
                                          

        

1 | 12 

 

ทะเบียน บมจ.ท่ี 0107548000552 

 
ใบคําขอใชบริการทางอิเล็กทรอนิกส 

 

เรียน   ผูจัดการธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) สํานัก / สาขา ………………………………………………….………………. 
ขาพเจามีความประสงคจะขอใชบริการทางอิเล็กทรอนิกสของธนาคาร ตามรายละเอียด ดังตอไปน้ี 
         ขอสมัครใชบริการ                                   ขอเปล่ียนแปลง/แกไขรายละเอียด                                 ขอยกเลิกการใชบริการ 
 
1. รายละเอียดผูสมัครขอใชบริการ 
1.1   ขอมูลนิติบุคคล 
         บริษัทจํากัด           บริษัทมหาชน           หางหุนสวนจํากัด            หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล         อ่ืนๆ (ระบุ)......................................... 
ชื่อนิติบุคคล (ภาษาไทย)  ............................................................................................................................................................................... 
              (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................................................................................ 
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร                                                                                       
ท่ีตั้ง(จดทะเบียน)........................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สถานท่ีจัดสงเอกสาร              ท่ีอยูเดียวกับท่ีตั้ง(จดทะเบียน)                              อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  
..................................................................................................................................................................................................................... 
1.2 ขอมูลผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล 
ชื่อ-นามสกุล.......................................................................................................  ตําแหนง............................................................................. 
บัตรประจําตัวประชาชน / อ่ืนๆ.......................................เลขท่ี........................................................หมดอายุวันท่ี......................................... 
ชื่อ-นามสกุล..........................................................................................................ตําแหนง ........................................................................... 
บัตรประจําตัวประชาชน / อ่ืนๆ.......................................เลขท่ี........................................................หมดอายวุันท่ี......................................... 
1.3 ขอมูลของผูติดตอ 
(1)ชื่อ-นามสกุล........................................................โทรศัพท................................................E-Mail……………………...……………………… 
(2)ชื่อ-นามสกุล........................................................โทรศัพท................................................E-Mail ………………………..…………………… 
 
2. ประเภทธุรกรรมทางการเงินท่ีประสงคจะใชบริการ 

เพิ่ม 

แกไข 

ยกเลิก 

รายละเอียด 

   2.1ธุรกรรม บริการ Payroll 
เลขที่บัญชีที่ใชทํารายการ....................................................ช่ือบัญชี....................................................................................... 
คาธรรมเนียมการทํารายการ ผูรับภาระ              ผูขอใชบริการ     ในเขต...............บาท   นอกเขต.....................บาท 
                                           ผูรับภาระ             พนักงาน            ในเขต...............บาท   นอกเขต.....................บาท 
จํานวนพนักงาน................................คน     จายเงินเดือน.............................คร้ัง/เดือน 
 

   2.2ธุรกรรม บริการ Direct Credit 
เลขที่บัญชีที่ใชทํารายการ....................................................ช่ือบัญชี....................................................................................... 
คาธรรมเนียมการทํารายการ ผูรับภาระ              ผูขอใชบริการ     ในเขต...............บาท   นอกเขต.....................บาท 
                                           ผูรับภาระ             ผูรับเงินโอน        ในเขต...............บาท   นอกเขต.....................บาท 
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เพิ่ม 

แกไข 

ยกเลิก 

รายละเอียด 

   2.3 ธุรกรรม บริการ Direct Debit 
เลขที่บัญชีที่ใชทํารายการ....................................................ช่ือบัญชี....................................................................................... 
คาธรรมเนียมการทํารายการ ผูรับภาระ              ผูขอใชบริการ     ในเขต...............บาท   นอกเขต.....................บาท 
                                           ผูรับภาระ             ผูชําระเงิน          ในเขต...............บาท   นอกเขต.....................บาท 

   2.4 ธุรกรรม           บริการ  Bulk Credit           บริการ Bulk Credit Prompt Pay 
เลขที่บัญชีที่ใชทํารายการ....................................................ช่ือบัญชี....................................................................................... 
คาธรรมเนียมการทํารายการ 
       Bulk Credit Next- Day     (ไมเกิน 2,000,000 บาทตอรายการ)                           คาธรรมเนียม ...................บาท/รายการ 
       Bulk Credit Same- Day   นอยกวาหรือเทากับ 100,000บาทตอรายการ               คาธรรมเนียม...................บาท/รายการ 
                                               มากกวา 100,000 แตไมเกิน 500,000 บาทตอรายการ คาธรรมเนียม...................บาท/รายการ 
                                               มากกวา 500,000 แตไมเกิน 2,000,000บาทตอรายการ คาธรรมเนียม.................บาท/รายการ 
ประเภทบริการ (Service Code) 
        เงินเดือน / คาจาง  / บําเหน็จบํานาญ            เงินปนผล                 ดอกเบ้ีย                   ชําระคาสินคาและบริการ                               
ค        ชําระคางวดเงินกู                                         ขายหลักทรัพย          คืนภาษี                    อื่นๆ....................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2.5 ธุรกรรม บริการ Bill Payment 
เลขที่บัญชีที่ใชรับชําระ....................................................ช่ือบัญชี.......................................................................................... 
เลขทีบั่ญชีที่ใชตัดคาธรรมเนียม................................................ช่ือบัญชี................................................................................. 
รูปแบบการรับชําระเงินจากรายยอย (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)             เงินสด/เงินโอน                      เช็ค (ยกเวนเช็ค B/C) 
ประเภทธุรกิจ  ............................................................ 
ชองทางในการรับชําระและคาธรรมเนียมรายการ 

ชองทาง วันที่เร่ิมใชบริการ ในเขต นอกเขต 
บริษัท ผูชําระเงิน บริษัท ผูชําระเงิน 

         1.เคานเตอรธนาคาร      
         2.เคร่ือง ATM      
         3.Internet Banking      
         4.Mobile Banking      
      

ใบแจงหนี้รองรับ Barcode                                                           รองรับ            ไมรองรับ 
Barcode ในใบแจงหนี้มีการฝงยอดเงินที่ตองชําระอยูดวย              มี                    ไมมี  
รับชําระภายในวันที่กําหนดเทานั้น (เฉพาะกรณีที่ Ref.1หรือ Ref.2 เปนวันที่ครบกําหนดเทานั้น)               ใช                 ไมใช 
ตัวอยางประกอบการรับชําระ           ใบแจงหนี้คาสินคาหรือบริการ            วิธีการ Check Digit                 อื่นๆ.......................... 
ขอมูลที่ใหธนาคารตรวจสอบแหลงที่มาของเงินรับชําระ  ช่ือที่แสดงบนระบบ (Service Name) :................................................... 
หมายเลขอางอิง 1 (Ref.1) :................................................................................ 
หมายเลขอางอิง 2 (Ref.2) :................................................................................ 
หมายเลขอางอิง 3 (Ref.3) :................................................................................ 
หมายเลขอางอิง 4 (Ref.4) :................................................................................ 
      Open Length 18 Digits          มี Check Digit          มี Character        Open Length 18 Digits          มี Check Digit          มี Character        
      Fix Length…….  Digits          มี Check Digit          มี Character        Fix Length…….  Digits          มี Check Digit          มี Character 
หมายเหตุ : กรณีมีการเปล่ียนแปลง Ref.No.1 หรือ Ref.No.2 บริษัทจะตองแจงการเปล่ียนแปลงใหธนาคารทราบลวงหนาอยางนอย  30 วัน 
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3. ชองทางการนําสงขอมูลใหกับธนาคาร 
          E-Mail Address ของธนาคาร (โดยใสรหัสปองกันความปลอดภัยไฟลขอมูล)                ระบบ File Transfer (FTP)                            
          อุปกรณบันทึกขอมูล /สํารองขอมูล (Thumb Drive)                                                    อ่ืนๆ(ระบุ)............................................... 
 
4. เอกสารประกอบใบคําขอใชบริการ  
            หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล                                                                    รายงานการประชุม  
            บัตรประจําตัวประชาชนกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทน                     อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................. 
 
