
 

ใบคําขอใชบริการทางอิเล็กทรอนิกส 
เรียน   ผูจัดการธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) สํานัก / สาขา ……………………………………………………. 
ขาพเจามีความประสงคจะขอใชบริการทางอิเล็กทรอนิกสของธนาคาร ตามรายละเอียด ดังตอไปน้ี 
       ขอสมัครใชบริการ                             ขอเปลี่ยนแปลง/แกไขรายละเอียด                           ขอยกเลิกการใชบริการ 
1. รายละเอียดผูสมัครขอใชบริการ 
1.1   ขอมูลนิติบุคคล 
ชื่อนิติบุคคล ............................................................................................................................................................................. 
ท่ีตั้ง(จดทะเบียน)....................................................................................................................................................................... 
……………………..……………………………………………………………………………………………………………………… 
สถานท่ีจัดสงเอกสาร             ท่ีอยูเดียวกับท่ีตั้งจดทะเบียน                             อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  
................................................................................................................................................................................................. 
1.2 ขอมูลผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล 
ชื่อ-นามสกุล.................................................................................................  ตําแหนง........................................................... 
บัตรประจําตัวประชาชน / อ่ืนๆ........................................................เลขท่ี............................................................................หมดอายุ
วันท่ี............................................................................. 
ชื่อ-นามสกุล....................................................................................................ตําแหนง .......................................................... 
บัตรประจําตัวประชาชน / อ่ืนๆ........................................................เลขท่ี............................................................................ 
หมดอายุวันท่ี...................................................................................... 
1.3 ขอมูลของผูติดตอ 
(1)ชื่อ-นามสกุล.....................................................................................................โทรศัพท..................................................... 
     E-Mail Address……………………………………………………..…………………….…… 
(2)ชื่อ-นามสกุล.....................................................................................................โทรศัพท.................................................... 
    E-Mail Address……………………………………………………..…………………….…… 
2. ประเภทธุรกรรมทางการเงินท่ีประสงคจะใชบริการ 
2.1 ประเภทธุรกรรม 
  Direct Credit                                    Direct Debit                                         Payroll      
  Bulk Credit Same Day                     Bulk Credit Next Day 
2.2 ประเภทบริการ (Service Code)  
  เงินเดือน / คาจาง  / บําเหน็จบํานาญ                   เงินปนผล                 ดอกเบ้ีย                 ชําระคาสินคาและบริการ                               
  ชําระคางวดเงินกู                ขายหลักทรัพย      คืนภาษี                   อ่ืนๆ............................. 
3.รายละเอียดบัญชีในการทําธุรกรรม  
เพื่อเปนบัญชีหลักสําหรับการทําธุรกรรมประเภทตางๆ ตามขอ 2.และ/หรือหักคาธรรมเนียมการใชบริการ ซึ่งเปนบัญชีท่ีขาพเจามีอํานาจใน
การทําธุรกรรมประเภทตางๆ ตามท่ีไดระบุไว (ระบุเปนประเภทออมทรัพยหรือกระแสรายวันเทาน้ัน) 
  เพิ่ม                                 ยกเลิก 
 ชื่อบัญชี................................................................................... 
 เลขท่ีบัญชี ..………………………………………………………. 
สําหรับการทําธุรกรรม 
Direct Credit                  Direct Debit            Payroll     
Bulk Credit Same Day  Bulk Credit Next Day 

  เพิ่ม                               ยกเลิก 
ชื่อบัญชี................................................................................... 
 เลขท่ีบัญชี ..………………………………………………………. 
สําหรับการทําธุรกรรม 
Direct Credit                  Direct Debit             Payroll     
Bulk Credit Same Day  Bulk Credit Next Day 

 



 

4.ชองทางการนําสงขอมูลใหกับธนาคาร 
  File Transfer (FTP)                                  
   แผนบันทึกขอมูล (Diskette)           
   อ่ืนๆ (ระบุ)......................................................................................................... 
5.  เอกสารประกอบใบคําขอใชบริการ  
 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   
  รายงานการประชุม    
  บัตรประจําตัวประชาชนกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทน 
6. ลงนามขอใชบริการ 
ขาพเจาในฐานะผูขอใชบริการขอรับรองวา ขอมูลและรายละเอียดท่ีขาพเจาไดใหไวขางตนท้ังหมดถูกตองและตรงตามความเปนจริงทุก
ประการและขาพเจาไดอานขอความเปนท่ีเขาใจ โดยยินดีจะปฏิบัติและยอมเขาผูกพันตามเงื่อนไขและขอตกลงท่ีไดแนบทายใบคําขอฉบับน้ี 
และตามระเบียบท่ีธนาคารกําหนดไวทุกประการ รวมท้ังใหถือวาขอมูลและรายละเอียดท่ีขาพเจาไดใหไวขางตนเปนสวนหน่ึงของสัญญา
ขอตกลงดวย เพื่อเปนหลักฐานขาพเจาจึงขอลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญ (ถามี) ไวขางทายน้ีเปนสําคัญ 
 
ลายมือชื่อผูมีอํานาจ 
ชื่อ-นามสกุลของผูมีอํานาจ 
ตําแหนง 
วันท่ี 
 
ลายมือชื่อผูมีอํานาจ 
ชื่อ-นามสกุลผูมีอํานาจ 
ตําแหนง 
วันท่ี 

 
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………….......................................... 
 
