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ใบคําขอใชบริการทางอิเล็กทรอนิกส
เรียน
ผูจัดการธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) สํานัก / สาขา ………………………………………………….……………….
ขาพเจามีความประสงคจะขอใชบริการทางอิเล็กทรอนิกสของธนาคาร ตามรายละเอียด ดังตอไปนี้
ขอสมัครใชบริการ
ขอเปลี่ยนแปลง/แกไขรายละเอียด
ขอยกเลิกการใชบริการ
1. รายละเอียดผูส มัครขอใชบริการ
1.1 ขอมูลนิติบุคคล
บริษัทจํากัด
บริษัทมหาชน
หางหุนสวนจํากัด
หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล
อื่นๆ (ระบุ).........................................
ชื่อนิติบุคคล (ภาษาไทย) ...............................................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร
ที่ตั้ง(จดทะเบียน)...........................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สถานที่จัดสงเอกสาร
ที่อยูเดียวกับที่ตั้ง(จดทะเบียน)
อื่นๆ (โปรดระบุ)
.....................................................................................................................................................................................................................
1.2 ขอมูลผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล
ชื่อ-นามสกุล....................................................................................................... ตําแหนง.............................................................................
บัตรประจําตัวประชาชน / อื่นๆ.......................................เลขที่........................................................หมดอายุวันที่.........................................
ชื่อ-นามสกุล..........................................................................................................ตําแหนง ...........................................................................
บัตรประจําตัวประชาชน / อื่นๆ.......................................เลขที่........................................................หมดอายุวันที่.........................................
1.3 ขอมูลของผูติดตอ
(1)ชื่อ-นามสกุล........................................................โทรศัพท................................................E-Mail……………………...………………………
(2)ชื่อ-นามสกุล........................................................โทรศัพท................................................E-Mail ………………………..……………………

2. ประเภทธุรกรรมทางการเงินที่ประสงคจะใชบริการ
ยกเลิก

แกไข

เพิ่ม

รายละเอียด
2.1ธุรกรรม บริการ Payroll
เลขที่บัญชีที่ใชทํารายการ....................................................ชื่อบัญชี.......................................................................................
คาธรรมเนียมการทํารายการ ผูรับภาระ
ผูขอใชบริการ ในเขต...............บาท นอกเขต.....................บาท
ผูรับภาระ
พนักงาน
ในเขต...............บาท นอกเขต.....................บาท
จํานวนพนักงาน................................คน จายเงินเดือน.............................ครั้ง/เดือน
2.2ธุรกรรม บริการ Direct Credit
เลขที่บัญชีที่ใชทํารายการ....................................................ชื่อบัญชี.......................................................................................
คาธรรมเนียมการทํารายการ ผูรับภาระ
ผูขอใชบริการ ในเขต...............บาท นอกเขต.....................บาท
ผูรับภาระ
ผูรับเงินโอน ในเขต...............บาท นอกเขต.....................บาท
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ยกเลิก

แกไข

เพิ่ม

รายละเอียด
2.3 ธุรกรรม บริการ Direct Debit
เลขที่บัญชีที่ใชทํารายการ....................................................ชื่อบัญชี.......................................................................................
คาธรรมเนียมการทํารายการ ผูรับภาระ
ผูขอใชบริการ ในเขต...............บาท นอกเขต.....................บาท
ผูรับภาระ
ผูชําระเงิน
ในเขต...............บาท นอกเขต.....................บาท
2.4 ธุรกรรม
บริการ Bulk Credit
บริการ Bulk Credit Prompt Pay
เลขที่บัญชีที่ใชทํารายการ....................................................ชื่อบัญชี.......................................................................................
คาธรรมเนียมการทํารายการ
Bulk Credit Next- Day (ไมเกิน 2,000,000 บาทตอรายการ)
คาธรรมเนียม ...................บาท/รายการ
Bulk Credit Same- Day นอยกวาหรือเทากับ 100,000บาทตอรายการ
คาธรรมเนียม...................บาท/รายการ
มากกวา 100,000 แตไมเกิน 500,000 บาทตอรายการ คาธรรมเนียม...................บาท/รายการ
มากกวา 500,000 แตไมเกิน 2,000,000บาทตอรายการ คาธรรมเนียม.................บาท/รายการ
ประเภทบริการ (Service Code)
เงินเดือน / คาจาง / บําเหน็จบํานาญ
เงินปนผล
ดอกเบี้ย
ชําระคาสินคาและบริการ
ค ชําระคางวดเงินกู
ขายหลักทรัพย
คืนภาษี
อื่นๆ.......................................
2.5 ธุรกรรม บริการ Bill Payment
เลขที่บัญชีที่ใชรับชําระ....................................................ชื่อบัญชี..........................................................................................
เลขทีบ่ ัญชีที่ใชตัดคาธรรมเนียม................................................ชื่อบัญชี.................................................................................
รูปแบบการรับชําระเงินจากรายยอย (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
เงินสด/เงินโอน
เช็ค (ยกเวนเช็ค B/C)
ประเภทธุรกิจ ............................................................
ชองทางในการรับชําระและคาธรรมเนียมรายการ
ชองทาง
วันที่เริ่มใชบริการ
ในเขต
นอกเขต
บริษัท
ผูชําระเงิน
บริษัท
ผูชําระเงิน
1.เคานเตอรธนาคาร
2.เครื่อง ATM
3.Internet Banking
4.Mobile Banking
ใบแจงหนี้รองรับ Barcode
รองรับ
ไมรองรับ
Barcode ในใบแจงหนี้มีการฝงยอดเงินที่ตองชําระอยูดวย
มี
ไมมี
รับชําระภายในวันที่กําหนดเทานั้น (เฉพาะกรณีที่ Ref.1หรือ Ref.2 เปนวันที่ครบกําหนดเทานั้น)
ใช
ไมใช
ตัวอยางประกอบการรับชําระ
ใบแจงหนี้คาสินคาหรือบริการ
วิธีการ Check Digit
อื่นๆ..........................
ขอมูลที่ใหธนาคารตรวจสอบแหลงที่มาของเงินรับชําระ ชื่อที่แสดงบนระบบ (Service Name) :...................................................
หมายเลขอางอิง 1 (Ref.1) :................................................................................
หมายเลขอางอิง 2 (Ref.2) :................................................................................
หมายเลขอางอิง 3 (Ref.3) :................................................................................
หมายเลขอางอิง 4 (Ref.4) :................................................................................
Open Length 18 Digits
มี Check Digit
มี Character Open Length 18 Digits
มี Check Digit
มี Character
Fix Length……. Digits
มี Check Digit
มี Character Fix Length……. Digits
มี Check Digit
มี Character
หมายเหตุ : กรณีมีการเปลี่ยนแปลง Ref.No.1 หรือ Ref.No.2 บริษัทจะตองแจงการเปลี่ยนแปลงใหธนาคารทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน
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3. ชองทางการนําสงขอมูลใหกับธนาคาร
E-Mail Address ของธนาคาร (โดยใสรหัสปองกันความปลอดภัยไฟลขอมูล)
อุปกรณบันทึกขอมูล /สํารองขอมูล (Thumb Drive)

ระบบ File Transfer (FTP)
อื่นๆ(ระบุ)...............................................

4. เอกสารประกอบใบคําขอใชบริการ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

รายงานการประชุม

บัตรประจําตัวประชาชนกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทน

อื่น ๆ (ระบุ).............................................

