มาตรฐานระยะเวลาให้ บริการ
บริการทางการเงิน
ด้ านการรับและดูแลเรื่องร้ องเรียน
1. การยืนยันการรับเรื่ องร้ องเรี ยนผ่านช่องทางการร้ องเรี ยนต่างๆ
 การร้ องเรี ยนผ่านช่องทาง Call Center

ระยะเวลาดาเนินการ

ทันที

 การร้ องเรี ยนผ่านช่องทาง Website

1 วันทาการ

 การร้ องเรี ยนช่องทาง Facebook

1 วันทาการ

 การร้ องเรี ยนผ่านช่องทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

1 วันทาการ

 การร้ องเรี ยนผ่านช่องทาง จดหมาย (by hand/ไปรษณีย์)

2 วันทาการ

 การร้ องเรี ยนผ่านเจ้ าหน้ าที่ ณ ที่ทาการสานักงานใหญ่หรื อสาขา
2. การแจ้ งยุติหรื อความคืบหน้ าในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขเรื่ องร้ องเรี ยนสาหรับทุกช่อง
ทางการร้ องเรี ยน

ทันที

 ธนาคารจะดาเนินการแก้ ไขเรื่ องร้ องเรี ยน หรื อแจ้ งผลความคืบหน้ าในกรณีที่
ธนาคารยังดาเนินการแก้ ไขเรื่ องร้ องเรี ยนไม่แล้ วเสร็ จ
ด้ านสินเชื่อ
3. การไถ่ถอนหลักประกันสาหรับลูกค้ าบุคคลธรรมดารายย่อย

14 วันทาการ

 กรณีชาระหนี ้เสร็ จสิ ้น ธนาคารจะดาเนินการและแจ้ งลูกค้ าให้ มาไถ่ถอนได้
 กรณี Refinance ธนาคารจะดาเนินการและแจ้ งลูกค้ าให้ มาไถ่ถอนได้
4. การโอนกรรมสิทธิ์ให้ ผ้ เู ช่าซื ้อรถยนต์/รถจักรยานยนต์ สาหรับลูกค้ าบุคคลธรรมดาราย
ย่อย เมื่อชาระหนี ้เสร็ จสิ ้น ธนาคารจะดาเนินการจนพร้ อมโอนกรรมสิทธิ์ให้ ลกู ค้ า
5. การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้ สาหรับสินเชื่อบุคคลธรรมดารายย่อย ธนาคารจะแจ้ ง
ผลการพิจารณาเบื ้องต้ นให้ ลกู ค้ าทราบ นับจากวันที่ธนาคารได้ รับเอกสารครบถ้ วน
6. การออกหนังสือยืนยันการชาระหนี ้เสร็ จสิ ้น สาหรับลูกค้ าบุคคลธรรมดารายย่อย
7. การขอตรวจสอบสถานะบัญชีสนิ เชื่อของลูกค้ าบุคคลธรรมดารายย่อย (เช่น เงินต้ น
คงเหลือ ค่างวดที่ถงึ กาหนดชาระ)
 ทางวาจา ธนาคารจะแจ้ งข้ อมูล สถานะบัญชี/เงินต้ นคงเหลือ/ค่างวด/ยอดชาระ/วัน
ครบกาหนดชาระให้ ลกู ค้ าทราบ นับจากลูกค้ าพิสจู น์ตวั ตนกับธนาคารครบถ้ วน
ถูกต้ อง
 ลายลักษณ์อกั ษร ธนาคารจะแจ้ งข้ อมูล สถานะบัญชี/เงินต้ นคงเหลือ/ค่างวด/ยอด
ชาระ/วันครบกาหนดชาระให้ ลกู ค้ าทราบ
ด้ านเงินฝาก
8. การทาธุรกรรม ฝาก/ถอนเงินสด ผ่านเครื่ อง ATM/CDM ภายในธนาคารเดียวกัน แต่เกิด
ข้ อผิดพลาด ไม่ได้ รับเงินหรื อยอดเงินไม่ตรงกับที่ทารายการ (ไม่รวมกรณีที่สงสัยว่าเป็ น
Fraud หรื อ ทุจริ ต)