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
................................................................................... 

ตัวอยางตราประทับ (ถามี) 

 
7.สําหรับธนาคาร 
สําหรับสาขา 
ผูตรวจสอบลายมือชื่อ/ขอมูล 
ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนง 
วันท่ี 
สําหรับสํานักงานใหญ 
ผูบันทึกขอมูล 
ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนง 
วันท่ี 

 
............................................
............................................
............................................
............................................ 
 
............................................
............................................
............................................
............................................ 

 
ผูมีอํานาจอนุมัติ (สาขา)  
ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนง 
วันท่ี 
 
ผูตรวจสอบ(การบันทึกขอมูล) 
ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนง 
วันท่ี 

 
................................................
................................................
................................................
................................................ 
 
................................................
................................................
................................................
................................................ 

 
 
 
 
 
 



 

ขอตกลงการใชบริการทางอิเล็กทรอนิกส 
ขาพเจาผูมีนามดังปรากฏชื่อและท่ีอยูใน “ใบคําขอใชบริการทางอิเล็กทรอนิกส” ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา“ผูขอใชบริการ” ตกลง

ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “ธนาคาร” กําหนดไวในขอตกลงการ
ใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส ดังน้ี 
ขอ 1.การใหบริการ 

ธนาคารตกลงใหบริการและผูขอใชบริการตกลงรับบริการโดย 
1.1  ใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการท่ีมีอยูกับธนาคาร เพื่อชําระหน้ี และ/หรือภาระผูกพันตางๆ ใหกับลูกคา

ของผูขอใชบริการ โดยการโอนเงินเขาบัญชีลูกคา/ผูรับเงิน ของผูขอใชบริการ ท่ีธนาคาร สําหรับธุรกรรม Direct Credit 
1.2  ใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการท่ีมีอยูกับธนาคาร เพื่อชําระหน้ี และ/หรือภาระผูกพันตางๆ ใหกับลูกคา

ของผูขอใชบริการ โดยการโอนเงินเขาบัญชีลูกคา/ผูรับเงินของผูขอใชบริการท่ีธนาคารอ่ืน สําหรับธุรกรรม Bulk Credit (Same Day-Next 
Day) 

1.3 ใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของลูกคา (ลูกหน้ี) ของผูขอใชบริการท่ีมีอยูกับธนาคาร เพื่อชําระหน้ี และ/หรือภาระผูกพัน
ตางๆ ใหกับผูขอใชบริการ โดยการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารประเภทกระแสรายวัน /ออมทรัพยของผูขอใชบริการตามท่ีไดแจงไวในใบคําขอใช
บริการทางอิเล็กทรอนิกสน้ี สําหรับธุรกรรม Direct Debit 

1.4 ใหธนาคารดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการหรือเรียกเก็บเงินตามเช็คเพื่อจายเงินเดือน คาจาง และ
คาตอบแทนอ่ืนๆ ใหแกพนักงาน/ลูกจางของผูใชบริการ ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา“พนักงาน” โดยโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของพนักงานท่ีมีอยูกับ
ธนาคารตามวิธีการท่ีไดระบุไวในคําขอใชบริการน้ี สําหรับธุรกรรม Payroll 
 
ขอ 2.  ข้ันตอนและเงื่อนไขการใหบริการ 

2.1 ข้ันตอนและเงื่อนไขการใหบริการสําหรับธุรกรรม Direct Credit และ Bulk Credit (Same Day และ Next Day) 
 2.1.1  การใหบริการหัก / โอนเงินภายในธนาคาร (Direct Credit) และการใหบริการหัก/โอนเงินระหวางธนาคาร (Bulk 
Credit) น้ัน ผูขอใชบริการจะเปนผูจัดทําขอมูลเงินโอนโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากของลูกคา (ผูเปนเจาหน้ีและ/หรือลูกหน้ี) ของผู
ขอใชบริการ ชื่อธนาคารและสาขาของธนาคาร หมายเลขบัญชีเงินฝาก ประเภทบัญชีเงินฝาก และชื่อบัญชีเงินฝาก พรอมท้ังจํานวนเงินท่ีจะ
ใหธนาคารหัก / โอนเงินในคราวน้ันๆ นําสงใหธนาคารทราบลวงหนากอนกําหนดวันโอนเงินไมนอยกวา 3 (สาม) วันทําการธนาคาร โดย
ธนาคารจะดําเนินการหัก /โอนเงินใหภายในวันท่ีระบุไวในขอตกลง 

