ใบคําขอใชบริการทางอิเล็กทรอนิกส
เรียน ผูจัดการธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) สํานัก / สาขา …………………………………………………….
ขาพเจามีความประสงคจะขอใชบริการทางอิเล็กทรอนิกสของธนาคาร ตามรายละเอียด ดังตอไปนี้
 ขอสมัครใชบริการ
 ขอเปลี่ยนแปลง/แกไขรายละเอียด
 ขอยกเลิกการใชบริการ
1. รายละเอียดผูสมัครขอใชบริการ
1.1 ขอมูลนิติบุคคล
ชื่อนิติบุคคล .............................................................................................................................................................................
ที่ตั้ง(จดทะเบียน).......................................................................................................................................................................
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………
สถานที่จัดสงเอกสาร
 ที่อยูเดียวกับที่ตั้งจดทะเบียน
 อื่นๆ (โปรดระบุ)
.................................................................................................................................................................................................
1.2 ขอมูลผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล
ชื่อ-นามสกุล................................................................................................. ตําแหนง...........................................................
บัตรประจําตัวประชาชน / อื่นๆ........................................................เลขที่............................................................................หมดอายุ
วันที่.............................................................................
ชื่อ-นามสกุล....................................................................................................ตําแหนง ..........................................................
บัตรประจําตัวประชาชน / อื่นๆ........................................................เลขที่............................................................................
หมดอายุวันที่......................................................................................
1.3 ขอมูลของผูติดตอ
(1)ชื่อ-นามสกุล.....................................................................................................โทรศัพท.....................................................
E-Mail Address……………………………………………………..…………………….……
(2)ชื่อ-นามสกุล.....................................................................................................โทรศัพท....................................................
E-Mail Address……………………………………………………..…………………….……
2. ประเภทธุรกรรมทางการเงินที่ประสงคจะใชบริการ
2.1 ประเภทธุรกรรม
 Direct Credit
 Direct Debit
 Payroll
 Bulk Credit Same Day
 Bulk Credit Next Day
2.2 ประเภทบริการ (Service Code)
 เงินเดือน / คาจาง / บําเหน็จบํานาญ
 เงินปนผล
 ดอกเบี้ย
 ชําระคาสินคาและบริการ
 ชําระคางวดเงินกู
 ขายหลักทรัพย  คืนภาษี
 อื่นๆ.............................
3.รายละเอียดบัญชีในการทําธุรกรรม
เพื่อเปนบัญชีหลักสําหรับการทําธุรกรรมประเภทตางๆ ตามขอ 2.และ/หรือหักคาธรรมเนียมการใชบริการ ซึ่งเปนบัญชีที่ขาพเจามีอํานาจใน
การทําธุรกรรมประเภทตางๆ ตามที่ไดระบุไว (ระบุเปนประเภทออมทรัพยหรือกระแสรายวันเทานั้น)
 เพิ่ม
 ยกเลิก
 เพิ่ม
 ยกเลิก
ชื่อบัญชี................................................................................... ชื่อบัญชี...................................................................................
เลขที่บัญชี ..………………………………………………………. เลขที่บัญชี ..……………………………………………………….
สําหรับการทําธุรกรรม
สําหรับการทําธุรกรรม
Direct Credit
 Direct Debit
 Payroll Direct Credit
 Direct Debit
 Payroll
Bulk Credit Same Day Bulk Credit Next Day
Bulk Credit Same Day Bulk Credit Next Day

4.ชองทางการนําสงขอมูลใหกับธนาคาร
 File Transfer (FTP)
 แผนบันทึกขอมูล (Diskette)
 อื่นๆ (ระบุ).........................................................................................................
5. เอกสารประกอบใบคําขอใชบริการ
 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 รายงานการประชุม
 บัตรประจําตัวประชาชนกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทน
6. ลงนามขอใชบริการ
ขาพเจาในฐานะผูขอใชบริการขอรับรองวา
ขอมูลและรายละเอียดที่ขาพเจาไดใหไวขางตนทั้งหมดถูกตองและตรงตามความเปนจริงทุก
ประการและขาพเจาไดอานขอความเปนที่เขาใจ โดยยินดีจะปฏิบัติและยอมเขาผูกพันตามเงื่อนไขและขอตกลงที่ไดแนบทายใบคําขอฉบับนี้
และตามระเบียบที่ธนาคารกําหนดไวทุกประการ
รวมทั้งใหถือวาขอมูลและรายละเอียดที่ขาพเจาไดใหไวขางตนเปนสวนหนึ่งของสัญญา
ขอตกลงดวย เพื่อเปนหลักฐานขาพเจาจึงขอลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญ (ถามี) ไวขางทายนี้เปนสําคัญ
ตัวอยางตราประทับ (ถามี)
ลายมือชื่อผูมีอํานาจ
……………………………………………………………
ชื่อ-นามสกุลของผูมีอํานาจ
……………………………………………………………
ตําแหนง
……………………………………………………………
วันที่
……………………………..........................................
