ทะเบียน บมจ.ที่ 0107548000552

ใบคำขอใช้ บริกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
เรียน
ผู้จดั การธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน) สานัก / สาขา ………………………………………………….……………….
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์จะขอใช้ บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี ้

 ขอสมัครใช้ บริการ

 ขอเปลี่ยนแปลง/แก้ ไขรายละเอียด

 ขอยกเลิกการใช้ บริการ

1. รำยละเอียดผู้สมัครขอใช้ บริกำร
1.1 ข้ อมูลนิติบคุ คล

 บริษัทจากัด  บริษัทมหาชนจากัด  ห้ างหุ้นส่วนจากัด  ห้ างหุ้นส่วนสามัญนิติบคุ คล 

อื่นๆ (ระบุ)..........................
ชื่อนิติบคุ คล (ภาษาไทย) ..........................................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ..........................................................................................................................................................................
เลขทะเบียนนิติบคุ คล / เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 
ที่ตงั ้ (จดทะเบียน)...........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
สถานที่จดั ส่งเอกสาร
 ที่อยู่เดียวกับที่ตงั ้ (จดทะเบียน)
 อื่นๆ (ระบุ)..............................................................
......................................................................................................................................................................................................................
1.2 ข้ อมูลผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คล
ชื่อ-นามสกุล....................................................................................................... ตาแหน่ง.............................................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน / อื่นๆ.......................................เลขที่........................................................หมดอายุวนั ที่........................................
ชื่อ-นามสกุล..........................................................................................................ตาแหน่ง ...........................................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน / อื่นๆ.......................................เลขที่........................................................หมดอายุวนั ที่........................................
1.3 ข้ อมูลของผู้ติดต่อ
(1)ชื่อ-นามสกุล........................................................โทรศัพท์................................................E-Mail……………………...………………………
(2)ชื่อ-นามสกุล........................................................โทรศัพท์................................................E-Mail ………………………..……………………

2. ประเภทธุรกรรมทำงกำรเงินที่ประสงค์ จะใช้ บริกำร
ยกเลิก

แก้ ไข

เพิ่ม

รายละเอียด

 

 

2.1ธุรกรรม บริกำร Payroll
เลขที่บญ
ั ชีที่ใช้ ทารายการ....................................................ชื่อบัญชี......................................................................................................

 ผู้ขอใช้ บริการ ในเขต...............บาท นอกเขต.....................บาท
ผู้รับภาระ  พนักงาน
ในเขต...............บาท นอกเขต.....................บาท

ค่าธรรมเนียมการทารายการ ผู้รับภาระ

จานวนพนักงาน................................คน จ่ายเงินเดือน.............................ครัง้ /เดือน
2.3 ธุรกรรม บริกำร Direct Debit
เลขที่บญ
ั ชีที่ใช้ ทารายการ....................................................ชื่อบัญชี......................................................................................................

 ผู้ขอใช้ บริการ ในเขต...............บาท นอกเขต.....................บาท
ผู้รับภาระ  ผู้ชาระเงิน
ในเขต...............บาท นอกเขต.....................บาท

ค่าธรรมเนียมการทารายการ ผู้รับภาระ
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ยกเลิก

แก้ ไข

เพิ่ม

รายละเอียด

 

2.4 ธุรกรรม
 บริกำร Bulk Credit
 บริกำร Bulk Credit Prompt Pay
เลขที่บญ
ั ชีที่ใช้ ทารายการ....................................................ชื่อบัญชี.......................................................................................
ค่าธรรมเนียมการทารายการ

 Bulk Credit Next- Day (ไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อรายการ)
 Bulk Credit Same- Day น้ อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียม..............................บาท/รายการ

ค่าธรรมเนียม..............................บาท/รายการ
มากกว่า 100,000 แต่ไม่เกิน 500,000 บาทต่อรายการ ค่าธรรมเนียม..............................บาท/รายการ
มากกว่า 500,000 แต่ไม่เกิน 2,000,000บาทต่อรายการ ค่าธรรมเนียม..............................บาท/รายการ

ประเภทบริการ (Service Code)




 

เงินเดือน / ค่าจ้ าง / บาเหน็จบานาญ

 เงินปั นผล  ดอกเบี ้ย
 ขายหลักทรัพย์  คืนภาษี

 ชาระค่าสินค้ าและบริการ
 อืน่ ๆ.......................................

ชาระค่างวดเงินกู้
2.5 ธุรกรรม บริกำร Bill Payment
เลขที่บญ
ั ชีที่ใช้ รับชาระ............................................................ชื่อบัญชี..................................................................................................
เลขที่บญ
ั ชีที่ใช้ ตดั ค่าธรรมเนียม................................................ชื่อบัญชี.................................................................................................
รูปแบบการรับชาระเงินจากรายย่อย (เลือกได้ มากกว่า 1 ข้ อ)  เงินสด  เงินโอน
 เช็ค (ยกเว้ นเช็ค B/C)
ประเภทธุรกิจ ......................................................................................................................................................................................
ช่องทางในการรับชาระและค่าธรรมเนียมรายการ
ช่องทาง
วันที่เริ่มใช้ บริการ
ในเขต
นอกเขต
บริษัท
ผู้ชาระเงิน
บริษัท
ผู้ชาระเงิน

 เคาน์เตอร์ ธนาคาร
 Mobile Banking
 ไม่รองรับ
Barcode ในใบแจ้ งหนี ้มีการฝั งยอดเงินที่ต้องชาระอยู่ด้วย
 ไม่มี
รับชาระภายในวันที่กาหนดเท่านัน้ (เฉพาะกรณีที่ Ref.1หรือ Ref.2 เป็ นวันที่ครบกาหนดเท่านัน)
้  ใช่
 ไม่ใช่
ตัวอย่างประกอบการรับชาระ  ใบแจ้ งหนี ้ค่าสินค้ าหรือบริการ  วิธีการ Check Digit  อื่นๆ..........................................
ใบแจ้ งหนี ้รองรับ Barcode

 รองรับ
 มี

ข้ อมูลที่ให้ ธนาคารตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินรับชาระ ชื่อที่แสดงบนระบบ (Service Name) :.................................................................
หมายเลขอ้ างอิง 1 (Ref.1) :................................................................................
หมายเลขอ้ างอิง 2 (Ref.2) :................................................................................
หมายเลขอ้ างอิง 3 (Ref.3) :................................................................................
หมายเลขอ้ างอิง 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 บริษัทจะต้ องแจ้ งการเปลี่ยนแปลงให้ ธนาคารทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน
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3. ช่ องทำงกำรนำส่ งข้ อมูลให้ กับธนำคำร
 E-Mail Address ของธนาคาร (โดยใส่รหัสป้องกันความปลอดภัยไฟล์ข้อมูล)
 อื่นๆ(ระบุ)...............................................................................................
4. เอกสำรประกอบใบคำขอใช้ บริกำร

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล



บัตรประจาตัวประชาชนกรรมการผู้มีอานาจกระทาการแทน

 ระบบ File Transfer (FTP)




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

5. ลงนำมขอใช้ บริกำร
ข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ขอใช้ บริ การขอรับรองว่า ข้ อมูลและรายละเอียดที่ข้าพเจ้ าได้ ให้ ไว้ ข้างต้ นทัง้ หมดถูกต้ องและตรงตามความเป็ นจริ งทุกประการ
และข้ า พเจ้ าได้ อ่ า นข้ อ ความเป็ นที่ เข้ า ใจ โดยยิ น ดี จ ะปฏิ บัติ แ ละยอมเข้ า ผู ก พั น ตาม เงื่ อ นไขและข้ อตกลงที่ ได้ แนบท้ ายใบค าขอฉบับ นี ้
และตามระเบียบที่ธนาคารกาหนดไว้ ทุกประการ รวมทังให้
้ ถือว่าข้ อมูลและรายละเอียดที่ข้าพเจ้ าได้ ให้ ไว้ ข้างต้ นเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาข้ อตกลงด้ วย
เพื่อเป็ นหลักฐานข้ าพเจ้ าจึงขอลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญ (ถ้ ามี) ไว้ ข้างท้ ายนี ้เป็ นสาคัญ
ตัวอย่ ำงตรำประทับ (ถ้ ำมี)
ลายมือชื่อผู้มีอานาจ
………………………………………………………………
ชื่อ-นามสกุลของผู้มีอานาจ
………………………………………………………………
ตาแหน่ง
………………………………………………………………
วันที่
…………………….........................................................
ลายมือชื่อผู้มีอานาจ
ชื่อ-นามสกุลผู้มีอานาจ
ตาแหน่ง
วันที่
6.สำหรั บธนำคำร
สำหรั บสำขำ
ผู้ตรวจสอบลายมือชื่อ/ข้ อมูล
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
วันที่
สำหรั บสำนักงำนใหญ่
ผู้บนั ทึกข้ อมูล
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
วันที่

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

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

ผู้มีอานาจอนุมตั ิ (สาขา)
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
วันที่

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

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

ผู้ตรวจสอบ(การบันทึกข้ อมูล)
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
วันที่

