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ทะเบียน บมจ.ท่ี 0107548000552 

 
ใบค ำขอใช้บริกำรทำงอเิล็กทรอนิกส์ 

 

เรียน   ผู้จดัการธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ ากดั (มหาชน) ส านกั / สาขา ………………………………………………….………………. 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอใช้บริการทางอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคาร ตามรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี  ้

 ขอสมคัรใช้บริการ    ขอเปลี่ยนแปลง/แก้ไขรายละเอียด    ขอยกเลิกการใช้บริการ 
 

1. รำยละเอียดผู้สมัครขอใช้บริกำร 
1.1   ข้อมลูนิติบคุคล 

   บริษัทจ ากดั   บริษัทมหาชนจ ากดั     ห้างหุ้นสว่นจ ากดั   ห้างหุ้นสว่นสามญันิติบคุคล    อื่นๆ (ระบ)ุ.......................... 
ช่ือนิติบคุคล  (ภาษาไทย)      .......................................................................................................................................................................... 
                    (ภาษาองักฤษ)  .......................................................................................................................................................................... 

เลขทะเบียนนิติบคุคล / เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากร     
ท่ีตัง้ (จดทะเบียน)........................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 

สถานท่ีจดัสง่เอกสาร    ท่ีอยู่เดียวกบัท่ีตัง้ (จดทะเบียน)    อื่นๆ (ระบ)ุ..............................................................  
...................................................................................................................................................................................................................... 
1.2 ข้อมลูผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล 
ช่ือ-นามสกลุ.......................................................................................................  ต าแหน่ง............................................................................. 

 บตัรประจ าตวัประชาชน / อื่นๆ.......................................เลขท่ี........................................................หมดอายวุนัท่ี........................................ 
ช่ือ-นามสกลุ..........................................................................................................ต าแหน่ง ........................................................................... 

 บตัรประจ าตวัประชาชน / อื่นๆ.......................................เลขท่ี........................................................หมดอายวุนัท่ี........................................ 
1.3 ข้อมลูของผู้ ติดตอ่ 
(1)ช่ือ-นามสกลุ........................................................โทรศพัท์................................................E-Mail……………………...……………………… 
(2)ช่ือ-นามสกลุ........................................................โทรศพัท์................................................E-Mail ………………………..…………………… 
 

2. ประเภทธุรกรรมทำงกำรเงนิที่ประสงค์จะใช้บริกำร 
เพิ่ม 

แก้ไข 

ยกเลกิ 

รายละเอียด 

 
 

 
 

 
 

2.1ธุรกรรม บริกำร Payroll 
เลขที่บญัชีที่ใช้ท ารายการ....................................................ช่ือบญัชี...................................................................................................... 

ค่าธรรมเนียมการท ารายการ ผู้ รับภาระ       ผู้ขอใช้บริการ     ในเขต...............บาท   นอกเขต.....................บาท 

                                           ผู้ รับภาระ       พนกังาน            ในเขต...............บาท   นอกเขต.....................บาท 
จ านวนพนกังาน................................คน     จ่ายเงินเดือน.............................ครัง้/เดือน 

 
 

 
 

 
 

2.3 ธุรกรรม บริกำร Direct Debit 
เลขที่บญัชีที่ใช้ท ารายการ....................................................ช่ือบญัชี...................................................................................................... 

ค่าธรรมเนียมการท ารายการ ผู้ รับภาระ        ผู้ขอใช้บริการ     ในเขต...............บาท   นอกเขต.....................บาท 

                                           ผู้ รับภาระ        ผู้ช าระเงิน          ในเขต...............บาท   นอกเขต.....................บาท 
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เพิ่ม 

แก้ไข 

ยกเลกิ 

รายละเอียด 

 
 

 
 

 
 

2.4 ธุรกรรม          บริกำร  Bulk Credit           บริกำร Bulk Credit Prompt Pay 
เลขที่บญัชีที่ใช้ท ารายการ....................................................ช่ือบญัชี....................................................................................... 
ค่าธรรมเนียมการท ารายการ 

      Bulk Credit Next- Day     (ไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อรายการ)                              ค่าธรรมเนียม..............................บาท/รายการ 

      Bulk Credit Same- Day   น้อยกว่าหรือเท่ากบั 100,000บาทต่อรายการ                 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 / ค่าจ้าง  / บ าเหน็จบ านาญ              เงินปันผล               ดอกเบีย้               ช าระค่าสินค้าและบริการ                                                                                           

       ช าระค่างวดเงินกู้                                             ขายหลกัทรัพย์        คืนภาษี                อื่นๆ....................................... 

 
 

 
 

 
 

2.5 ธุรกรรม บริกำร Bill Payment 
เลขที่บญัชีที่ใช้รับช าระ............................................................ช่ือบญัชี.................................................................................................. 
เลขที่บญัชีที่ใช้ตดัค่าธรรมเนียม................................................ช่ือบญัชี................................................................................................. 

รูปแบบการรับช าระเงินจากรายย่อย (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)           เงินสด         เงินโอน                 เช็ค (ยกเว้นเช็ค B/C) 
ประเภทธรุกิจ ...................................................................................................................................................................................... 
ช่องทางในการรับช าระและค่าธรรมเนียมรายการ 

ช่องทาง วนัท่ีเร่ิมใช้บริการ ในเขต นอกเขต 
บริษัท ผู้ช าระเงิน บริษัท ผู้ช าระเงิน 

  เคาน์เตอร์ธนาคาร      

  Mobile Banking      

      

ใบแจ้งหนีร้องรับ Barcode                                                            รองรับ                ไม่รองรับ 

Barcode ในใบแจ้งหนีม้ีการฝังยอดเงินท่ีต้องช าระอยู่ด้วย                มี                        ไม่มี  

รับช าระภายในวนัท่ีก าหนดเท่านัน้ (เฉพาะกรณีท่ี Ref.1หรือ Ref.2 เป็นวนัท่ีครบก าหนดเท่านัน้)          ใช่              ไม่ใช่ 

ตวัอย่างประกอบการรับช าระ      ใบแจ้งหนีค้่าสินค้าหรือบริการ      วิธีการ Check Digit         อื่นๆ.......................................... 
ข้อมลูที่ให้ธนาคารตรวจสอบแหล่งท่ีมาของเงินรับช าระ  ช่ือที่แสดงบนระบบ (Service Name) :................................................................. 
หมายเลขอ้างอิง 1 (Ref.1) :................................................................................ 
หมายเลขอ้างอิง 2 (Ref.2) :................................................................................ 
หมายเลขอ้างอิง 3 (Ref.3) :................................................................................ 
หมายเลขอ้างอิง 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 
หมายเหต ุ: กรณีมีการเปลี่ยนแปลง Ref.No.1 หรือ Ref.No.2 บริษัทจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ธนาคารทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั 
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3. ช่องทำงกำรน ำส่งข้อมูลให้กับธนำคำร 

  E-Mail Address ของธนาคาร (โดยใสร่หสัป้องกนัความปลอดภยัไฟล์ข้อมลู)        ระบบ File Transfer (FTP)                            

  อื่นๆ(ระบ)ุ............................................................................................... 
 
4. เอกสำรประกอบใบค ำขอใช้บริกำร  
 หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล                                        รายงานการประชมุ  

         บตัรประจ าตวัประชาชนกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทน                       อื่น ๆ (ระบ)ุ...................................................... 
 

5. ลงนำมขอใช้บริกำร 
ข้าพเจ้าในฐานะผู้ขอใช้บริการขอรับรองว่า ข้อมูลและรายละเอียดท่ีข้าพเจ้าได้ให้ไว้ข้างต้นทัง้หมดถูกต้องและตรงตามความเป็นจริงทุกประการ             
และข้าพเจ้าได้อ่านข้อความเป็นท่ีเข้าใจ โดยยินดีจะปฏิบัติและยอมเข้าผูกพันตาม เง่ือนไขและข้อตกลงท่ีได้แนบท้ายใบค าขอฉบับนี ้                               
และตามระเบียบท่ีธนาคารก าหนดไว้ทุกประการ รวมทัง้ให้ถือว่าข้อมลูและรายละเอียดท่ีข้าพเจ้าได้ให้ไว้ข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของสญัญาข้อตกลงด้วย 
เพื่อเป็นหลกัฐานข้าพเจ้าจึงขอลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญั (ถ้ามี) ไว้ข้างท้ายนีเ้ป็นส าคญั 
 
ลายมือช่ือผู้มีอ านาจ 
ช่ือ-นามสกลุของผู้มีอ านาจ 
ต าแหน่ง 
วนัท่ี 
 
ลายมือช่ือผู้มีอ านาจ 
ช่ือ-นามสกลุผู้มีอ านาจ 
ต าแหน่ง 
วนัท่ี 

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

ตัวอย่ำงตรำประทบั (ถ้ำมี) 

 
6.ส ำหรับธนำคำร 
ส ำหรับสำขำ 
ผู้ตรวจสอบลายมือช่ือ/ข้อมลู 
ช่ือ-นามสกลุ 
ต าแหน่ง 
วนัท่ี 
ส ำหรับส ำนักงำนใหญ่ 
ผู้บนัทึกข้อมลู 
ช่ือ-นามสกลุ 
ต าแหน่ง 
วนัท่ี 

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

 
ผู้มีอ านาจอนมุติั (สาขา)  
ช่ือ-นามสกลุ 
ต าแหน่ง 
วนัท่ี 
 
ผู้ตรวจสอบ(การบนัทึกข้อมลู) 
ช่ือ-นามสกลุ 
ต าแหน่ง 
วนัท่ี 

 
..................................................
..................................................
..................................................
................................................. 
 
