ใบคําขอโอนเงินผ่านระบบบาทเนต /DIRECT CREDIT/ ใบเสร็จรับเงิน
ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND

APPLICATION FOR BAHTNET TRANSFER/DIRECT CREDIT / RECEIPT

เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี / Tax Payer I.D. 0994000165927
อาคารเอ็กซิม เลขที 1193 ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400
EXIM BUILDING, 1193 PHAHOLYOTHIN RD.,PHAYATHAI, BANGKOK 10400

รายละเอีย ดผู้สั.งโอนเงิน / ORDERING CUSTOMER

โอนเงินผ่ านระบบบาทเนต

วันที

1

Date……..............

โอนเงินผ่ านระบบ DIRECT CREDIT

รายละเอีย ดผู้รับโอนเงิน / BENEFICIARY CUSTOMER

ชือผูส้ ังโอน/Name………………………………………….......……….......……………

ธนาคารผูร้ ับ/ Destination Bank .......................…......…...........................................……..

ทีอยู/่ Address ...........………………………………………......................…....…………
..........................................................................................................................................
...............................……………………..………..…โทร / Tel....................................…
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี/Tax Payer.ID.No…………………………......….....…...............
อีเมล / e-mail : .................................................................................................................

ชือบัญชี / Beneficiary ..........................................................................................................

ชําระโดย : หักจากบัญชีเลขที …….…….…….........................................…...…….....
Paid
Debit A/C No
: โอนจากรายการอืน เลขที………………........…..........................…………
Transfer by Ref.no.
ข้ าพเจ้ าได้ รับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้ อตกลงและเงื.อนไขการโอนเงินที.แนบท้ ายคําขอฉบับนี<
ทุกประการ รวมทั<งยินยอมชําระค่าธรรมเนียม และ ค่าใช้ จ่ายต่ าง ๆ ตามที.ธนาคารกําหนด
I/We hereby acknowledge and agree to comply with all terms and conditions attached to
this application, including to pay any fee and/or expenses as prescribed by the Bank

ลายมือชื. อเจ้ าของบัญ ชี / ผู้ขอโอนเงิน พร้ อมประทับตรา (หากมี)
(Signature of account's owner / Applicant and company seal (if any))

เลขทีบัญชี / A/C No. ...........................................................................................................
ทีอยู่ /Address.......................................................................................................................
.................................................................................................โทร. /Tel.............................
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี/Tax Payer.ID.No…………............................……………….…...
อีเมล / e-mail : ..................................................................................................................
จํานวนเงินทีโอน / Transfer Amount..................................................................บาท/Baht
ค่าธรรมเนียม / Fee............................................................................................ บาท/Baht
รวม / Total .........................................................................................................บาท/Baht
( ………………………… ..........................................................……………………….)

สํ าหรับธนาคาร
FOR BANK USE ONLY

ลายมือชื. อผู้รับมอบอํานาจของธนาคาร
Authorized Signature

ข้ อตกลงและเงื.อนไขการโอนเงิน
1. วันและเวลาทีเปิ ดให้บริ การ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
• กรณี โอนเงินผ่านระบบบาทเนต: 8:30 – 15:00 น.

• กรณี โอนเงินผ่านระบบ DIRECT CREDIT: 8:30 – 16:00 น.