ลายมือชื่อผูมีอํานาจ
ชื่อ-นามสกุลผูมีอํานาจ
ตําแหนง
วันที่
7.สําหรับธนาคาร
สําหรับสาขา
ผูตรวจสอบลายมือชื่อ/ขอมูล
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
วันที่
สําหรับสํานักงานใหญ
ผูบันทึกขอมูล
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
วันที่

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

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

ผูมีอํานาจอนุมัติ (สาขา)
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
วันที่

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

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

ผูตรวจสอบ(การบันทึกขอมูล)
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
วันที่

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

ขอตกลงการใชบริการทางอิเล็กทรอนิกส
ขาพเจาผูมีนามดังปรากฏชื่อและที่อยูใน “ใบคําขอใชบริการทางอิเล็กทรอนิกส” ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูขอใชบริการ” ตกลง
ยินยอมปฏิบัติ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอ ย จํา กัด (มหาชน) ซึ่ งตอไปนี้เรีย กวา “ธนาคาร” กํ าหนดไวในขอตกลงการ
ใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส ดังนี้
ขอ 1.การใหบริการ
ธนาคารตกลงใหบริการและผูขอใชบริการตกลงรับบริการโดย
1.1 ใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการที่มีอยูกับธนาคาร เพื่อชําระหนี้ และ/หรือภาระผูกพันตางๆ ใหกับลูกคา
ของผูขอใชบริการ โดยการโอนเงินเขาบัญชีลูกคา/ผูรับเงิน ของผูขอใชบริการ ที่ธนาคาร สําหรับธุรกรรม Direct Credit
1.2 ใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการที่มีอยูกับธนาคาร เพื่อชําระหนี้ และ/หรือภาระผูกพันตางๆ ใหกับลูกคา
ของผูขอใชบริการ โดยการโอนเงินเขา บัญชีลูกคา/ผูรับเงินของผูขอใชบริการที่ธนาคารอื่น สําหรับธุรกรรม Bulk Credit (Same Day-Next
Day)
1.3 ใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของลูกคา (ลูกหนี้) ของผูขอใชบริการที่มีอยูกับธนาคาร เพื่อชําระหนี้ และ/หรือภาระผูกพัน
ตางๆ ใหกับผูขอใชบริการ โดยการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารประเภทกระแสรายวัน /ออมทรัพยของผูขอใชบริการตามที่ไดแจงไวในใบคําขอใช
บริการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ สําหรับธุรกรรม Direct Debit
1.4 ใหธนาคารดํ าเนินการหักเงินจากบัญชีเงิ นฝากของผู ขอใชบ ริการหรื อเรียกเก็ บเงินตามเช็คเพื่อ จายเงิน เดือน ค า จาง และ
คาตอบแทนอื่นๆ ใหแกพนักงาน/ลูกจางของผูใชบริการ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “พนักงาน” โดยโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของพนักงานที่มีอยูกับ
ธนาคารตามวิธีการที่ไดระบุไวในคําขอใชบริการนี้ สําหรับธุรกรรม Payroll
ขอ 2. ขั้นตอนและเงื่อนไขการใหบริการ
2.1 ขั้นตอนและเงื่อนไขการใหบริการสําหรับธุรกรรม Direct Credit และ Bulk Credit (Same Day และ Next Day)
2.1.1 การใหบริ การหั ก / โอนเงิ นภายในธนาคาร (Direct Credit) และการใหบริ การหั ก /โอนเงินระหวางธนาคาร (Bulk
Credit) นั้น ผูขอใชบริการจะเปนผูจัดทําขอมูลเงินโอนโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากของลูกคา (ผูเปนเจาหนี้และ/หรือลูกหนี้) ของผู
ขอใชบริการ ชื่อธนาคารและสาขาของธนาคาร หมายเลขบัญชีเงินฝาก ประเภทบัญชีเงินฝาก และชื่อบัญชีเงินฝาก พรอมทั้งจํานวนเงิ นที่จะ
ใหธนาคารหัก / โอนเงินในคราวนั้นๆ นําสงใหธนาคารทราบลวงหนากอนกําหนดวันโอนเงินไมนอยกวา 3 (สาม) วันทําการธนาคาร โดย
ธนาคารจะดําเนินการหัก /โอนเงินใหภายในวันที่ระบุไวในขอตกลง
2.1.2 ผูขอใชบริการจะจัดทําและจัดสงไฟลขอมูลโอนเงินตามรูปแบบที่ธนาคารกําหนด ดังมีรายละเอียดในขอ 2.1.1 ขางตน