..................................................
..................................................
..................................................
.................................................. 
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ข้อตกลงเงื่อนไขกำรใช้บริกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
ข้าพเจ้าผู้มีนามดงัปรากฏช่ือและท่ีอยู่ใน “ใบค ำขอใช้บริกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า“ผู้ขอใช้บริกำร” ตกลงยินยอม

ผกูพนัและปฏิบติัตามข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ีธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ ากดั (มหาชน) ซึง่ต่อไปนีเ้รียกว่า “ธนำคำร” ก าหนดไว้ในข้อตกลง
การให้บริการทางอิเลก็ทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
ในข้อตกลงฉบับนีค้ ำว่ำ 
“ผู้ขอใช้บริกำร” หมายถึง ผู้ขอใช้บริการซึ่งธนาคารได้อนุมติัให้ใช้บริการแต่ละประเภทของธนาคารตามท่ีระบไุว้ในใบค าขอใช้บริการและรวมถึง
บคุคลใดๆ ท่ีผู้ขอใช้บริการก าหนดให้เป็นผู้มีอ านาจในการท ารายการแทนผู้ขอใช้บริการภายใต้ข้อตกลงนี  ้ 
“PromptPay” หมายถึง หมายเลขโทรศพัท์มือถือ หรือ เลขประจ าตวัประชาชน หรือข้อมูลอื่นใดท่ีเจ้าของบญัชีเงินฝากน ามาลงทะเบียนบริการ 
พร้อมเพย์กบัธนาคารพาณิชย์ใดธนาคารพาณิชย์หนึ่งเพือ่ใช้แทนการระบเุลขท่ีบญัชีเงินฝาก 
“บริกำรทำงอเิลก็ทรอนิกส์” หมายถึง บริการดงัตอ่ไปนี ้
(1) “Payroll” หมายถึง บริการน าเงินเข้าบญัชีเงินฝากเพื่อจ่ายเงินเดือน โบนสัหรือผลตอบแทนอื่นๆ แก่ผู้รับเงินโดยธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก
ของผู้ขอใช้บริการและน าฝากเข้าบญัชีเงินฝากของผู้รับเงินตามข้อมลูท่ีผู้ขอใช้บริการส่งให้แก่ธนาคาร และในกรณีบญัชีเงินฝากของผู้รับเงินรายใด
ลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์ไว้ 
ผู้ขอใช้บริการสามารถเลือกระบเุลขท่ีบญัชีเงินฝาก หรือ PromptPay ของผู้รับเงินรายนัน้ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งในค าสัง่ โอนเงิน 
(2) “Direct Debit” หมายถึง บริการรับช าระสินเช่ือ ค่าสินค้า ค่าบริการ และค่าสาธารณูปโภคของผู้ช าระเงินโดยธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก
ออมทรัพย์หรือกระแสรายวนัของผู้ช าระเงินท่ีมีอยู่กบัธนาคารแล้วน าฝากเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ  ตามค าสัง่ โอนเงินท่ีผู้ขอใช้บริการ              
สง่ให้แก่ธนาคาร 
(3) “Direct Credit” หมายถึง บริการน าเงินเข้าบญัชีเงินฝากแก่ผู้รับเงินโดยธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการและน าฝากเข้าบญัชี
เงินฝากของผู้รับเงินท่ีมีอยู่กบัธนาคารตามค าสัง่โอนเงินท่ีผู้ขอใช้บริการสง่ให้แก่ธนาคาร 
(4) “Bulk Credit” หมายถึง บริการโอนเงินรายย่อยระหวา่งธนาคารกบัธนาคารพาณิชย์อื่นโดยธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก 
ของผู้ ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กับธนาคารและน าฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ รับเงินท่ีมีอยู่กับธนาคารและ/หรือธนาคารพาณิชย์อื่นท่ีเป็นสมาชิก                         
ศูนย์หักบญัชีอิเล็กทรอนิกส์ตามค าสั่งโอนเงินท่ีผู้ขอใช้บริการส่งให้แก่ธนาคาร และในกรณีบัญชีเงินฝากของผู้ รับเงินรายใดลงทะเบียนบริการ               
พร้อมเพย์ไว้ ผู้ขอใช้บริการสามารถเลือกระบเุลขท่ีบญัชีเงินฝากหรือ PromptPay ของผู้รับเงินรายนัน้ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งในค าสัง่ โอนเงิน 
(5) “Bill Payment” หมายถึง บริการรับช าระสินเช่ือ ค่าสินค้า ค่าบริการ และค่าสาธารณูปโภคจากผู้ช าระเงินผ่านช่องทาง การให้บริการต่างๆ ของ
ธนาคาร 
“ค ำสั่ งโอนเงนิ” หมายถึง ค าสัง่ท่ีผู้ขอใช้บริการแจ้งแก่ธนาคารตามขัน้ตอนและรูปแบบท่ีธนาคารก าหนดเพื่อให้ธนาคารด าเนินการโอนเงินโดยระบุ
รายละเอียดตามท่ีธนาคารก าหนดหรือตามท่ีตกลงกบัธนาคาร 
“เวบ็ไซต์ธนำคำร” หมายถึง www.tcrbank.com 
“ใบค ำขอใช้บริกำร” หมายถึง ใบค าขอใช้บริการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีผู้ขอใช้บริการได้ระบรุายละเอียดการขอใช้บริการและได้ลงนามไว้ และถือเป็น
สว่นหนึ่งของข้อตกลงนี ้
“วันท ำกำร” หมายถึง วนัท าการตามปกติของธนาคาร แต่ไม่รวมถึงวนัเสาร์และวนัอาทิตย์ และวนัหยุดท าการตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนด 
“วันโอนเงนิ” หมายถึง วนัท่ีผู้ขอใช้บริการก าหนดให้ธนาคารโอนเงินท่ีได้ระบไุว้ในค าสัง่โอนเงิน 
“อัตรำสูงสุด” หมายถึง อตัราดอกเบีย้ สงูสดุตามท่ีมีประกาศ หรือกฎหมายอนญุาตให้ธนาคารเรียกเก็บจากลกูค้าท่ีผิดนดัช าระหนีแ้ละ/หรือปฏิบติั 
ผิดเง่ือนไขตามท่ีธนาคารประกาศก าหนดซึง่อาจเปลีย่นแปลงได้ตามท่ีธนาคารจะประกาศก าหนดเป็นคราวๆไป 
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ข้อ 1.  หลักเกณฑ์ทั่วไปในกำรใช้บริกำร 
ธนาคารตกลงให้บริการและผู้ขอใช้บริการตกลงรับบริการโดย 
1.1  ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กับธนาคาร เพื่อช าระหนี ้และ/หรือภาระผูกพันต่าง ๆ ให้กับลูกค้า                    

ของผู้ขอใช้บริการ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีลกูค้า/ผู้รับเงิน ของผู้ขอใช้บริการ ท่ีธนาคาร ส าหรับธุรกรรม Direct Credit 
1.2  ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กับธนาคาร เพื่อช าระหนี ้และ/หรือภาระผูกพันต่าง ๆ ให้กับลูกค้า                       

ของผู้ขอใช้บริการ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีลกูค้า/ผู้รับเงินของผู้ขอใช้บริการท่ีธนาคารอื่น ส าหรับธุรกรรม Bulk Credit (Same Day-Next Day) 
1.3  ให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของลกูค้า (ผู้ช าระเงิน) ของผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กบัธนาคาร เพื่อช าระหนี ้และ/หรือภาระผกูพนัต่างๆ 

ให้กับผู้ขอใช้บริการ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารประเภทกระแสรายวนั /ออมทรัพย์ของผู้ขอใช้บริการตามท่ีได้แจ้งไว้ในใบค าขอใช้บริการนี  ้
ส าหรับธุรกรรม Direct Debit 

1.4  ให้ธนาคารด าเนินการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการหรือเรียกเก็บเงินตามเช็คเพื่อจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และคา่ตอบแทน
อื่นๆ ให้แก่พนกังาน/ลกูจ้างของผู้ ใช้บริการ ซึ่งตอ่ไปนีเ้รียกวา่“พนกังาน” โดยโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของพนกังานท่ีมีอยู่กบัธนาคารตามวิธีการท่ีได้
ระบไุว้ในค าขอใช้บริการนี ้ส าหรับธุรกรรม Payroll 