 2.1.2  ผูขอใชบริการจะจัดทําและจัดสงไฟลขอมูลโอนเงินตามรูปแบบท่ีธนาคารกําหนด ดังมีรายละเอียดในขอ 2.1.1 ขางตน 
ใหธนาคารในรูปของแผนบันทึกขอมูลคอมพิวเตอร (DISKETTE) และ/หรือนําสงผานชองทาง FILE TRANSFER (FTP) และ/หรือรูปแบบอ่ืน
ใดท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร พรอมท้ังหนังสือแจงรายละเอียดการหัก / โอนเงินของลูกคาแตละรายของผูขอใชบริการ และคําขอให
ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการ และจากบัญชีลูกคาของผูขอใชบริการ ตามแบบและวิธีการท่ีธนาคารกําหนด  
                 2.1.3 การสงขอมูลโอนเงิน ผูขอใชบริการจะตองจัดสงใหธนาคารลวงหนา กอนวันกําหนดโอนเงินไมนอยกวา 3 (สาม) วันทํา
การธนาคาร 
   หากประสงคจะขอยกเลิก หรือแกไขขอมูล จะตองแจงใหธนาคารทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรกอนวันกําหนดโอน
เงินไมนอยกวา 3 (สาม) วันทําการธนาคาร ท้ังน้ี การขอยกเลิกคําสั่งโอนเงิน จะขอยกเลิกเพียงบางสวนไมได และหากธนาคารไดดําเนินการ
โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหกับลูกคาของผูขอใชบริการแลวธนาคารสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมดําเนินการยกเลิกหรือแกไขขอมูลดังกลาวได  

 2.1.4  ธนาคารตกลงจะนําเงินโอนเขาบัญชีเงินฝากใหกับลูกคาของผูขอใชบริการ พรอมท้ังจัดสงหนังสือรับรองการหักภาษี ณ 
ท่ีจาย (ถามี) ใหกับลูกคาของผูขอใชบริการ หรือผูขอใชบริการ แลวแตกรณี ตามวันท่ีผูขอใชบริการระบุในขอมูลท่ีจัดสงใหธนาคาร  ซึ่งตองไม
ตรงกับวันหยุดทําการธนาคาร 

 2.1.5 ผูขอใชบริการจะตองนําเงินเขาฝากไวในบัญชีผูขอใชบริการ ตามจํานวนท่ีตองการโอนรวมกับคาธรรมเนียมการโอน 
เพื่อใหธนาคารสามารถหักเงินจากบัญชี และ/หรือเบิกถอนจากบัญชีไดกอนวันกําหนดโอนเงินอยางนอย 2 (สอง) วันทําการธนาคาร 



 

   หากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการไมมีเงินหรือมีเงินไมพอจาย ผูขอใชบริการยินยอมใหเปนดุลยพินิจของธนาคารท่ีจะ
ระงับบริการดังกลาวในงวดน้ันๆ โดยธนาคารไมตองรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึน  

 2.1.6  ผูขอใชบริการสามารถขอรายงานผลการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากลูกคาของผูขอใชบริการไดท่ีสํานัก / สาขาของ
ธนาคารท่ีระบุในคําขอใชบริการน้ี หรือในรูปแบบอ่ืนใดท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

 2.1.7  สําหรับรายการโอนเงิน Bulk Credit หากมีขอมูลท่ีถูก Reject สงคืนจากบริษัทเนชั่นแนลไอทีเอ็มเอกซ จํากัด เน่ืองจาก
การโอนเงินไมสามารถดําเนินการไดเปนผลสําเร็จ ธนาคารจะแจงใหผูขอใชบริการทราบ และธนาคารจะคืนเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูขอใช
บริการภายในวันท่ีไดรับขอมูล Reject สงคืนและ/หรือวันท่ีไดรับการชําระดุลคืนจากบริษัทเนชั่นแนลไอทีเอ็มเอกซ จํากัด 

