสียหายใดๆ ขึน้แก่ธนาคารอนัเนื่องมาจากการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึน้ให้แก่ธนาคารโดยสิน้เชิง 
ยกเว้นกรณีต้องด้วยความรับผิดของธนาคารในการให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามความในข้อ 2. 

 
เงื่อนไขทั่วไปส าหรับการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยบัตรเอทเีอ็ม (“บัตร”) 
1. หลกัเกณฑ์ และเงื่อนไขในการใช้บตัร 
1.1 ธนาคารจะออกบตัรให้ผู้ใช้บริการส าหรับการใช้บริการต่างๆ ของธนาคาร โดยหกัเงินในบญัชีเงินฝากของผู้ใช้บริการทกุคราวที่มีการใช้บริการหรือการเบิกถอนเงิน

โดยใช้บตัรกบัเคร่ืองเบิกถอนเงินสดอตัโนมตัิหรือเคร่ืองอื่นใด ซึง่ธนาคารจะออกหมายเลขรหสัประจ าบตัรให้แก่ผู้ใช้บริการโดยเฉพาะ ผู้ ใช้บริการแต่เพียงผู้ เดียวเท่านัน้ท่ีจะทราบ
หมายเลขรหสัประจ าบตัร ผู้ใช้บริการจะต้องใช้หมายเลขรหสัประจ าบตัรนัน้ประกอบการใช้บตัรกบัเคร่ืองเบิกถอนเงินสดอตัโนมตัิหรือเคร่ืองอื่นใดดงักล่าวทกุครัง้ ผู้ใช้บริการอาจ
เปลี่ยนรหสัประจ าบตัรได้ด้วยตนเองตามวิธีการที่ธนาคารก าหนด ซึง่ผู้ใช้บริการตกลงให้ถือว่าหมายเลขรหสัประจ าบตัรที่ธนาคารมอบให้ผู้ใช้บริการหรือหมายเลขที่ผู้ใช้บริการท า
การเปลี่ยนแปลงเองนัน้เป็นหมายเลขรหสัประจ าบตัรที่ใช้แสดงตวัตนหรือเคร่ืองหมายเฉพาะตวัของผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบโดยชดัแจ้งว่าหากมีการใช้บตัร
ประกอบกบัหมายเลขรหสัประจ าตวับตัรที่ได้รับจากธนาคารหรือผู้ใช้บริการได้เปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคารก าหนดในการเบิกถอนเงินสดหรือใช้บริการผ่านเคร่ืองเบิกถอนเงินสด
อตัโนมตัิ หรือเคร่ืองอื่นใดที่ธนาคารก าหนด ไม่ว่าคราวใดให้ถือว่าเป็นการเบิกถอน ใช้บริการ หรือการท าธรุกรรมโดยผู้ใช้บริการเองทัง้สิน้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการพิสจูน์ได้ว่าเป็นกรณี
การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยมิชอบ และไม่ใช่ความผิดของผู้ใช้บริการ  

1.2 ผู้ใช้บริการสามารถใช้บตัรท าธรุกรรมผ่านเคร่ืองเบิกถอนเงินสดอตัโนมตัิ หรือเคร่ืองอื่นใดที่ธนาคารก าหนดได้ทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง ผู้ใช้บริการไม่สามารถน าบตัร
ไปท าธรุกรรมอื่นได้ เว้นแต่กรณีอื่นใดตามที่ธนาคารจะได้ประกาศและก าหนดต่อไปในภายหน้า  

1.3 หลกัเกณฑ์ และเงื่อนไขในการเบิกถอนเงิน 
1.3.1  ผู้ใช้บริการซึง่ใช้บตัรเบิกถอนเงินจากเคร่ืองเบิกถอนเงินสดอตัโนมตัิ ในจังหวดัอื่นนอกจากจงัหวดัอนัเป็นท่ีตัง้ของสาขาของธนาคารที่ผู้ที่ใช้บริการได้ขอออก

บตัรไว้ ผู้ใช้บริการจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินข้ามจงัหวดัตามอตัราท่ีธนาคารประกาศก าหนดไว้ 
1.3.2 จ านวนเงินท่ีเบิกถอนโดยการใช้บตัรผ่านเคร่ืองเบิกถอนเงินสดอตัโนมตัิ หรือเคร่ืองอื่นใดที่ธนาคารก าหนด จะถกูหักจากบญัชีเงินฝากของผู้ใช้บริการภายในวนั