2. หากวิธีการส่งคําขอโอนเงินของผูข้ อโอนเงินให้แก่ธนาคารมิได้ทาํ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เช่น การสังโอนเงินทางโทรศัพท์หรื อ ทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแต่มิได้ทาํ เป็ นต้นฉบับ เช่น การสังโอนเงินทางโทรสาร ผูข้ อโอนจะต้องจัดทํา
และจัดส่งคําขอโอนเงิน เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ/หรื อจัดส่งต้นฉบับคําสังโอน (แล้วแต่กรณี ) ให้แก่ธนาคารภายในวันเดียวกับทีส่งคําขอโอนเงินในแต่ละกรณี นo นั ๆ
3. ธนาคารจะดําเนินการโอนเงินตามคําขอโอนเงิน เมือบัญชีของผูข้ อโอน หรื อบัญชีอืนใดตามทีระบุในคําขอโอนเงิน มีเงินในบัญชีเพียงพอตามจํานวนเงินทีขอโอน และธนาคารได้รับค่าธรรมเนียมพร้อมค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องในการ
โอนเงินครบถ้วนแล้ว ซึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง เป็ นไปตามอัตราทีธนาคารประกาศกําหนดในแต่ละขณะเวลา
4. ธนาคารจะถือว่าเลขทีบัญชีของผูร้ ับโอนเงินทีระบุในคําขอโอนเงินฉบับนีo เป็ นสาระสําคัญของคําขอโอนเงิน โดยไม่ตอ้ งคํานึงถึงชือผูร้ ับโอนเงิน ตามทีระบุในคําขอโอนฉบับนีo
5. ผูข้ อโอนตกลงรับทราบว่า ธนาคารจะไม่โอนเงินให้ตามความประสงค์ของผูข้ อโอน จนกว่าผูข้ อโอนจะได้แสดงเอกสารหลักฐานทีแสดงตัวตนของผูข้ อโอน เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสื อรับรองการจดทะเบียนเป็ น
นิติบุคคล จนเป็ นทีพอใจแก่ธนาคาร
6. หากธนาคารได้ดาํ เนินการโอนเงินตามข้อความทีปรากฏในคําขอโอนเงินถูกต้องสมบูรณ์ตามคําขอของผูข้ อโอนเรี ยบร้อยแล้ว ธนาคารจะแจ้งผลการโอนเงินตามคําขอโอนเงินของผูข้ อโอนให้ผขู้ อโอนทราบ
7. ผูข้ อโอนมีสิทธิ ตรวจสอบผลการโอนเงินด้วย ในกรณี ทีผูข้ อโอนเห็นว่าการโอนเงินตามคําขอโอนเงินไม่ถูกต้อง หรื อไม่เป็ นไปตามรายละเอียดทีระบุไว้ในคําขอโอนเงินนัoน ผูข้ อโอนมีหน้าทีทีจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ พร้อม
รายละเอียดทีเกียวข้องโดยพลัน และเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายในวันทําการถัดไปของธนาคาร เพือขอให้ธนาคารดําเนินการตรวจสอบความผิดพลาดทีเกิดขึoน
8. กรณี ทีธนาคารได้ดาํ เนินการโอนเงินตามข้อความทีปรากฏในคําขอโอนเงินถูกต้อง สมบูรณ์ตามคําสังของผูข้ อโอนแล้ว ปรากฏว่าผูข้ อโอนต้องการยกเลิกหรื อแก้ไขคําขอโอนเงินดังกล่าว ผูข้ อโอนจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบถึง
รายละเอียดและเหตุผลของรายการโอนเงินทีขอยกเลิกหรื อแก้ไขดังกล่าว ซึงผูข้ อโอนตกลงรับทราบว่า ธนาคารขอสงวนสิ ทธิt ให้อยูใ่ นดุลพินิจของธนาคารผูร้ ับโอนเงิน ทัoงนีoผขู้ อโอนต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที
ธนาคารผูร้ ับโอนเรี ยกเก็บจากธนาคาร
9. ในกรณี ทีธนาคารไม่สามารถดําเนินการโอนเงินตามคําขอโอนเงินได้ภายในเวลาทีกําหนด หรื อธนาคารได้รับแจ้งจากธนาคารผูร้ ับโอนเงินว่าได้รับเงินโอนแล้วแต่ไม่สามารถดําเนินการตามคําขอโอนเงินของธนาคารได้ ไม่วา่
