มาตรฐานระยะเวลาดําเนินการของบริการทางการเงิน
บริการทางการเงิน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ด้ านการรับและดูแลเรืองร้ องเรียน
1. การยืนยันการรับเรื องร้องเรี ยนผ่านช่องทางการร้องเรี ยนต่างๆ
• การร้องเรี ยนผ่านช่องทาง Call Center

ทันที

• การร้องเรี ยนผ่านช่องทาง Web site

1 วันทําการ

• การร้องเรี ยนช่องทาง Facebook

1 วันทําการ

• การร้องเรี ยนผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์

1 วันทําการ

• การร้องเรี ยนเป็ นหนังสื อผ่านไปรษณี ย ์

7 วันทําการ

• การร้องเรี ยนผ่านเจ้าหน้าที ณ ทีทําการสํานักงานใหญ่หรื อสาขา
2. การแจ้งยุติหรื อความคืบหน้าในการดําเนินการเพือแก้ไขเรื องร้องเรี ยนสําหรับทุกช่อง
ทางการร้องเรี ยน
• ธนาคารจะดําเนิ นการแก้ไขเรื องร้องเรี ยน หรื อแจ้งผลความคืบหน้าและกําหนด
ระยะเวลาทีคาดว่าจะดําเนิ นการแล้วเสร็ จให้ลูกค้าทราบในกรณี ทีธนาคารยัง
ดําเนิ นการแก้ไขเรื องร้องเรี ยนไม่แล้วเสร็ จ

ทันที

15 วันทําการ

ด้ านสิ นเชือ
3. การไถ่ถอนหลักประกันสําหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย
• กรณี ชาํ ระหนีEเสร็ จสิE น ธนาคารจะดําเนินการจนพร้อมให้ลกู ค้ามาไถ่ถอนได้

15 วันทําการ

• กรณี Refinance ธนาคารจะดําเนิ นการจนพร้อมให้ลูกค้ามาไถ่ถอนได้
4. การโอนกรรมสิ ทธิJ ให้ผเู ้ ช่าซืE อรถยนต์/รถจักรยานยนต์ สําหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
รายย่อย เมือชําระหนีE เสร็ จสิE น ธนาคารจะดําเนินการจนพร้อมโอนกรรมสิ ทธิJ ให้
ลูกค้า
5. การพิจารณาปรับปรุ งโครงสร้างหนีE สําหรับสิ นเชือบุคคลธรรมดารายย่อย ธนาคาร
จะแจ้งผลการพิจารณาเบืE องต้นให้ลูกค้าทราบ นับจากวันทีธนาคารได้รับเอกสาร
ครบถ้วน

25 วันทําการ

6. การออกหนังสื อยืนยันการชําระหนีEเสร็ จสิE น สําหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย

15 วันทําการ

7. การขอตรวจสอบสถานะบัญชีสินเชือของลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย
(เช่น เงินต้นคงเหลือ ค่างวดทีถึงกําหนดชําระ)

15 วันทําการ

25 วันทําการ

บริการทางการเงิน
• ทางวาจา ธนาคารจะแจ้งข้อมูล สถานะบัญชี/เงินต้นคงเหลือ/ค่างวด/ยอดชําระ/
วันครบกําหนดชําระให้ลกู ค้าทีมีสถานะบัญชีปกติทราบ นับจากลูกค้าพิสูจน์
ตัวตนกับธนาคารครบถ้วนถูกต้อง
• ลายลักษณ์อกั ษร ธนาคารจะแจ้งข้อมูล สถานะบัญชี/เงินต้นคงเหลือ/ค่างวด/ยอด
ชําระ/วันครบกําหนดชําระให้ลกู ค้าทราบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ทันที

15 วันทําการ

ด้ านเงินฝาก
8. การทําธุรกรรม ฝาก/ถอนเงินสด ผ่านเครื อง ATM/CDM ภายในธนาคารเดียวกัน แต่
เกิดข้อผิดพลาด ไม่ได้รับเงินหรื อยอดเงินไม่ตรงกับทีทํารายการ (ไม่รวมกรณี ทีสงสัย
ว่าเป็ น fraud หรื อทุจริ ต)
• กรุ งเทพและปริ มณฑล ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุ งรายการให้
ถูกต้อง (ถ้ามี)

