
 

 

ข้อตกลงและเงือ่นไขการใช้บริการ 

ททีบีี บิสสิเนสคลกิ (ttb business click) 

บริการธุรกรรมทุกประเภท 

1.  ในกรณีที่เงื่อนไขของบรกิารธุรกรรมแต่ละประเภท มีขอ้ความแยง้กนักบัเงื่อนไขทั่วไปของบรกิารทุกประเภทในหมวดนี ้ใหย้ึดถือ
ตามเงื่อนไขเฉพาะของบรกิารแต่ละประเภทนัน้  ๆ  มีผลบงัคบัเหนือเงื่อนไขทั่วไปในหมวดนี ้

2. ผูข้อใชบ้ริการตกลงว่า บรรดาเอกสารและ/หรือคู่มือวิธีปฎิบตัิงาน เก่ียวกับการใหบ้ริการแต่ละประเภท ถือเป็นส่วนหนึ่งของค า
ขอใชบ้ริการ และธนาคารมีสิทธิเพิ่มเติม ยกเลิก บริการ อย่างใดอย่างหนึ่ง เปล่ียนแปลงบริการ และ/หรือ เงื่อนไขใด  ๆ  ของ
บรกิารแต่ละประเภท ตลอดจน อตัราค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร ไดต้ามที่ธนาคารเห็นสมควร แต่ถา้การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขนัน้ ท า
ใหผู้ข้อใชบ้รกิารเสียประโยชน ์ธนาคารจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้ริการทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั และ/หรือ ปิดประกาศ ณ สาขา
ต่าง ๆ  ของธนาคาร และ/หรือ แจง้ผ่านเว็ปไซดข์องธนาคาร และผูข้อใชบ้ริการตกลงปฎิบตัิตามนัน้ โดยธนาคารไม่จ าตอ้งขอ
ความยินยอมหรือใหผู้ข้อใชบ้รกิารลงนามในเอกสารใด ๆ  อีก 

3. ผูข้อใชบ้รกิารรบัรองต่อธนาคารว่า การท าธุรกรรมทางการเงินแต่ละประเภท ไม่ขดัต่อกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ประกาศ ระเบียบของ
หน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 พรบ.ควบคุมการ
แลกเปล่ียนเงิน พ.ศ.2485 ฯลฯ หากธนาคารจ าเป็นตอ้งขอขอ้มลูของผูข้อใชบ้ริการ เพื่อจดัท ารายงานตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใหค้วามรว่มมือกบัธนาคาร ในการจดัส่งเอกสารประกอบหรือใหข้อ้มลูตามที่ธนาคารรอ้งขอ 

4. หากเกิดความเสียหายใด  ๆ  ขึน้แก่ธนาคาร จากการใหบ้ริการแต่ละประเภทตามค าขอฉบบันี ้ผูข้อใชบ้ริการ ตกลงรบัผิดชดใช้
ค่าเสียหายใหแ้ก่ธนาคาร โดยผูข้อใชบ้ริการยินยอมใหธ้นาคาร หกัเงินในบญัชีเงินฝากใด  ๆ  ที่ผูข้อใชบ้ริการเปิดไวก้บัธนาคาร 
เพื่อช าระภาระหนีท้กุอย่าง ที่เกิดจากการใชบ้รกิารแต่ละประเภท ที่ผูข้อใชบ้รกิารเลือกใชบ้รกิารจากธนาคาร รวมทัง้ แต่ไม่จ ากดั 
เฉพาะค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ   ฯลฯ หากเงินในบญัชีมีไม่พอช าระ และปรากฎว่าผูข้อใชบ้ริการมีวงเงินกูเ้บิก
เงินเกินบญัชีอยู่กับธนาคาร ผูข้อใชบ้รกิารยินยอมใหน้ าภาระหนีด้งักล่าวไปบนัทึกเป็นภาระหนีข้องวงเงินกูเ้บิกเงินเกินบัญชีได ้
และยินยอมเสียดอกเบีย้ในจ านวนดงักล่าว นบัแต่วนัที่ธนาคารลงบญัชีเพิ่มยอดหนี ้ในอตัราดอกเบีย้ที่ระบุไวใ้นสญัญาสินเชื่อ 
ระหว่างผูข้อใชบ้รกิารกบัธนาคารในขณะนัน้ หากผูข้อใชบ้รกิารไม่มีวงเงินกูเ้บิกเงินเกินบญัชีกบัธนาคาร และเงินในบญัชีกระแส
รายวนัของผูข้อใชบ้ริการมีไม่เพียงพอ ผูข้อใชบ้ริการยินยอมใหธ้นาคาร ลงยอดหนีด้งักล่าวเป็นภาระหนีใ้นบัญชีกระแสรายวนั 
และเสียดอกเบีย้อัตราดอกเบีย้สูงสุดที่ธนาคารประกาศเรียกเก็บจากผูข้อใชบ้ริการ ที่ผิดนัดช าระหนีห้รือผิดเงื่อนไข (“อัตรา
ดอกเบีย้ผิดนัด”) โดยยินยอมใหธ้นาคารค านวณดอกเบีย้ทบตน้ เป็นรายเดือน ไดต้ามธรรมเนียมและประเพณีของธนาคาร
พาณิชย ์จนกว่าจะช าระหนีเ้สร็จสิน้ และธนาคารไม่จ าตอ้งแจง้ หรือไดร้บัความยินยอมจากผูข้อใชบ้ริการ แต่อย่างใดและ/หรือ
หกับญัชีประเภทอื่นใด ที่ไม่ใช่บญัชีกระแสรายวนัได ้โดยค านวณภาระหนี ้บวกดว้ยอตัราดอกเบีย้ผิดนดั โดยธนาคารไม่จ าตอ้ง
แจง้ หรือไดร้บัความยินยอม จากผูข้อใชบ้ริการแต่อย่างใด ทั้งนี ้อัตราดอกเบีย้ผิดนัด อาจเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ หรือลดลงได ้
ตามที่ธนาคารจะไดป้ระกาศเป็นคราว ๆ  ไป โดยผูข้อใชบ้ริการ ตกลงใหอ้ตัราดอกเบีย้ที่เปล่ียนแปลงไป มีผลใชบ้งัคบัไดท้ันที 
นบัแต่มีการประกาศเปล่ียนแปลงดงักล่าว โดยไม่จ าตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผูข้อใชบ้รกิารก่อน 



 

 

5. ผูข้อใชบ้ริการตกลงว่า ในกรณีที่เงินในบัญชีเงินฝากของผูข้อใชบ้ริการ มีไม่เพียงพอใหธ้นาคารด าเนินการตามค าขอได ้และ/
หรือ ธนาคารยงัไม่ไดร้บัเอกสารหลกัฐานประกอบการใหบ้ริการต่าง ๆ  และ/หรือ การใชบ้ริการมีจ านวนเงิน หรือวงเงินสงูกว่าที่
กฎหมายก าหนด ธนาคารมีสิทธิไม่ด  าเนินการได ้โดยผูข้อใชบ้รกิารจะไม่เรียกรอ้งค่าเสียหายใด ๆ  จากธนาคาร 

6. ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัว่า บรกิารธุรกรรมทางการเงินแต่ละประเภท ที่ผูข้อใชบ้รกิารเลือกใชบ้ริการจากธนาคาร เป็นไปเพื่ออ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิาร โดยธนาคารไม่จ าตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ  ที่อยู่นอกเหนือการควบคมุของธนาคาร 
และ/หรือ ธนาคารตัวแทน รวมทั้ง แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ ความผิดพลาด ล่าชา้ หรือช ารุดบกพร่องของระบบคอมพิวเตอร ์ระบบ
ติดต่อส่ือสาร ไวรสัคอมพิวเตอร ์กล่องรบัขอ้ความผ่าน E-mail หรือโทรศพัทเ์คล่ือนที่ของผูข้อใชบ้รกิารเต็ม การเปล่ียนหมายเลข
โทรศพัทเ์คล่ือนที่ ซึ่งผูข้อใชบ้รกิารก าหนดไวก้บัทางธนาคาร โดยไม่แจง้ใหธ้นาคารทราบล่วงหนา้ ธุรกรรมนัน้ ๆ  ขดัต่อกฎหมาย
สนธิสญัญา การใชม้าตรฐานกีดกนัทางการคา้ หรือทางเศรษฐกิจขององคก์ารสหประชาชาติ หรือกฎหมาย ขอ้บงัคบัที่รฐับาลใน
ประเทศ ที่ธนาคารตัวแทน/ธนาคารต่างประเทศที่เก่ียวขอ้งตัง้อยู่ ประกาศใชบ้ังคับ เช่น U.S. Sanctions หรือ E.U Sanctions 
เป็นตน้ ไฟไหม ้การประทว้ง หรือเหตสุดุวิสยัอื่นใด ฯลฯ และผูข้อใชบ้รกิารจะไม่เรียกรอ้งค่าเสียหายใด ๆ  จากธนาคาร 