เหตุผลใดๆ ทีไม่ใช่ความบกพร่ อง หรื อความผิดพลาดของธนาคาร และ/หรื อของธนาคารผูร้ ับโอนเงิน เช่น คําขอโอนเงินผ่านระบบบาทเนต / DIRECT CREDIT คลุมเครื อ หรื อระบุเลขทีบัญชีของผูร้ ับโอนไม่ถูกต้อง ธนาคาร
จะแจ้งผูข้ อโอนทันที ทีทราบปัญหา ทัoงนีo ผูข้ อโอนยินยอมรับผิดชอบค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องในการโอนเงิน และ/หรื อในการโอนเงินคืนทีขึoนกับธนาคาร และ/หรื อทีธนาคารผูร้ ับโอนเรี ยกเก็บ
10. ในกรณี ทีธนาคารไม่สามารถดําเนินการโอนเงินผ่านระบบตามทีผูข้ อโอนแจ้งความประสงค์ไว้ในคําขอโอนเงินได้ ไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆก็ตาม ผูข้ อโอนตกลงให้ธนาคารโอนเงินตามคําขอโอนเงินผ่านระบบบาทเนต หรื อระบบ
DIRECT CREDIT (แล้วแต่กรณี ) แทนได้ทนั ที โดยธนาคารไม่ตอ้ งแจ้งให้ผขู้ อโอนทราบล่วงหน้า ทัoงนีo ผูข้ อโอนตกลงเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้จ่ายทัoงหมดทีเกิดขึoนทันทีทีธนาคารเรี ยกเก็บ หรื อยินยอม
ให้ธนาคาร หักเงินดังกล่าว จากบัญชีของผูข้ อโอน หรื อบัญชีอืนใดตามทีระบุในคําขอโอนเงิน
11. หลังจากทีผูข้ อโอนได้รับแจ้งจากธนาคารว่าไม่สามารถดําเนินการโอนเงินตามคําขอโอนเงิน และยังไม่ได้รับคําขอโอนเงินฉบับนีoคืนจากธนาคาร หากผูข้ อโอนต้องการโอนอีกครัoง ต้องแจ้งธนาคารให้โอนเงินใหม่ทุกครัoง
12. ความรับผิดชอบของธนาคารตามใบคําขอโอนเงินนีo จะไม่เกินจํานวนเงินทีปรากฏในคําขอโอนเงิน
13. เนืองจากการให้บริ การการโอนเงินด้วยระบบบาทเนต / DIRECT CREDIT นีo เป็ นการให้บริ การผ่านเครื อข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารขอสงวนสิ ทธิt ในความรับผิดชอบอันเนืองมาจากความล่าช้า ผิดพลาด หรื อขาดตกบกพร่ อง
อันเกิดจากการสื อสารระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคาร หรื อของธนาคารผูร้ ับโอน หรื อระบบบาทเนต / ระบบ DIRECT CREDIT ขัดข้อง
14. หากธนาคารได้รับแจ้งจากธนาคารผูร้ ับโอนว่าได้รับเงินโอนแล้ว แต่ไม่สามารถดําเนินการตามคําขอโอนเงินของธนาคารได้ ผูข้ อโอนยินดีรับผิดชอบค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องในการโอนเงินคืนตามทีธนาคารผูร้ ับ
โอนเรี ยกเก็บ
15. หากความบกพร่ องหรื อผิดพลาดเกิดจากธนาคาร ทําให้ธนาคารผูร้ ับโอนไม่สามารถโอนเงินไปให้ผรู้ ับโอนตามคําสังของผูข้ อโอนได้ และธนาคารผูร้ ับโอนได้โอนเงินคืนธนาคารแล้วในเวลาทีกําหนด หากเกิดค่าธรรมเนียมใน
การโอนเงินคืน ธนาคารมีหน้าทีรับผิดชอบ และหากธนาคารไม่โอนเงินคืนให้ผขู้ อโอนภายในวันเดียวกับทีได้รับจากธนาคารผูร้ ับโอน ธนาคารมีหน้าทีรับผิดชอบค่าชดเชยและค่าเสี ยหายทีเกิดขึoน
16. คู่ฉบับของคําขอโอนเงินทีธนาคารออกให้แก่ผขู้ อโอนถือเป็ นเอกสาร/หลักฐานเกียวกับการขอให้ธนาคารโอนเงินตามคําสังของผูข้ อโอน
17. ธนาคารอาจแก้ไขเปลียนแปลงข้อตกลงและเงือนไขการโอนเงินนีoได้ โดยการปิ ดประกาศ ณ ทีทําการของธนาคาร