5. ลงนามขอใชบริการ 
ขาพเจาในฐานะผูขอใชบริการขอรับรองวา ขอมูลและรายละเอียดท่ีขาพเจาไดใหไวขางตนท้ังหมดถูกตองและตรงตามความเปนจริงทุกประการและ
ขาพเจาไดอานขอความเปนท่ีเขาใจ โดยยินดีจะปฏิบัติและยอมเขาผูกพันตามเง่ือนไขและขอตกลงท่ีไดแนบทายใบคําขอฉบับน้ี และตามระเบียบท่ี
ธนาคารกําหนดไวทุกประการ รวมท้ังใหถือวาขอมูลและรายละเอียดท่ีขาพเจาไดใหไวขางตนเปนสวนหน่ึงของสัญญาขอตกลงดวย เพ่ือเปน
หลักฐานขาพเจาจึงขอลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญ (ถาม)ี ไวขางทายน้ีเปนสําคัญ 
 
ลายมือชื่อผูมีอํานาจ 
ชื่อ-นามสกุลของผูมีอํานาจ 
ตําแหนง 
วันท่ี 
 
ลายมือชื่อผูมีอํานาจ 
ชื่อ-นามสกุลผูมีอํานาจ 
ตําแหนง 
วันท่ี 

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

ตัวอยางตราประทับ (ถามี) 

 
6.สําหรับธนาคาร 
สําหรับสาขา 
ผูตรวจสอบลายมือชื่อ/ขอมูล 
ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนง 
วันท่ี 
สําหรับสํานักงานใหญ 
ผูบันทึกขอมูล 
ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนง 
วันท่ี 

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

 
ผูมีอํานาจอนุมัติ (สาขา)  
ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนง 
วันท่ี 
 
ผูตรวจสอบ(การบันทึกขอมูล) 
ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนง 
วันท่ี 

 
..................................................
..................................................
..................................................
................................................. 
 
..................................................
..................................................
..................................................
.................................................. 
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ขอตกลงเง่ือนไขการใชบริการทางอิเล็กทรอนิกส 
ขาพเจาผูมีนามดังปรากฏชื่อและท่ีอยูใน “ใบคําขอใชบริการทางอิเล็กทรอนิกส” ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา“ผูขอใชบริการ” ตกลงยินยอม

ผูกพันและปฏิบัติตามขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “ธนาคาร” กําหนดไวในขอตกลง
การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
ในขอตกลงฉบับน้ีคําวา 
“ผูขอใชบริการ” หมายถึง ผูขอใชบริการซึ่งธนาคารไดอนุมัติใหใชบริการแตละประเภทของธนาคารตามท่ีระบุไวในใบคําขอใชบริการและรวมถึง
บุคคลใดๆท่ีผูขอใชบริการกําหนดใหเปนผูมีอํานาจในการทํารายการแทนผูขอใชบริการภายใตขอตกลงน้ี  
“PromptPay” หมายถึง หมายเลขโทรศัพทมือถือ หรือ เลขประจําตัวประชาชน หรือขอมูลอ่ืนใดท่ีเจาของบัญชีเงินฝากนํามาลงทะเบียนบริการพรอม
เพยกับธนาคารพาณิชยใดธนาคารพาณิชยหน่ึงเพ่ือใชแทนการระบุเลขท่ีบัญชีเงินฝาก 
“บริการทางอิเล็กทรอนิกส” หมายถึง บริการดังตอไปน้ี 
(1) “Payroll” หมายถึง บริการนําเงินเขาบัญชีเงินฝากเพ่ือจายเงินเดือน โบนัสหรือผลตอบแทนอ่ืนๆแกผูรับเงินโดยธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
ของผูขอใชบริการและนําฝากเขาบัญชเีงินฝากของผูรับเงินตามขอมูลท่ีผูขอใชบริการสงใหแกธนาคาร และในกรณีบัญชีเงินฝากของผูรับเงินรายใด
ลงทะเบียนบริการพรอมเพยไว 
ผูขอใชบริการสามารถเลือกระบุเลขท่ีบัญชีเงินฝาก หรือ PromptPay ของผูรับเงินรายน้ัน เพียงอยางใดอยางหน่ึงในคําส่ัง โอนเงิน 
(2) “Direct Debit” หมายถึง บริการรับชําระสินเชื่อ คาสินคา คาบริการ และคาสาธารณูปโภคของผูชําระเงินโดยธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพยหรือกระแสรายวันของผูชําระเงินท่ีมีอยูกับธนาคารแลวนําฝากเขาบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการ ตามคําส่ัง โอนเงินท่ีผูขอใชบริการสง
ใหแกธนาคาร 
(3) “Direct Credit” หมายถึง บริการนําเงินเขาบัญชีเงินฝากแกผูรับเงินโดยธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการและนําฝากเขาบัญชี
เงินฝากของผูรับเงินท่ีมีอยูกับธนาคารตามคําส่ังโอนเงินท่ีผูขอใชบริการสงใหแกธนาคาร 
(4) “Bulk Credit” หมายถึง บริการโอนเงินรายยอยระหวางธนาคารกับธนาคารพาณิชยอ่ืนโดยธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝาก 
ของผูขอใชบริการท่ีมีอยูกับธนาคารและนําฝากเขาบัญชีเงินฝากของผูรับเงินท่ีมีอยูกับธนาคารและ/หรือธนาคารพาณิชยอ่ืนท่ีเปนสมาชิกศูนยหัก
บัญชีอิเล็กทรอนิกสตามคําส่ังโอนเงินท่ีผูขอใชบริการสงใหแกธนาคาร และในกรณีบัญชีเงินฝากของผูรับเงินรายใดลงทะเบียนบริการพรอมเพยไว 
ผูขอใชบริการสามารถเลือกระบุเลขท่ีบัญชีเงินฝากหรือ PromptPay ของผูรับเงินรายน้ัน เพียงอยางใดอยางหน่ึงในคําส่ัง โอนเงิน 
(5) “Bill Payment” หมายถึง บริการรับชําระสินเชื่อ คาสินคา คาบริการ และคาสาธารณูปโภคจากผูชําระเงินผานชองทาง การใหบริการตางๆของ 
ธนาคาร 
“คําส่ังโอนเงิน” หมายถึง คําส่ังท่ีผูขอใชบริการแจงแกธนาคารตามขั้นตอนและรูปแบบท่ีธนาคารกําหนดเพ่ือใหธนาคารดําเนินการโอนเงินโดยระบุ
รายละเอียดตามท่ีธนาคารกําหนดหรือตามท่ีตกลงกับธนาคาร 
“เว็บไซตธนาคาร” หมายถึง www.tcrbank.com 
“ใบคําขอใชบริการ” หมายถึง ใบคําขอใชบริการทางอิเล็กทรอนิกส ท่ีผูขอใชบริการไดระบุรายละเอียดการขอใชบริการและไดลงนามไว และถือเปน
สวนหน่ึงของขอตกลงน้ี 
“วันทําการ” หมายถึง วันทําการตามปกติของธนาคาร แตไมรวมถึงวันเสารและวันอาทิตย และวันหยุดทําการตามท่ีธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนด 
“วันโอนเงิน” หมายถึง วันท่ีผูขอใชบริการกําหนดใหธนาคารโอนเงินท่ีไดระบุไวในคําส่ังโอนเงิน 
“อัตราสูงสุด” หมายถึง อัตราดอกเบ้ีย สูงสุดตามท่ีมีประกาศ หรือกฎหมายอนุญาตใหธนาคารเรียกเก็บจากลูกคาท่ีผิดนัดชําระหน้ีและ/หรือปฏิบัติ 
ผิดเง่ือนไขตามท่ีธนาคารประกาศกําหนดซึง่อาจเปล่ียนแปลงไดตามท่ีธนาคารจะประกาศกําหนดเปนคราวๆไป 
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ขอ 1) หลักเกณฑท่ัวไปในการใชบริการ 
ธนาคารตกลงใหบริการและผูขอใชบริการตกลงรับบริการโดย 
1.1 ใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการท่ีมีอยูกับธนาคาร เพ่ือชําระหน้ี และ/หรือภาระผูกพันตางๆ ใหกับลูกคาของผูขอ

ใชบริการ โดยการโอนเงินเขาบัญชีลูกคา/ผูรับเงิน ของผูขอใชบริการ ท่ีธนาคาร สําหรับธุรกรรม Direct Credit 
1.2 ใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการท่ีมีอยูกับธนาคาร เพ่ือชําระหน้ี และ/หรือภาระผูกพันตางๆ ใหกับลูกคาของผูขอ

ใชบริการ โดยการโอนเงินเขาบัญชีลูกคา/ผูรับเงินของผูขอใชบริการท่ีธนาคารอ่ืน สําหรับธรุกรรม Bulk Credit (Same Day-Next Day) 
1.3 ใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของลูกคา (ผูชําระเงิน) ของผูขอใชบริการท่ีมีอยูกับธนาคาร เพ่ือชําระหน้ี และ/หรือภาระผูกพันตางๆ 

