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
บริ ษัทมหาชน
ห้ างหุ้นส่วนจากัด
ห้ างหุ้นส่วนสามัญนิติบคุ คล
อื่นๆ (ระบุ).........................................
ชื่อนิติบคุ คล (ภาษาไทย) ...............................................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................................................................................
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
ที่ตง(จดทะเบี
ั้
ยน)...........................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สถานที่จดั ส่งเอกสาร
ที่อยู่เดียวกับที่ตง(จดทะเบี
ั้
ยน)
อื่นๆ (โปรดระบุ)
.....................................................................................................................................................................................................................
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.......................................................................................
ค่าธรรมเนียมการทารายการ ผู้รับภาระ
ผู้ขอใช้ บริการ ในเขต...............บาท นอกเขต.....................บาท
ผู้รับภาระ
พนักงาน
ในเขต...............บาท นอกเขต.....................บาท
จานวนพนักงาน................................คน จ่ายเงินเดือน.............................ครัง้ /เดือน
2.2ธุรกรรม บริกำร Direct Credit
เลขที่บญ
ั ชีที่ใช้ ทารายการ....................................................ชื่อบัญชี.......................................................................................
ค่าธรรมเนียมการทารายการ ผู้รับภาระ
ผู้ขอใช้ บริการ ในเขต...............บาท นอกเขต.....................บาท
ผู้รับภาระ
ผู้รับเงินโอน ในเขต...............บาท นอกเขต.....................บาท
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ยกเลิก

แก้ ไข

เพิ่ม

รายละเอียด
2.3 ธุรกรรม บริกำร Direct Debit
เลขที่บญ
ั ชีที่ใช้ ทารายการ....................................................ชื่อบัญชี.......................................................................................
ค่าธรรมเนียมการทารายการ ผู้รับภาระ
ผู้ขอใช้ บริการ ในเขต...............บาท นอกเขต.....................บาท
ผู้รับภาระ
ผู้ชาระเงิน
ในเขต...............บาท นอกเขต.....................บาท
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)
ค่าธรรมเนียม ...................บาท/รายการ
Bulk Credit Same- Day น้ อยกว่าหรือเท่ากับ 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 / ค่าจ้ าง / บาเหน็จบานาญ
เงินปั นผล
ดอกเบี ้ย
ชาระค่าสินค้ าและบริการ
ค ชาระค่างวดเงินกู้
ขายหลักทรัพย์
คืนภาษี
อื่นๆ.......................................
2.5 ธุรกรรม บริกำร Bill Payment
เลขที่บญ
ั ชีที่ใช้ รับชาระ....................................................ชื่อบัญชี..........................................................................................
เลขทีบ่ ญ
ั 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
1.เคาน์เตอร์ ธนาคาร
2.เครื่อง ATM
3.Internet Banking
4.Mobile Banking
ใบแจ้ งหนี ้รองรับ Barcode
รองรับ
ไม่รองรับ
Barcode ในใบแจ้ งหนี ้มีการฝั งยอดเงินที่ต้องชาระอยู่ด้วย
มี
ไม่มี
รับชาระภายในวันที่กาหนดเท่านัน้ (เฉพาะกรณีที่ Ref.1หรือ Ref.2 เป็ นวันที่ครบกาหนดเท่านัน)
้
ใช่
ไม่ใช่
ตัวอย่างประกอบการรับชาระ
ใบแจ้ งหนี ้ค่าสินค้ าหรือบริการ
วิธีการ Check Digit
อื่นๆ..........................
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)
อุปกรณ์บนั ทึกข้ อมูล /สารองข้ อมูล (Thumb Drive)

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

4. เอกสำรประกอบใบคำขอใช้ บริกำร
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล

รายงานการประชุม

บัตรประจาตัวประชาชนกรรมการผู้มีอานาจกระทาการแทน

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

5. ลงนำมขอใช้ บริกำร
ข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ขอใช้ บริการขอรับรองว่า ข้ อมูลและรายละเอียดที่ข้าพเจ้ าได้ ให้ ไว้ ข้างต้ นทังหมดถู
้
กต้ องและตรงตามความเป็ นจริงทุกประการและ
ข้ าพเจ้ าได้ อา่ นข้ อความเป็ นที่เข้ าใจ โดยยินดีจะปฏิบตั ิและยอมเข้ าผูกพันตามเงื่อนไขและข้ อตกลงที่ได้ แนบท้ ายใบคาขอฉบับนี ้ และตามระเบียบที่
ธนาคารกาหนดไว้ ทกุ ประการ รวมทังให้
้ ถือว่าข้ อมูลและรายละเอียดที่ข้าพเจ้ าได้ ให้ ไว้ ข้างต้ นเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาข้ อตกลงด้ วย เพื่อเป็ น
หลักฐานข้ 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 บริกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ” ซึง่ ต่อไปนี ้เรียกว่า“ผู้ขอใช้ บริกำร” ตกลงยินยอม
ผูกพันและปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน) ซึง่ ต่อไปนี ้เรียกว่า “ธนำคำร” กาหนดไว้ ในข้ อตกลง
การให้ บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ในข้ อตกลงฉบับนีค้ ำว่ ำ
“ผู้ขอใช้ บริกำร” หมายถึง ผู้ขอใช้ บริการซึง่ ธนาคารได้ อนุมตั ิให้ ใช้ บริ การแต่ละประเภทของธนาคารตามที่ ระบุไว้ ในใบคาขอใช้ บริการและรวมถึง
บุคคลใดๆที่ผ้ ขู อใช้ บริการกาหนดให้ เป็ นผู้มีอานาจในการทารายการแทนผู้ขอใช้ บริการภายใต้ ข้อตกลงนี ้
“PromptPay” หมายถึง หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ เลขประจาตัวประชาชน หรือข้ อมูลอื่นใดที่เจ้ าของบัญชีเงินฝากนามาลงทะเบียนบริการพร้ อม
เพย์กบั ธนาคารพาณิชย์ใดธนาคารพาณิชย์ หนึ่งเพือ่ ใช้ แทนการระบุเลขที่บญ
ั ชีเงินฝาก
“บริกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ” หมายถึง บริการดังต่อไปนี ้