5 วันทําการ

• ต่างจังหวัด ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุ งรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี)
9. การทําธุรกรรม ฝาก/ถอนเงินสด ผ่านเครื อง ATM/CDM ต่างธนาคาร แต่เกิด
ข้อผิดพลาด ไม่ได้รับเงินหรื อยอดเงินไม่ตรงกับทีทํารายการ (ไม่รวมกรณี ทีสงสัยว่า
เป็ น fraud หรื อทุจริ ต)
• กรุ งเทพและปริ มณฑล ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุ งรายการให้
ถูกต้อง (ถ้ามี)

7 วันทําการ

• ต่างจังหวัด ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุ งรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี)
10. การทําธุรกรรมโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ATM / Internet / Mobile
Banking ก่อนเวลา 22.00 น. แต่เกิดข้อผิดพลาดระบบขัดข้อง ผูร้ ับโอนไม่ได้รับเงิน
ธนาคารจะตรวจสอบ และปรับปรุ งรายการให้ถกู ต้อง (ถ้ามี)
11. การเติมเงินเข้ากระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Wallet) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์
ATM / CDM / Internet / Mobile Banking แต่เกิดข้อผิดพลาดระบบขัดข้อง ไม่ได้รับ
เงิน ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุ งรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี)

10 วันทําการ

• กรณี เลือกใช้บริ การพร้อมเพย์
• กรณี เลือกใช้บริ การอืนทีไม่ใช่พร้อมเพย์
12. การขอตรวจสอบรายการโอนเงินผิดบัญชี, การโอนเงิน/เติมเงินเข้ากระเป๋ าเงิน
อิเล็กทรอนิ กส์ (e-Wallet) ผิดบัญชี (ไม่รวมกรณี ทีสงสัยว่าเป็ น fraud หรื อทุจริ ต)
ธนาคารจะตรวจสอบ และแจ้งผลการติดตามให้ลูกค้าทราบกรณี ต่างๆดังนีE

7 วันทําการ

ภายในเวลา
19.00 น.
ของวันถัดไป

3 วันทําการ
5 วันทําการ

บริการทางการเงิน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

• กรณี โอนเงินภายในธนาคารเดียวกัน

15 วันทําการ

• กรณี โอนเงินต่างธนาคาร

20 วันทําการ

• กรณี โอนเงิน/เติมเงินเข้ากระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Wallet)