1.5 ให้ธนาคารด าเนินการรับช าระสินเช่ือ ค่าสินค้า ค่าบริการ และค่าสาธารณูปโภคจากผู้ช าระเงินผ่านช่องทาง การให้บริการต่างๆ                 
ของธนาคาร ส าหรับธุรกรรม Bill Payment 
 

ข้อ 2.  หลักเกณฑ์เฉพำะส ำหรับบริกำร Direct Credit และ Bulk Credit (Same Day และ Next Day) 
 2.1  ผู้ ขอใช้บริการจะเป็นผู้จัดท าค าสั่งโอนเงิน โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับบัญชีเงินฝากของผู้ รับเงิน (ผู้ เป็นเจ้าหนีแ้ละ/หรือลูกหนี)้                  
ของผู้ขอใช้บริการ ช่ือธนาคารและสาขาของธนาคาร หมายเลขบัญชีเงินฝาก ประเภทบญัชีเงินฝาก และช่ือบญัชีเงินฝาก พร้อมทัง้จ านวนเงิน                     
ท่ีจะให้ธนาคารหกั / โอนเงินในคราวนัน้ๆ หรือตามรูปแบบท่ีธนาคารก าหนด และจดัสง่ไฟล์ข้อมลูให้ธนาคารผ่านช่องทาง FILE TRANSFER (FTP) 
และ/หรือรูปแบบอื่นใดท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร พร้อมทัง้หนังสือแจ้งรายละเอียดการหัก / โอนเงินของลูกค้าแต่ละรายของผู้ขอใช้บริการ                
และค าขอให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ และจากบญัชีลกูค้าของผู้ขอใช้บริการ ตามแบบและวิธีการท่ีธนาคารก าหนด  

2.2  การส่งค าสัง่โอนเงิน ผู้ขอใช้บริการจะต้องจดัส่งให้ธนาคารล่วงหน้า ก่อนก าหนดวนัโอนเงินไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วนัท าการธนาคาร
หากประสงค์จะขอยกเลิก หรือแก้ไขข้อมูล ค าสั่งโอนเงินจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนก าหนดวันโอนเงิน                     
ไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันท าการธนาคารตามวิธีการท่ีธนาคารก าหนด ทัง้นี  ้การขอยกเลิกค าสั่งโอนเงินจะขอยกเลิกเพียงบางส่วนไม่ได้                                  
และหากธนาคารได้ด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้กับลูกค้าของผู้ ขอใช้บริการแล้ว (ส าหรับบริการ Direct Credit) หรือสิน้สุดเวลา                              
Cut-Off Time ของระบบงาน Bulk Payment แล้วธนาคารสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมด่ าเนินการยกเลิกหรือแก้ไขข้อมลูดงักลา่วได้  

2.3  ผู้ ขอใช้บริการสามารถส่งค าสั่งโอนเงินให้กับธนาคารได้ไม่จ ากัดจ านวนครัง้ โดยไม่เกินจ านวนเงินท่ีผู้ ขอใช้บริการก าหนดไว้                          
ในใบค าขอใช้บริการนี ้ธนาคารตกลงจะท าการโอนเงินตามจ านวนเงินและข้อมูลท่ีระบุในค าสั่งโอนเงินของผู้ ขอใช้บริการท่ีน าส่งให้ธนาคาร                           
แตล่ะครัง้ให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีธนาคารก าหนด ตามวนัท่ีผู้ขอใช้บริการระบใุนข้อมลูท่ีจดัส่งให้ธนาคาร ซึ่งต้องไมต่รงกบัวนัหยดุท าการธนาคาร  
ส าหรับธุรกรรม Bulk Credit จะท าการโอนเงินให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีระบบงาน Bulk Payment ก าหนดไว้ 

2.4 ผู้ขอใช้บริการจะต้องน าเงินเข้าฝากไว้ในบญัชีผู้ขอใช้บริการตามจ านวนท่ีต้องการโอนรวมกบัค่าธรรมเนียมการโอน เพื่อให้ธนาคาร
สามารถหักเงินจากบัญชี และ/หรือเบิกถอนจากบัญชีได้ก่อนก าหนดวันโอนเงินอย่างน้อย 2 (สอง) วันท าการธนาคาร หากบัญชีเงินฝาก                              
ของผู้ ขอใช้บริการไม่มี เงินหรือมีเงินไม่พอจ่าย  ผู้ ขอใช้บริการยินยอมให้เป็นดุลยพินิจของธนาคารท่ีจะระงับบริการดังกล่าวในงวดนัน้ ๆ                                 
โดยธนาคารไมต้่องรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดขึน้  

2.5  ผู้ ขอใช้บริการสามารถขอรายงานผลการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากลูกค้าของผู้ ขอใช้บริการได้ท่ีส านัก / สาขาของธนาคารท่ีระบุ                        
ในค าขอใช้บริการนี ้หรือในรูปแบบอื่นใดท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

2.6  ส าหรับรายการโอนเงิน Bulk Credit หากมีข้อมลูท่ีถูก Reject สง่คืนจากบริษัท เนชัน่แนลไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ ากดั เน่ืองจากการโอนเงิน
ไม่สามารถด าเนินการได้เป็นผลส าเร็จ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ และธนาคารจะคืนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการภายในวันท่ี
ได้รับข้อมลู Reject สง่คืนและ/หรือวนัท่ีได้รับการช าระดลุคืนจากบริษัทเนชัน่แนลไอทีเอม็เอ๊กซ์ จ ากดั 
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         2.7 ส าหรับผู้ ขอใช้บริการ Bulk Credit ท่ีส่งค าสั่งโอนเงินโดยระบุเลขท่ีบัญชีเงินฝากและ PromptPay ของผู้ รับเงินรายเดียวกัน                
ในค าสั่งโอนเงินในคราวเดียว  ผู้ ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่าธนาคารจะโอนเงินให้ แก่ผู้ รับเงินรายนัน้  โดยใช้เฉพาะ PromptPay                             
เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ 

 

ข้อ 3.  หลักเกณฑ์เฉพำะส ำหรับบริกำร Direct Debit 
3.1  ผู้ ขอใช้บริการตกลงจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดท า “หนังสือยินยอมให้หักเงินในบัญชีเงินฝาก” ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด                

ท่ีธนาคารก าหนด เช่น รายละเอียดเก่ียวกับบัญชีเงินฝาก พร้อมทัง้จ านวนเงินท่ีจะให้ธนาคารหักจากบัญชีเงินฝาก ลูกค้า (ผู้ ช าระเงิน)                                 
ของผู้ขอใช้บริการ โดยผู้ขอใช้บริการจะเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่าย และผู้ขอใช้บริการจะด าเนินการให้ลูกค้า(ผู้ช าระเงิน)ของผู้ ขอใช้บริการลงนาม                   
ในหนงัสือยินยอมให้หกัเงินในบญัชีเงินฝากท่ีมีอยู่กบัธนาคาร และผู้ขอใช้บริการตกลงจะตรวจสอบลายมือช่ือลกูค้า (ผู้ช าระเงิน)ของผู้ขอใช้บริการ 
ให้เรียบร้อยก่อนท่ีจะจดัท าเป็นข้อมลูเงินโอนเพื่อน าสง่ให้ธนาคารด าเนินการหกับญัชีด้วยวิธีการในระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

3.2  ผู้ ขอใช้บริการจะเป็นผู้ จัดท าค าสั่งโอนเงิน โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับบัญชีเงินฝากของลูกค้า (ผู้ ช าระเงิน) ของผู้ ขอใช้บริการ  
หมายเลขบญัชีเงินฝาก ประเภทบญัชีเงินฝาก และช่ือบญัชีเงินฝาก พร้อมทัง้จ านวนเงินท่ีจะให้ธนาคารหกั / โอนเงินในคราวนัน้ หรือตามรูปแบบ               
ท่ีธนาคารก าหนด และจัดส่งไฟล์ข้อมูลให้ธนาคารผ่านช่องทาง FILE TRANSFER (FTP) และ/หรือรูปแบบอื่นใดท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 
พร้อมทัง้หนังสือแจ้งรายละเอียดการหกั / โอนเงินของลูกค้าแต่ละรายของผู้ขอใช้บริการ และหนงัสือยินยอมให้หักเงินในบญัชีเงินฝากของลูกค้า                 
(ผู้ช าระเงิน) แตล่ะรายของผู้ขอใช้บริการ ตามแบบและวิธีการท่ีธนาคารก าหนด 