7. ผูข้อใชบ้ริการยินยอมใหธ้นาคารติดต่อ สอบถาม ใหข้อ้มลูเก่ียวกับการใหบ้ริการธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ  ของธนาคาร หรือ
เปิดเผยรายละเอียด หรือขอ้มลูบางประการ เก่ียวกบัผูข้อใชบ้รกิารที่ธนาคารรบัทราบมา แก่บรษิัทขอ้มลูเครดิต ธนาคารตวัแทน
ในการท าธุรกรรมตามค าขอฉบบันี ้บุคคลใด ที่ธนาคารเห็นว่าจ าเป็น หรือตามค าสั่งของเจา้พนกังาน ผูม้ีอ  านาจตามกฎหมาย 
โดยไม่ตอ้งขออนญุาต หรือแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบก่อน 

8. ธนาคารจะจัดใหม้ีวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อสนองตอบขอ้รอ้งเรียน หรือการรอ้งขอใด  ๆ  ของผูข้อใชบ้ริการ โดยธนาคารจะ
ด าเนินการใหข้อ้รอ้งเรียน หรือขอ้เรียกรอ้ง ของผูข้อใชบ้ริการ ไดร้บัการตอบสนองเบือ้งตน้ภายใน 24 ชั่วโมง นบัแต่วนัที่ไดร้บั
เรื่องดงักล่าว และแจง้ความคืบหนา้ ของการแกไ้ขขอ้รอ้งเรียนของผูข้อใชบ้ริการภายใน 7 วนันบัจากวนัที่ไดร้บัเรื่อง 

9. ผูข้อใชบ้ริการหรือธนาคาร มีสิทธิบอกเลิกการบริการตามค าขอฉบับนี ้ไม่ว่าทัง้หมด หรือแต่บางส่วน โดยแจง้เป็นลายลักษณ์
อกัษรไปยงัอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 (สามสิบ) วนั ทัง้นี ้การบอกกล่าวยกเลิกการใชบ้ริการ ไม่กระทบถึงสิทธิ และ/
หรือหนา้ที่ซึ่งผูข้อใชบ้ริการ และธนาคารมีต่อกันก่อนหนา้นั้น หากมีการเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขขอ้มูล รายละเอียด เงื่อนไขใด
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ผูข้อใชบ้ริการไดร้ะบุไวใ้นใบค าขอใชบ้ริการ  ทีทีบี บิสสิเนสคลิก (ttb business click  application form) 
เช่น ผูใ้ชง้านระบบ เงื่อนไขอ านาจผูอ้นมุตัิ การก าหนดสิทธิ เป็นตน้ ผูข้อใชบ้ริการมีหนา้ที่ตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นหนงัสือ
ทุกครั้งเพื่อให้ธนาคารท าการเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขข้อมูล รายละเอียด เงื่อนไขหรือส่วนหนึ่งส่วนใดดังกล่าวในระบบ
อิเล็กทรอนิกสใ์หต้่อไป ทั้งนี ้ผูข้อใชบ้ริการมีหนา้ที่ตรวจสอบว่าธนาคารไดท้ าการเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขขอ้มูล รายละเอียด 
เงื่อนไขหรือส่วนหนึ่งส่วนใดถูกตอ้งครบถ้วนตามที่ผู้ขอใช้บริการไดแ้จง้มายังธนาคาร ผูข้อใชบ้ริการตกลงและรับทราบว่า 
ธนาคารไม่ตอ้งรบัผิดหรือรบัผิดชอบในขอ้ผิดพลาด ขอ้บกพร่อง หรือความเสียหายใด ๆ   อันอาจเกิดขึน้จากการไม่แจง้และ/
หรือไม่ตรวจสอบการเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขขอ้มลู รายละเอียด เงื่อนไขหรือส่วนหนึ่งส่วนใดนัน้ 

10. การติดต่อ บอกกล่าว ทวงถาม ที่ไดส่้งไปตามที่อยู่ หรือเบอรโ์ทรสาร หรือที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(E-mail) ของผูต้ิดต่อ ที่ผู้

ขอใชบ้รกิารไดใ้หไ้วแ้ก่ธนาคาร หรือที่ไดแ้จง้เปล่ียนแปลงในภายหลงั ใหถื้อว่าผูข้อใชบ้รกิารไดท้ราบขอ้มลูนัน้แลว้ และหากส่ง 



 

 

ไม่ได ้เพราะมีการเปล่ียนแปลงที่อยู่ดังกล่าว โดยไม่มีการแจ้งเป็นหนังสือให้ธนาคารทราบ หรือส่งไม่ได ้เพราะไม่พบที่อยู่

ดงักล่าว ก็ใหถื้อว่าผูข้อใชบ้รกิารไดท้ราบถึงเรื่องที่ติดต่อ บอกกล่าว ทวงถามนัน้แลว้ 

 

เงือ่นไขเฉพาะของบริการช่องทางการธุรกรรมทางการเงนิ 

บริการช่องทางการท าธุรกรรมผ่านระบบ ททีบีี บิสสิเนสคลิก (ttb business click) 

1. ผูข้อใชบ้ริการ จะเก็บรกัษารหสัประจ าตวั (Login ID) รหสั SMS OTP ผ่านทางโทรศพัทม์ือถือที่ไดท้  าการลงทะเบียน (เพื่อใชใ้น
การเขา้ระบบ หรือเพื่อการอนุมตัิธุรกรรมต่าง ๆ  บนระบบ ทีทีบี บิสสิเนสคลิก (ttb business click)) รหสัผ่าน (Password) รหสั
โทเค็น (Token Password) และเครื่องโทเค็น (Token) ที่ไดร้บัมอบจากธนาคารไวเ้ป็นความลบัเฉพาะตวั โดยเก็บรกัษาไวใ้นที่
ปลอดภยัจากการถกูโจรกรรม และจะไม่เปิดเผยแก่บคุคลภายนอกซึ่งไม่ไดร้บัอนุญาตใหใ้ชบ้รกิารผ่านระบบ ทีทีบี บิสสิเนสคลิก 
(ttb business click) แทนหรือในนามของผูข้อใชบ้รกิาร 

2. ผูข้อใชบ้ริการ สามารถเปล่ียนแปลงรหัสผ่าน (Password) และ/หรือรหัส SMS OTP และ/หรือ รหสัโทเค็น (Token Password) 
เวลาใดก็ได ้ตามวิธีการที่ธนาคารก าหนด หากมีขอ้สงสัยว่า อาจมีบุคคลอื่นล่วงรูร้หัสผ่าน (Password) ผูข้อใชบ้ริการควร
จะตอ้งท าการเปล่ียนแปลงรหัสผ่าน (Password) และ/หรือรหัส SMS OTP และ/หรือ รหสัโทเค็น (Token Password) นัน้ทันที 
ทั้งนีธ้นาคารอาจก าหนดเวลาใหผู้ข้อใชบ้ริการตอ้งเปล่ียนแปลงรหัสผ่าน (Password) ตามเวลาอันสมควร เพื่อป้องกันความ
ปลอดภยัของการใชบ้รกิาร 

3. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าการท าธุรกรรมใด  ๆ   กบัธนาคาร ผ่านระบบ ทีทีบี บิสสิเนสคลิก (ttb business click) โดยใชร้หสัประจ าตวั 
(Login ID) รหสั SMS OTP รหสัผ่าน (Password) รหสัโทเค็น (Token Password) และเครื่องโทเค็น (Token) ของผูข้อใชบ้ริการ 
หรือที่มีการอนุมตัิผ่านระบบตามขัน้ตอน โดยถูกตอ้งตามระเบียบและเงื่อนไข การท าธุรกรรมดงักล่าวมีผลสมบูรณผ์ูกพนัผูข้อ
ใชบ้ริการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งมีลายมือชื่อของผูข้อใช้บริการในเอกสารใด ๆ  เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนั้นอีก เวน้แต่ การท า
ธุรกรรมบางลกัษณะที่ธนาคารอาจก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น โดยแจง้ใหผู้ข้อใชบ้ริการทราบ และผูข้อใชบ้ริการยินยอมรบัผิดชอบ
ในการท าธุรกรรมดงักล่าว ไม่ว่าจะเกิดจากความทจุรติของบคุคลภายนอกหรือไม่ก็ตาม 

4. ธนาคารจะระงบัการใหบ้ริการ ทีทีบี บิสสิเนสคลิก (ttb business click) แก่ผูข้อใชบ้ริการชั่วคราวทันที หากมีการเขา้ใชบ้ริการ
ผ่านระบบ ทีทีบี บิสสิเนสคลิก (ttb business click) โดยใส่รหสัผ่าน (password) และ/หรือ รหสั SMS OTP และ/หรือรหสัโทเค็น 
(Token Password) และ/หรือขอ้มลูจากเครื่องโทเค็น (Token) ไม่ถกูตอ้งเกินจ านวนครัง้ที่ธนาคารก าหนด และผูข้อใชบ้รกิาร ไม่
อาจใชร้หสัประจ าตวัเดิมไดอ้ีกต่อไป และตอ้งติดต่อกับธนาคาร เพื่อใหธ้นาคารออกรหสัประจ าตวัใหม่ ก่อนจะใชร้ะบบ ทีทีบี 
บิสสิเนสคลิก (ttb business click) ไดต้่อไป 

5. ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า บันทึก รายงานแสดงการใช้บริการ เอกสารใด ๆ  ที่พิมพอ์อกมาจากระบบ ทีทีบี บิสสิเนสคลิก (ttb 
business click) สามารถใชเ้ป็นพยานหลกัฐานที่เชื่อถือได ้ระหว่างผูข้อใชบ้รกิาร กบัธนาคาร และต่อบคุคลภายนอกที่เก่ียวขอ้ง 
ในกรณีที่ธนาคารท าธุรกรรมโดยยึดถือตามขอ้มลู ค าสั่ง ที่ผูข้อใชบ้ริการส่งผ่านระบบ ทีทีบี บิสสิเนสคลิก (ttb business click) 
แลว้ต่อมาภายหลงั ปรากฎว่าตน้ฉบบัเอกสารที่ผูข้อใชบ้รกิารส่งใหแ้ก่ธนาคาร มีขอ้ความแตกต่างไปจากที่ผูข้อใชบ้ริการส่งผ่าน



 

 

ระบบ ทีทีบี บิสสิเนสคลิก (ttb business click) ผูข้อใชบ้รกิารยินยอมใหธ้นาคารยึดถือตามขอ้มลูที่ธนาคารไดร้บัผ่านระบบ ทีที
บี บิสสิเนสคลิก (ttb business click) และรบัผิดชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ธนาคาร 

6. ธนาคารทรงไวซ้ึ่งสิทธิ ที่จะแจง้หรือไม่แจง้การหักเงิน หรือโอนเงิน ใหแ้ก่ผูข้อใชบ้ริการทราบ เนื่องจากผูข้อใชบ้ริการสามารถ
ตรวจสอบสถานะ และผลการหกัเงิน หรือโอนเงินไดด้ว้ยตนเองจากสมดุคู่ฝากหรือทางระบบ ทีทีบี บิสสิเนสคลิก (ttb business 
click)  

7. ผูข้อใชบ้รกิาร มีหนา้ที่ตอ้งตรวจสอบขอ้มลูที่ไดร้บัแจง้ผ่านบรกิาร E-mail และ/หรือ SMS Notification ว่าถกูตอ้งหรือไม่ ถา้ผูข้อ
ใชบ้ริการเห็นว่า ขอ้มลูดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบภายใน 1 วนัท าการนบัแต่วนัที่ธนาคารส่ง
ขอ้มูลผ่าน E-mail และ/หรือ SMS Notification มิฉะนั้น ใหถื้อว่าขอ้มูลดังกล่าวครบถ้วน ถูกตอ้งมีผลสมบูรณ์ผูกพันผู้ขอใช้
บรกิาร 

 

เงือ่นไขเฉพาะของบริการธุรกรรมทางการเงนิแยกตามรายการผลิตภัณฑ ์

A. บริการโอนเงนิภายในททีบีี (DIRECT CREDIT) 

1. เพื่อใหธ้นาคารสามารถใหบ้ริการโอนเงินภายในทีทีบี (DIRECT CREDIT) ได ้ผูข้อใชบ้ริการยินยอมใหธ้นาคารหักเงินในบัญชี
เงินฝากของผูข้อใชบ้รกิาร และน าเงินเขา้บญัชีของผูร้บัเงินที่เปิดไวก้บัธนาคารทกุสาขาภายในประเทศเท่านัน้ โดยใหห้กัเงินจาก
บญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้ริการที่มีอยู่กับธนาคารตามที่ระบใุนค าขอใชบ้รกิารนี ้หรือจากบญัชีเงินฝากอื่นใด ของผูข้อใชบ้ริการ
ที่ไดแ้จง้เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงในภายหลงัได ้โดยธนาคารไม่ตอ้งขอความยินยอมจากผูข้อใชบ้ริการอีก ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า 
"บญัชีเงินฝาก" และผูข้อใชบ้ริการจะจดัเตรียมเงินในบัญชีเงินฝาก ใหม้ีจ านวนเพียงพอกับจ านวนเงินรวม ตามขอ้มลูค าสั่งที่
กล่าวไวใ้นขอ้ 2. พรอ้มดว้ยค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการ และ/หรือค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการใหบ้ริการโอนเงินภายใน ทีทีบี 
(DIRECT CREDIT) อนึ่ง ผูข้อใชบ้ริการยอมรบัว่า ในกรณีที่ธนาคารไม่ไดร้บัขอ้มลูค าสั่ง และ/หรือมีความผิดพลาดในการรบั
ขอ้มลูค าสั่ง ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดก็ตาม โดยมิใช่ความผิดของธนาคาร และ/หรือธนาคารไม่ไดร้บัเงินจากผูข้อใชบ้ริการ และ/
หรือเงินในบญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้ริการ ไม่มี หรือมีไม่พอ ใหด้  าเนินการไดแ้ลว้ ธนาคารไม่มีหนา้ที่จะต้องปฏิบตัิตามขอ้มูล
ค าสั่งนัน้ แต่ทัง้นี ้ใหเ้ป็นดลุยพินิจของธนาคารแต่ผูเ้ดียว ที่จะปฏิบตัิตามขอ้มลูค าสั่งดงักล่าวก็ได ้

2. ผูข้อใชบ้ริการ จะเป็นผูจ้ัดส่งข้อมูลรายละเอียดค าสั่ง ที่จะใชบ้ริการโอนเงินภายใน ทีทีบี (DIRECT CREDIT) ในลักษณะที่
ธนาคารก าหนด ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า "ขอ้มูลค าสั่ง" ในรูปแบบ และเนือ้หาตามที่ธนาคารไดก้ าหนดไว ้อาทิ มีรายละเอียด
เก่ียวกับเลขที่บญัชีเงินฝากของผูร้บัเงิน, รายชื่อของผูร้บัเงิน, จ านวนเงินที่สั่งโอน, รายละเอียดขอ้มลูในหนงัสือรบัรองหกัภาษี 
ณ ที่จ่าย, วนัที่รายการมีผล เป็นตน้ ผูข้อใชบ้ริการ ขอรบัรองว่าขอ้มลูค าสั่งที่ผูข้อใชบ้ริการจะไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ธนาคารทุกครัง้ ผู้
ขอใชบ้ริการไดต้รวจสอบแลว้ว่า มีขอ้มลูและรายละเอียดที่ถูกตอ้งและครบถว้น ตรงตามความประสงคข์องผูข้อใชบ้ริการทุก
ประการแลว้ ธนาคารไม่มีหนา้ที่ตรวจสอบขอ้มลูที่ผูข้อใชบ้รกิารส่งถึงธนาคารแต่อย่างใด 

3. ผูข้อใชบ้รกิารจะจดัส่งขอ้มลูค าสั่งผ่าน ทีทีบี บิสสิเนสคลิก (ttb business click) ของธนาคาร หรือระบบอื่นใดที่ธนาคารจะจดัให้
มีเพิ่มเติมต่อไปในภายหนา้ หรือน าส่งขอ้มลูค าสั่งใหธ้นาคาร ผ่านส่ือขอ้มลูทางคอมพิวเตอร ์ตามแบบที่ธนาคารก าหนด โดย
น าส่งขอ้มลูค าสั่งใหธ้นาคารล่วงหนา้ ตามวนัและเวลาที่ธนาคารก าหนด ก่อนวนัก าหนดโอนเงิน 



 

 

4. ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใชจ้่ายใด  ๆ   อนัเก่ียวกบั การใหบ้รกิารโอนเงินภายใน ทีทีบ ี(DIRECT CREDIT) ผูข้อ
ใชบ้รกิาร ตกลงยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินในบญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้ริการเพื่อช าระใหแ้ก่ธนาคารล่วงหนา้ ตามวนัและเวลาที่
ธนาคารก าหนด ก่อนวนัที่รายการมีผลตามขอ้มลูค าสั่ง 

5. ในกรณีที่ขอ้มูลค าสั่ง ก าหนดใหธ้นาคารจัดท าหนังสือรบัรองหักภาษี ณ ท่ีจ่ายดว้ย ผูข้อใชบ้ริการยินยอมใหธ้นาคารสแกน
ลายมือชื่อของผูข้อใชบ้ริการ และ/หรือลายมือชื่อของเจา้หนา้ที่ตวัแทนของผูข้อใชบ้ริการ และ/หรือลายมือชื่อของเจา้หนา้ที่ตว้
แทนของธนาคาร ลงในหนงัสือรบัรองหักภาษี ณ ท่ีจ่ายแทนผูข้อใชบ้ริการได ้และใหถื้อเสมือนว่าการจดัท าหนงัสือรบัรองหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายตามขอ้มลูค าสั่งเป็นการกระท าของผูข้อใชบ้ริการเอง 

6. ในกรณีที่ผูข้อใชบ้รกิาร ขอใหธ้นาคารคิดค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารโอนเงินภายใน ทีทีบ ี(DIRECT CREDIT) จากผูร้บัเงินนัน้ ผู้
ขอใชบ้ริการยอมรบัว่า ผูข้อใชบ้ริการไดด้  าเนินการแจง้ และไดร้บัความยินยอมจากผูร้บัเงินอย่างถูกตอ้งแลว้ หากเกิดความ
เสียหายใด  ๆ   ขึน้แก่ธนาคาร จากการใหบ้ริการดงักล่าว ผูข้อใชบ้ริการตกลงรบัผิดชดใชค้่าเสียหายต่าง  ๆ    ใหแ้ก่ธนาคารทกุ
ประการ 