ใหกับผูขอใชบริการ โดยการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารประเภทกระแสรายวัน /ออมทรัพยของผูขอใชบริการตามท่ีไดแจงไวในใบคําขอใชบริการน้ี 
สําหรับธุรกรรม Direct Debit 

1.4 ใหธนาคารดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการหรือเรียกเก็บเงินตามเช็คเพ่ือจายเงินเดือน คาจาง และคาตอบแทน
อ่ืนๆ ใหแกพนักงาน/ลูกจางของผูใชบริการ ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา“พนักงาน” โดยโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของพนักงานท่ีมีอยูกับธนาคารตามวิธีการท่ีได
ระบุไวในคําขอใชบริการน้ี สําหรับธุรกรรม Payroll 

1.5 ใหธนาคารดําเนินการรับชําระสินเชื่อ คาสินคา คาบริการ และคาสาธารณูปโภคจากผูชําระเงินผานชองทาง การใหบริการตางๆของ
ธนาคาร สําหรับธุรกรรม Bill Payment 
 

ขอ 2.) หลักเกณฑเฉพาะสําหรับบริการ Direct Credit และ Bulk Credit (Same Day และ Next Day) 
 2.1  ผูขอใชบริการจะเปนผูจัดทําคําส่ังโอนเงิน  โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากของผูรับเงิน (ผูเปนเจาหน้ีและ/หรือลูกหน้ี) 
ของผูขอใชบริการ ชื่อธนาคารและสาขาของธนาคาร หมายเลขบัญชีเงินฝาก ประเภทบัญชีเงินฝาก และชื่อบัญชีเงินฝาก พรอมท้ังจํานวนเงินท่ีจะให
ธนาคารหัก / โอนเงินในคราวน้ันๆหรือตามรูปแบบท่ีธนาคารกําหนด  และจัดสงไฟลขอมูลใหธนาคารในรูปของอุปกรณบันทึกขอมูล /สํารองขอมูล 
(Thumb Drive) และ/หรือนําสงผานชองทาง FILE TRANSFER (FTP) และ/หรือรูปแบบอ่ืนใดท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร พรอมท้ังหนังสือแจง
รายละเอียดการหัก / โอนเงินของลูกคาแตละรายของผูขอใชบริการ และคําขอใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการ และจากบัญชี
ลูกคาของผูขอใชบริการ ตามแบบและวิธีการท่ีธนาคารกําหนด  
                 2.2 การสงคําส่ังโอนเงิน ผูขอใชบริการจะตองจัดสงใหธนาคารลวงหนา กอนกําหนดวันโอนเงินไมนอยกวา 3 (สาม) วันทําการ
ธนาคาร 
  หากประสงคจะขอยกเลิก หรือแกไขขอมูล คําส่ังโอนเงินจะตองแจงใหธนาคารทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรกอนกําหนดวันโอนเงิน
ไมนอยกวา 3 (สาม) วันทําการธนาคารตามวิธีการท่ีธนาคารกําหนด  ท้ังน้ี การขอยกเลิกคําส่ังโอนเงินจะขอยกเลิกเพียงบางสวนไมได และหาก
ธนาคารไดดําเนินการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหกับลูกคาของผูขอใชบริการแลว(สําหรับบริการ Direct Credit) หรือส้ินสุดเวลา Cut-Off Time ของ
ระบบงาน Bulk Payment แลวธนาคารสงวนสิทธท่ีิจะไมดําเนินการยกเลิกหรือแกไขขอมูลดังกลาวได  

 2.3  ผูขอใชบริการสามารถสงคําส่ังโอนเงิน ใหกับธนาคารไดไมจํากัดจํานวนครั้ง โดยไมเกินจํานวนเงินท่ีผูขอใชบริการกําหนดไวใน
ใบคําขอใชบริการน้ี  ธนาคารตกลงจะทําการโอนเงินตามจํานวนเงินและขอมูลท่ีระบุในคําส่ังโอนเงินของผูขอใชบริการท่ีนําสงใหธนาคารแตละครั้ง
ใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีธนาคารกําหนด ตามวันท่ีผูขอใชบริการระบุในขอมูลท่ีจัดสงใหธนาคาร  ซึ่งตองไมตรงกับวันหยุดทําการธนาคาร  สําหรับ
ธุรกรรม Bulk Credit จะทําการโอนเงินใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีระบบงาน Bulk Payment กําหนดไว 

 2.4 ผูขอใชบริการจะตองนําเงินเขาฝากไวในบัญชีผูขอใชบริการ ตามจํานวนท่ีตองการโอนรวมกับคาธรรมเนียมการโอน เพ่ือให
ธนาคารสามารถหักเงินจากบัญช ีและ/หรือเบิกถอนจากบัญชีไดกอนกําหนดวันโอนเงินอยางนอย 2 (สอง) วันทําการธนาคาร 
  หากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการไมมีเงินหรือมีเงินไมพอจาย ผูขอใชบริการยินยอมใหเปนดุลยพินิจของธนาคารท่ีจะระงับบริการ
ดังกลาวในงวดน้ันๆ โดยธนาคารไมตองรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดขึ้น  
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 2.5 ผูขอใชบริการสามารถขอรายงานผลการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากลูกคาของผูขอใชบริการไดท่ีสํานัก / สาขาของธนาคารท่ีระบุ
ในคําขอใชบริการน้ี หรือในรูปแบบอ่ืนใดท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

 2.6 สําหรับรายการโอนเงิน Bulk Credit หากมีขอมูลท่ีถูก Reject สงคืนจากบริษัท เนชั่นแนลไอทีเอ็มเอกซ จํากัด เน่ืองจากการโอน
เงินไมสามารถดําเนินการไดเปนผลสําเร็จ ธนาคารจะแจงใหผูขอใชบริการทราบ และธนาคารจะคืนเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการภายใน
วันท่ีไดรับขอมูล Reject สงคืนและ/หรือวันท่ีไดรับการชําระดุลคืนจากบริษัทเนชั่นแนลไอทีเอ็มเอกซ จํากัด 
         2.7 สําหรับผูขอใชบริการ Bulk Credit ท่ีสงคําส่ังโอนเงินโดยระบุเลขท่ีบัญชีเงินฝากและ PromptPay ของผูรับเงินรายเดียวกันใน
คําส่ังโอนเงินในคราวเดียว ผูขอใชบริการรับทราบและตกลงวาธนาคารจะโอนเงินใหแกผูรับเงินรายน้ัน โดยใชเฉพาะ PromptPay เพียงอยางเดียว
เทาน้ัน 