เดียวกนั  
1.3.3 จ านวนครัง้ และจ านวนเงินสงูสดุของการเบิกถอนในแต่ละวนัต่อบญัชีและต่อบตัร  จะต้องเป็นไปตามที่ธนาคารประกาศก าหนดไว้ 

1.4 หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในการโอนเงิน 
1.4.1 บตัรแต่ละใบจะสามารถโอนเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ใช้บริการได้เฉพาะบญัชีที่ผู้ ใช้บริการได้ระบไุว้ตามค าขอออกบตัรใบดงักล่าวเท่านัน้ ทัง้นีก้ารโอนเงินเป็น

จ านวนเงินเท่าใดก็ได้ แต่ไม่เกินจ านวนเงินคงเหลือที่อยู่ในบญัชีเงินฝากตามที่ระบใุนค าขอออกบตัร 
1.4.2 หากใช้บตัรโอนเงินเป็นการโอนเงินข้ามจงัหวดั ผู้ใช้บริการจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการโอนเงินข้ามจงัหวดัตามอตัราท่ีธนาคารประกาศก าหนดไว้ 
1.4.3 บญัชีที่รับโอนเงินจะต้องเป็นบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัเท่านัน้ 

1.5 ในการใช้บริการผ่านเคร่ืองเบิกถอนเงินสดอตัโนมตัิ หรือเคร่ืองอื่นใดที่ธนาคารก าหนดทกุครัง้ ผู้ใช้บริการจะต้องกดหมายเลขรหสัประจ าบตัรให้ถกูต้อง หาก
ผู้ใช้บริการกดหมายเลขรหสัประจ าบตัรไม่ถกูต้องเกินกว่าจ านวนครัง้ที่ธนาคารก าหนด ธนาคารมีสิทธิยดึหรือคืนบตัร และผู้ใช้บริการจะต้องติดต่อกบัธนาคารโดยเร็ว 

1.6 การใช้บตัรกบัเคร่ืองเบิกถอนเงินสดอตัโนมตัิ หรือเคร่ืองอื่นใดที่ธนาคารก าหนด ผู้ใช้บริการจะได้รับใบบนัทกึรายการทกุครัง้ เว้นแต่การสอบถามยอดคงเหลือ กรณี
ใบบนัทกึรายการหมดเคร่ืองเบิกถอนเงินสดอตัโนมตัิ หรือเคร่ืองอื่นใดที่ธนาคารก าหนดดงักล่าวจะแจ้งเตือนให้ทราบ โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ต่อไป เว้นแต่การโอนเงิน
เข้าบญัชี หากใบบนัทกึรายการหมด ธนาคารจะไม่ท ารายการโอนเงินให้แต่อย่างใด   

1.7 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ดงัต่อไปนี ้
1.7.1 ระมดัระวงัเก็บรักษาบตัรและใบแจ้งหมายเลขรหสัประจ าบตัรไว้ในท่ีปลอดภยั และเป็นความลบั เพ่ือมิให้ตกอยู่ในความครอบครองของผู้ อื่น และจะต้องไม่แจ้ง

หรือเปิดเผยหมายเลขรหสัประจ าบตัรให้ผู้อื่นทราบ และ/หรือไม่โอนหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บตัรไม่ว่ากรณีใดๆ เป็นอนัขาด 
1.7.2 ถ้าหากบตัรสญูหาย หรือตกอยู่ในความครอบครองของผู้อื่นโดยผู้ใช้บริการมิได้สมคัรใจ หรือบตัรถกูโจรกรรม ผู้ใช้บริการจะต้องรีบแจ้งให้ธนาคารทราบทนัที 

โดยทางโทรศพัท์ หรือโดยวิธีการอื่นใดที่ธนาคารก าหนด และธนาคารจะระงบัการใช้บตัรของผู้ใช้บริการให้เรียบร้อย  ผู้ใช้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากการ
ใช้บตัรภายหลงัการรับแจ้ง เว้นแต่ธนาคารพิสจูน์ได้ว่าความเสียหายนัน้เกิดจากการกระท าของผู้ใช้บริการเอง หรือผู้ใช้บริการได้มีส่วนรู้เห็น หรือผู้ใช้บริการประมาทเลินเล่อ   

