
 

 

 

ข้อตกลงและเงือ่นไข การใช้บริการ 

ททีบีี บิสสิเนสวนั (ttb business one) 

 

บริการธุรกรรมทุกประเภท 

1. ในกรณีที่เงื่อนไขของบรกิารธุรกรรมแต่ละประเภท มีขอ้ความแยง้กนักบัเงื่อนไขทั่วไปของบรกิารทกุประเภทในหมวดนี ้ให้

ยึดถือตามเงื่อนไขเฉพาะของบรกิารแต่ละประเภทนัน้ ๆ มีผลบงัคบัเหนือเงื่อนไขทั่วไปในหมวดนี ้

2. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่า บรรดาเอกสารและ/หรือคู่มือวิธีปฎิบตังิาน เก่ียวกบัการใหบ้รกิารแต่ละประเภท ถือเป็นส่วนหนึ่งของค า

ขอใชบ้รกิาร และธนาคารมีสิทธิเพิ่มเติม ยกเลิก บรกิาร อย่างใดอย่างหน่ึง เปล่ียนแปลงบรกิาร และ/หรือ เงื่อนไขใด  ๆ ของ

บรกิารแต่ละประเภท ตลอดจน อตัราคา่ธรรมเนยีม คา่บรกิาร ไดต้ามที่ธนาคารเห็นสมควร แต่ถา้การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขนัน้ 

ท าใหผู้ข้อใชบ้รกิารเสียประโยชน ์ธนาคารจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั และ/หรือ ปิดประกาศ ณ 

สาขาตา่ง ๆ ของธนาคาร และ/หรือ แจง้ผ่านเว็ปไซดข์องธนาคาร และผูข้อใชบ้รกิารตกลงปฎิบตัติามนัน้ โดยธนาคารไม่

จ าตอ้งขอความยินยอมหรือใหผู้ข้อใชบ้รกิารลงนามในเอกสารใด ๆ อีก 

3. ผูข้อใชบ้รกิารรบัรองต่อธนาคารวา่ การท าธุรกรรมทางการเงินแต่ละประเภท ไม่ขดัต่อกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ประกาศ ระเบียบ

ของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ แต่ไมจ่ ากดัเฉพาะ พรบ.ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 พรบ.

ควบคมุการแลกเปล่ียนเงิน พ.ศ.2485 ฯลฯ หากธนาคารจ าเป็นตอ้งขอขอ้มลูของผูข้อใชบ้รกิาร เพื่อจดัท ารายงานตาม

กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใหค้วามรว่มมือกบัธนาคาร ในการจดัส่งเอกสารประกอบหรือใหข้อ้มลูตามที่ธนาคาร

รอ้งขอ 

4. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่า บคุคลซึ่งมีรายชื่อเป็นผูด้แูลระบบของผูข้อใชบ้รกิาร (Administrator) และ/หรือ ผูใ้ชง้าน (User) ตาม

รายชื่อที่ระบใุนใบค าขอใชบ้รกิาร ทีทีบี บิสสิเนสวนั (ttb business one application form ถือเป็นบคุคลที่ผูข้อใชบ้รกิาร

แต่งตัง้เป็นตวัแทนของผูข้อใชบ้รกิารในการด าเนินการตา่ง ๆ ที่เก่ียวกบัการใชบ้รกิาร ทีทีบี บิสสิเนสวนั (ttb business one) 

บนระบบของธนาคารได ้ซึ่งรวมถงึการท าธุรกรรมในนามของผูข้อใชบ้รกิาร ทัง้นี ้การกระท าใด  ๆ ของผูด้แูลระบบ และ/หรือ ผู้

มีอ  านาจท าธุรกรรมบนระบบของธนาคารใหถื้อว่าเป็นการกระท าของผูข้อใชบ้รกิาร และมีผลผกูพนัผูข้อใชบ้รกิารทัง้สิน้ 

5. ในการท าธุรกรรมบนระบบ ทีทีบี บิสสิเนสวนั (ttb business one) ใหผู้ด้แูลระบบของผูข้อใชบ้รกิาร (Administrator) เป็น

ผูส้รา้งบญัชีผูใ้ชง้าน (User) ได ้โดยผูด้แูลระบบสามารถเขา้ใชง้านไดต้ามสิทธิการใชง้านท่ีธนาคารก าหนด  

6. เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการใชง้านบรกิาร ทีทีบี บิสสิเนสวนั (ttb business one) ซึ่งผูข้อใชบ้รกิารตอ้งน าส่งขอ้มลูส่วนบคุคลของ

ผูด้แูลระบบ (Administrator) และ/หรือ ผูใ้ชง้าน (User) ผูข้อใชบ้รกิารมีหนา้ที่ตอ้งขอความยินยอม และ/หรือ ด าเนินการให้

บคุคลดงักล่าวใหค้วามยินยอมในการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลใหแ้ก่ธนาคาร และผูข้อใชบ้รกิารขอรบัรองต่อธนาคารวา่ขอ้มลู



 

 

ส่วนบคุคลของผูด้แูลระบบ (Administrator) และ/หรือ ผูใ้ชง้าน (User) ที่อยู่บนระบบ ทีทีบี บิสสิเนสวนั (ttb business one) 

เป็นขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูแลว้ หากมคีวามเสียหายใด ๆ เกิดขึน้แก่เจา้ของขอ้มลู ผูข้อใช้

บรกิารตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบต่อเจา้ของขอ้มลูโดยตรง 

7. หากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึน้แก่ธนาคาร จากการใหบ้รกิารแต่ละประเภทตามค าขอฉบบันี ้ผูข้อใชบ้รกิาร ตกลงรบัผิดชดใช้

ค่าเสียหายใหแ้ก่ธนาคาร โดยผูข้อใชบ้รกิารยินยอมใหธ้นาคาร หกัเงินในบญัชเีงินฝากใด ๆ ที่ผูข้อใชบ้รกิารเปิดไวก้บัธนาคาร 

เพื่อช าระภาระหนีท้กุอยา่ง ท่ีเกิดจากการใชบ้รกิารแต่ละประเภท ที่ผูข้อใชบ้รกิารเลือกใชบ้รกิารจากธนาคาร รวมทัง้ แต่ไม่

จ ากดั เฉพาะค่าธรรมเนียม คา่บรกิาร ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ฯลฯ หากเงินในบญัชมีีไม่พอช าระ และปรากฎว่าผูข้อใชบ้รกิารมีวงเงิน

กูเ้บิกเงินเกินบญัชีอยู่กบัธนาคาร ผูข้อใชบ้รกิารยินยอมใหน้ าภาระหนีด้งักล่าวไปบนัทึกเป็นภาระหนีข้องวงเงินกูเ้บกิเงินเกิน

บญัชีได ้และยินยอมเสียดอกเบีย้ในจ านวนดงักล่าว นบัแต่วนัท่ีธนาคารลงบญัชีเพิม่ยอดหนี ้ในอตัราดอกเบีย้ที่ระบไุวใ้น

สญัญาสินเชื่อ ระหวา่งผูข้อใชบ้รกิารกบัธนาคารในขณะนัน้ หากผูข้อใชบ้รกิารไม่มวีงเงินกูเ้บิกเงินเกินบญัชีกบัธนาคาร และ

เงินในบญัชีกระแสรายวนัของผูข้อใชบ้รกิารมีไม่เพยีงพอ ผูข้อใชบ้รกิารยินยอมใหธ้นาคาร ลงยอดหนีด้งักล่าวเป็นภาระหนีใ้น

บญัชีกระแสรายวนั และเสียดอกเบีย้อตัราดอกเบีย้สงูสดุที่ธนาคารประกาศเรยีกเก็บจากผูข้อใชบ้รกิาร ที่ผิดนดัช าระหนีห้รือ

ผิดเงื่อนไข (“อตัราดอกเบีย้ผิดนดั”) โดยยินยอมใหธ้นาคารค านวณดอกเบีย้ทบตน้ เป็นรายเดือน ไดต้ามธรรมเนียมและ

ประเพณีของธนาคารพาณิชย ์จนกว่าจะช าระหนีเ้สรจ็สิน้ และธนาคารไมจ่ าตอ้งแจง้ หรือไดร้บัความยินยอมจากผูข้อใช้

บรกิาร แต่อยา่งใดและ/หรือหกับญัชีประเภทอื่นใด ท่ีไมใ่ช่บญัชีกระแสรายวนัได ้โดยค านวณภาระหนี ้บวกดว้ยอตัราดอกเบีย้

ผิดนดั โดยธนาคารไม่จ าตอ้งแจง้ หรือไดร้บัความยินยอม จากผูข้อใชบ้รกิารแต่อยา่งใด ทัง้นี ้อตัราดอกเบีย้ผิดนดั อาจ

เปล่ียนแปลงเพิม่ขึน้ หรือลดลงได ้ตามที่ธนาคารจะไดป้ระกาศเป็นคราว ๆ ไป โดยผูข้อใชบ้รกิาร ตกลงใหอ้ตัราดอกเบีย้ที่

เปล่ียนแปลงไป มีผลใชบ้งัคบัไดท้นัที นบัแต่มีการประกาศเปล่ียนแปลงดงักลา่ว โดยไมจ่ าตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผูข้อใช้

บรกิารก่อน 

8. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่า ในกรณีที่เงินในบญัชเีงินฝากของผูข้อใชบ้รกิาร มีไม่เพยีงพอใหธ้นาคารด าเนินการตามค าขอได ้และ/

หรือ ธนาคารยงัไม่ไดร้บัเอกสารหลกัฐานประกอบการใหบ้รกิารตา่ง ๆ และ/หรือ การใชบ้รกิารมีจ านวนเงิน หรือวงเงินสงูกว่าที่

กฎหมายก าหนด ธนาคารมีสิทธิไม่ด  าเนินการได ้โดยผูข้อใชบ้รกิารจะไม่เรียกรอ้งคา่เสียหายใด ๆ จากธนาคาร 

9. ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัว่า บรกิารธรุกรรมทางการเงินแต่ละประเภท ที่ผูข้อใชบ้รกิารเลือกใชบ้รกิารจากธนาคาร เป็นไปเพื่อ

อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิาร โดยธนาคารไม่จ าตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคมุ

ของธนาคาร และ/หรือ ธนาคารตวัแทน รวมทัง้ แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ ความผิดพลาด ล่าชา้ หรือช ารุดบกพรอ่งของระบบ

คอมพิวเตอร ์ระบบติดต่อสื่อสาร ไวรสัคอมพิวเตอร ์กล่องรบัขอ้ความผา่น E-mail หรือโทรศพัทเ์คล่ือนที่ของผูข้อใชบ้รกิารเต็ม 

การเปล่ียนหมายเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ซึ่งผูข้อใชบ้รกิารก าหนดไวก้บัทางธนาคาร โดยไม่แจง้ใหธ้นาคารทราบล่วงหนา้ 

ธุรกรรมนัน้ ๆ ขดัต่อกฎหมายสนธิสญัญา การใชม้าตรฐานกีดกนัทางการคา้ หรือทางเศรษฐกจิขององคก์ารสหประชาชาติ 

หรือกฎหมาย ขอ้บงัคบัท่ีรฐับาลในประเทศ ที่ธนาคารตวัแทน/ธนาคารตา่งประเทศที่เก่ียวขอ้งตัง้อยู ่ประกาศใชบ้งัคบั เช่น 



 

 

U.S. Sanctions หรือ E.U Sanctions เป็นตน้ ไฟไหม ้การประทว้ง หรือเหตสุดุวิสยัอื่นใด ฯลฯ และผูข้อใชบ้รกิารจะไม่

เรียกรอ้งค่าเสียหายใด ๆ จากธนาคาร 

10. ผูข้อใชบ้รกิารยินยอมใหธ้นาคารติดต่อ สอบถาม ใหข้อ้มลูเก่ียวกบัการใหบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิต่าง ๆ ของธนาคาร หรือ

เปิดเผยรายละเอยีด หรือขอ้มลูบางประการ เก่ียวกบัผูข้อใชบ้รกิารท่ีธนาคารรบัทราบมา แก่บรษิัทขอ้มลูเครดติ ธนาคาร

ตวัแทนในการท าธุรกรรมตามค าขอฉบบันี ้บคุคลใด ที่ธนาคารเหน็ว่าจ าเป็น หรือตามค าสั่งของเจา้พนกังาน ผูม้ีอ  านาจตาม

กฎหมาย โดยไมต่อ้งขออนญุาต หรือแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบกอ่น 

11. ธนาคารจะจดัใหม้ีวิธีปฏิบตัิที่เหมาะสม เพื่อสนองตอบขอ้รอ้งเรียน หรือการรอ้งขอใด ๆ ของผูข้อใชบ้รกิาร โดยธนาคารจะ

ด าเนินการใหข้อ้รอ้งเรยีน หรือขอ้เรียกรอ้ง ของผูข้อใชบ้รกิาร ไดร้บัการตอบสนองเบือ้งตน้ภายใน 24 ชั่วโมง นบัแตว่นัท่ีไดร้บั

เรื่องดงักล่าว และแจง้ความคืบหนา้ ของการแกไ้ขขอ้รอ้งเรียนของผูข้อใชบ้รกิารภายใน 7 วนันบัจากวนัท่ีไดร้บัเรื่อง 

12. ผูข้อใชบ้รกิารหรือธนาคาร มีสิทธิบอกเลิกการบรกิารตามค าขอฉบบันี ้ไม่ว่าทัง้หมด หรือแต่บางส่วน โดยแจง้เป็นลายลกัษณ์

อกัษรไปยงัอกีฝ่ายหนึง่ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 (สามสิบ) วนั ทัง้นี ้การบอกกล่าวยกเลิกการใชบ้รกิาร ไม่กระทบถึงสิทธิ และ/

หรือหนา้ที่ซึ่งผูข้อใชบ้รกิาร และธนาคารมีต่อกนัก่อนหนา้นัน้ หากมีการเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขขอ้มลู รายละเอียด เงื่อนไขใด

หรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ผูข้อใชบ้รกิารไดร้ะบไุวใ้นใบค าขอใชบ้รกิาร  ทีทีบี บิสสิเนสวนั (ttb business one application form) 

เช่น ผูใ้ชง้านระบบ เงื่อนไขอ านาจผูอ้นมุตัิ การก าหนดสิทธิ เป็นตน้ ผูข้อใชบ้รกิารมีหนา้ที่ตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็น

หนงัสือทกุครัง้เพื่อใหธ้นาคารท าการเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขขอ้มลู รายละเอียด เงื่อนไขหรือส่วนหนึง่ส่วนใดดงักล่าวในระบบ

อิเล็กทรอนิกสใ์หต้่อไป ทัง้นี ้ผูข้อใชบ้รกิารมีหนา้ที่ตรวจสอบว่าธนาคารไดท้ าการเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขขอ้มลู รายละเอยีด 

เงื่อนไขหรือส่วนหนึ่งส่วนใดถกูตอ้งครบถว้นตามที่ผูข้อใชบ้รกิารไดแ้จง้มายงัธนาคาร ผูข้อใชบ้รกิารตกลงและรบัทราบวา่ 

ธนาคารไมต่อ้งรบัผิดหรือรบัผิดชอบในขอ้ผิดพลาด ขอ้บกพรอ่ง หรือความเสียหายใด ๆ อนัอาจเกดิขึน้จากการไม่แจง้และ/

หรือไม่ตรวจสอบการเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขขอ้มลู รายละเอียด เงื่อนไขหรือส่วนหนึ่งส่วนใดนัน้ 

13. การติดต่อ บอกกล่าว ทวงถาม ที่ไดส่้งไปตามที่อยู่ หรือเบอรโ์ทรสาร หรือที่อยู่จดหมายอเิล็กทรอนิกส ์(E-mail) ของผูต้ิดต่อ ท่ี

ผูข้อใชบ้รกิารไดใ้หไ้วแ้ก่ธนาคาร หรือท่ีไดแ้จง้เปล่ียนแปลงในภายหลงั ใหถื้อว่าผูข้อใชบ้รกิารไดท้ราบขอ้มลูนัน้แลว้ และหาก

ส่งไม่ได ้เพราะมกีารเปล่ียนแปลงที่อยู่ดงักล่าว โดยไม่มกีารแจง้เป็นหนงัสือใหธ้นาคารทราบ หรือส่งไม่ได ้เพราะไม่พบที่อยู่

ดงักล่าว กใ็หถื้อวา่ผูข้อใชบ้รกิารไดท้ราบถึงเรื่องที่ตดิต่อ บอกกลา่ว ทวงถามนัน้แลว้ 

14. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยินยอมใหธ้นาคารเก็บรวบรวม และ/หรือ ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลหรือขอ้มลูอื่นใดของผูข้อ

ใชบ้รกิารใหแ้ก่ หน่วยงานราชการ และ/หรือ ผูใ้หบ้รกิารภายนอกที่ธนาคารเป็นคู่สญัญา หรือมคีวามสมัพนัธด์ว้ยทัง้ใน

ประเทศไทยและตา่งประเทศ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการบรหิารจดัการธุรกจิของธนาคาร หรือการที่ธนาคารจา้งหรือ

มอบหมายใหบ้คุคลอื่นด าเนินการแทนไม่ว่างานเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถามหนี ้หรือ

งานอื่นใดไม่วา่ทัง้หมดหรือบางส่วน ตามที่จ าเป็นเพื่อการด าเนินงานตามขอ้ตกลงฯ ที่ผูข้อใชบ้รกิารมีอยู่กบัธนาคาร   

 



 

 

  



 

 

 

เงือ่นไขเฉพาะของบริการช่องทางการธุรกรรมทางการเงนิ 

บริการช่องทางการท าธุรกรรมผ่านระบบ  ททีบีี บิสสิเนสวนั (ttb business one) 

1. ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งด าเนินการสมคัรใชบ้รกิาร ทีทีบี บิสสิเนสวนั (ttb business one) โดยยื่นใบสมคัรพรอ้มเอกสารประกอบ

แก่ธนาคาร และเมื่อผูข้อใชบ้รกิารไดร้บัอนมุตัิใหใ้ชบ้รกิารแลว้ ธนาคารจะส่งรหสัเขา้สู่ระบบ (First Activation Code) ไปยงั

ช่องทางการติดต่อที่ผูข้อใชบ้รกิารไดแ้จง้ไวใ้นใบค าขอใชบ้รกิาร เพื่อใหผู้ข้อใชบ้รกิารน าไปใชใ้นการเขา้สู่บรกิาร ทีทีบี บิส

สิเนสวนั (ttb business one) ครัง้แรก รวมทัง้การสรา้งบญัชีผูใ้ชง้าน (User Name) และ รหสัผ่าน (Password) 

2. ผูข้อใชบ้รกิาร จะเก็บรกัษารหสัประจ าตวั (Login ID) รหสั SMS OTP ผ่านทางโทรศพัทม์ือถือที่ไดท้  าการลงทะเบียน หรือ 

รหสัผ่าน ผ่านทางอีเมล (เพื่อใชใ้นการเขา้ระบบ หรือเพื่อการอนมุตัิธุรกรรมตา่ง ๆ บนระบบ  ทีทีบี บิสสิเนสวนั (ttb business 

one)) รหสัผ่าน (Password) รหสัโทเค็น (Token Password) และเครื่องโทเค็น (Token) ที่ไดร้บัมอบจากธนาคารไวเ้ป็น

ความลบัเฉพาะตวั โดยเก็บรกัษาไวใ้นท่ีปลอดภยัจากการถกูโจรกรรม และจะไม่เปิดเผยแก่บคุคลภายนอกซึ่งไม่ไดร้บัอนญุาต

ใหใ้ชบ้รกิารผ่านระบบ  ทีทีบี บิสสิเนสวนั (ttb business one) แทนหรือในนามของผูข้อใชบ้รกิาร 

3. ผูข้อใชบ้รกิาร สามารถเปล่ียนแปลงรหสัผ่าน (Password) และ/หรอืรหสั SMS OTP และ/หรือ รหสัโทเค็น (Token 