 
2.2 ข้ันตอนและเงื่อนไขการใหบริการสําหรับธุรกรรม Direct Debit 

 2.2.1 ผูขอใชบริการตกลงจะเปนผูรับผิดชอบในการจัดทํา “หนังสือยินยอมใหหักเงินในบัญชีเงินฝาก” ซึ่งประกอบดวย
รายละเอียดท่ีธนาคารกําหนด เชน รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก พรอมท้ังจํานวนเงินท่ีจะใหธนาคารหักจากบัญชีเงินฝากลูกคา (ลูกหน้ี) 
ของผูขอใชบริการ โดยผูขอใชบริการจะเปนผูรับภาระคาใชจาย และผูขอใชบริการจะดําเนินการใหลูกคาของผูขอใชบริการลงนามในหนังสือ
ยินยอมใหหักเงินในบัญชีเงินฝากท่ีมีอยูกับธนาคาร และผูขอใชบริการตกลงจะตรวจสอบลายมือชื่อลูกคาของผูขอใชบริการ ใหเรียบรอย
กอนท่ีจะจัดทําเปนขอมูลเงินโอนเพื่อนําสงใหธนาคารดําเนินการหักบัญชีดวยวิธีการในระบบอิเล็กทรอนิกส 
            2.2.2 ผูขอใชบริการจะจัดทําและจัดสงไฟลขอมูลโอนเงินตามรูปแบบท่ีธนาคารกําหนด โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงิน
ฝากของลูกคาของผูขอใชบริการ  หมายเลขบัญชีเงินฝาก ประเภทบัญชีเงินฝาก และชื่อบัญชีเงินฝาก พรอมท้ังจํานวนเงินท่ีจะใหธนาคารหัก / 
โอนเงินในคราวน้ัน ใหธนาคารในรูปของแผนบันทึกขอมูลคอมพิวเตอร (DISKETTE) และ/หรือนําสงผานชองทาง FILE TRANSFER (FTP) 
และ/หรือรูปแบบอ่ืนใดท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร พรอมท้ังหนังสือแจงรายละเอียดการหัก / โอนเงินของลูกคาแตละรายของผูขอใชบริการ 
และหนังสือยินยอมใหหักเงินในบัญชีเงินฝากของลูกคาแตละรายของผูขอใชบริการ ตามแบบและวิธีการท่ีธนาคารกําหนด 
            2.2.3 การสงขอมูลเงินโอน/ การหักบัญชีเงินฝากของลูกคาของผูขอใชบริการ ผูขอใชบริการจะตองจัดสงใหธนาคารกอนวัน
กําหนดใหหักเงินในบัญชีเงินฝากลวงหนาไมนอยกวา 2 วันทําการธนาคาร 
          หากผูขอใชบริการจะขอยกเลิก หรือแกไขขอมูล จะตองแจงใหธนาคารทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรกอนกําหนด
วัน    หักเงินในบัญชีเงินฝาก ไมนอยกวา 1 วันทําการธนาคาร ตามวิธีการท่ีธนาคารกําหนด ท้ังน้ี การขอยกเลิกการหักเงินในบัญชีเงินฝาก
ลูกคาของผูใชบริการน้ันจะขอยกเลิกเพียงบางสวนไมได และหากธนาคารไดดําเนินการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหกับผูขอใชบริการ ธนาคาร
สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมดําเนินการยกเลิกหรือแกไขขอมูลดังกลาวได 
 2.2.4 หากเงินในบัญชีเงินฝากของลูกคาของผูขอใชบริการไมมีเงินหรือมีไมเพียงพอหักชําระหน้ี ผูขอใชบริการตกลงใหถือวา
เปนการเรียกเก็บเงินไมได และใหเปนดุลยพินิจของธนาคารท่ีจะระงับบริการดังกลาวในคราวน้ันๆ โดยธนาคารไมตองรับผิดชอบตอความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึน 
  2.2.5 ผูขอใชบริการสามารถขอรายงานผลการหักบัญชีเงินฝากของลูกคาของผูขอใชบริการไดท่ีสํานักงาน / สาขาท่ีระบุไวใน
คําขอใชบริการน้ี หรือในรูปแบบอ่ืนใดท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

 2.2.6  ผูขอใชบริการตองดํารงเงินฝากในบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการทุกขณะไมต่ํากวา 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถวน) 
            2.2.7 ผูขอใชบริการตกลงยอมรับวา ขอมูลเลขท่ีบัญชีเงินฝากของลูกคาของผูขอใชบริการท่ีธนาคารไดรับจากผูขอใชบริการ
เปนสาระสําคัญในการดําเนินการหักบัญชีเงินฝาก ธนาคารไมจําเปนตองคํานึงถึงชื่อบัญชีเงินฝากน้ัน ฉะน้ันเม่ือธนาคารไดหักบัญชีเงินฝาก
ของลูกคาของผูขอใชบริการ หรือดําเนินการใดๆ ตามขอมูลท่ีผูขอใชบริการสงใหธนาคารแลวใหถือวาธนาคารปฏิบัติโดยถูกตองทุกประการ  
หากมีขอผิดพลาดใดๆ เกิดข้ึนจนเปนเหตุใหธนาคารไดรับความเสียหาย ผูขอใชบริการตกลงยินยอมชดใชความเสียหายใหแกธนาคารจน
ครบถวนเต็มจํานวน ตามความเปนจริง และสามารถพิสูจนได 
 
 
 
 



 