1.8 ในกรณีท่ีธนาคารสงสยัว่าบตัรจะถกูผู้อื่นน าไปใช้โดยทจุริต ธนาคารจะยกเลิกบตัรทนัที เพ่ือป้องกนัมิให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการ โดยธนาคารจะออกบตัรใบ
ใหม่ให้แก่ผู้ ใช้บริการ และแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเพ่ือขอรับบตัรใบใหม่ 

1.9 ภายใต้บงัคบัข้อ 1.7.2 ผู้ใช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิหกัเงินจากบญัชีของผู้ใช้บริการ เพ่ือชดใช้ตามจ านวนเงินทัง้หมดที่เกิดจากการที่มีผู้น าบตัร และ/หรือ
หมายเลขรหสัประจ าบตัรของผู้ใช้บริการไปใช้จนเกิดความเสียหาย ซึง่รวมทัง้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามกฎหมาย ค่าทนายความตามอตัราท่ีธนาคารตกลงว่าจ้างทนายความ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึน้ตามที่ธนาคารได้จ่ายไปจริง 

2. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมช าระค่าธรรมเนียมการใช้บตัรและค่าธรรมเนียมอื่นตามอตัราและก าหนดเวลาที่ธนาคารประกาศและก าหนดไว้ โดยตกลงยินยอมให้ธนาคาร
หกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ใช้บริการที่ระบไุว้ในใบค าขอใช้บริการกบัธนาคาร  

3. บตัรเป็นกรรมสิทธ์ิของธนาคาร ธนาคารมีสิทธิระงบัการใช้บตัร หรือปฏิเสธการใช้ หรือเรียกบตัรคืน ในกรณีดงัต่อไปนี ้
 3.1 ผู้ใช้บริการโอนหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บตัรแทน หรือบตัรตกไปอยู่ในความครอบครองของบคุคลอื่น 
 3.2 หากธนาคารพิสจูน์ได้ว่าผู้ใช้บริการทจุริต 
 3.3 ผู้ใช้บริการปฏิบตัิผิดเงื่อนไขตามข้อตกลงฉบบันี ้หรือธนาคารทราบว่าผู้ใช้บริการถกูด าเนินคดีทางแพ่ง หรือคดีอาญาที่มีผลรุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศหรือที่

เก่ียวข้องกบักฎหมายการฟอกเงิน หรือคดีล้มละลาย หรือเป็นบคุคลที่ถกูค าสัง่ยดึทรัพย์สิน หรือเหตใุดๆ อนัควรสงสยัว่าผู้ใช้บริการได้กระท าการทจุริตหรือกระท าผิด และเหตุ
อย่างใดอย่างหนึง่ดงักล่าวมานัน้อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกบัธนาคารได้ 

 3.4 เมื่อผู้ใช้บริการเสียชีวิต 
 3.5 เมื่อธนาคารสงสยัว่าบตัรจะถกูผู้อื่นน าไปใช้โดยทจุริต ธนาคารจะยกเลิกบตัรทนัที และออกบตัรใหม่ให้แก่ผู้ใช้บริการส าหรับกรณีนี  ้
4.ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนด และเงื่อนไขการใช้บตัร รวมตลอดไปถงึการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการได้ตามแต่เห็นสมควร หรือยกเลิกการ

ให้บริการ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนั เว้นแต่กรณีเร่งด่วน   
5. หากผู้ใช้บริการต้องการยกเลิก หรืออายดับตัร สามารถติดต่อที่สาขาของธนาคาร หรือส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ เบอร์โทรศพัท์เพ่ือการติดต่อ 0-2697-5444  ตลอด 24 ชัว่โมง 
6. ข้อตกลงหลกัเกณฑ์การใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์นีไ้ด้จดัท าขึน้เป็น 2 ฉบบั มีข้อความถกูต้องตรงกนัทกุประการ ผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว 

และผู้ใช้บริการได้รับมอบข้อตกลงนีเ้พ่ือเก็บไว้เป็นหลกัฐานแล้ว 1 ฉบบั   