Password) เวลาใดก็ได ้ตามวิธีการท่ีธนาคารก าหนด หากมีขอ้สงสยัวา่ อาจมีบคุคลอื่นล่วงรูร้หสัผ่าน (Password) ผูข้อใช้

บรกิารควรจะตอ้งท าการเปล่ียนแปลงรหสัผ่าน (Password) และ/หรือรหสั SMS OTP และ/หรือ รหสัโทเค็น (Token 

Password) นัน้ทนัที ทัง้นีธ้นาคารอาจก าหนดเวลาใหผู้ข้อใชบ้รกิารตอ้งเปล่ียนแปลงรหสัผ่าน (Password) ตามเวลาอนั

สมควร เพื่อป้องกนัความปลอดภยัของการใชบ้รกิาร 

4. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าการท าธุรกรรมใด ๆ กบัธนาคาร ผ่านระบบ  ทีทีบี บิสสิเนสวนั (ttb business one) โดยใชร้หสั

ประจ าตวั (Login ID) รหสั SMS OTP รหสัผ่าน (Password) รหสัโทเค็น (Token Password) และเครื่องโทเค็น (Token) ของ

ผูข้อใชบ้รกิาร หรือที่มีการอนมุตัผ่ิานระบบตามขัน้ตอน โดยถกูตอ้งตามระเบียบและเงื่อนไข การท าธุรกรรมดงักล่าวมีผล

สมบรูณผ์กูพนัผูข้อใชบ้รกิาร โดยไม่จ าเป็นตอ้งมีลายมอืชื่อของผูข้อใชบ้รกิารในเอกสารใด ๆ เพื่อเป็นหลกัฐานแห่งการนัน้อีก 

เวน้แต่ การท าธุรกรรมบางลกัษณะที่ธนาคารอาจก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น โดยแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบ และผูข้อใชบ้รกิาร

ยินยอมรบัผิดชอบในการท าธุรกรรมดงักลา่ว ไม่วา่จะเกดิจากความทจุรติของบคุคลภายนอกหรือไม่ก็ตาม 

5. ธนาคารจะระงบัการใหบ้รกิาร ททีีบี บิสสิเนสวนั (ttb business one) แก่ผูข้อใชบ้รกิารชั่วคราวทนัที หากมีการเขา้ใชบ้รกิาร

ผ่านระบบ ทีทีบี บิสสิเนสวนั (ttb business one) โดยใส่รหสัผ่าน (password) และ/หรือ รหสั SMS OTP และ/หรือรหสัโทเค็น 

(Token Password) และ/หรือขอ้มลูจากเครื่องโทเค็น (Token) ไมถ่กูตอ้งเกินจ านวนครัง้ที่ธนาคารก าหนด และผูข้อใชบ้รกิาร 

ไม่อาจใชร้หสัประจ าตวัเดิมไดอ้กีต่อไป และตอ้งติดต่อกบัธนาคาร เพื่อใหธ้นาคารออกรหสัประจ าตวัใหม่ ก่อนจะใชร้ะบบ  ที

ทีบี บิสสิเนสวนั (ttb business one) ไดต้่อไป 



 

 

6. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่า บนัทึก รายงานแสดงการใชบ้รกิาร เอกสารใด ๆ ที่พิมพอ์อกมาจากระบบ  ททีีบี บิสสิเนสวนั (ttb 

business one) สามารถใชเ้ป็นพยานหลกัฐานท่ีเชื่อถือได ้ระหวา่งผูข้อใชบ้รกิาร กบัธนาคาร และตอ่บคุคลภายนอกที่

เก่ียวขอ้ง ในกรณีที่ธนาคารท าธุรกรรมโดยยึดถือตามขอ้มลู ค าสั่ง ที่ผูข้อใชบ้รกิารส่งผ่านระบบ  ทีทีบี บิสสิเนสวนั (ttb 

business one) แลว้ต่อมาภายหลงั ปรากฎว่าตน้ฉบบัเอกสารที่ผูข้อใชบ้รกิารส่งใหแ้ก่ธนาคาร มีขอ้ความแตกต่างไปจากที่ผู้

ขอใชบ้รกิารส่งผ่านระบบ  ทีทีบี บิสสิเนสวนั (ttb business one) ผูข้อใชบ้รกิารยินยอมใหธ้นาคารยึดถือตามขอ้มลูที่ธนาคาร

ไดร้บัผ่านระบบ  ทีทีบี บิสสิเนสวนั (ttb business one) และรบัผิดชดใชค้า่เสียหายใหแ้ก่ธนาคาร 

7. ธนาคารทรงไวซ้ึง่สิทธิ ท่ีจะแจง้หรือไม่แจง้การหกัเงิน หรือโอนเงิน ใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิารทราบ เนื่องจากผูข้อใชบ้รกิารสามารถ

ตรวจสอบสถานะ และผลการหกัเงิน หรือโอนเงินไดด้ว้ยตนเองจากสมดุคู่ฝากหรือทางระบบ  ทีทีบี บิสสิเนสวนั (ttb business 

one)  

8. ผูข้อใชบ้รกิาร มีหนา้ที่ตอ้งตรวจสอบขอ้มลูที่ไดร้บัแจง้ผ่านบรกิาร E-mail และ/หรือ SMS Notification วา่ถกูตอ้งหรือไม่ ถา้ผู้

ขอใชบ้รกิารเห็นว่า ขอ้มลูดงักลา่วไม่ถกูตอ้ง ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบภายใน 1 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีธนาคาร

ส่งขอ้มลูผ่าน E-mail และ/หรือ SMS Notification มิฉะนัน้ ใหถื้อวา่ขอ้มลูดงักล่าวครบถว้น ถกูตอ้งมีผลสมบรูณผ์กูพนัผูข้อใช้

บรกิาร 

 

เงือ่นไขเฉพาะของบริการธุรกรรมทางการเงนิแยกตามรายการผลิตภัณฑ ์

A. บริการโอนเงนิภายใน (DIRECT CREDIT) 

1. เพื่อใหธ้นาคารสามารถใหบ้รกิารโอนเงินภายใน  (DIRECT CREDIT) ได ้ผูข้อใชบ้รกิารยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินในบญัชเีงิน

ฝากของผูข้อใชบ้รกิาร และน าเงนิเขา้บญัชขีองผูร้บัเงินท่ีเปิดไวก้บัธนาคารทกุสาขาภายในประเทศเท่านัน้ โดยใหห้กัเงินจาก

บญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้รกิารท่ีมีอยู่กบัธนาคารตามที่ระบใุนค าขอใชบ้รกิารนี ้หรือจากบญัชีเงินฝากอื่นใด ของผูข้อใช้

บรกิารท่ีไดแ้จง้เพิ่มเตมิ หรือเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้โดยธนาคารไม่ตอ้งขอความยินยอมจากผูข้อใชบ้รกิารอีก ซึ่งต่อไปนี ้

จะเรียกวา่ "บญัชีเงินฝาก" และผูข้อใชบ้รกิารจะจดัเตรียมเงินในบญัชีเงินฝาก ใหม้ีจ านวนเพยีงพอกบัจ านวนเงินรวม ตาม

ขอ้มลูค าสั่งที่กล่าวไวใ้นขอ้ 2. พรอ้มดว้ยค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบรกิาร และ/หรือค่าใชจ้า่ยที่เกดิจากการใหบ้ริการโอนเงิน

ภายใน  (DIRECT CREDIT) อนึ่ง ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัว่า ในกรณีที่ธนาคารไม่ไดร้บัขอ้มลูค าสั่ง และ/หรือมีความผิดพลาด

ในการรบัขอ้มลูค าสั่ง ไมว่่าจะเกดิจากเหตใุดก็ตาม โดยมใิชค่วามผิดของธนาคาร และ/หรือธนาคารไม่ไดร้บัเงินจากผูข้อใช้

บรกิาร และ/หรือเงินในบญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้รกิาร ไม่มี หรือมีไม่พอ ใหด้  าเนินการไดแ้ลว้ ธนาคารไมม่ีหนา้ที่จะตอ้ง

ปฏิบตัิตามขอ้มลูค าสั่งนัน้ แต่ทัง้นี ้ใหเ้ป็นดลุยพินิจของธนาคารแต่ผูเ้ดียว ท่ีจะปฏิบตัิตามขอ้มลูค าสั่งดงักล่าวก็ได  ้

2. ผูข้อใชบ้รกิาร จะเป็นผูจ้ดัส่งขอ้มลูรายละเอียดค าสั่ง ท่ีจะใชบ้รกิารโอนเงินภายใน  (DIRECT CREDIT) ในลกัษณะที่ธนาคาร

ก าหนด ซึง่ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า "ขอ้มลูค าสั่ง" ในรูปแบบ และเนือ้หาตามที่ธนาคารไดก้ าหนดไว ้อาทิ มีรายละเอยีดเก่ียวกบั



 

 

เลขที่บญัชีเงินฝากของผูร้บัเงิน, รายชื่อของผูร้บัเงิน, จ านวนเงินท่ีสั่งโอน, รายละเอียดขอ้มลูในหนงัสือรบัรองหกัภาษี ณ ท่ี

จ่าย, วนัท่ีรายการมีผล เป็นตน้ ผูข้อใชบ้รกิาร ขอรบัรองวา่ขอ้มลูค าสั่งที่ผูข้อใชบ้รกิารจะไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ธนาคารทกุครัง้ ผูข้อใช้

บรกิารไดต้รวจสอบแลว้วา่ มีขอ้มลูและรายละเอยีดที่ถกูตอ้งและครบถว้น ตรงตามความประสงคข์องผู้ขอใชบ้รกิารทกุ

ประการแลว้ ธนาคารไมม่ีหนา้ที่ตรวจสอบขอ้มลูที่ผูข้อใชบ้รกิารส่งถึงธนาคารแต่อยา่งใด 

3. ผูข้อใชบ้รกิารจะจดัส่งขอ้มลูค าสั่งผ่าน  ทีทีบี บิสสิเนสวนั (ttb business one) ของธนาคาร หรือระบบอื่นใดที่ธนาคารจะจดั