ใหธนาคารในรูปของแผนบันทึกขอมูลคอมพิวเตอร (DISKETTE) และ/หรือนําสงผานชองทาง FILE TRANSFER (FTP) และ/หรือรูปแบบอื่น
ใดที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร พรอมทั้งหนังสือแจงรายละเอียดการหัก / โอนเงินของลูกคาแตละรายของผูขอใชบริการ และคําขอให
ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการ และจากบัญชีลูกคาของผูขอใชบริการ ตามแบบและวิธีการที่ธนาคารกําหนด
2.1.3 การสงขอมูลโอนเงิน ผูขอใชบริการจะตองจัดสงใหธนาคารลวงหนา กอนวันกําหนดโอนเงินไมนอยกวา 3 (สาม) วันทํา
การธนาคาร
หากประสงคจะขอยกเลิก หรือแกไขขอมูล จะตองแจงใหธนาคารทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรกอนวันกําหนดโอน
เงินไมนอยกวา 3 (สาม) วันทําการธนาคาร ทั้งนี้ การขอยกเลิกคําสั่งโอนเงิน จะขอยกเลิกเพียงบางสวนไมได และหากธนาคารไดดําเนินการ
โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหกับลูกคาของผูขอใชบริการแลวธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะไมดําเนินการยกเลิกหรือแกไขขอมูลดังกลาวได
2.1.4 ธนาคารตกลงจะนําเงินโอนเขาบัญชีเงินฝากใหกับลูกคาของผูขอใชบริการ พรอมทั้งจัดสงหนังสือรับรองการหักภาษี ณ
ที่จาย (ถามี) ใหกับลูกคาของผูขอใชบริการ หรือผูขอใชบริการ แลวแตกรณี ตามวันที่ผูขอใชบริการระบุในขอมูลที่จัดสงใหธนาคาร ซึ่งตองไม
ตรงกับวันหยุดทําการธนาคาร
2.1.5 ผูขอใชบริการจะตองนําเงินเขาฝากไวในบัญชีผูขอใชบริการ ตามจํานวนที่ตองการโอนรวมกับคาธรรมเนียมการโอน
เพื่อใหธนาคารสามารถหักเงินจากบัญชี และ/หรือเบิกถอนจากบัญชีไดกอนวันกําหนดโอนเงินอยางนอย 2 (สอง) วันทําการธนาคาร

หากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการไมมีเงินหรือมีเงินไมพอจาย ผูขอใชบริการยินยอมใหเปนดุลยพินิจของธนาคารที่จะ
ระงับบริการดังกลาวในงวดนั้นๆ โดยธนาคารไมตองรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
2.1.6 ผูขอใชบ ริการสามารถขอรายงานผลการโอนเงิ นเข าบัญ ชีเงิ นฝากลูก คาของผูข อใช บริก ารไดที่สํ านัก / สาขาของ
ธนาคารที่ระบุในคําขอใชบริการนี้ หรือในรูปแบบอื่นใดที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร
2.1.7 สําหรับรายการโอนเงิน Bulk Credit หากมีขอมูลที่ถูก Reject สงคืนจากบริษัทเนชั่นแนลไอทีเอ็มเอกซ จํากัด เนื่องจาก
การโอนเงินไมสามารถดําเนินการไดเปนผลสําเร็จ ธนาคารจะแจงใหผูขอใชบริการทราบ และธนาคารจะคืนเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูขอใช
บริการภายในวันที่ไดรับขอมูล Reject สงคืนและ/หรือวันที่ไดรับการชําระดุลคืนจากบริษัทเนชั่นแนลไอทีเอ็มเอกซ จํากัด
2.2 ขั้นตอนและเงื่อนไขการใหบริการสําหรับธุรกรรม Direct Debit
2.2.1 ผูข อใชบ ริการตกลงจะเปนผูรั บผิดชอบในการจัดทํา “หนัง สือยิน ยอมใหหัก เงินในบัญชี เงินฝาก” ซึ่งประกอบดว ย
รายละเอียดที่ธนาคารกําหนด เชน รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก พรอมทั้งจํานวนเงินที่จะใหธนาคารหักจากบัญชีเงินฝากลูกคา (ลูกหนี้)
ของผูขอใชบริการ โดยผูขอใชบริการจะเปนผูรับภาระคาใชจาย และผูขอใชบริการจะดําเนินการใหลูกคา ของผูขอใชบริการลงนามในหนังสือ
ยินยอมใหหักเงินในบัญชีเงินฝากที่มีอยูกับธนาคาร และผูขอใชบริการตกลงจะตรวจสอบลายมือชื่อลูกคา ของผูขอใชบริการ ใหเรียบรอย
กอนที่จะจัดทําเปนขอมูลเงินโอนเพื่อนําสงใหธนาคารดําเนินการหักบัญชีดวยวิธีการในระบบอิเล็กทรอนิกส
2.2.2 ผูขอใชบริการจะจัดทําและจัดสงไฟลขอมูลโอนเงินตามรูปแบบที่ธนาคารกําหนด โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงิน
ฝากของลูกคาของผูขอใชบริการ หมายเลขบัญชีเงินฝาก ประเภทบัญชีเงินฝาก และชื่อบัญชีเงินฝาก พรอมทั้งจํานวนเงินที่จะใหธนาคารหัก /