5. ลงนามขอใชบริการ
ขาพเจาในฐานะผูขอใชบริการขอรับรองวา ขอมูลและรายละเอียดที่ขาพเจาไดใหไวขางตนทั้งหมดถูกตองและตรงตามความเปนจริงทุกประการและ
ขาพเจาไดอานขอความเปนที่เขาใจ โดยยินดีจะปฏิบัติและยอมเขาผูกพันตามเงื่อนไขและขอตกลงที่ไดแนบทายใบคําขอฉบับนี้ และตามระเบียบที่
ธนาคารกําหนดไวทุกประการ รวมทั้งใหถือวาขอมูลและรายละเอียดที่ขาพเจาไดใหไวขางตนเปนสวนหนึ่งของสัญญาขอตกลงดวย เพื่อเปน
หลักฐานขาพเจาจึงขอลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญ (ถามี) ไวขางทายนี้เปนสําคัญ
ตัวอยางตราประทับ (ถามี)
ลายมือชื่อผูมีอํานาจ
………………………………………………………………
ชื่อ-นามสกุลของผูมีอํานาจ
………………………………………………………………
ตําแหนง
………………………………………………………………
วันที่
…………………….........................................................
ลายมือชื่อผูมีอํานาจ
ชื่อ-นามสกุลผูมีอํานาจ
ตําแหนง
วันที่
6.สําหรับธนาคาร
สําหรับสาขา
ผูต รวจสอบลายมือชื่อ/ขอมูล
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
วันที่
สําหรับสํานักงานใหญ
ผูบ ันทึกขอมูล
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
วันที่

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

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

ผูมีอํานาจอนุมัติ (สาขา)
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
วันที่

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

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

ผูต รวจสอบ(การบันทึกขอมูล)
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
วันที่