(1) “Payroll” หมายถึง บริการนาเงินเข้ าบัญชีเงินฝากเพื่อจ่ายเงินเดือน โบนัสหรือผลตอบแทนอื่นๆแก่ผ้ รู ับเงินโดยธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
ของผู้ขอใช้ บริการและนาฝากเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้รับเงินตามข้ อมูลที่ผ้ ขู อใช้ บริการส่งให้ แก่ธนาคาร และในกรณีบญ
ั ชีเงินฝากของผู้รับเงินรายใด
ลงทะเบียนบริการพร้ อมเพย์ไว้
ผู้ขอใช้ บริการสามารถเลือกระบุเลขที่บญ
ั ชีเงินฝาก หรือ PromptPay ของผู้รับเงินรายนัน้ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งในคาสัง่ โอนเงิน
(2) “Direct Debit” หมายถึง บริการรับชาระสินเชื่อ ค่าสินค้ า ค่าบริการ และค่าสาธารณูปโภคของผู้ชาระเงินโดยธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของผู้ชาระเงินที่มีอยู่กบั ธนาคารแล้ วนาฝากเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริการ ตามคาสัง่ โอนเงินที่ผ้ ขู อใช้ บริการส่ง
ให้ 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 บริการที่มีอยู่กบั ธนาคารและนาฝากเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้รับเงินที่มีอยู่กบั ธนาคารและ/หรือธนาคารพาณิชย์อื่นที่เป็ นสมาชิกศูนย์หกั
บัญชีอิเล็กทรอนิกส์ตามคาสัง่ โอนเงินที่ผ้ ขู อใช้ บริการส่งให้ แก่ธนาคาร และในกรณีบญ
ั ชีเงินฝากของผู้รับเงินรายใดลงทะเบียนบริการพร้ อมเพย์ไว้
ผู้ขอใช้ บริการสามารถเลือกระบุเลขที่บญ
ั ชีเงินฝากหรือ PromptPay ของผู้รับเงินรายนัน้ เพียงอย่างใดอย่างหนึง่ ในคาสัง่ โอนเงิน
(5) “Bill Payment” หมายถึง บริการรับชาระสินเชื่อ ค่าสินค้ า ค่าบริการ และค่าสาธารณูปโภคจากผู้ชาระเงินผ่านช่องทาง การให้ บริการต่างๆของ
ธนาคาร
“คำสั่งโอนเงิน” หมายถึง คาสัง่ ที่ผ้ ขู อใช้ บริการแจ้ 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 แต่ไม่รวมถึงวันเสาร์ และวันอาทิตย์ และวันหยุดทาการตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กาหนด
“วันโอนเงิน” หมายถึง วันที่ผ้ ขู อใช้ บริการกาหนดให้ ธนาคารโอนเงินที่ได้ ระบุไว้ ในคาสัง่ โอนเงิน
“อัตรำสูงสุด” หมายถึง อัตราดอกเบี ้ย สูงสุดตามที่มีประกาศ หรือกฎหมายอนุญาตให้ ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ าที่ผิดนัดชาระหนี ้และ/หรือปฏิบตั ิ
ผิดเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศกาหนดซึ่งอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามที่ธนาคารจะประกาศกาหนดเป็ นคราวๆไป
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ข้ อ 1) หลักเกณฑ์ ท่ วั ไปในกำรใช้ บริกำร
ธนาคารตกลงให้ บริการและผู้ขอใช้ บริการตกลงรับบริการโดย
1.1 ให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริการที่มีอยู่กบั ธนาคาร เพื่อชาระหนี ้ และ/หรือภาระผูกพันต่างๆ ให้ กบั ลูกค้ าของผู้ขอ
ใช้ บริการ โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีลกู ค้ า/ผู้รับเงิน ของผู้ขอใช้ บริการ ที่ธนาคาร สาหรับธุรกรรม Direct Credit
1.2 ให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริการที่มีอยู่กบั ธนาคาร เพื่อชาระหนี ้ และ/หรือภาระผูกพันต่างๆ ให้ กบั ลูกค้ าของผู้ขอ
ใช้ 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 บริ การหรื อเรี ยกเก็บเงินตามเช็คเพื่อจ่ายเงินเดือน ค่าจ้ าง และค่าตอบแทน
อื่นๆ ให้ แก่พนักงาน/ลูกจ้ างของผู้ใช้ บริการ ซึ่งต่อไปนี ้เรียกว่า“พนักงาน” โดยโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของพนักงานที่มีอยู่กบั ธนาคารตามวิธีการที่ได้
ระบุไว้ ในคาขอใช้ บริการนี ้ สาหรับธุรกรรม Payroll
1.5 ให้ ธนาคารดาเนินการรับชาระสินเชื่อ ค่าสินค้ า ค่าบริการ และค่าสาธารณูปโภคจากผู้ชาระเงินผ่านช่องทาง การให้ บริการต่างๆของ
ธนาคาร สาหรับธุรกรรม Bill Payment
ข้ อ 2.) หลักเกณฑ์ เฉพำะสำหรั บบริกำร Direct Credit และ Bulk Credit (Same Day และ Next Day)
2.1 ผู้ขอใช้ บริ การจะเป็ นผู้จดั ทาคาสัง่ โอนเงิน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากของผู้รับเงิน (ผู้เป็ นเจ้ าหนี ้และ/หรือลูกหนี ้)
ของผู้ขอใช้ บริการ ชื่อธนาคารและสาขาของธนาคาร หมายเลขบัญชีเงินฝาก ประเภทบัญชีเงินฝาก และชื่อบัญชีเงินฝาก พร้ อมทังจ
้ านวนเงินที่จะให้
ธนาคารหัก / โอนเงินในคราวนันๆหรื
้ อตามรูปแบบที่ธนาคารกาหนด และจัดส่งไฟล์ข้อมูลให้ ธนาคารในรูปของอุปกรณ์ บนั ทึกข้ อมูล /สารองข้ อมูล
(Thumb Drive) และ/หรื อนาส่งผ่านช่องทาง FILE TRANSFER (FTP) และ/หรื อรูปแบบอื่นใดที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร พร้ อมทัง้ หนังสือแจ้ ง
รายละเอียดการหัก / โอนเงินของลูกค้ าแต่ละรายของผู้ขอใช้ บริ การ และคาขอให้ ธนาคารหักเงินจากบัญ ชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การ และจากบัญชี
ลูกค้ าของผู้ขอใช้ บริการ ตามแบบและวิธีการที่ธนาคารกาหนด
2.2 การส่งคาสัง่ โอนเงิน ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องจัดส่งให้ ธนาคารล่วงหน้ า ก่อนกาหนดวันโอนเงิน ไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน ทาการ
ธนาคาร
หากประสงค์จะขอยกเลิก หรือแก้ ไขข้ อมูล คาสัง่ โอนเงินจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนกาหนดวันโอนเงิน
ไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันทาการธนาคารตามวิธีการที่ธนาคารกาหนด ทัง้ นี ้ การขอยกเลิกคาสัง่ โอนเงิน จะขอยกเลิกเพียงบางส่วนไม่ได้ และหาก
ธนาคารได้ ดาเนินการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากให้ กบั ลูกค้ าของผู้ขอใช้ บริการแล้ ว(สาหรับบริการ Direct Credit) หรือสิ ้นสุดเวลา Cut-Off Time ของ
ระบบงาน Bulk Payment แล้ วธนาคารสงวนสิทธิที่จะไม่ดาเนินการยกเลิกหรือแก้ ไขข้ อมูลดังกล่าวได้
2.3 ผู้ขอใช้ บริการสามารถส่งคาสัง่ โอนเงิน ให้ กบั ธนาคารได้ ไม่จากัดจานวนครัง้ โดยไม่เกินจานวนเงินที่ผ้ ขู อใช้ บริการกาหนดไว้ ใน