..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
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ข้ อตกลงเงื่อนไขกำรใช้ บริกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
ข้ าพเจ้ าผู้มีนามดังปรากฏชื่อและที่อยู่ใน “ใบคำขอใช้ บริ กำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ” ซึ่งต่อไปนีเ้ รี ยกว่า“ผู้ขอใช้ บริ กำร” ตกลงยินยอม
ผูกพันและปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน) ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่า “ธนำคำร” กาหนดไว้ ในข้ อตกลง
การให้ บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ในข้ อตกลงฉบับนีค้ ำว่ ำ
“ผู้ขอใช้ บริ กำร” หมายถึง ผู้ขอใช้ บริ การซึ่งธนาคารได้ อนุมตั ิให้ ใช้ บริการแต่ละประเภทของธนาคารตามที่ ระบุไว้ ในใบคาขอใช้ บริ การและรวมถึง
บุคคลใดๆ ที่ผ้ ขู อใช้ บริการกาหนดให้ เป็ นผู้มีอานาจในการทารายการแทนผู้ขอใช้ บริการภายใต้ ข้อตกลงนี ้
“PromptPay” หมายถึง หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ หรื อ เลขประจาตัวประชาชน หรื อข้ อมูลอื่นใดที่ เจ้ าของบัญ ชีเงินฝากนามาลงทะเบียนบริ ก าร
พร้ อมเพย์กบั ธนาคารพาณิชย์ใดธนาคารพาณิชย์หนึ่งเพือ่ ใช้ แทนการระบุเลขที่บญ
ั ชีเงินฝาก
“บริกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ” หมายถึง บริการดังต่อไปนี ้
(1) “Payroll” หมายถึง บริ การนาเงินเข้ าบัญชีเงินฝากเพื่อจ่ายเงินเดือน โบนัสหรือผลตอบแทนอื่นๆ แก่ผ้ รู ับเงินโดยธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
ของผู้ขอใช้ บริการและนาฝากเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้รับเงินตามข้ อมูลที่ผ้ ขู อใช้ บริ การส่งให้ แก่ธนาคาร และในกรณีบญ
ั ชีเงินฝากของผู้รับเงินรายใด
ลงทะเบียนบริการพร้ อมเพย์ไว้
ผู้ขอใช้ บริการสามารถเลือกระบุเลขที่บญ
ั ชีเงินฝาก หรือ PromptPay ของผู้รับเงินรายนัน้ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งในคาสัง่ โอนเงิน
(2) “Direct Debit” หมายถึง บริ การรับชาระสินเชื่ อ ค่าสินค้ า ค่าบริ การ และค่าสาธารณูปโภคของผู้ชาระเงินโดยธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวันของผู้ชาระเงินที่ มีอยู่กบั ธนาคารแล้ วนาฝากเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การ ตามคาสัง่ โอนเงินที่ ผ้ ูขอใช้ บริ การ
ส่งให้ แก่ธนาคาร
(3) “Direct Credit” หมายถึง บริการนาเงินเข้ าบัญชีเงินฝากแก่ผ้ รู ับเงินโดยธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริการและนาฝากเข้ า บัญชี
เงินฝากของผู้รับเงินที่มีอยู่กบั ธนาคารตามคาสัง่ โอนเงินที่ผ้ ขู อใช้ บริการส่งให้ แก่ธนาคาร
(4) “Bulk Credit” หมายถึง บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคารกับธนาคารพาณิชย์อื่นโดยธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
ของผู้ขอใช้ บ ริ ก ารที่ มี อ ยู่กับ ธนาคารและน าฝากเข้ าบัญ ชี เงิ น ฝากของผู้รับ เงิ น ที่ มี อยู่กับ ธนาคารและ/หรื อ ธนาคารพาณิ ชย์ อื่ น ที่ เป็ นสมาชิ ก
ศูนย์ หัก บัญ ชี อิเล็กทรอนิกส์ ตามคาสั่งโอนเงิน ที่ ผ้ ขู อใช้ บริ ก ารส่งให้ แก่ธนาคาร และในกรณี บัญ ชีเงินฝากของผู้รับเงินรายใดลงทะเบียนบริ การ
พร้ อมเพย์ไว้ ผู้ขอใช้ บริการสามารถเลือกระบุเลขที่บญ
ั ชีเงินฝากหรือ PromptPay ของผู้รับเงินรายนัน้ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งในคาสัง่ โอนเงิน
(5) “Bill Payment” หมายถึง บริการรับชาระสินเชื่ อ ค่าสินค้ า ค่าบริ การ และค่าสาธารณูปโภคจากผู้ชาระเงินผ่านช่องทาง การให้ บริ การต่างๆ ของ
ธนาคาร
“คำสั่งโอนเงิน” หมายถึง คาสัง่ ที่ผ้ ขู อใช้ บริ การแจ้ งแก่ธนาคารตามขันตอนและรู
้
ปแบบที่ธนาคารกาหนดเพื่อให้ ธนาคารดาเนินการโอนเงินโดยระบุ
รายละเอียดตามที่ธนาคารกาหนดหรือตามที่ตกลงกับธนาคาร
“เว็บไซต์ ธนำคำร” หมายถึง www.tcrbank.com
“ใบคำขอใช้ บริกำร” หมายถึง ใบคาขอใช้ บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผ้ ขู อใช้ บริการได้ ระบุรายละเอียดการขอใช้ บริการและได้ ลงนามไว้ และถือเป็ น
ส่วนหนึ่งของข้ อตกลงนี ้
“วันทำกำร” หมายถึง วันทาการตามปกติของธนาคาร แต่ไม่รวมถึงวัน เสาร์ และวันอาทิ ตย์ และวันหยุดทาการตามที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย
กาหนด
“วันโอนเงิน” หมายถึง วันที่ผ้ ขู อใช้ บริการกาหนดให้ ธนาคารโอนเงินที่ได้ ระบุไว้ ในคาสัง่ โอนเงิน
“อัตรำสูงสุด” หมายถึง อัตราดอกเบี ้ย สูงสุดตามที่มีประกาศ หรือกฎหมายอนุญาตให้ ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ าที่ผิดนัดชาระหนี ้และ/หรือปฏิบตั ิ
ผิดเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศกาหนดซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามที่ธนาคารจะประกาศกาหนดเป็ นคราวๆไป
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ข้ อ 1. หลักเกณฑ์ ท่ วั ไปในกำรใช้ บริกำร
ธนาคารตกลงให้ บริการและผู้ขอใช้ บริการตกลงรับบริการโดย
1.1 ให้ ธนาคารหัก เงิน จากบัญชี เงิน ฝากของผู้ขอใช้ บริ ก ารที่ มีอยู่กับธนาคาร เพื่อชาระหนี ้ และ/หรื อภาระผูก พัน ต่าง ๆ ให้ กับลูก ค้ า
ของผู้ขอใช้ บริการ โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีลกู ค้ า/ผู้รับเงิน ของผู้ขอใช้ บริการ ที่ธนาคาร สาหรับธุรกรรม Direct Credit
1.2 ให้ ธนาคารหัก เงิน จากบัญชี เงิน ฝากของผู้ขอใช้ บริ ก ารที่ มีอยู่กับธนาคาร เพื่อชาระหนี ้ และ/หรื อภาระผูก พัน ต่าง ๆ ให้ กับลูก ค้ า
ของผู้ขอใช้ บริการ โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีลกู ค้ า/ผู้รับเงินของผู้ขอใช้ บริการที่ธนาคารอื่น สาหรับธุรกรรม Bulk Credit (Same Day-Next Day)
1.3 ให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของลูกค้ า (ผู้ชาระเงิน) ของผู้ขอใช้ บริการที่มีอยู่กบั ธนาคาร เพื่อชาระหนี ้ และ/หรื อภาระผูกพันต่างๆ
ให้ กับผู้ขอใช้ บริ การ โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารประเภทกระแสรายวัน /ออมทรัพย์ ของผู้ขอใช้ บริ การตามที่ได้ แจ้ งไว้ ในใบคาขอใช้ บริ การนี ้
สาหรับธุรกรรม Direct Debit
1.4 ให้ ธนาคารดาเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริการหรื อเรียกเก็บเงินตามเช็คเพื่อจ่ายเงินเดือน ค่าจ้ าง และค่าตอบแทน
อื่นๆ ให้ แก่พนักงาน/ลูกจ้ างของผู้ใช้ บริการ ซึ่งต่อไปนี ้เรียกว่า“พนักงาน” โดยโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของพนักงานที่มีอยู่กบั ธนาคารตามวิธีการที่ได้
ระบุไว้ ในคาขอใช้ บริการนี ้ สาหรับธุรกรรม Payroll
1.5 ให้ ธนาคารดาเนิน การรับชาระสินเชื่ อ ค่าสินค้ า ค่าบริ ก าร และค่าสาธารณูปโภคจากผู้ชาระเงินผ่านช่องทาง การให้ บริ การต่างๆ
ของธนาคาร สาหรับธุรกรรม Bill Payment
ข้ อ 2. หลักเกณฑ์ เฉพำะสำหรั บบริกำร Direct Credit และ Bulk Credit (Same Day และ Next Day)