ใหม้ีเพิม่เตมิต่อไปในภายหนา้ หรือน าส่งขอ้มลูค าสั่งใหธ้นาคาร ผ่านส่ือขอ้มลูทางคอมพิวเตอร ์ตามแบบที่ธนาคารก าหนด 

โดยน าส่งขอ้มลูค าสั่งใหธ้นาคารล่วงหนา้ ตามวนัและเวลาที่ธนาคารก าหนด ก่อนวนัก าหนดโอนเงิน 

4. ในการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมและ/หรือค่าใชจ้า่ยใด ๆ อนัเก่ียวกบั การใหบ้รกิารโอนเงินภายใน  (DIRECT CREDIT) ผูข้อใช้

บรกิาร ตกลงยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินในบญัชเีงินฝากของผูข้อใชบ้รกิารเพื่อช าระใหแ้กธ่นาคารล่วงหนา้ ตามวนัและเวลาที่

ธนาคารก าหนด ก่อนวนัท่ีรายการมีผลตามขอ้มลูค าสั่ง 

5. ในกรณีที่ขอ้มลูค าสั่ง ก าหนดใหธ้นาคารจดัท าหนงัสือรบัรองหกัภาษี ณ ท่ีจา่ยดว้ย ผูข้อใชบ้รกิารยนิยอมใหธ้นาคารสแกน

ลายมือชื่อของผูข้อใชบ้รกิาร และ/หรือลายมือชื่อของเจา้หนา้ที่ตวัแทนของผูข้อใชบ้รกิาร และ/หรือลายมือชื่อของเจา้หนา้ที่

ตวัแทนของธนาคาร ลงในหนงัสือรบัรองหกัภาษี ณ ท่ีจา่ยแทนผูข้อใชบ้รกิารได ้และใหถื้อเสมือนว่าการจดัท าหนงัสือรบัรอง

หกัภาษี ณ ท่ีจา่ยตามขอ้มลูค าสั่งเป็นการกระท าของผูข้อใชบ้รกิารเอง 

6. ในกรณีที่ผูข้อใชบ้รกิาร ขอใหธ้นาคารคิดคา่ธรรมเนียมการใชบ้รกิารโอนเงินภายใน  (DIRECT CREDIT) จากผูร้บัเงินนัน้ ผูข้อ

ใชบ้รกิารยอมรบัว่า ผูข้อใชบ้รกิารไดด้  าเนินการแจง้ และไดร้บัความยินยอมจากผูร้บัเงินอยา่งถกูตอ้งแลว้ หากเกดิความ

เสียหายใด ๆ ขึน้แกธ่นาคาร จากการใหบ้รกิารดงักล่าว ผูข้อใชบ้รกิารตกลงรบัผิดชดใชค้่าเสียหายต่าง ๆ ใหแ้ก่ธนาคารทกุ

ประการ 

7. ธนาคารจะถือว่า ขอ้มลูเลขที่บญัชีเงินฝาก ที่ไดร้บัจากผูข้อใชบ้รกิาร เป็นสาระส าคญัในการโอนเงนิเขา้บญัชี โดยธนาคารไม่

จ าเป็นตอ้งค านึงถึง ชื่อบญัชีเงินฝากนัน้ ๆ หากการโอนเงิน ไม่สามารถด าเนินการได ้ธนาคารจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบ 

 

B. บริการโอนเงนิเขา้บัญชีเงนิเดือน (PAYROLL)  

1. การใหบ้รกิารโอนเงินเขา้บญัชีเงนิเดือน (PAYROLL) ธนาคารจะท าการหกัเงินในบญัชเีงินฝากของผูข้อใชบ้รกิารท่ีเปิดไวก้บั

ธนาคาร และน าเงินเขา้บญัชีของผูร้บัเงินท่ีเปิดไวก้บัธนาคารทกุสาขาภายในประเทศ โดยผูข้อใชบ้รกิารยินยอมใหห้กัเงินจาก

บญัชีเงินฝาก ของผูข้อใชบ้รกิารที่มีอยู่กบัธนาคาร 

2. ผูข้อใชบ้รกิารจะจดัส่งขอ้มลูรายละเอียดค าสั่งที่จะใชบ้รกิารโอนเงินเขา้บญัชีเงินเดือน(PAYROLL) ในรูปแบบและเนือ้หา

ตามที่ธนาคารก าหนด ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกวา่ "ขอ้มลูค าสั่ง" โดยมีรายละเอียด อาทิ จ านวนผูร้บัเงิน พรอ้มรายชื่อของผูร้บัเงิน 

เลขที่บญัชีเงินฝากของผูร้บัเงิน จ านวนเงินท่ีสั่งโอน จ านวนเงินภาษี หกั ณ ที่จ่าย วนัท่ีรายการมีผล เป็นตน้ เพื่อใหธ้นาคารหกั

เงินในบญัชีของผูข้อใชบ้รกิาร และฝากเขา้บญัชีของผูร้บัเงิน ดว้ยวธีิการของระบบอิเล็กทรอนิกส ์โดยผูข้อใชบ้รกิารรบัรองว่า 



 

 

ขอ้มลูค าสั่งที่ผูข้อใชบ้ริการจะไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ธนาคารทกุครัง้ ผูข้อใชบ้รกิารไดต้รวจสอบแลว้ว่ามีขอ้มลู และรายละเอียดที่

ถกูตอ้ง และครบถว้นตรงตามความประสงคข์องผูข้อใชบ้รกิารทกุประการแลว้ ธนาคารไมม่ีหนา้ที่ตรวจสอบขอ้มลูที่ผูข้อใช้

บรกิารส่งถงึธนาคารแต่อย่างใด 

3. ผูข้อใชบ้รกิารจะจดัส่งขอ้มลูค าสั่งผ่าน  ทีทีบี บิสสิเนสวนั (ttb business one) ของธนาคาร หรือระบบอื่นใดที่ธนาคารจะจดั

ใหม้ีเพิม่เตมิต่อไปในภายหนา้ หรือน าส่งขอ้มลูค าสั่งใหธ้นาคารผ่านส่ือขอ้มลูทางคอมพวิเตอรต์ามแบบที่ธนาคารก าหนด 

โดยน าส่งขอ้มลูค าสั่งใหธ้นาคารล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 1 (หน่ึง) วนัท าการธนาคารก่อนวนัท่ีก าหนดในขอ้มลูค าสั่ง  

4. ในกรณีที่ผูข้อใชบ้รกิารมีความประสงคจ์ะขอยกเลิก หรือแกไ้ขขอ้มลูค าสั่งใด จะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบล่วงหนา้เป็นลาย

ลกัษณอ์กัษร ก่อนวนัท่ีรายการมผีลตามขอ้มลูค าสั่ง ไม่นอ้ยกวา่ 1 (หน่ึง) วนัท าการ (ก่อนเวลา 15.00 น.) ทัง้นี ้การขอยกเลิก

ค าสั่งโอนเงินจะขอยกเลิกเพียงบางส่วนไม่ได ้

5. ธนาคารจะยดึถือขอ้มลูเลขที่บญัชีเงินฝาก ที่ไดร้บัจากผูข้อใชบ้รกิารเป็นสาระส าคญั ในการโอนเงนิเขา้บญัชี โดยธนาคารไม่

จ าเป็นตอ้งค านึงถึงชื่อบญัชเีงินฝากนัน้ ๆ หากการโอนเงินไม่สามารถด าเนินการได ้ธนาคารจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบ 

6. ธนาคารจะด าเนินการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้รกิาร เพื่อโอนเขา้บญัชเีงินฝากของผูร้บัเงิน ตามขอ้มลูค าสั่งที่

ไดร้บัจากผูข้อใชบ้รกิาร รวมทัง้ ค่าธรรมเนียม คา่บรกิาร และค่าใชจ้่ายอื่น (ถา้ม)ี ท่ีผูข้อใชบ้รกิารตอ้งช าระตาม วันเวลาที่

ธนาคารก าหนด ซึ่งอาจเกิดก่อนวนัท่ีรายการมีผลก็ได ้

7. ในกรณีที่ผูข้อใชบ้รกิารขอใหธ้นาคารคิดค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารนีจ้ากผูร้บัเงินนัน้ ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัวา่ ผูข้อใชบ้รกิาร

ไดด้  าเนินการแจง้ และไดร้บัความยินยอมจากผูร้บัเงินอยา่งถกูตอ้งแลว้ หากเกดิความเสียหายใด ๆ ขึน้แก่ธนาคาร จากการ

ด าเนินการดงักล่าว ผูข้อใชบ้รกิารตกลงรบัผิดชดใชค้่าเสียหายตา่ง ๆ ใหแ้ก่ธนาคารทกุประการ 

8. ผูข้อใชบ้รกิารยินยอมจ่ายคา่ธรรมเนียมเพิ่มเติม เพื่อขอรบัความคุม้ครองอบุตัเิหตใุหพ้นกังานของผูข้อใชบ้รกิาร ทัง้แบบการ

ประกนัอบุตัิเหตสุ่วนบคุคล และ การประกนัอบุตัเิหตสุ่วนบคุคลแบบมีค่ารกัษาพยาบาลนัน้ ธนาคารมอบความคุม้ครองให้

โดยไม่คิดคา่ธรรมเนียมเพิ่ม โดยผูข้อใชบ้รกิารตกลงใหธ้นาคารเป็นผูด้  าเนินการใหม้ีการประกนัอบุตัิเหตดุงักลา่วไวก้บับรษิัท

ประกนัภยัที่ธนาคารเห็นวา่เหมาะสม และตกลงใหธ้นาคารเป็นผูด้  าเนินการแจง้ท าประกนัภยั ต่ออายกุรมธรรม ์เพิ่มหรือลด

ทนุประกนั เปล่ียนแปลง แกไ้ข ยกเลิกเงื่อนไขสญัญาตา่ง ๆ อนัเก่ียวกบัการประกนัภยั แทนผูข้อใชบ้รกิารได ้โดยถือว่าผูข้อใช้