ใบคาขอใช้ บริการนี ้ ธนาคารตกลงจะทาการโอนเงินตามจานวนเงินและข้ อมูลที่ระบุในคาสัง่ โอนเงินของผู้ขอใช้ บริการที่นาส่งให้ ธนาคารแต่ละครัง้
ให้ แล้ วเสร็จภายในเวลาที่ธนาคารกาหนด ตามวันที่ผ้ ขู อใช้ บริการระบุในข้ อมูลที่จดั ส่งให้ ธนาคาร ซึ่งต้ องไม่ตรงกับวันหยุดทาการธนาคาร สาหรับ
ธุรกรรม Bulk Credit จะทาการโอนเงินให้ แล้ วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระบบงาน Bulk Payment กาหนดไว้
2.4 ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องนาเงินเข้ าฝากไว้ ในบัญชีผ้ ขู อใช้ บริ การ ตามจานวนที่ ต้องการโอนรวมกับค่าธรรมเนียมการโอน เพื่อให้
ธนาคารสามารถหักเงินจากบัญชี และ/หรือเบิกถอนจากบัญชีได้ ก่อนกาหนดวันโอนเงินอย่างน้ อย 2 (สอง) วันทาการธนาคาร
หากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริการไม่มีเงินหรือมีเงินไม่พอจ่าย ผู้ขอใช้ บริ การยินยอมให้ เป็ นดุลยพินิจของธนาคารที่จะระงับบริการ
ดังกล่าวในงวดนันๆ
้ โดยธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ ้น
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2.5 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถขอรายงานผลการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากลูกค้ าของผู้ขอใช้ บริการได้ ที่สานัก / สาขาของธนาคารที่ระบุ
ในคาขอใช้ บริการนี ้ หรือในรูปแบบอื่นใดที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร
2.6 สาหรับรายการโอนเงิน Bulk Credit หากมีข้อมูลที่ถกู Reject ส่งคืนจากบริษัท เนชัน่ แนลไอทีเอ็มเอ๊ กซ์ จากัด เนื่องจากการโอน
เงินไม่สามารถดาเนินการได้ เป็ นผลสาเร็จ ธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บ ริ การทราบ และธนาคารจะคืนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การภายใน
วันที่ได้ รับข้ อมูล Reject ส่งคืนและ/หรือวันที่ได้ รับการชาระดุลคืนจากบริษัทเนชัน่ แนลไอทีเอ็มเอ๊ กซ์ จากัด
2.7 สาหรับผู้ขอใช้ บริการ Bulk Credit ที่สง่ คาสัง่ โอนเงินโดยระบุเลขที่บญ
ั ชีเงินฝากและ PromptPay ของผู้รับเงินรายเดียวกันใน
คาสัง่ โอนเงินในคราวเดียว ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบและตกลงว่าธนาคารจะโอนเงินให้ แก่ผ้ รู ับเงินรายนัน้ โดยใช้ เฉพาะ PromptPay เพียงอย่างเดียว
เท่านัน้
ข้ อ 3) หลักเกณฑ์ เฉพำะสำหรั บบริกำร Direct Debit
3.1 ผู้ขอใช้ บริการตกลงจะเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทา “หนังสือยินยอมให้ หกั เงินในบัญชีเงินฝาก” ซึ่งประกอบด้ วยรายละเอียดที่
ธนาคารกาหนด เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก พร้ อมทัง้ จานวนเงินที่จะให้ ธนาคารหักจากบัญชีเงินฝากลูกค้ า (ผู้ชาระเงิน) ของผู้ขอใช้
บริ การ โดยผู้ขอใช้ บริ การจะเป็ นผู้รับภาระค่าใช้ จ่าย และผู้ขอใช้ บริ การจะดาเนิ นการให้ ลูก ค้ า (ผู้ชาระเงิน )ของผู้ขอใช้ บริ การลงนามในหนังสือ
ยินยอมให้ หกั เงินในบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กบั ธนาคาร และผู้ขอใช้ บริ การตกลงจะตรวจสอบลายมือชื่อลูกค้ า(ผู้ชาระเงิน)ของผู้ขอใช้ บริการ ให้ เรียบร้ อย
ก่อนที่จะจัดทาเป็ นข้ อมูลเงินโอนเพื่อนาส่งให้ ธนาคารดาเนินการหักบัญชีด้วยวิธีการในระบบอิเล็กทรอนิกส์
3.2 ผู้ขอใช้ บริ การจะเป็ นผู้จัดทาคาสัง่ โอนเงิน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากของลูกค้ า (ผู้ชาระเงิน) ของผู้ขอใช้ บริ การ
หมายเลขบัญชีเงินฝาก ประเภทบัญชีเงินฝาก และชื่อบัญชีเงินฝาก พร้ อมทังจ
้ านวนเงินที่จะให้ ธนาคารหัก / โอนเงินในคราวนัน้ หรื อตามรูปแบบที่
ธนาคารกาหนด และจัดส่งไฟล์ข้อมูล ให้ ธนาคารในรูปของอุปกรณ์ บนั ทึกข้ อมูล /สารองข้ อมูล (Thumb Drive)และ/หรื อนาส่งผ่านช่องทาง FILE
TRANSFER (FTP) และ/หรือรูปแบบอื่นใดที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร พร้ อมทังหนั
้ งสือแจ้ งรายละเอียดการหัก / โอนเงินของลูกค้ าแต่ละรายของ
ผู้ขอใช้ บริ การ และหนังสือยินยอมให้ หัก เงิน ในบัญชีเงินฝากของลูกค้ า (ผู้ชาระเงิน) แต่ละรายของผู้ขอใช้ บริ การ ตามแบบและวิธีการที่ ธนาคาร
กาหนด
3.3 การส่งคาสัง่ โอนเงิน ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องจัดส่งให้ ธนาคารล่วงหน้ า ก่อนกาหนดวันโอนเงินไม่น้อยกว่า 2 (สอง) วันทาการ
ธนาคาร
หากผู้ขอใช้ บริการจะขอยกเลิก หรื อแก้ ไขข้ อมูล คาสัง่ โอนเงิน จะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนกาหนดวัน
โอนเงินไม่น้อยกว่า 1(หนึ่ง) วันทาการธนาคาร ตามวิธีการที่ธนาคารกาหนด ทังนี
้ ้การขอยกเลิกคาสัง่ โอนเงินนันจะขอยกเลิ
้
กเพียงบางส่วนไม่ได้ และ
หากธนาคารได้ ดาเนินการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากให้ กบั ผู้ขอใช้ บริการ ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดาเนินการยกเลิกหรือแก้ ไขข้ อมูลดังกล่าวได้
3.4 หากเงินในบัญชีเงินฝากของลูกค้ าของผู้ขอใช้ บริ การไม่มีเงินหรือมีไม่เพียงพอหักชาระหนี ้ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ถือว่าเป็ นการ
เรียกเก็บเงินไม่ได้ และให้ เป็ นดุลยพินิจของธนาคารที่จะระงับบริการดังกล่าวในคราวนันๆ
้ โดยธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้น
3.5 ผู้ขอใช้ บริการสามารถขอรายงานผลการหักบัญชีเงินฝากของลูกค้ า ของผู้ขอใช้ บริ การได้ ที่สานักงาน / สาขาที่ระบุไว้ ในคาขอใช้
บริการนี ้ หรือในรูปแบบอื่นใดที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร
3.6 ผู้ขอใช้ บริ การต้ องดารงเงินฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การทุกขณะไม่ต่ากว่า 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้ วน) หรื อ
ตามที่ธนาคารกาหนด
3.7 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยอมรับว่า ข้ อมูลเลขที่บญ
ั ชีเงินฝากของลูกค้ า (ผู้ชาระเงิน) ของผู้ขอใช้ บริ การที่ธนาคารได้ รับจากผู้ขอใช้