2.1 ผู้ขอใช้ บริ ก ารจะเป็ นผู้จัดท าคาสั่งโอนเงิน โดยมีรายละเอีย ดเกี่ ย วกับบัญ ชีเงินฝากของผู้รับเงิน (ผู้เป็ นเจ้ าหนีแ้ ละ/หรื อลูก หนี )้
ของผู้ขอใช้ บริ การ ชื่อธนาคารและสาขาของธนาคาร หมายเลขบัญชี เงินฝาก ประเภทบัญ ชีเงิน ฝาก และชื่อบัญ ชีเงิน ฝาก พร้ อมทัง้ จานวนเงิน
ที่จะให้ ธนาคารหัก / โอนเงินในคราวนันๆ
้ หรื อตามรูปแบบที่ธนาคารกาหนด และจัดส่งไฟล์ข้อมูลให้ ธนาคารผ่านช่องทาง FILE TRANSFER (FTP)
และ/หรื อรู ปแบบอื่นใดที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร พร้ อมทัง้ หนังสือแจ้ งรายละเอียดการหัก / โอนเงิน ของลูกค้ าแต่ละรายของผู้ขอใช้ บริ การ
และคาขอให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริการ และจากบัญชีลกู ค้ าของผู้ขอใช้ บริการ ตามแบบและวิธีการที่ธนาคารกาหนด
2.2 การส่งคาสัง่ โอนเงิน ผู้ขอใช้ บริการจะต้ องจัดส่งให้ ธนาคารล่วงหน้ า ก่อนกาหนดวันโอนเงินไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันทาการธนาคาร
หากประสงค์ จะขอยกเลิ ก หรื อแก้ ไขข้ อมูล คาสั่งโอนเงิ น จะต้ อ งแจ้ ง ให้ ธนาคารทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรก่ อนก าหนดวัน โอนเงิ น
ไม่ น้ อยกว่า 3 (สาม) วัน ท าการธนาคารตามวิ ธี ก ารที่ ธ นาคารก าหนด ทั ง้ นี ้ การขอยกเลิ ก ค าสั่ง โอนเงิ น จะขอยกเลิ ก เพี ย งบางส่ ว นไม่ ไ ด้
และหากธนาคารได้ ด าเนิ น การโอนเงิ น เข้ า บัญ ชี เงิ น ฝากให้ กับ ลูก ค้ าของผู้ขอใช้ บ ริ ก ารแล้ ว (ส าหรับ บริ ก าร Direct Credit) หรื อ สิ น้ สุด เวลา
Cut-Off Time ของระบบงาน Bulk Payment แล้ วธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดาเนินการยกเลิกหรือแก้ ไขข้ อมูลดังกล่าวได้
2.3 ผู้ขอใช้ บ ริ ก ารสามารถส่ง ค าสั่ง โอนเงิ น ให้ กับ ธนาคารได้ ไม่จ ากัดจ านวนครัง้ โดยไม่เกิ น จ านวนเงิ น ที่ ผ้ ูขอใช้ บ ริ ก ารก าหนดไว้
ในใบคาขอใช้ บริ ก ารนี ้ ธนาคารตกลงจะท าการโอนเงิ น ตามจ านวนเงิน และข้ อมูลที่ ระบุในคาสั่งโอนเงิน ของผู้ขอใช้ บริ ก ารที่ น าส่งให้ ธนาคาร
แต่ละครัง้ ให้ แล้ วเสร็จภายในเวลาที่ธนาคารกาหนด ตามวันที่ผ้ ขู อใช้ บริการระบุในข้ อมูลที่จดั ส่งให้ ธนาคาร ซึ่งต้ องไม่ตรงกับวันหยุดทาการธนาคาร
สาหรับธุรกรรม Bulk Credit จะทาการโอนเงินให้ แล้ วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระบบงาน Bulk Payment กาหนดไว้
2.4 ผู้ขอใช้ บริการจะต้ องนาเงินเข้ าฝากไว้ ในบัญชีผ้ ขู อใช้ บริ การตามจานวนที่ ต้องการโอนรวมกับค่าธรรมเนียมการโอน เพื่อให้ ธนาคาร
สามารถหัก เงิ น จากบัญ ชี และ/หรื อ เบิ ก ถอนจากบัญ ชี ไ ด้ ก่ อ นก าหนดวัน โอนเงิ น อย่ างน้ อ ย 2 (สอง) วัน ท าการธนาคาร หากบัญ ชี เงิ น ฝาก
ของผู้ข อใช้ บริ ก ารไม่ มี เงิ น หรื อ มี เงิ น ไม่ พ อจ่ า ย ผู้ข อใช้ บริ ก ารยิ น ยอมให้ เป็ นดุล ยพิ นิ จ ของธนาคารที่ จ ะระงับ บริ ก ารดัง กล่ า วในงวดนัน้ ๆ
โดยธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ ้น
2.5 ผู้ขอใช้ บริ ก ารสามารถขอรายงานผลการโอนเงินเข้ าบัญชี เงิน ฝากลูก ค้ าของผู้ขอใช้ บริ ก ารได้ ที่สานัก / สาขาของธนาคารที่ระบุ
ในคาขอใช้ บริการนี ้ หรือในรูปแบบอื่นใดที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร
2.6 สาหรับรายการโอนเงิน Bulk Credit หากมีข้อมูลที่ถูก Reject ส่งคืนจากบริ ษัท เนชัน่ แนลไอทีเอ็มเอ๊ กซ์ จากัด เนื่องจากการโอนเงิน
ไม่สามารถดาเนินการได้ เป็ นผลสาเร็จ ธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบ และธนาคารจะคืนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริการภายในวั นที่
ได้ รับข้ อมูล Reject ส่งคืนและ/หรือวันที่ได้ รับการชาระดุลคืนจากบริษัทเนชัน่ แนลไอทีเอ็มเอ๊ กซ์ จากัด
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2.7 สาหรับผู้ขอใช้ บริ การ Bulk Credit ที่ส่งคาสั่งโอนเงิน โดยระบุเลขที่ บัญชี เงินฝากและ PromptPay ของผู้รับเงิน รายเดียวกัน
ในค าสั่ ง โอนเงิ น ในคราวเดี ย ว ผู้ ขอใช้ บริ ก ารรั บ ทราบและตกลงว่ า ธนาคารจะโอนเงิ น ให้ แก่ ผ้ ู รั บ เงิ น รายนั น้ โดยใช้ เฉพาะ PromptPay
เพียงอย่างเดียวเท่านัน้
ข้ อ 3. หลักเกณฑ์ เฉพำะสำหรั บบริกำร Direct Debit
3.1 ผู้ขอใช้ บริ ก ารตกลงจะเป็ นผู้รับ ผิดชอบในการจัดท า “หนัง สือยิ น ยอมให้ หัก เงิน ในบัญ ชี เงิน ฝาก” ซึ่ง ประกอบด้ วยรายละเอีย ด
ที่ ธ นาคารก าหนด เช่ น รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ บัญ ชี เงิ น ฝาก พร้ อมทั ง้ จ านวนเงิ น ที่ จ ะให้ ธนาคารหัก จากบัญ ชี เงิ น ฝาก ลูก ค้ า (ผู้ช าระเงิ น )
ของผู้ขอใช้ บริ การ โดยผู้ขอใช้ บริ ก ารจะเป็ นผู้รับภาระค่าใช้ จ่าย และผู้ขอใช้ บริ การจะดาเนินการให้ ลูกค้ า (ผู้ชาระเงิน )ของผู้ขอใช้ บริ การลงนาม
ในหนังสือยินยอมให้ หกั เงินในบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กบั ธนาคาร และผู้ขอใช้ บริ การตกลงจะตรวจสอบลายมือชื่อลูกค้ า (ผู้ชาระเงิน)ของผู้ขอใช้ บริ การ
ให้ เรียบร้ อยก่อนที่จะจัดทาเป็ นข้ อมูลเงินโอนเพื่อนาส่งให้ ธนาคารดาเนินการหักบัญชีด้วยวิธีการในระบบอิเล็กทรอนิกส์
3.2 ผู้ขอใช้ บริ ก ารจะเป็ นผู้จัดท าคาสั่ง โอนเงิ น โดยมี รายละเอีย ดเกี่ ย วกับบัญ ชี เงิ น ฝากของลูก ค้ า (ผู้ช าระเงิ น ) ของผู้ขอใช้ บริ ก าร
หมายเลขบัญชีเงินฝาก ประเภทบัญชีเงินฝาก และชื่อบัญชีเงินฝาก พร้ อมทั ง้ จานวนเงินที่จะให้ ธนาคารหัก / โอนเงินในคราวนัน้ หรื อตามรูปแบบ
ที่ธนาคารกาหนด และจัดส่งไฟล์ข้อมูล ให้ ธนาคารผ่านช่องทาง FILE TRANSFER (FTP) และ/หรื อรู ปแบบอื่นใดที่ธนาคารพิจารณาเห็น สมควร
พร้ อมทัง้ หนังสือแจ้ งรายละเอียดการหัก / โอนเงินของลูกค้ าแต่ละรายของผู้ขอใช้ บริ การ และหนังสือยินยอมให้ หักเงินในบัญชีเงินฝากของลูกค้ า
(ผู้ชาระเงิน) แต่ละรายของผู้ขอใช้ บริการ ตามแบบและวิธีการที่ธนาคารกาหนด
3.3 การส่งคาสัง่ โอนเงิน ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องจัดส่งให้ ธนาคารล่วงหน้ าก่อนกาหนดวันโอนเงินไม่น้อยกว่า 2 (สอง) วันทาการธนาคาร
หากผู้ขอใช้ บริ การจะขอยกเลิก หรื อแก้ ไขข้ อมูล คาสัง่ โอนเงิน จะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรก่อนกาหนดวัน โอนเงิน
ไม่น้ อ ยกว่า 1 (หนึ่ ง ) วัน ท าการธนาคาร ตามวิธีก ารที่ ธ นาคารก าหนด ทัง้ นี ก้ ารขอยกเลิ ก ค าสั่ง โอนเงิ น นัน้ จะขอยกเลิ ก เพี ย งบางส่วนไม่ได้
และหากธนาคารได้ ดาเนินการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากให้ กบั ผู้ขอใช้ บริการ ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดาเนินการยกเลิกหรือแก้ ไขข้ อมูลดังกล่าวได้
3.4 หากเงิ น ในบัญ ชี เงิ น ฝากของลูก ค้ าของผู้ขอใช้ บ ริ ก ารไม่มี เงิ น หรื อมี ไม่เพี ย งพอหัก ช าระหนี ้ ผู้ข อใช้ บ ริ ก ารตกลงให้ ถื อว่า เป็ น
การเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ และให้ เป็ นดุลยพินิจของธนาคารที่ จะระงับบริ การดังกล่าวในคราวนัน้ ๆ โดยธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย
ที่เกิดขึ ้น
3.5 ผู้ ขอใช้ บริ ก ารสามารถขอรายงานผลการหั ก บั ญ ชี เงิ น ฝากของลู ก ค้ าของผู้ ขอใช้ บริ ก ารได้ ที่ ส านั ก งาน / สาขาที่ ร ะบุ ไ ว้
ในคาขอใช้ บริการนี ้ หรือในรูปแบบอื่นใดที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร
3.6 ผู้ข อใช้ บริ ก ารต้ อ งด ารงเงิ น ฝากในบัญ ชี เงิ น ฝากของผู้ข อใช้ บริ ก ารทุ ก ขณะไม่ ต่ า กว่า 100,000 บาท (หนึ่ ง แสนบาทถ้ ว น)
หรือตามที่ธนาคารกาหนด
3.7 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยอมรับว่า ข้ อมูลเลขที่บญ
ั ชีเงินฝากของลูกค้ า (ผู้ชาระเงิน) ของผู้ขอใช้ บริ การที่ธนาคารได้ รับจากผู้ขอใช้ บริการ
เป็ นสาระสาคัญ ในการดาเนิ นการหัก บัญ ชีเงิน ฝาก ธนาคารไม่จาเป็ นต้ องคานึงถึงชื่ อบัญ ชี เงิน ฝากนัน้ ฉะนัน้ เมื่อธนาคารได้ หัก บัญ ชีเงิน ฝาก
ของลูกค้ า (ผู้ชาระเงิน) ของผู้ขอใช้ บริ การ หรื อดาเนิน การใดๆ ตามข้ อมูลที่ ผ้ ขู อใช้ บริ ก ารส่งให้ ธนาคารแล้ วให้ ถือว่าธนาคารปฏิ บตั ิโดยถูกต้ อง
ทุกประการ หากมีข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึ ้นจนเป็ นเหตุให้ ธนาคารได้ รับความเสียหาย ผู้ขอใช้ บริการตกลงยินยอมชดใช้ ความเสียหายให้ แก่ธนาคาร
จนครบถ้ วนเต็มจานวน ตามความเป็ นจริง และสามารถพิสจู น์ได้
3.8 ผู้ขอใช้ บ ริ ก ารสามารถส่ง ค าสั่ง โอนเงิ น ให้ กับ ธนาคารได้ ไม่จ ากัดจ านวนครัง้ โดยไม่เกิ น จ านวนเงิ น ที่ ผ้ ูขอใช้ บ ริ ก ารก าหนดไว้
ในใบคาขอใช้ บริ การนี ้ ธนาคารตกลงจะทาการหักเงินตามจานวนเงินและข้ อมูลที่ระบุในคาสัง่ โอนเงินของผู้ขอใช้ บริการที่นาส่งให้ ธนาคารแต่ละครัง้
ให้ แล้ วเสร็จภายในเวลาที่ธนาคารกาหนด ตามวันที่ผ้ ขู อใช้ บริการระบุในข้ อมูลที่จดั ส่งให้ ธนาคาร ซึง่ ต้ องไม่ตรงกับวันหยุดทาการธนาคาร
ข้ อ 4. หลักเกณฑ์ เฉพำะสำหรั บบริกำร Payroll
4.1 ผู้ขอใช้ บริ การจะเป็ นผู้จดั ทาคาสัง่ โอนเงิน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินเดือนพนักงานของผู้ขอใช้ บริการที่ต้องการให้ ธ นาคาร
ดาเนินการโอนเงินเข้ าบัญ ชีในแต่ละคราว อาทิ หมายเลขบัญชีเงินฝาก และชื่อบัญ ชีเงินฝากพนักงานที่มีอยู่กับธนาคาร พร้ อมทัง้ จานวนเงิน ที่
ผู้ขอใช้ บริการจะจ่ายให้ พนักงานแต่ละราย หรือตามรูปแบบที่ธนาคารกาหนด เพื่อให้ ธนาคารนาเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของพนักงานของผู้ขอใช้ บริการ
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ด้ วยวิธีก ารในระบบอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ และจัดส่ง ไฟล์ ข้อมูล เงิ น เดือนให้ กับธนาคารผ่านช่องทาง FILE TRANSFER (FTP) และ/หรื อรู ปแบบอื่น ใด
ที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร โดย
(1) ผู้ขอใช้ บริ ก ารจะจัดส่ง รายงานหรื อ เอกสารแสดงรายละเอีย ดการน าเงิน เข้ าบัญ ชี เงิ น ฝากพนัก งานโดยมีข้อมูล อาทิ
ชื่อบัญ ชี หมายเลขบัญ ชี และจานวนเงิน พร้ อมกับเช็ คของผู้ขอใช้ บริ ก าร (สาหรับกรณี สงั่ จ่ายเช็คแทนการหัก บัญชี เงิน ฝากของผู้ขอใช้ บริ การ)
ให้ แก่ธนาคารก่อนวันที่กาหนดจ่ายเงินเดือน หรือค่าจ้ าง หรือค่าตอบแทนอย่างอื่นให้ กบั พนักงานอย่างน้ อย 3 (สาม) วันทาการธนาคาร
(2) ผู้ขอใช้ บริการสามารถส่งคาสัง่ โอนเงินให้ กบั ธนาคารได้ ไม่จากัดจานวนครัง้ โดยไม่เกินจานวนเงินที่ผ้ ขู อใช้ บริ การกาหนด
ไว้ ในใบคาขอใช้ บริ การนี ้ ธนาคารตกลงจะทาการโอนเงินตามจานวนเงินและข้ อมูลที่ระบุในคาสัง่ โอนเงิน /จ่ายเงินเดือนของผู้ขอใช้ บริ การที่นาส่ง
ให้ ธนาคารแต่ล ะครัง้ ให้ แล้ วเสร็ จ ภายในเวลาที่ ธ นาคารก าหนด ตามวัน ที่ ผ้ ูข อใช้ บ ริ ก ารระบุในข้ อ มูล ที่ จัด ส่ง ให้ ธนาคาร ซึ่ง ต้ อ งไม่ต รงกับ
วันหยุดทาการธนาคาร
4.2 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยอมรับว่า ข้ อมูลเลขที่บญ
ั ชีเงินฝากพนักงานที่ธนาคารได้ รับจากผู้ขอใช้ บริ การเป็ นสาระสาคัญในการโอนเงิน
เข้ าบัญชี ธนาคารไม่จาเป็ นต้ องคานึงถึงชื่อบัญชีเงินฝากนัน้ ๆ ฉะนัน้ เมื่อธนาคารได้ นาเงินเข้ า บัญชีเงินฝากพนักงานตามข้ อมูลที่ผ้ ขู อใช้ บริ การ
ส่งให้ ธนาคารแล้ ว ให้ ถือว่าธนาคารได้ ปฏิบตั ิโดยถูกต้ องทุกประการ หากมีข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึ ้นธนาคารไม่จาต้ องรับผิดชอบแต่อย่างใด
4.3 การส่งคาสัง่ โอนเงิน ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องจัดส่งให้ ธนาคารล่วงหน้ าก่อนกาหนดวันโอนเงินไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันทาการธนาคาร
หากประสงค์ จะขอยกเลิ ก หรื อแก้ ไขข้ อมูล ค าสั่ง โอนเงิน จะต้ อ งแจ้ ง ให้ ธนาคารทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรก่ อนวัน ก าหนดโอนเงิ น
ไม่ น้ อยกว่า 3 (สาม) วัน ท าการธนาคาร ตามวิ ธีก ารที่ ธ นาคารก าหนด ทัง้ นี ้ การขอยกเลิ ก ค าสั่ง โอนเงิ น จะขอยกเลิ ก เพี ย งบางส่ว นไม่ ได้
และหากธนาคารได้ ดาเนินการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากให้ กบั พนักงานของผู้ขอใช้ บริการ ธนาคารสงวนสิทธิที่จะไม่ดาเนินการยกเลิกหรือแก้ ไขข้ อมูล
ดังกล่าวได้
4.4 ผู้ขอใช้ บริการยอมรับว่า การขอให้ ธนาคารนาเงินเข้ าบัญชีเงินฝากพนักงานตามคาขอใช้ บริการนี ้ ผู้ขอใช้ บริ การได้ ทาความตกลงกับ
พนัก งานแล้ ว โดยผู้ ขอใช้ บริ ก ารจะน าเงิ น เข้ า ฝากไว้ ในบัญ ชี เงิ น ฝากของผู้ข อใช้ บริ ก าร เพื่ อ ให้ ธนาคาร หั ก จากบัญ ชี แ ละ/หรื อ เบิ ก ถอน
สาหรับดาเนิ นการโอนเข้ าบัญชี เงินฝากพนักงานของผู้ขอใช้ บริ ก ารได้ ภายในวัน ที่ก าหนดน าเงินเข้ าบัญ ชีเงิน ฝากให้ พนักงาน หากเงินในบัญ ชี
เงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การมีไม่พอตามจานวนที่จะต้ องจ่ายให้ พนักงานทังหมด
้
ธนาคารทรงไว้ ซึ่งสิทธิที่จะไม่นาเงินเข้ าบัญชี เงินฝากของพนักงาน
ทุกรายได้ ในกรณีดงั กล่าวผู้ขอใช้ บริ การตกลงยอมรับว่า ธนาคารได้ ปฏิบตั ิถูกต้ องแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การ และ/หรื อพนักงานไม่มีสิทธิยกเป็ นข้ อกล่าว
อ้ าง หรือเรียกร้ องค่าเสียหายใดๆ จากธนาคาร
4.5 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถขอรับรายงานผลการโอนเงิน เข้ าบัญชีเงินฝากพนักงานจากธนาคารได้ ที่สานัก/สาขาธนาคารตามที่ระบุไว้
ในคาขอใช้ บริการนี ้ หรือในรูปแบบอื่นใดที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร
ข้ อ 5. หลักเกณฑ์ เฉพำะสำหรั บบริกำร Bill Payment
5.1 ผู้ขอใช้ บริการตกลงเปิ ดบัญชีเงินฝากไว้ กบั ธนาคารตามที่ระบุไว้ ในใบคาขอใช้ บริการ เพือ่ ใช้ เป็ นบัญชีรับชาระเงินให้ ผ้ ชู าระเงินนาเงิน
เข้ าบัญชีเพื่อชาระสินเชื่อ ค่าสินค้ า ค่าบริการ และค่าสาธารณูปโภคให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริการ
5.2 ธนาคารจะให้ บริ ก ารรับ ช าระเงิ น แก่ ผ้ ู ขอใช้ บ ริ ก ารโดยไม่ จ ากัด จ านวนครั ง้ และจ านวนเงิ น สูง สุด ที่ ให้ บริ ก ารได้ ในแต่ ล ะวัน