20 วันทําการ

ด้ านบัตรอิเล็กทรอนิกส์
13. การอายัดบัตรอิเล็กทรอนิ กส์
• บัตร ATM ธนาคารจะดําเนิ นการอายัดบัตร ATM ภายในเวลา 5 นาที นับแต่
เวลาที ลูกค้าผูถ้ ือบัตรแจ้งทางโทรศัพท์ หรื อโดยเครื องมือสื อสารอย่างอืนที
ธนาคารกําหนด โดยลูกค้าผูถ้ ือบัตรไม่ตอ้ งรับผิดชอบในจํานวนเงินทีถูกถอน
ภายหลังจากการอายัด
• บัตร Debit /Credit ธนาคารจะดําเนิ นการอายัดบัตร Debit ภายในเวลา 5 นาที
นับแต่เวลาทีลูกค้าผูถ้ ือบัตรแจ้งทางโทรศัพท์ หรื อโดยเครื องมือสื อสารอย่างอืน
ทีธนาคารกําหนด โดยลูกค้าผูถ้ ือบัตรไม่ตอ้ งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึEน
ภายหลังจากการอายัด
14. การทักท้วงการชําระเงินของผูถ้ ือบัตร (เฉพาะกรณีชาํ ระค่าสิ นค้าและบริ การใน
ประเทศและต่างประเทศ และกรณี ถอนเงินสดจากตู ้ ATM ในต่างประเทศ)
• บัตรเครดิต ลูกค้าควรยืนขอทักท้วงรายการใช้บตั รบางรายการทีไม่ถกู ต้อง ภายใน
ระยะเวลา 10 วัน นับจากวันทีได้รับใบแจ้งยอดรายการใช้บตั ร
โดยธนาคารจะตรวจสอบและทักท้วงไปยังธนาคารร้านค้า และแจ้งผลการ
ดําเนิ นการให้ลูกค้าทราบ นับจากวันทีธนาคารได้รับแจ้งจากลูกค้าเป็ นลายลักษณ์
อักษร
• บัตรเดบิต ลูกค้าควรยืนขอทักท้วงรายการใช้บตั รบางรายการทีไม่ถูกต้อง ภายใน
ระยะเวลา 30 วัน นับจากวันทีลูกค้าทํารายการ
โดยธนาคารจะตรวจสอบและทักท้วงไปยังธนาคารร้านค้า และแจ้งผลการ
ดําเนิ นการให้ลูกค้าทราบนับจากวันทีธนาคารได้รับแจ้งจากลูกค้าเป็ นลายลักษณ์
อักษร
15. การตรวจสอบรายการใช้บตั รเดบิต ณ จุดขายภายในประเทศ และการคืนเงิน
แก่ผถู ้ ือบัตรกรณี ทีลูกค้าใช้บตั รเดบิตชําระค่าสิ นค้าหรื อบริ การภายในประเทศด้วย
เครื องรู ดบัตร แต่ขณะทํารายการ ณ จุดขาย เครื องรู ดบัตรหรื อระบบเครื อข่ายของ
ธนาคารขัดข้อง ส่ งผลให้ลูกค้าถูกตัดเงินจากบัญชี แต่ร้านค้าไม่ได้รับแจ้งยืนยัน
การทํารายการสําเร็จ ธนาคารจะตรวจสอบและคืนเงินให้แก่ลูกค้าดังนีE

5 นาที

5 นาที

90 วัน

90 วัน

บริการทางการเงิน
• กรณี ทาํ รายการในวันและเวลาทําการของธนาคาร
หากเกิดเหตุขดั ข้อง และธนาคารผูถ้ ือบัตรได้รับแจ้งการยกเลิกรายการจาก
ธนาคารร้านค้า ภายในเวลา 12:00 น. ธนาคารจะคืนเงินให้ลูกค้าภายใน
วันทีทํารายการ
หากเกิดเหตุขดั ข้อง และธนาคารผูถ้ ือบัตรได้รับแจ้งการยกเลิกรายการจาก
ธนาคารร้านค้า หลังเวลา 12:00 น. ธนาคารจะคืนเงินให้ลูกค้าภายในวันทํา
การถัดไป
• กรณี ทาํ รายการนอกวันและเวลาทําการของธนาคาร
ธนาคารจะคืนเงินให้ลกู ค้าภายในวันทําการถัดไป

ระยะเวลา
ดําเนินการ
วันทีทํารายการ

1 วันทําการ

1 วันทําการ

ด้ านบริ การทัวไป
16. การขอข้อมูลประเภทต่างๆ สําหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย
7 วันทําการ
• การคํานวณดอกเบีEยบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด สําหรับข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 3
รอบบัญชี ธนาคารจะแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรนับจากวันที
ธนาคารได้รับคําขอจากลูกค้า
15 วันทําการ
• การคํานวณดอกเบีEยสิ นเชื อ/เช่าซืE อ สําหรับข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 12 เดือน
ธนาคารจะแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร นับจากวันทีธนาคาร
ได้รับคําขอจากลูกค้า
3 วันทําการ
• รายการเดินบัญชี เงินฝาก (Bank Statement) สําหรับข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 6
เดือน ธนาคารจะแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร นับจากวันที
ธนาคารได้รับคําขอจากลูกค้า
* ระยะเวลาดําเนินการ ให้ นับแต่ วันทําการถัดจากวันที ธนาคารได้ รับแจ้ ง หรื อได้ รับหนังสื อ หรื อใบคํา
ขอที มีข้อมูล พร้ อมเอกสารประกอบการดําเนินการที ครบถ้วนจากลูกค้ า (แล้ วแต่ กรณี )

