
 
การเปดิเผยก าหนดระยะเวลาด าเนนิการของบริการทางการเงินต่าง ๆ  

Service Level Agreement (SLA) 

ประกาศ ณ วนัที่ 1 ตุลาคม 2561 

 

บริการทางการเงิน ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ด้านการรับและดูแลเร่ืองร้องเรียน  
1. การยืนยันการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ  

• การร้องเรียนผ่านช่องทาง Call Center ทันที 

• การร้องเรียนผ่านช่องทาง Web site 1 วันท าการ 

• การร้องเรียนช่องทาง Facebook 1 วันท าการ 

• การร้องเรียนผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 1 วันท าการ 

• การร้องเรียนเป็นหนังสือผ่านไปรษณีย์  7 วันท าการ 

• การร้องเรียนผ่านเจ้าหน้าท่ี ณ ที่ท าการส านักงานใหญ่หรือสาขา ทันที 
2. การแจ้งยุติหรือความคืบหน้าในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขเรื่องร้องเรียนส าหรับทุกช่องทางการ

ร้องเรียน 
 

• ธนาคารจะด าเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งผลความคืบหน้าและก าหนดระยะเวลาที่
คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จให้ลูกค้าทราบในกรณีท่ีธนาคารยังด าเนินการแก้ไขเรื่อง
ร้องเรียนไม่แล้วเสร็จ 

15 วันท าการ 
 
 

ด้านสินเชื่อ  

3. การไถ่ถอนหลักประกันส าหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย  

• กรณีช าระหน้ีเสร็จสิ้น ธนาคารจะด าเนินการจนพร้อมให้ลูกค้ามาไถ่ถอนได้ 15 วันท าการ 

• กรณี Refinance ธนาคารจะด าเนินการจนพร้อมให้ลูกค้ามาไถ่ถอนได้ 25 วันท าการ 
4. การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ส าหรับสินเชื่อบุคคลธรรมดารายย่อย  ธนาคารจะแจ้งผล

การพิจารณาเบื้องต้นให้ลูกค้าทราบ  นับจากวันที่ธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วน 
 
 

25 วันท าการ 



บริการทางการเงิน ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

5. การออกหนังสือยืนยันการช าระหน้ีเสร็จสิ้น ส าหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย 15 วันท าการ 
6. การขอตรวจสอบสถานะบัญชีสินเชื่อของลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย 

(เช่น เงินต้นคงเหลือ ค่างวดที่ถึงก าหนดช าระ) 
 

• ทางวาจา ธนาคารจะแจ้งข้อมูล สถานะบัญชี/เงินต้นคงเหลือ/ค่างวด/ยอดช าระ/วันครบ
ก าหนดช าระให้ลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติทราบ นับจากลูกค้าพิสูจน์ตัวตนกับธนาคาร
ครบถ้วนถูกต้อง 

ทันที 

• ลายลักษณ์อักษร ธนาคารจะแจ้งข้อมูล สถานะบัญชี/เงินต้นคงเหลือ/ค่างวด/ยอดช าระ/วัน
ครบก าหนดช าระให้ลูกค้าทราบ 

15 วันท าการ 

ด้านเงินฝาก  

7. การท าธุรกรรมฝาก / ถอนเงินสด ผ่านเครื่อง ATM / CDM ภายในธนาคารเดียวกัน แต่เกิด
ข้อผิดพลาด ไม่ได้รับเงินหรือยอดเงินไม่ตรงกับท่ีท ารายการ  (ไม่รวมกรณีที่สงสัยว่าเป็น Fraud 
หรือ ทุจริต) 

 

• กรุงเทพและปริมณฑล  ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี)  5 วันท าการ 

• ต่างจังหวัด  ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการใหถู้กต้อง  (ถ้ามี)  7 วันท าการ 
8. การท าธุรกรรมฝาก / ถอนเงินสด ผ่านเครื่อง ATM / CDM ต่างธนาคาร แต่เกิดข้อผิดพลาด 

ไม่ได้รับเงินหรือยอดเงินไม่ตรงกับท่ีท ารายการ  (ไม่รวมกรณีท่ีสงสัยว่าเป็น Fraud หรือ ทุจริต) 
 

• กรุงเทพและปริมณฑล  ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี) 7 วันท าการ 

• ต่างจังหวัด  ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง  (ถ้ามี) 10 วันท าการ 
9. การท าธุรกรรมโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ATM / CDM / Internet / Mobile 

