
มาตรฐานระยะเวลาให้บริการ 
บริการทางการเงนิ ระยะเวลาด าเนินการ 

ด้านการรับและดูแลเร่ืองร้องเรียน  
1.  การยืนยนัการรับเร่ืองร้องเรียนผา่นช่องทางการร้องเรียนตา่งๆ  

 การร้องเรียนผา่นช่องทาง Call  Center ทนัที 

 การร้องเรียนผา่นช่องทาง Website 1 วนัท าการ 

 การร้องเรียนช่องทาง Facebook 1 วนัท าการ 

 การร้องเรียนผา่นช่องทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 1 วนัท าการ 

 การร้องเรียนผา่นช่องทาง จดหมาย (by hand/ไปรษณีย์) 2 วนัท าการ 

 การร้องเรียนผา่นเจ้าหน้าที่ ณ ที่ท าการส านกังานใหญ่หรือสาขา ทนัที 

2.  การแจ้งยตุิหรือความคืบหน้าในการด าเนินการเพื่อแก้ไขเร่ืองร้องเรียนส าหรับทกุช่อง
ทางการร้องเรียน   

 

 ธนาคารจะด าเนินการแก้ไขเร่ืองร้องเรียน หรือแจ้งผลความคืบหน้าในกรณีที่
ธนาคารยงัด าเนินการแก้ไขเร่ืองร้องเรียนไมแ่ล้วเสร็จ 

14 วนัท าการ 

ด้านสนิเชื่อ  
3.  การไถ่ถอนหลกัประกนัส าหรับลกูค้าบคุคลธรรมดารายยอ่ย  

 กรณีช าระหนีเ้สร็จสิน้ ธนาคารจะด าเนินการและแจ้งลกูค้าให้มาไถ่ถอนได้ 15 วนัท าการ 

 กรณี Refinance ธนาคารจะด าเนินการและแจ้งลกูค้าให้มาไถ่ถอนได้ 15 วนัท าการ 

4.  การโอนกรรมสทิธ์ิให้ผู้ เช่าซือ้รถยนต์/รถจกัรยานยนต์ ส าหรับลกูค้าบคุคลธรรมดาราย
ยอ่ย เมื่อช าระหนีเ้สร็จสิน้ ธนาคารจะด าเนินการจนพร้อมโอนกรรมสทิธ์ิให้ลกูค้า 

15 วนัท าการ 

5. การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี ้ส าหรับสนิเช่ือบคุคลธรรมดารายยอ่ย ธนาคารจะแจ้ง
ผลการพิจารณาเบือ้งต้นให้ลกูค้าทราบ นบัจากวนัท่ีธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วน 

25 วนัท าการ 

6. การออกหนงัสอืยืนยนัการช าระหนีเ้สร็จสิน้ ส าหรับลกูค้าบคุคลธรรมดารายยอ่ย 7 วนัท าการ 
7. การขอตรวจสอบสถานะบญัชีสนิเช่ือของลกูค้าบคุคลธรรมดารายยอ่ย (เช่น เงินต้น

คงเหลอื คา่งวดที่ถงึก าหนดช าระ)   

 

 ทางวาจา ธนาคารจะแจ้งข้อมลู สถานะบญัชี/เงินต้นคงเหลอื/คา่งวด/ยอดช าระ/วนั
ครบก าหนดช าระให้ลกูค้าทราบ นบัจากลกูค้าพิสจูน์ตวัตนกบัธนาคารครบถ้วน
ถกูต้อง 

ทนัที 

 ลายลกัษณ์อกัษร ธนาคารจะแจ้งข้อมลู สถานะบญัชี/เงินต้นคงเหลอื/คา่งวด/ยอด
ช าระ/วนัครบก าหนดช าระให้ลกูค้าทราบ 

15 วนัท าการ 

ด้านเงนิฝาก 

8.  การท าธุรกรรม ฝาก/ถอนเงินสด ผา่นเคร่ือง ATM/CDM  ภายในธนาคารเดียวกนั แตเ่กิด
ข้อผิดพลาด ไมไ่ด้รับเงินหรือยอดเงินไมต่รงกบัท่ีท ารายการ  (ไมร่วมกรณีที่สงสยัวา่เป็น 
Fraud หรือ ทจุริต) 

 

 



 

บริการทางการเงนิ ระยะเวลาด าเนินการ 

 กรุงเทพ และปริมณฑล ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้
ถกูต้อง (ถ้าม)ี 