..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
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ขอตกลงเงื่อนไขการใชบริการทางอิเล็กทรอนิกส
ขาพเจาผูมีนามดังปรากฏชื่อและที่อยูใน “ใบคําขอใชบริการทางอิเล็กทรอนิกส” ซึ่งตอไปนี้เรียกวา“ผูขอใชบริการ” ตกลงยินยอม
ผูกพันและปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ธนาคาร” กําหนดไวในขอตกลง
การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ในขอตกลงฉบับนี้คําวา
“ผูขอใชบริการ” หมายถึง ผูขอใชบริการซึ่งธนาคารไดอนุมัติใหใชบริการแตละประเภทของธนาคารตามทีร่ ะบุไวในใบคําขอใชบริการและรวมถึง
บุคคลใดๆทีผ่ ูขอใชบริการกําหนดใหเปนผูมีอํานาจในการทํารายการแทนผูขอใชบริการภายใตขอตกลงนี้
“PromptPay” หมายถึง หมายเลขโทรศัพทมือถือ หรือ เลขประจําตัวประชาชน หรือขอมูลอืน่ ใดทีเ่ จาของบัญชีเงินฝากนํามาลงทะเบียนบริการพรอม
เพยกับธนาคารพาณิชยใดธนาคารพาณิชยหนึง่ เพือ่ ใชแทนการระบุเลขที่บัญชีเงินฝาก
“บริการทางอิเล็กทรอนิกส” หมายถึง บริการดังตอไปนี้
(1) “Payroll” หมายถึง บริการนําเงินเขาบัญชีเงินฝากเพือ่ จายเงินเดือน โบนัสหรือผลตอบแทนอืน่ ๆแกผูรับเงินโดยธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
ของผูขอใชบริการและนําฝากเขาบัญชีเงินฝากของผูรับเงินตามขอมูลทีผ่ ูขอใชบริการสงใหแกธนาคาร และในกรณีบัญชีเงินฝากของผูรับเงินรายใด
ลงทะเบียนบริการพรอมเพยไว
ผูข อใชบริการสามารถเลือกระบุเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือ PromptPay ของผูรับเงินรายนัน้ เพียงอยางใดอยางหนึง่ ในคําสัง่ โอนเงิน
(2) “Direct Debit” หมายถึง บริการรับชําระสินเชื่อ คาสินคา คาบริการ และคาสาธารณูปโภคของผูชําระเงินโดยธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพยหรือกระแสรายวันของผูชําระเงินทีม่ ีอยูกับธนาคารแลวนําฝากเขาบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการ ตามคําสัง่ โอนเงินที่ผขู อใชบริการสง
ใหแกธนาคาร
(3) “Direct Credit” หมายถึง บริการนําเงินเขาบัญชีเงินฝากแกผูรับเงินโดยธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการและนําฝากเขาบัญชี
เงินฝากของผูรับเงินทีม่ ีอยูกับธนาคารตามคําสัง่ โอนเงินทีผ่ ูขอใชบริการสงใหแกธนาคาร
(4) “Bulk Credit” หมายถึง บริการโอนเงินรายยอยระหวางธนาคารกับธนาคารพาณิชยอนื่ โดยธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
ของผูขอใชบริการที่มีอยูกับธนาคารและนําฝากเขาบัญชีเงินฝากของผูรับเงินทีม่ ีอยูกับธนาคารและ/หรือธนาคารพาณิชยอนื่ ที่เปนสมาชิกศูนยหัก
บัญชีอิเล็กทรอนิกสตามคําสัง่ โอนเงินทีผ่ ูขอใชบริการสงใหแกธนาคาร และในกรณีบัญชีเงินฝากของผูรับเงินรายใดลงทะเบียนบริการพรอมเพยไว
ผูขอใชบริการสามารถเลือกระบุเลขที่บัญชีเงินฝากหรือ PromptPay ของผูรับเงินรายนัน้ เพียงอยางใดอยางหนึง่ ในคําสัง่ โอนเงิน
(5) “Bill Payment” หมายถึง บริการรับชําระสินเชื่อ คาสินคา คาบริการ และคาสาธารณูปโภคจากผูชําระเงินผานชองทาง การใหบริการตางๆของ
ธนาคาร
“คําสั่งโอนเงิน” หมายถึง คําสัง่ ทีผ่ ูขอใชบริการแจงแกธนาคารตามขั้นตอนและรูปแบบทีธ่ นาคารกําหนดเพือ่ ใหธนาคารดําเนินการโอนเงินโดยระบุ
รายละเอียดตามที่ธนาคารกําหนดหรือตามทีต่ กลงกับธนาคาร
“เว็บไซตธนาคาร” หมายถึง www.tcrbank.com
“ใบคําขอใชบริการ” หมายถึง ใบคําขอใชบริการทางอิเล็กทรอนิกส ทีผ่ ูขอใชบริการไดระบุรายละเอียดการขอใชบริการและไดลงนามไว และถือเปน
สวนหนึง่ ของขอตกลงนี้
“วันทําการ” หมายถึง วันทําการตามปกติของธนาคาร แตไมรวมถึงวันเสารและวันอาทิตย และวันหยุดทําการตามทีธ่ นาคารแหงประเทศไทย
กําหนด
“วันโอนเงิน” หมายถึง วันทีผ่ ูขอใชบริการกําหนดใหธนาคารโอนเงินทีไ่ ดระบุไวในคําสัง่ โอนเงิน
“อัตราสูงสุด” หมายถึง อัตราดอกเบีย้ สูงสุดตามทีม่ ีประกาศ หรือกฎหมายอนุญาตใหธนาคารเรียกเก็บจากลูกคาทีผ่ ิดนัดชําระหนีแ้ ละ/หรือปฏิบัติ
ผิดเงือ่ นไขตามทีธ่ นาคารประกาศกําหนดซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงไดตามทีธ่ นาคารจะประกาศกําหนดเปนคราวๆไป
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ขอ 1) หลักเกณฑทั่วไปในการใชบริการ
ธนาคารตกลงใหบริการและผูขอใชบริการตกลงรับบริการโดย
1.1 ใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการที่มีอยูกับธนาคาร เพื่อชําระหนี้ และ/หรือภาระผูกพันตางๆ ใหกับลูกคาของผูขอ
ใชบริการ โดยการโอนเงินเขาบัญชีลูกคา/ผูรับเงิน ของผูขอใชบริการ ที่ธนาคาร สําหรับธุรกรรม Direct Credit
1.2 ใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการที่มีอยูกับธนาคาร เพื่อชําระหนี้ และ/หรือภาระผูกพันตางๆ ใหกับลูกคาของผูขอ
ใชบริการ โดยการโอนเงินเขาบัญชีลูกคา/ผูรับเงินของผูขอใชบริการที่ธนาคารอื่น สําหรับธุรกรรม Bulk Credit (Same Day-Next Day)
1.3 ใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของลูกคา (ผูชําระเงิน) ของผูขอใชบริการทีม่ ีอยูกับธนาคาร เพื่อชําระหนี้ และ/หรือภาระผูกพันตางๆ
ใหกับผูขอใชบริการ โดยการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารประเภทกระแสรายวัน /ออมทรัพยของผูขอใชบริการตามที่ไดแจงไวในใบคําขอใชบริการนี้
สําหรับธุรกรรม Direct Debit
1.4 ใหธนาคารดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูข อใชบริการหรือเรียกเก็บเงินตามเช็คเพื่อจายเงินเดือน คาจาง และคาตอบแทน
อื่นๆ ใหแกพนักงาน/ลูกจางของผูใชบริการ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา“พนักงาน” โดยโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของพนักงานที่มีอยูกับธนาคารตามวิธีการที่ได
ระบุไวในคําขอใชบริการนี้ สําหรับธุรกรรม Payroll
1.5 ใหธนาคารดําเนินการรับชําระสินเชื่อ คาสินคา คาบริการ และคาสาธารณูปโภคจากผูชําระเงินผานชองทาง การใหบริการตางๆของ
ธนาคาร สําหรับธุรกรรม Bill Payment
ขอ 2.) หลักเกณฑเฉพาะสําหรับบริการ Direct Credit และ Bulk Credit (Same Day และ Next Day)
2.1 ผูขอใชบริการจะเปนผูจ ัดทําคําสั่งโอนเงิน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากของผูรับเงิน (ผูเปนเจาหนี้และ/หรือลูกหนี้)
ของผูขอใชบริการ ชื่อธนาคารและสาขาของธนาคาร หมายเลขบัญชีเงินฝาก ประเภทบัญชีเงินฝาก และชื่อบัญชีเงินฝาก พรอมทั้งจํานวนเงินที่จะให
ธนาคารหัก / โอนเงินในคราวนั้นๆหรือตามรูปแบบที่ธนาคารกําหนด และจัดสงไฟลขอมูลใหธนาคารในรูปของอุปกรณบันทึกขอมูล /สํารองขอมูล
(Thumb Drive) และ/หรือนําสงผานชองทาง FILE TRANSFER (FTP) และ/หรือรูปแบบอื่นใดที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร พรอมทั้งหนังสือแจง
รายละเอียดการหัก / โอนเงินของลูกคาแตละรายของผูขอใชบริการ และคําขอใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการ และจากบัญชี