7. ธนาคารจะถือว่า ขอ้มลูเลขที่บญัชีเงินฝาก ที่ไดร้บัจากผูข้อใชบ้ริการ เป็นสาระส าคัญในการโอนเงินเขา้บัญชี โดยธนาคารไม่
จ าเป็นตอ้งค านึงถึง ชื่อบญัชีเงินฝากนัน้  ๆ   หากการโอนเงิน ไม่สามารถด าเนินการได ้ธนาคารจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบ 

 

B. บริการโอนเงนิเข้าบัญชีเงนิเดือน (PAYROLL)  

1. การใหบ้ริการโอนเงินเขา้บัญชีเงินเดือน (PAYROLL) ธนาคารจะท าการหักเงินในบัญชีเงินฝากของผูข้อใชบ้ริการที่เปิดไวก้ับ
ธนาคาร และน าเงินเขา้บญัชีของผูร้บัเงินที่เปิดไวก้ับธนาคารทุกสาขาภายในประเทศ โดยผูข้อใชบ้ริการยินยอมใหห้กัเงินจาก
บญัชีเงินฝาก ของผูข้อใชบ้รกิารที่มีอยู่กบัธนาคาร 

2. ผูข้อใชบ้รกิารจะจดัส่งขอ้มลูรายละเอียดค าสั่งที่จะใชบ้รกิารโอนเงินเขา้บญัชีเงินเดือน (PAYROLL) ในรูปแบบและเนือ้หาตามที่
ธนาคารก าหนด ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า "ขอ้มลูค าสั่ง" โดยมีรายละเอียด อาทิ จ านวนผูร้บัเงิน พรอ้มรายชื่อของผูร้บัเงิน เลขที่บัญชี
เงินฝากของผูร้บัเงิน จ านวนเงินที่สั่งโอน จ านวนเงินภาษี หกั ณ ที่จ่าย วนัที่รายการมีผล เป็นตน้ เพื่อใหธ้นาคารหกัเงินในบญัชี
ของผูข้อใชบ้ริการ และฝากเขา้บญัชีของผูร้บัเงิน ดว้ยวิธีการของระบบอิเล็กทรอนิกส ์โดยผูข้อใชบ้ริการรบัรองว่า ขอ้มลูค าสั่งที่
ผู้ขอใช้บริการจะไดจ้ัดส่งให้แก่ธนาคารทุกครัง้ ผู้ขอใช้บริการไดต้รวจสอบแลว้ว่ามีข้อมูล และรายละเอียดที่ถูกตอ้ง และ
ครบถว้นตรงตามความประสงคข์องผูข้อใชบ้ริการทุกประการแลว้ ธนาคารไม่มีหนา้ที่ตรวจสอบขอ้มูลที่ผู้ขอใชบ้ริการส่งถึง
ธนาคารแต่อย่างใด 

3. ผูข้อใชบ้รกิารจะจดัส่งขอ้มลูค าสั่งผ่าน ทีทีบี บิสสิเนสคลิก (ttb business click) ของธนาคาร หรือระบบอื่นใดที่ธนาคารจะจดัให้
มีเพิ่มเติมต่อไปในภายหนา้ หรือน าส่งขอ้มูลค าสั่งใหธ้นาคารผ่านส่ือขอ้มลูทางคอมพิวเตอรต์ามแบบที่ธนาคารก าหนด โดย
น าส่งขอ้มลูค าสั่งใหธ้นาคารล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 1 (หนึ่ง) วนัท าการธนาคารก่อนวนัที่ก าหนดในขอ้มลูค าสั่ง  

4. ในกรณีที่ผูข้อใชบ้ริการมีความประสงคจ์ะขอยกเลิก หรือแกไ้ขขอ้มูลค าสั่งใด จะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบล่วงหนา้เป็นลาย
ลกัษณอ์กัษร ก่อนวนัที่รายการมีผลตามขอ้มูลค าสั่ง ไม่นอ้ยกว่า 1 (หนึ่ง) วนัท าการ (ก่อนเวลา 15.00 น.) ทัง้นี ้การขอยกเลิก
ค าสั่งโอนเงินจะขอยกเลิกเพียงบางส่วนไม่ได ้



 

 

5. ธนาคารจะยึดถือขอ้มูลเลขที่บัญชีเงินฝาก ที่ไดร้บัจากผูข้อใชบ้ริการเป็นสาระส าคัญ ในการโอนเงินเขา้บัญชี โดยธนาคารไม่
จ าเป็นตอ้งค านึงถึงชื่อบญัชีเงินฝากนัน้  ๆ   หากการโอนเงินไม่สามารถด าเนินการได ้ธนาคารจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบ 

6. ธนาคารจะด าเนินการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้ริการ เพื่อโอนเขา้บญัชีเงินฝากของผูร้บัเงิน ตามขอ้มลูค าสั่งที่ไดร้บั
จากผูข้อใชบ้ริการ รวมทัง้ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายอื่น (ถา้มี) ท่ีผูข้อใชบ้ริการตอ้งช าระตาม วนัเวลาที่ธนาคาร
ก าหนด ซึ่งอาจเกิดก่อนวนัที่รายการมีผลก็ได ้

7. ในกรณีที่ผูข้อใชบ้รกิารขอใหธ้นาคารคิดค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการนีจ้ากผูร้บัเงินนัน้ ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัว่า ผูข้อใชบ้ริการได้
ด าเนินการแจง้ และไดร้บัความยินยอมจากผูร้บัเงินอย่างถูกตอ้งแลว้ หากเกิดความเสียหายใด  ๆ   ขึน้แก่ธนาคาร จากการ
ด าเนินการดงักล่าว ผูข้อใชบ้รกิารตกลงรบัผิดชดใชค้่าเสียหายต่าง ๆ  ใหแ้ก่ธนาคารทกุประการ 

8. ผูข้อใชบ้ริการยินยอมจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม เพื่อขอรบัความคุม้ครองอุบตัิเหตุใหพ้นกังานของผูข้อใชบ้ริการ ทัง้แบบการ
ประกนัอบุตัิเหตุส่วนบุคคล และ การประกันอบุตัิเหตสุ่วนบุคคลแบบมีค่ารกัษาพยาบาลนัน้ ธนาคารมอบความคุม้ครองใหโ้ดย
ไม่คิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม โดยผูข้อใช้บริการตกลงให้ธนาคารเป็นผูด้  าเนินการใหม้ีการประกันอุบัติเหตุดังกล่าวไวก้ับบริษัท
ประกันภยัที่ธนาคารเห็นว่าเหมาะสม และตกลงใหธ้นาคารเป็นผูด้  าเนินการแจง้ท าประกนัภยั ต่ออายุกรมธรรม ์เพิ่มหรือลดทนุ
ประกัน เปล่ียนแปลง แกไ้ข ยกเลิกเงื่อนไขสัญญาต่าง ๆ  อันเก่ียวกับการประกันภัย แทนผูข้อใชบ้ริการได ้โดยถือว่าผูข้อใช้
บรกิารรบัทราบเงื่อนไขการเอาประกนัภยัของบรษิัทที่ผูข้อใชบ้ริการประสงคแ์ละธนาคารเห็นว่าเหมาะสม ทัง้นี ้ผูข้อใชบ้รกิารตก
ลงจะเป็นผู้เรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุกับพนักงานของผูข้อใชบ้ริการจากบริษัทประกันภัยโดยตรง โดย
ธนาคารมีหนา้ที่ในการประสานงานในการแจง้รายชื่อพนกังานของผูข้อใชบ้ริการที่ใชบ้ริการจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคารให้บรษิัท
ประกนัทราบเท่านัน้ 

9. ในกรณีที่ผูข้อใชบ้ริการใหผู้ร้บัเงินเป็นผูร้บัผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมดงักล่าว ผูข้อใชบ้ริการยอมรบัว่า ผูข้อใชบ้ริการ
ไดด้  าเนินการแจง้ และไดร้บัความยินยอมเป็นลายลักษณอ์ักษรจากผู้รบัเงินอย่างถูกตอ้งแลว้ ในการตกลงให้ธนาคารเป็น
ผูด้  าเนินการใหม้ีการท าประกันอุบตัิเหตุส่วนบุคคล และ/หรือ การประกันอุบตัิเหตุส่วนบุคคลแบบมีค่ารกัษาพยาบาล ไวก้ับ
บริษัทประกันภยัที่ธนาคารเห็นว่าเหมาะสม และตกลงใหธ้นาคารเป็นผูด้  าเนินการแจง้ท าประกนัภยั ต่ออายุกรมธรรม ์เพิ่มหรือ
ลดทนุประกัน เปล่ียนแปลง แกไ้ข ยกเลิกเงื่อนไขสญัญาต่าง ๆ อนัเก่ียวกบัการประกันภยัแทนผูร้บัเงินได ้โดยด าเนินการใหผู้ร้บั
เงินรบัทราบเงื่อนไขการเอาประกันภยัของบริษัทที่ธนาคารเลือกใชบ้ริการ ทัง้นีผู้ข้อใช้บริการไดด้  าเนินการใหผู้ร้บัเงิน ตกลงจะ
เป็นผู้เรียกรอ้งสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุกับผู้รับเงินจากบริษัทประกันภัยโดยตรง โดยธนาคารมีหน้าที่ในการ
ประสานงานในการแจง้รายชื่อพนกังานบรษิัทที่ใชบ้รกิารจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร ใหบ้รษิัทประกนัทราบเท่านัน้ หากเกิดความ
เสียหายใด ๆ  ขึน้แก่ธนาคารจากการใหบ้ริการดังกล่าว ผูข้อใชบ้ริการตกลงรบัผิดชดใชค้่าเสียหายต่าง ๆ   ใหแ้ก่ธนาคารทุก
ประการ 