3.3  การส่งค าสัง่โอนเงิน ผู้ขอใช้บริการจะต้องจดัส่งให้ธนาคารล่วงหน้าก่อนก าหนดวนัโอนเงินไม่น้อยกว่า 2 (สอง) วนัท าการธนาคาร
หากผู้ขอใช้บริการจะขอยกเลิก หรือแก้ไขข้อมูล ค าสัง่โอนเงิน จะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนก าหนดวนัโอนเงิน               
ไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) วันท าการธนาคาร ตามวิธีการท่ีธนาคารก าหนด ทัง้นีก้ารขอยกเลิกค าสั่งโอนเงินนัน้จะขอยกเลิกเพียงบางส่วนไม่ได้                            
และหากธนาคารได้ด าเนินการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากให้กบัผู้ขอใช้บริการ ธนาคารสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมด่ าเนินการยกเลิกหรือแก้ไขข้อมลูดงักลา่วได้ 

3.4  หากเงินในบัญชีเงินฝากของลูกค้าของผู้ ขอใช้บริการไม่มีเงินหรือมีไม่เพียงพอหักช าระหนี ้ผู้ ขอใช้บริการตกลงให้ถือว่าเป็น                                
การเรียกเก็บเงินไม่ได้ และให้เป็นดุลยพินิจของธนาคารท่ีจะระงับบริการดังกล่าวในคราวนัน้ ๆ โดยธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย                
ท่ีเกิดขึน้ 

3.5  ผู้ ขอใช้บริการสามารถขอรายงานผลการหักบัญชีเงินฝากของลูกค้าของผู้ ขอใช้บริการได้ ท่ีส านักงาน / สาขาท่ีระบุไว้                                       
ในค าขอใช้บริการนี ้หรือในรูปแบบอื่นใดท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

3.6  ผู้ ขอใช้บริการต้องด ารงเงินฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ ขอใช้บริการทุกขณะไม่ต ่ากว่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)                             
หรือตามท่ีธนาคารก าหนด 

3.7  ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับว่า ข้อมลูเลขท่ีบญัชีเงินฝากของลกูค้า (ผู้ช าระเงิน) ของผู้ขอใช้บริการท่ีธนาคารได้รับจากผู้ขอใช้บริการ
เป็นสาระส าคัญในการด าเนินการหักบัญชีเงินฝาก ธนาคารไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงช่ือบัญชีเงินฝากนัน้ ฉะนัน้เมื่อธนาคารได้หักบัญชีเงินฝาก                 
ของลูกค้า (ผู้ช าระเงิน) ของผู้ขอใช้บริการ หรือด าเนินการใดๆ ตามข้อมูลท่ีผู้ขอใช้บริการส่งให้ธนาคารแล้วให้ถือว่าธนาคารปฏิบติัโดยถูกต้อง                  
ทกุประการ  หากมีข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึน้จนเป็นเหตใุห้ธนาคารได้รับความเสียหาย ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมชดใช้ความเสียหายให้แก่ธนาคาร
จนครบถ้วนเตม็จ านวน ตามความเป็นจริง และสามารถพิสจูน์ได้ 

3.8  ผู้ ขอใช้บริการสามารถส่งค าสั่งโอนเงินให้กับธนาคารได้ไม่จ ากัดจ านวนครัง้ โดยไม่เกินจ านวนเงินท่ีผู้ ขอใช้บริการก าหนดไว้                      
ในใบค าขอใช้บริการนี ้ธนาคารตกลงจะท าการหกัเงินตามจ านวนเงินและข้อมลูท่ีระบใุนค าสัง่โอนเงินของผู้ขอใช้บริการท่ีน าส่งให้ธนาคารแตล่ะครัง้
ให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีธนาคารก าหนด ตามวนัท่ีผู้ขอใช้บริการระบใุนข้อมลูท่ีจดัสง่ให้ธนาคาร ซึง่ต้องไมต่รงกบัวนัหยดุท าการธนาคาร   
 

ข้อ 4.  หลักเกณฑ์เฉพำะส ำหรับบริกำร Payroll 
4.1  ผู้ขอใช้บริการจะเป็นผู้จดัท าค าสัง่โอนเงิน โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบับญัชีเงินเดือนพนกังานของผู้ขอใช้บริการท่ีต้องการให้ธนาคาร

ด าเนินการโอนเงินเข้าบญัชีในแต่ละคราว อาทิ หมายเลขบญัชีเงินฝาก และช่ือบญัชีเงินฝากพนักงานท่ีมีอยู่กับธนาคาร พร้อมทัง้จ านวนเงิน ท่ี                    
ผู้ขอใช้บริการจะจ่ายให้พนกังานแตล่ะราย หรือตามรูปแบบท่ีธนาคารก าหนด เพื่อให้ธนาคารน าเงินเข้าบญัชีเงินฝากของพนกังานของผู้ขอใช้บริการ
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ด้วยวิธีการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และจัดส่งไฟล์ข้อมูลเงินเดือนให้กับธนาคารผ่านช่องทาง FILE TRANSFER (FTP) และ/หรือรูปแบบอื่นใด                      
ท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร โดย 

(1)  ผู้ ขอใช้บริการจะจัดส่งรายงานหรือเอกสารแสดงรายละเอียดการน าเงินเข้าบัญชีเงินฝากพนักงานโดยมีข้อมูล อาทิ                       
ช่ือบัญชี หมายเลขบญัชีและจ านวนเงิน พร้อมกับเช็คของผู้ ขอใช้บริการ (ส าหรับกรณีสัง่จ่ายเช็คแทนการหักบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ)                      
ให้แก่ธนาคารก่อนวนัท่ีก าหนดจ่ายเงินเดือน หรือคา่จ้าง หรือคา่ตอบแทนอย่างอื่นให้กบัพนกังานอย่างน้อย 3 (สาม) วนัท าการธนาคาร 
  (2)  ผู้ขอใช้บริการสามารถส่งค าสัง่โอนเงินให้กบัธนาคารได้ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ โดยไมเ่กินจ านวนเงินท่ีผู้ขอใช้บริการก าหนด
ไว้ในใบค าขอใช้บริการนี ้ธนาคารตกลงจะท าการโอนเงินตามจ านวนเงินและข้อมลูท่ีระบใุนค าสัง่โอนเงิน/จ่ายเงินเดือนของผู้ขอใช้บริการท่ีน าส่ง                 
ให้ธนาคารแต่ละครัง้ให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีธนาคารก าหนด  ตามวันท่ีผู้ ขอใช้บริการระบุในข้อมูลท่ีจัดส่งให้ธนาคาร ซึ่งต้องไม่ตรงกับ                            
วนัหยดุท าการธนาคาร   

4.2 ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับว่า ข้อมลูเลขท่ีบญัชีเงินฝากพนกังานท่ีธนาคารได้รับจากผู้ขอใช้บริการเป็นสาระส าคญัในการโอนเงิน                
เข้าบญัชี ธนาคารไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงช่ือบัญชีเงินฝากนัน้ๆ ฉะนัน้เมื่อธนาคารได้น าเงินเข้าบญัชีเงินฝากพนักงานตามข้อมูลท่ีผู้ขอใช้บริการ                       
สง่ให้ธนาคารแล้ว ให้ถือวา่ธนาคารได้ปฏิบติัโดยถกูต้องทกุประการ หากมีข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึน้ธนาคารไมจ่ าต้องรับผิดชอบแตอ่ย่างใด 

4.3  การส่งค าสัง่โอนเงิน ผู้ขอใช้บริการจะต้องจดัส่งให้ธนาคารล่วงหน้าก่อนก าหนดวนัโอนเงินไม่น้อยกวา่ 3 (สาม) วนัท าการธนาคาร
หากประสงค์จะขอยกเลิก หรือแก้ไขข้อมูลค าสั่งโอนเงิน จะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันก าหนดโอนเงิน                    
ไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันท าการธนาคาร ตามวิธีการท่ีธนาคารก าหนด ทัง้นี ้การขอยกเลิกค าสั่งโอนเงิน จะขอยกเลิกเพียงบางส่วนไม่ได้                                
และหากธนาคารได้ด าเนินการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากให้กบัพนกังานของผู้ขอใช้บริการ ธนาคารสงวนสิทธิท่ีจะไมด่ าเนินการยกเลิกหรือแก้ไขข้อมลู
ดงักลา่วได้  

4.4  ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า การขอให้ธนาคารน าเงินเข้าบญัชีเงินฝากพนกังานตามค าขอใช้บริการนี ้ผู้ขอใช้บริการได้ท าความตกลงกบั
พนักงานแล้ว โดยผู้ ขอใช้บริการจะน าเงินเข้าฝากไว้ในบัญชีเงินฝากของผู้ ขอใช้บริการ เพื่อให้ธนาคารหักจากบัญชีและ/หรือเบิกถอน                                
ส าหรับด าเนินการโอนเข้าบัญชีเงินฝากพนักงานของผู้ ขอใช้บริการได้ภายในวนัท่ีก าหนดน าเงินเข้าบญัชีเงินฝากให้พนักงาน หากเงินในบัญชี                      
เงินฝากของผู้ขอใช้บริการมีไม่พอตามจ านวนท่ีจะต้องจ่ายให้พนักงานทัง้หมด ธนาคารทรงไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะไม่น าเงินเข้าบญัชี เงินฝากของพนกังาน               
ทุกรายได้ ในกรณีดงักล่าวผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับว่า ธนาคารได้ปฏิบติัถูกต้องแล้ว ผู้ขอใช้บริการ และ/หรือพนกังานไม่มีสิทธิยกเป็ นข้อกล่าว
อ้าง หรือเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ จากธนาคาร 