ลูกคาของผูขอใชบริการ ตามแบบและวิธีการที่ธนาคารกําหนด
2.2 การสงคําสั่งโอนเงิน ผูขอใชบริการจะตองจัดสงใหธนาคารลวงหนา กอนกําหนดวันโอนเงินไมนอยกวา 3 (สาม) วันทําการ
ธนาคาร
หากประสงคจะขอยกเลิก หรือแกไขขอมูล คําสั่งโอนเงินจะตองแจงใหธนาคารทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรกอนกําหนดวันโอนเงิน
ไมนอยกวา 3 (สาม) วันทําการธนาคารตามวิธีการที่ธนาคารกําหนด ทั้งนี้ การขอยกเลิกคําสั่งโอนเงินจะขอยกเลิกเพียงบางสวนไมได และหาก
ธนาคารไดดําเนินการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหกับลูกคาของผูขอใชบริการแลว(สําหรับบริการ Direct Credit) หรือสิ้นสุดเวลา Cut-Off Time ของ
ระบบงาน Bulk Payment แลวธนาคารสงวนสิทธิที่จะไมดําเนินการยกเลิกหรือแกไขขอมูลดังกลาวได
2.3 ผูขอใชบริการสามารถสงคําสั่งโอนเงิน ใหกับธนาคารไดไมจํากัดจํานวนครั้ง โดยไมเกินจํานวนเงินที่ผูขอใชบริการกําหนดไวใน
ใบคําขอใชบริการนี้ ธนาคารตกลงจะทําการโอนเงินตามจํานวนเงินและขอมูลที่ระบุในคําสั่งโอนเงินของผูขอใชบริการที่นําสงใหธนาคารแตละครั้ง
ใหแลวเสร็จภายในเวลาที่ธนาคารกําหนด ตามวันที่ผูขอใชบริการระบุในขอมูลที่จัดสงใหธนาคาร ซึ่งตองไมตรงกับวันหยุดทําการธนาคาร สําหรับ
ธุรกรรม Bulk Credit จะทําการโอนเงินใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่ระบบงาน Bulk Payment กําหนดไว
2.4 ผูขอใชบริการจะตองนําเงินเขาฝากไวในบัญชีผูขอใชบริการ ตามจํานวนที่ตองการโอนรวมกับคาธรรมเนียมการโอน เพื่อให
ธนาคารสามารถหักเงินจากบัญชี และ/หรือเบิกถอนจากบัญชีไดกอนกําหนดวันโอนเงินอยางนอย 2 (สอง) วันทําการธนาคาร
หากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการไมมีเงินหรือมีเงินไมพอจาย ผูขอใชบริการยินยอมใหเปนดุลยพินิจของธนาคารที่จะระงับบริการ
ดังกลาวในงวดนั้นๆ โดยธนาคารไมตองรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
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2.5 ผูขอใชบริการสามารถขอรายงานผลการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากลูกคาของผูขอใชบริการไดที่สํานัก / สาขาของธนาคารที่ระบุ
ในคําขอใชบริการนี้ หรือในรูปแบบอื่นใดที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร
2.6 สําหรับรายการโอนเงิน Bulk Credit หากมีขอมูลที่ถูก Reject สงคืนจากบริษัท เนชั่นแนลไอทีเอ็มเอกซ จํากัด เนื่องจากการโอน
เงินไมสามารถดําเนินการไดเปนผลสําเร็จ ธนาคารจะแจงใหผูขอใชบริการทราบ และธนาคารจะคืนเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการภายใน
วันที่ไดรับขอมูล Reject สงคืนและ/หรือวันที่ไดรับการชําระดุลคืนจากบริษัทเนชั่นแนลไอทีเอ็มเอกซ จํากัด
2.7 สําหรับผูขอใชบริการ Bulk Credit ทีส่ งคําสัง่ โอนเงินโดยระบุเลขทีบ่ ัญชีเงินฝากและ PromptPay ของผูรับเงินรายเดียวกันใน
คําสัง่ โอนเงินในคราวเดียว ผูขอใชบริการรับทราบและตกลงวาธนาคารจะโอนเงินใหแกผูรับเงินรายนั้น โดยใชเฉพาะ PromptPay เพียงอยางเดียว
เทานั้น
ขอ 3) หลักเกณฑเฉพาะสําหรับบริการ Direct Debit
3.1 ผูขอใชบริการตกลงจะเปนผูรับผิดชอบในการจัดทํา “หนังสือยินยอมใหหักเงินในบัญชีเงินฝาก” ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดที่
ธนาคารกําหนด เชน รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก พรอมทั้งจํานวนเงินที่จะใหธนาคารหักจากบัญชีเงินฝากลูกคา (ผูชําระเงิน) ของผูขอใช
บริการ โดยผูขอใชบริการจะเป นผูรับภาระคาใชจาย และผูขอใชบริการจะดําเนินการใหลูกคา (ผูชําระเงิน)ของผูขอใชบริการลงนามในหนังสื อ
ยินยอมใหหักเงินในบัญชีเงินฝากที่มีอยูกับธนาคาร และผูขอใชบริการตกลงจะตรวจสอบลายมือชื่อลูกคา(ผูชําระเงิน)ของผูขอใชบริการ ใหเรียบรอย
กอนที่จะจัดทําเปนขอมูลเงินโอนเพื่อนําสงใหธนาคารดําเนินการหักบัญชีดวยวิธีการในระบบอิเล็กทรอนิกส
3.2 ผูขอใชบริการจะเปนผูจ ัดทําคําสั่งโอนเงิน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากของลูกคา (ผูชําระเงิน) ของผูขอใชบริการ
หมายเลขบัญชีเงินฝาก ประเภทบัญชีเงินฝาก และชื่อบัญชีเงินฝาก พรอมทั้งจํานวนเงินที่จะใหธนาคารหัก / โอนเงินในคราวนั้น หรือตามรูปแบบที่
ธนาคารกําหนด และจัดสงไฟลขอมูลใหธนาคารในรูปของอุปกรณบันทึกขอมูล /สํารองขอมูล (Thumb Drive)และ/หรือนําสงผานชองทาง FILE
TRANSFER (FTP) และ/หรือรูปแบบอื่นใดที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร พรอมทั้งหนังสือแจงรายละเอียดการหัก / โอนเงินของลูกคาแตละรายของ
ผูขอใชบริการ และหนังสือยินยอมใหหักเงินในบัญชีเงินฝากของลูกคา (ผูชําระเงิน) แตละรายของผูขอใชบริการ ตามแบบและวิธีการที่ธนาคาร
กําหนด
3.3 การสงคําสั่งโอนเงิน ผูขอใชบริการจะตองจัดสงใหธนาคารลวงหนา กอนกําหนดวันโอนเงินไมนอยกวา 2 (สอง) วันทําการ
ธนาคาร
หากผูขอใชบริการจะขอยกเลิก หรือแกไขขอมูล คําสั่งโอนเงิน จะตองแจงใหธนาคารทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรกอนกําหนดวัน
โอนเงินไมนอยกวา 1(หนึ่ง) วันทําการธนาคาร ตามวิธีการที่ธนาคารกําหนด ทั้งนีก้ ารขอยกเลิกคําสั่งโอนเงินนั้นจะขอยกเลิกเพียงบางสวนไมได และ
หากธนาคารไดดําเนินการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหกับผูขอใชบริการ ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะไมดําเนินการยกเลิกหรือแกไขขอมูลดังกลาวได
3.4 หากเงินในบัญชีเงินฝากของลูกคาของผูขอใชบริการไมมีเงินหรือมีไมเพียงพอหักชําระหนี้ ผูขอใชบริการตกลงใหถือวาเปนการ
เรียกเก็บเงินไมได และใหเปนดุลยพินิจของธนาคารที่จะระงับบริการดังกลาวในคราวนั้นๆ โดยธนาคารไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้น
3.5 ผูขอใชบริการสามารถขอรายงานผลการหักบัญชีเงินฝากของลูกคาของผูขอใชบริการไดที่สํานักงาน / สาขาที่ระบุไวในคําขอใช
บริการนี้ หรือในรูปแบบอื่นใดที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร
3.6 ผูขอใชบริการตองดํารงเงินฝากในบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการทุกขณะไมต่ํากวา 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถวน) หรือ
ตามที่ธนาคารกําหนด
3.7 ผูขอใชบริการตกลงยอมรับวา ขอมูลเลขที่บัญชีเงินฝากของลูกคา (ผูชําระเงิน) ของผูขอใชบริการที่ธนาคารไดรับจากผูขอใช
บริการเปนสาระสําคัญในการดําเนินการหักบัญชีเงินฝาก ธนาคารไมจําเปนตองคํานึงถึงชื่อบัญชีเงินฝากนั้น ฉะนั้นเมื่อธนาคารไดหักบัญชีเงินฝาก
ของลูกคา(ผูช ําระเงิน) ของผูขอใชบริการ หรือดําเนินการใดๆ ตามขอมูลที่ผูขอใชบริการสงใหธนาคารแลวใหถือวาธนาคารปฏิบัติโดยถูกตองทุก
ประการ หากมีขอผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้นจนเปนเหตุใหธนาคารไดรับความเสียหาย ผูขอใชบริการตกลงยินยอมชดใชความเสียหายใหแกธนาคารจน