 

C. บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (DIRECT DEBIT) 

1. การใหบ้ริการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ โดยวิธีหกับญัชีเงินฝากอัตโนมตัิ (DIRECT DEBIT)เป็นบริการที่ผูข้อใชบ้ริการ มีความ
ประสงคเ์รียกเก็บเงินค่าสินคา้/บริการ จากลกูคา้ของผูข้อใชบ้ริการซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า “ผูช้  าระเงิน” โดยใหธ้นาคารเป็นผูห้กัเงิน



 

 

จากบัญชีเงินฝากของผูช้  าระเงินที่มีอยู่กับธนาคาร แลว้น าเงินจ านวนที่หักนั้นเขา้บัญชีเงินฝากของผูข้อใชบ้ริการที่มีอยู่กับ
ธนาคาร 

2. ผูข้อใชบ้รกิารมีหนา้ที่จดัการใหผู้ช้  าระเงินแต่ละรายท าหนงัสือยินยอมใหห้กับญัชีตามแบบที่ธนาคารก าหนดและจดัส่งหนังสือ
ยินยอมนีใ้หธ้นาคารด าเนินการตรวจสอบลายมือชื่อของผูช้  าระเงินไม่นอ้ยกว่า 15 (สิบหา้) วันท าการของธนาคาร ก่อนวันที่
ขอใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีของผูช้  าระเงินเป็นครัง้แรกและธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูช้  าระเงินตามจ านวนที่
ระบใุนขอ้มลูการหกัเงิน เฉพาะผูช้  าระเงินที่ธนาคารไดต้รวจสอบว่าลายมือชื่อในหนงัสือยินยอมดงักล่าวถกูตอ้งแลว้เท่านัน้  

3. ผูข้อใชบ้ริการจะเป็นผูจ้ดัส่งขอ้มูลรายละเอียดค าสั่งที่จะใชบ้ริการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ โดยวิธีหกับญัชีเงินฝากอตัโนมัติ 
(DIIRECT DEBIT) ในแต่ละคราว ในรูปแบบและเนือ้หาที่ธนาคารก าหนด  ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า "ขอ้มูลการหักบัญชี" โดยมี
รายละเอียด อาทิ เลขที่บญัชีเงินฝากของผูช้  าระเงิน, ชื่อบญัชีเงินฝาก, จ านวนเงินที่ขอใหห้กับญัชีของผูช้  าระเงินแต่ละราย, วนัที่
ก าหนดใหธ้นาคารหกับญัชี เป็นตน้ เพื่อใหธ้นาคารหกับญัชีเงินฝากของผูช้  าระเงินดว้ยวิธีการของระบบอิเล็กทรอนิกส ์  

4. ผูข้อใชบ้รกิารจะจดัส่งขอ้มลูค าสั่งผ่าน ทีทีบี บิสสิเนสคลิก (ttb business click) ของธนาคารหรือระบบอื่นใดที่ธนาคารจะจดัให้
มีเพิ่มเติมต่อไปในภายหนา้ หรือน าส่งขอ้มูลค าสั่งใหธ้นาคารผ่านส่ือขอ้มลูทางคอมพิวเตอรต์ามแบบที่ธนาคารก าหนด โดย
น าส่งขอ้มูลค าสั่งใหธ้นาคารล่วงหนา้ตามวนัและเวลาที่ธนาคารก าหนดก่อนวนัที่ก าหนดในขอ้มลูการหักบัญชี อนึ่ง ผูข้อใช้
บรกิารยอมรบัว่า ในกรณีที่ธนาคารไม่ไดร้บัขอ้มลูค าสั่ง และ/หรือมีความผิดพลาดในการรบัขอ้มลูค าสั่ง ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด
ก็ตาม โดยมิใช่ความผิดของธนาคาร ธนาคารไม่ตอ้งปฏิบตัิตามขอ้มลูค าสั่งนัน้ 

5. ธนาคารจะด าเนินการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูช้  าระเงิน ในวนัที่ผูข้อใชบ้ริการก าหนดใหธ้นาคารหกับญัชีตามขอ้มูลการ
หกับญัชี ทัง้นี ้ผูข้อใชบ้ริการขอรบัรองว่าขอ้มูลการหกับญัชีที่ผูข้อใชบ้ริการจะไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ธนาคารทุกครัง้ ผูข้อใชบ้ริการได้
ตรวจสอบแลว้ว่ามีข้อมูลและรายละเอียดที่ถูกตอ้งและครบถ้วนตรงตามความประสงคข์องผู้ขอใช้บริการทุกประการแล้ว 
ธนาคารไม่มีหนา้ที่ตรวจสอบขอ้มลูที่ผูข้อใชบ้รกิารส่งถึงธนาคารแต่อย่างใด และผูข้อใชบ้รกิารตกลงใหธ้นาคารด าเนินการตาม
ขอ้มลูที่ปรากฏในแผ่นบนัทึกขอ้มลู และ/หรือ ระบบอิเล็กทรอนิกส ์ดงักล่าวไดท้นัที อนึ่งธนาคารจะถือว่าขอ้มลูเลขที่บญัชีเงิน
ฝากของผูช้  าระเงินที่ไดร้บัจากผูข้อใชบ้ริการเป็นสาระส าคัญในการโอนเงินเขา้บัญชี  โดยธนาคารไม่จ าเป็นตอ้งค านึงถึงชื่อ
บญัชีเงินฝากนัน้ ๆ  

6. ผูข้อใชบ้ริการยอมรบัว่า ธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูช้  าระเงินรายใดรายหนึ่งต่อเมื่อบัญชีเงินฝากของผูช้  าระเงิน
รายนัน้มียอดเงินเพียงพอใหธ้นาคารสามารถหกับญัชีไดใ้นขณะที่ธนาคารด าเนินการหกับญัชีเท่านัน้ หากในบญัชีเงินฝากของผู้
ช  าระเงินมียอดเงินไม่เพียงพอไม่ว่าดว้ยเหตใุด ๆ  ธนาคารจะไม่ด าเนินการหกัเงินจากบญัชีเป็นอนัขาด 

7. ธนาคารจะน าเงินเขา้บัญชีตามที่ผูข้อใชบ้ริการแจง้ไวต้่อธนาคาร ใหแ้ก่ผูข้อใชบ้ริการในวนัเดียวกันกับที่ธนาคารหักเงินจาก
บญัชีเงินฝากของผูช้  าระเงิน กรณีที่บญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้ริการที่ระบุไวใ้นค าขอใชบ้ริการ ไดเ้ปล่ียนแปลงไปไม่ว่าเหตุใดก็
ตาม ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใหค้  าขอใชบ้รกิารดงักล่าวคงมีผลใชบ้งัคบักบับญัชีเงินฝากที่เปล่ียนแปลงนัน้ไดด้ว้ยทกุประการ 

8. หากปรากฏว่าธนาคารไดน้ าเงินเขา้บัญชีใหแ้ก่ผูข้อใชบ้ริการโดยไม่ถูกตอ้งหรือมีขอ้ผิดพลาดเกิดขึน้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ผูข้อใช้
บริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิแกไ้ขปรบัปรุงรายการที่ผิดพลาดดังกล่าวใหถู้กตอ้งไดท้ันที โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ข้อใช้
บริการทราบหรือขอความยินยอมจากผูข้อใชบ้ริการก่อนแต่อย่างใด นอกจากนั้นผูข้อใชบ้ริการตกลงคืนเงินที่ไดร้บัมาโดยไม่



 

 

ถกูตอ้งใหแ้ก่ธนาคารทนัที โดยยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีของผูข้อใชบ้รกิารที่มีกับธนาคารไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ข้อใช้
บริการทราบ การใหค้  ายินยอมตามที่กล่าวมาขา้งตน้ ใหถื้อว่าเป็นค าสั่งของผูข้อใชบ้ริการในฐานะเจา้ของบัญชี และผูข้อใช้
บริการจะไม่กระท าการใด ๆ  อนัมีผลใหธ้นาคารตอ้งเขา้ร่วมในขอ้พิพาทใด ๆ  ระหว่างผูข้อใชบ้ริการและผูช้  าระเงิน และ/หรือ 
บคุคลอื่นใดทกุกรณี 