โอนเงินในคราวนั้น ใหธนาคารในรูปของแผนบันทึก ขอมูลคอมพิวเตอร (DISKETTE) และ/หรือนําสงผานชองทาง FILE TRANSFER (FTP)
และ/หรือรูปแบบอื่นใดที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร พรอมทั้งหนังสือแจงรายละเอียดการหัก / โอนเงินของลูกคาแตละรายของผูขอใชบริการ
และหนังสือยินยอมใหหักเงินในบัญชีเงินฝากของลูกคาแตละรายของผูขอใชบริการ ตามแบบและวิธีการที่ธนาคารกําหนด
2.2.3 การสงขอมูลเงินโอน/ การหักบัญชีเงินฝากของลูกคา ของผูขอใชบริการ ผูขอใชบริการจะตองจัดสงใหธนาคารกอนวัน
กําหนดใหหักเงินในบัญชีเงินฝากลวงหนาไมนอยกวา 2 วันทําการธนาคาร
หากผูขอใชบริการจะขอยกเลิก หรือแกไขขอมูล จะตองแจงใหธนาคารทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรกอนกํา หนด
วัน หักเงินในบัญชีเงินฝาก ไมนอยกวา 1 วันทําการธนาคาร ตามวิธีการที่ธนาคารกําหนด ทั้งนี้ การขอยกเลิกการหักเงินในบัญชีเงินฝาก
ลูกคาของผูใชบริการนั้นจะขอยกเลิกเพียงบางสวนไมได และหากธนาคารไดดําเนินการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหกับผูขอใชบริการ ธนาคาร
สงวนสิทธิ์ที่จะไมดําเนินการยกเลิกหรือแกไขขอมูลดังกลาวได
2.2.4 หากเงินในบัญชีเงินฝากของลูกคาของผูขอใชบริการไมมีเงินหรือมีไมเพียงพอหักชําระหนี้ ผูขอใชบริการตกลงใหถือวา
เปนการเรียกเก็บเงินไมได และใหเปนดุลยพินิจของธนาคารที่จะระงับบริการดังกลาวในคราวนั้น ๆ โดยธนาคารไมตองรับผิดชอบตอความ
เสียหายที่เกิดขึ้น
2.2.5 ผูขอใชบริการสามารถขอรายงานผลการหักบัญชีเงินฝากของลูกคาของผูขอใชบริการไดที่สํานักงาน / สาขาที่ระบุไวใน
คําขอใชบริการนี้ หรือในรูปแบบอื่นใดที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร
2.2.6 ผูขอใชบริการตองดํารงเงินฝากในบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการทุกขณะไมต่ํากวา 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)
2.2.7 ผูขอใชบริการตกลงยอมรับวา ขอมูลเลขที่บัญชีเงินฝากของลูกคา ของผูขอใชบริการที่ธนาคารไดรับจากผูขอใชบริการ
เปนสาระสําคัญในการดําเนินการหักบัญชีเงินฝาก ธนาคารไมจําเปนตองคํานึงถึงชื่อบัญชีเงินฝากนั้น ฉะนั้นเมื่อธนาคารไดหักบัญชีเงินฝาก
ของลูกคาของผูขอใชบริการ หรือดําเนินการใดๆ ตามขอมูลที่ผูขอใชบริการสงใหธนาคารแลวใหถือวาธนาคารปฏิบัติโดยถูกตองทุกประการ
หากมีขอผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้นจนเปนเหตุใหธนาคารไดรับความเสียหาย ผูขอใช บริการตกลงยินยอมชดใชความเสียหายใหแกธนาคารจน
ครบถวนเต็มจํานวน ตามความเปนจริง และสามารถพิสูจนได

2.3 ขั้นตอนและเงื่อนไขการใหบริการสําหรับธุรกรรม Payroll
2.3.1 ผูขอใชบริการจะเปนผูจัดสงขอมูลรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินเดือนพนักงานของผูขอใชบริการที่ตองการให
ธนาคารดําเนินการโอนเงินเขาบัญชีในแตละคราว อาทิ หมายเลขบัญชีเงินฝาก และชื่อบัญชีเงินฝากพนักงานที่มี อยูกับธนาคาร พรอมทั้ง
จํานวนเงินที่ผูขอใชบริการจะจายใหพนักงานแตละรายเพื่อใหธนาคารนําเงินเขาบัญชีเงินฝากของพนักงานของผูขอใชบริการดวยวิธีการใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส กลาวคือ ผูขอใชบริการ จะจัดทําและจัดสงไฟลขอมูลเงินเดือนเพื่อใชในการเขาบัญชีเงินฝากของพนักงานใหกับธนาคาร
เปน แผน บัน ทึกข อมู ลคอมพิ วเตอร (Diskette) และ/หรือนํ าส งผา นชอ งทาง FILE TRANSFER (FTP) และ/หรือ รูปแบบอื่นใดที่ ธนาคาร
พิจารณาเห็นสมควร โดย
(1) ผูขอใชบริการจะจัดสงรายงานหรือเอกสารแสดงรายละเอียดการนําเงินเขาบัญชีเงินฝากพนักงานโดยมีขอมูลอาทิ
เชน ชื่อบัญชี หมายเลขบัญชีและจํานวนเงิน พรอมกับเช็คของผูขอใชบริการ (สําหรับกรณีสั่งจายเช็ค แทนการหักบัญชีเงินฝากของผูขอใช
บริการ) ใหแกธนาคารกอนวันที่กําหนดจายเงินเดือน หรือคาจาง หรือคาตอบแทนอยางอื่นใหกับพนักงานอยางนอย 3 วันทําการธนาคาร