4.5  ผู้ขอใช้บริการสามารถขอรับรายงานผลการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากพนักงานจากธนาคารได้ท่ีส านัก/สาขาธนาคารตามท่ีระบุไว้                 
ในค าขอใช้บริการนี ้หรือในรูปแบบอื่นใดท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

 

ข้อ 5.  หลักเกณฑ์เฉพำะส ำหรับบริกำร Bill Payment 
5.1  ผู้ขอใช้บริการตกลงเปิดบญัชีเงินฝากไว้กบัธนาคารตามท่ีระบไุว้ในใบค าขอใช้บริการ เพือ่ใช้เป็นบญัชีรับช าระเงินให้ผู้ช าระเงินน าเงิน

เข้าบญัชีเพื่อช าระสินเช่ือ คา่สินค้า คา่บริการ และคา่สาธารณปูโภคให้แก่ผู้ขอใช้บริการ 
5.2 ธนาคารจะให้บริการรับช าระเงินแก่ผู้ ขอใช้บริการโดยไม่จ ากัดจ านวนครั ง้ และจ านวนเงินสูงสุดท่ีให้บริการได้ในแต่ละวัน                             

แตผู่้ช าระเงินแตล่ะรายจะสามารถช าระเงินได้ตามจ านวนครัง้ และจ านวนเงินท่ีธนาคารก าหนดไว้แตล่ะช่องทางการให้บริการของธนาคาร 
5.3 ผู้ขอใช้บริการตกลงและรับทราบว่า  กรณีผู้ ช าระเงินช าระเป็นเงินสด ธนาคารจะน าเงินเข้าบัญชีช าระเงินภายในวันท่ีผู้ ช าระเงิน                  

ท ารายการช าระเงินดังกล่าวเสร็จสิ น้สมบูรณ์  และกรณีท่ีผู้ ช าระเงินท ารายการช าระเงินเป็นเช็ค  ธนาคารจะน าเงินเข้าบัญชีรับช าระเงิน                             
เมือ่เช็คดงักลา่วเรียกเก็บเงินได้แล้วเท่านัน้ 

5.4 การใช้บริการรับช าระผา่นช่องทางการให้บริการตา่งๆ มีเง่ือนไขและข้อตกลง ดงันี ้
5.4.1 การใช้บริการผา่นเคาน์เตอร์ธนาคาร (COUNTER) 
ผู้ช าระเงินสามารถช าระเงินผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารเป็นเงินสด หรือเช็ค หรือการโอนเงินระหวา่งบญัชี และในกรณีท่ีผู้ช าระเงิน 

จะช าระเป็นเช็ค ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งให้ผู้ช าระเงินปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้
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(1)  การใช้บริการในเขตหกับญัชี เช็คท่ีผู้ช าระเงินน ามาช าระจะต้องเป็น (1) เช็คของธนาคาร หรือ (2) เช็คของธนาคารพาณิชย์อื่น    
ท่ีมีส านกังานหรือสาขาอยู่ในเขตหกับญัชีเดียวกนักบัเขตหกับญัชีของธนาคารสาขานัน้ เท่านัน้ 

(2)  การใช้บริการนอกเขตหกับญัชี ธนาคารจะรับช าระเฉพาะกรณีท่ีผู้ช าระเงินช าระด้วยเช็คของธนาคารเท่านัน้ 
5.4.2 การใช้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือ  (MOBILE BANKING) โดยผู้ ขอใช้บริการจะสามารถใช้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือ 

(MOBILE BANKING) ได้ เมื่อธนาคารเปิดให้บริการผา่นช่องทางนี ้
(1)  ผู้ช าระเงินสามารถใช้บริการผ่านทางโทรศพัท์มือถือหรืออปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีรองรับการใช้บริการ โดยต้องเป็นลกูค้า             

ท่ีได้สมคัรใช้บริการ MOBILE BANKING ของธนาคารเท่านัน้ 
(2)  ผู้ ช าระเงินสามารถใช้บริการผ่านทางโทรศัพท์มือถือห รืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีรองรับการใช้บริการ ได้ตามเวลา                  

และขัน้ตอนวิธีการปฏิบติัของบริการท่ีธนาคารได้ก าหนดไว้ซึง่ใช้บงัคบักบัลกูค้าท่ีใช้บริการ MOBILE BANKING โดยทัว่ไป 
5.5 ผู้ขอใช้บริการตกลงมีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

(1) จัดพิมพ์และจดัส่ง "ใบช าระเงินพิเศษ" ซึ่งระบุ รายละเอียดต่างๆ เช่น ช่ือบริษัทผู้ขอใช้บริการ ช่ือผู้ช าระเงิน รหัสอ้างอิง 
จ านวนเงิน  และวันครบก าหนดช าระเงิน  รวมทัง้รายการและรายละเอียดต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการช าระเงินให้ครบถ้วนให้แก่ผู้ ช าระเงิน                                   
เพือ่ใช้เป็นเอกสารประกอบในการน าเงินเข้าบญัชี โดยผู้ขอใช้บริการเป็นผู้ออกคา่ใช้จ่ายในการจดัพิมพ์และจดัสง่ใบช าระเงินพิเศษดงักลา่วเอง 

(2)  อธิบาย ชีแ้จง แนะน าขัน้ตอนและวิธีการช าระเงินตามข้อตกลงนีใ้ห้ผู้ช าระเงินทราบ 
(3)  แนะน าให้ผู้ ช าระเงินตรวจสอบและเก็บรักษาส าเนาใบช าระ เงินพิเศษทุกครัง้ ท่ีมีการช าระเงินซึ่งผู้ ขอใช้บริการ                               

จะถือว่าส าเนาใบช าระเงินพิเศษดังกล่าวเป็นหลักฐานในการช าระเงิน  อย่างไรก็ตามผู้ ขอใช้บริการมีหน้าท่ีแจ้งให้ผู้ ช าระเงินทราบว่าส าเนา                           
ใบช าระเงินพิเศษดงักลา่วไมใ่ช่ใบเสร็จรับเงิน และธนาคารไมต้่องคืนเงินท่ีได้รับช าระโดยวิธีการท่ีถกูต้องให้แก่ผู้ช าระเงินไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5.6 คู่สญัญาเข้าใจร่วมกนัว่า การกระท าใดๆ เพื่อช าระค่าสินเช่ือ ค่าสินค้า ค่าบริการ และค่าสาธารณูปโภคผ่านช่องทางการให้บริการ
ดงักลา่วข้างต้น หากได้กระท าไปโดยการใช้รหสัประจ าตวัของผู้ช าระเงินแล้วให้ถือเสมือนวา่ผู้ช าระเงินได้กระท าด้วยตนเอง 

5.7 เมื่อธนาคารได้น าเงินท่ีได้รับจากผู้ ช าระเงินเข้าบัญชีรับช าระเงินแล้วให้ถือว่าธนาคารได้น าเงินเข้าบัญชีให้แก่ผู้ ขอใช้บริการ                        
โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว โดยธนาคารไม่ต้องแจ้งผลการด าเนินการดงักล่าวให้ผู้ ช าระเงินทราบแต่อย่างใด  แต่ให้เป็นหน้าท่ีของผู้ช าระเงิน                     
ท่ีจะต้องติดตอ่สอบถามหรือตรวจสอบผลการด าเนินการด้วยตนเอง 
 