9. ในกรณีที่ผูข้อใชบ้ริการขอใหธ้นาคารคิดค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการนีจ้ากผูช้  าระเงินนัน้ ผูข้อใชบ้ริการยอมรบัว่าผูข้อใชบ้ริการ
ไดด้  าเนินการแจง้และไดร้บัความยินยอมจากผูช้  าระเงินอย่างถูกตอ้งแลว้ หากเกิดความเสียหายใด ๆ  ขึน้แก่ธนาคารจากการ
ด าเนนิการดงักล่าว ผูข้อใชบ้รกิารตกลงรบัผิดชดใชค้่าเสียหายต่าง ๆ  ใหแ้ก่ธนาคารทกุประการ 

 

D. บริการโอนเงนิระหว่างธนาคารผ่านระบบ Smart หรือ PromptPay 

1. เพื่อใหธ้นาคารสามารถใหบ้รกิารโอนเงินระหว่างธนาคารผ่าน SMART หรือ PromptPay ได ้ผูข้อใชบ้รกิารยินยอมใหธ้นาคาร หกั
เงินในบญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้รกิาร และน าเงินเขา้บญัชีของผูร้บัเงินที่เปิดไวก้บัธนาคาร และ/หรือธนาคารอื่น (โอนเงินเครดิต) 
ซึ่งอยู่ในระบบ SMART หรือ PromptPay โดยใหห้กัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้รกิารที่มีอยู่กับธนาคาร ตามที่ระบไุวใ้นใบ
ค าขอใชบ้ริการนี ้หรือจากบญัชีเงินฝากอื่นใดของผูข้อใชบ้ริการ ที่ไดแ้จง้เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงในภายหลงัได ้โดยธนาคาร
ไม่ตอ้งขอความยินยอมจากผูข้อใชบ้ริการอีก ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า "บญัชีเงินฝาก" และผูข้อใชบ้ริการ จะจดัเตรียมเงินในบญัชี
เงินฝากใหม้ีจ านวนเพียงพอ กับจ านวนเงินรวมตามขอ้มลูค าสั่งที่กล่าวไวใ้นขอ้ 2 พรอ้มดว้ยค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการ 
และ/หรือค่าใชจ้่าย ท่ีเกิดจากการใหบ้รกิารโอนเงินระหว่างธนาคารผ่านระบบ SMART หรือ PromptPay ทัง้นี ้จ านวนเงินสงูสดุที่
โอนไดใ้นแต่ละรายการ จะตอ้งไม่เกินจ านวนที่ธนาคารก าหนดไว ้อนึ่ง ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัว่า ในกรณีที่ธนาคารไม่ไดร้บัขอ้มูล
ค าสั่ง และ/หรือมีความผิดพลาดในการรบัขอ้มลูค าสั่ง ไม่ว่าจะเกิดจากเหตใุดก็ตาม โดยมิใช่ความผิดของธนาคาร และ/หรือ เงิน
ในบญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้ริการ ไม่มี หรือมีไม่พอ ใหด้  าเนินการไดแ้ลว้ ธนาคารไม่มีหนา้ที่จะตอ้งปฏิบตัิตามขอ้มลูค าสั่งนัน้ 
แต่ทัง้นี ้ใหเ้ป็นดลุยพินิจของธนาคารแต่ผูเ้ดียว ที่จะปฏิบตัิตามขอ้มลูค าสั่งดงักล่าวก็ได ้

2. ผูข้อใชบ้รกิารจะเป็นผูจ้ดัส่งขอ้มลูรายละเอียดค าสั่ง ที่จะใชบ้รกิารโอนเงินระหว่างธนาคารผ่านระบบ SMART หรือ PromptPay 
ในลักษณะที่ธนาคารก าหนด ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า "ขอ้มูลค าสั่ง" ในรูปแบบ และเนือ้หาตามที่ธนาคารไดก้ าหนดไว ้อาทิมี
รายละเอียดเก่ียวกับ เลขที่บญัชีเงินฝากของผูร้บัเงิน, รายชื่อผูร้บัเงิน, จ านวนเงินที่สั่งโอน, รายละเอียดขอ้มลูในหนงัสือรบัรอง
หกัภาษี ณ ที่จ่ายวนัที่รายการมีผล เป็นตน้ ผูข้อใชบ้ริการ ขอรบัรองว่าขอ้มลูค าสั่งที่ผูข้อใชบ้รกิารจะไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ธนาคารทกุ
ครัง้ ผูข้อใชบ้รกิารไดต้รวจสอบแลว้ว่า มีขอ้มลู และรายละเอียดที่ถกูตอ้ง และครบถว้น ตรงตามความประสงคข์องผูข้อใชบ้ริการ
ทกุประการแลว้ ธนาคารไม่มีหนา้ที่ตรวจสอบขอ้มลูที่ผูข้อใชบ้รกิารส่งถึงธนาคารแต่อย่างใด 

3. ผูข้อใชบ้ริการจะจดัส่งขอ้มลูค าสั่งผ่านบริการ ทีทีบี บิสสิเนสคลิก (ttb business click) ของธนาคาร หรือระบบอื่นใดที่ธนาคาร
จะจัดใหม้ีเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า หรือน าส่งขอ้มูลค าสั่งให้ธนาคาร ผ่านส่ือขอ้มูลทางคอมพิวเตอร ์ตามแบบที่ธนาคาร
ก าหนดซึ่งไดแ้ก่ DISKETTE ขนาด 3.5 นิว้, CD หรือส่ือขอ้มูลอื่น ๆ  เป็นตน้ ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า "ส่ือขอ้มลู" โดยน าส่งขอ้มูล
ค าสั่งใหธ้นาคารล่วงหนา้ ตามวนัและเวลาที่ธนาคารก าหนด 



 

 

4. ในกรณีที่ผูข้อใชบ้ริการมีความประสงคจ์ะขอยกเลิก หรือแกไ้ขขอ้มูลค าสั่งใด จะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบล่วงหนา้ เป็นลาย
ลกัษณอ์กัษร ก่อนธนาคารด าเนินการส่งขอ้มลูค าสั่ง ไปยงัธนาคารปลายทาง ทัง้นี ้การขอยกเลิกค าสั่งโอนเงินจะขอยกเลิกเพียง
บางส่วนไม่ได ้

5. ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบรกิาร และ/หรือค่าใชจ้่ายใด ๆ  อนัเก่ียวกบัการใหบ้รกิารโอนเงินระหว่างธนาคารผ่าน
ระบบ SMART หรือ PromptPay ผูข้อใชบ้ริการ ตกลงยินยอมใหธ้นาคารหักเงินในบัญชีเงินฝากของผูข้อใชบ้ริการ เพื่อช าระ
ใหแ้ก่ธนาคารล่วงหนา้ ตามวนัและเวลาที่ธนาคารก าหนด 

6. ในกรณีที่ขอ้มูลค าสั่ง ก าหนดใหธ้นาคารจัดท าหนังสือรบัรองหักภาษี ณ ที่จ่ายดว้ย ผูข้อใชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคาร
ถ่ายภาพ (Scan) ลายมือชื่อของผูข้อใชบ้ริการ และ/หรือลายมือชื่อของเจา้หนา้ที่ตวัแทนของผูข้อใชบ้ริการ และ/หรือ ลายมือชื่อ
ของเจา้หนา้ที่ตัวแทนของธนาคารลงในหนังสือรบัรองหักภาษี ณ ที่จ่ายแทนผูข้อใชบ้ริการได ้และใหถื้อเสมือนว่าการจัดท า
หนงัสือรบัรองหกัภาษี ณ ที่จ่ายดงักล่าวเป็นการกระท าของผูข้อใชบ้รกิารเอง 

7. ในกรณีที่ผูข้อใชบ้ริการ ขอใหธ้นาคารคิดค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการโอนเงินระหว่างธนาคารผ่านระบบ SMART หรือระบบ 
PromptPay จากผูร้บัเงินนัน้ ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัว่า ผูข้อใชบ้รกิารไดด้  าเนินการแจง้ และไดร้บัความยินยอม จากผูร้บัเงินอย่าง
ถูกตอ้งแลว้ หากเกิดความเสียหายใด ๆ  ขึน้แก่ธนาคารจากการใหบ้ริการดงักล่าว ผูข้อใชบ้ริการตกลงรบัผิดชดใชค้่าเสียหาย
ต่าง ๆ   ใหแ้ก่ธนาคารทกุประการ 

8. ธนาคารจะถือว่า ขอ้มลูเลขที่บญัชีเงินฝาก ที่ไดร้บัจากผูข้อใชบ้ริการ เป็นสาระส าคัญในการโอนเงินเขา้บัญชี โดยธนาคารไม่
จ าเป็นตอ้งค านึงถึงชื่อบญัชีเงินฝากนัน้ ๆ   หากมีขอ้มลูส่งคืนจากศนูยห์กับญัชีอิเล็กทรอนิกส ์เนื่องจากการโอนเงินไม่สามารถ
ด าเนินการได ้ธนาคารจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้ริการทราบ และถา้ขอ้มลูโอนเป็นการโอนเงินเครดิต ธนาคารจะคืนเงินเขา้บญัชีเงินฝาก
ของผูข้อใชบ้รกิารภายในวนัที่ไดร้บัขอ้มลูส่งคืนจากศนูยห์กับญัชีอิเล็กทรอนิกส ์