ไมม่ีบริการ 

 ต่างจังหวดั ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถกูต้อง (ถ้าม)ี ไมม่ีบริการ 

9.  การท าธุรกรรม ฝาก/ถอน เงินสด ผา่นเคร่ือง  ATM/CDM ตา่งธนาคาร แตเ่กิด
ข้อผิดพลาด ไมไ่ด้รับเงินหรือยอดเงินไมต่รงกบัท่ีท ารายการ (ไมร่วมกรณีที่สงสยัวา่เป็น 
Fraud หรือ ทจุริต) 

 

 กรุงเทพ และปริมณฑล ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้
ถกูต้อง (ถ้าม)ี 

7 วนัท าการ 

 ต่างจังหวดั ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถกูต้อง (ถ้าม)ี 10 วนัท าการ 

10. การท าธุรกรรมโอนเงินหรือเตมิเงินเข้ากระเป๋าอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Wallet) ผา่นช่องทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ ATM/CDM/Internet/Mobile Banking แตเ่กิดข้อผิดพลาดระบบขดัข้อง 
ไมไ่ด้รับเงิน ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถกูต้อง (ถ้าม)ี 

 

 กรณีเลอืกใช้บริการพร้อมเพย์ 3 วนัท าการ 

 กรณีเลอืกใช้บริการอื่นที่ไมใช่พร้อมเพย์ 5 วนัท าการ 

11. การขอตรวจสอบการโอนเงินผิดบญัชี, การโอนเงิน/เติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ 
(e-Wallet)  (ไมร่วมกรณีที่สงสยัวา่เป็น fraud หรือ ทจุริต) ธนาคารจะตรวจสอบและแจ้ง
ผลการติดตามให้ลกูค้าทราบ กรณีตา่งๆ ดงันี ้

 

 กรณีโอนเงินภายในธนาคารเดียวกนั 

 กรณีโอนเงินตา่งธนาคาร 

 กรณีโอนเงิน/เตมิเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Wallet) 

7 วนัท าการ 
15 วนัท าการ 
20 วนัท าการ 

ด้านบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ 

12. การอายดับตัรอเิลก็ทรอนิกส ์  

 บตัร ATM ธนาคารจะด าเนินการอายดับตัร ATM ภายในเวลา 5 นาที นบัแตเ่วลาที่
ลกูค้าผู้ ถือบตัรแจ้งทางโทรศพัท์ หรือโดยเคร่ืองมือสือ่สารอยา่งอื่นที่ธนาคาร
ก าหนด โดยลกูค้าผู้ ถือบตัรไมต้่องรับผิดชอบในจ านวนเงินท่ีถกูถอนภายหลงัจาก
การอายดั 

5 นาท ี

 บตัร Debit ธนาคารจะด าเนินการอายดับตัร Debit ภายในเวลา 5 นาที นบัแตเ่วลา
ที่ลกูค้าผู้ ถือบตัรแจ้งทางโทรศพัท์ หรือโดยเคร่ืองมือสือ่สารอยา่งอื่นท่ีธนาคาร
ก าหนด โดยลกูค้าผู้ ถือบตัรไมต้่องรับผิดชอบในจ านวนเงินท่ีถกูถอนภายหลงัจาก
การอายดั 

5 นาท ี

13. การทกัท้วงการช าระเงินของผู้ ถือบตัร (เฉพาะกรณีช าระคา่สนิค้าและบริการในประเทศ
และตา่งประเทศ และกรณีถอนเงินสดจากตู้  ATM ในตา่งประเทศ) 

 

 บตัรเครดติ ลกูค้าควรยื่นขอทกัท้วงรายการใช้บตัรบางรายการท่ีไมถ่กูต้อง ภายใน ไมม่ีบริการ 



 

บริการทางการเงนิ ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา 10 วนั นบัจากวนัท่ีได้รับใบแจ้งยอดรายการใช้บตัร โดยธนาคารจะ
ตรวจสอบและทกัท้วงไปยงัธนาคาร ร้านค้า และแจ้งผลการด าเนินการให้ลกูค้า
ทราบ นบัจากวนัท่ีธนาคารได้รับแจ้งจากลกูค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 บตัรเดบิต ลกูค้าควรยื่นขอทกัท้วงรายการใช้บตัรบางรายการท่ีไมถ่กูต้อง ภายใน
ระยะเวลา 30 วนั นบัจากวนัท่ีลกูค้าท ารายการ โดยธนาคารจะตรวจสอบและ
ทกัท้วงไปยงัธนาคาร ร้านค้า และแจ้งผลการด าเนินการให้ลกูค้าทราบ นบัจากวนัท่ี
ธนาคารได้รับแจ้งจากลกูค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