ครบถวนเต็มจํานวน ตามความเปนจริง และสามารถพิสูจนได
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3.8 ผูขอใชบริการสามารถสงคําสั่งโอนเงินใหกับธนาคารไดไมจํากัดจํานวนครั้ง โดยไมเกินจํานวนเงินที่ผูขอใชบริการกําหนดไวใน
ใบคําขอใชบริการนี้ ธนาคารตกลงจะทําการหักเงินตามจํานวนเงินและขอมูลที่ระบุในคําสั่งโอนเงินของผูขอใชบริการที่นําสงใหธนาคารแตละครั้งให
แลวเสร็จภายในเวลาที่ธนาคารกําหนด ตามวันที่ผูขอใชบริการระบุในขอมูลที่จัดสงใหธนาคาร ซึ่งตองไมตรงกับวันหยุดทําการธนาคาร
ขอ 4) หลักเกณฑเฉพาะสําหรับบริการ Payroll
4.1 ผูขอใชบริการจะเปนผูจัด ทําคําสั่งโอนเงิน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินเดือนพนักงานของผูขอใชบริการที่ตองการให
ธนาคารดําเนินการโอนเงินเขาบัญชีในแตละคราว อาทิ หมายเลขบัญชีเงินฝาก และชื่อบัญชีเงินฝากพนักงานที่มอี ยูกับธนาคาร พรอมทั้งจํานวนเงิน
ที่ผูขอใชบริการจะจายใหพนักงานแตละราย หรือตามรูปแบบที่ธนาคารกําหนด เพื่อใหธนาคารนําเงินเขาบัญชีเงินฝากของพนักงานของผูขอใช
บริการดวยวิธีการในระบบอิเล็กทรอนิกส และจัดสงไฟลขอมูลเงินเดือนใหกับธนาคารเปนอุปกรณบันทึกขอมูล /สํารองขอมูล (Thumb Drive)และ/
หรือนําสงผานชองทาง FILE TRANSFER (FTP) และ/หรือรูปแบบอื่นใดที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร โดย
(1) ผูขอใชบริการจะจัดสงรายงานหรือเอกสารแสดงรายละเอียดการนําเงินเขาบัญชีเงินฝากพนักงานโดยมีขอมูลอาทิเชน ชื่อ
บัญชี หมายเลขบัญชีและจํานวนเงิน พรอมกับเช็คของผูขอใชบริการ (สําหรับกรณีสั่งจายเช็ค แทนการหักบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการ) ใหแก
ธนาคารกอนวันที่กําหนดจายเงินเดือน หรือคาจาง หรือคาตอบแทนอยางอื่นใหกับพนักงานอยางนอย 3 วันทําการธนาคาร
(2) ผูขอใชบริการสามารถสงคําสั่งโอนเงิน ใหกับธนาคารไดไมจํากัดจํานวนครั้ง โดยไมเกินจํานวนเงินที่ผูขอใชบริการกําหนด
ไวในใบคําขอใชบริการนี้ ธนาคารตกลงจะทําการโอนเงินตามจํานวนเงินและขอมูลที่ระบุในคําสั่งโอนเงิน/จายเงินเดือนของผูขอใชบริการที่นําสงให
ธนาคารแตละครั้งใหแลวเสร็จภายในเวลาทีธ่ นาคารกําหนด ตามวันที่ผูขอใชบริการระบุในขอมูลที่จัดสงใหธนาคาร ซึ่งตองไมตรงกับวันหยุดทําการ
ธนาคาร
4.2 ผูขอใชบริการตกลงยอมรับวา ขอมูลเลขที่บัญชีเงินฝากพนักงานที่ธนาคารไดรับจากผูขอใชบริการเปนสาระสําคัญในการโอน
เงินเขาบัญชี ธนาคารไมจําเปนตองคํานึงถึงชื่อบัญชีเงินฝากนั้นๆ ฉะนั้น เมื่อธนาคารไดนําเงินเขาบัญชีเงินฝากพนักงานตามขอมูลที่ผูขอใชบริการ
สงใหธนาคารแลว ใหถือวาธนาคารไดปฏิบัติโดยถูกตองทุกประการ หากมีขอผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้นธนาคารไมจําตองรับผิดชอบแตอยางใด
4.3 การสงคําสั่งโอนเงิน ผูขอใชบริการจะตองจัดสงใหธนาคารลวงหนา กอนกําหนดวันโอนเงินไมนอยกวา 3 (สาม) วันทําการ
ธนาคาร
หากประสงคจะขอยกเลิก หรือแกไขขอมูลคําสั่งโอนเงิน จะตองแจงใหธนาคารทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรกอนวัน
กําหนดโอนเงินไมนอยกวา 3 (สาม) วันทําการธนาคาร ตามวิธีการที่ธนาคารกําหนด ทั้งนี้ การขอยกเลิกคําสั่งโอนเงิน จะขอยกเลิกเพียงบางสวน
ไมได และหากธนาคารไดดําเนินการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหกับพนักงานของผูขอใชบริการ ธนาคารสงวนสิทธิที่จะไมดําเนินการยกเลิกหรือแกไข
ขอมูลดังกลาวได
4.4 ผูขอใชบริการยอมรับวา การขอใหธนาคารนําเงินเขาบัญชีเงินฝากพนักงานตามคําขอใชบริการนี้ ผูขอใชบริการไดทําความ
ตกลงกับพนักงานแลว โดยผูขอใชบริการจะนําเงินเขาฝากไวในบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการ เพื่อใหธนาคารหักจากบัญชีและ/หรือเบิกถอน
สําหรับดําเนินการโอนเขาบัญชีเงินฝากพนักงานของผูขอใชบริการไดภายในวันที่กําหนดนําเงินเขาบั ญชีเงินฝากใหพนักงาน หากเงินในบัญชีเงิน
ฝากของผูขอใชบริการมีไมพอตามจํานวนที่จะตองจายใหพนักงานทั้งหมด ธนาคารทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมนําเงินเขาบัญชีเงินฝากของพนักงานทุก
รายได ในกรณีดังกลาวผูขอใชบริการตกลงยอมรับวา ธนาคารไดปฏิบัติถูกตองแลว ผูขอใชบริการ และ/หรือพนักงานไมมีสิทธิยกเปนขอกลาวอาง
หรือเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากธนาคาร
4.5 ผูขอใชบริการสามารถขอรับรายงานผลการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากพนักงานจากธนาคารไดที่สํานัก/สาขาธนาคารตามที่ระบุไว
ในคําขอใชบริการนี้ หรือในรูปแบบอื่นใดที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร
ขอ 5) หลักเกณฑเฉพาะสําหรับบริการ Bill Payment
5.1 ผูขอใชบริการตกลงเปดบัญชีเงินฝากไวกับธนาคารตามทีร่ ะบุไวในใบคําขอใชบริการ เพือ่ ใชเปนบัญชีรับชําระเงินใหผชู ําระเงิน
นําเงินเขาบัญชีเพื่อชําระสินเชือ่ คาสินคา คาบริการ และคาสาธารณูปโภคใหแกผูขอใชบริการ
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5.2 ธนาคารจะใหบริการรับชําระเงินแกผูขอใชบริการโดยไมจํากัดจํานวนครัง้ และจํานวนเงินสูงสุดทีใ่ หบริการไดในแตละวัน แตผู
ชําระเงินแตละรายจะสามารถชําระเงินไดตามจํานวนครั้ง และจํานวนเงินทีธ่ นาคารกําหนดไวแตละชองทางการใหบริการของธนาคาร
5.3 ผูขอใชบริการตกลงและรับทราบวา กรณีผูชําระเงินชําระเปนเงินสด ธนาคารจะนําเงินเขาบัญชีชําระเงินภายในวันทีผ่ ูชําระเงินทํา
รายการชําระเงินดังกลาวเสร็จสิน้ สมบูรณ และกรณีที่ผูชําระเงินทํารายการชําระเงินเปนเช็ค ธนาคารจะนําเงินเขาบัญชีรับชําระเงินเมือ่ เช็คดังกลาว
เรียกเก็บเงินไดแลวเทานัน้
5.4 การใชบริการรับชําระผานชองทางการใหบริการตางๆ มีเงือ่ นไขและขอตกลง ดังนี้
(5.4.1) การใชบริการผานเคานเตอรธนาคาร (COUNTER)
ผูชําระเงินสามารถชําระเงินผานเคานเตอรธนาคารเปนเงินสด หรือเช็ค หรือการโอนเงินระหวางบัญชี และในกรณีที่ผูชําระเงิน
จะชําระเปนเช็ค ผูขอใชบริการจะตองแจงใหผูชําระเงินปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(1) การใชบริการในเขตหักบัญชี เช็คทีผ่ ูชําระเงินนํามาชําระจะตองเปน (1) เช็คของธนาคาร หรือ (2) เช็คของธนาคารพาณิชย
อืน่ ทีม่ ีสํานักงานหรือสาขาอยูในเขตหักบัญชีเดียวกันกับเขตหักบัญชีของธนาคารสาขานัน้ เทานัน้
(2) การใชบริการนอกเขตหักบัญชี ธนาคารจะรับชําระเฉพาะกรณีทผี่ ูชําระเงินชําระดวยเช็คของธนาคารเทานั้น
(5.4.2) การใชบริการผานเครื่องเบิกถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
(1) ผูชําระเงินสามารถใชบริการผานเครือ่ งเบิกถอนเงินอัตโนมัติของธนาคารไดทุกแหงทัง้ ในกรุงเทพมหานคร และตางจังหวัด
โดยตองเปนลูกคาผูถือบัตร ATMและ/หรือบัตรเดบิต ของธนาคารเทานัน้
(2) ผูขอใชบริการยอมรับวาใบบันทึกรายการ (Transaction Record) ทีผ่ ูชําระเงินไดรับจากเครื่องเบิกถอนเงินอัตโนมัติ