ใบคําขอโอนเงินผ่านระบบบาทเนต /DIRECT CREDIT/ ใบเสร็จรับเงิน
ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND

APPLICATION FOR BAHTNET TRANSFER/DIRECT CREDIT / RECEIPT

เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี / Tax Payer I.D. 0994000165927
อาคารเอ็กซิม เลขที 1193 ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400
EXIM BUILDING, 1193 PHAHOLYOTHIN RD.,PHAYATHAI, BANGKOK 10400

รายละเอีย ดผู้สั.งโอนเงิน / ORDERING CUSTOMER

โอนเงินผ่ านระบบบาทเนต

วันที

2

Date……..............

โอนเงินผ่ านระบบ DIRECT CREDIT

รายละเอีย ดผู้รับโอนเงิน / BENEFICIARY CUSTOMER

ชือผูส้ ังโอน/Name………………………………………….......……….......……………

ธนาคารผูร้ ับ/ Destination Bank .......................…......…...........................................……..

ทีอยู/่ Address ...........………………………………………......................…....…………
..........................................................................................................................................
...............................……………………..………..…โทร / Tel....................................…
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี/Tax Payer.ID.No…………………………......….....…...............
อีเมล / e-mail : .................................................................................................................

ชือบัญชี / Beneficiary ..........................................................................................................

ชําระโดย : หักจากบัญชีเลขที …….…….…….........................................…...…….....
Paid
Debit A/C No
: โอนจากรายการอืน เลขที………………........…..........................…………
Transfer by Ref.no.
ข้ าพเจ้ าได้ รับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้ อตกลงและเงื.อนไขการโอนเงินที.แนบท้ ายคําขอฉบับนี<
ทุกประการ รวมทั<งยินยอมชําระค่าธรรมเนียม และ ค่าใช้ จ่ายต่ าง ๆ ตามที.ธนาคารกําหนด
I/We hereby acknowledge and agree to comply with all terms and conditions attached to
this application, including to pay any fee and/or expenses as prescribed by the Bank

ลายมือชื. อเจ้ าของบัญ ชี / ผู้ขอโอนเงิน พร้ อมประทับตรา (หากมี)
(Signature of account's owner / Applicant and company seal (if any))

เลขทีบัญชี / A/C No. ...........................................................................................................
ทีอยู่ /Address.......................................................................................................................
.................................................................................................โทร. /Tel.............................
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี/Tax Payer.ID.No…………............................……………….…...
อีเมล / e-mail : ..................................................................................................................
จํานวนเงินทีโอน / Transfer Amount..................................................................บาท/Baht
ค่าธรรมเนียม / Fee............................................................................................ บาท/Baht
รวม / Total .........................................................................................................บาท/Baht
( ………………………… ..........................................................……………………….)
ใบคําขอโอนเงินนี<จะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื.อ ธนาคาร ผู้รับ
โอน ได้ นําเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินตามที.ระบุไว้ข้างต้ น
เรียบร้ อยแล้วเท่ านั<นและมิใช่ หลักฐานที.ใช้ แสดงถึงการ
ชําระหนี<ระหว่างบุคคลใดหรื อ เพื.อการอื.นใดทั<งสิ<น

ลายมือชื. อผู้รับมอบอํานาจของธนาคาร
Authorized Signature

ข้ อตกลงและเงื.อนไขการโอนเงิน
1. วันและเวลาทีเปิ ดให้บริ การ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
• กรณี โอนเงินผ่านระบบบาทเนต: 8:30 – 15:00 น.

• กรณี โอนเงินผ่านระบบ DIRECT CREDIT: 8:30 – 16:00 น.