บรกิารรบัทราบเงื่อนไขการเอาประกนัภยัของบรษิัทท่ีผูข้อใชบ้รกิารประสงคแ์ละธนาคารเห็นวา่เหมาะสม ทัง้นี ้ผูข้อใชบ้รกิาร

ตกลงจะเป็นผูเ้รียกรอ้งคา่สินไหมทดแทน กรณีเกิดอบุตัเิหตกุบัพนกังานของผูข้อใชบ้รกิารจากบรษิัทประกนัภยัโดยตรง โดย

ธนาคารมีหนา้ที่ในการประสานงานในการแจง้รายชื่อพนกังานของผูข้อใชบ้รกิารท่ีใชบ้รกิารจ่ายเงนิเดือนผ่านธนาคารให้

บรษิัทประกนัทราบเทา่นัน้ 

9. ในกรณีที่ผูข้อใชบ้รกิารใหผู้ร้บัเงนิเป็นผูร้บัผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมเพิ่มเตมิดงักล่าว ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัว่า ผูข้อใชบ้รกิาร

ไดด้  าเนินการแจง้ และไดร้บัความยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูร้บัเงินอย่างถกูตอ้งแลว้ ในการตกลงใหธ้นาคารเป็น

ผูด้  าเนินการใหม้ีการท าประกนัอบุตัิเหตสุ่วนบคุคล และ/หรือ การประกนัอบุตัิเหตสุ่วนบคุคลแบบมีค่ารกัษาพยาบาล ไวก้บั

บรษิัทประกนัภยัที่ธนาคารเห็นวา่เหมาะสม และตกลงใหธ้นาคารเป็นผูด้  าเนินการแจง้ท าประกนัภยั ต่ออายกุรมธรรม ์เพิม่



 

 

หรือลดทนุประกนั เปล่ียนแปลง แกไ้ข ยกเลิกเงื่อนไขสญัญาต่าง ๆอนัเก่ียวกบัการประกนัภยัแทนผูร้บัเงินได ้โดยด าเนินการ

ใหผู้ร้บัเงินรบัทราบเงื่อนไขการเอาประกนัภยัของบรษิัทท่ีธนาคารเลือกใชบ้รกิาร ทัง้นีผู้ข้อใชบ้รกิารไดด้  าเนินการใหผู้ร้บัเงิน 

ตกลงจะเป็นผูเ้รียกรอ้งสินไหมทดแทน กรณีเกดิอบุตัิเหตกุบัผูร้บัเงินจากบรษิัทประกนัภยัโดยตรง โดยธนาคารมีหนา้ที่ในการ

ประสานงานในการแจง้รายชื่อพนกังานบรษิัทท่ีใชบ้รกิารจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร ใหบ้รษิัทประกนัทราบเท่านัน้ หากเกดิ

ความเสียหายใด ๆ ขึน้แก่ธนาคารจากการใหบ้รกิารดงักล่าว ผูข้อใชบ้รกิารตกลงรบัผิดชดใชค้า่เสียหายต่าง ๆ ใหแ้ก่ธนาคาร

ทกุประการ 

 

C. บริการหักบัญชอีัตโนมัติ (DIRECT DEBIT) 

1. การใหบ้รกิารรบัช าระค่าสินคา้/บรกิาร โดยวิธีหกับญัชเีงินฝากอตัโนมตัิ (DIRECT DEBIT)เป็นบรกิารท่ีผูข้อใชบ้รกิาร มีความ

ประสงคเ์รียกเก็บเงินคา่สินคา้/บรกิาร จากลกูคา้ของผูข้อใชบ้รกิารซึ่งต่อไปนีเ้รียกวา่ “ผู้ช  าระเงิน” โดยใหธ้นาคารเป็นผูห้กัเงิน

จากบญัชีเงินฝากของผูช้  าระเงินที่มีอยู่กบัธนาคาร แลว้น าเงินจ านวนที่หกันัน้เขา้บญัชเีงินฝากของผูข้อใชบ้รกิารท่ีมีอยู่กบั

ธนาคาร 

2. ผูข้อใชบ้รกิารมีหนา้ที่จดัการใหผู้ช้  าระเงินแต่ละรายท าหนงัสือยินยอมใหห้กับญัชีตามแบบที่ธนาคารก าหนดและจดัสง่

หนงัสือยินยอมนีใ้หธ้นาคารด าเนนิการตรวจสอบลายมือชื่อของผูช้  าระเงินไม่นอ้ยกวา่ 15 (สิบหา้) วนัท าการของธนาคาร 

ก่อนวนัท่ีขอใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีของผูช้  าระเงินเป็นครัง้แรกและธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูช้  าระเงินตาม

จ านวนที่ระบใุนขอ้มลูการหกัเงิน เฉพาะผูช้  าระเงินท่ีธนาคารไดต้รวจสอบวา่ลายมือชื่อในหนงัสือยนิยอมดงักล่าวถกูตอ้งแลว้

เท่านัน้  

3. ผูข้อใชบ้รกิารจะเป็นผูจ้ดัส่งขอ้มลูรายละเอียดค าสั่งที่จะใชบ้รกิารรบัช าระคา่สินคา้/บรกิาร โดยวิธีหกับญัชีเงินฝากอตัโนมตัิ 

(DIIRECT DEBIT) ในแต่ละคราว ในรูปแบบและเนือ้หาที่ธนาคารก าหนด  ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรยีกวา่ "ขอ้มลูการหกับญัชี" โดยมี

รายละเอียด อาทิ เลขท่ีบญัชเีงินฝากของผูช้  าระเงิน, ชื่อบญัชเีงินฝาก, จ านวนเงินท่ีขอใหห้กับญัชขีองผูช้  าระเงินแต่ละราย, 

วนัท่ีก าหนดใหธ้นาคารหกับญัชี เป็นตน้ เพื่อใหธ้นาคารหกับญัชเีงินฝากของผูช้  าระเงินดว้ยวิธีการของระบบอิเล็กทรอนิกส ์  

4. ผูข้อใชบ้รกิารจะจดัส่งขอ้มลูค าสั่งผ่าน  ทีทีบี บิสสิเนสวนั (ttb business one) ของธนาคารหรือระบบอื่นใดที่ธนาคารจะจดัให้

มีเพิ่มเติมต่อไปในภายหนา้ หรือน าส่งขอ้มลูค าสั่งใหธ้นาคารผ่านส่ือขอ้มลูทางคอมพิวเตอรต์ามแบบที่ธนาคารก าหนด โดย

น าส่งขอ้มลูค าสั่งใหธ้นาคารล่วงหนา้ตามวนัและเวลาที่ธนาคารก าหนดก่อนวนัท่ีก าหนดในขอ้มลูการหกับญัชี อน่ึง ผูข้อใช้

บรกิารยอมรบัว่า ในกรณีที่ธนาคารไม่ไดร้บัขอ้มลูค าสั่ง และ/หรือมีความผิดพลาดในการรบัขอ้มลูค าสั่ง ไม่วา่จะเกดิจากเหตุ

ใดกต็าม โดยมิใช่ความผิดของธนาคาร ธนาคารไมต่อ้งปฏิบตัิตามขอ้มลูค าสั่งนัน้ 

5. ธนาคารจะด าเนินการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูช้  าระเงิน ในวนัท่ีผูข้อใชบ้รกิารก าหนดใหธ้นาคารหกับญัชีตามขอ้มลูการ

หกับญัชี ทัง้นี ้ผูข้อใชบ้รกิารขอรบัรองว่าขอ้มลูการหกับญัชีที่ผูข้อใชบ้รกิารจะไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ธนาคารทกุครัง้ ผูข้อใชบ้รกิารได้

ตรวจสอบแลว้ว่ามีขอ้มลูและรายละเอียดที่ถกูตอ้งและครบถว้นตรงตามความประสงคข์องผูข้อใชบ้รกิารทกุประการแลว้ 



 

 

ธนาคารไมม่ีหนา้ที่ตรวจสอบขอ้มลูที่ผูข้อใชบ้รกิารส่งถงึธนาคารแต่อย่างใด และผูข้อใชบ้รกิารตกลงใหธ้นาคารด าเนินการ

ตามขอ้มลูที่ปรากฏในแผ่นบนัทึกขอ้มลู และ/หรือ ระบบอิเล็กทรอนิกส ์ดงักล่าวไดท้นัที อนึ่งธนาคารจะถือวา่ขอ้มลูเลขที่บญัชี

เงินฝากของผูช้  าระเงินท่ีไดร้บัจากผูข้อใชบ้รกิารเป็นสาระส าคญัในการโอนเงินเขา้บัญชี  โดยธนาคารไม่จ าเป็นตอ้งค านึงถึง

ชื่อบญัชีเงินฝากนัน้ ๆ 

6. ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัว่า ธนาคารจะหกัเงินจากบญัชเีงินฝากของผูช้  าระเงินรายใดรายหนึง่ต่อเมื่อบญัชีเงินฝากของผูช้  าระเงิน

รายนัน้มียอดเงินเพียงพอใหธ้นาคารสามารถหกับญัชีไดใ้นขณะที่ธนาคารด าเนินการหกับญัชีเท่านัน้ หากในบญัชเีงินฝาก

ของผูช้  าระเงินมียอดเงินไมเ่พียงพอไม่ว่าดว้ยเหตใุด ๆ ธนาคารจะไม่ด าเนินการหกัเงินจากบญัชีเป็นอนัขาด 

7. ธนาคารจะน าเงินเขา้บญัชีตามที่ผูข้อใชบ้รกิารแจง้ไวต้่อธนาคาร ใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิารในวนัเดยีวกนักบัท่ีธนาคารหกัเงินจาก

บญัชีเงินฝากของผูช้  าระเงิน กรณีที่บญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้รกิารท่ีระบไุวใ้นค าขอใชบ้รกิาร ไดเ้ปล่ียนแปลงไปไม่ว่าเหตใุดก็

ตาม ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใหค้  าขอใชบ้รกิารดงักล่าวคงมีผลใชบ้งัคบักบับญัชีเงินฝากที่เปล่ียนแปลงนัน้ไดด้ว้ยทกุประการ 