เปนเสมือนหนึง่ หลักฐานการโอนเงิน และเปนหลักฐานการชําระเงิน
(3) ผูชําระเงินสามารถใชบริการผานเครือ่ งเบิกถอนเงินอัตโนมัติไดตามเวลาและขัน้ ตอนวิธีการปฏิบัติของบริการที่ธนาคารได
กําหนดไว ซึ่ง ใชบังคับกับลูกคาผูถือบัตรโดยทั่ว ไป
(5.4.3) การใชบริการผานบริการทางอินเตอรเน็ตของธนาคาร (INTERNET BANKING)
(1) ผูชําระเงินสามารถใชบริการผานทางเว็บไซตของธนาคาร (www.tcrbank.com) โดยตองเปนลูกคาทีใ่ ชบริการ
INTERNET BANKING ของธนาคารเทานัน้
(2) ผูชําระเงินสามารถใชบริการทางเว็บไซตของธนาคารดังกลาวขางตนไดตามเวลาและขัน้ ตอนวิธีการปฏิบัตขิ องบริการที่
ธนาคารไดกําหนดไวซงึ่ ใชบังคับกับลูกคาผูใชบริการ INTERNET BANKING โดยทั่วไป
(5.4.4) การใชบริการผานโทรศัพทมือถือ (MOBILE BANKING)
(1) ผูชําระเงินสามารถใชบริการผานทางโทรศัพทมือถือหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสทรี่ องรับการใชบริการ โดยตองเปนลูกคา
ทีไ่ ดสมัครใชบริการ MOBILE BANKINGของธนาคารเทานั้น
(2) ผูชําระเงินสามารถใชบริการผานทางโทรศัพทมือถือหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสทรี่ องรับการใชบริการ ไดตามเวลาและ
ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติของบริการทีธ่ นาคารไดกําหนดไวซงึ่ ใชบังคับกับลูกคาทีใ่ ชบริการ MOBILE BANKING โดยทั่วไป
5.5 ผูขอใชบริการตกลงมีหนาทีด่ ังตอไปนี้
(1) จัดพิมพและจัดสง"ใบชําระเงินพิเศษ" ซึ่งระบุ รายละเอียดตางๆ เชน ชื่อบริษัทผูขอใชบริการ ชื่อผูชําระเงิน รหัสอางอิง จํานวนเงิน
และวันครบกําหนดชําระเงิน รวมทัง้ รายการและรายละเอียดตางๆที่จําเปนในการชําระเงินใหครบถวนใหแกผูชําระเงินเพื่อใชเปนเอกสารประกอบ
ในการนําเงินเขาบัญชี โดยผูขอใชบริการเปนผูออกคาใชจายในการจัดพิมพและจัดสงใบชําระเงินพิเศษดังกลาวเอง
(2) อธิบาย ชี้แจง แนะนําขัน้ ตอนและวิธีการชําระเงินตามขอตกลงนีใ้ หผูชําระเงินทราบ
(3) แนะนําใหผูชําระเงินตรวจสอบและเก็บรักษาสําเนาใบชําระเงินพิเศษทุกครัง้ ทีม่ ีการชําระเงินซึง่ ผูขอใชบริการ
จะถือวาสําเนาใบชําระเงินพิเศษดังกลาวเปนหลักฐานในการชําระเงิน อยางไรก็ตามผูขอใชบริการมีหนาทีแ่ จงใหผูชําระเงินทราบวาสําเนาใบชําระ
เงินพิเศษดังกลาวไมใชใบเสร็จรับเงิน และธนาคารไมตองคืนเงินทีไ่ ดรับชําระโดยวิธีการทีถ่ ูกตองใหแกผูชําระเงินไมวากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
5.6 คูสัญญาเขาใจรวมกันวา การกระทําใดๆเพื่อชําระคาสินเชือ่ คาสินคา คาบริการ และคาสาธารณูปโภคผานชอง
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ทางการใหบริการดังกลาวขางตน หากไดกระทําไปโดยการใชรหัสประจําตัวของผูชําระเงินแลวใหถือเสมือนวาผูชําระเงินไดกระทําดวยตนเอง
5.7 เมือ่ ธนาคารไดนําเงินทีไ่ ดรับจากผูชําระเงินเขาบัญชีรับชําระเงินแลวใหถือวาธนาคารไดนําเงินเขาบัญชีใหแก
ผูขอใชบริการโดยถูกตองและครบถวนแลวโดยธนาคารไมตองแจงผลการดําเนินการดังกลาวใหผูชําระเงินทราบแตอยางใด แตให
เปนหนาทีข่ องผูชําระเงินทีจ่ ะตองติดตอสอบถามหรือตรวจสอบผลการดําเนินการดวยตนเอง
ขอ 6) หลักกณฑเงื่อนไขเพิ่มเติม กรณีที่ผูขอใชบริการจัดสงขอมูลใหธนาคารผานชองทาง File Transfer (FTP)
และ E-Mail Address ของธนาคาร ตองถือปฏิบัติดังนี้
6.1 ในการใชบริการรับ-สงขอมูลผานชองทาง File Transfer (FTP) ธนาคารกําหนดใหผูขอใชบริการตองเขาใชบริการชองทาง
File Transfer (FTP) ดวยรหัสประจําตัว (User ID) และรหัส Password) ของผูขอใชบริการตามเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด
6.2 ผูขอใชบริการจะตองรักษาเครื่องมืออุปกรณ พรอมทั้งรหัสประจําตัว (User ID และรหัส Password) ตามขอ (6.1) ไวในที่มั่นคง
ปลอดภัยตลอดเวลา และใหถือเปนความลับเฉพาะตัวไมแจงใหผูใดทราบ ในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือสงสัยวารหัสประจําตัว (User ID และรหัส
Password) ไดถูกเปดเผยแกบุคคลภายนอก ผูขอใชบริการจะตองติดตอธนาคารเพื่อแจงระงับการใชงานทันที เพื่อใหธนาคารยกเลิกการใชงานของ
รหัสประจําตัว (User ID และรหัส Password) นั้น
6.3 กรณีที่ผูขอใชบริการตองการระงับการใชเครื่องมือโอนเงินผานชองทาง File Transfer (FTP) ของธนาคาร ตองแจงตอธนาคารเปน
ลายลักษณอักษรลวงหนา เปนเวลาไมนอยกวา 3 (สาม) วันทําการธนาคาร
6.4 กรณีที่ใชชองทางการนําสงขอมูลผานทาง E-Mail Address ของธนาคาร เพื่อเปนการรักษาความปลอดภัยของขอมูล ในการรับและ
สงขอมูลระหวางกัน และเปนไปตามขอกําหนดดานความปลอดภัยของขอมูลเบื้องตน ธนาคารจะกําหนด Password or Zip File Password เปน
รูปแบบ (Format) รหัสเพื่อใชระหวางธนาคารกับผูขอใชบริการ
ขอ 7) คาบริการและการชําระคาบริการ
7.1 ผูขอใชบริการตกลงชําระคาธรรมเนียมการใชบริการ คาธรรมเนียมการทําธุรกรรม และคาใชจายตางๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใชบริการ
ทางอิเล็กทรอนิกสนี้ ในอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายที่ธนาคารไดประกาศกําหนด หรือตามที่ธนาคารไดตกลงไวกับผูขอใชบริการ (อัตรา
คาธรรมเนียมที่ตกลงดังกลาว ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมไดตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจงใหผูขอใชบริการทราบ
ลวงหนาอยางนอยเปนระยะเวลา 30 วัน ซึ่งผูขอใชบริการตกลงชําระคาบริการในอัตราที่ธนาคารไดแจงเปลี่ยนแปลงใหมดังกลาวนั้นทุกคราวไป)
โดยผูขอใชบริการยินยอมใหธนาคารหักเงินจากบัญชีของผูขอใชบริการที่มีอยูกับธนาคาร เพื่อชําระคาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาว
7.2 สําหรับธุรกรรม Bulk Credit (Same Day – Next Day) ในกรณีการแจงเปลี่ยนแปลงแกไ ขหรือยกเลิกขอมูลใดๆ ที่ไดนําสงใหแก
ธนาคารแลว ตามที่กลาวในขอ 2.2 หากขอมูลนั้นๆ ธนาคารไดสงใหแกบริษัทเนชั่นแนลไอทีเอ็มเอกซ จํากัด เสร็จเรียบรอยแลว การเปลี่ยนแปลง
แกไขหรือยกเลิกขอมูลทั้งหมด ผูขอใชบริการจะตองชําระคาใชจายใหแกธนาคารในอัตราตามที่ธนาคารไดประกาศกําหนดไว โดยชําระในวันที่ได
แจงขอเปลี่ยนแปลงแกไขหรือยกเลิกขอมูลนั้นๆ
7.3 ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารหัก / ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการ ที่มีอยูกับธนาคาร เพื่อชําระคาธรรมเนียม
และ/หรือคาใชจาย และ/หรือภาระหนี้สินอื่นใด และ/หรือภาระผูกพันตางๆ อันอาจจะพึงมีขึ้นจากการใหบริการตามบันทึกขอตกลงฉบับนี้ของผูขอใช
บริการ ใหแกธนาคารเปนการหักกลบลบหนี้ไดทุกเมื่อ และใหถือวาบันทึกขอตกลงฉบับนี้เปนเอกสารหลักฐานในการหักบัญชี หรือถอนเงินจากบัญชี
ของผูขอใชบริการได โดยธนาคารไมจําตองทําหลักฐานอื่นใดใหแกผูขอใชบริการอีก
ขอ 8) การสอบสวนและการดําเนินการแกไขขอผิดพลาด
8.1 กรณีเกิดการผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีภายใตวิธีที่กําหนดในขอตกลงการใชบริการฉบับนี้ ไมวาเกิดจากความผิดพลาดของ