Banking ก่อนเวลา 22.00 น. แต่เกิดข้อผิดพลาดระบบขัดข้อง  ผูร้ับโอนไม่ได้รับเงิน ธนาคารจะ
ตรวจสอบ และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี) 

ภายในเวลา 19.00 น. 
ของวันถัดไป 

10. การท าธุรกรรมโอนเงิน หรือเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ATM / CDM / Internet / Mobile Banking แต่เกิดข้อผิดพลาดระบบขัดข้อง  
ไม่ได้รับเงิน ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี) 

 

• กรณีเลือกใช้บริการพร้อมเพย์ 3 วันท าการ 

• กรณีเลือกใช้บริการอ่ืนท่ีไม่ใช่พร้อมเพย์ 5 วันท าการ 

11. การขอตรวจสอบรายการโอนเงินผิดบัญชี การโอนเงิน/เติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Wallet) ผิดบัญชี (ไม่รวมกรณีที่สงสัยว่าเป็น fraud หรือ ทุจริต) ธนาคารจะตรวจสอบและแจ้ง
ผลการติดตามให้ลูกค้าทราบ กรณีต่างๆ ดังนี้ 

 

• กรณีโอนเงินภายในธนาคารเดียวกัน 15 วันท าการ 

• กรณีโอนเงินต่างธนาคาร 20 วันท าการ 

• กรณีโอนเงิน/เติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) 20 วันท าการ 



บริการทางการเงิน ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ด้านบัตรอิเล็กทรอนิกส์  

12. การอายัดบัตรอิเล็กทรอนิกส์  

• บัตร ATM  ธนาคารจะด าเนินการอายัดบัตร ATM  ภายในเวลา 5 นาที นับแต่เวลาที่ลูกค้า
ผู้ถือบัตรแจ้งทางโทรศัพท์  หรือโดยเครื่องมือส่ือสารอย่างอื่นที่ธนาคารก าหนด โดยลูกค้า
ผู้ถือบัตรไม่ต้องรับผิดชอบในจ านวนเงินที่ถูกถอน ภายหลังจากการอายัด  

5 นาที 
 
 

• บัตร Debit /Credit ธนาคารจะด าเนินการอายัดบัตร  Debit /Credit ภายในเวลา 5 นาที 
นับแต่เวลาท่ีลูกค้าผู้ถือบัตรแจ้งทางโทรศัพท์  หรือโดยเครื่องมือสื่อสารอย่างอื่นที่ธนาคาร
ก าหนด โดยลูกค้าผู้ถือบัตรไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากการอายัด  

 
5 นาที 

 
 

13. การทักท้วงการช าระเงินของผู้ถือบัตร   (เฉพาะกรณีช าระค่าสินค้าและบริการในประเทศและ
ต่างประเทศ  และกรณีถอนเงินสดจากตู้ ATM ในต่างประเทศ) 

 

• บัตรเครดิต  ลูกค้าควรยื่นขอทักท้วงรายการใช้บัตรบางรายการที่ไม่ถูกต้อง ภายใน
ระยะเวลา 10 วัน นับจากวันท่ีได้รับใบแจ้งยอดรายการใช้บัตร   โดยธนาคารจะตรวจสอบและ
ทักท้วงไปยังธนาคารร้านค้า และแจ้งผลการด าเนินการให้ลูกค้าทราบ นับจากวันท่ีธนาคาร
ได้รับแจ้งจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร 

 

90 วัน 

• บัตรเดบิต  ลูกค้าควรยื่นขอทักท้วงรายการใช้บัตรบางรายการที่ไม่ถูกต้อง ภายในระยะเวลา 
30 วัน นับจากวันท่ีลูกค้าท ารายการ  โดยธนาคารจะตรวจสอบและทักท้วงไปยังธนาคาร
ร้านค้า และแจ้งผลการด าเนินการให้ลูกค้าทราบนับจากวันท่ีธนาคารได้รับแจ้งจากลูกค้าเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

 

90 วัน 

14. การตรวจสอบรายการใช้บัตรเดบิต ณ จุดขายภายในประเทศ และการคืนเงินแก่ผู้ถือบัตร  
กรณีที่ลูกค้าใช้บัตรเดบิตช าระค่าสินค้าหรือบริการภายในประเทศด้วยเครื่องรูดบัตร แต่
ขณะท ารายการ ณ จุดขาย เครื่องรูดบัตรหรือระบบเครือข่ายของธนาคารขัดข้อง ส่งผลให้
ลูกค้าถูกตัดเงินจากบัญชี แต่ร้านค้าไม่ได้รับแจ้งยืนยันการท ารายการส าเร็จ  ธนาคารจะ
ตรวจสอบและคืนเงินให้แก่ลูกค้าดังนี้  