8. หากปรากฏว่าธนาคารไดน้ าเงินเขา้บญัชใีหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิารโดยไม่ถกูตอ้งหรือมีขอ้ผิดพลาดเกิดขึน้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผูข้อใช้

บรกิารตกลงยินยอมใหธ้นาคารมสิีทธิแกไ้ขปรบัปรุงรายการท่ีผิดพลาดดงักล่าวใหถ้กูตอ้งไดท้นัที โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ข้อใช้

บรกิารทราบหรือขอความยินยอมจากผูข้อใชบ้รกิารก่อนแต่อยา่งใด นอกจากนัน้ผูข้อใชบ้รกิารตกลงคืนเงินท่ีไดร้บัมาโดยไม่

ถกูตอ้งใหแ้ก่ธนาคารทนัที โดยยนิยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีของผูข้อใชบ้รกิารท่ีมีกบัธนาคารไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ข้อ

ใชบ้รกิารทราบ การใหค้  ายินยอมตามที่กล่าวมาขา้งตน้ ใหถื้อว่าเป็นค าสั่งของผูข้อใชบ้รกิารในฐานะเจา้ของบญัชี และผูข้อใช้

บรกิารจะไม่กระท าการใด ๆ อนัมีผลใหธ้นาคารตอ้งเขา้รว่มในขอ้พิพาทใด ๆ ระหวา่งผูข้อใชบ้รกิารและผูช้  าระเงิน และ/หรือ 

บคุคลอื่นใดทกุกรณี 

9. ในกรณีที่ผูข้อใชบ้รกิารขอใหธ้นาคารคิดค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารนีจ้ากผูช้  าระเงินนัน้ ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัวา่ผูข้อใชบ้รกิาร

ไดด้  าเนินการแจง้และไดร้บัความยินยอมจากผูช้  าระเงินอยา่งถกูตอ้งแลว้ หากเกดิความเสียหายใด ๆ ขึน้แก่ธนาคารจากการ

ด าเนินการดงักล่าว ผูข้อใชบ้รกิารตกลงรบัผิดชดใชค้่าเสียหายตา่ง ๆ ใหแ้ก่ธนาคารทกุประการ 

 

D. บริการโอนเงนิระหว่างธนาคารผ่านระบบ Smart หรือ PromptPay 

1. เพื่อใหธ้นาคารสามารถใหบ้รกิารโอนเงินระหวา่งธนาคารผ่าน SMART หรือ PromptPay ได ้ผูข้อใชบ้รกิารยินยอมใหธ้นาคาร 

หกัเงินในบญัชเีงินฝากของผูข้อใชบ้รกิาร และน าเงินเขา้บญัชีของผูร้บัเงินท่ีเปิดไวก้บัธนาคาร และ/หรือธนาคารอื่น (โอนเงิน

เครดิต) ซึง่อยู่ในระบบ SMART หรือ PromptPay โดยใหห้กัเงินจากบญัชเีงินฝากของผูข้อใชบ้รกิารท่ีมีอยู่กบัธนาคาร ตามที่

ระบไุวใ้นใบค าขอใชบ้รกิารนี ้หรือจากบญัชีเงินฝากอื่นใดของผูข้อใชบ้รกิาร ที่ไดแ้จง้เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงในภายหลงัได ้

โดยธนาคารไม่ตอ้งขอความยินยอมจากผูข้อใชบ้รกิารอีก ซึ่งตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ "บญัชีเงินฝาก" และผูข้อใชบ้รกิาร จะจดัเตรยีม

เงินในบญัชีเงินฝากใหม้จี านวนเพียงพอ กบัจ านวนเงินรวมตามขอ้มลูค าสั่งที่กล่าวไวใ้นขอ้ 2 พรอ้มดว้ยค่าธรรมเนียม และ/

หรือค่าบรกิาร และ/หรือคา่ใชจ้่าย ที่เกิดจากการใหบ้รกิารโอนเงินระหว่างธนาคารผ่านระบบ SMART หรือ PromptPay ทัง้นี ้



 

 

จ านวนเงินสงูสดุที่โอนไดใ้นแต่ละรายการ จะตอ้งไม่เกินจ านวนท่ีธนาคารก าหนดไว ้อนึ่ง ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัว่า ในกรณีที่

ธนาคารไม่ไดร้บัขอ้มลูค าสั่ง และ/หรือมีความผิดพลาดในการรบัขอ้มลูค าสั่ง ไมว่่าจะเกดิจากเหตใุดก็ตาม โดยมใิชค่วามผิด

ของธนาคาร และ/หรือ เงินในบญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้รกิาร ไมม่ี หรือมีไม่พอ ใหด้  าเนินการไดแ้ลว้ ธนาคารไมม่ีหนา้ที่

จะตอ้งปฏิบตัติามขอ้มลูค าสั่งนัน้ แต่ทัง้นี ้ใหเ้ป็นดลุยพินิจของธนาคารแต่ผูเ้ดยีว ท่ีจะปฏิบตัติามขอ้มลูค าสั่งดงักลา่วก็ได ้

2. ผูข้อใชบ้รกิารจะเป็นผูจ้ดัส่งขอ้มลูรายละเอียดค าสั่ง ท่ีจะใชบ้รกิารโอนเงินระหว่างธนาคารผ่านระบบ SMART หรือ 

PromptPay ในลกัษณะที่ธนาคารก าหนด ซึง่ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า "ขอ้มลูค าสั่ง" ในรูปแบบ และเนือ้หาตามที่ธนาคารไดก้ าหนด

ไว ้อาทิมีรายละเอียดเก่ียวกบั เลขที่บญัชีเงินฝากของผูร้บัเงิน, รายชื่อผูร้บัเงิน, จ านวนเงินท่ีสั่งโอน, รายละเอียดขอ้มลูใน

หนงัสือรบัรองหกัภาษี ณ ท่ีจา่ยวนัท่ีรายการมีผล เป็นตน้ ผูข้อใชบ้รกิาร ขอรบัรองวา่ขอ้มลูค าสั่งที่ผูข้อใชบ้รกิารจะไดจ้ดัส่ง

ใหแ้ก่ธนาคารทกุครัง้ ผูข้อใชบ้รกิารไดต้รวจสอบแลว้วา่ มีขอ้มลู และรายละเอียดที่ถกูตอ้ง และครบถว้น ตรงตามความ

ประสงคข์องผูข้อใชบ้รกิารทกุประการแลว้ ธนาคารไมม่ีหนา้ที่ตรวจสอบขอ้มลูที่ผูข้อใชบ้รกิารส่งถงึธนาคารแต่อยา่งใด 

3. ผูข้อใชบ้รกิารจะจดัส่งขอ้มลูค าสั่งผ่านบรกิาร  ทีทีบี บิสสิเนสวนั (ttb business one) ของธนาคาร หรือระบบอื่นใดที่ธนาคาร

จะจดัใหม้เีพิ่มเติมต่อไปในภายหนา้ หรือน าส่งขอ้มลูค าสั่งใหธ้นาคาร ผ่านส่ือขอ้มลูทางคอมพวิเตอร ์ตามแบบที่ธนาคาร

ก าหนดซึ่งไดแ้ก่ DISKETTE ขนาด 3.5 นิว้, CD หรือส่ือขอ้มลูอื่น ๆ เป็นตน้ ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกวา่ "ส่ือขอ้มลู" โดยน าส่งขอ้มลู

ค าสั่งใหธ้นาคารล่วงหนา้ ตามวนัและเวลาที่ธนาคารก าหนด 

4. ในกรณีที่ผูข้อใชบ้รกิารมีความประสงคจ์ะขอยกเลิก หรือแกไ้ขขอ้มลูค าสั่งใด จะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบล่วงหนา้ เป็นลาย

ลกัษณอ์กัษร ก่อนธนาคารด าเนนิการส่งขอ้มลูค าสั่ง ไปยงัธนาคารปลายทาง ทัง้นี ้การขอยกเลิกค าสั่งโอนเงินจะขอยกเลิก

เพียงบางส่วนไม่ได ้

5. ในการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม และ/หรือค่าบรกิาร และ/หรือค่าใชจ้า่ยใด ๆ อนัเก่ียวกบัการใหบ้รกิารโอนเงินระหวา่งธนาคาร

ผ่านระบบ SMART หรือ PromptPay ผูข้อใชบ้รกิาร ตกลงยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินในบญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้รกิาร เพื่อ

ช าระใหแ้ก่ธนาคารล่วงหนา้ ตามวนัและเวลาที่ธนาคารก าหนด 

6. ในกรณีที่ขอ้มลูค าสั่ง ก าหนดใหธ้นาคารจดัท าหนงัสือรบัรองหกัภาษี ณ ท่ีจา่ยดว้ย ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยินยอมใหธ้นาคาร

ถ่ายภาพ (Scan) ลายมือชื่อของผูข้อใชบ้รกิาร และ/หรือลายมือชื่อของเจา้หนา้ที่ตวัแทนของผูข้อใช้บรกิาร และ/หรือ ลายมือ

ชื่อของเจา้หนา้ที่ตวัแทนของธนาคารลงในหนงัสือรบัรองหกัภาษี ณ ที่จ่ายแทนผูข้อใชบ้รกิารได ้และใหถื้อเสมือนว่าการจดัท า

หนงัสือรบัรองหกัภาษี ณ ท่ีจา่ยดงักล่าวเป็นการกระท าของผูข้อใชบ้รกิารเอง 

7. ในกรณีที่ผูข้อใชบ้รกิาร ขอใหธ้นาคารคิดคา่ธรรมเนียมการใชบ้รกิารโอนเงินระหวา่งธนาคารผ่านระบบ SMART หรือระบบ 

PromptPay จากผูร้บัเงินนัน้ ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัว่า ผูข้อใชบ้รกิารไดด้  าเนินการแจง้ และไดร้บัความยินยอม จากผูร้บัเงิน

อย่างถกูตอ้งแลว้ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึน้แก่ธนาคารจากการใหบ้รกิารดงักล่าว ผูข้อใชบ้รกิารตกลงรบัผิดชดใช้