บริ การเป็ นสาระสาคัญในการดาเนินการหักบัญชีเงินฝาก ธนาคารไม่จาเป็ นต้ องคานึงถึงชื่อบัญชีเงินฝากนัน้ ฉะนันเมื
้ ่อธนาคารได้ หกั บัญชี เงินฝาก
ของลูกค้ า(ผู้ชาระเงิน) ของผู้ขอใช้ บริ การ หรื อดาเนินการใดๆ ตามข้ อมูลที่ผ้ ขู อใช้ บริ การส่งให้ ธนาคารแล้ วให้ ถือว่าธนาคารปฏิบตั ิโดยถูกต้ องทุก
ประการ หากมีข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึ ้นจนเป็ นเหตุให้ ธนาคารได้ รับความเสียหาย ผู้ขอใช้ บริการตกลงยินยอมชดใช้ ความเสียหายให้ แก่ธนาคารจน
ครบถ้ วนเต็มจานวน ตามความเป็ นจริง และสามารถพิสจู น์ได้
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3.8 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถส่งคาสัง่ โอนเงินให้ กบั ธนาคารได้ ไม่จากัดจานวนครัง้ โดยไม่เกินจานวนเงินที่ผ้ ขู อใช้ บริการกาหนดไว้ ใน
ใบคาขอใช้ บริการนี ้ 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 บริ การที่ต้องการให้
ธนาคารดาเนินการโอนเงินเข้ าบัญชีในแต่ละคราว อาทิ หมายเลขบัญชีเงินฝาก และชื่อบัญชีเงินฝากพนักงานที่มีอยู่กบั ธนาคาร พร้ อมทังจ
้ านวนเงิน
ที่ผ้ ขู อใช้ บริ การจะจ่ายให้ พนักงานแต่ละราย หรื อตามรูปแบบที่ธนาคารกาหนด เพื่อให้ ธนาคารนาเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของพนักงานของผู้ขอใช้
บริการด้ วยวิธีการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และจัดส่งไฟล์ข้อมูลเงินเดือนให้ กบั ธนาคารเป็ นอุปกรณ์ บนั ทึกข้ อมูล /สารองข้ อมูล (Thumb Drive)และ/
หรือนาส่งผ่านช่องทาง FILE TRANSFER (FTP) และ/หรือรูปแบบอื่นใดที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร โดย
(1) ผู้ขอใช้ บริการจะจัดส่งรายงานหรื อเอกสารแสดงรายละเอียดการนาเงินเข้ าบัญชีเงินฝากพนักงานโดยมีข้อมูลอาทิเช่น ชื่อ
บัญชี หมายเลขบัญชีและจานวนเงิน พร้ อมกับเช็คของผู้ขอใช้ บริ การ (สาหรับกรณีสงั่ จ่ายเช็คแทนการหักบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การ) ให้ แก่
ธนาคารก่อนวันที่กาหนดจ่ายเงินเดือน หรือค่าจ้ าง หรือค่าตอบแทนอย่างอื่นให้ กบั พนักงานอย่างน้ อย 3 วันทาการธนาคาร
(2) ผู้ขอใช้ บริ การสามารถส่งคาสัง่ โอนเงิน ให้ กบั ธนาคารได้ ไม่จากัดจานวนครัง้ โดยไม่เกินจานวนเงินที่ผ้ ขู อใช้ บริการกาหนด
ไว้ ในใบคาขอใช้ บริ การนี ้ ธนาคารตกลงจะทาการโอนเงินตามจานวนเงินและข้ อมูลที่ระบุในคาสัง่ โอนเงิน /จ่ายเงินเดือนของผู้ขอใช้ บริการที่นาส่งให้
ธนาคารแต่ละครัง้ ให้ แล้ วเสร็จภายในเวลาที่ธนาคารกาหนด ตามวันที่ผ้ ขู อใช้ บริการระบุในข้ อมูลที่จดั ส่งให้ ธนาคาร ซึง่ ต้ องไม่ตรงกับวันหยุดทาการ
ธนาคาร
4.2 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยอมรับว่า ข้ อมูลเลขที่บญ
ั ชีเงินฝากพนักงานที่ธนาคารได้ รับจากผู้ขอใช้ บริ การเป็ นสาระสาคัญในการโอน
เงินเข้ าบัญชี ธนาคารไม่จาเป็ นต้ องคานึงถึงชื่อบัญชีเงินฝากนันๆ
้ ฉะนัน้ เมื่อธนาคารได้ นาเงินเข้ าบัญชีเงินฝากพนักงานตามข้ อมูลที่ ผ้ ขู อใช้ บริการ
ส่งให้ ธนาคารแล้ ว ให้ ถือว่าธนาคารได้ ปฏิบตั ิโดยถูกต้ องทุกประการ หากมีข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึ ้นธนาคารไม่จาต้ องรับผิดชอบแต่อย่างใด
4.3 การส่งคาสัง่ โอนเงิน ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องจัดส่งให้ ธนาคารล่วงหน้ า ก่อนกาหนดวันโอนเงิน ไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน ทาการ
ธนาคาร
หากประสงค์จะขอยกเลิก หรื อแก้ ไขข้ อมูล คาสัง่ โอนเงิน จะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรก่อนวัน
กาหนดโอนเงินไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันทาการธนาคาร ตามวิธีการที่ธนาคารกาหนด ทังนี
้ ้ การขอยกเลิกคาสัง่ โอนเงิน จะขอยกเลิกเพียงบางส่วน
ไม่ได้ และหากธนาคารได้ ดาเนินการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากให้ กบั พนักงานของผู้ขอใช้ บริการ ธนาคารสงวนสิทธิ ที่จะไม่ดาเนินการยกเลิกหรือแก้ ไข
ข้ อมูลดังกล่าวได้
4.4 ผู้ขอใช้ บริ การยอมรับว่า การขอให้ ธนาคารนาเงินเข้ าบัญชีเงินฝากพนักงานตามคาขอใช้ บริ การนี ้ ผู้ขอใช้ บริการได้ ทาความ
ตกลงกับพนักงานแล้ ว โดยผู้ขอใช้ บริ การจะนาเงินเข้ าฝากไว้ ในบัญชีเงิน ฝากของผู้ขอใช้ บริ การ เพื่อให้ ธนาคาร หักจากบัญชีและ/หรื อ เบิกถอน
สาหรับดาเนินการโอนเข้ าบัญชีเงินฝากพนักงานของผู้ขอใช้ บริ การได้ ภายในวันที่กาหนดนาเงินเข้ าบั ญชีเงินฝากให้ พนักงาน หากเงินในบัญชีเงิน
ฝากของผู้ขอใช้ บริ การมีไม่พอตามจานวนที่จะต้ องจ่ายให้ พนักงานทังหมด
้
ธนาคารทรงไว้ ซึ่งสิทธิที่จะไม่นาเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของพนักง านทุก
รายได้ ในกรณีดงั กล่าวผู้ขอใช้ บริ การตกลงยอมรับว่า ธนาคารได้ ปฏิบตั ิถูกต้ องแล้ ว ผู้ขอใช้ บ ริการ และ/หรื อพนักงานไม่มีสิทธิยกเป็ นข้ อกล่าวอ้ าง
หรือเรียกร้ องค่าเสียหายใดๆ จากธนาคาร
4.5 ผู้ขอใช้ บริการสามารถขอรับรายงานผลการโอนเงินเข้ 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 าระเงิน
นาเงินเข้ าบัญชีเพื่อชาระสินเชื่อ ค่าสินค้ า ค่าบริการ และค่าสาธารณูปโภคให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริการ
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5.2 ธนาคารจะให้ บริการรับชาระเงินแก่ผ้ ขู อใช้ บริการโดยไม่จากัดจานวนครัง้ และจานวนเงินสูงสุดที่ให้ บริการได้ ในแต่ละวัน แต่ผ้ ู
ชาระเงินแต่ละรายจะสามารถชาระเงินได้ ตามจานวนครัง้ และจานวนเงินที่ธนาคารกาหนดไว้ แต่ละช่องทางการให้ บริการของธนาคาร
5.3 ผู้ขอใช้ บริการตกลงและรับทราบว่า กรณีผ้ ชู าระเงินชาระเป็ นเงินสด ธนาคารจะนาเงินเข้ าบัญชีชาระเงินภายในวันที่ผ้ ชู าระเงินทา
รายการชาระเงินดังกล่าวเสร็จสิ ้นสมบูรณ์ และกรณีที่ผ้ ชู าระเงินทารายการชาระเงินเป็ นเช็ค ธนาคารจะนาเงินเข้ าบัญชีรับชาระเงินเมื่อเช็คดังกล่าว
เรียกเก็บเงินได้ 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 ้