ข้อ 6.  หลักกณฑ์เงื่ อนไขเพิ่ มเติม กรณีที่ ผู้ขอใช้บริกำรจัดส่งข้อมูลให้ธนำคำรผ่ำนช่องทำง File Transfer (FTP)                              
และ E-Mail Address ของธนำคำร ต้องถือปฏบิัตดิังนี ้
                6.1  ในการใช้บริการรับ-ส่งข้อมูลผ่านช่องทาง File Transfer (FTP) ธนาคารก าหนดให้ผู้ ขอใช้บริการต้องเข้าใช้บริการช่องทาง                       
File Transfer (FTP) ด้วยรหสัประจ าตวั (User ID) และรหสั Password) ของผู้ขอใช้บริการตามเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด 
 6.2  ผู้ขอใช้บริการจะต้องรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์ พร้อมทัง้รหัสประจ าตวั (User ID และรหัส Password) ตามข้อ (6.1) ไว้ในท่ีมัน่คง
ปลอดภยัตลอดเวลา และให้ถือเป็นความลบัเฉพาะตวัไมแ่จ้งให้ผู้ ใดทราบ ในกรณีท่ีเกิดการสญูหายหรือสงสยัว่ารหสัประจ าตวั (User ID และรหสั
Password) ได้ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก ผู้ขอใช้บริการจะต้องติดต่อธนาคารเพื่อแจ้งระงบัการใช้งานทันที เพื่อให้ธนาคารยกเลิกการใช้งาน               
ของ รหสัประจ าตวั (User ID และรหสั Password) นัน้ 
 6.3  กรณีท่ีผู้ ขอใช้บริการต้องการระงับการใช้เคร่ืองมือโอนเงินผ่านช่องทาง File Transfer (FTP) ของธนาคาร ต้องแจ้งต่อธนาคาร                 
เป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้า เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 3 (สาม) วนัท าการธนาคาร 
                6.4  กรณีท่ีใช้ช่องทางการน าส่งข้อมูลผ่านทาง E-Mail Address ของธนาคาร เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในการรับ                  
และส่งข้อมูลระหว่างกัน และเป็นไปตามข้อก าหนดด้านความปลอดภัยของข้อมูลเบือ้งต้น ธนาคารจะก าหนด Password or Zip File Password 
เป็นรูปแบบ (Format) รหสัเพื่อใช้ระหวา่งธนาคารกบัผู้ขอใช้บริการ 
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ข้อ 7.  ค่ำบริกำรและกำรช ำระค่ำบริกำร 
7.1  ผู้ขอใช้บริการตกลงช าระคา่ธรรมเนียมการใช้บริการ คา่ธรรมเนียมการท าธุรกรรม และคา่ใช้จ่ายตา่งๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการใช้บริการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์นี  ้ในอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีธนาคารได้ประกาศก าหนด หรือตามท่ีธนาคารได้ตกลงไว้กับผู้ ขอใช้บริการ                           
(อตัราค่าธรรมเนียมท่ีตกลงดงักล่าว ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมได้ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการ
ทราบลว่งหน้าอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนั ซึง่ผู้ขอใช้บริการตกลงช าระคา่บริการในอตัราท่ีธนาคารได้แจ้งเปลี่ยนแปลงใหมด่งักลา่วนัน้
ทกุคราวไป) โดยผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีของผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กบัธนาคาร เพือ่ช าระคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว 

7.2  ส าหรับธุรกรรม Bulk Credit (Same Day – Next Day) ในกรณีการแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกข้อมูลใดๆ ท่ีได้น าส่งให้แก่
ธนาคารแล้ว ตามท่ีกล่าวในข้อ 2.2 หากข้อมลูนัน้ๆ ธนาคารได้ส่งให้แก่บริษัทเนชัน่แนลไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ ากัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว การเปลี่ยนแปลง
แก้ไขหรือยกเลิกข้อมูลทัง้หมด ผู้ขอใช้บริการจะต้องช าระค่าใช้จ่ายให้แก่ธนาคารในอตัราตามท่ีธนาคารได้ประกาศก าหนดไว้ โดยช าระในวนัท่ี                 
ได้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกข้อมลูนัน้ๆ  

7.3  ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารหกั / ถอนเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ ท่ีมีอยู่กบัธนาคาร เพื่อช าระค่าธรรมเนียม 
และ/หรือค่าใช้จ่าย และ/หรือภาระหนีส้ินอื่นใด และ/หรือภาระผูกพนัต่างๆ อนัอาจจะพึงมีขึน้จากการให้บริการตามบันทึกข้อตกลงฉบบันีข้อง                        
ผู้ขอใช้บริการให้แก่ธนาคารเป็นการหกักลบลบหนีไ้ด้ทุกเมื่อ และให้ถือว่าบนัทึกข้อตกลงฉบบันีเ้ป็นเอกสารหลกัฐานในการหกับญัชี หรือถอนเงิน
จากบญัชีของผู้ขอใช้บริการได้ โดยธนาคารไมจ่ าต้องท าหลกัฐานอื่นใดให้แก่ผู้ขอใช้บริการอีก 

 

ข้อ 8.  กำรสอบสวนและกำรด ำเนินกำรแก้ไขข้อผิดพลำด 
8.1  กรณีเกิดการผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบญัชีภายใต้วิธีท่ีก าหนดในข้อตกลงการใช้บริการฉบบันี ้ไม่ว่าเกิดจากความผิดพลาด                   

ของข้อมูลเอกสาร หลกัฐาน หรือรายละเอียดอื่นใด ผู้ ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิหักเงินจากบัญชีของผู้ ใช้บริการตามท่ี ระบุไว้                    
ในค าขอใช้บริการช าระคืนให้แก่ลูกค้าของผู้ ใช้บริการ ธนาคาร หรือบุคคลใดๆ แล้วแต่กรณี เพื่อเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ โดยธนาคาร                
ไมต้่องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบลว่งหน้าในการหกัเงินจากบญัชีของผู้ใช้บริการ 
    8.2  ในกรณีท่ีเงินในบญัชีผู้ขอใช้บริการมีไมเ่พียงพอให้ธนาคารหกับญัชี เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดตามท่ีระบไุว้ในข้อ 4.1 ของข้อตกลงฉบบันี ้
ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารมีสิทธิจ่ายเงิน เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดนัน้ไปก่อนและตกลงว่าจ านวนเงินซึง่ธนาคารได้จ่ายล่วงหน้าไปก่อนนั น้เป็นหนี ้             
ท่ีถึงก าหนดช าระทันที ซึ่งผู้ ขอใช้บริการจะต้องน าเงินท่ีธนาคารจ่ายแทนไปมาช าระคืนพร้อมด้วยดอกเบีย้ให้แก่ธนาคารในทันทีท่ีถูกทวงถาม                   
หากผู้ขอใช้บริการไม่สามารถช าระเงินคืนให้แก่ธนาคารได้ทนัที ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารคิดดอกเบีย้ของจ านวนเงินท่ีคงค้างช าระนัน้
ได้ ในอตัราดอกเบีย้สงูสดุกรณีผิดนดัช าระหนีต้ามสญัญาตามประกาศของธนาคาร เร่ืองอตัราดอกเบีย้เงินให้สินเช่ือท่ีมีผลบงัคบัใช้กบัลกูค้าผู้กู้ เงิน
หรือลกูหนีข้องธนาคารในขณะนัน้ ทัง้นี ้นบัจากวนัท่ีธนาคารได้ช าระเงินแทนผู้ขอใช้บริการ จนถึงวนัท่ีผู้ขอใช้บริการน าเงินมาช าระคืนให้แก่ธนาคาร
จนเสร็จสิน้ 

8.3  การให้บริการตามค าขอใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์นี ้เป็นการด าเนินการเพื่อประโยชน์ในการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของ                              
ผู้ขอใช้บริการให้เป็นไปได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ดงันัน้ การด าเนินการดงักล่าวไม่ว่าด้วยประการใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือท าให้เกิดความ
เสียหาย ผู้ขอใช้บริการตกลงจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีกับธนาคาร เพื่อให้ด าเนินการสอบสวนให้ได้มาซึ่งหลกัฐานและข้อเท็จจริงเก่ียวกับ                   
การผิดพลาดดังกล่าว โดยธนาคารจะด าเนินการสอบสวนข้อผิดพลาดในการโอนเงิน ท่ีได้รับแจ้งจากผู้ ขอใช้บริการและแจ้งผลการสอบสวน                        
ให้ผู้ขอใช้บริการทราบภายใน 7 (เจ็ด) วนั นับแต่วนัท่ีธนาคารทราบผลการสอบสวนนัน้ พร้อมทัง้ด าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดให้เสร็จสิน้ภายใน               
30 (สามสิบ) วันท าการ นับแต่วันท่ีธนาคารได้รับทราบถึงข้อผิดพลาดดังกล่าว หากธนาคารได้รับความเสียหายจากข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้                          
จากผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการยินยอมชดใช้คา่เสียหายท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดจนครบถ้วน 

8.4  ในการด าเนินการหักบัญชีอัตโนมัติตามค าขอใช้บริการนี ้หากมีความเสียหายเกิดขึน้จากข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้จากธนาคาร                    
ธนาคารจะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายท่ีเกิดขึน้ตามปกติท่ีย่อมเกิดขึน้ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดจากพฤติการณ์พิเศษ                    
ไม่ว่ากรณีใดๆ หรือเหตสุดุวิสยั หรือเหตอุื่นใดท่ีอยู่นอกเหนือความคาดหมายหรือการควบคมุของธนาคาร เป็นเหตใุห้การให้บริการตามข้อก าหนด
และเง่ือนไขของค าขอใช้บริการนีเ้กิดขดัข้องหรือเกิดอปุสรรคต่อการใช้งานหรือข้อมลูผิดพลาดหรือไม่สามารถให้บริการได้  เช่น ระบบคอมพิวเตอร์
ของธนาคารหรือระบบสื่อสารขดัข้องหรือไมส่ามารถใช้งานได้ชัว่คราวเพราะกระแสไฟฟ้าขดัข้อง หรือปัญหาทางด้านพลงังาน ภยัพิบติัทางธรรมชาติ 
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การกระท าของบุคคล การกระท าหรือนโยบายของหน่วยงานรัฐ อคัคีภัย การประท้วง  การนัดหยุดงาน การจลาจล สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร์                  
หรือข้อมูลท่ีเป็นอนัตรายต่างๆ (Harmful Data) การขดัข้องของระบบงาน หรือการส่งสญัญาณเช่ือมต่อไม่ท างานหรือล้มเหลว หรือเหตุอื่นๆ ใด                 
ในท านองเดียวกนันี ้ผู้ขอใช้บริการตกลงจะไมย่กเอาเหตดุงักลา่วเป็นข้อเรียกร้องให้ธนาคารรับผิดใดๆ ทัง้สิน้ 