ข้ อสงวนสิ ทธิ
มาตรฐานการให้บริ การดังกล่าวข้างต้นถือเป็ นความมุง่ มันของธนาคารทีจะให้บริ การอย่างประสิ ทธิ ภาพและ
ตอบสนองความต้อ งการของลูกค้า ทัEงนีE เพื อให้ลูกค้าได้รั บบริ การที สะดวก รวดเร็ ว และทราบถึ งการ
ดําเนิ นงานของธนาคารได้ อย่างไรก็ดี มาตรฐานการให้บริ การดังกล่าวจะต้องคํานึ งถึ งความถูกต้องและ
ครบถ้วนของข้อเท็จจริ งและ/หรื อข้อมูล รวมถึงความร่ วมมือของลูกค้า ตลอดจนเหตุสุดวิสัย เหตุการณ์ ที
ธนาคารไม่สามารถป้ องกันได้ และ/หรื อเหตุการณ์ที ธนาคารต้องปฏิ บตั ิ ตามแผนรองรับการดําเนิ นธุ รกิ จ
อย่างต่อเนืองของธนาคารเป็ นรายกรณี ไป
ธนาคารขอสงวนสิ ท ธิJ ในการแก้ไ ข หรื อ เปลี ยนแปลงข้อ มูล เนืE อ หา เงื อนไข หรื อ ข้อ กํา หนดใดๆ ใน
มาตรฐานการให้บริ การดังกล่าวโดยไม่จาํ เป็ นต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า ในกรณี ทีเกิดความล่าช้า
ความคลาดเคลื อน และ/หรื อความบกพร่ อ งไม่ ว่ า ในกรณี ใ ด ธนาคารไม่ มี ค วามรั บ ผิ ด ใดๆ ต่ อ ลู ก ค้า
ผูใ้ ช้บริ การ และ/หรื อบุคคลอืนใด และธนาคารไม่มีความรับผิดชอบในการชดใช้ความเสี ยหาย ความสูญหาย
ค่ าสิ น ไหมทดแทน การสู ญเสี ยโอกาสทางธุ รกิ จ การสู ญเสี ย กําไร และ/หรื อความรั บ ผิด ใดๆ ไม่ ว่า โดย
ทางตรงหรื อ ทางอ้อม อันเนื องมาจากการเรี ย กร้ อ งใดๆ ไม่ ว่า ในทางสั ญญในทางละเมิ ด รวมถึ งความ
ประมาท หรื อเหตุอืนใด แม้ว่าธนาคารจะได้รับแจ้งจากลูกค้า ผูใ้ ช้บริ การ และ/หรื อบุคคลอืนใดว่าอาจจะเกิด
ความเสี ยหายดังกล่าวขึEนได้กต็ าม
Disclaimer
The Bank has prescribed service periods with the intention to provide its customers with standard level of
service that is fast, efficient, transparent, and responsive to its customers’ needs only. Such standard
service period shall be subject to accuracy and completeness of facts and/or information, and customers’
cooperation, occurrence of any force majeure event, event beyond control of the Bank and/or any event in
which the Bank must comply with its business continuity plan, on a case by case basis.
The Bank reserves the right to amend or modify any information, content, terms or conditions of the
service level agreement without prior notification. If a delay, suspension or failure to perform occurs in
any circumstances, the Bank shall not be liable to its customers, users and/or any other persons and the
Bank shall not be responsible for any damage, loss, loss of business opportunity, loss of profit and/or other
liability whether direct or indirect arising out of any claim in relation to contractual obligation, tort,
negligence or any other circumstances, regardless of whether the Bank has been notified by its customers,
users and/or any other persons that the foregoing loss and damage would occur.