 
ขอ 3) หลักเกณฑเฉพาะสําหรับบริการ Direct Debit 

 3.1 ผูขอใชบริการตกลงจะเปนผูรับผิดชอบในการจัดทํา “หนังสือยินยอมใหหักเงินในบัญชีเงินฝาก” ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดท่ี
ธนาคารกําหนด เชน รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก พรอมท้ังจํานวนเงินท่ีจะใหธนาคารหักจากบัญชีเงินฝากลูกคา (ผูชําระเงิน) ของผูขอใช
บริการ โดยผูขอใชบริการจะเปนผูรับภาระคาใชจาย และผูขอใชบริการจะดําเนินการใหลูกคา (ผูชําระเงิน)ของผูขอใชบริการลงนามในหนังสือ
ยินยอมใหหักเงินในบัญชีเงินฝากท่ีมีอยูกับธนาคาร และผูขอใชบริการตกลงจะตรวจสอบลายมือชื่อลูกคา(ผูชําระเงิน)ของผูขอใชบริการ ใหเรียบรอย
กอนท่ีจะจัดทําเปนขอมูลเงินโอนเพ่ือนําสงใหธนาคารดําเนินการหักบัญชีดวยวิธีการในระบบอิเล็กทรอนิกส 
            3.2 ผูขอใชบริการจะเปนผูจัดทําคําส่ังโอนเงิน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากของลูกคา (ผูชําระเงิน) ของผูขอใชบริการ  
หมายเลขบัญชีเงินฝาก ประเภทบัญชีเงินฝาก และชื่อบัญชีเงินฝาก พรอมท้ังจํานวนเงินท่ีจะใหธนาคารหัก / โอนเงินในคราวน้ัน หรือตามรูปแบบท่ี
ธนาคารกําหนด และจัดสงไฟลขอมูลใหธนาคารในรูปของอุปกรณบันทึกขอมูล /สํารองขอมูล (Thumb Drive)และ/หรือนําสงผานชองทาง FILE 
TRANSFER (FTP) และ/หรือรูปแบบอ่ืนใดท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร พรอมท้ังหนังสือแจงรายละเอียดการหัก / โอนเงินของลูกคาแตละรายของ
ผูขอใชบริการ และหนังสือยินยอมใหหักเงินในบัญชีเงินฝากของลูกคา(ผูชําระเงิน) แตละรายของผูขอใชบริการ ตามแบบและวิธีการท่ีธนาคาร
กําหนด 
            3.3 การสงคําส่ังโอนเงิน   ผูขอใชบริการจะตองจัดสงใหธนาคารลวงหนา กอนกําหนดวันโอนเงินไมนอยกวา 2 (สอง) วันทําการ
ธนาคาร 
         หากผูขอใชบริการจะขอยกเลิก หรือแกไขขอมูล คําส่ังโอนเงิน จะตองแจงใหธนาคารทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรกอนกําหนดวัน 
โอนเงินไมนอยกวา 1(หน่ึง) วันทําการธนาคาร ตามวิธีการท่ีธนาคารกําหนด ท้ังน้ีการขอยกเลิกคําส่ังโอนเงินน้ันจะขอยกเลิกเพียงบางสวนไมได และ
หากธนาคารไดดําเนินการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหกับผูขอใชบริการ ธนาคารสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมดําเนินการยกเลิกหรือแกไขขอมูลดังกลาวได 
 3.4 หากเงินในบัญชีเงินฝากของลูกคาของผูขอใชบริการไมมีเงินหรือมีไมเพียงพอหักชําระหน้ี ผูขอใชบริการตกลงใหถือวาเปนการ
เรียกเก็บเงินไมได และใหเปนดุลยพินิจของธนาคารท่ีจะระงับบริการดังกลาวในคราวน้ันๆ โดยธนาคารไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
  3.5 ผูขอใชบริการสามารถขอรายงานผลการหักบัญชีเงินฝากของลูกคาของผูขอใชบริการไดท่ีสํานักงาน / สาขาท่ีระบุไวในคําขอใช
บริการน้ี หรือในรูปแบบอ่ืนใดท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

 3.6 ผูขอใชบริการตองดํารงเงินฝากในบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการทุกขณะไมต่ํากวา100,000 บาท(หน่ึงแสนบาทถวน) หรือ
ตามท่ีธนาคารกําหนด 
            3.7 ผูขอใชบริการตกลงยอมรับวา ขอมูลเลขท่ีบัญชีเงินฝากของลูกคา(ผูชําระเงิน) ของผูขอใชบริการท่ีธนาคารไดรับจากผูขอใช
บริการเปนสาระสําคัญในการดําเนินการหักบัญชีเงินฝาก ธนาคารไมจําเปนตองคํานึงถึงชื่อบัญชีเงินฝากน้ัน ฉะน้ันเมื่อธนาคารไดหักบัญชีเงินฝาก
ของลูกคา(ผูชําระเงิน) ของผูขอใชบริการ หรือดําเนินการใดๆ ตามขอมูลท่ีผูขอใชบริการสงใหธนาคารแลวใหถือวาธนาคารปฏิบัติโดยถูกตองทุก
ประการ  หากมีขอผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้นจนเปนเหตุใหธนาคารไดรับความเสียหาย ผูขอใชบริการตกลงยินยอมชดใชความเสียหายใหแกธนาคารจน
ครบถวนเต็มจํานวน ตามความเปนจริง และสามารถพิสูจนได 
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 3.8 ผูขอใชบริการสามารถสงคําส่ังโอนเงินใหกับธนาคารไดไมจํากัดจํานวนครั้ง โดยไมเกินจํานวนเงินท่ีผูขอใชบริการกําหนดไวใน
ใบคําขอใชบริการน้ี  ธนาคารตกลงจะทําการหักเงินตามจํานวนเงินและขอมูลท่ีระบุในคําส่ังโอนเงินของผูขอใชบริการท่ีนําสงใหธนาคารแตละครั้งให
แลวเสร็จภายในเวลาท่ีธนาคารกําหนด ตามวันท่ีผูขอใชบริการระบุในขอมลูท่ีจัดสงใหธนาคาร  ซึ่งตองไมตรงกับวันหยุดทําการธนาคาร   
 

ขอ 4) หลักเกณฑเฉพาะสําหรับบริการ Payroll 
 4.1 ผูขอใชบริการจะเปนผูจัดทําคําส่ังโอนเงิน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินเดือนพนักงานของผูขอใชบริการท่ีตองการให
ธนาคารดําเนินการโอนเงินเขาบัญชีในแตละคราว อาทิ หมายเลขบัญชีเงินฝาก และชื่อบัญชีเงินฝากพนักงานท่ีมอียูกับธนาคาร พรอมท้ังจํานวนเงิน
ท่ีผูขอใชบริการจะจายใหพนักงานแตละราย หรือตามรูปแบบท่ีธนาคารกําหนด  เพ่ือใหธนาคารนําเงินเขาบัญชีเงินฝากของพนักงานของผูขอใช
บริการดวยวิธีการในระบบอิเล็กทรอนิกส   และจัดสงไฟลขอมูลเงินเดือนใหกับธนาคารเปนอุปกรณบันทึกขอมูล /สํารองขอมูล (Thumb Drive)และ/
หรือนําสงผานชองทาง FILE TRANSFER (FTP) และ/หรือรูปแบบอ่ืนใดท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร โดย 
  (1) ผูขอใชบริการจะจัดสงรายงานหรือเอกสารแสดงรายละเอียดการนําเงินเขาบัญชีเงินฝากพนักงานโดยมีขอมูลอาทิเชน ชื่อ
บัญชี หมายเลขบัญชีและจํานวนเงิน  พรอมกับเช็คของผูขอใชบริการ  (สําหรับกรณีส่ังจายเช็คแทนการหักบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการ) ใหแก
ธนาคารกอนวันท่ีกําหนดจายเงินเดือน หรือคาจาง หรือคาตอบแทนอยางอ่ืนใหกับพนักงานอยางนอย 3 วันทําการธนาคาร 
  (2) ผูขอใชบริการสามารถสงคําส่ังโอนเงิน  ใหกับธนาคารไดไมจํากัดจํานวนครั้ง โดยไมเกินจํานวนเงินท่ีผูขอใชบริการกําหนด
ไวในใบคําขอใชบริการน้ี  ธนาคารตกลงจะทําการโอนเงินตามจํานวนเงินและขอมูลท่ีระบุในคําส่ังโอนเงิน/จายเงินเดือนของผูขอใชบริการท่ีนําสงให
ธนาคารแตละครั้งใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีธนาคารกําหนด ตามวันท่ีผูขอใชบริการระบุในขอมูลท่ีจัดสงใหธนาคาร  ซึ่งตองไมตรงกับวันหยุดทําการ
ธนาคาร   
 4.2 ผูขอใชบริการตกลงยอมรับวา ขอมูลเลขท่ีบัญชีเงินฝากพนักงานท่ีธนาคารไดรับจากผูขอใชบริการเปนสาระสําคัญในการโอน
เงินเขาบัญชี ธนาคารไมจําเปนตองคํานึงถึงชื่อบัญชีเงินฝากน้ันๆ ฉะน้ัน เมื่อธนาคารไดนําเงินเขาบัญชีเงินฝากพนักงานตามขอมูลท่ีผูขอใชบริการ
สงใหธนาคารแลว ใหถือวาธนาคารไดปฏิบัติโดยถูกตองทุกประการ หากมีขอผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้นธนาคารไมจําตองรับผิดชอบแตอยางใด 
                4.3 การสงคําส่ังโอนเงิน ผูขอใชบริการจะตองจัดสงใหธนาคารลวงหนา กอนกําหนดวันโอนเงินไมนอยกวา 3 (สาม) วันทําการ
ธนาคาร 
   หากประสงคจะขอยกเลิก หรือแกไขขอมูลคําส่ังโอนเงิน จะตองแจงใหธนาคารทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรกอนวัน
กําหนดโอนเงินไมนอยกวา 3 (สาม) วันทําการธนาคาร ตามวิธีการท่ีธนาคารกําหนด ท้ังน้ี การขอยกเลิกคําส่ังโอนเงิน จะขอยกเลิกเพียงบางสวน
ไมได และหากธนาคารไดดําเนินการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหกับพนักงานของผูขอใชบริการ ธนาคารสงวนสิทธท่ีิจะไมดําเนินการยกเลิกหรือแกไข
ขอมูลดังกลาวได  
 4.4 ผูขอใชบริการยอมรับวา การขอใหธนาคารนําเงินเขาบัญชีเงินฝากพนักงานตามคําขอใชบริการน้ี     ผูขอใชบริการไดทําความ
ตกลงกับพนักงานแลว โดยผูขอใชบริการจะนําเงินเขาฝากไวในบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการ เพ่ือใหธนาคารหักจากบัญชีและ/หรือเบิกถอน 
สําหรับดําเนินการโอนเขาบัญชีเงินฝากพนักงานของผูขอใชบริการไดภายในวันท่ีกําหนดนําเงินเขาบัญชีเงินฝากใหพนักงาน หากเงินในบัญชีเงิน
ฝากของผูขอใชบริการมีไมพอตามจํานวนท่ีจะตองจายใหพนักงานท้ังหมด ธนาคารทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมนําเงินเขาบัญชีเงินฝากของพนักงานทุก
รายได ในกรณีดังกลาวผูขอใชบริการตกลงยอมรับวา ธนาคารไดปฏิบัติถูกตองแลว ผูขอใชบริการ และ/หรือพนักงานไมมีสิทธิยกเปนขอกลาวอาง 
หรือเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากธนาคาร 
 4.5 ผูขอใชบริการสามารถขอรับรายงานผลการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากพนักงานจากธนาคารไดท่ีสํานัก/สาขาธนาคารตามท่ีระบุไว
ในคําขอใชบริการน้ี หรือในรูปแบบอ่ืนใดท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 
             