ค่าเสียหายต่าง ๆ ใหแ้ก่ธนาคารทกุประการ 

8. ธนาคารจะถือว่า ขอ้มลูเลขที่บญัชีเงินฝาก ที่ไดร้บัจากผูข้อใชบ้รกิาร เป็นสาระส าคญัในการโอนเงนิเขา้บญัชี โดยธนาคารไม่

จ าเป็นตอ้งค านึงถึงชื่อบญัชเีงินฝากนัน้ ๆ หากมีขอ้มลูส่งคืนจากศนูยห์กับญัชีอเิล็กทรอนิกส ์เนื่องจากการโอนเงินไม่สามารถ



 

 

ด าเนินการได ้ธนาคารจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบ และถา้ขอ้มลูโอนเป็นการโอนเงินเครดิต ธนาคารจะคืนเงินเขา้บญัชีเงิน

ฝากของผูข้อใชบ้รกิารภายในวนัที่ไดร้บัขอ้มลูส่งคืนจากศนูยห์กับญัชีอิเล็กทรอนิกส ์

9. หากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึน้แก่ธนาคาร จากการใหบ้รกิารโอนเงินระหว่างธนาคารผ่านระบบ SMART ไม่วา่ดว้ยเหตใุด ๆ ก็

ตาม ผูข้อใชบ้รกิารตกลงรบัผิดชอบชดใชค้า่เสียหายตา่ง ๆ ใหแ้กธ่นาคารทกุประการ 

 

E. บริการโอนเงนิระหว่างธนาคาร (BAHTNET) 

1. ธนาคารจะด าเนินการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET ตามค าขอโอนเงิน ภายหลงัไดร้บัช าระเงิน หรือมีเงินเพียงพอใหห้กับญัชี

ครบตามจ านวนเงินท่ีขอโอน รวมทัง้ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอืน่ (ถา้ม)ี ธนาคารไม่มีหนา้ที่ตอ้งตรวจสอบ ความถกูตอ้ง

ของขอ้มลูที่แจง้ขอใชบ้รกิารโอนเงินระหว่างธนาคาร (BAHTNET) การยกเลิก แกไ้ข ค าขอโอนเงิน ไม่ว่าก่อน หรือหลงั

ด าเนินการ อาจมีคา่ใชจ้า่ยตอ้งเรียกเก็บเพิ่มจากผูข้อโอนเงิน 

2. หากธนาคารไม่สามารถด าเนินการตามค าขอโอนเงินใหไ้ด ้ไม่ว่าจะดว้ยเหตใุด ๆที่อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของธนาคาร 

ผูข้อโอนเงินจะไดร้บัแจง้จากธนาคารโดยไมช่กัชา้ และธนาคารจะคืนเงินเฉพาะจ านวนเงินท่ีขอโอน ไม่เกินวนัท าการถดัไปของ

ธนาคาร ทัง้นีค้วามรบัผิดของธนาคารท่ีมีต่อผูข้อโอนเงินจะไม่เกินจ านวนเงินท่ีขอโอน 

 

F. บริการรับช าระเงนิค่าสนิคา้และบริการ (BILL PAYMENT SERVICE) 

1. การใหบ้รกิารรบัช าระเงินค่าสินคา้และบรกิาร (BILL PAYMENT SERVICE) เป็นบรกิารท่ีผูข้อใชบ้รกิารมีความประสงคท์ี่

ขอใหธ้นาคารใหบ้รกิารแก่ผูข้อใชบ้รกิารผูซ้ือ้สินคา้/ใชบ้รกิารของผูข้อใชบ้รกิาร ซึ่งต่อไปนีเ้รยีกว่า “ผูช้  าระเงิน” ในการรบัช าระ

เงินคา่สินคา้/บรกิารใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิารผ่านช่องทางเคานเ์ตอรธ์นาคาร, ATM, INTERNET, MOBILE BANKING, PHONE 

BANKING และช่องทางอื่นท่ีธนาคารจะใหบ้รกิารในภายหนา้ 

2. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยอมรบัวา่มีหนา้ที่จดัพมิพใ์บแจง้การช าระเงิน หรือจดัท าบตัรประจ าตวัของผูช้  าระเงิน โดยมีขอ้ความและ

รายละเอียดตามที่ผูข้อใชบ้รกิารและธนาคารรว่มกนัก าหนดเพื่อใชใ้นการช าระเงินค่าสินคา้และบรกิาร โดยผูข้อใชบ้รกิารเป็น

ผูอ้อกค่าใชจ้า่ย และมีหนา้ที่จดัส่งใหแ้ก่ผูช้  าระเงิน พรอ้มทัง้ชีแ้จงวิธีการใชบ้รกิารผ่านธนาคารตามขอ้ตกลงนีใ้หผู้ช้  าระเงิน

ทราบ  

3. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยอมรบั เป็นผูแ้นะน าใหผู้ช้  าระเงินตรวจสอบ และเก็บรกัษาใบรบัช าระค่าสินคา้/บรกิารจากธนาคาร เมื่อ

น าเงินมาช าระผ่านธนาคารทกุชอ่งทางและ/หรือท่ีมีการน าเงินเขา้บญัชีผูข้อใชบ้รกิาร ซึ่งผูข้อใชบ้รกิารจะถือวา่เป็นหลกัฐาน

ในการช าระเงิน อีกทัง้ผูข้อใชบ้รกิารมีหนา้ที่ตอ้งชีแ้จงใหผู้ช้  าระเงนิทราบว่าใบรบัช าระและใบแจง้การช าระเงินของผูข้อใช้

บรกิารดงักล่าวไม่ใช่ใบเสรจ็รบัช าระเงิน และธนาคารไม่จ าตอ้งคนืเงินท่ีไดร้บัช าระโดยวธีิการท่ีถกูตอ้งใหแ้ก่ผูช้  าระเงิน ไมว่่า

กรณีใด ๆ 



 

 

4. ในการจดัพิมพใ์บแจง้การช าระเงนิ, บตัรประจ าตวัของผูช้  าระเงิน, ใบรบัช าระค่าสินคา้/บรกิาร ตลอดจนใบเสรจ็รบัเงิน ผูข้อใช้

บรกิารยอมรบัว่าธนาคารไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีพนัธะผกูพนัใด ๆ กบัผูข้อใชบ้รกิาร/ผูช้  าระเงินแตอ่ย่างใดทัง้สิน้ 

5. ผูข้อใชบ้รกิารยินยอมและตกลงวา่การใหบ้รกิารรบัช าระเงินคา่สินคา้และบรกิาร ธนาคารจะรบัช าระดว้ยเงินสด หรือเช็ค หรือ

โดยวิธีการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูช้  าระเงินท่ีมีอยู่กบัธนาคาร (กรณีช าระดว้ยเช็ค จะถือว่าการช าระมีผลสมบรูณ์

ต่อเมื่อธนาคารสามารถเรยีกเก็บเงินตามเช็คได ้และธนาคารจะรบัเช็คเฉพาะที่อยูใ่นเขตส านกัหกับญัชีเดยีวกนัเท่านัน้) และผู้

ขอใชบ้รกิารตกลงวา่เป็นหนา้ที่ของผูข้อใชบ้รกิารท่ีจะตอ้งแจง้ใหผู้ช้  าระเงินทราบถงึขอ้ตกลงดงักล่าวนีด้ว้ย 

6. ในกรณีที่ขอ้มลูในรายงาน (REPORT) แสดงรายละเอียดการช าระเงินของผูช้  าระเงินท่ีผูข้อใชบ้รกิารไดร้บัจากธนาคาร 

ปรากฏว่ารหสัประจ าตวัหรือขอ้มลูอื่นใดของผูช้  าระเงินไม่ถกูตอ้งไม่ว่าจะดว้ยเหตใุด ๆ อนัเป็นผลใหผู้ข้อใชบ้รกิารไม่สามารถ

ทราบไดใ้นทนัทีวา่ผูช้  าระเงินรายใดเป็นผูช้  าระเงิน ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัว่ากรณีดงักล่าวอาจจะเกิดขึน้ได ้และไม่ถือว่า

ธนาคารไดก้ระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือบกพรอ่งต่อหนา้ที่แต่อยา่งใดทัง้สิน้และผูข้อใชบ้รกิารตกลงวา่จะไม่ยก

เหตดุงักล่าวมาเรียกรอ้งใหธ้นาคารตอ้งรบัผิดชอบหรือชดใชค้่าเสียหายใด ๆ ที่เกดิขึน้ แต่ทัง้นี ้ธนาคารจะใหค้วามรว่มมือใน

การด าเนินการตรวจสอบเพื่อหาขอ้มลูเก่ียวกบัผูช้  าระเงิน และแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบเมื่อตรวจสอบพบภายในเวลาอนั

สมควร 

7. ธนาคารจะน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้รกิารตามหมายเลขบญัชีที่ผูข้อใชบ้รกิารไดแ้จง้ไวต้อ่ธนาคาร ใหแ้ก่ผูข้อใช้

บรกิารภายในวนัเดียวกบัท่ีธนาคารรบัช าระเงินคา่สินคา้/บรกิารจากผูช้  าระเงิน กรณีที่บญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้รกิารได้

เปล่ียนแปลงไปไม่ว่าดว้ยเหตใุดก็ตาม ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใหบ้รกิารรบัช าระเงินค่าสินคา้และบรกิารมีผลใชบ้งัคบัส าหรบั

บญัชีเงินฝากหมายเลขที่ไดเ้ปล่ียนแปลงนัน้ ๆ ดว้ย 

8. ธนาคารตกลงจะส่งรายงานขอ้มลูการช าระเงิน (REPORT) แสดงรายการน าเงินเขา้บญัชเีงินฝากของผูข้อใชบ้รกิารตามที่

ปรากฏในบญัชเีงินฝากของผูข้อใชบ้รกิาร ใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิารตามที่ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งการ โดยวิธีการรบัขอ้มลูทาง

อิเล็กทรอนิกส ์DOWNLOAD / E-MAIL และ/หรือผ่านบรกิารธนาคารอิเล็กทรอนิกสข์องธนาคาร และ/หรือส่ือขอ้มลู