9. หากเกิดความเสียหายใด ๆ   ขึน้แก่ธนาคาร จากการใหบ้ริการโอนเงินระหว่างธนาคารผ่านระบบ SMART ไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ   ก็
ตาม ผูข้อใชบ้รกิารตกลงรบัผิดชอบชดใชค้่าเสียหายต่าง ๆ  ใหแ้ก่ธนาคารทกุประการ 

 

E. บริการโอนเงนิระหว่างธนาคาร (BAHTNET) 

1. ธนาคารจะด าเนินการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET ตามค าขอโอนเงิน ภายหลงัไดร้บัช าระเงิน หรือมีเงินเพียงพอใหห้ักบัญชี
ครบตามจ านวนเงินที่ขอโอน รวมทัง้ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น (ถา้มี) ธนาคารไม่มีหนา้ที่ตอ้งตรวจสอบ ความถูกตอ้งของ
ขอ้มลูที่แจง้ขอใชบ้ริการโอนเงินระหว่างธนาคาร (BAHTNET) การยกเลิก แกไ้ข ค าขอโอนเงิน ไม่ว่าก่อน หรือหลงัด าเนินการ 
อาจมีค่าใชจ้่ายตอ้งเรียกเก็บเพิ่มจากผูข้อโอนเงิน 

2. หากธนาคารไม่สามารถด าเนินการตามค าขอโอนเงินใหไ้ด ้ไม่ว่าจะดว้ยเหตใุด ๆ ที่อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของธนาคาร ผู้
ขอโอนเงินจะไดร้บัแจง้จากธนาคารโดยไม่ชักชา้ และธนาคารจะคืนเงินเฉพาะจ านวนเงินที่ขอโอน ไม่เกินวนัท าการถัดไปของ
ธนาคาร ทัง้นีค้วามรบัผิดของธนาคารที่มีต่อผูข้อโอนเงินจะไม่เกินจ านวนเงินที่ขอโอน 

 

 



 

 

 

F. บริการรับช าระเงนิค่าสินค้าและบริการ (BILL PAYMENT SERVICE) 

1. การใหบ้ริการรบัช าระเงินค่าสินคา้และบริการ (BILL PAYMENT SERVICE) เป็นบริการที่ผูข้อใชบ้ริการมีความประสงคท์ี่ขอให้
ธนาคารใหบ้รกิารแก่ผูข้อใชบ้รกิารผูซ้ือ้สินคา้/ใชบ้ริการของผูข้อใชบ้รกิาร ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า “ผูช้  าระเงิน” ในการรบัช าระเงินค่า
สินคา้/บรกิารใหแ้ก่ผูข้อใชบ้ริการผ่านช่องทางเคานเ์ตอรธ์นาคาร, ATM, INTERNET, MOBILE BANKING, PHONE BANKING 
และช่องทางอื่นที่ธนาคารจะใหบ้ริการในภายหนา้ 

2. ผูข้อใชบ้ริการตกลงยอมรบัว่ามีหนา้ที่จดัพิมพใ์บแจง้การช าระเงิน หรือจดัท าบตัรประจ าตวัของผูช้  าระเงิน โดยมีขอ้ความและ
รายละเอียดตามที่ผูข้อใชบ้ริการและธนาคารร่วมกันก าหนดเพื่อใชใ้นการช าระเงินค่าสินคา้และบริการ โดยผูข้อใชบ้ริการเป็นผู้
ออกค่าใชจ้่าย และมีหนา้ที่จดัส่งใหแ้ก่ผูช้  าระเงิน พรอ้มทัง้ชีแ้จงวิธีการใชบ้รกิารผ่านธนาคารตามขอ้ตกลงนีใ้หผู้ช้  าระเงินทราบ  

3. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยอมรบั เป็นผูแ้นะน าใหผู้ช้  าระเงินตรวจสอบ และเก็บรกัษาใบรบัช าระค่าสินคา้/บริการจากธนาคาร เมื่อน า
เงินมาช าระผ่านธนาคารทกุช่องทางและ/หรือที่มีการน าเงินเขา้บญัชีผูข้อใชบ้รกิาร ซึ่งผูข้อใชบ้รกิารจะถือว่าเป็นหลกัฐานในการ
ช าระเงิน อีกทั้งผูข้อใชบ้ริการมีหนา้ที่ตอ้งชีแ้จงให้ผูช้  าระเงินทราบว่าใบรบัช าระและใบแจง้การช าระเงินของผูข้อใช้บริการ
ดงักล่าวไม่ใช่ใบเสรจ็รบัช าระเงิน และธนาคารไม่จ าตอ้งคืนเงินที่ไดร้บัช าระโดยวิธีการที่ถกูตอ้งใหแ้ก่ผูช้  าระเงิน ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

4. ในการจดัพิมพใ์บแจง้การช าระเงิน, บตัรประจ าตวัของผูช้  าระเงิน, ใบรบัช าระค่าสินคา้/บริการ ตลอดจนใบเสร็จรบัเงิน ผูข้อใช้
บรกิารยอมรบัว่าธนาคารไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีพนัธะผกูพนัใด ๆ  กบัผูข้อใชบ้รกิาร/ผูช้  าระเงินแต่อย่างใดทัง้สิน้ 

5. ผูข้อใชบ้ริการยินยอมและตกลงว่าการใหบ้ริการรบัช าระเงินค่าสินคา้และบริการ ธนาคารจะรบัช าระดว้ยเงินสด หรือเช็ค หรือ
โดยวิธีการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูช้  าระเงินที่มีอยู่กับธนาคาร (กรณีช าระดว้ยเช็ค จะถือว่าการช าระมีผลสมบูรณต์่อเมื่อ
ธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คได ้และธนาคารจะรบัเช็คเฉพาะที่อยู่ในเขตส านักหักบัญชีเดียวกันเท่านัน้) และผูข้อใช้
บรกิารตกลงว่าเป็นหนา้ที่ของผูข้อใชบ้รกิารที่จะตอ้งแจง้ใหผู้ช้  าระเงินทราบถึงขอ้ตกลงดงักล่าวนีด้ว้ย 

6. ในกรณีที่ขอ้มลูในรายงาน (REPORT) แสดงรายละเอียดการช าระเงินของผูช้  าระเงินที่ผูข้อใชบ้ริการไดร้บัจากธนาคาร ปรากฏ
ว่ารหสัประจ าตวัหรือขอ้มลูอื่นใดของผูช้  าระเงินไม่ถูกตอ้งไม่ว่าจะดว้ยเหตุใด ๆ  อนัเป็นผลใหผู้ข้อใชบ้รกิารไม่สามารถทราบได้
ในทนัทีว่าผูช้  าระเงินรายใดเป็นผูช้  าระเงิน ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัว่ากรณีดงักล่าวอาจจะเกิดขึน้ได ้และไม่ถือว่าธนาคารไดก้ระท า
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือบกพร่องต่อหน้าที่แต่อย่างใดทั้งสิน้และผู้ขอใช้บริการตกลงว่าจะไม่ยกเหตุดังกล่าวมา
เรียกรอ้งใหธ้นาคารตอ้งรบัผิดชอบหรือชดใชค้่าเสียหายใด ๆ  ที่เกิดขึน้ แต่ทัง้นี ้ธนาคารจะใหค้วามร่วมมือในการด าเนินการ
ตรวจสอบเพื่อหาขอ้มลูเก่ียวกบัผูช้  าระเงิน และแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบเมื่อตรวจสอบพบภายในเวลาอนัสมควร 

7. ธนาคารจะน าเงินเขา้บัญชีเงินฝากของผูข้อใชบ้ริการตามหมายเลขบัญชีที่ผูข้อใชบ้ริการไดแ้จง้ไวต้่อธนาคาร ใหแ้ก่ผูข้อใช้
บริการภายในวันเดียวกับท่ีธนาคารรับช าระเงินค่าสินคา้/บริการจากผู้ช  าระเงิน กรณีที่บัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการได้
เปล่ียนแปลงไปไม่ว่าดว้ยเหตใุดก็ตาม ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใหบ้รกิารรบัช าระเงินค่าสินคา้และบริการมีผลใชบ้งัคบัส าหรบับญัชี
เงินฝากหมายเลขที่ไดเ้ปล่ียนแปลงนัน้ ๆ  ดว้ย 

8. ธนาคารตกลงจะส่งรายงานขอ้มลูการช าระเงิน (REPORT) แสดงรายการน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้รกิารตามที่ปรากฏ
ในบัญชีเงินฝากของผูข้อใชบ้ริการ ใหแ้ก่ผูข้อใชบ้ริการตามที่ผูข้อใชบ้ริการตอ้งการ โดยวิธีการรบัขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส ์



 

 

DOWNLOAD / E-MAIL และ/หรือผ่านบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสข์องธนาคาร และ/หรือส่ือข้อมูลอิเล็กทรอนิกสอ์ื่นตาม
รูปแบบและวิธีการที่ธนาคารเห็นสมควร 