2.3 ข้ันตอนและเงื่อนไขการใหบริการสําหรับธุรกรรม Payroll 
 2.3.1 ผูขอใชบริการจะเปนผูจัดสงขอมูลรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินเดือนพนักงานของผูขอใชบริการท่ีตองการให
ธนาคารดําเนินการโอนเงินเขาบัญชีในแตละคราว อาทิ หมายเลขบัญชีเงินฝาก และชื่อบัญชีเงินฝากพนักงานท่ีมีอยูกับธนาคาร พรอมท้ัง
จํานวนเงินท่ีผูขอใชบริการจะจายใหพนักงานแตละรายเพื่อใหธนาคารนําเงินเขาบัญชีเงินฝากของพนักงานของผูขอใชบริการดวยวิธีการใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส กลาวคือ ผูขอใชบริการ จะจัดทําและจัดสงไฟลขอมูลเงินเดือนเพื่อใชในการเขาบัญชีเงินฝากของพนักงานใหกับธนาคาร
เปนแผนบันทึกขอมูลคอมพิวเตอร (Diskette) และ/หรือนําสงผานชองทาง FILE TRANSFER (FTP) และ/หรือรูปแบบอ่ืนใดท่ีธนาคาร
พิจารณาเห็นสมควร โดย 
  (1) ผูขอใชบริการจะจัดสงรายงานหรือเอกสารแสดงรายละเอียดการนําเงินเขาบัญชีเงินฝากพนักงานโดยมีขอมูลอาทิ
เชน ชื่อบัญชี หมายเลขบัญชีและจํานวนเงิน  พรอมกับเช็คของผูขอใชบริการ  (สําหรับกรณีสั่งจายเช็คแทนการหักบัญชีเงินฝากของผูขอใช
บริการ) ใหแกธนาคารกอนวันท่ีกําหนดจายเงินเดือน หรือคาจาง หรือคาตอบแทนอยางอ่ืนใหกับพนักงานอยางนอย 3 วันทําการธนาคาร 
  (2) ธนาคารตกลงจะนําเงินเขาบัญชีเงินฝากใหพนักงานตามวันท่ีผูขอใชบริการระบุในเอกสารขอมูลตามขอ (1) ท่ีจัดสง
ใหธนาคาร ซึ่งตองไมตรงกับวันหยุดทําการธนาคาร 
 2.3.2 ผูขอใชบริการตกลงยอมรับวา ขอมูลเลขท่ีบัญชีเงินฝากพนักงานท่ีธนาคารไดรับจากผูขอใชบริการเปนสาระสําคัญใน
การโอนเงินเขาบัญชี ธนาคารไมจําเปนตองคํานึงถึงชื่อบัญชีเงินฝากน้ันๆ ฉะน้ัน เม่ือธนาคารไดนําเงินเขาบัญชีเงินฝากพนักงานตามขอมูลท่ีผู
ขอใชบริการสงใหธนาคารแลว ใหถือวาธนาคารไดปฏิบัติโดยถูกตองทุกประการ หากมีขอผิดพลาดใดๆ เกิดข้ึนธนาคารไมจําตองรับผิดชอบ
แตอยางใด 
                2.3.3 การสงขอมูลโอนเงิน ผูขอใชบริการจะตองจัดสงใหธนาคารลวงหนา กอนวันกําหนดโอนเงินไมนอยกวา 3 (สาม) วันทํา
การธนาคาร 
   หากประสงคจะขอยกเลิก หรือแกไขขอมูล จะตองแจงใหธนาคารทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรกอนวันกําหนดโอน
เงินไมนอยกวา 3 (สาม) วันทําการธนาคาร ท้ังน้ี การขอยกเลิกคําสั่งโอนเงิน จะขอยกเลิกเพียงบางสวนไมได และหากธนาคารไดดําเนินการ
โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหกับพนักงานของผูขอใชบริการ ธนาคารสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมดําเนินการยกเลิกหรือแกไขขอมูลดังกลาวได  
 2.3.4  ผูขอใชบริการยอมรับวา การขอใหธนาคารนําเงินเขาบัญชีเงินฝากพนักงานตามคําขอใชบริการน้ี ผูขอใชบริการไดทํา
ความตกลงกับพนักงานแลว โดยผูขอใชบริการจะนําเงินเขาฝากไวในบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการ เพื่อใหธนาคารหักจากบัญชีและ/หรือ
เบิกถอน สําหรับดําเนินการโอนเขาบัญชีเงินฝากพนักงานของผูขอใชบริการไดภายในวันท่ีกําหนดนําเงินเขาบัญชีเงินฝากใหพนักงาน หากเงิน
ในบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการมีไมพอตามจํานวนท่ีจะตองจายใหพนักงานท้ังหมด ธนาคารทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมนําเงินเขาบัญชีเงินฝาก
ของพนักงานทุกรายได ในกรณีดังกลาวผูขอใชบริการตกลงยอมรับวา ธนาคารไดปฏิบัติถูกตองแลว ผูขอใชบริการ และ/หรือพนักงานไมมีสิทธิ
ยกเปนขอกลาวอาง หรือเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากธนาคาร 
 2.3.5  ผูขอใชบริการสามารถขอรับรายงานผลการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากพนักงานจากธนาคารไดท่ีสํานัก/สาขาธนาคาร
ตามท่ีระบุไวในคําขอใชบริการน้ี หรือในรูปแบบอ่ืนใดท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 
 

2.4 เงื่อนไขเพ่ิมเติมกรณีท่ีผูขอใชบริการจัดสงขอมูลใหธนาคารผานชองทาง File Transfer (FTP) ของธนาคาร ตองถือ
ปฏิบัติดังน้ี 

 (1) ในการใชบริการรับ-สงขอมูลผานชองทาง File Transfer (FTP) ธนาคารกําหนดใหผูขอใชบริการตองเขาใชบริการชองทาง 
File Transfer (FTP) ดวยรหัสประจําตัว (User ID และรหัส Password) ของผูขอใชบริการ ตามเงื่อนไขท่ีธนาคารกําหนด                                                        

                 (2) ผูขอใชบริการจะตองรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ  พรอมท้ังรหัสประจําตัว (User ID และรหัส Password) ตามขอ (1) ไวในท่ี
ม่ันคงปลอดภัยตลอดเวลา และใหถือเปนความลับเฉพาะตัวไมแจงใหผูใดทราบ ในกรณีท่ีเกิดการสูญหายหรือสงสัยวารหัสประจําตัว (User 
ID และรหัส Password)  ไดถูกเปดเผยแกบุคคลภายนอก ผูใชบริการจะตองติดตอธนาคารเพื่อแจงระงับการใชงานทันที เพื่อใหธนาคาร
ยกเลิกการใชงานของรหัสประจําตัว (User ID และรหัส Password) น้ัน                                                                                                                             



 

                 (3) กรณีท่ีผูขอใชบริการตองการระงับการใชเคร่ืองมือโอนเงินผานชองทาง File Transfer (FTP) ของธนาคาร ตองแจงตอ
ธนาคารเปนลายลักษณอักษรลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 3 (สาม) วันทําการธนาคาร 