แต่ผ้ ชู าระเงินแต่ละรายจะสามารถชาระเงินได้ ตามจานวนครัง้ และจานวนเงินที่ธนาคารกาหนดไว้ แต่ละช่องทางการให้ บริการของธนาคาร
5.3 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงและรับทราบว่า กรณี ผ้ ูชาระเงิน ช าระเป็ นเงิน สด ธนาคารจะน าเงิน เข้ าบัญชี ชาระเงิ นภายในวันที่ ผ้ ูชาระเงิน
ท ารายการช าระเงิ น ดัง กล่า วเสร็ จ สิ น้ สมบูร ณ์ และกรณี ที่ ผ้ ูช าระเงิ น ท ารายการช าระเงิ น เป็ นเช็ ค ธนาคารจะน าเงิ น เข้ า บัญ ชี รั บ ช าระเงิ น
เมือ่ เช็คดังกล่าวเรียกเก็บเงินได้ แล้ วเท่านัน้
5.4 การใช้ บริการรับชาระผ่านช่องทางการให้ บริการต่างๆ มีเงื่อนไขและข้ อตกลง ดังนี ้
5.4.1 การใช้ บริการผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคาร (COUNTER)
ผู้ชาระเงินสามารถชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารเป็ นเงินสด หรือเช็ค หรือการโอนเงินระหว่างบัญชี และในกรณีที่ผ้ ชู าระเงิน
จะชาระเป็ นเช็ค ผู้ขอใช้ บริการจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ชู าระเงินปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
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(1) การใช้ บริ การในเขตหักบัญชี เช็คที่ผ้ ชู าระเงินนามาชาระจะต้ องเป็ น (1) เช็คของธนาคาร หรือ (2) เช็คของธนาคารพาณิชย์อื่น
ที่มีสานักงานหรือสาขาอยู่ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับเขตหักบัญชีของธนาคารสาขานัน้ เท่านัน้
(2) การใช้ บริการนอกเขตหักบัญชี ธนาคารจะรับชาระเฉพาะกรณีที่ผ้ ชู าระเงินชาระด้ วยเช็คของธนาคารเท่านัน้
5.4.2 การใช้ บริ การผ่านโทรศัพท์ มือถื อ (MOBILE BANKING) โดยผู้ขอใช้ บริ การจะสามารถใช้ บริ ก ารผ่านโทรศัพท์ มือถื อ
(MOBILE BANKING) ได้ เมื่อธนาคารเปิ ดให้ บริการผ่านช่องทางนี ้
(1) ผู้ชาระเงินสามารถใช้ บริ การผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรื ออุปกรณ์ อิเล็ กทรอนิกส์ที่รองรับการใช้ บริ การ โดยต้ องเป็ นลูกค้ า
ที่ได้ สมัครใช้ บริการ MOBILE BANKING ของธนาคารเท่านัน้
(2) ผู้ช าระเงิน สามารถใช้ บ ริ ก ารผ่านทางโทรศัพ ท์ มือ ถื อหรื ออุปกรณ์ อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ รองรับ การใช้ บ ริ ก าร ได้ ต ามเวลา
และขันตอนวิ
้
ธีการปฏิบตั ิของบริการที่ธนาคารได้ กาหนดไว้ ซงึ่ ใช้ บงั คับกับลูกค้ าที่ใช้ บริการ MOBILE BANKING โดยทัว่ ไป
5.5 ผู้ขอใช้ บริการตกลงมีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(1) จัดพิมพ์และจัดส่ง "ใบชาระเงินพิเศษ" ซึ่งระบุ รายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อบริ ษัทผู้ขอใช้ บริ การ ชื่อผู้ชาระเงิน รหัสอ้ างอิง
จ านวนเงิ น และวัน ครบก าหนดช าระเงิ น รวมทั ง้ รายการและรายละเอี ย ดต่ า งๆ ที่ จ าเป็ นในการช าระเงิ น ให้ ครบถ้ วนให้ แก่ ผ้ ู ช าระเงิ น
เพือ่ ใช้ เป็ นเอกสารประกอบในการนาเงินเข้ าบัญชี โดยผู้ขอใช้ บริการเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่ายในการจัดพิมพ์และจัดส่งใบชาระเงินพิเศษดังกล่าวเอง
(2) อธิบาย ชี ้แจง แนะนาขันตอนและวิ
้
ธีการชาระเงินตามข้ อตกลงนี ้ให้ ผ้ ชู าระเงินทราบ
(3) แนะน าให้ ผู้ช าระเงิ น ตรวจสอบและเก็ บ รั ก ษาส าเนาใบช าระเงิ น พิ เศษทุ ก ครั ง้ ที่ มี ก ารช าระเงิ น ซึ่ ง ผู้ข อใช้ บ ริ ก าร
จะถื อ ว่าสาเนาใบชาระเงิน พิเศษดัง กล่าวเป็ นหลัก ฐานในการช าระเงิ น อย่ างไรก็ต ามผู้ขอใช้ บ ริ ก ารมี ห น้ าที่ แจ้ งให้ ผ้ ูช าระเงิ น ทราบว่าสาเนา
ใบชาระเงินพิเศษดังกล่าวไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน และธนาคารไม่ต้องคืนเงินที่ได้ รับชาระโดยวิธีการที่ถกู ต้ องให้ แก่ผ้ ชู าระเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
5.6 คู่สญ
ั ญาเข้ าใจร่วมกันว่า การกระทาใดๆ เพื่อชาระค่าสินเชื่อ ค่าสินค้ า ค่าบริ การ และค่าสาธารณูปโภคผ่านช่องทางการให้ บริ การ
ดังกล่าวข้ างต้ น หากได้ กระทาไปโดยการใช้ รหัสประจาตัวของผู้ชาระเงินแล้ วให้ ถือเสมือนว่าผู้ชาระเงินได้ กระทาด้ วยตนเอง
5.7 เมื่ อ ธนาคารได้ น าเงิ น ที่ ได้ รับ จากผู้ช าระเงิ น เข้ าบัญ ชี รับ ช าระเงิ น แล้ วให้ ถื อ ว่าธนาคารได้ น าเงิ น เข้ าบัญ ชี ให้ แก่ ผ้ ูขอใช้ บ ริ ก าร
โดยถูกต้ องและครบถ้ วนแล้ ว โดยธนาคารไม่ต้องแจ้ งผลการดาเนิน การดังกล่าวให้ ผ้ ูชาระเงินทราบแต่อย่างใด แต่ให้ เป็ นหน้ าที่ ของผู้ช าระเงิน
ที่จะต้ องติดต่อสอบถามหรือตรวจสอบผลการดาเนินการด้ วยตนเอง
ข้ อ 6. หลั ก กณฑ์ เงื่ อ นไขเพิ่ มเติ ม กรณี ที่ ผ้ ู ขอใช้ บริ ก ำรจั ด ส่ งข้ อมู ล ให้ ธนำคำรผ่ ำนช่ องทำง File Transfer (FTP)
และ E-Mail Address ของธนำคำร ต้ องถือปฏิบัตดิ ังนี ้
6.1 ในการใช้ บ ริ ก ารรับ -ส่ ง ข้ อ มูล ผ่ า นช่ อ งทาง File Transfer (FTP) ธนาคารก าหนดให้ ผ้ ูข อใช้ บ ริ ก ารต้ อ งเข้ า ใช้ บ ริ ก ารช่ อ งทาง
File Transfer (FTP) ด้ วยรหัสประจาตัว (User ID) และรหัส Password) ของผู้ขอใช้ บริการตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
6.2 ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องรักษาเครื่ องมืออุปกรณ์ พร้ อมทัง้ รหัสประจาตัว (User ID และรหัส Password) ตามข้ อ (6.1) ไว้ ในที่ มนั่ คง
ปลอดภัยตลอดเวลา และให้ ถือเป็ นความลับเฉพาะตัวไม่แจ้ งให้ ผ้ ใู ดทราบ ในกรณีที่เกิดการสูญหายหรื อสงสัยว่ารหัสประจาตัว (User ID และรหัส
Password) ได้ ถูกเปิ ดเผยแก่บุคคลภายนอก ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องติดต่อธนาคารเพื่อแจ้ งระงับการใช้ งานทันที เพื่อให้ ธนาคารยกเลิกการใช้ งาน
ของ รหัสประจาตัว (User ID และรหัส Password) นัน้
6.3 กรณี ที่ ผ้ ูขอใช้ บริ การต้ องการระงับการใช้ เครื่ องมือโอนเงิน ผ่านช่องทาง File Transfer (FTP) ของธนาคาร ต้ องแจ้ งต่อธนาคาร
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ า เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันทาการธนาคาร
6.4 กรณี ที่ใช้ ช่องทางการนาส่งข้ อมูลผ่านทาง E-Mail Address ของธนาคาร เพื่อเป็ นการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล ในการรับ
และส่งข้ อมูลระหว่างกัน และเป็ นไปตามข้ อกาหนดด้ านความปลอดภัยของข้ อมูลเบื ้องต้ น ธนาคารจะกาหนด Password or Zip File Password
เป็ นรูปแบบ (Format) รหัสเพื่อใช้ ระหว่างธนาคารกับผู้ขอใช้ บริการ
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ข้ อ 7. ค่ ำบริกำรและกำรชำระค่ ำบริกำร
7.1 ผู้ขอใช้ บริการตกลงชาระค่าธรรมเนียมการใช้ บริการ ค่าธรรมเนียมการทาธุรกรรม และค่าใช้ จ่ายต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้ บริ การ
ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ นี ้ ในอัต ราค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ธ นาคารได้ ป ระกาศก าหนด หรื อ ตามที่ ธ นาคารได้ ต กลงไว้ กับ ผู้ข อใช้ บริ ก าร
(อัตราค่าธรรมเนียมที่ตกลงดังกล่าว ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริการ
ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อยเป็ นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน ซึง่ ผู้ขอใช้ บริการตกลงชาระค่าบริการในอัตราที่ธนาคารได้ แจ้ งเปลี่ยนแปลงใหม่ดงั กล่าวนัน้
ทุกคราวไป) โดยผู้ขอใช้ บริการยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีของผู้ขอใช้ บริการที่ มีอยู่กบั ธนาคาร เพือ่ ชาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายดังกล่าว
7.2 สาหรับธุรกรรม Bulk Credit (Same Day – Next Day) ในกรณี ก ารแจ้ งเปลี่ย นแปลงแก้ ไขหรื อยกเลิกข้ อมูลใดๆ ที่ได้ นาส่งให้ แก่
ธนาคารแล้ ว ตามที่กล่าวในข้ อ 2.2 หากข้ อมูลนันๆ
้ ธนาคารได้ ส่งให้ แก่ บริ ษัทเนชัน่ แนลไอทีเอ็มเอ๊ กซ์ จากัด เสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว การเปลี่ยนแปลง
แก้ ไขหรื อยกเลิกข้ อมูลทัง้ หมด ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องชาระค่าใช้ จ่ายให้ แก่ธนาคารในอัตราตามที่ธนาคารได้ ประกาศกาหนดไว้ โดยชาระในวัน ที่
ได้ แจ้ งขอเปลี่ยนแปลงแก้ ไขหรือยกเลิกข้ อมูลนันๆ
้
7.3 ผู้ขอใช้ บริการตกลงยินยอมให้ ธนาคารหัก / ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริการ ที่มีอยู่กบั ธนาคาร เพื่อชาระค่าธรรมเนียม
และ/หรื อค่าใช้ จ่าย และ/หรื อภาระหนี ส้ ินอื่น ใด และ/หรื อภาระผูก พัน ต่างๆ อันอาจจะพึงมีขึ ้นจากการให้ บริ การตามบันทึกข้ อตกลงฉบับนีข้ อง
ผู้ขอใช้ บริ การให้ แก่ธนาคารเป็ นการหักกลบลบหนี ้ได้ ทุกเมื่อ และให้ ถือว่าบันทึกข้ อตกลงฉบับนี ้เป็ นเอกสารหลักฐานในการหักบัญชี หรื อถอนเงิน
จากบัญชีของผู้ขอใช้ บริการได้ โดยธนาคารไม่จาต้ องทาหลักฐานอื่นใดให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริการอีก
ข้ อ 8. กำรสอบสวนและกำรดำเนินกำรแก้ ไขข้ อผิดพลำด
8.1 กรณี เกิ ดการผิดพลาดในการโอนเงินเข้ าบัญ ชี ภายใต้ วิธีที่ กาหนดในข้ อตกลงการใช้ บริ การฉบับนี ้ ไม่ว่าเกิ ดจากความผิดพลาด
ของข้ อมูลเอกสาร หลัก ฐาน หรื อรายละเอีย ดอื่น ใด ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยิน ยอมให้ ธนาคารมีสิทธิ หักเงินจากบัญชี ของผู้ใช้ บริ ก ารตามที่ ระบุไว้
ในคาขอใช้ บริ การชาระคืนให้ แก่ลูกค้ า ของผู้ใช้ บริ การ ธนาคาร หรื อบุคคลใดๆ แล้ วแต่กรณี เพื่อเป็ นการแก้ ไขข้ อผิดพลาดที่เกิดขึ ้น โดยธนาคาร
ไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริการทราบล่วงหน้ าในการหักเงินจากบัญชีของผู้ใช้ บริการ
8.2 ในกรณีที่เงินในบัญชีผ้ ขู อใช้ บริการมีไม่เพียงพอให้ ธนาคารหักบัญชี เพื่อแก้ ไขข้ อผิดพลาดตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 4.1 ของข้ อตกลงฉบับนี ้
ผู้ขอใช้ บริการตกลงให้ ธนาคารมีสิทธิจ่ายเงิน เพื่อแก้ ไขข้ อผิดพลาดนันไปก่
้ อนและตกลงว่าจานวนเงินซึง่ ธนาคารได้ จ่ายล่วงหน้ าไปก่อนนั น้ เป็ นหนี ้
ที่ถึงกาหนดชาระทัน ที ซึ่งผู้ขอใช้ บริ ก ารจะต้ องน าเงิน ที่ธนาคารจ่ายแทนไปมาชาระคืน พร้ อมด้ วยดอกเบีย้ ให้ แก่ธนาคารในทัน ทีที่ ถูกทวงถาม
หากผู้ขอใช้ บริ การไม่สามารถชาระเงินคืนให้ แก่ธนาคารได้ ทนั ที ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารคิดดอกเบี ้ยของจานวนเงินที่คงค้ างชาระนัน้
ได้ ในอัตราดอกเบี ้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชาระหนี ้ตามสัญญาตามประกาศของธนาคาร เรื่องอัตราดอกเบี ้ยเงินให้ สินเชื่อที่มีผลบังคับใช้ กบั ลูกค้ าผู้ก้ เู งิน
หรือลูกหนี ้ของธนาคารในขณะนัน้ ทังนี
้ ้ นับจากวันที่ธนาคารได้ ชาระเงินแทนผู้ขอใช้ บริการ จนถึงวันที่ผ้ ขู อใช้ บริการนาเงินมาชาระคืนให้ แก่ธนาคาร
จนเสร็จสิ ้น
8.3 การให้ บริ ก ารตามคาขอใช้ บริ ก ารทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ นี ้ เป็ นการดาเนิ น การเพื่อประโยชน์ ในการโอนเงิน ทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ของ
ผู้ขอใช้ บริ การให้ เป็ นไปได้ โดยสะดวกและรวดเร็ว ดังนัน้ การดาเนินการดังกล่าวไม่ว่าด้ วยประการใดๆ หากเกิดข้ อผิดพลาดหรื อทาให้ เกิดความ
เสียหาย ผู้ขอใช้ บริ การตกลงจะให้ ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับธนาคาร เพื่อให้ ดาเนิ นการสอบสวนให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานและข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับ
การผิดพลาดดังกล่าว โดยธนาคารจะดาเนิ น การสอบสวนข้ อผิดพลาดในการโอนเงิน ที่ ได้ รับแจ้ ง จากผู้ขอใช้ บ ริ ก ารและแจ้ งผลการสอบสวน
ให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วนั ที่ธนาคารทราบผลการสอบสวนนัน้ พร้ อมทัง้ ดาเนินการแก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ เสร็จสิ ้นภายใน
30 (สามสิบ ) วัน ท าการ นับ แต่วัน ที่ ธ นาคารได้ รับ ทราบถึ ง ข้ อผิ ด พลาดดัง กล่า ว หากธนาคารได้ รับ ความเสี ย หายจากข้ อ ผิ ด พลาดที่ เกิ ด ขึน้
จากผู้ขอใช้ บริการ ผู้ขอใช้ บริการยินยอมชดใช้ คา่ เสียหายที่เกิดขึ ้นทังหมดจนครบถ้
้
วน
8.4 ในการด าเนิ น การหัก บัญ ชี อัต โนมัติ ต ามคาขอใช้ บ ริ ก ารนี ้ หากมี ความเสี ย หายเกิ ดขึน้ จากข้ อผิ ดพลาดที่ เกิ ด ขึน้ จากธนาคาร
ธนาคารจะรับผิดชอบเฉพาะความเสีย หายที่เกิดขึ ้นตามปกติ ที่ ย่อมเกิดขึ ้น และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่ เกิ ดจากพฤติการณ์ พิเศษ
ไม่ว่ากรณีใดๆ หรื อเหตุสดุ วิสยั หรือเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายหรือการควบคุมของธนาคาร เป็ นเหตุให้ การให้ บริการตามข้ อกาหนด
และเงื่อนไขของคาขอใช้ บริ การนี ้เกิดขัดข้ องหรื อเกิดอุปสรรคต่อการใช้ งานหรื อข้ อมูลผิดพลาดหรื อไม่สามารถให้ บริ การได้ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์
ของธนาคารหรือระบบสื่อสารขัดข้ องหรือไม่สามารถใช้ งานได้ ชวั่ คราวเพราะกระแสไฟฟ้าขัดข้ อง หรือปั ญหาทางด้ านพลังงาน ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
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การกระท าของบุคคล การกระท าหรื อนโยบายของหน่วยงานรัฐ อัคคีภัย การประท้ วง การนัดหยุดงาน การจลาจล สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร์
หรื อข้ อมูลที่เป็ นอันตรายต่างๆ (Harmful Data) การขัดข้ องของระบบงาน หรื อการส่งสัญญาณเชื่อมต่อไม่ทางานหรื อล้ มเหลว หรื อเหตุอื่นๆ ใด
ในทานองเดียวกันนี ้ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงจะไม่ยกเอาเหตุดงั กล่าวเป็ นข้ อเรียกร้ องให้ ธนาคารรับผิดใดๆ ทังสิ
้ ้น
ข้ อ 9. เงื่อนไขควำมรั บผิดของธนำคำรและของผู้ขอใช้ บริกำร สำหรั บบริกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
9.1 ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องตรวจสอบรายละเอียดของการทารายการแต่ละครัง้ ให้ ถูกต้ องก่ อนทารายการ กรณี การทารายการผิดพลาด
ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องนาข้ อมูลเกี่ยวกับวันและเวลาที่ทารายการ สถานที่ทารายการ เลขที่บญ