15 วันทาการ
15 วันทาการ
15 วันทาการ
25 วันทาการ
7 วันทาการ

ทันที

15 วันทาการ

บริการทางการเงิน
 กรุ งเทพ และปริมณฑล ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้ งผล และปรับปรุงรายการให้
ถูกต้ อง (ถ้ ามี)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไม่มีบริ การ

 ต่ างจังหวัด ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้ งผล และปรับปรุงรายการให้ ถกู ต้ อง (ถ้ ามี)
9. การทาธุรกรรม ฝาก/ถอน เงินสด ผ่านเครื่ อง ATM/CDM ต่างธนาคาร แต่เกิด
ข้ อผิดพลาด ไม่ได้ รับเงินหรื อยอดเงินไม่ตรงกับที่ทารายการ (ไม่รวมกรณีที่สงสัยว่าเป็ น
Fraud หรื อ ทุจริ ต)

ไม่มีบริ การ

 กรุ งเทพ และปริมณฑล ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้ งผล และปรับปรุงรายการให้
ถูกต้ อง (ถ้ ามี)

7 วันทาการ

 ต่ างจังหวัด ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้ งผล และปรับปรุงรายการให้ ถกู ต้ อง (ถ้ ามี)
10. การทาธุรกรรมโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ATM/CDM/Internet/Mobile Banking
แต่เกิดข้ อผิดพลาดระบบขัดข้ อง ไม่ได้ รับเงิน ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้ งผล และปรับปรุง
รายการให้ ถกู ต้ อง (ถ้ ามี)

10 วันทาการ

 กรณีเลือกใช้ บริ การพร้ อมเพย์

3 วันทาการ

 กรณีเลือกใช้ บริ การอื่นที่ไมใช่พร้ อมเพย์

5 วันทาการ

11. การขอตรวจสอบการโอนเงินผิดบัญชี กรณีภายในธนาคารเดียวกัน (ไม่รวมกรณีที่สงสัย
ว่าเป็ น fraud หรื อ ทุจริ ต)
 ธนาคารจะตรวจสอบ และแจ้ งผลการติดตามให้ ลกู ค้ าทราบ

7 วันทาการ

12. การขอตรวจสอบการโอนเงินผิดบัญชี ต่างธนาคาร (ไม่รวมกรณีที่สงสัยว่าเป็ น Fraud
หรื อ ทุจริ ต)
 ธนาคารจะตรวจสอบ และแจ้ งผลการติดตามให้ ลกู ค้ าทราบ

15 วันทาการ

ด้ านบัตรอิเล็กทรอนิกส์
13. การอายัดบัตรอิเล็กทรอนิกส์
 บัตร ATM ธนาคารจะดาเนินการอายัดบัตร ATM ภายในเวลา 5 นาที นับแต่เวลาที่
ลูกค้ าผู้ถือบัตรแจ้ งทางโทรศัพท์ หรื อโดยเครื่ องมือสือ่ สารอย่างอื่นที่ธนาคาร
กาหนด โดยลูกค้ าผู้ถือบัตรไม่ต้องรับผิดชอบในจานวนเงินที่ถกู ถอนภายหลังจาก
การอายัด

5 นาที

 บัตร Debit ธนาคารจะดาเนินการอายัดบัตร Debit ภายในเวลา 5 นาที นับแต่เวลา
ที่ลกู ค้ าผู้ถือบัตรแจ้ งทางโทรศัพท์ หรื อโดยเครื่ องมือสือ่ สารอย่างอื่นที่ธนาคาร
กาหนด โดยลูกค้ าผู้ถือบัตรไม่ต้องรับผิดชอบในจานวนเงินที่ถกู ถอนภายหลังจาก
การอายัด
14. การทักท้ วงการชาระเงินของผู้ถือบัตร (เฉพาะกรณีชาระค่าสินค้ าและบริ การในประเทศ
และต่างประเทศ และกรณีถอนเงินสดจากตู้ ATM ในต่างประเทศ)