 

ข้อ 9.  เงื่อนไขควำมรับผิดของธนำคำรและของผู้ขอใช้บริกำร ส ำหรับบริกำรทำงอเิลก็ทรอนิกส์                                                                                           
  9.1  ผู้ขอใช้บริการจะต้องตรวจสอบรายละเอียดของการท ารายการแต่ละครัง้ให้ถูกต้องก่อนท ารายการ กรณีการท ารายการผิดพลาด                
ผู้ขอใช้บริการจะต้องน าข้อมูลเก่ียวกับวนัและเวลาท่ีท ารายการ สถานท่ีท ารายการ เลขท่ีบญัชีท่ีเก่ียวข้องของผู้ ขอใช้บริการ และผู้อื่นท่ีเก่ียวข้อง 
ประเภทของรายการ และจ านวนเงินท่ีโอน พร้อมทัง้รหสัอ้างอิง ( Reference number) ของรายการดงักลา่วมาติดต่อธนาคารทนัที ทัง้นี ้ธนาคารจะ
ด าเนินการตรวจสอบข้อผิดพลาดดงักลา่วพร้อมทัง้ด าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดให้เสร็จสิน้ภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัแตว่นัท่ีธนาคารได้รับแจ้ง 

9.2 ผู้ใช้บริการตกลงวา่ ความรับผิดของธนาคารในการให้บริการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ มีดงันี ้
(1)  ธนาคารปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามค าสั่งโอนเงินจนเป็นเหตุให้ผู้ รับเงินไม่ได้รับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์                      

ภายในเวลาท่ีก าหนด เว้นแต่ความเสียหายนัน้เกิดจากผู้ขอใช้บริการมีเงินในบญัชีไม่พอ หรือผู้ขอใช้บริกา รไม่มีหรือถูกระงบัการใช้วงเงินสินเช่ือ              
ของธนาคาร หรือการโอนเงินจะเป็นผลให้ยอดเงินในบัญชีเกินกว่าวงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไว้กับธนาคาร หรืออยู่ระหว่างด าเนินการทางกฎหมาย                    
หรือธนาคารได้แจ้งให้ผู้ ขอใช้บริการทราบถึงความขดัข้องของการโอนเงินอยู่แล้วก่อนหรือในขณะท ารายการโอนเงิน  หรือผู้ขอใช้บริการปฏิบัติ                  
ผิดเง่ือนไขหรือข้อตกลงกบัธนาคาร หรือเป็นเหตสุดุวิสยั 

(2)  ธนาคารมิได้ปฏิบัติตามค าสั่งอายัดเคร่ืองมือโอนเงินของผู้ ขอใช้บริการ หรือการโอนเงินท่ีมี ข้อตกลงล่วงหน้า                              
และตอ่มาเกิดรายการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ขึน้ 

(3)  ธนาคารยงัไมไ่ด้สง่มอบเคร่ืองมือโอนเงินให้แก่ผู้ขอใช้บริการและเกิดรายการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์โดยมิชอบขึน้ 
  (4)  เกิดรายการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์โดยมิชอบ และมิใช่ความผิดของผู้ขอใช้บริการ 

9.3  ภายใต้ข้อ 9.2 ข้างต้น ในกรณีท่ีมีความเสียหายใดๆ เกิดขึน้แก่ธนาคารอนัเน่ืองมาจากการใช้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์            
ของผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบคา่เสียหายตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดให้แก่ธนาคารโดยสิน้เชิงและไมม่ีเง่ือนไขแตอ่ย่างใดทัง้สิน้  

 

ข้อ 10.  กำรเกบ็รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูล 
ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารเก็บรวบรวม และใช้ข้อมลูของผู้ขอใช้บริการท่ีให้ไว้หรือมีอยู่กบัธนาคาร หรือให้ผา่นธนาคาร หรือท่ีธนาคาร

ได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์ท่ีจ าเป็นเพื่อการให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการ ตลอดจนการด าเนินการตามค าขอของผู้ขอใช้บริการ
ก่อนเข้าท าสัญญา รวมทัง้การมอบหมายงานให้ผู้ อื่น ท่ีสนับสนุนการให้บริการของธนาคาร  ไม่ว่าจะเก่ียวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ                              
งานติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถามหนี ้หรืองานอื่นใดก็ตาม การโอนสิทธิและหรือหน้าท่ี การปฏิบัติตามกฎหมาย การบริหารความเสี่ยง                    
การควบคมุก ากับตรวจสอบ การบริหารจัดการภายในองค์กร การจดัการข้อร้องเรียน และ/หรือเพื่อวตัถุประสงค์อื่นใดท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินการ 
ของธนาคารอย่างมีนยัส าคญั หรือเพื่อให้ธนาคารสามารถให้บริการได้อย่างเป็นธรรมและตอ่เน่ือง และผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารเปิดเผยข้อมลู
ดงักลา่วให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ผู้ ให้บริการภายนอก ตวัแทนของธนาคาร ผู้รับจ้างช่วงงานต่อ (ถ้ามี) พนัธมิตรทางธุรกิจ              
ท่ีออกผลิตภัณฑ์ร่วมกัน (Co-Brand) ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายนอก บริษัทข้อมูลเครดิต บริษัทจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
บริษัทบริหารสินทรัพย์ ผู้ สนใจจะเข้ารับโอนสิทธิ ผู้ รับโอนสิทธิ ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย และ/หรือหน่วยงาน/องค์กร/นิติบุคคลใดๆ ท่ีมีสญัญา                       
อยู่กบัธนาคาร และยินยอมให้ผู้รับข้อมลูจากธนาคารดงักล่าวเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูต่อไปได้ภายใต้วตัถุประสงค์นัน้ รวมทัง้ยินยอมให้
ส่ง และ/หรือโอนข้อมลูไปเก็บไว้บน Server/Cloud ในประเทศต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ในกรณีท่ีประเทศของผู้ รับข้อมลูมีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูล
สว่นบคุคลไม่น้อยกวา่ประเทศไทย หรือในกรณีท่ีเป็นการสง่หรือโอนภายใต้ขอบเขตของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล การเปิดเผย
ข้อมลูข้างต้นไมร่วมถึงการเปิดเผยข้อมลูท่ีมีวตัถปุระสงค์อนัต้องขอความยินยอมภายใต้ขอบเขตของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 
เช่น เพื่อเสนอผลิตภณัฑ์ บริการ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ของผู้รับข้อมลูจากธนาคาร ทัง้นี ้รายละเอียดอื่นๆ และสิทธิของผู้ขอใช้บริการ ปรากฏตาม

นโยบายความเป็นสว่นตวั (Privacy Policy) บนเวบ็ไซต์ของธนาคาร https://www.tcrbank.com/ 
 

https://www.tcrbank.com/
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ข้อ 11.  หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ 
11.1  ธนาคารจะท าการโอนเงินตามข้อมูลท่ีระบุในค าสั่งโอนเงินท่ีผู้ ขอใช้บริการส่งให้ธนาคารแต่ละครั ง้ โดยกรณีท่ีบริการใด                             

ธนาคารต้องหักบัญชีเงินฝากของผู้ ขอใช้บริการเพื่อโอนเงินตามค าสั่งโอนเงินของผู้ ขอใช้บริการแล้ว ผู้ ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารหักเงิน                    
จากบญัชีเงินฝากของผู้ ขอใช้บริการเป็นจ านวนเงินเท่ากับเงินโอนท่ีขอให้ธนาคารโอนเข้าบัญชีผู้ รับเงิน รวมทัง้ค่าธรรมเนียมท่ีต้องช าระให้แก่
ธนาคาร (ถ้ามี) โดยธนาคารไม่จ าต้องแจ้งรายละเอียดการหักเงินในบญัชีเงินฝากแก่ผู้ขอใช้บริการอีก  และเมื่อธนาคารได้ด าเนินการดงักล่าวแล้ว               
ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ถือว่าธนาคารได้ให้บริการโดยถูกต้องและครบถ้วน  โดยธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบหากค าสั่งโอนเงินมีข้อมูลท่ีไม่ถูกต้อง                 
และธนาคารได้ด าเนินการไปตามข้อมลูดงักลา่วแล้ว 