  ขอ 5) หลักเกณฑเฉพาะสําหรับบริการ Bill Payment 
      5.1 ผูขอใชบริการตกลงเปดบัญชีเงินฝากไวกับธนาคารตามท่ีระบุไวในใบคําขอใชบริการ เพ่ือใชเปนบัญชีรับชําระเงินใหผูชําระเงิน 

นําเงินเขาบัญชีเพ่ือชําระสินเชือ่ คาสินคา คาบริการ และคาสาธารณูปโภคใหแกผูขอใชบริการ 
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       5.2 ธนาคารจะใหบริการรับชําระเงินแกผูขอใชบริการโดยไมจํากัดจํานวนครัง้ และจํานวนเงินสูงสุดท่ีใหบริการไดในแตละวัน แตผู
ชําระเงินแตละรายจะสามารถชําระเงินไดตามจํานวนครั้ง และจํานวนเงินท่ีธนาคารกําหนดไวแตละชองทางการใหบริการของธนาคาร 
                      5.3 ผูขอใชบริการตกลงและรับทราบวา กรณีผูชําระเงินชําระเปนเงินสด ธนาคารจะนําเงินเขาบัญชีชําระเงินภายในวันท่ีผูชําระเงินทํา
รายการชําระเงินดังกลาวเสร็จส้ินสมบูรณ และกรณีท่ีผูชําระเงินทํารายการชําระเงินเปนเช็ค ธนาคารจะนําเงินเขาบัญชีรับชําระเงินเมือ่เช็คดังกลาว
เรียกเก็บเงินไดแลวเทาน้ัน 
                       5.4 การใชบริการรับชําระผานชองทางการใหบริการตางๆ มีเง่ือนไขและขอตกลง ดังน้ี 

(5.4.1) การใชบริการผานเคานเตอรธนาคาร (COUNTER) 
ผูชําระเงินสามารถชําระเงินผานเคานเตอรธนาคารเปนเงินสด หรือเช็ค หรือการโอนเงินระหวางบัญชี และในกรณีท่ีผูชําระเงิน 

จะชําระเปนเช็ค ผูขอใชบริการจะตองแจงใหผูชําระเงินปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปน้ี 
  (1) การใชบริการในเขตหักบัญชี เช็คท่ีผูชําระเงินนํามาชําระจะตองเปน (1) เช็คของธนาคาร หรือ (2) เช็คของธนาคารพาณิชย

อ่ืนท่ีมีสํานักงานหรือสาขาอยูในเขตหักบัญชีเดียวกันกับเขตหักบัญชีของธนาคารสาขาน้ัน เทาน้ัน 
(2) การใชบริการนอกเขตหักบัญชี ธนาคารจะรับชําระเฉพาะกรณีท่ีผูชําระเงินชําระดวยเช็คของธนาคารเทาน้ัน 

(5.4.2) การใชบริการผานเครื่องเบิกถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) 
(1) ผูชําระเงินสามารถใชบริการผานเครือ่งเบิกถอนเงินอัตโนมัติของธนาคารไดทุกแหงท้ัง ในกรุงเทพมหานคร และตางจังหวัด 

โดยตองเปนลูกคาผูถือบัตร ATMและ/หรือบัตรเดบิต ของธนาคารเทาน้ัน 
(2) ผูขอใชบริการยอมรับวาใบบันทึกรายการ (Transaction Record) ท่ีผูชําระเงินไดรับจากเครื่องเบิกถอนเงินอัตโนมัต ิ

เปนเสมือนหน่ึงหลักฐานการโอนเงิน และเปนหลักฐานการชําระเงิน 
(3) ผูชําระเงินสามารถใชบริการผานเครือ่งเบิกถอนเงินอัตโนมัติไดตามเวลาและขัน้ตอนวิธีการปฏิบัติของบริการท่ีธนาคารได 

กําหนดไว ซึ่ง ใชบังคับกับลูกคาผูถือบัตรโดยท่ัว ไป 
(5.4.3) การใชบริการผานบริการทางอินเตอรเน็ตของธนาคาร (INTERNET BANKING) 

(1) ผูชําระเงินสามารถใชบริการผานทางเว็บไซตของธนาคาร (www.tcrbank.com) โดยตองเปนลูกคาท่ีใชบริการ 
INTERNET BANKING ของธนาคารเทาน้ัน 

(2) ผูชําระเงินสามารถใชบริการทางเว็บไซตของธนาคารดังกลาวขางตนไดตามเวลาและขัน้ตอนวิธีการปฏิบัตขิองบริการท่ี 
ธนาคารไดกําหนดไวซึง่ ใชบังคับกับลูกคาผูใชบริการ INTERNET BANKING โดยท่ัวไป 

(5.4.4) การใชบริการผานโทรศัพทมือถือ (MOBILE BANKING) 
(1) ผูชําระเงินสามารถใชบริการผานทางโทรศัพทมือถือหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีรองรับการใชบริการ โดยตองเปนลูกคา 

ท่ีไดสมัครใชบริการ MOBILE BANKINGของธนาคารเทาน้ัน 
(2) ผูชําระเงินสามารถใชบริการผานทางโทรศัพทมือถือหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีรองรับการใชบริการ ไดตามเวลาและ 

ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติของบริการท่ีธนาคารไดกําหนดไวซึง่ใชบังคับกับลูกคาท่ีใชบริการ MOBILE BANKING โดยท่ัวไป 
       5.5 ผูขอใชบริการตกลงมีหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(1) จัดพิมพและจัดสง"ใบชําระเงินพิเศษ" ซึ่งระบุ รายละเอียดตางๆ เชน ชื่อบริษัทผูขอใชบริการ ชื่อผูชําระเงิน รหัสอางอิง จํานวนเงิน 
และวันครบกําหนดชําระเงิน รวมท้ัง รายการและรายละเอียดตางๆท่ีจําเปนในการชําระเงินใหครบถวนใหแกผูชําระเงินเพ่ือใชเปนเอกสารประกอบ
ในการนําเงินเขาบัญชี โดยผูขอใชบริการเปนผูออกคาใชจายในการจัดพิมพและจัดสงใบชําระเงินพิเศษดังกลาวเอง 

(2) อธิบาย ชี้แจง แนะนําขัน้ตอนและวิธีการชําระเงินตามขอตกลงน้ีใหผูชําระเงินทราบ 
(3)  แนะนําใหผูชําระเงินตรวจสอบและเก็บรักษาสําเนาใบชําระเงินพิเศษทุกครัง้ ท่ีมีการชําระเงินซึง่ผูขอใชบริการ 