ขอ 3. คาบริการและการชําระคาบริการ 
3.1 ผูขอใชบริการตกลงชําระคาธรรมเนียมการใชบริการ คาธรรมเนียมการทําธุรกรรม และคาใชจายตางๆ อันเกี่ยวเน่ืองกับ 

การใชบริการทางอิเล็กทรอนิกสน้ี ในอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีธนาคารไดประกาศกําหนด หรือตามท่ีธนาคารไดตกลงไวกับผูขอใช
บริการ (อัตราคาธรรมเนียมท่ีตกลงดังกลาว ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมไดตามท่ีธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจงให
ผูขอใชบริการทราบลวงหนาอยางนอยเปนระยะเวลา 30 วัน ซึ่งผูขอใชบริการตกลงชําระคาบริการในอัตราท่ีธนาคารไดแจงเปลี่ยนแปลงใหม
ดังกลาวน้ันทุกคราวไป) โดยผูขอใชบริการยินยอมใหธนาคารหักเงินจากบัญชีของผูขอใชบริการท่ีมีอยูกับธนาคาร เพื่อชําระคาธรรมเนียมและ
คาใชจายดังกลาว 

3.2 สําหรับธุรกรรม Bulk Credit (Same Day – Next Day) ในกรณกีารแจงเปลี่ยนแปลงแกไขหรือยกเลิกขอมูลใดๆ ท่ีไดสงใหแก
ธนาคารแลว ตามท่ีกลาวในขอ 2.1 หากขอมูลน้ันๆ ธนาคารไดสงใหแกบริษัทเนชั่นแนลไอทีเอ็มเอกซ จํากัด เสร็จเรียบรอยแลว   การ
เปลี่ยนแปลงแกไขหรือยกเลิกขอมูลท้ังหมด ผูขอใชบริการจะตองชําระคาใชจายใหแกธนาคารในอัตราตามท่ีธนาคารไดประกาศกําหนดไว 
โดยชําระในวันท่ีไดแจงขอเปลี่ยนแปลงแกไขหรือยกเลิกขอมูลน้ันๆ  

3.3 ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารหัก / ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการ ท่ีมีอยูกับธนาคาร เพื่อชําระ
คาธรรมเนียม และ/หรือคาใชจาย และ/หรือภาระหน้ีสินอ่ืนใด และ/หรือภาระผูกพันตางๆ อันอาจจะพึงมีข้ึนจากการใหบริการตามบันทึก
ขอตกลงฉบับน้ีของผูขอใชบริการ ใหแกธนาคารเปนการหักกลบลบหน้ีไดทุกเม่ือ และใหถือวาบันทึกขอตกลงฉบับน้ีเปนเอกสารหลักฐานใน
การหักบัญชี หรือถอนเงินจากบัญชีของผูขอใชบริการได โดยธนาคารไมจําตองทําหลักฐานอ่ืนใดใหแกผูขอใชบริการอีก 
 
ขอ 4.  การสอบสวนและการดําเนินการแกไขขอผิดพลาด 

4.1 กรณีเกิดการผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีภายใตวิธีท่ีกําหนดในขอตกลงการใชบริการฉบับน้ี ไมวาเกิดจากความผิดพลาด
ของขอมูลเอกสาร หลักฐาน หรือรายละเอียดอ่ืนใด ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารมีสิทธิหักเงินจากบัญชีของผูใชบริการตามท่ีระบุไว
ในคําขอใชบริการชําระคืนใหแกลูกคาของผูใชบริการ ธนาคาร หรือบุคคลใดๆ แลวแตกรณี เพื่อเปนการแกไขขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน โดย
ธนาคารไมตองแจงใหผูขอใชบริการทราบลวงหนาในการหักเงินจากบัญชีของผูใชบริการ 
    4.2 ในกรณีท่ีเงินในบัญชีผูขอใชบริการมีไมเพียงพอใหธนาคารหักบัญชี เพื่อแกไขขอผิดพลาดตามท่ีระบุไวในขอ 4.1 ของขอตกลง
ฉบับน้ี ผูขอใชบริการตกลงใหธนาคารมีสิทธิจายเงิน เพื่อแกไขขอผิดพลาดน้ันไปกอนและตกลงวาจํานวนเงินซึ่งธนาคารไดจายลวงหนาไป
กอนน้ันเปนหน้ีท่ีถึงกําหนดชําระทันที ซึ่งผูขอใชบริการจะตองนําเงินท่ีธนาคารจายแทนไปมาชําระคืนพรอมดวยดอกเบ้ียใหแกธนาคาร
ในทันทีท่ีถูกทวงถาม หากผูขอใชบริการไมสามารถชําระเงินคืนใหแกธนาคารไดทันที ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารคิดดอกเบ้ียของ
จํานวนเงินท่ีคงคางชําระน้ันได ในอัตราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีผิดนัดชําระหน้ีตามสัญญาตามประกาศของธนาคาร เร่ืองอัตราดอกเบ้ียเงินให
สินเชื่อท่ีมีผลบังคับใชกับลูกคาผูกูเงินหรือลูกหน้ีของธนาคารในขณะน้ัน ท้ังน้ี นับจากวันท่ีธนาคารไดชําระเงินแทนผูขอใชบริการ จนถึงวันท่ีผู
ขอใชบริการนําเงินมาชําระคืนใหแกธนาคารจนเสร็จสิ้น 