อิเล็กทรอนิกสอ์ื่นตามรูปแบบและวิธีการท่ีธนาคารเห็นสมควร 

9. ในกรณีที่ผูข้อใชบ้รกิารเป็นผูช้  าระเงินคา่ธรรมเนียมตามที่ระบไุวใ้นค าขอใชบ้รกิารรบัช าระเงินค่าสินคา้และบรกิาร (BILL 

PAYMENT SERVICE) ผูข้อใชบ้รกิารยินยอมช าระค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนโดยใหธ้นาคารรวบรวมจ านวนเงินคา่บรกิารใน

แต่ละเดือนและน ามาหกัจากบญัชีเงินฝากภายในวนัท่ี 5 ของเดือนถดัจากเดือนที่ใชบ้รกิาร ในกรณีที่ผูข้อใชบ้รกิารเห็นวา่การ

คิดและเก็บค่าบรกิารรายการใดรายการหนึ่งไม่ถกูตอ้ง ผูข้อใชบ้รกิารจะแจง้ใหธ้นาคารทราบภายใน 60 วนั นบัจากวนัท่ี

ธนาคารหกับญัชเีงินฝากของผูข้อใชบ้รกิารเพื่อช าระคา่บรกิารรายการดงักลา่ว หากพน้ก าหนดเวลาแลว้ผูข้อใชบ้รกิารตกลง

ใหถื้อวา่ไม่มีขอ้โตแ้ยง้ใด  ๆ เก่ียวกบัการคิดและเก็บคา่ธรรมเนียมของธนาคาร 

10. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าในกรณีธนาคารน าเงินเขา้บญัชเีงินฝากของผูข้อใชบ้รกิารผิดพลาดไมว่่าจะเกิดจากสาเหตใุด ๆ ก็ตาม 

ผูข้อใชบ้รกิารจะคืนเงินดงักลา่วใหก้บัธนาคาร โดยยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิหกัเงินจ านวนดงักล่าวออกจากบญัชเีงินฝากตาม

ขอ้ตกลงนีไ้ดท้นัที โดยไม่จ าเป็นตอ้งขอความยินยอมจากผูข้อใชบ้รกิารก่อนแต่อย่างใดทัง้สิน้ อยา่งไรก็ตามเมื่อไดม้กีารแกไ้ข



 

 

ปรบัปรุงรายการนัน้ ๆแลว้ ธนาคารจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบ ในรูปแบบขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์หรือรูปแบบอื่นตามที่

ธนาคารเห็นสมควร และในกรณีที่ผูช้  าระเงินไดช้ าระค่าสินคา้/บรกิาร โดยน าเงินเขา้บญัชีอื่นซึง่มใิช่บญัชีผูข้อใชบ้รกิารไมว่่า

ดว้ยเหตใุดกต็าม ผูข้อใชบ้รกิารจะแจง้ใหธ้นาคารทราบ เพื่อแกไ้ขขอ้ผิด พลาดดงักล่าวตามที่ธนาคารไดพ้ิจารณาแลว้

เห็นสมควร หรือต่อเมื่อไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของบญัชีที่ผูช้  าระเงินน าเงินเขา้เท่านัน้ และหากธนาคารไม่สามารถแกไ้ข

ขอ้ผิดพลาดดงักล่าวได ้ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งแจง้ใหผู้ช้  าระเงินทราบ เพื่อด าเนินการเรียกรอ้งเอาเงนิดงักล่าวคืนดว้ยตนเอง 

โดยที่ผูข้อใชบ้รกิาร และ/หรือผูช้  าระเงินจะไม่เรยีกรอ้งใหธ้นาคารชดใชค้า่เสียหายและ/หรือคืนค่าธรรมเนียมและ/หรือ 

ค่าใชจ้า่ยตา่ง ๆ และ/หรือเงินอื่นใด (หากม)ี แต่อยา่งใดทัง้สิน้ 

11. ในกรณีที่ผูข้อใชบ้รกิารขอใหธ้นาคารคิดค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารนีจ้ากผูช้  าระเงินนัน้ ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัวา่ผูข้อใชบ้รกิาร

ไดด้  าเนินการแจง้และไดร้บัความยินยอมจากผูช้  าระเงินอยา่งถกูตอ้งแลว้ หากเกดิความเสียหายใด ๆ ขึน้แก่ธนาคารจากการ

ด าเนินการดงักล่าว ผูข้อใชบ้รกิารตกลงรบัผิดชดใชค้่าเสียหายตา่ง ๆ ใหแ้ก่ธนาคารทกุประการ 

 

G. บริการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและโอนเงนิระหว่างประเทศ  

เงื่อนไขทั่วไปเฉพาะบรกิารธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศและโอนเงินระหว่างประเทศ 

1. ผูข้อใชบ้รกิารจะรบัผิดชอบบรรดาตั๋วเงินท่ีผูข้อใชบ้รกิารเป็นผูส้ั่งจา่ย อนัเป็นส่วนหนึง่ของธุรกรรมทางการเงินบางประเภทใน

ส่วนนี ้โดยจะช าระเงินเมื่อถึงก าหนดใชเ้งิน พรอ้มดว้ยดอกเบีย้ คา่ธรรมเนียม และค่าบรกิารอื่น  ๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยไม่มขีอ้

โตแ้ยง้ใด  ๆ ทัง้สิน้ 

2. ผูข้อใชบ้รกิารรบัรองวา่เอกสารไมว่าจะเป็นตน้ฉบบัหรือส าเนาหรอืขอ้มลูใด ๆ ที่ผูข้อใชบ้รกิารส่งใหแ้ก่ธนาคารผ่านระบบ  ทีที

บี บิสสิเนสวนั (ttb business one) ถกูตอ้งตามความเป็นจรงิโดยธนาคารไมม่ีหนา้ที่ตอ้งตรวจสอบความถกูตอ้งแทจ้รงิของ

รายการดงักล่าว 

3. ในกรณีที่ผูข้อใชบ้รกิารผิดนดัช าระหนีต้ามธุรกรรมดา้นธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศและโอนเงินระหว่างประเทศ ผูข้อใช้

บรกิารตกลงช าระหนีค้ืนใหแ้ก่ธนาคารตามจ านวนเงินตน้ท่ีคา้งช าระบวกดว้ยอตัราดอกเบีย้ผิดนดั โดยธนาคารมีสิทธิ

เปล่ียนแปลงไดต้ามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้ และส่วนลดส าหรบัการให้

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย ์ซึง่ในกรณีที่ธนาคารประกาศเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้ดงักล่าว ผูข้อใชบ้รกิารยินยอมให้

ธนาคารมีอ านาจที่จะเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้ไดท้นัทีโดยไม่จ าตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผูข้อใชบ้รกิารก่อน นอกจากนี ้ผู้

ขอใชบ้รกิารตกลงชดใชค้่าใชจ้่ายในการเตือน เรียกรอ้ง ทวงถาม ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ ค่าป่วยการ ค่าใชจ้่ายใน

ชัน้บงัคบัคดี และค่าใชจ้่ายทกุประเภทท่ีธนาคารตอ้งเสียไปในการฟ้องรอ้งบงัคบัช าระหนี ้ผูข้อใชบ้รกิารจะเป็นผูช้  าระเอง

ทัง้สิน้ และหากธนาคารไดท้ดรองจ่ายแทนผูข้อใชบ้รกิารไปก่อน ผูข้อใชบ้รกิารจะช าระคืนใหแ้ก่ธนาคารจนครบถว้น พรอ้ม

ดว้ยดอกเบีย้ในอตัราดอกเบีย้ผิดนดันบัแต่วนัท่ีธนาคารไดท้ดรองจ่ายแทนไป  



 

 

4. ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัปฏิบตัิตามกฎเกณฑส์ากล ที่ใชบ้งัคบักบับรกิารธุรกรรมต่างประเทศ (เครดิตที่มีเอกสารประกอบ) ไดแ้ก่ 

ประมวลธรรมเนยีมปฏิบตัิส าหรบัเครดิตชนิดมเีอกสารประกอบ (แกไ้ขปี 2550) และ/หรือ I.C.C Uniform Rules for 

Collection (“URC 522”) ของหอการคา้ระหวา่งประเทศ ฉบบัท่ี 600 หรือ URC 522 ที่อาจมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงในภาย

หนา้ ส าหรบับงัคบัใชก้บัเลตเตอรอ์อฟเครดิต ซึง่ผูข้อใชบ้รกิารไดท้ราบและเขา้ใจดีแลว้ และใหน้ ากฎหมายไทยมาใชบ้งัคบัใน

ส่วนของบรกิารประเภทอื่น  ๆ 

5. ผูข้อใชบ้รกิารยินยอมใหใ้หธ้นาคารหกัเงินในบญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้รกิาร เพื่อช าระหนีต้ามสินเชื่อธุรกรรมตา่งประเทศ ใน

กรณีที่ยอดเงินในบญัชีเงินฝากมไีม่พอช าระหนีด้งักล่าว ผูข้อใชบ้รกิารยินยอมใหน้ าหนีด้งักล่าวไปเพิ่มเป็นยอดหนีใ้นวงเงินกู้

เบิกเงินเกินบญัชีของผูข้อใชบ้รกิาร หากผูข้อใชบ้รกิารไม่มีวงเงินกูเ้บิกเงินเกินบญัชีอยูก่บัธนาคาร ธนาคารมีสิทธิเพิ่มภาระหนี ้

ดงักล่าวในบญัชีกระแสรายวนัโดยใหถื้อว่าเป็นหนีเ้บิกเงินเกินบญัชี โดยยินยอมเสียดอกเบีย้ในอตัราดอกเบีย้ผิดนดัและ

ยินยอมใหธ้นาคารคดิดอกเบีย้โดยวิธีค านวณดอกเบีย้ทบตน้เป็นรายเดือนไดต้ามธรรมเนียมและประเพณีของธนาคาร

พาณิชยจ์นกว่าจะช าระหนีเ้สรจ็สิน้ครบถว้น 