(1) การใช้ บริการในเขตหักบัญชี เช็คที่ผ้ ชู าระเงินนามาชาระจะต้ องเป็ น (1) เช็คของธนาคาร หรือ (2) เช็คของธนาคารพาณิชย์
อืน่ ที่มีสานักงานหรือสาขาอยู่ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับเขตหักบัญชีของธนาคารสาขานัน้ เท่านัน้
(2) การใช้ บริการนอกเขตหักบัญชี ธนาคารจะรับชาระเฉพาะกรณีที่ผ้ ชู าระเงินชาระด้ วยเช็คของธนาคารเท่านัน้
(5.4.2) การใช้ บริการผ่านเครื่ องเบิกถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
(1) ผู้ชาระเงินสามารถใช้ บริการผ่านเครื่ องเบิกถอนเงินอัตโนมัติของธนาคารได้ ทกุ แห่งทัง้ ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด
โดยต้ องเป็ นลูกค้ าผู้ถือบัตร ATMและ/หรือบัตรเดบิต ของธนาคารเท่านัน้
(2) ผู้ขอใช้ บริการยอมรับว่าใบบันทึกรายการ (Transaction Record) ที่ผ้ ชู าระเงินได้ รับจากเครื่ องเบิกถอนเงินอัตโนมัติ
เป็ นเสมือนหนึ่งหลักฐานการโอนเงิน และเป็ นหลักฐานการชาระเงิน
(3) ผู้ชาระเงินสามารถใช้ บริการผ่านเครื่ องเบิกถอนเงินอัตโนมัติได้ ตามเวลาและขันตอนวิ
้
ธีการปฏิบตั ิของบริการที่ธนาคารได้
กาหนดไว้ ซึง่ ใช้ บงั คับกับลูกค้ าผู้ถือบัตรโดยทัว่ ไป
(5.4.3) การใช้ บริการผ่านบริการทางอินเตอร์ เน็ตของธนาคาร (INTERNET BANKING)
(1) ผู้ชาระเงินสามารถใช้ บริการผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร (www.tcrbank.com) โดยต้ องเป็ นลูกค้ าที่ใช้ บริ การ
INTERNET BANKING ของธนาคารเท่านัน้
(2) ผู้ชาระเงินสามารถใช้ บริการทางเว็บไซต์ของธนาคารดังกล่าวข้ างต้ นได้ ตามเวลาและขัน้ ตอนวิธีการปฏิบตั ิของบริการที่
ธนาคารได้ กาหนดไว้ ซงึ่ ใช้ บงั คับกับลูกค้ าผู้ใช้ บริการ INTERNET BANKING โดยทัว่ ไป
(5.4.4) การใช้ บริการผ่านโทรศัพท์มือถือ (MOBILE BANKING)
(1) ผู้ชาระเงินสามารถใช้ บริการผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับการใช้ บริการ โดยต้ องเป็ นลูกค้ า
ที่ได้ สมัครใช้ บริการ MOBILE BANKINGของธนาคารเท่านัน้
(2) ผู้ชาระเงินสามารถใช้ บริการผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับการใช้ บริการ ได้ ตามเวลาและ
ขันตอนวิ
้
ธีการปฏิบตั ิของบริการที่ธนาคารได้ กาหนดไว้ ซงึ่ ใช้ บงั คับกับลูกค้ าที่ใช้ บริการ MOBILE BANKING โดยทัว่ ไป
5.5 ผู้ขอใช้ บริการตกลงมีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(1) จัดพิมพ์และจัดส่ง"ใบชาระเงินพิเศษ" ซึง่ ระบุ รายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อบริษัทผู้ขอใช้ บริการ ชื่อผู้ชาระเงิน รหัสอ้ างอิง จานวนเงิน
และวันครบกาหนดชาระเงิน รวมทัง้ รายการและรายละเอียดต่างๆที่จาเป็ นในการชาระเงินให้ ครบถ้ วนให้ แก่ผ้ ชู าระเงินเพื่อใช้ เป็ นเอกสารประกอบ
ในการนาเงินเข้ าบัญชี โดยผู้ขอใช้ บริ การเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่ายในการจัดพิมพ์และจัดส่งใบชาระเงินพิเศษดังกล่าวเอง
(2) อธิบาย ชี ้แจง แนะนาขันตอนและวิ
้
ธีการชาระเงินตามข้ อตกลงนีใ้ ห้ ผ้ ชู าระเงินทราบ
(3) แนะนาให้ ผ้ ชู าระเงินตรวจสอบและเก็บรักษาสาเนาใบชาระเงินพิเศษทุกครัง้ ที่มีการชาระเงินซึง่ ผู้ขอใช้ บริการ
จะถือว่าสาเนาใบชาระเงินพิเศษดังกล่าวเป็ นหลักฐานในการชาระเงิน อย่างไรก็ตามผู้ขอใช้ บริการมีหน้ าที่แจ้ งให้ ผ้ ชู าระเงินทราบว่าสาเนาใบชาระ
เงินพิเศษดังกล่าวไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน และธนาคารไม่ต้องคืนเงินที่ได้ รบั ชาระโดยวิธีการที่ถกู ต้ องให้ แก่ผ้ ชู าระเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
5.6 คูส่ ญ
ั ญาเข้ าใจร่วมกันว่า การกระทาใดๆเพื่อชาระค่าสินเชื่อ ค่าสินค้ า ค่าบริการ และค่าสาธารณูปโภคผ่านช่องทางการให้
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บริการดังกล่าวข้ างต้ น หากได้ กระทาไปโดยการใช้ รหัสประจาตัวของผู้ชาระเงินแล้ วให้ ถือเสมือนว่าผู้ชาระเงินได้ กระทาด้ วยตนเอง
5.7 เมือ่ ธนาคารได้ นาเงินที่ได้ รับจากผู้ชาระเงินเข้ าบัญชีรับชาระเงินแล้ วให้ ถือว่าธนาคารได้ นาเงินเข้ าบัญชีให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริการโดย
ถูกต้ องและครบถ้ วนแล้ วโดยธนาคารไม่ต้องแจ้ งผลการดาเนินการดังกล่าวให้ ผ้ ชู าระเงินทราบแต่อย่างใด แต่ให้ เป็ นหน้ าที่ของผู้ชาระเงินที่จะต้ อง
ติดต่อสอบถามหรือตรวจสอบผลการดาเนินการด้ วยตนเอง
ข้ อ 6) หลักกณฑ์ เงื่อนไขเพิ่มเติม กรณีท่ผี ้ ูขอใช้ บริกำรจัดส่ งข้ อมูลให้ ธนำคำรผ่ ำนช่ องทำง File Transfer (FTP)
และ E-Mail Address ของธนำคำร ต้ องถือปฏิบัตดิ ังนี ้
6.1 ในการใช้ บริการรับ-ส่งข้ อมูลผ่านช่องทาง File Transfer (FTP) ธนาคารกาหนดให้ ผ้ ขู อใช้ บริการต้ องเข้ าใช้ บริการช่องทาง
File Transfer (FTP) ด้ วยรหัสประจาตัว (User ID) และรหัส Password) ของผู้ขอใช้ บริการตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
6.2 ผู้ขอใช้ บริการจะต้ องรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ พร้ อมทังรหั
้ สประจาตัว (User ID และรหัส Password) ตามข้ อ (6.1) ไว้ ในที่มนั่ คง
ปลอดภัยตลอดเวลา และให้ ถือเป็ นความลับเฉพาะตัวไม่แจ้ งให้ ผ้ ใู ดทราบ ในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือสงสัยว่ารหัสประจาตัว (User ID และรหัส
Password) ได้ ถกู เปิ ดเผยแก่บคุ คลภายนอก ผู้ขอใช้ บริการจะต้ องติดต่อธนาคารเพื่อแจ้ งระงับการใช้ งานทันที เพื่อให้ ธนาคารยกเลิกการใช้ งานของ
รหัสประจาตัว (User ID และรหัส Password) นัน้
6.3 กรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริการต้ องการระงับการใช้ เครื่องมือโอนเงินผ่านช่องทาง File Transfer (FTP) ของธนาคาร ต้ องแจ้ งต่อธนาคารเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ า เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันทาการธนาคาร
6.4 กรณีที่ใช้ ช่องทางการนาส่งข้ อมูลผ่านทาง E-Mail Address ของธนาคาร เพื่อเป็ นการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล ในการรับและ
ส่งข้ อมูลระหว่างกัน และเป็ นไปตามข้ อกาหนดด้ านความปลอดภัยของข้ อมูลเบื ้องต้ น ธนาคารจะกาหนด Password or Zip File Password เป็ น
รูปแบบ (Format) รหัสเพื่อใช้ ระหว่างธนาคารกับผู้ขอใช้ บริการ
ข้ อ 7) ค่ ำบริกำรและกำรชำระค่ ำบริกำร
7.1 ผู้ขอใช้ บริการตกลงชาระค่าธรรมเนียมการใช้ บริการ ค่าธรรมเนียมการทาธุรกรรม และค่าใช้ จ่ายต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้ บริการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์นี ้ ในอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่ธนาคารได้ ประกาศกาหนด หรือ ตามที่ธนาคารได้ ตกลงไว้ กบั ผู้ขอใช้ บริการ (อัตรา
ค่าธรรมเนียมที่ตกลงดังกล่าว ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริการทราบ
ล่วงหน้ าอย่างน้ อยเป็ นระยะเวลา 30 วัน ซึง่ ผู้ขอใช้ บริการตกลงชาระค่าบริการในอัตราที่ธนาคารได้ แจ้ งเปลี่ยนแปลงใหม่ดงั กล่าวนันทุ
้ กคราวไป)
โดยผู้ขอใช้ บริการยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีของผู้ขอใช้ บริการที่ มีอยู่กบั ธนาคาร เพื่อชาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายดังกล่าว
7.2 สาหรับธุรกรรม Bulk Credit (Same Day – Next Day) ในกรณี ก ารแจ้ งเปลี่ยนแปลงแก้ ไ ขหรื อยกเลิกข้ อมูลใดๆ ที่ได้ น าส่งให้ แก่
ธนาคารแล้ ว ตามที่กล่าวในข้ อ 2.2 หากข้ อมูลนันๆ
้ ธนาคารได้ สง่ ให้ แก่บริ ษัทเนชัน่ แนลไอทีเอ็มเอ๊ กซ์ จากัด เสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว การเปลี่ยนแปลง
แก้ ไขหรือยกเลิกข้ อมูลทังหมด
้
ผู้ขอใช้ บริการจะต้ องชาระค่าใช้ จ่ายให้ แก่ธนาคารในอัตราตามที่ธนาคารได้ ประกาศกาหนดไว้ โดยชาระในวันที่ได้
แจ้ งขอเปลี่ยนแปลงแก้ ไขหรือยกเลิกข้ อมูลนันๆ
้
7.3 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารหัก / ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การ ที่มีอยู่กบั ธนาคาร เพื่อชาระค่าธรรมเนียม
และ/หรือค่าใช้ จ่าย และ/หรือภาระหนี ้สินอื่นใด และ/หรือภาระผูกพันต่างๆ อันอาจจะพึงมีขึ ้นจากการให้ บริการตามบันทึกข้ อตกลงฉบับนี ้ของผู้ขอใช้
บริการ ให้ แก่ธนาคารเป็ นการหักกลบลบหนี ้ได้ ทกุ เมื่อ และให้ ถือว่าบันทึกข้ อตกลงฉบับนี ้เป็ นเอกสารหลักฐานในการหักบัญชี หรื อถอนเงินจากบัญชี
ของผู้ขอใช้ บริ การได้ โดยธนาคารไม่จาต้ องทาหลักฐานอื่นใดให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริการอีก
ข้ อ 8) กำรสอบสวนและกำรดำเนินกำรแก้ ไขข้ อผิดพลำด
8.1 กรณีเกิดการผิดพลาดในการโอนเงินเข้ าบัญชี ภายใต้ วิธีที่กาหนดในข้ อตกลงการใช้ บริ การฉบับนี ้ ไม่ว่าเกิดจากความผิดพลาดของ
ข้ อมูลเอกสาร หลักฐาน หรือรายละเอียดอื่นใด ผู้ขอใช้ บริการตกลงยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิหกั เงินจากบัญชีของผู้ใช้ บริการตามที่ระบุไว้ ในคาขอใช้
บริ การชาระคืนให้ แก่ลกู ค้ าของผู้ใช้ บริ การ ธนาคาร หรือบุคคลใดๆ แล้ วแต่กรณี เพื่อเป็ นการแก้ ไขข้ อผิดพลาดที่เกิดขึ ้น โดยธนาคารไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ู
ขอใช้ บริการทราบล่วงหน้ าในการหักเงินจากบัญชีของผู้ใช้ บริการ
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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 าไปก่อนนันเป็
้ นหนี ้ที่
ถึงกาหนดชาระทันที ซึง่ ผู้ขอใช้ บริการจะต้ องนาเงินที่ธนาคารจ่ายแทนไปมาชาระคืนพร้ อมด้ วยดอกเบี ้ยให้ แก่ธนาคารในทันทีที่ถกู ทวงถาม หากผู้ขอ
ใช้ บริ การไม่สามารถชาระเงินคืนให้ แก่ธนาคารได้ ทนั ที ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารคิดดอกเบี ้ยของจานวนเงินที่ คงค้ างชาระนันได้
้ ใน
อัตราดอกเบี ้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชาระหนี ต้ ามสัญญาตามประกาศของธนาคาร เรื่ องอัตราดอกเบี ้ยเงินให้ สินเชื่อที่มีผลบังคับใช้ กบั ลูกค้ าผู้ก้ เู งินหรื อ
ลูกหนี ้ของธนาคารในขณะนัน้ ทังนี
้ ้ นับจากวันที่ธนาคารได้ ชาระเงินแทนผู้ขอใช้ บริการ จนถึงวันที่ผ้ ขู อใช้ บริการนาเงินมาชาระคืนให้ แ ก่ธนาคารจน
เสร็จสิ ้น
8.3 การให้ บริ การตามคาขอใช้ บริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ นี ้ เป็ นการดาเนินการเพื่อประโยชน์ในการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ขอใช้
บริการให้ เป็ นไปได้ โดยสะดวกและรวดเร็ว ดังนัน้ การดาเนินการดังกล่าวไม่วา่ ด้ วยประการใดๆ หากเกิดข้ อผิดพลาดหรือทาให้ เกิดความเสียหาย
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงจะให้ ความร่วมมืออย่างเต็มที่กบั ธนาคาร เพื่อให้ ดาเนินการสอบสวนให้ ไ ด้ มาซึ่งหลักฐานและข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับการผิดพลาด
ดังกล่าว โดยธนาคารจะดาเนินการสอบสวนข้ อผิดพลาดในการโอนเงิน ที่ได้ รับแจ้ งจากผู้ขอใช้ บริการและแจ้ งผลการสอบสวนให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบ
ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ ธนาคารทราบผลการสอบสวนนัน้ พร้ อมทัง้ ดาเนิ นการแก้ ไขข้ อผิด พลาดให้ เสร็ จสิน้ ภายใน 30 วันท าการ นับแต่วนั ที่
ธนาคารได้ รับทราบถึงข้ อผิดพลาดดังกล่าว หากธนาคารได้ รับความเสียหายจากข้ อผิดพลาดที่เกิดขึ ้นจากผู้ขอใช้ บริการ ผู้ขอใช้ บริการยินยอมชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นทังหมดจนครบถ้
้
วน
8.4 ในการดาเนินการหักบัญชีอตั โนมัติตามคาขอใช้ บริการนี ้ หากมีความเสียหายเกิดขึ ้นจากข้ อผิดพลาดที่เกิดขึ ้นจากธนาคาร ธนาคาร
จะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ ้นตามปกติ ที่ย่อมเกิดขึ ้น และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากพฤติการณ์พิเศษไม่ว่ากรณีใดๆ