9.  ในกรณีที่ผูข้อใช้บริการเป็นผูช้  าระเงินค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้ในค าขอใช้บริการรับช าระเงินค่าสินคา้และบริการ (BILL 
PAYMENT SERVICE) ผูข้อใชบ้รกิารยินยอมช าระค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนโดยใหธ้นาคารรวบรวมจ านวนเงินค่าบริการในแต่
ละเดือนและน ามาหกัจากบญัชีเงินฝากภายในวนัที่ 5 ของเดือนถัดจากเดือนที่ใชบ้ริการ ในกรณีที่ผูข้อใชบ้ริการเห็นว่าการคิด
และเก็บค่าบรกิารรายการใดรายการหนึ่งไม่ถกูตอ้ง ผูข้อใชบ้รกิารจะแจง้ใหธ้นาคารทราบภายใน 60 วนั นบัจากวนัที่ธนาคารหกั
บญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้รกิารเพื่อช าระค่าบรกิารรายการดงักล่าว หากพน้ก าหนดเวลาแลว้ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใหถื้อว่าไม่มีขอ้
โตแ้ยง้ใด  ๆ  เก่ียวกบัการคิดและเก็บค่าธรรมเนียมของธนาคาร 

10. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าในกรณีธนาคารน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้ริการผิดพลาดไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด ๆ  ก็ตาม ผู้
ขอใชบ้ริการจะคืนเงินดังกล่าวใหก้ับธนาคาร โดยยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิหกัเงินจ านวนดงักล่าวออกจากบัญชีเงินฝากตาม
ขอ้ตกลงนีไ้ดท้นัที โดยไม่จ าเป็นตอ้งขอความยินยอมจากผูข้อใชบ้ริการก่อนแต่อย่างใดทัง้สิน้ อย่างไรก็ตามเมื่อไดม้ีการแกไ้ข
ปรบัปรุงรายการนัน้ ๆ แลว้ ธนาคารจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้ริการทราบ ในรูปแบบขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์หรือรูปแบบอื่นตามที่ธนาคาร
เห็นสมควร และในกรณีที่ผูช้  าระเงินไดช้ าระค่าสินคา้/บริการ โดยน าเงินเขา้บญัชีอื่นซึ่งมิใช่บญัชีผูข้อใชบ้ริการไม่ว่าดว้ยเหตุใด
ก็ตาม ผูข้อใชบ้ริการจะแจง้ใหธ้นาคารทราบ เพื่อแกไ้ขขอ้ผิด พลาดดังกล่าวตามที่ธนาคารไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควร หรือ
ต่อเมื่อไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของบญัชีที่ผูช้  าระเงินน าเงินเขา้เท่านัน้ และหากธนาคารไม่สามารถแกไ้ขขอ้ผิดพลาดดงักล่าว
ได ้ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งแจง้ใหผู้ช้  าระเงินทราบ เพื่อด าเนินการเรียกรอ้งเอาเงินดงักล่าวคืนดว้ยตนเอง โดยที่ผูข้อใชบ้รกิาร และ/
หรือผูช้  าระเงินจะไม่เรียกรอ้งใหธ้นาคารชดใชค้่าเสียหายและ/หรือคืนค่าธรรมเนียมและ/หรือ ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ   และ/หรือเงินอื่น
ใด (หากมี) แต่อย่างใดทัง้สิน้ 

11. ในกรณีที่ผูข้อใชบ้ริการขอใหธ้นาคารคิดค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการนีจ้ากผูช้  าระเงินนัน้ ผู้ขอใชบ้ริการยอมรบัว่าผูข้อใชบ้ริการ
ไดด้  าเนินการแจง้และไดร้บัความยินยอมจากผูช้  าระเงินอย่างถูกตอ้งแลว้ หากเกิดความเสียหายใด ๆ  ขึน้แก่ธนาคารจากการ
ด าเนินการดงักล่าว ผูข้อใชบ้รกิารตกลงรบัผิดชดใชค้่าเสียหายต่าง ๆ  ใหแ้ก่ธนาคารทกุประการ 

 

G. บริการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและโอนเงนิระหว่างประเทศ  
เงือ่นไขทั่วไปเฉพาะบริการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและโอนเงนิระหว่างประเทศ 

1. ผูข้อใชบ้ริการจะรบัผิดชอบบรรดาตั๋วเงินที่ผูข้อใชบ้ริการเป็นผูส้ั่งจ่าย อนัเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมทางการเงินบางประเภทใน
ส่วนนี ้โดยจะช าระเงินเมื่อถึงก าหนดใชเ้งิน พรอ้มดว้ยดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่น  ๆ  ที่เก่ียวขอ้ง โดยไม่มีขอ้
โตแ้ยง้ใด  ๆ  ทัง้สิน้ 

2. ผูข้อใชบ้รกิารรบัรองว่าเอกสารไมว่าจะเป็นตน้ฉบบัหรือส าเนาหรือขอ้มลูใด ๆ  ที่ผูข้อใชบ้รกิารส่งใหแ้ก่ธนาคารผ่านระบบ ททีบี ี
บิสสิเนสคลิก (ttb business click) ถูกตอ้งตามความเป็นจริงโดยธนาคารไม่มีหนา้ที่ตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งแทจ้ริงของ
รายการดงักล่าว 



 

 

3. ในกรณีที่ผูข้อใชบ้ริการผิดนดัช าระหนีต้ามธุรกรรมดา้นธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศและโอนเงินระหว่างประเทศ ผูข้อใชบ้ริการ
ตกลงช าระหนีค้ืนใหแ้ก่ธนาคารตามจ านวนเงินตน้ที่คา้งช าระบวกดว้ยอตัราดอกเบีย้ผิดนดั โดยธนาคารมีสิทธิเปล่ียนแปลงได้
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบีย้ และส่วนลดส าหรบัการใหสิ้นเชื่อของธนาคาร
พาณิชย ์ซึ่งในกรณีที่ธนาคารประกาศเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบีย้ดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีอ านาจที่จะ
เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้ไดท้นัทีโดยไม่จ าตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผูข้อใชบ้ริการก่อน นอกจากนี ้ผูข้อใชบ้รกิารตกลงชดใช้
ค่าใชจ้่ายในการเตือน เรียกรอ้ง ทวงถาม ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ ค่าป่วยการ ค่าใชจ้่ายในชัน้บงัคบัคดี และค่าใชจ้่าย
ทกุประเภทที่ธนาคารตอ้งเสียไปในการฟ้องรอ้งบงัคบัช าระหนี ้ผูข้อใชบ้รกิารจะเป็นผูช้  าระเองทัง้สิน้ และหากธนาคารไดท้ดรอง
จ่ายแทนผูข้อใชบ้ริการไปก่อน ผูข้อใชบ้ริการจะช าระคืนใหแ้ก่ธนาคารจนครบถว้น พรอ้มดว้ยดอกเบีย้ในอตัราดอกเบีย้ผิดนัด
นบัแต่วนัที่ธนาคารไดท้ดรองจ่ายแทนไป  

4. ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัปฏิบตัิตามกฎเกณฑส์ากล ที่ใชบ้งัคบักบับรกิารธุรกรรมต่างประเทศ (เครดิตที่มีเอกสารประกอบ) ไดแ้ก่ 
ประมวลธรรมเนียมปฏิบัติส าหรับเครดิตชนิดมีเอกสารประกอบ (แก้ไขปี  2550) และ/หรือ I.C.C Uniform Rules for 

Collection (“URC 522”) ของหอการคา้ระหว่างประเทศ ฉบบัที่ 600 หรือ URC 522 ที่อาจมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงในภายหนา้ 
ส าหรบับงัคบัใชก้ับเลตเตอรอ์อฟเครดิต ซึ่งผูข้อใชบ้ริการไดท้ราบและเขา้ใจดีแลว้ และใหน้ ากฎหมายไทยมาใชบ้งัคบัในส่วน
ของบรกิารประเภทอื่น  ๆ  

5. ผูข้อใชบ้ริการยินยอมใหใ้หธ้นาคารหกัเงินในบญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้ริการ เพื่อช าระหนีต้ามสินเชื่อธุรกรรมต่างประเทศ ใน
กรณีที่ยอดเงินในบญัชีเงินฝากมีไม่พอช าระหนีด้งักล่าว ผูข้อใชบ้ริการยินยอมใหน้ าหนีด้งักล่าวไปเพิ่มเป็นยอดหนีใ้นวงเงินกู้
เบิกเงินเกินบญัชีของผูข้อใชบ้ริการ หากผูข้อใชบ้ริการไม่มีวงเงินกูเ้บิกเงินเกินบญัชีอยู่กบัธนาคาร ธนาคารมีสิทธิเพิ่มภาระหนี ้
ดงักล่าวในบญัชีกระแสรายวนัโดยใหถื้อว่าเป็นหนีเ้บิกเงินเกินบญัชี โดยยินยอมเสียดอกเบีย้ในอตัราดอกเบีย้ผิดนดัและยินยอม
ใหธ้นาคารคิดดอกเบีย้โดยวิธีค านวณดอกเบีย้ทบตน้เป็นรายเดือนไดต้ามธรรมเนียมและประเพณีของธนาคารพาณิชยจ์นกว่า
จะช าระหนีเ้สรจ็สิน้ครบถว้น   