ั ชีที่เกี่ยวข้ องของผู้ ขอใช้ บริ การ และผู้อื่นที่เกี่ยวข้ อง
ประเภทของรายการ และจานวนเงินที่โอน พร้ อมทังรหั
้ สอ้ างอิง ( Reference number) ของรายการดังกล่าวมาติดต่อธนาคารทันที ทังนี
้ ้ ธนาคารจะ
ดาเนินการตรวจสอบข้ อผิดพลาดดังกล่าวพร้ อมทังด
้ าเนินการแก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ เสร็จสิ ้นภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วนั ที่ธนาคารได้ รับแจ้ ง
9.2 ผู้ใช้ บริการตกลงว่า ความรับผิดของธนาคารในการให้ บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ มีดงั นี ้
(1) ธนาคารปฏิ บัติ ห รื อ ละเว้ น การปฏิ บัติ ต ามค าสั่ง โอนเงิ น จนเป็ นเหตุให้ ผู้รับ เงิ น ไม่ ได้ รับ โอนเงิ น ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
ภายในเวลาที่กาหนด เว้ นแต่ความเสียหายนันเกิ
้ ดจากผู้ขอใช้ บริ การมีเงินในบัญชีไม่พอ หรื อผู้ขอใช้ บริ กา รไม่มีหรื อถูกระงับการใช้ วงเงินสินเชื่อ
ของธนาคาร หรื อการโอนเงิน จะเป็ นผลให้ ย อดเงินในบัญชีเกิน กว่าวงเงิน สินเชื่อที่ตกลงไว้ กับธนาคาร หรื ออยู่ระหว่างดาเนิ นการทางกฎหมาย
หรื อธนาคารได้ แจ้ งให้ ผ้ ูขอใช้ บริ การทราบถึงความขัดข้ องของการโอนเงินอยู่แล้ วก่อนหรื อในขณะทารายการโอนเงิน หรื อผู้ขอใช้ บริ การปฏิบัติ
ผิดเงื่อนไขหรือข้ อตกลงกับธนาคาร หรือเป็ นเหตุสดุ วิสยั
(2) ธนาคารมิ ได้ ปฏิ บัติ ต ามค าสั่ง อายัด เครื่ อ งมื อ โอนเงิ น ของผู้ ขอใช้ บริ ก าร หรื อ การโอนเงิ น ที่ มี ข้ อ ตกลงล่ ว งหน้ า
และต่อมาเกิดรายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ ้น
(3) ธนาคารยังไม่ได้ สง่ มอบเครื่องมือโอนเงินให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริการและเกิดรายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยมิชอบขึ ้น
(4) เกิดรายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยมิชอบ และมิใช่ความผิดของผู้ขอใช้ บริการ
9.3 ภายใต้ ข้อ 9.2 ข้ างต้ น ในกรณี ที่มีความเสียหายใดๆ เกิ ดขึ ้นแก่ธนาคารอันเนื่ องมาจากการใช้ บริ การโอนเงิน ทางอิเล็ก ทรอนิก ส์
ของผู้ขอใช้ บริการ ผู้ขอใช้ บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ ้นทังหมดให้
้
แก่ธนาคารโดยสิ ้นเชิงและไม่มีเงื่ อนไขแต่อย่างใดทังสิ
้ ้น
ข้ อ 10. กำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้ อมูล
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารเก็บรวบรวม และใช้ ข้อมูลของผู้ขอใช้ บริการที่ให้ ไว้ หรือมีอยู่กบั ธนาคาร หรือให้ ผา่ นธนาคาร หรือที่ธนาคาร
ได้ รับหรือเข้ าถึงได้ จากแหล่งอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จาเป็ นเพื่อการให้ บริ การแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การ ตลอดจนการดาเนินการตามคาขอของผู้ขอใช้ บริ การ
ก่ อ นเข้ า ท าสัญ ญา รวมทัง้ การมอบหมายงานให้ ผู้อื่ น ที่ ส นับ สนุ น การให้ บริ ก ารของธนาคาร ไม่ ว่า จะเกี่ ย วกับ งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
งานติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถามหนี ้ หรื องานอื่น ใดก็ตาม การโอนสิท ธิ และหรื อหน้ าที่ การปฏิ บัติต ามกฎหมาย การบริ ห ารความเสี่ย ง
การควบคุมกากับตรวจสอบ การบริ หารจัดการภายในองค์กร การจัดการข้ อร้ องเรี ยน และ/หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่จาเป็ นต่อการดาเนินการ
ของธนาคารอย่างมีนยั สาคัญ หรื อเพื่อให้ ธนาคารสามารถให้ บริการได้ อย่างเป็ นธรรมและต่อเนื่อง และผู้ขอใช้ บริการตกลงให้ ธนาคารเปิ ดเผยข้ อมูล
ดังกล่าวให้ แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ผู้ให้ บริ การภายนอก ตัวแทนของธนาคาร ผู้รับจ้ างช่วงงานต่อ (ถ้ ามี) พันธมิตรทางธุรกิจ
ที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกัน (Co-Brand) ผู้ประมวลผลข้ อมูล ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอก บริ ษัทข้ อมูลเครดิต บริ ษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริ ษัทบริ ห ารสิน ทรัพย์ ผู้สนใจจะเข้ ารับโอนสิท ธิ ผู้รับโอนสิท ธิ ผู้มีอานาจตามกฎหมาย และ/หรื อหน่วยงาน/องค์ก ร/นิติบุคคลใดๆ ที่ มีสญ
ั ญา
อยู่กบั ธนาคาร และยินยอมให้ ผ้ รู ับข้ อมูลจากธนาคารดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปได้ ภายใต้ วตั ถุประสงค์นนั ้ รวมทังยิ
้ นยอมให้
ส่ง และ/หรื อโอนข้ อมูลไปเก็บไว้ บน Server/Cloud ในประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ในกรณีที่ประเทศของผู้รับข้ อมูลมีมาตรฐานในการคุ้มครองข้ อมูล
ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่าประเทศไทย หรื อในกรณีที่เป็ นการส่งหรื อโอนภายใต้ ขอบเขตของกฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล การเปิ ดเผย
ข้ อมูลข้ างต้ นไม่รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีวตั ถุประสงค์อนั ต้ องขอความยินยอมภายใต้ ขอบเขตของกฎหมายว่ าด้ วยการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
เช่น เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และข้ อเสนอพิเศษต่างๆ ของผู้รับข้ อมูลจากธนาคาร ทังนี
้ ้ รายละเอียดอื่นๆ และสิทธิของผู้ขอใช้ บริ การ ปรากฏตาม
นโยบายความเป็ นส่วนตัว (Privacy Policy) บนเว็บไซต์ของธนาคาร https://www.tcrbank.com/
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ข้ อ 11. หลักเกณฑ์ เงื่อนไขอื่นๆ
11.1 ธนาคารจะท าการโอนเงิ น ตามข้ อ มู ล ที่ ร ะบุใ นค าสั่ง โอนเงิ น ที่ ผ้ ูข อใช้ บ ริ ก ารส่ ง ให้ ธนาคารแต่ ล ะครั ง้ โดยกรณี ที่ บ ริ ก ารใด
ธนาคารต้ องหัก บัญ ชี เงิน ฝากของผู้ขอใช้ บริ ก ารเพื่อโอนเงิน ตามคาสั่ง โอนเงิน ของผู้ขอใช้ บริ ก ารแล้ ว ผู้ขอใช้ บ ริ ก ารยิ น ยอมให้ ธนาคารหัก เงิ น
จากบัญ ชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ ก ารเป็ นจานวนเงิน เท่ากับเงิน โอนที่ ขอให้ ธนาคารโอนเข้ าบัญ ชีผ้ ูรับเงิน รวมทัง้ ค่าธรรมเนีย มที่ ต้องช าระให้ แก่
ธนาคาร (ถ้ ามี) โดยธนาคารไม่จาต้ องแจ้ งรายละเอียดการหักเงินในบัญชีเงินฝากแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การอีก และเมื่อธนาคารได้ ดาเนินการดังกล่าวแล้ ว
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ถือว่าธนาคารได้ ให้ บริ การโดยถูกต้ องและครบถ้ วน โดยธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบหากคาสั่ งโอนเงินมีข้อมูลที่ ไม่ถูก ต้ อง
และธนาคารได้ ดาเนินการไปตามข้ อมูลดังกล่าวแล้ ว
11.2 ผู้ ขอใช้ บริ ก ารยอมรั บ ว่ า ในกรณี ที่ ธ นาคารไม่ ไ ด้ รั บ ค าสั่ ง โอนเงิ น และ/หรื อ ผู้ ขอใช้ บริ ก ารระบุ ห มายเลขบั ญ ชี เ งิ น ฝาก
หรือ PromptPay ไม่ถกู ต้ อง หรือธนาคารไม่สามารถโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากและ/หรือไม่สามารถหักเงินในบัญชีเงินฝากได้ ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดๆ ก็ตาม