จะถือวาสําเนาใบชําระเงินพิเศษดังกลาวเปนหลักฐานในการชําระเงิน อยางไรก็ตามผูขอใชบริการมีหนาท่ีแจงใหผูชําระเงินทราบวาสําเนาใบชําระ
เงินพิเศษดังกลาวไมใชใบเสร็จรับเงิน และธนาคารไมตองคืนเงินท่ีไดรับชําระโดยวิธีการท่ีถูกตองใหแกผูชําระเงินไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
                        5.6 คูสัญญาเขาใจรวมกันวา การกระทําใดๆเพ่ือชําระคาสินเชือ่ คาสินคา คาบริการ และคาสาธารณูปโภคผานชอง 
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ทางการใหบริการดังกลาวขางตน หากไดกระทําไปโดยการใชรหัสประจําตัวของผูชําระเงินแลวใหถือเสมือนวาผูชําระเงินไดกระทําดวยตนเอง 
                        5.7 เมือ่ธนาคารไดนําเงินท่ีไดรับจากผูชําระเงินเขาบัญชีรับชําระเงินแลวใหถือวาธนาคารไดนําเงินเขาบัญชีใหแก 
ผูขอใชบริการโดยถูกตองและครบถวนแลวโดยธนาคารไมตองแจงผลการดําเนินการดังกลาวใหผูชําระเงินทราบแตอยางใด แตให 
เปนหนาท่ีของผูชําระเงินท่ีจะตองติดตอสอบถามหรือตรวจสอบผลการดําเนินการดวยตนเอง 
 

ขอ 6) หลักกณฑเง่ือนไขเพิ่มเติม กรณีท่ีผูขอใชบริการจัดสงขอมูลใหธนาคารผานชองทาง File Transfer (FTP) 
และ E-Mail Address ของธนาคาร ตองถือปฏิบัติดังน้ี 
                6.1 ในการใชบริการรับ-สงขอมูลผานชองทาง File Transfer (FTP) ธนาคารกําหนดใหผูขอใชบริการตองเขาใชบริการชองทาง  
File Transfer (FTP) ดวยรหัสประจําตัว (User ID) และรหัส Password) ของผูขอใชบริการตามเง่ือนไขท่ีธนาคารกําหนด 
 6.2 ผูขอใชบริการจะตองรักษาเครื่องมืออุปกรณ พรอมท้ังรหัสประจําตัว (User ID และรหัส Password) ตามขอ (6.1) ไวในท่ีมั่นคง 
ปลอดภัยตลอดเวลา และใหถือเปนความลับเฉพาะตัวไมแจงใหผูใดทราบ ในกรณีท่ีเกิดการสูญหายหรือสงสัยวารหัสประจําตัว (User ID และรหัส 
Password) ไดถูกเปดเผยแกบุคคลภายนอก ผูขอใชบริการจะตองติดตอธนาคารเพ่ือแจงระงับการใชงานทันที เพ่ือใหธนาคารยกเลิกการใชงานของ 
รหัสประจําตัว (User ID และรหัส Password) น้ัน 
 6.3 กรณีท่ีผูขอใชบริการตองการระงับการใชเครื่องมือโอนเงินผานชองทาง File Transfer (FTP) ของธนาคาร ตองแจงตอธนาคารเปน
ลายลักษณอักษรลวงหนา เปนเวลาไมนอยกวา 3 (สาม) วันทําการธนาคาร 
                6.4 กรณีท่ีใชชองทางการนําสงขอมูลผานทาง E-Mail Address ของธนาคาร เพ่ือเปนการรักษาความปลอดภัยของขอมูล ในการรับและ
สงขอมูลระหวางกัน และเปนไปตามขอกําหนดดานความปลอดภัยของขอมูลเบ้ืองตน ธนาคารจะกําหนด Password or Zip File Password เปน
รูปแบบ (Format) รหัสเพ่ือใชระหวางธนาคารกับผูขอใชบริการ 
  

ขอ 7) คาบริการและการชําระคาบริการ 
7.1 ผูขอใชบริการตกลงชําระคาธรรมเนียมการใชบริการ คาธรรมเนียมการทําธุรกรรม และคาใชจายตางๆ อันเกี่ยวเน่ืองกับการใชบริการ

ทางอิเล็กทรอนิกสน้ี ในอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีธนาคารไดประกาศกําหนด หรือตามท่ีธนาคารไดตกลงไวกับผูขอใชบริการ (อัตรา
คาธรรมเนียมท่ีตกลงดังกลาว ธนาคารอาจเปล่ียนแปลงอัตราคาธรรมเนียมไดตามท่ีธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจงใหผูขอใชบริการทราบ
ลวงหนาอยางนอยเปนระยะเวลา 30 วัน ซึ่งผูขอใชบริการตกลงชําระคาบริการในอัตราท่ีธนาคารไดแจงเปล่ียนแปลงใหมดังกลาวน้ันทุกคราวไป) 
โดยผูขอใชบริการยินยอมใหธนาคารหักเงินจากบัญชีของผูขอใชบริการท่ีมีอยูกับธนาคาร เพ่ือชําระคาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาว 

7.2 สําหรับธุรกรรม Bulk Credit (Same Day – Next Day) ในกรณีการแจงเปล่ียนแปลงแกไขหรือยกเลิกขอมูลใดๆ ท่ีไดนําสงใหแก
ธนาคารแลว ตามท่ีกลาวในขอ 2.2 หากขอมูลน้ันๆ ธนาคารไดสงใหแกบริษัทเนชั่นแนลไอทีเอ็มเอกซ จํากัด เสร็จเรียบรอยแลว   การเปล่ียนแปลง
แกไขหรือยกเลิกขอมูลท้ังหมด ผูขอใชบริการจะตองชําระคาใชจายใหแกธนาคารในอัตราตามท่ีธนาคารไดประกาศกําหนดไว โดยชําระในวันท่ีได
แจงขอเปล่ียนแปลงแกไขหรือยกเลิกขอมูลน้ันๆ  

7.3 ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารหัก / ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการ ท่ีมีอยูกับธนาคาร เพื่อชําระคาธรรมเนียม 
และ/หรือคาใชจาย และ/หรือภาระหน้ีสินอ่ืนใด และ/หรือภาระผูกพันตางๆ อันอาจจะพึงมีขึ้นจากการใหบริการตามบันทึกขอตกลงฉบับน้ีของผูขอใช
บริการ ใหแกธนาคารเปนการหักกลบลบหน้ีไดทุกเมื่อ และใหถือวาบันทึกขอตกลงฉบับน้ีเปนเอกสารหลักฐานในการหักบัญชี หรือถอนเงินจากบัญชี
ของผูขอใชบริการได โดยธนาคารไมจําตองทําหลักฐานอ่ืนใดใหแกผูขอใชบริการอีก 

 
ขอ 8) การสอบสวนและการดําเนินการแกไขขอผิดพลาด 
8.1 กรณีเกิดการผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชภีายใตวิธีท่ีกําหนดในขอตกลงการใชบริการฉบับน้ี ไมวาเกิดจากความผิดพลาดของ

ขอมูลเอกสาร หลักฐาน หรือรายละเอียดอ่ืนใด ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารมีสิทธิหักเงินจากบัญชีของผูใชบริการตามท่ีระบุไวในคําขอใช
บริการชําระคืนใหแกลูกคาของผูใชบริการ ธนาคาร หรือบุคคลใดๆ แลวแตกรณี เพ่ือเปนการแกไขขอผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น โดยธนาคารไมตองแจงใหผู
ขอใชบริการทราบลวงหนาในการหักเงินจากบัญชีของผูใชบริการ 
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    8.2 ในกรณีท่ีเงินในบัญชีผูขอใชบริการมีไมเพียงพอใหธนาคารหักบัญชี เพ่ือแกไขขอผิดพลาดตามท่ีระบุไวในขอ 4.1 ของขอตกลงฉบับน้ี 
ผูขอใชบริการตกลงใหธนาคารมีสิทธิจายเงิน เพ่ือแกไขขอผิดพลาดน้ันไปกอนและตกลงวาจํานวนเงินซึ่งธนาคารไดจายลวงหนาไปกอนน้ันเปนหน้ีท่ี
ถึงกําหนดชําระทันที ซึ่งผูขอใชบริการจะตองนําเงินท่ีธนาคารจายแทนไปมาชําระคืนพรอมดวยดอกเบ้ียใหแกธนาคารในทันทีท่ีถูกทวงถาม หากผูขอ
ใชบริการไมสามารถชําระเงินคืนใหแกธนาคารไดทันที ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารคิดดอกเบ้ียของจํานวนเงินท่ีคงคางชําระน้ันได ใน
อัตราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีผิดนัดชําระหน้ีตามสัญญาตามประกาศของธนาคาร เรื่องอัตราดอกเบ้ียเงินใหสินเชื่อท่ีมีผลบังคับใชกับลูกคาผูกูเงินหรือ
ลูกหน้ีของธนาคารในขณะน้ัน ท้ังน้ี นับจากวันท่ีธนาคารไดชําระเงินแทนผูขอใชบริการ จนถึงวันท่ีผูขอใชบริการนําเงินมาชําระคืนใหแกธนาคารจน
เสร็จส้ิน 