(2) ธนาคารตกลงจะนําเงินเขาบัญชีเงินฝากใหพนักงานตามวันที่ผูขอใชบริการระบุในเอกสารขอมูลตามขอ (1) ที่จัดสง
ใหธนาคาร ซึ่งตองไมตรงกับวันหยุดทําการธนาคาร
2.3.2 ผูขอใชบริการตกลงยอมรับวา ขอมูลเลขที่บัญชีเงินฝากพนักงานที่ธนาคารไดรับจากผูขอใชบริการเปนสาระสําคัญใน
การโอนเงินเขาบัญชี ธนาคารไมจําเปนตองคํานึงถึงชื่อบัญชีเงินฝากนั้นๆ ฉะนั้น เมื่อธนาคารไดนําเงินเขาบัญชีเงินฝากพนักงานตามขอมูลที่ผู
ขอใชบริการสงใหธนาคารแลว ใหถือวาธนาคารไดปฏิบัติโดยถูกตองทุกประการ หากมีขอผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้นธนาคารไมจําตองรับผิดชอบ
แตอยางใด
2.3.3 การสงขอมูลโอนเงิน ผูขอใชบริการจะตองจัดสงใหธนาคารลวงหนา กอนวันกําหนดโอนเงินไมนอยกวา 3 (สาม) วันทํา
การธนาคาร
หากประสงคจะขอยกเลิก หรือแกไขขอมูล จะตองแจงใหธนาคารทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรกอนวันกําหนดโอน
เงินไมนอยกวา 3 (สาม) วันทําการธนาคาร ทั้งนี้ การขอยกเลิกคําสั่งโอนเงิน จะขอยกเลิกเพียงบางสวนไมได และหากธนาคารไดดําเนินการ
โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหกับพนักงานของผูขอใชบริการ ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะไมดําเนินการยกเลิกหรือแกไขขอมูลดังกลาวได
2.3.4 ผูขอใชบริการยอมรับวา การขอใหธนาคารนําเงินเขาบัญชีเงินฝากพนั กงานตามคําขอใชบริการนี้ ผูขอใชบริการไดทํา
ความตกลงกับพนักงานแลว โดยผูขอใชบริการจะนําเงินเขาฝากไวในบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการ เพื่อใหธ นาคารหักจากบัญชีและ/หรือ
เบิกถอน สําหรับดําเนินการโอนเขาบัญชีเงินฝากพนักงานของผูขอใชบริการไดภายในวันที่กําหนดนําเงินเขาบัญชีเงินฝากใหพนักงาน หากเงิน
ในบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการมีไมพอตามจํานวนที่จะตองจายใหพนักงานทั้งหมด ธนาคารทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมนําเงินเขาบัญชีเงินฝาก
ของพนักงานทุกรายได ในกรณีดังกลาวผูขอใชบริการตกลงยอมรับวา ธนาคารไดปฏิบัติถูกตองแลว ผูขอใชบริการ และ/หรือพนักงานไมมีสิทธิ
ยกเปนขอกลาวอาง หรือเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากธนาคาร
2.3.5 ผูขอใชบริการสามารถขอรับรายงานผลการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากพนักงานจากธนาคารไดที่สํานัก /สาขาธนาคาร
ตามที่ระบุไวในคําขอใชบริการนี้ หรือในรูปแบบอื่นใดที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร
2.4 เงื่อนไขเพิ่มเติมกรณีที่ผูขอใชบริการจัดสงขอมูลใหธนาคารผานชองทาง File Transfer (FTP) ของธนาคาร ตองถือ
ปฏิบัติดังนี้
(1) ในการใชบริการรับ-สงขอมูลผานชองทาง File Transfer (FTP) ธนาคารกําหนดใหผูขอใชบริการตองเขาใชบริการชองทาง
File Transfer (FTP) ดวยรหัสประจําตัว (User ID และรหัส Password) ของผูขอใชบริการ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด
(2) ผูขอใชบริการจะตองรักษาเครื่องมืออุปกรณ พรอมทั้งรหัสประจําตัว (User ID และรหัส Password) ตามขอ (1) ไวในที่
มั่นคงปลอดภัยตลอดเวลา และใหถือเปนความลับเฉพาะตัวไมแจงใหผูใดทราบ ในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือสงสั ยวารหัสประจําตัว (User
ID และรหัส Password) ไดถูกเปดเผยแกบุคคลภายนอก ผูใชบริการจะตองติดตอธนาคารเพื่อแจงระงับการใชงานทันที เพื่อใหธนาคาร
ยกเลิกการใชงานของรหัสประจําตัว (User ID และรหัส Password) นั้น

(3) กรณีที่ผูขอใชบริการตองการระงับการใชเครื่องมือโอนเงินผานชองทาง File Transfer (FTP) ของธนาคาร ตองแจงตอ
ธนาคารเปนลายลักษณอักษรลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 3 (สาม) วันทําการธนาคาร
ขอ 3. คาบริการและการชําระคาบริการ
3.1 ผูขอใชบริการตกลงชําระคาธรรมเนียมการใชบริการ คาธรรมเนียมการทําธุรกรรม และคาใชจายตางๆ อันเกี่ยวเนื่องกับ
การใชบริการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ ในอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายที่ธนาคารไดประกาศกําหนด หรือตามที่ ธนาคารไดตกลงไวกับผูขอใช
บริการ (อัตราคาธรรมเนียมที่ตกลงดังกลาว ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมไดตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจงให
ผูขอใชบริการทราบลวงหนาอยางนอยเปนระยะเวลา 30 วัน ซึ่งผูขอใชบริการตกลงชําระคาบริการในอัตราที่ธนาคารไดแจงเปลี่ยนแปลงใหม
ดังกลาวนั้นทุกคราวไป) โดยผูขอใชบริการยินยอมใหธนาคารหักเงินจากบัญชีของผูขอใชบริการที่มีอยูกับธนาคาร เพื่อชําระคาธรรมเนียมและ
คาใชจายดังกลาว
3.2 สําหรับธุรกรรม Bulk Credit (Same Day – Next Day) ในกรณีการแจงเปลี่ยนแปลงแกไขหรือยกเลิกขอมูลใดๆ ที่ไดสงใหแก
ธนาคารแลว ตามที่ กลา วในขอ 2.1 หากขอมู ลนั้น ๆ ธนาคารไดส งใหแก บริษั ทเนชั่น แนลไอที เอ็มเอ กซ จํากั ด เสร็ จเรี ยบร อยแลว การ
เปลี่ยนแปลงแกไขหรือยกเลิกขอมูลทั้งหมด ผูขอใชบริการจะตองชําระคาใชจายใหแกธนาคารในอัตราตามที่ธนาคารไดประกาศกําหนดไว
โดยชําระในวันที่ไดแจงขอเปลี่ยนแปลงแกไขหรือยกเลิกขอมูลนั้นๆ
3.3 ผูข อใช บริ ก ารตกลงยิน ยอมให ธนาคารหั ก / ถอนเงิ นจากบัญ ชี เ งิ นฝากของผู ข อใช บ ริ การ ที่มีอ ยู กั บธนาคาร เพื่อ ชํ า ระ
คาธรรมเนียม และ/หรือคาใชจาย และ/หรือภาระหนี้สินอื่นใด และ/หรือภาระผูกพันตางๆ อันอาจจะพึงมีขึ้นจากการใหบริการตามบันทึก
ขอตกลงฉบับนี้ของผูขอใชบริการ ใหแกธนาคารเปนการหักกลบลบหนี้ไดทุกเมื่อ และใหถือวาบันทึกขอตกลงฉบับนี้เปนเอกสารหลักฐานใน
การหักบัญชี หรือถอนเงินจากบัญชีของผูขอใชบริการได โดยธนาคารไมจําตองทําหลักฐานอื่นใดใหแกผูขอใชบริการอีก
ขอ 4. การสอบสวนและการดําเนินการแกไขขอผิดพลาด
4.1 กรณีเกิดการผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีภายใตวิธีที่กําหนดในขอตกลงการใชบริการฉบับนี้ ไมวาเกิดจากความผิดพลาด
ของขอมูลเอกสาร หลักฐาน หรือรายละเอียดอื่นใด ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารมีสิทธิหักเงินจากบัญชีของผูใชบริการตามที่ระบุไว
ในคําขอใช บริการชําระคืนใหแกลู กคา ของผูใ ชบริการ ธนาคาร หรื อบุคคลใดๆ แลวแตกรณี เพื่อเปน การแกไขข อผิดพลาดที่ เกิดขึ้น โดย
ธนาคารไมตองแจงใหผูขอใชบริการทราบลวงหนาในการหักเงินจากบัญชีของผูใชบริการ
4.2 ในกรณีที่เงินในบัญชีผูขอใชบริการมีไมเพียงพอใหธนาคารหักบัญชี เพื่อแกไขขอผิดพลาดตามที่ระบุไวในขอ 4.1 ของขอตกลง
ฉบับนี้ ผูขอใชบริการตกลงใหธนาคารมีสิทธิจายเงิน เพื่อแกไขขอผิด พลาดนั้นไปกอนและตกลงวาจํานวนเงินซึ่งธนาคารไดจายลวงหนาไป
กอนนั้นเป นหนี้ที่ถึงกํ าหนดชํา ระทันที ซึ่ งผูขอใชบ ริการจะตองนําเงิ นที่ธนาคารจายแทนไปมาชํา ระคืนพรอ มดวยดอกเบี้ย ใหแ กธนาคาร
ในทันทีที่ถูกทวงถาม หากผูขอใชบริการไมสามารถชําระเงินคืนใหแกธนาคารไดทันที ผูขอใชบริ การตกลงยินยอมใหธนาคารคิดดอกเบี้ยของ
จํานวนเงินที่คงคางชําระนั้นได ในอัตราดอกเบี้ย สูงสุดกรณีผิดนัดชําระหนี้ตามสัญญาตามประกาศของธนาคาร เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินให
สินเชื่อที่มีผลบังคับใชกับลูกคาผูกูเงินหรือลูกหนี้ของธนาคารในขณะนั้น ทั้งนี้ นับจากวันที่ธนาคารไดชําระเงินแทนผูขอใชบริการ จนถึงวันที่ผู
ขอใชบริการนําเงินมาชําระคืนใหแกธนาคารจนเสร็จสิ้น
4.3 การใหบริการตามคําขอใชบริการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ เปนการดําเนินการเพื่อประโยชนในการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสของผู
ขอใชบริการใหเปนไปไดโดยสะดวกและรวดเร็ว ดังนั้น การดําเนินการดังกลาวไมวาดวยประการใดๆ หากเกิดขอผิดพลาดหรือทําใหเกิดความ