หรื อเหตุสดุ วิสยั หรื อเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายหรือการควบคุมของธนาคาร เป็ นเหตุให้ การให้ บริการตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของ
คาขอใช้ บริ การนี ้เกิดขัดข้ องหรือเกิดอุปสรรคต่อการใช้ งานหรือข้ อมูลผิดพลาดหรื อไม่สามารถให้ บริการได้ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ของธนาคารหรื อ
ระบบสื่อสารขัดข้ องหรือไม่สามารถใช้ งานได้ ชวั่ คราวเพราะกระแสไฟฟ้าขัดข้ อง หรื อปั ญหาทางด้ านพลังงาน ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ การกระทาของ
บุคคล การกระทาหรื อนโยบายของหน่วยงานรัฐ อัคคีภัย การประท้ วง การนัดหยุดงาน การจลาจล สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรื อข้ อมูลที่เป็ น
อันตรายต่างๆ (Harmful Data) การขัดข้ องของระบบงาน หรือการส่งสัญญาณเชื่อมต่อไม่ทางานหรื อล้ มเหลว หรือเหตุอื่นๆ ใดในทานองเดียวกันนี ้
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงจะไม่ยกเอาเหตุดงั กล่าวเป็ นข้ อเรียกร้ องให้ ธนาคารรับผิดใดๆ ทังสิ
้ ้น
ข้ อ 9) เงื่อนไขควำมรั บผิดของธนำคำรและของผู้ขอใช้ บริกำร สำหรั บบริกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
9.1 ผู้ขอใช้ บริการจะต้ องตรวจสอบรายละเอียดของการทารายการแต่ละครัง้ ให้ ถกู ต้ องก่อนทารายการ กรณีการทารายการผิดพลาด
ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องนาข้ อมูลเกี่ ยวกับวันและเวลาที่ทารายการ 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 วันนับแต่วนั ที่ธนาคารได้ รับแจ้ ง
9.2 ผู้ใช้ บริการตกลงว่า ความรับผิดของธนาคารในการให้ บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ มีดงั นี ้
(1) ธนาคารปฏิบตั ิหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิตามคาสั่งโอนเงินจนเป็ นเหตุให้ ผ้ รู ับเงินไม่ได้ รับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายในเวลาที่
กาหนด เว้ นแต่ความเสียหายนันเกิ
้ ดจากผู้ขอใช้ บริ การมีเงินในบัญชีไม่พอ หรือผู้ขอใช้ บริการไม่มีหรือถูกระงับการใช้ วงเงินสินเชื่อของธนาคาร หรื อ
การโอนเงินจะเป็ นผลให้ ยอดเงินในบัญชีเกินกว่าวงเงินสินเชื่อที่ตกลงไว้ กบั ธนาคาร หรืออยู่ระหว่างดาเนินการทางกฎหมาย หรือธนาคารได้ แจ้ งให้ ผ้ ู
ขอใช้ บริ การทราบถึงความขัดข้ องของการโอนเงินอยู่แล้ วก่อนหรื อในขณะทารายการโอนเงิน หรือผู้ขอใช้ บริ การปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขหรื อข้ อตกลงกับ
ธนาคาร หรือเป็ นเหตุสดุ วิสยั
(2) ธนาคารมิได้ ปฏิบตั ิตามคาสัง่ อายัดเครื่ องมือโอนเงินของผู้ขอใช้ บริ การ หรื อการโอนเงินที่ มีข้อตกลงล่วงหน้ า และต่อมาเกิด
รายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ ้น
(3) ธนาคารยังไม่ได้ สง่ มอบเครื่องมือโอนเงินให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริการและเกิดรายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยมิชอบขึ ้น
(4) เกิดรายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยมิชอบ และมิใช่ความผิดของผู้ขอใช้ บริการ
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9.3 ภายใต้ ข้อ 9.2 ข้ างต้ น ในกรณีที่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ ้นแก่ธนาคารอันเนื่องมาจากการใช้ บริการโอนเงิ นทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้ขอใช้ บริการ ผู้ขอใช้ บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ ้นทังหมดให้
้
แก่ธนาคารโดยสิ ้นเชิงและไม่มีเงื่อนไขแต่อ ย่างใดทังสิ
้ ้น
ข้ อ 10) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อื่นๆ
10.1 ธนาคารจะทาการโอนเงินตามข้ อมูลที่ระบุในคาสัง่ โอนเงินที่ผ้ ขู อใช้ บริการส่งให้ ธนาคารแต่ละครัง้ โดยกรณีที่บริการใดธนาคารต้ อง
หักบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริการเพื่อโอนเงินตามคาสัง่ โอนเงินของผู้ขอใช้ บริการแล้ ว ผู้ขอใช้ บริการยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของ
ผู้ขอใช้ บริการเป็ นจานวนเงินเท่ากับเงินโอนที่ขอให้ ธนาคารโอนเข้ าบัญชีผ้ รู ับเงิน รวมทังค่
้ าธรรมเนียมที่ต้องชาระให้ แก่ธนาคาร(ถ้ ามี) โดยธนาคาร
ไม่จาต้ องแจ้ งรายละเอียดการหักเงินในบัญชีเงินฝากแก่ผ้ ขู อใช้ บริการอีก และเมือ่ ธนาคารได้ ดาเนินการดังกล่าวแล้ ว ผู้ขอใช้ บริการตกลงให้ ถือว่า
ธนาคารได้ ให้ บริการโดยถูกต้ องและครบถ้ วน โดยธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบหากคาสัง่ โอนเงินมีข้อมูลที่ไม่ถกู ต้ อง และธนาคารได้ ดาเนินการไปตาม
ข้ อมูลดังกล่าวแล้ ว
10.2 ผู้ขอใช้ บริการยอมรับว่า ในกรณีที่ธนาคารไม่ได้ รับคาสัง่ โอนเงินและ/หรือผู้ขอใช้ บริการระบุหมายเลขบัญชีเงินฝากหรือ PromptPay
ไม่ถกู ต้ อง หรือธนาคารไม่สามารถโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากและ/หรือไม่สามารถหักเงินในบัญชีเงินฝากได้ ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดๆ ก็ตาม (รวมทังเหตุ
้
สุดวิสยั ด้ วย) หรือเงินในบัญชีของผู้ขอใช้ บริการมีไม่เพียงพอให้ หกั บัญชีตามคาสัง่ โอนเงินของ ผู้ขอใช้ บริการให้ ถือว่าธนาคารไม่ต้องให้ บริการใน
ครัง้ นัน้ ๆ โดยผู้ขอใช้ บริการไม่มีสิทธิเรียกร้ องใดๆ จากธนาคาร
10.3 ในกรณีที่ธนาคารได้ นาเงินเข้ าบัญชีให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริการแล้ วหากมีกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริการจะต้ องคืนเงินจานวนใดๆ ให้ แก่ธนาคาร ผู้ขอ
ใช้ บริการตกลงคืนเงินจานวนนัน้ ๆ ให้ แก่ธนาคารทันทีที่ได้ รับแจ้ งจากธนาคาร นอกจากนี ้ ถ้ าการที่ผ้ ขู อใช้ บริการต้ องคืนเงินให้ แก่ธนาคารนัน้ เป็ น
กรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริการต้ องรับผิดชอบด้ วยแล้ ว ผู้ขอใช้ บริการยินยอมเสียดอกเบี ้ย ของเงินจานวนดังกล่าวให้ แก่ธนาคารในอัตราสูงสุด ทังนี
้ ้ตังแต่
้ วนั ที่
ธนาคารได้ นาเงินเข้ าบัญชีให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริการเป็ นต้ นไป