8.3 การใหบริการตามคําขอใชบริการทางอิเล็กทรอนิกสน้ี เปนการดําเนินการเพ่ือประโยชนในการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสของผูขอใช
บริการใหเปนไปไดโดยสะดวกและรวดเร็ว ดังน้ัน การดําเนินการดังกลาวไมวาดวยประการใดๆ หากเกิดขอผิดพลาดหรือทําใหเกิดความเสียหาย 
ผูขอใชบริการตกลงจะใหความรวมมืออยางเต็มท่ีกับธนาคาร เพ่ือใหดําเนินการสอบสวนใหไดมาซึ่งหลักฐานและขอเท็จจริงเกี่ยวกับการผิดพลาด
ดังกลาว โดยธนาคารจะดําเนินการสอบสวนขอผิดพลาดในการโอนเงิน ท่ีไดรับแจงจากผูขอใชบริการและแจงผลการสอบสวนใหผูขอใชบริการทราบ
ภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีธนาคารทราบผลการสอบสวนน้ัน พรอมท้ังดําเนินการแกไขขอผิดพลาดใหเสร็จส้ินภายใน 30 วันทําการ นับแตวันท่ี
ธนาคารไดรับทราบถึงขอผิดพลาดดังกลาว หากธนาคารไดรับความเสียหายจากขอผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นจากผูขอใชบริการ ผูขอใชบริการยินยอมชดใช
คาเสียหายท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดจนครบถวน 

8.4 ในการดําเนินการหักบัญชีอัตโนมัติตามคําขอใชบริการน้ี หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากขอผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นจากธนาคาร ธนาคาร
จะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายท่ีเกิดขึ้นตามปกตท่ีิยอมเกิดขึ้น และไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดจากพฤติการณพิเศษไมวากรณีใดๆ 
หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอ่ืนใดท่ีอยูนอกเหนือความคาดหมายหรือการควบคุมของธนาคาร เปนเหตุใหการใหบริการตามขอกําหนดและเง่ือนไขของ
คําขอใชบริการน้ีเกิดขัดของหรือเกิดอุปสรรคตอการใชงานหรือขอมูลผิดพลาดหรือไมสามารถใหบริการได เชน ระบบคอมพิวเตอรของธนาคารหรือ
ระบบส่ือสารขัดของหรือไมสามารถใชงานไดชั่วคราวเพราะกระแสไฟฟาขัดของ หรือปญหาทางดานพลังงาน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การกระทําของ
บุคคล การกระทําหรือนโยบายของหนวยงานรัฐ อัคคีภัย การประทวง การนัดหยุดงาน การจลาจล สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร หรือขอมูลท่ีเปน
อันตรายตางๆ (Harmful Data) การขัดของของระบบงาน หรือการสงสัญญาณเชื่อมตอไมทํางานหรือลมเหลว หรือเหตุอ่ืนๆ ใดในทํานองเดียวกันน้ี 
ผูขอใชบริการตกลงจะไมยกเอาเหตุดังกลาวเปนขอเรียกรองใหธนาคารรับผิดใดๆ ท้ังส้ิน 

 
ขอ 9) เง่ือนไขความรับผิดของธนาคารและของผูขอใชบริการ สําหรับบริการทางอิเล็กทรอนิกส                                                          

  9.1 ผูขอใชบริการจะตองตรวจสอบรายละเอียดของการทํารายการแตละครั้งใหถูกตองกอนทํารายการ กรณีการทํารายการผิดพลาด   
ผูขอใชบริการจะตองนําขอมูลเกี่ยวกับวันและเวลาท่ีทํารายการ สถานท่ีทํารายการ เลขท่ีบัญชีท่ีเกี่ยวของของผูขอใชบริการ และผูอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
ประเภทของรายการ และจํานวนเงินท่ีโอน พรอมท้ังรหัสอางอิง ( Reference number) ของรายการดังกลาวมาติดตอธนาคารทันที ท้ังน้ี ธนาคารจะ
ดําเนินการตรวจสอบขอผิดพลาดดังกลาวพรอมท้ังดําเนินการแกไขขอผิดพลาดใหเสร็จส้ินภายใน 30 วันนับแตวันท่ีธนาคารไดรับแจง 

9.2 ผูใชบริการตกลงวา ความรับผิดของธนาคารในการใหบริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส มีดังน้ี 
                  (1) ธนาคารปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติตามคําส่ังโอนเงินจนเปนเหตุใหผูรับเงินไมไดรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส ภายในเวลาท่ี
กําหนด เวนแตความเสียหายน้ันเกิดจากผูขอใชบริการมีเงินในบัญชีไมพอ หรือผูขอใชบริการไมมีหรือถูกระงับการใชวงเงินสินเชื่อของธนาคาร หรือ
การโอนเงินจะเปนผลใหยอดเงินในบัญชีเกินกวาวงเงินสินเชื่อท่ีตกลงไวกับธนาคาร หรืออยูระหวางดําเนินการทางกฎหมาย หรือธนาคารไดแจงใหผู
ขอใชบริการทราบถึงความขัดของของการโอนเงินอยูแลวกอนหรือในขณะทํารายการโอนเงิน  หรือผูขอใชบริการปฏิบัติผิดเง่ือนไขหรือขอตกลงกับ
ธนาคาร หรือเปนเหตุสุดวิสัย 
                      (2) ธนาคารมิไดปฏิบัติตามคําส่ังอายัดเครื่องมือโอนเงินของผูขอใชบริการ หรือการโอนเงินท่ีมีขอตกลงลวงหนา และตอมาเกิด
รายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสขึ้น 
                     (3)  ธนาคารยังไมไดสงมอบเครื่องมือโอนเงินใหแกผูขอใชบริการและเกิดรายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสโดยมิชอบขึ้น 
 (4) เกิดรายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสโดยมิชอบ และมิใชความผิดของผูขอใชบริการ 
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               9.3 ภายใตขอ 9.2 ขางตน ในกรณีท่ีมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นแกธนาคารอันเน่ืองมาจากการใชบริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสของ 
ผูขอใชบริการ ผูขอใชบริการตกลงยินยอมรับผิดชอบคาเสียหายตางๆ ท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดใหแกธนาคารโดยส้ินเชิงและไมมีเง่ือนไขแตอยางใดท้ังส้ิน  

ขอ 10) หลักเกณฑเง่ือนไข อ่ืนๆ 
10.1 ธนาคารจะทําการโอนเงินตามขอมูลท่ีระบุในคําส่ังโอนเงินท่ีผูขอใชบริการสงใหธนาคารแตละครั้ง โดยกรณีท่ีบริการใดธนาคารตอง

หักบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการเพ่ือโอนเงินตามคําส่ังโอนเงินของผูขอใชบริการแลว ผูขอใชบริการยินยอมใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของ
ผูขอใชบริการเปนจํานวนเงินเทากับเงินโอนท่ีขอใหธนาคารโอนเขาบัญชีผูรับเงิน รวมท้ังคาธรรมเนียมท่ีตองชําระใหแกธนาคาร(ถามี) โดยธนาคาร
ไมจําตองแจงรายละเอียดการหักเงินในบัญชีเงินฝากแกผูขอใชบริการอีก และเมื่อธนาคารไดดําเนินการดังกลาวแลว ผูขอใชบริการตกลงใหถือวา
ธนาคารไดใหบริการโดยถูกตองและครบถวน โดยธนาคารไมตองรับผิดชอบหากคําส่ังโอนเงินมีขอมูลท่ีไมถูกตอง และธนาคารไดดําเนินการไปตาม
ขอมูลดังกลาวแลว 