(รวมทัง้ เหตุสดุ วิสยั ด้ วย) หรื อเงินในบัญชีของผู้ขอใช้ บริ การมีไม่เพียงพอให้ หกั บัญชีตามคาสั่ ง โอนเงินของ ผู้ขอใช้ บริ การให้ ถือว่าธนาคารไม่ต้อง
ให้ บริการในครัง้ นันๆ
้ โดยผู้ขอใช้ บริการไม่มีสิทธิเรียกร้ องใดๆ จากธนาคาร
11.3 ในกรณี ที่ธนาคารได้ น าเงินเข้ าบัญชีให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การแล้ วหากมีกรณี ที่ ผ้ ขู อใช้ บริ การจะต้ องคืน เงินจานวนใดๆ ให้ แก่ธนาคาร
ผู้ขอใช้ บริการตกลงคืนเงินจานวนนัน้ ๆ ให้ แก่ธนาคารทันทีที่ได้ รับแจ้ งจากธนาคาร นอกจากนี ้ ถ้ าการที่ผ้ ขู อใช้ บริ การต้ องคืนเงินให้ แก่ธนาคารนัน้
เป็ นกรณี ที่ ผ้ ขู อใช้ บริ ก ารต้ องรับผิดชอบด้ วยแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การยิน ยอมเสีย ดอกเบี ย้ ของเงินจ านวนดังกล่าวให้ แก่ธนาคารในอัตราสูงสุด ทัง้ นี ้
ตังแต่
้ วนั ที่ธนาคารได้ นาเงินเข้ าบัญชีให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริการเป็ นต้ นไป
11.4 ในกรณี ที่ ธนาคารไม่สามารถหัก เงิน ค่าธรรมเนี ย ม ค่าใช้ จ่าย หรื อค่าเสีย หายใดๆ ที่ ผ้ ูขอใช้ บ ริ ก ารจะต้ อ งช าระให้ แก่ ธนาคา
รจากบัญชีของผู้ขอใช้ บริ การได้ ไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมและรับทราบว่าผู้ขอใช้ บริ ก ารมีภาระหนีค้ ้ างชาระกับธนาคาร
ตามจานวนเงินดังกล่าว ซึ่งเป็ นหนีท้ ี่ถึงกาหนดชาระโดยพลัน และผู้ขอใช้ บริ การตกลงจะชาระหนี ้ดังกล่าวคืนให้ แก่ธนาคาร พร้ อมด้ วยดอกเบี ้ย
กรณีผิดนัดชาระหนี ้ รวมทังยิ
้ นยอมให้ ธนาคารมีสิทธิหกั เงินจากบัญชีเงินฝากประเภทอื่นใดที่ผ้ ขู อใช้ บริการมีอยู่กบั ธนาคารเพื่อชาระหนี ้ดังกล่าวคืน
ให้ แก่ธนาคารได้
11.5 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารติดต่อ สอบถาม ตรวจสอบ และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลรายละเอียดบางประการหรื อทัง้ หมด
ของผู้ขอใช้ บริการให้ แก่สถาบันการเงิน บุคคล หรือนิติบคุ คลใดๆ ก็ได้ ในกรณีที่จาเป็ นหรือในกรณีที่ธนาคารเห็นสมควรตังแต่
้ วนั ที่ทาคาขอใช้ บริการ
ฉบับนี ้ และให้ ความยินยอมนี ้มีอยู่ตลอดไปจนกว่าจะได้ มีการยกเลิกการใช้ บริการกับธนาคาร หรือการบอกเลิกข้ อตกลงฉบับนี ้
11.6 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงว่า จะไม่เปิ ดเผย หรื ออนุญาตให้ พนักงาน ตัวแทน หรื อผู้แทนเปิ ดเผยข้ อมูลใดๆ ซึ่งโดยสภาพหรื อที่ธนาคาร
กาหนดว่าเป็ นความลับ (รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะข้ อมูลที่เกี่ยวกับข้ อความในบันทึกนี ้) แก่บคุ คลใดๆ โดยปราศจากความยินยอมเป็ นลายลักษณ์
อักษรของธนาคารไม่ว่าเวลาใด เว้ นแต่การเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กฎหมายกาหนด หรื อตามคาสัง่ ศาล หากเกิดความเสียหายใดๆ เนื่องจากการที่
ผู้ขอใช้ บริ การเปิ ดเผยข้ อมูลอันเป็ นความลับแก่ บุคคลภายนอกโดยมิได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากธนาคาร ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ อง
รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้นแต่ผ้ เู ดียว
11.7 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงปฏิบตั ิตามข้ อตกลงเงื่ อนไขการใช้ บริ การฉบับนี ต้ ลอดจนปฏิบตั ิตามคู่มือและเอกสารอธิบายวิธีการใช้ บริ การ
ของธนาคารและตกลงปฏิ บัติตามข้ อกาหนดและเงื่ อนไขการใช้ บริ การ คู่มือ และเอกสารอธิ บายวิธีก ารใช้ บริ ก ารที่ จะได้ ก าหนดเพิ่ มเติม แก้ ไข
หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ในอนาคตโดยธนาคารจะประกาศไว้ ในเว็บไซต์ธนาคารหรือโดยวิธีการอื่นใดที่ธนาคารจะกาหนด
ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิที่ จะแก้ ไขเพิ่มเติมและ/หรื อเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่ อนไข ตลอดจนค่าธรรมเนียมใน
การให้ บริ การตามคาขอใช้ บริการฉบับนี ไ้ ด้ โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน โดยประกาศบนเว็บไซต์
ธนาคารหรือแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรือวิธีการอื่นตามที่ธนาคารกาหนด
11.8 ธนาคารมีสิทธิที่จะไม่ให้ บริ การหรื อระงับการให้ บริ การชั่วคราวหรื อยกเลิกการให้ บริ การประเภทใดประเภทหนึ่ งหรือทัง้ หมดเมื่อใด
ก็ได้ โดยแจ้ งให้ ผ้ ูขอใช้ บริ ก ารทราบเป็ นลายลักษณ์ อัก ษรล่วงหน้ าไม่น้ อยกว่า 30 วันตามวิธีการที่ ธนาคารกาหนดเว้ น แต่ผ้ ูขอใช้ บริ ก ารปฏิ บัติ
ผิดสัญญาหรือผู้ขอใช้ บริ การเลิกกิจการ/ตกเป็ นผู้มีหนี ส้ ินล้ นพ้ นตัว/ถูกศาลสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์ /ล้ มละลาย/ร้ องขอ ถูกร้ องขอสัง่ ให้ ฟืน้ ฟูกิจการหรื อมีเหตุ
จาเป็ นอื่นใดที่ธนาคารไม่อาจแจ้ งล่วงหน้ าได้ ธนาคารมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้ บริการดังกล่าวข้ างต้ นได้ ทนั ที
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กรณีผ้ ขู อใช้ บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้ บริการทุกประเภทหรือประเภทหนึ่ งประเภทใดก็ตามต้ องแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ธนาคาร
ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน ตามวิธีการที่ธนาคารกาหนด
11.9 ในกรณีที่ธนาคารมีการลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้ กับผู้ขอใช้ บริ การตามข้ อตกลงนี ้ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงจะไม่คัดลอก เลียนแบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของธนาคาร หรือนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของธนาคารไปจาหน่ายหรือนาไปให้ ผ้ อู ื่นใช้ โดยเด็ดขาด
11.10 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงว่านอกเหนื อไปจากบริ ก ารตามที่ ระบุไว้ ในข้ อตกลงนี แ้ ล้ ว หากธนาคารก าหนดและแจ้ งให้ ผ้ ูขอใช้ บริ ก าร
สามารถระบุ PromptPay แทนการระบุเลขที่ บญ
ั ชีเงินฝากในคาสัง่ โอนเงินของบริ การใดเพิ่ มเติมในภายหน้ า และหากผู้ขอใช้ บริ การได้ ใช้ บริ การ
ดังกล่าวแล้ ว ผู้ขอใช้ บริการยอมรับว่าการใช้ บริ การดังกล่าวถือเป็ นการยอมรับข้ อกาหนดและเงื่ อนไขการใช้ บริการตามที่ธนาคารประกาศหรือแจ้ งให้
ทราบนัน้
11.11 เอกสารหรื อหนังสือใดๆ ที่ธนาคารส่งไปยังผู้ขอใช้ บริการตามที่อยู่ และ/หรือสานักงาน ตามที่แจ้ งไว้ ในใบคาขอใช้ บริการนี ้ให้ ถือว่า
ผู้ขอใช้ บริการได้ ทราบข้ อความในเอกสารหรือหนังสือนันๆ
้ แล้ ว
11.12 นอกเหนือจากวิธีปฏิบตั ิข้างต้ น ให้ ถือตามประเพณีปฏิบตั ิของธนาคารด้ วย
11.13 บั น ทึ ก ค าขอใช้ บริ ก ารและข้ อตกลงการใช้ บริ ก ารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ นี ไ้ ด้ จั ด ท าขึ น้ 2 ฉบั บ มี ข้ อความถู ก ต้ องตรงกั น
และผู้ขอใช้ บริการได้ รับมอบเอกสารข้ อตกลง และ/หรือสัญญาการให้ บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นี ้เป็ นหลักฐานแล้ ว 1 ฉบับ
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