2. หากวิธีการส่งคําขอโอนเงินของผูข้ อโอนเงินให้แก่ธนาคารมิได้ทาํ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เช่น การสังโอนเงินทางโทรศัพท์หรื อ ทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแต่มิได้ทาํ เป็ นต้นฉบับ เช่น การสังโอนเงินทางโทรสาร ผูข้ อโอนจะต้องจัดทํา
และจัดส่งคําขอโอนเงิน เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ/หรื อจัดส่งต้นฉบับคําสังโอน (แล้วแต่กรณี ) ให้แก่ธนาคารภายในวันเดียวกับทีส่งคําขอโอนเงินในแต่ละกรณี นl นั ๆ
3. ธนาคารจะดําเนินการโอนเงินตามคําขอโอนเงิน เมือบัญชีของผูข้ อโอน หรื อบัญชีอืนใดตามทีระบุในคําขอโอนเงิน มีเงินในบัญชีเพียงพอตามจํานวนเงินทีขอโอน และธนาคารได้รับค่าธรรมเนียมพร้อมค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องในการ
โอนเงินครบถ้วนแล้ว ซึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง เป็ นไปตามอัตราทีธนาคารประกาศกําหนดในแต่ละขณะเวลา
4. ธนาคารจะถือว่าเลขทีบัญชีของผูร้ ับโอนเงินทีระบุในคําขอโอนเงินฉบับนีl เป็ นสาระสําคัญของคําขอโอนเงิน โดยไม่ตอ้ งคํานึงถึงชือผูร้ ับโอนเงิน ตามทีระบุในคําขอโอนฉบับนีl
5. ผูข้ อโอนตกลงรับทราบว่า ธนาคารจะไม่โอนเงินให้ตามความประสงค์ของผูข้ อโอน จนกว่าผูข้ อโอนจะได้แสดงเอกสารหลักฐานทีแสดงตัวตนของผูข้ อโอน เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสื อรับรองการจดทะเบียนเป็ น
นิติบุคคล จนเป็ นทีพอใจแก่ธนาคาร
6. หากธนาคารได้ดาํ เนินการโอนเงินตามข้อความทีปรากฏในคําขอโอนเงินถูกต้องสมบูรณ์ตามคําขอของผูข้ อโอนเรี ยบร้อยแล้ว ธนาคารจะแจ้งผลการโอนเงินตามคําขอโอนเงินของผูข้ อโอนให้ผขู้ อโอนทราบ
7. ผูข้ อโอนมีสิทธิ ตรวจสอบผลการโอนเงินด้วย ในกรณี ทีผูข้ อโอนเห็นว่าการโอนเงินตามคําขอโอนเงินไม่ถูกต้อง หรื อไม่เป็ นไปตามรายละเอียดทีระบุไว้ในคําขอโอนเงินนัlน ผูข้ อโอนมีหน้าทีทีจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ พร้อม
รายละเอียดทีเกียวข้องโดยพลัน และเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายในวันทําการถัดไปของธนาคาร เพือขอให้ธนาคารดําเนินการตรวจสอบความผิดพลาดทีเกิดขึlน
8. กรณี ทีธนาคารได้ดาํ เนินการโอนเงินตามข้อความทีปรากฏในคําขอโอนเงินถูกต้อง สมบูรณ์ตามคําสังของผูข้ อโอนแล้ว ปรากฏว่าผูข้ อโอนต้องการยกเลิกหรื อแก้ไขคําขอโอนเงินดังกล่าว ผูข้ อโอนจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบถึง
รายละเอียดและเหตุผลของรายการโอนเงินทีขอยกเลิกหรื อแก้ไขดังกล่าว ซึงผูข้ อโอนตกลงรับทราบว่า ธนาคารขอสงวนสิ ทธิo ให้อยูใ่ นดุลพินิจของธนาคารผูร้ ับโอนเงิน ทัlงนีlผขู้ อโอนต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที
ธนาคารผูร้ ับโอนเรี ยกเก็บจากธนาคาร
9. ในกรณี ทีธนาคารไม่สามารถดําเนินการโอนเงินตามคําขอโอนเงินได้ภายในเวลาทีกําหนด หรื อธนาคารได้รับแจ้งจากธนาคารผูร้ ับโอนเงินว่าได้รับเงินโอนแล้วแต่ไม่สามารถดําเนินการตามคําขอโอนเงินของธนาคารได้ ไม่วา่