ขอมูลเอกสาร หลักฐาน หรือรายละเอียดอื่นใด ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารมีสิทธิหักเงินจากบัญชีของผูใชบริการตามที่ระบุไวในคําขอใช
บริการชําระคืนใหแกลูกคาของผูใชบริการ ธนาคาร หรือบุคคลใดๆ แลวแตกรณี เพื่อเปนการแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยธนาคารไมตองแจงใหผู
ขอใชบริการทราบลวงหนาในการหักเงินจากบัญชีของผูใชบริการ
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8.2 ในกรณีที่เงินในบัญชีผูขอใชบริการมีไมเพียงพอใหธนาคารหักบัญชี เพื่อแกไขขอผิดพลาดตามที่ระบุไวในขอ 4.1 ของขอตกลงฉบับนี้
ผูขอใชบริการตกลงใหธนาคารมีสิทธิจายเงิน เพื่อแกไขขอผิดพลาดนั้นไปกอนและตกลงวาจํานวนเงินซึ่งธนาคารไดจายลวงหนาไปกอนนั้นเปนหนี้ที่
ถึงกําหนดชําระทันที ซึ่งผูขอใชบริการจะตองนําเงินที่ธนาคารจายแทนไปมาชําระคืนพรอมดวยดอกเบี้ยใหแกธนาคารในทันทีที่ถูกทวงถาม หากผูขอ
ใชบริการไมสามารถชําระเงินคืนใหแกธนาคารไดทันที ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารคิดดอกเบี้ยของจํานวนเงินที่คงคางชําระนั้นได ใน
อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชําระหนี้ตามสัญญาตามประกาศของธนาคาร เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อที่มีผลบังคับใชกับลูกคาผูกูเงินหรือ
ลูกหนี้ของธนาคารในขณะนั้น ทั้งนี้ นับจากวันที่ธนาคารไดชําระเงินแทนผูขอใชบริการ จนถึงวันที่ผูขอใชบริการนําเงินมาชําระคืนใหแ กธนาคารจน
เสร็จสิ้น
8.3 การใหบริการตามคําขอใชบริการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ เปนการดําเนินการเพื่อประโยชนในการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสของผูขอใช
บริการใหเปนไปไดโดยสะดวกและรวดเร็ว ดังนั้น การดําเนินการดังกลาวไมวาดวยประการใดๆ หากเกิดขอผิดพลาดหรือทําใหเกิดความเสียหาย
ผูขอใชบริการตกลงจะใหความรวมมืออยางเต็มที่กับธนาคาร เพื่อใหดําเนินการสอบสวนใหไดมาซึ่งหลักฐานและขอเท็จจริงเกี่ยวกับการผิดพลาด
ดังกลาว โดยธนาคารจะดําเนินการสอบสวนขอผิดพลาดในการโอนเงิน ที่ไดรับแจงจากผูขอใชบริการและแจงผลการสอบสวนใหผูขอใชบริการทราบ
ภายใน 7 วัน นั บแตวั นที่ธนาคารทราบผลการสอบสวนนั้ น พร อมทั้ง ดําเนิ นการแกไขขอผิด พลาดใหเสร็จสิ้น ภายใน 30 วันทํ าการ นับแตวัน ที่
ธนาคารไดรับทราบถึงขอผิดพลาดดังกลาว หากธนาคารไดรับความเสียหายจากขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากผูขอใชบริการ ผูขอใชบริการยินยอมชดใช
คาเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจนครบถวน
8.4 ในการดําเนินการหักบัญชีอัตโนมัติตามคําขอใชบริการนี้ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากธนาคาร ธนาคาร
จะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นตามปกติทยี่ อมเกิดขึ้น และไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดจากพฤติการณพิเศษไมวากรณีใดๆ
หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดที่อยูนอกเหนือความคาดหมายหรือการควบคุมของธนาคาร เปนเหตุใหการใหบริการตามขอกําหนดและเงื่อนไขของ
คําขอใชบริการนี้เกิดขัดของหรือเกิดอุปสรรคตอการใชงานหรือขอมูลผิดพลาดหรือไมสามารถใหบริการได เชน ระบบคอมพิวเตอรของธนาคารหรือ
ระบบสื่อสารขัดของหรือไมสามารถใชงานไดชั่วคราวเพราะกระแสไฟฟาขัดของ หรือปญหาทางดานพลังงาน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การกระทําของ
บุคคล การกระทําหรือนโยบายของหนวยงานรัฐ อัคคีภัย การประทวง การนัดหยุดงาน การจลาจล สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร หรือขอมูลที่เปน
อันตรายตางๆ (Harmful Data) การขัดของของระบบงาน หรือการสงสัญญาณเชื่อมตอไมทํางานหรือลมเหลว หรือเหตุอื่นๆ ใดในทํานองเดียวกันนี้
ผูขอใชบริการตกลงจะไมยกเอาเหตุดังกลาวเปนขอเรียกรองใหธนาคารรับผิดใดๆ ทั้งสิ้น
ขอ 9) เงื่อนไขความรับผิดของธนาคารและของผูขอใชบริการ สําหรับบริการทางอิเล็กทรอนิกส
9.1 ผูข อใชบริการจะตองตรวจสอบรายละเอียดของการทํารายการแตละครั้งใหถูกตองกอนทํารายการ กรณีการทํารายการผิดพลาด
ผูข อใชบริการจะตองนําขอมูลเกี่ยวกับวันและเวลาที่ทํารายการ สถานที่ทํารายการ เลขที่บัญชีที่เกี่ยวของของผู ขอใชบริการ และผูอื่นที่เกี่ยวของ
ประเภทของรายการ และจํานวนเงินที่โอน พรอมทั้งรหัสอางอิง ( Reference number) ของรายการดังกลาวมาติดตอธนาคารทันที ทั้งนี้ ธนาคารจะ
ดําเนินการตรวจสอบขอผิดพลาดดังกลาวพรอมทั้งดําเนินการแกไขขอผิดพลาดใหเสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับแตวันที่ธนาคารไดรับแจง
9.2 ผูใชบริการตกลงวา ความรับผิดของธนาคารในการใหบริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส มีดังนี้
(1) ธนาคารปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติตามคําสัง่ โอนเงินจนเปนเหตุใหผูรับเงินไมไดรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส ภายในเวลาที่
กําหนด เวนแตความเสียหายนั้นเกิดจากผูขอใชบริการมีเงินในบัญชีไมพอ หรือผูขอใชบริการไมมีหรือถูกระงับการใชวงเงินสินเชื่อของธนาคาร หรือ
การโอนเงินจะเปนผลใหยอดเงินในบัญชีเกินกวาวงเงินสินเชื่อที่ตกลงไวกับธนาคาร หรืออยูระหวางดําเนินการทางกฎหมาย หรือธนาคารไดแจงใหผู
ขอใชบริการทราบถึงความขัดของของการโอนเงินอยูแลวกอนหรือในขณะทํารายการโอนเงิน หรือผูขอใชบริการปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือขอตกลงกับ
ธนาคาร หรือเปนเหตุสุดวิสัย
(2) ธนาคารมิไดปฏิบัติตามคําสั่งอายัดเครื่องมือโอนเงินของผูขอใชบริการ หรือการโอนเงินที่มีขอตกลงล วงหนา และตอมาเกิด
รายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสขึ้น
(3) ธนาคารยังไมไดสงมอบเครื่องมือโอนเงินใหแกผูขอใชบริการและเกิดรายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสโดยมิชอบขึ้น
(4) เกิดรายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสโดยมิชอบ และมิใชความผิดของผูขอใชบริการ
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9.3 ภายใตขอ 9.2 ขางตน ในกรณีที่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นแกธนาคารอันเนื่องมาจากการใชบริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสของ
ผูขอใชบริการ ผูขอใชบริการตกลงยินยอมรับผิดชอบคาเสียหายตางๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดใหแกธนาคารโดยสิ้นเชิงและไมมีเงื่อนไขแตอยางใดทั้งสิ้น
ขอ 10) หลักเกณฑเงื่อนไข อื่นๆ
10.1 ธนาคารจะทําการโอนเงินตามขอมูลทีร่ ะบุในคําสัง่ โอนเงินทีผ่ ูขอใชบริการสงใหธนาคารแตละครั้ง โดยกรณีที่บริการใดธนาคารตอง
หักบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการเพื่อโอนเงินตามคําสัง่ โอนเงินของผูขอใชบริการแลว ผูขอใชบริการยินยอมใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของ
ผูขอใชบริการเปนจํานวนเงินเทากับเงินโอนทีข่ อใหธนาคารโอนเขาบัญชีผูรับเงิน รวมทัง้ คาธรรมเนียมที่ตองชําระใหแกธนาคาร(ถามี) โดยธนาคาร
ไมจําตองแจงรายละเอียดการหักเงินในบัญชีเงินฝากแกผูขอใชบริการอีก และเมื่อธนาคารไดดําเนินการดังกลาวแลว ผูขอใชบริการตกลงใหถือวา
ธนาคารไดใหบริการโดยถูกตองและครบถวน โดยธนาคารไมตองรับผิดชอบหากคําสัง่ โอนเงินมีขอมูลทีไ่ มถูกตอง และธนาคารไดดําเนินการไปตาม
ขอมูลดังกลาวแลว
10.2 ผูขอใชบริการยอมรับวา ในกรณีทธี่ นาคารไมไดรับคําสัง่ โอนเงินและ/หรือผูขอใชบริการระบุหมายเลขบัญชีเงินฝากหรือ PromptPay
ไมถูกตอง หรือธนาคารไมสามารถโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากและ/หรือไมสามารถหักเงินในบัญชีเงินฝากไดไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม (รวมทัง้ เหตุ
สุดวิสัยดวย) หรือเงินในบัญชีของผูขอใชบริการมีไมเพียงพอใหหักบัญชีตามคําสัง่ โอนเงินของ ผูขอใชบริการใหถือวาธนาคารไมตองใหบริการใน
ครั้งนัน้ ๆ โดยผูขอใชบริการไมมีสิทธิเรียกรองใดๆ จากธนาคาร
10.3 ในกรณีทธี่ นาคารไดนําเงินเขาบัญชีใหแกผูขอใชบริการแลวหากมีกรณีทผี่ ูขอใชบริการจะตองคืนเงินจํานวนใดๆ ใหแกธนาคาร ผูขอ
ใชบริการตกลงคืนเงินจํานวนนัน้ ๆ ใหแกธนาคารทันทีทไี่ ดรับแจงจากธนาคาร นอกจากนี้ ถาการที่ผูขอใชบริการตองคืนเงินใหแกธนาคารนัน้ เปน
กรณีที่ผูขอใชบริการตองรับผิดชอบดวยแลว ผูขอใชบริการยินยอมเสียดอกเบี้ย ของเงินจํานวนดังกลาวใหแกธนาคารในอัตราสูงสุด ทัง้ นีต้ ั้งแตวันที่
ธนาคารไดนําเงินเขาบัญชีใหแกผูขอใชบริการเปนตนไป
10.4 ในกรณีที่ธนาคารไมสามารถหักเงินคาธรรมเนียม คาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ ที่ผูขอใชบริการจะตองชําระใหแกธนาคารจาก
บัญชีของผูขอใชบริการไดไมวาดวยเหตุใดก็ตาม
ผูขอใชบริการตกลงยินยอมและรับทราบวาผูขอใชบริการมีภาระหนี้คางชําระกับธนาคารตาม
จํานวนเงินดังกลาว ซึ่งเปนหนี้ที่ถึงกําหนดชําระโดยพลัน และผูขอใชบริการตกลงจะชําระหนี้ดังกลาวคืนใหแกธนาคาร พรอมดวยดอกเบี้ยกรณีผิด
นัดชําระหนี้ รวมทั้งยินยอมใหธนาคารมีสิทธิหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทอื่นใดที่ผูขอใชบริการมีอยูกับธนาคารเพื่อชําระหนี้ดังกลาวคืนใหแก
ธนาคารได
10.5 ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารติดตอ สอบถาม ตรวจสอบ และ/หรือเปดเผยขอมูลรายละเอียดบางประการหรือทั้งหมดของ
ผูขอใชบริการใหแกสถาบันการเงิน บุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ ก็ได ในกรณีที่จําเปนหรือในกรณีที่ธนาคารเห็นสมควรตั้งแตวันที่ทําคําขอใชบริการ
ฉบับนี้ และใหความยินยอมนี้มีอยูตลอดไปจนกวาจะไดมีการยกเลิกการใชบริการกับธนาคาร หรือการบอกเลิกขอตกลงฉบับนี้
10.6 ผูขอใชบริการตกลงวา จะไมเปดเผย หรืออนุญาตใหพนักงาน ตัวแทน หรือผูแทนเปดเผยขอมูลใดๆ ซึ่งโดยสภาพหรือทีธ่ นาคาร
กําหนดวาเปนความลับ (รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะขอมูลที่เกี่ยวกับขอความในบันทึกนี้) แกบุคคลใดๆ โดยปราศจากความยินยอมเปนลายลักษณ
อักษรของธนาคารไมวาเวลาใด เวนแตการเปดเผยขอมูลตามที่กฎหมายกําหนด หรือตามคําสั่งศาล หากเกิดความเสียหายใดๆ เนื่องจากการที่ผูขอ
ใชบริการเปดเผยขอมูลอันเปนความลับแกบุคคลภายนอกโดยมิไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากธนาคาร
ผูขอใชบริการจะตอง
รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแตผูเดียว
10.7 ผูขอใชบริการตกลงปฏิบัติตามขอตกลงเงื่อนไขการใชบริการฉบับนี้ตลอดจนปฏิบัติตามคูมือและเอกสารอธิบายวิธีการใชบริการ
ของธนาคารและตกลงปฏิบัติตามขอกําหนดและเงือ่ นไขการใชบริการ คูมือ และเอกสารอธิบายวิธีการใชบริการที่จะไดกําหนดเพิม่ เติม แกไข หรือ
เปลีย่ นแปลงใดๆในอนาคตโดยธนาคารจะประกาศไวในเว็บไซตธนาคารหรือโดยวิธีการอืน่ ใดทีธ่ นาคารจะกําหนด
ทัง้ นี้ ผูขอใชบริการยินยอมใหธนาคารมีสิทธิทจี่ ะแกไขเพิ่มเติมและ/หรือเปลีย่ นแปลงหลักเกณฑและเงื่อนไข ตลอดจนคาธรรมเนียมใน
การใหบริการตามคําขอใชบริการฉบับนีไ้ ด โดยธนาคารจะแจงใหผูขอใชบริการทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 (สามสิบ)วัน โดยประกาศบนเว็บไซต
ธนาคารหรือแจงเปนลายลักษณอักษรหรือวิธีการอื่นตามทีธ่ นาคารกําหนด
10.8 ธนาคารมีสิทธิทจี่ ะไมใหบริการหรือระงับการใหบริการชั่วคราวหรือยกเลิกการใหบริการประเภทใดประเภทหนึง่ หรือทัง้ หมดเมือ่ ใด
ก็ได โดยแจงใหผูขอใชบริการทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 30 วันตามวิธีการที่ธนาคารกําหนดเวนแตผูขอใชบริการปฏิบัติผิด
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สัญญาหรือผูขอใชบริการเลิกกิจการ/ตกเปนผูมีหนีส้ ินลนพนตัว/ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย/ลมละลาย/รองขอ ถูกรองขอสั่งใหฟนฟูกิจการหรือมีเหตุ
จําเปนอืน่ ใดทีธ่ นาคารไมอาจแจงลวงหนาได ธนาคารมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการใหบริการดังกลาวขางตนไดทันที
กรณีผูขอใชบริการประสงคจะยกเลิกการใชบริการทุกประเภทหรือประเภทหนึ่งประเภทใดก็ตามตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหธนาคาร
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วันตามวิธีการทีธ่ นาคารกําหนด
10.9 ในกรณีทธี่ นาคารมีการลงโปรแกรมคอมพิวเตอรใหกับผูขอใชบริการตามขอตกลงนี้ ผูขอใชบริการตกลงจะไมคัดลอก เลียนแบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอรของธนาคาร หรือนําโปรแกรมคอมพิวเตอรของธนาคารไปจําหนายหรือนําไปใหผูอนื่ ใชโดยเด็ดขาด
10.10 ผูขอใชบริการตกลงวานอกเหนือไปจากบริการตามทีร่ ะบุไวในขอตกลงนีแ้ ลว หากธนาคารกําหนดและแจงใหผูขอใชบริการ
สามารถระบุ PromptPay แทนการระบุเลขทีบ่ ัญชีเงินฝากในคําสัง่ โอนเงินของบริการใดเพิ่มเติมในภายหนา และหากผูขอใชบริการไดใชบริการ
ดังกลาวแลว ผูขอใชบริการยอมรับวาการใชบริการดังกลาวถือเปนการยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขการใชบริการตามที่ธนาคารประกาศหรือแจงให
ทราบนัน้
10.11 เอกสารหรือหนังสือใดๆ ที่ธนาคารสงไปยังผูขอใชบริการตามที่อยู และ/หรือสํานักงาน ตามที่แจงไวในใบคําขอใชบริการนี้ใหถือวา
ผูขอใชบริการไดทราบขอความในเอกสารหรือหนังสือนั้นๆ แลว
10.12 นอกเหนือจากวิธีปฏิบัติขางตน ใหถือตามประเพณีปฏิบัติของธนาคารดวย
10.13 บันทึกคําขอใชบริการและขอตกลงการใชบริการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ไดจัดทําขึ้น 2 ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกันและผูขอใช
บริการไดรับมอบเอกสารขอตกลง และ/หรือสัญญาการใหบริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสนี้เปนหลักฐานแลว 1 ฉบับ
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