4.3 การใหบริการตามคําขอใชบริการทางอิเล็กทรอนิกสน้ี เปนการดําเนินการเพื่อประโยชนในการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสของผู
ขอใชบริการใหเปนไปไดโดยสะดวกและรวดเร็ว ดังน้ัน การดําเนินการดังกลาวไมวาดวยประการใดๆ หากเกิดขอผิดพลาดหรือทําใหเกิดความ
เสียหาย ผูขอใชบริการตกลงจะใหความรวมมืออยางเต็มท่ีกับธนาคาร เพื่อใหดําเนินการสอบสวนใหไดมาซึ่งหลักฐานและขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
การผิดพลาดดังกลาว โดยธนาคารจะดําเนินการสอบสวนขอผิดพลาดในการโอนเงิน ท่ีไดรับแจงจากผูขอใชบริการ และแจงผลการสอบสวน
ใหผูขอใชบริการทราบภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีธนาคารทราบผลการสอบสวนน้ัน พรอมท้ังดําเนินการแกไขขอผิดพลาดใหเสร็จสิ้นภายใน 30 
วันทําการ นับแตวันท่ีธนาคารไดรับทราบถึงขอผิดพลาดดังกลาว หากธนาคารไดรับความเสียหายจากขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากผูขอใชบริการ 
ผูขอใชบริการยินยอมชดใชคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดจนครบถวน 

4.4 ในการดําเนินการหักบัญชีอัตโนมัติตามคําขอใชบริการน้ี หากมีความเสียหายเกิดข้ึนจากขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากธนาคาร 
ธนาคารจะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตามปกติท่ียอมเกิดข้ึน และไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดจากพฤติการณพิเศษ



 

ไมวากรณีใดๆ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอ่ืนใดท่ีอยูนอกเหนือความคาดหมายหรือการควบคุมของธนาคาร เปนเหตุใหการใหบริการตาม
ขอกําหนดและเงื่อนไขของคําขอใชบริการน้ีเกิดขัดของหรือเกิดอุปสรรคตอการใชงานหรือขอมูลผิดพลาดหรือไมสามารถใหบริการได เชน 
ระบบคอมพิวเตอรของธนาคารหรือระบบสื่อสารขัดของหรือไมสามารถใชงานไดชั่วคราวเพราะกระแสไฟฟาขัดของ หรือปญหาทางดาน
พลังงาน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การกระทําของบุคคล การกระทําหรือนโยบายของหนวยงานรัฐ อัคคีภัย การประทวง การนัดหยุดงาน การ
จลาจล สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร หรือขอมูลท่ีเปนอันตรายตางๆ (Harmful Data) การขัดของของระบบงาน หรือการสงสัญญาณเชื่อมตอไม
ทํางานหรือลมเหลว หรือเหตุอ่ืนๆ ใดในทํานองเดียวกันน้ี ผูขอใชบริการตกลงจะไมยกเอาเหตุดังกลาวเปนขอเรียกรองใหธนาคารรับผิดใดๆ 
ท้ังสิ้น 
 
ขอ 5. เงื่อนไขความรับผิดของธนาคารและของผูขอใชบริการ สําหรับบริการทางอิเล็กทรอนิกส                                                                                        
  5.1 ผูขอใชบริการจะตองตรวจสอบรายละเอียดของการทํารายการแตละคร้ังใหถูกตองกอนทํารายการ กรณีการทํารายการ

ผิดพลาด  ผูขอใชบริการจะตองนําขอมูลเกี่ยวกับวันและเวลาท่ีทํารายการ สถานท่ีทํารายการ เลขท่ีบัญชีท่ีเกี่ยวของของผูขอใชบริการ และ
ผูอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ประเภทของรายการ และจํานวนเงินท่ีโอน พรอมท้ังรหัสอางอิง ( Reference number) ของรายการดังกลาวมาติดตอธนาคาร
ทันที ท้ังน้ี ธนาคารจะดําเนินการตรวจสอบขอผิดพลาดดังกลาวพรอมท้ังดําเนินการแกไขขอผิดพลาดใหเสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับแตวันท่ี
ธนาคารไดรับแจง 

5.2 ผูใชบริการตกลงวา ความรับผิดของธนาคารในการใหบริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส มีดังน้ี 
                  (1) ธนาคารปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติตามคําสั่งโอนเงินจนเปนเหตุใหผูรับเงินไมไดรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส ภายใน
เวลาท่ีกําหนด เวนแตความเสียหายน้ันเกิดจากผูขอใชบริการมีเงินในบัญชีไมพอ หรือผูขอใชบริการไมมีหรือถูกระงับการใชวงเงินสินเชื่อของ
ธนาคาร หรือการโอนเงินจะเปนผลใหยอดเงินในบัญชีเกินกวาวงเงินสินเชื่อท่ีตกลงไวกับธนาคาร หรืออยูระหวางดําเนินการทางกฎหมาย หรือ
ธนาคารไดแจงใหผูขอใชบริการทราบถึงความขัดของของการโอนเงินอยูแลวกอนหรือในขณะทํารายการโอนเงิน  หรือผูขอใชบริการปฏิบัติผิด
เงื่อนไขหรือขอตกลงกับธนาคาร หรือเปนเหตุสุดวิสัย 
                      (2) ธนาคารมิไดปฏิบัติตามคําสั่งอายัดเคร่ืองมือโอนเงินของผูขอใชบริการ หรือการโอนเงินท่ีมีขอตกลงลวงหนา และตอมา
เกิดรายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสข้ึน 
                     (3)  ธนาคารยังไมไดสงมอบเคร่ืองมือโอนเงินใหแกผูขอใชบริการและเกิดรายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสโดยมิชอบข้ึน 
 (4) เกิดรายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสโดยมิชอบ และมิใชความผิดของผูขอใชบริการ 
            5.3 ภายใตขอ 5.2 ขางตน ในกรณีท่ีมีความเสียหายใดๆ เกิดข้ึนแกธนาคารอันเน่ืองมาจากการใชบริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส
ของผูขอใชบริการ ผูขอใชบริการตกลงยินยอมรับผิดชอบคาเสียหายตางๆ ท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดใหแกธนาคารโดยสิ้นเชิงและไมมีเงื่อนไขแตอยาง
ใดท้ังสิ้น  
 