เหตุผลใดๆ ทีไม่ใช่ความบกพร่ อง หรื อความผิดพลาดของธนาคาร และ/หรื อของธนาคารผูร้ ับโอนเงิน เช่น คําขอโอนเงินผ่านระบบบาทเนต / DIRECT CREDIT คลุมเครื อ หรื อระบุเลขทีบัญชีของผูร้ ับโอนไม่ถูกต้อง ธนาคาร
จะแจ้งผูข้ อโอนทันที ทีทราบปัญหา ทัlงนีl ผูข้ อโอนยินยอมรับผิดชอบค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องในการโอนเงิน และ/หรื อในการโอนเงินคืนทีขึlนกับธนาคาร และ/หรื อทีธนาคารผูร้ ับโอนเรี ยกเก็บ
10. ในกรณี ทีธนาคารไม่สามารถดําเนินการโอนเงินผ่านระบบตามทีผูข้ อโอนแจ้งความประสงค์ไว้ในคําขอโอนเงินได้ ไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆก็ตาม ผูข้ อโอนตกลงให้ธนาคารโอนเงินตามคําขอโอนเงินผ่านระบบบาทเนต หรื อระบบ
DIRECT CREDIT (แล้วแต่กรณี ) แทนได้ทนั ที โดยธนาคารไม่ตอ้ งแจ้งให้ผขู้ อโอนทราบล่วงหน้า ทัlงนีl ผูข้ อโอนตกลงเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้จ่ายทัlงหมดทีเกิดขึlนทันทีทีธนาคารเรี ยกเก็บ หรื อยินยอม
ให้ธนาคาร หักเงินดังกล่าว จากบัญชีของผูข้ อโอน หรื อบัญชีอืนใดตามทีระบุในคําขอโอนเงิน
11. หลังจากทีผูข้ อโอนได้รับแจ้งจากธนาคารว่าไม่สามารถดําเนินการโอนเงินตามคําขอโอนเงิน และยังไม่ได้รับคําขอโอนเงินฉบับนีlคืนจากธนาคาร หากผูข้ อโอนต้องการโอนอีกครัlง ต้องแจ้งธนาคารให้โอนเงินใหม่ทุกครัlง
12. ความรับผิดชอบของธนาคารตามใบคําขอโอนเงินนีl จะไม่เกินจํานวนเงินทีปรากฏในคําขอโอนเงิน
13. เนืองจากการให้บริ การการโอนเงินด้วยระบบบาทเนต / DIRECT CREDIT นีl เป็ นการให้บริ การผ่านเครื อข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารขอสงวนสิ ทธิo ในความรับผิดชอบอันเนืองมาจากความล่าช้า ผิดพลาด หรื อขาดตกบกพร่ อง
อันเกิดจากการสื อสารระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคาร หรื อของธนาคารผูร้ ับโอน หรื อระบบบาทเนต / ระบบ DIRECT CREDIT ขัดข้อง
14. หากธนาคารได้รับแจ้งจากธนาคารผูร้ ับโอนว่าได้รับเงินโอนแล้ว แต่ไม่สามารถดําเนินการตามคําขอโอนเงินของธนาคารได้ ผูข้ อโอนยินดีรับผิดชอบค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องในการโอนเงินคืนตามทีธนาคารผูร้ ับ
โอนเรี ยกเก็บ
15. หากความบกพร่ องหรื อผิดพลาดเกิดจากธนาคาร ทําให้ธนาคารผูร้ ับโอนไม่สามารถโอนเงินไปให้ผรู้ ับโอนตามคําสังของผูข้ อโอนได้ และธนาคารผูร้ ับโอนได้โอนเงินคืนธนาคารแล้วในเวลาทีกําหนด หากเกิดค่าธรรมเนียมใน
การโอนเงินคืน ธนาคารมีหน้าทีรับผิดชอบ และหากธนาคารไม่โอนเงินคืนให้ผขู้ อโอนภายในวันเดียวกับทีได้รับจากธนาคารผูร้ ับโอน ธนาคารมีหน้าทีรับผิดชอบค่าชดเชยและค่าเสี ยหายทีเกิดขึlน
16. คู่ฉบับของคําขอโอนเงินทีธนาคารออกให้แก่ผขู้ อโอนถือเป็ นเอกสาร/หลักฐานเกียวกับการขอให้ธนาคารโอนเงินตามคําสังของผูข้ อโอน
17. ธนาคารอาจแก้ไขเปลียนแปลงข้อตกลงและเงือนไขการโอนเงินนีlได้ โดยการปิ ดประกาศ ณ ทีทําการของธนาคาร