11.2 ผู้ ขอใช้บริการยอมรับว่า  ในกรณี ท่ีธนาคารไม่ได้รับค าสั่งโอนเงินและ /หรือผู้ ขอใช้บริการระบุหมายเลขบัญ ชีเงินฝาก                                
หรือ PromptPay ไม่ถกูต้อง หรือธนาคารไมส่ามารถโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากและ/หรือไม่สามารถหกัเงินในบญัชีเงินฝากได้ไม่วา่ด้วยเหตใุดๆ ก็ตาม 
(รวมทัง้เหตสุดุวิสยัด้วย) หรือเงินในบญัชีของผู้ขอใช้บริการมีไม่เพียงพอให้หกับญัชีตามค าสั่ง โอนเงินของ ผู้ขอใช้บริการให้ถือว่าธนาคารไม่ต้อง
ให้บริการในครัง้นัน้ๆ โดยผู้ขอใช้บริการไมม่ีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากธนาคาร 

11.3 ในกรณีท่ีธนาคารได้น าเงินเข้าบัญชีให้แก่ผู้ขอใช้บริการแล้วหากมีกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการจะต้องคืนเงินจ านวนใดๆ ให้แก่ธนาคาร                    
ผู้ขอใช้บริการตกลงคืนเงินจ านวนนัน้ ๆ ให้แก่ธนาคารทนัทีท่ีได้รับแจ้งจากธนาคาร นอกจากนี ้ถ้าการท่ีผู้ขอใช้บริการต้องคืนเงินให้แก่ธนาคารนัน้ 
เป็นกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการต้องรับผิดชอบด้วยแล้ว ผู้ขอใช้บริการยินยอมเสียดอกเบีย้ ของเงินจ านวนดังกล่าวให้แก่ธนาคารในอตัราสูงสุด  ทัง้นี ้                
ตัง้แตว่นัท่ีธนาคารได้น าเงินเข้าบญัชีให้แก่ผู้ขอใช้บริการเป็นต้นไป 

11.4  ในกรณีท่ีธนาคารไม่สามารถหักเงินค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ ท่ีผู้ ขอใช้บริการจะต้องช าระให้แก่ธนาคา                    
รจากบญัชีของผู้ขอใช้บริการได้ไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมและรับทราบว่าผู้ขอใช้บริการมีภาระหนีค้้างช าระกับธนาคาร               
ตามจ านวนเงินดงักล่าว ซึ่งเป็นหนีท่ี้ถึงก าหนดช าระโดยพลนั และผู้ขอใช้บริการตกลงจะช าระหนีด้งักล่าวคืนให้แก่ธนาคาร พร้อมด้วยดอกเบี ้ย               
กรณีผิดนดัช าระหนี ้รวมทัง้ยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทอื่นใดท่ีผู้ขอใช้บริการมีอยู่กบัธนาคารเพื่อช าระหนีด้งักลา่วคืน
ให้แก่ธนาคารได้ 
            11.5  ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารติดต่อ สอบถาม ตรวจสอบ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดบางประการหรือทัง้หมด                
ของผู้ขอใช้บริการให้แก่สถาบนัการเงิน บคุคล หรือนิติบคุคลใดๆ ก็ได้ ในกรณีท่ีจ าเป็นหรือในกรณีท่ีธนาคารเห็นสมควรตัง้แตว่นัท่ีท าค าขอใช้บริการ
ฉบบันี ้และให้ความยินยอมนีม้ีอยู่ตลอดไปจนกวา่จะได้มีการยกเลิกการใช้บริการกบัธนาคาร หรือการบอกเลิกข้อตกลงฉบบันี  ้
            11.6  ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า จะไม่เปิดเผย หรืออนุญาตให้พนักงาน ตวัแทน หรือผู้แทนเปิดเผยข้อมูลใดๆ ซึ่งโดยสภาพหรือท่ีธนาคาร
ก าหนดว่าเป็นความลบั (รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะข้อมลูท่ีเก่ียวกบัข้อความในบนัทึกนี)้ แก่บคุคลใดๆ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลกัษณ์
อกัษรของธนาคารไม่ว่าเวลาใด เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือตามค าสัง่ศาล หากเกิดความเสียหายใดๆ เน่ืองจากการท่ี                        
ผู้ขอใช้บริการเปิดเผยข้อมูลอนัเป็นความลบัแก่บุคคลภายนอกโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคาร ผู้ขอใช้บริการจะต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึน้แตผู่้ เดียว 
              11.7  ผู้ขอใช้บริการตกลงปฏิบติัตามข้อตกลงเง่ือนไขการใช้บริการฉบบันีต้ลอดจนปฏิบติัตามคู่มือและเอกสารอธิบายวิธีการใช้บริการ
ของธนาคารและตกลงปฏิบัติตามข้อก าหนดและเง่ือนไขการใช้บริการ คู่มือ และเอกสารอธิบายวิธีการใช้บริการท่ีจะได้ก าหนดเพิ่มเติม แก้ไข               
หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ในอนาคตโดยธนาคารจะประกาศไว้ในเวบ็ไซต์ธนาคารหรือโดยวิธีการอื่นใดท่ีธนาคารจะก าหนด 

ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมและ/หรือเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข ตลอดจนค่าธรรมเนียมใน
การให้บริการตามค าขอใช้บริการฉบบันีไ้ด้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 30 (สามสิบ) วนั โดยประกาศบนเว็บไซต์
ธนาคารหรือแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือวิธีการอื่นตามท่ีธนาคารก าหนด 
             11.8  ธนาคารมีสิทธิท่ีจะไมใ่ห้บริการหรือระงบัการให้บริการชั่วคราวหรือยกเลิกการให้บริการประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทัง้หมดเมื่อใด 
ก็ได้ โดยแจ้งให้ผู้ ขอใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  30 วันตามวิธีการท่ีธนาคารก าหนดเว้นแต่ผู้ ขอใช้บริการปฏิบัติ                    
ผิดสญัญาหรือผู้ขอใช้บริการเลิกกิจการ/ตกเป็นผู้มีหนีสิ้นล้นพ้นตวั/ถูกศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์/ล้มละลาย/ร้องขอ ถกูร้องขอสัง่ให้ฟืน้ฟกิูจการหรือมีเหตุ
จ าเป็นอื่นใดท่ีธนาคารไมอ่าจแจ้งลว่งหน้าได้ ธนาคารมีสิทธิระงบัหรือยกเลิกการให้บริการดงักลา่วข้างต้นได้ทนัที 
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กรณีผู้ขอใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการทกุประเภทหรือประเภทหนึ่งประเภทใดก็ตามต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ธนาคาร
ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 (สามสิบ) วนั ตามวิธีการท่ีธนาคารก าหนด 

11.9 ในกรณีท่ีธนาคารมีการลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ขอใช้บริการตามข้อตกลงนี  ้ผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่คัดลอก เลียนแบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของธนาคาร หรือน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของธนาคารไปจ าหน่ายหรือน าไปให้ผู้อื่นใช้โดยเดด็ขาด 

11.10 ผู้ ขอใช้บริการตกลงว่านอกเหนือไปจากบริการตามท่ีระบุไว้ในข้อตกลงนีแ้ล้ว หากธนาคารก าหนดและแจ้งให้ผู้ ขอใช้บริการ
สามารถระบุ PromptPay แทนการระบุเลขท่ีบญัชีเงินฝากในค าสัง่โอนเงินของบริการใดเพิ่มเติมในภายหน้า และหากผู้ขอใช้บริการได้ใช้บริการ
ดงักลา่วแล้ว ผู้ขอใช้บริการยอมรับวา่การใช้บริการดงักลา่วถือเป็นการยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไขการใช้บริการตามท่ีธนาคารประกาศหรือแจ้งให้
ทราบนัน้ 

11.11 เอกสารหรือหนงัสือใดๆ ท่ีธนาคารสง่ไปยงัผู้ขอใช้บริการตามท่ีอยู่ และ/หรือส านกังาน ตามท่ีแจ้งไว้ในใบค าขอใช้บริการนีใ้ห้ถือวา่ 
 ผู้ขอใช้บริการได้ทราบข้อความในเอกสารหรือหนงัสือนัน้ๆ แล้ว 

11.12  นอกเหนือจากวิธีปฏิบติัข้างต้น ให้ถือตามประเพณีปฏิบติัของธนาคารด้วย 

11.13 บันทึกค าขอใช้บริการและข้อตกลงการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ นี ไ้ด้จัดท าขึน้  2 ฉบับ มี ข้อความถูกต้องตรงกัน                                  
และผู้ขอใช้บริการได้รับมอบเอกสารข้อตกลง และ/หรือสญัญาการให้บริการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์นีเ้ป็นหลกัฐานแล้ว 1 ฉบบั 