เสียหาย ผูขอใชบริการตกลงจะใหความรวมมืออยางเต็มที่กับธนาคาร เพื่อใหดําเนินการสอบสวนใหไดมาซึ่งหลักฐานและขอเท็จจริงเกี่ย วกับ
การผิดพลาดดังกลาว โดยธนาคารจะดําเนินการสอบสวนขอผิดพลาดในการโอนเงิน ที่ไดรับแจงจากผูขอใชบริการ และแจงผลการสอบสวน
ใหผูขอใชบริการทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่ธนาคารทราบผลการสอบสวนนั้น พรอมทั้งดําเนินการแกไขขอผิดพลาดใหเสร็จสิ้นภายใน 30
วันทําการ นับแตวันที่ธนาคารไดรับทราบถึงขอผิดพลาดดังกลาว หากธนาคารไดรับความเสียหายจากขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากผูขอใชบริการ
ผูขอใชบริการยินยอมชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจนครบถวน
4.4 ในการดําเนินการหักบัญชีอัตโนมัติตามคําขอใชบริการนี้ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากขอผิดพลาดที่ เกิดขึ้นจากธนาคาร
ธนาคารจะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นตามปกติที่ยอมเกิดขึ้น และไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดจากพฤติการณพิเศษ

ไมวากรณีใดๆ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดที่อยูนอกเหนือความคาดหมายหรือการควบคุมของธนาคาร เปนเหตุใหการใหบริการตาม
ขอกําหนดและเงื่อนไขของคําขอใชบริการนี้เกิดขัดของหรือเกิดอุปสรรคตอการใชงานหรือขอมูลผิดพลาดหรือไมสามารถใหบริการได เชน
ระบบคอมพิวเตอรของธนาคารหรือระบบสื่อสารขัดขอ งหรือไมสามารถใชงานได ชั่วคราวเพราะกระแสไฟฟ าขัดของ หรือปญหาทางดา น
พลังงาน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การกระทําของบุคคล การกระทําหรือนโยบายของหนวยงานรัฐ อัคคีภัย การประทวง การนัดหยุดงาน การ
จลาจล สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร หรือขอมูลที่เปนอันตรายตางๆ (Harmful Data) การขัดของของระบบงาน หรือการสงสัญญาณเชื่อมตอไม
ทํางานหรือลมเหลว หรือเหตุอื่นๆ ใดในทํานองเดียวกันนี้ ผูขอใชบริการตกลงจะไมยกเอาเหตุดังกลาวเปนขอเรียกรองใหธนาคารรับผิดใดๆ
ทั้งสิ้น
ขอ 5. เงื่อนไขความรับผิดของธนาคารและของผูขอใชบริการ สําหรับบริการทางอิเล็กทรอนิกส
5.1 ผูข อใชบริ การจะตองตรวจสอบรายละเอียดของการทํา รายการแต ละครั้ง ใหถู กตอ งก อนทํ ารายการ กรณี การทํา รายการ
ผิดพลาด ผูขอใชบริการจะตองนําขอมูลเกี่ยวกับวันและเวลาที่ทํารายการ สถานที่ทํารายการ เลขที่บัญชีที่เกี่ ยวของของผูขอใชบริการ และ
ผูอื่นที่เกี่ยวของ ประเภทของรายการ และจํานวนเงินที่โอน พรอมทั้งรหัสอางอิง ( Reference number) ของรายการดังกลาวมาติดตอธนาคาร
ทันที ทั้งนี้ ธนาคารจะดําเนินการตรวจสอบขอผิดพลาดดังกลาวพรอมทั้งดําเนินการแกไขขอผิดพลาดใหเสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับแตวันที่
ธนาคารไดรับแจง
5.2 ผูใชบริการตกลงวา ความรับผิดของธนาคารในการใหบริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส มีดังนี้
(1) ธนาคารปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติตามคําสั่งโอนเงินจนเปนเหตุใหผูรับเงินไมไดรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส ภายใน
เวลาที่กําหนด เวนแตความเสียหายนั้นเกิดจากผูขอใชบริการมีเงินในบัญชีไมพอ หรือผูขอใชบริการไมมีห รือถูกระงับการใชวงเงินสินเชื่อของ
ธนาคาร หรือการโอนเงินจะเปนผลใหยอดเงินในบัญชีเกินกวาวงเงินสินเชื่อที่ตกลงไวกับธนาคาร หรืออยูระหวางดําเนินการทางกฎหมาย หรือ
ธนาคารไดแจงใหผูขอใชบริการทราบถึงความขัดของของการโอนเงินอยูแลวกอนหรือในขณะทํารายการโอนเงิน หรือผูขอใชบริการปฏิบัติผิด
เงื่อนไขหรือขอตกลงกับธนาคาร หรือเปนเหตุสุดวิสัย
(2) ธนาคารมิไดปฏิบัติตามคําสั่งอายัดเครื่องมือโอนเงินของผูขอใชบริการ หรือการโอนเงินที่มีขอตกลงลวงหนา และตอมา
เกิดรายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสขึ้น