10.4 ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถหักเงินค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ ที่ผ้ ขู อใช้ บริการจะต้ องชาระให้ แก่ธนาคารจาก
บัญชีของผู้ขอใช้ บริการได้ ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม
ผู้ขอใช้ บริการตกลงยินยอมและรับทราบว่าผู้ขอใช้ บริ การมีภาระหนี ้ค้ างชาระกับธนาคารตาม
จานวนเงินดังกล่าว ซึง่ เป็ นหนี ้ที่ถงึ กาหนดชาระโดยพลัน และผู้ขอใช้ บริ การตกลงจะชาระหนี ้ดังกล่าวคืนให้ แก่ธนาคาร พร้ อมด้ วยดอกเบี ้ยกรณีผิด
นัดชาระหนี ้ รวมทังยิ
้ นยอมให้ ธนาคารมีสิทธิหกั เงินจากบัญชีเงินฝากประเภทอื่นใดที่ผ้ ขู อใช้ บริการมีอยู่กบั ธนาคารเพื่อชาระหนี ้ดังกล่าวคืนให้ แก่
ธนาคารได้
10.5 ผู้ขอใช้ บริการตกลงยินยอมให้ ธนาคารติดต่อ สอบถาม ตรวจสอบ และ/หรือเปิ ดเผยข้ อมูลรายละเอียดบางประการหรือทังหมดของ
้
ผู้ขอใช้ บริการให้ แก่สถาบันการเงิน บุคคล หรือนิติบคุ คลใดๆ ก็ได้ ในกรณีที่จาเป็ นหรือในกรณีที่ธนาคารเห็นสมควรตังแต่
้ วนั ที่ทาคาขอใช้ บริการ
ฉบับนี ้ และให้ ความยินยอมนี ้มีอยู่ตลอดไปจนกว่าจะได้ มีการยกเลิกการใช้ บริการกับธนาคาร หรือการบอกเลิกข้ อตกลงฉบับนี ้
10.6 ผู้ขอใช้ บริการตกลงว่า จะไม่เปิ ดเผย หรืออนุญาตให้ พนักงาน ตัวแทน หรือผู้แทนเปิ ดเผยข้ อมูลใดๆ ซึง่ โดยสภาพหรือที่ธนาคาร
กาหนดว่าเป็ นความลับ
(รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับข้อความในบันทึกนี ้)
แก่บคุ คลใดๆ
โดยปราศจากความยินยอมเป็ นลายลักษณ์
อักษรของธนาคารไม่วา่ เวลาใด เว้ นแต่การเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กฎหมายกาหนด หรือตามคาสัง่ ศาล หากเกิดความเสียหายใดๆ เนื่องจากการที่ผ้ ขู อ
ใช้ บริการเปิ ดเผยข้ อมูลอันเป็ นความลับแก่บคุ คลภายนอกโดยมิได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากธนาคาร
ผู้ขอใช้ บริการจะต้ อง
รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้นแต่ผ้ เู ดียว
10.7 ผู้ขอใช้ บริการตกลงปฏิบตั ิตามข้ อตกลงเงื่อนไขการใช้ บริการฉบับนี ้ตลอดจนปฏิบตั ิตามคูม่ ือและเอกสารอธิบายวิธีการใช้ บริการ
ของธนาคารและตกลงปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริการ คู่มือ และเอกสารอธิบายวิธีการใช้ บริ การที่จะได้ กาหนดเพิ่มเติม แก้ ไข หรือ
เปลี่ยนแปลงใดๆในอนาคตโดยธนาคารจะประกาศไว้ ในเว็บไซต์ธนาคารหรือโดยวิธีการอื่นใดที่ธนาคารจะกาหนด
ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริการยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิที่จะแก้ ไขเพิม่ เติมและ/หรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตลอดจนค่าธรรมเนียมใน
การให้ บริการตามคาขอใช้ บริการฉบับนี ้ได้ โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริการทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ)วัน โดยประกาศบนเว็บไซต์
ธนาคารหรือแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรือวิธีการอื่นตามที่ธนาคารกาหนด
10.8 ธนาคารมีสิทธิที่จะไม่ให้ บริการหรือระงับการให้ บริการชัว่ คราวหรือยกเลิกการให้ บริการประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทัง้ หมดเมือ่ ใด
ก็ได้ โดยแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริการทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วันตามวิธีการที่ธนาคารกาหนดเว้ นแต่ผ้ ขู อใช้ บริการปฏิบตั ิผิด
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สัญญาหรือผู้ขอใช้ บริการเลิกกิจการ/ตกเป็ นผู้มีหนี ้สินล้ นพ้ นตัว/ถูกศาลสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์/ล้ มละลาย/ร้ องขอ ถูกร้ องขอสัง่ ให้ ฟืน้ ฟูกิจการหรือมีเหตุ
จาเป็ นอื่นใดที่ธนาคารไม่อาจแจ้ งล่วงหน้ าได้ ธนาคารมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้ บริการดังกล่าวข้ างต้ นได้ ทนั ที
กรณีผ้ ขู อใช้ บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้ บริการทุกประเภทหรือประเภทหนึ่งประเภทใดก็ตามต้ องแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ธนาคาร
ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วันตามวิธีการที่ธนาคารกาหนด
10.9 ในกรณีที่ธนาคารมีการลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้ กบั ผู้ขอใช้ บริการตามข้ อตกลงนี ้ ผู้ขอใช้ บริการตกลงจะไม่คดั ลอก เลียนแบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของธนาคาร หรือนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของธนาคารไปจาหน่ายหรือนาไปให้ ผ้ อู ื่นใช้ โดยเด็ดขาด
10.10 ผู้ขอใช้ บริการตกลงว่านอกเหนือไปจากบริการตามที่ระบุไว้ ในข้ อตกลงนี ้แล้ ว หากธนาคารกาหนดและแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริการ
สามารถระบุ PromptPay แทนการระบุเลขที่บญ
ั ชีเงินฝากในคาสัง่ โอนเงินของบริการใดเพิ่มเติมในภายหน้ า และหากผู้ขอใช้ บริการได้ ใช้ บริ การ
ดังกล่าวแล้ ว ผู้ขอใช้ บริการยอมรับว่าการใช้ บริการดังกล่าวถือเป็ นการยอมรับข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การตามที่ธนาคารประกาศหรือแจ้ งให้
ทราบนัน้
10.11 เอกสารหรือหนังสือใดๆ ที่ธนาคารส่งไปยังผู้ขอใช้ บริการตามที่อยู่ และ/หรือสานักงาน ตามที่แจ้ งไว้ ในใบคาขอใช้ บริการนี ้ให้ ถือว่า
ผู้ขอใช้ บริการได้ ทราบข้ อความในเอกสารหรือหนังสือนันๆ
้ แล้ ว
10.12 นอกเหนือจากวิธีปฏิบตั ิข้างต้ น ให้ ถือตามประเพณีปฏิบตั ิของธนาคารด้ วย
10.13 บันทึกคาขอใช้ บริการและข้ อตกลงการใช้ บริการทางอิเล็กทรอนิกส์นี ้ได้ จดั ทาขึ ้น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้ องตรงกันและผู้ขอใช้
บริการได้ รับมอบเอกสารข้ อตกลง และ/หรือสัญญาการให้ บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นี ้เป็ นหลักฐานแล้ ว 1 ฉบับ
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