ขอ 6.  อ่ืนๆ  

6.1 ในกรณีท่ีธนาคารไมสามารถหักเงินคาธรรมเนียม คาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ ท่ีผูขอใชบริการจะตองชําระใหแกธนาคารจาก
บัญชีของผูขอใชบริการไดไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ผูขอใชบริการตกลงยินยอมและรับทราบวาผูขอใชบริการมีภาระหน้ีคางชําระกับธนาคาร
ตามจํานวนเงินดังกลาว ซึ่งเปนหน้ีท่ีถึงกําหนดชําระโดยพลัน และผูขอใชบริการตกลงจะชําระหน้ีดังกลาวค ืนใหแกธนาคาร พรอมดวย
ดอกเบ้ียกรณีผิดนัดชําระหน้ี รวมท้ังยินยอมใหธนาคารมีสิทธิหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทอ่ืนใดท่ีผูขอใชบริการมีอยูกับธนาคารเพื่อชําระ
หน้ีดังกลาวคืนใหแกธนาคารได 
            6.2 ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารติดตอ สอบถาม ตรวจสอบ และ/หรือเปดเผยขอมูลรายละเอียดบางประการหรือท้ังหมด
ของผูขอใชบริการใหแกสถาบันการเงิน บุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ ก็ได ในกรณีท่ีจําเปนหรือในกรณีท่ีธนาคารเห็นสมควรตั้งแตวันท่ีทําคําขอใช
บริการฉบับน้ี และใหความยินยอมน้ีมีอยูตลอดไปจนกวาจะไดมีการยกเลิกการใชบริการกับธนาคาร หรือการบอกเลิกขอตกลงฉบับน้ี 
 
 



 

            6.3 ผูขอใชบริการตกลงวา จะไมเปดเผย หรืออนุญาตใหพนักงาน ตัวแทน หรือผูแทนเปดเผยขอมูลใดๆ ซึ่งโดยสภาพหรือท่ีธนาคาร
กําหนดวาเปนความลับ (รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะขอมูลท่ีเกี่ยวกับขอความในบันทึกน้ี) แกบุคคลใดๆ โดยปราศจากความยินยอมเปนลาย
ลักษณอักษรของธนาคารไมวาเวลาใด เวนแตการเปดเผยขอมูลตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือตามคําสั่งศาล หากเกิดความเสียหายใดๆ 
เน่ืองจากการท่ีผูขอใชบริการเปดเผยขอมูลอันเปนความลับแกบุคคลภายนอกโดยมิไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากธนาคาร ผู
ขอใชบริการจะตองรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแตผูเดียว 
              6.4  ผูขอใชบริการตกลงยินยอมในการท่ีธนาคารจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและขอกําหนด ตลอดจนคาธรรมเนียมในการใหบริการ
ตามคําขอใชบริการฉบับน้ี โดยธนาคารจะแจงใหผูขอใชบริการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวลวงหนาอยางนอย 30 วัน 
             6.5  หากผูขอใชบริการหรือธนาคารประสงคจะยกเลิกขอใชบริการฉบับน้ี ผูขอใชบริการหรือธนาคารจะแจงใหอีกฝายทราบเปนลาย
ลักษณอักษรลวงหนาอยางนอย 30 วัน เม่ือครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวใหถือวาขอตกลงน้ีเปนอันสิ้นผล 

6.6 เอกสารหรือหนังสือใดๆ ท่ีธนาคารสงไปยังผูขอใชบริการตามท่ีอยู และ/หรือสํานักงาน ตามท่ีแจงไวในใบคําขอใชบริการน้ีใหถือ
วา ผูขอใชบริการไดทราบขอความในเอกสารหรือหนังสือน้ันๆ แลว 

6.7  นอกเหนือจากวิธีปฏิบัติขางตน ใหถือตามประเพณีปฏิบัติของธนาคารดวย 
6.8 บันทึกคําขอใชบริการและขอตกลงการใชบริการทางอิเล็กทรอนิกสน้ีไดจัดทําข้ึน 2 ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกันและผูขอใช

บริการไดรับมอบเอกสารขอตกลง และ/หรือสัญญาการใหบริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสน้ีเปนหลักฐานแลว 1 ฉบับ  