 

• กรณีท ารายการในวันและเวลาท าการของธนาคาร 
o หากเกิดเหตุขัดข้อง และธนาคารผู้ถือบัตรได้รับแจ้งจากธนาคารร้านค้า ภายใน

เวลา 12:00 น.  ธนาคารจะคืนเงินให้ลูกค้าภายในวันท่ีท ารายการ 
o หากเกิดเหตุขัดข้อง และธนาคารผู้ถือบัตรได้รับแจ้งจากธนาคารร้านค้า หลังเวลา 

12:00 น.  ธนาคารจะคืนเงินให้ลูกค้าภายในวันท าการถัดไป 

 
 

วันท่ีท ารายการ  
 

1 วันท าการ 

• กรณีท ารายการนอกวันและเวลาท าการของธนาคาร 
o ธนาคารจะคืนเงินให้ลูกค้าภายในวันท าการถัดไป 

 
 
 

 
 

1 วันท าการ 



บริการทางการเงิน ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ด้านบริการท่ัวไป  

15. การขอข้อมูลประเภทต่างๆ ส าหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย  

• การค านวณดอกเบ้ียบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด  ส าหรับข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 3 รอบบัญชี 
ธนาคารจะแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรนับจากวันท่ีธนาคารได้รับค าขอจาก
ลูกค้า 

7  วันท าการ 

• การค านวณดอกเบ้ียสินเชื่อ  ส าหรับข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 12 เดือน ธนาคารจะแจ้งข้อมูล  ให้
ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  นับจากวันท่ีธนาคารได้รับค าขอจากลูกค้า 

15 วันท าการ  

• รายการเดินบัญชีเงินฝาก (Bank Statement)  ส าหรับข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน  6  เดือน   
ธนาคารจะแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร นับจากวันที่ธนาคารได้รับค าขอ
จากลูกค้า 

3 วันท าการ  

 

* ระยะเวลาด าเนนิการ  ให้นับแต่วันท าการถัดจากวันท่ีธนาคารได้รับแจ้ง  หรือได้รับหนังสือ  หรือใบค าขอที่มีข้อมูล               
พร้อมเอกสารประกอบการด าเนินการที่ครบถ้วนจากลูกค้า (แล้วแต่กรณี) 

 

มาตรฐานการให้บริการดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นความมุ่งม่ันของธนาคารท่ีจะให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้า ท้ังน้ี 
เพ่ือให้ลูกค้าได้รับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และทราบถึงการด าเนินงานของธนาคารได้  อย่างไรก็ดี มาตรฐานการให้บริการดังกล่าวจะต้องค านึงถึง
ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อเท็จจริง และ/หรือ ข้อมูล รวมถึงความร่วมมือของลูกค้า ตลอดจนเหตุสุดวิสัย เหตุการณ์ท่ีธนาคารไม่สามารถป้องกัน
ได้ และ/หรือ เหตุการณ์ท่ีธนาคารต้องปฏิบัติตามแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองของธนาคารเป็นรายกรณีไป 

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปล่ียนแปลงข้อมูล เน้ือหา เงื่อนไข หรือข้อก าหนดใด ๆ  ในมาตรฐานการให้บริการดังกล่าวโดยไม่จ าเป็นต้อง
บอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีท่ีเกิดความล่าช้า ความคลาดเคล่ือน และ/หรือ ความบกพร่องไม่ว่าในกรณีใด ธนาคารไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อ
ลูกค้า ผู้ใช้บริการ และ/หรือ บุคคลอื่นใด   และธนาคารไม่มีความรับผิดชอบในการชดใช้ความเสียหาย  ความสูญหาย  ค่าสินไหมทดแทน  การสูญเสีย
โอกาสทางธุรกิจ การสูญเสียก าไร และ/หรือ ความรับผิดใด ๆ   ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเน่ืองมาจากการเรียกร้องใด ๆ ไม่ว่าในทางสัญญา 
ในทางละเมิด รวมถึงความประมาท  หรือเหตุอื่นใด   แม้ว่าธนาคารจะได้รับแจ้งจากลูกค้า ผู้ใช้บริการ และ/หรือ บุคคลอื่นใดว่าอาจจะเกิดความเสียหาย
ดังกล่าวข้ึนได้ก็ตาม 

 