(3) ธนาคารยังไมไดสงมอบเครื่องมือโอนเงินใหแกผูขอใชบริการและเกิดรายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสโดยมิชอบขึ้น
(4) เกิดรายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสโดยมิชอบ และมิใชความผิดของผูขอใชบริการ
5.3 ภายใตขอ 5.2 ขางตน ในกรณีที่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นแกธนาคารอันเนื่องมาจากการใชบริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส
ของผูขอใชบริการ ผูขอใชบริการตกลงยินยอมรับผิดชอบคาเสียหายตางๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดใหแกธนาคารโดยสิ้นเชิงและไมมีเงื่อนไขแตอยาง
ใดทั้งสิ้น
ขอ 6. อื่นๆ
6.1 ในกรณีที่ธนาคารไมสามารถหักเงินคาธรรมเนียม คาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ ที่ผูขอใชบริการจะตองชําระใหแกธนาคารจาก
บัญชีของผูขอใชบริการไดไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ผูขอใชบริการตกลงยินยอมและรับทราบวาผูขอใชบริการมีภาระหนี้คางชําระกับธนาคาร
ตามจํานวนเงินดั งกลาว ซึ่งเปน หนี้ที่ถึง กําหนดชํ าระโดยพลัน และผูขอใชบริการตกลงจะชําระหนี้ดังกลาวคืนใหแกธนาคาร พรอมดว ย
ดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชําระหนี้ รวมทั้งยินยอมใหธนาคารมีสิทธิหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทอื่นใดที่ผูขอใชบริการมีอยูกับธนาคารเพื่อชําระ
หนี้ดังกลาวคืนใหแกธนาคารได
6.2 ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารติดตอ สอบถาม ตรวจสอบ และ/หรือเปดเผยขอมูลรายละเอียดบางประการหรือทั้งหมด
ของผูขอใชบริการใหแกสถาบันการเงิน บุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ ก็ได ในกรณีที่จําเปนหรือในกรณีที่ธนาคารเห็นสมควรตั้งแตวันที่ทําคําขอใช
บริการฉบับนี้ และใหความยินยอมนี้มีอยูตลอดไปจนกวาจะไดมีการยกเลิกการใชบริการกับธนาคาร หรือการบอกเลิกขอตกลงฉบับนี้

6.3 ผูขอใชบริการตกลงวา จะไมเปดเผย หรืออนุญาตใหพนักงาน ตัวแทน หรือผูแทนเปดเผยขอมูลใดๆ ซึ่งโดยสภาพหรือที่ธนาคาร
กําหนดวาเปนความลับ (รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะขอมูลที่เกี่ยวกับขอความในบันทึกนี้ ) แกบุคคลใดๆ โดยปราศจากความยินยอมเปนลาย
ลักษณอักษรของธนาคารไมวาเวลาใด เวนแตการเปดเผยขอมูลตามที่กฎหมายกําหนด หรือตามคําสั่ งศาล หากเกิด ความเสียหายใดๆ
เนื่องจากการที่ผูขอใชบริการเปดเผยขอมูลอันเปนความลับแกบุคคลภายนอกโดยมิไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากธนาคาร ผู
ขอใชบริการจะตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแตผูเดียว
6.4 ผูขอใชบริการตกลงยินยอมในการที่ธนาคารจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและขอกําหนด ตลอดจนคาธรรมเนียมในการใหบริการ
ตามคําขอใชบริการฉบับนี้ โดยธนาคารจะแจงใหผูขอใชบริการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวลวงหนาอยางนอย 30 วัน
6.5 หากผูขอใชบริการหรือธนาคารประสงคจะยกเลิกขอใชบริการฉบับนี้ ผูขอใชบริการหรือธนาคารจะแจงใหอีกฝายทราบเปนลาย
ลักษณอักษรลวงหนาอยางนอย 30 วัน เมื่อครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวใหถือวาขอตกลงนี้เปนอันสิ้นผล
6.6 เอกสารหรือหนังสือใดๆ ที่ธนาคารสงไปยังผูขอใชบริการตามที่อยู และ/หรือสํานักงาน ตามที่แจงไวในใบคําขอใชบริการนี้ใหถือ
วา ผูขอใชบริการไดทราบขอความในเอกสารหรือหนังสือนั้นๆ แลว
6.7 นอกเหนือจากวิธีปฏิบัติขางตน ใหถือตามประเพณีปฏิบัติของธนาคารดวย
6.8 บันทึกคําขอใชบริการและขอตกลงการใชบริการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ไดจัดทําขึ้น 2 ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกันและผูขอใช
บริการไดรับมอบเอกสารขอตกลง และ/หรือสัญญาการใหบริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสนี้เปนหลักฐานแลว 1 ฉบับ