5 นาที

 บัตรเครดิต ลูกค้ าควรยื่นขอทักท้ วงรายการใช้ บตั รบางรายการที่ไม่ถกู ต้ อง ภายใน

ไม่มีบริ การ

บริการทางการเงิน
ระยะเวลา 10 วัน นับจากวันที่ได้ รับใบแจ้ งยอดรายการใช้ บตั ร โดยธนาคารจะ
ตรวจสอบและทักท้ วงไปยังธนาคาร ร้ านค้ า และแจ้ งผลการดาเนินการให้ ลกู ค้ า
ทราบ นับจากวันที่ธนาคารได้ รับแจ้ งจากลูกค้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
 บัตรเดบิต ลูกค้ าควรยื่นขอทักท้ วงรายการใช้ บตั รบางรายการที่ไม่ถกู ต้ อง ภายใน
ระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ลกู ค้ าทารายการ โดยธนาคารจะตรวจสอบและ
ทักท้ วงไปยังธนาคาร ร้ านค้ า และแจ้ งผลการดาเนินการให้ ลกู ค้ าทราบ นับจากวันที่
ธนาคารได้ รับแจ้ งจากลูกค้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
15. การตรวจสอบรายการใช้ บตั รเดบิต ณ จุดขายภายในประเทศ และการคืนเงินแก่ผ้ ถู ือบัตร
กรณีที่ลกู ค้ าใช้ บตั รเดบิตชาระค่าสินค้ าหรื อบริ การภายในประเทศด้ วยเครื่ องรูด
บัตร แต่ขณะทารายการ ณ จุดขาย เครื่ องรูดบัตรหรื อระบบเครื อข่ายของธนาคารขัดข้ อง
ส่งผลให้ ลกู ค้ าถูกตัดเงินจากบัญชี แต่ร้านค้ าไม่ได้ รับแจ้ งยืนยันการทารายการสาเร็ จ
ธนาคารจะตรวจสอบและคืนเงินให้ แก่ลกู ค้ าดังนี ้
 กรณีทารายการในวันและเวลาทาการของธนาคาร
 หากเกิดเหตุขดั ข้ อง และธนาคารผู้ถือบัตรได้ รับแจ้ งการยกเลิกรายการจาก
ธนาคารร้ านค้ า ภายในเวลา 12:00 น. ธนาคารจะคืนเงินให้ ลกู ค้ าภายในวันที่
ทารายการ
 หากเกิดเหตุขดั ข้ อง และธนาคารผู้ถือบัตรได้ รับแจ้ งการยกเลิกรายการจาก
ธนาคารร้ านค้ า หลังเวลา 12:00 น. ธนาคารจะคืนเงินให้ ลกู ค้ าภายในวันทา
การถัดไป
 กรณีทารายการนอกวันและเวลาทาการของธนาคาร
 ธนาคารจะคืนเงินให้ ลกู ค้ าภายในวันทาการถัดไป
ด้ านบริการทั่วไป

ระยะเวลาดาเนินการ

90 วัน

วันที่ทารายการ

1 วันทาการ

1 วันทาการ

16. การขอข้ อมูลประเภทต่างๆ สาหรับลูกค้ าบุคคลธรรมดารายย่อย
 การคานวณดอกเบี ้ยบัตรกดเงินสด สาหรับข้ อมูลย้ อนหลังไม่เกิน 3 รอบบัญชี
ธนาคารจะแจ้ งข้ อมูลให้ ลกู ค้ าทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรนับจากวันที่ธนาคารได้ รับ
คาขอจากลูกค้ า