10.2 ผูขอใชบริการยอมรับวา ในกรณีท่ีธนาคารไมไดรับคําส่ังโอนเงินและ/หรือผูขอใชบริการระบุหมายเลขบัญชีเงินฝากหรือ PromptPay 
ไมถูกตอง หรือธนาคารไมสามารถโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากและ/หรือไมสามารถหักเงินในบัญชีเงินฝากไดไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม (รวมท้ังเหตุ
สุดวิสัยดวย) หรือเงินในบัญชีของผูขอใชบริการมีไมเพียงพอใหหักบัญชีตามคําส่ัง โอนเงินของ ผูขอใชบริการใหถือวาธนาคารไมตองใหบริการใน
ครั้งน้ัน ๆ โดยผูขอใชบริการไมมีสิทธิเรียกรองใดๆ จากธนาคาร 

10.3 ในกรณีท่ีธนาคารไดนําเงินเขาบัญชีใหแกผูขอใชบริการแลวหากมีกรณีท่ีผูขอใชบริการจะตองคืนเงินจํานวนใดๆ ใหแกธนาคาร ผูขอ
ใชบริการตกลงคืนเงินจํานวนน้ัน ๆ ใหแกธนาคารทันทีท่ีไดรับแจงจากธนาคาร นอกจากน้ี ถาการท่ีผูขอใชบริการตองคืนเงินใหแกธนาคารน้ัน เปน
กรณีท่ีผูขอใชบริการตองรับผิดชอบดวยแลว ผูขอใชบริการยินยอมเสียดอกเบ้ีย ของเงินจํานวนดังกลาวใหแกธนาคารในอัตราสูงสุด ท้ังน้ีตั้งแตวันท่ี
ธนาคารไดนําเงินเขาบัญชีใหแกผูขอใชบริการเปนตนไป 

10.4 ในกรณีท่ีธนาคารไมสามารถหักเงินคาธรรมเนียม คาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ ท่ีผูขอใชบริการจะตองชําระใหแกธนาคารจาก
บัญชีของผูขอใชบริการไดไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ผูขอใชบริการตกลงยินยอมและรับทราบวาผูขอใชบริการมีภาระหน้ีคางชําระกับธนาคารตาม
จํานวนเงินดังกลาว ซึ่งเปนหน้ีท่ีถึงกําหนดชําระโดยพลัน และผูขอใชบริการตกลงจะชําระหน้ีดังกลาวคืนใหแกธนาคาร พรอมดวยดอกเบ้ียกรณีผิด
นัดชําระหน้ี รวมท้ังยินยอมใหธนาคารมีสิทธิหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทอ่ืนใดท่ีผูขอใชบริการมีอยูกับธนาคารเพ่ือชําระหน้ีดังกลาวคืนใหแก
ธนาคารได 
            10.5 ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารติดตอ สอบถาม ตรวจสอบ และ/หรือเปดเผยขอมูลรายละเอียดบางประการหรือท้ังหมดของ
ผูขอใชบริการใหแกสถาบันการเงิน บุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ ก็ได ในกรณีท่ีจําเปนหรือในกรณีท่ีธนาคารเห็นสมควรตั้งแตวันท่ีทําคําขอใชบริการ
ฉบับน้ี และใหความยินยอมน้ีมีอยูตลอดไปจนกวาจะไดมีการยกเลิกการใชบริการกับธนาคาร หรือการบอกเลิกขอตกลงฉบับน้ี 
            10.6 ผูขอใชบริการตกลงวา จะไมเปดเผย หรืออนุญาตใหพนักงาน ตัวแทน หรือผูแทนเปดเผยขอมูลใดๆ ซึ่งโดยสภาพหรือท่ีธนาคาร
กําหนดวาเปนความลับ (รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะขอมูลท่ีเกี่ยวกับขอความในบันทึกน้ี) แกบุคคลใดๆ โดยปราศจากความยินยอมเปนลายลักษณ
อักษรของธนาคารไมวาเวลาใด เวนแตการเปดเผยขอมูลตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือตามคําส่ังศาล หากเกิดความเสียหายใดๆ เน่ืองจากการท่ีผูขอ
ใชบริการเปดเผยขอมูลอันเปนความลับแกบุคคลภายนอกโดยมิไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากธนาคาร ผูขอใชบริการจะตอง
รับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแตผูเดียว 
              10.7  ผูขอใชบริการตกลงปฏิบัติตามขอตกลงเง่ือนไขการใชบริการฉบับน้ีตลอดจนปฏิบัติตามคูมือและเอกสารอธิบายวิธีการใชบริการ
ของธนาคารและตกลงปฏิบัติตามขอกําหนดและเง่ือนไขการใชบริการ คูมือ และเอกสารอธิบายวิธีการใชบริการท่ีจะไดกําหนดเพ่ิมเติม แกไข หรือ
เปล่ียนแปลงใดๆในอนาคตโดยธนาคารจะประกาศไวในเว็บไซตธนาคารหรือโดยวิธีการอ่ืนใดท่ีธนาคารจะกําหนด 

ท้ังน้ี ผูขอใชบริการยินยอมใหธนาคารมีสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมและ/หรือเปล่ียนแปลงหลักเกณฑและเง่ือนไข ตลอดจนคาธรรมเนียมใน
การใหบริการตามคําขอใชบริการฉบับน้ีได โดยธนาคารจะแจงใหผูขอใชบริการทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 (สามสิบ)วัน โดยประกาศบนเว็บไซต
ธนาคารหรือแจงเปนลายลักษณอักษรหรือวิธีการอ่ืนตามท่ีธนาคารกําหนด 
             10.8  ธนาคารมีสิทธิท่ีจะไมใหบริการหรือระงับการใหบริการชั่วคราวหรือยกเลิกการใหบริการประเภทใดประเภทหน่ึงหรือท้ัง หมดเมือ่ใด
ก็ได โดยแจงใหผูขอใชบริการทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 30 วันตามวธิีการท่ีธนาคารกําหนดเวนแตผูขอใชบริการปฏิบัติผิด
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สัญญาหรือผูขอใชบริการเลิกกิจการ/ตกเปนผูมีหน้ีสินลนพนตัว/ถูกศาลส่ังพิทักษทรัพย/ลมละลาย/รองขอ ถูกรองขอส่ังใหฟนฟูกิจการหรือมีเหตุ
จําเปนอ่ืนใดท่ีธนาคารไมอาจแจงลวงหนาได ธนาคารมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการใหบริการดังกลาวขางตนไดทันที 

กรณีผูขอใชบริการประสงคจะยกเลิกการใชบริการทุกประเภทหรือประเภทหน่ึงประเภทใดก็ตามตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหธนาคาร
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วันตามวิธีการท่ีธนาคารกําหนด 

10.9 ในกรณีท่ีธนาคารมีการลงโปรแกรมคอมพิวเตอรใหกับผูขอใชบริการตามขอตกลงน้ี ผูขอใชบริการตกลงจะไมคัดลอก เลียนแบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอรของธนาคาร หรือนําโปรแกรมคอมพิวเตอรของธนาคารไปจําหนายหรือนําไปใหผูอ่ืนใชโดยเด็ดขาด 

10.10 ผูขอใชบริการตกลงวานอกเหนือไปจากบริการตามท่ีระบุไวในขอตกลงน้ีแลว หากธนาคารกําหนดและแจงใหผูขอใชบริการ
สามารถระบุ PromptPay แทนการระบุเลขท่ีบัญชีเงินฝากในคําส่ังโอนเงินของบริการใดเพ่ิมเติมในภายหนา และหากผูขอใชบริการไดใชบริการ
ดังกลาวแลว ผูขอใชบริการยอมรับวาการใชบริการดังกลาวถือเปนการยอมรับขอกําหนดและเง่ือนไขการใชบริการตามท่ีธนาคารประกาศหรือแจงให
ทราบน้ัน 

10.11 เอกสารหรือหนังสือใดๆ ท่ีธนาคารสงไปยังผูขอใชบริการตามท่ีอยู และ/หรือสํานักงาน ตามท่ีแจงไวในใบคาํขอใชบริการน้ีใหถือวา 
 ผูขอใชบริการไดทราบขอความในเอกสารหรือหนังสือน้ันๆ แลว 

10.12  นอกเหนือจากวิธีปฏิบัติขางตน ใหถือตามประเพณีปฏิบัติของธนาคารดวย 
10.13 บันทึกคําขอใชบริการและขอตกลงการใชบริการทางอิเล็กทรอนิกสน้ีไดจัดทําขึ้น 2 ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกันและผูขอใช

บริการไดรับมอบเอกสารขอตกลง และ/หรือสัญญาการใหบริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสน้ีเปนหลักฐานแลว 1 ฉบับ 