7 วันทาการ

 การคานวณดอกเบี ้ยสินเชื่อ/เช่าซื ้อ สาหรับข้ อมูลย้ อนหลังไม่เกิน 12 เดือน ธนาคาร
จะแจ้ งข้ อมูลให้ ลกู ค้ าทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร นับจากวันที่ธนาคารได้ รับคาขอ
จากลูกค้ า

15 วันทาการ

 รายการเดินบัญชีเงินฝาก (Bank Statement) สาหรับข้ อมูลย้ อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
ธนาคารจะแจ้ งข้ อมูลให้ ลกู ค้ าทราบเป็ นลายลักษณ์ นับจากวันที่ธนาคารได้ รับคา
ขอจากลูกค้ า

1 วันทาการ

หมายเหตุ

ระยะเวลาดาเนินการ ให้ นบั แต่วนั ทาการถัดจากวันที่ธนาคารได้ รับแจ้ ง หรื อได้ รับหนังสือ หรื อใบคาขอที่มี
ข้ อมูล พร้ อมเอกสารประกอบการดาเนินการที่ครบถ้ วนจากลูกค้ า (แล้ วแต่กรณี)



มาตรฐานการให้ บริ การดังกล่าวข้ างต้ นถื อเป็ นความมุ่งมั่นของธนาคารที่จะให้ บริ การอย่างมีประสิทธิ ภาพและ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ รับบริ การที่สะดวก รวดเร็ ว และทราบถึงการดาเนินงานของ
ธนาคารได้ อย่างไรก็ดี มาตรฐานการให้ บริ การดังกล่าวจะต้ องคานึงถึงความถูกต้ องและครบถ้ วนของข้ อเท็จจริ ง
และ/หรื อข้ อมูลรวมถึงความร่วมมือของลูกค้ า ตลอดจนเหตุสดุ วิสยั เหตุการณ์ที่ธนาคารไม่สามารถป้องกันได้ และ/
หรื อเหตุการณ์ที่ธนาคารต้ องปฏิบตั ิตามแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของธนาคารเป็ นรายกรณีไป



ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการแก้ ไข หรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูล เนือ้ หา เงื่ อนไข หรื อข้ อกาหนดใดๆ ในมาตรฐานการ
ให้ บริ การดังกล่าวโดยไม่จาเป็ นต้ องบอกกล่าวให้ ทราบล่วงหน้ า ในกรณีที่เกิดความล่าช้ า ความคลาดเคลื่อน และ/
หรื อความบกพร่ องไม่ว่าในกรณี ใดอันเป็ นเหตุทาให้ ธนาคารไม่สามารถดาเนินการตามมาตรฐานการให้ บริ การ
ดังกล่าวได้ ธนาคารจะแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบถึงความคืบหน้ าในการแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวรวมถึงกาหนดระยะเวลาใน
การดาเนินการแล้ วเสร็ จ ทังนี
้ ้ ธนาคารไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อลูกค้ า ผู้ใช้ บริ การ และ/หรื อบุคคลอื่นใด และธนาคาร
ไม่มีความรับผิดชอบในการชดใช้ ความเสียหาย ความสูญหาย ค่าสินไหมทดแทน การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ การ
สูญเสียกาไร และ/หรื อความรับผิดใดๆ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม อันเนื่องมาจากการเรี ยกร้ องใดๆ ไม่ว่าในทาง
สัญญา ในทางละเมิด รวมถึง ความประมาท หรื อเหตุอื่นใด แม้ ว่าธนาคารจะได้ รับแจ้ งจากลูกค้ า ผู้ใช้ บริ การ และ/
หรื อบุคคลอื่นใดว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ ้นได้ ก็ตาม



การปฏิบัติตามมาตรฐานการให้ บริ การดังกล่าวข้ างต้ น ไม่มีผลกระทบต่อหน้ าที่ของธนาคารในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้ อตกลง หรื อข้ อสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องแต่อย่างใด