90 วนั 

14. การตรวจสอบรายการใช้บตัรเดบิต ณ จดุขายภายในประเทศ และการคืนเงินแก่ผู้ ถือบตัร 
  กรณีที่ลกูค้าใช้บตัรเดบิตช าระคา่สนิค้าหรือบริการภายในประเทศด้วยเคร่ืองรูด
บตัร แตข่ณะท ารายการ ณ จดุขาย เคร่ืองรูดบตัรหรือระบบเครือขา่ยของธนาคารขดัข้อง 
สง่ผลให้ลกูค้าถกูตดัเงินจากบญัชี แตร้่านค้าไมไ่ด้รับแจ้งยืนยนัการท ารายการส าเร็จ  
ธนาคารจะตรวจสอบและคืนเงินให้แก่ลกูค้าดงันี ้

 

 กรณีท ารายการในวนัและเวลาท าการของธนาคาร 
 หากเกิดเหตขุดัข้อง และธนาคารผู้ ถือบตัรได้รับแจ้งการยกเลกิรายการจาก

ธนาคารร้านค้า ภายในเวลา 12:00 น.  ธนาคารจะคืนเงินให้ลกูค้าภายในวนัท่ี
ท ารายการ 

 หากเกิดเหตขุดัข้อง และธนาคารผู้ ถือบตัรได้รับแจ้งการยกเลกิรายการจาก
ธนาคารร้านค้า หลงัเวลา 12:00 น.  ธนาคารจะคืนเงินให้ลกูค้าภายในวนัท า
การถดัไป 

 
  วนัท่ีท ารายการ 

 
 

  1 วนัท าการ 
 

 กรณีท ารายการนอกวนัและเวลาท าการของธนาคาร 
 ธนาคารจะคืนเงินให้ลกูค้าภายในวนัท าการถดัไป 

 
1 วนัท าการ 

ด้านบริการทั่วไป 

15. การขอข้อมลูประเภทตา่งๆ ส าหรับลกูค้าบคุคลธรรมดารายยอ่ย  

 การค านวณดอกเบีย้บตัรกดเงินสด ส าหรับข้อมลูย้อนหลงัไมเ่กิน 3 รอบบญัชี 
ธนาคารจะแจ้งข้อมลูให้ลกูค้าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรนบัจากวนัท่ีธนาคารได้รับ
ค าขอจากลกูค้า 

7 วนัท าการ 

 การค านวณดอกเบีย้สนิเช่ือ/เช่าซือ้ ส าหรับข้อมลูย้อนหลงัไมเ่กิน 12 เดือน ธนาคาร
จะแจ้งข้อมลูให้ลกูค้าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร นบัจากวนัท่ีธนาคารได้รับค าขอ
จากลกูค้า 

15 วนัท าการ 

 รายการเดินบญัชีเงินฝาก (Bank Statement) ส าหรับข้อมลูย้อนหลงัไมเ่กิน 6 เดือน 
ธนาคารจะแจ้งข้อมลูให้ลกูค้าทราบเป็นลายลกัษณ์ นบัจากวนัท่ีธนาคารได้รับค า
ขอจากลกูค้า 

1 วนัท าการ 

 
หมายเหต ุ  ระยะเวลาด าเนินการ ให้นบัแตว่นัท าการถดัจากวนัท่ีธนาคารได้รับแจ้ง หรือได้รับหนงัสอื หรือใบค าขอที่มี

ข้อมลู พร้อมเอกสารประกอบการด าเนินการท่ีครบถ้วนจากลกูค้า (แล้วแตก่รณี) 



 

 
 มาตรฐานการให้บริการดงักล่าวข้างต้นถือเป็นความมุ่งมั่นของธนาคารที่จะให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและ

ตอบสนองความต้องการของลกูค้า ทัง้นี ้เพื่อให้ลกูค้าได้รับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และทราบถึงการด าเนินงานของ

ธนาคารได้ อย่างไรก็ดี มาตรฐานการให้บริการดงักลา่วจะต้องค านึงถึงความถูกต้องและครบถ้วนของข้อเท็จจริง

และ/หรือข้อมลูรวมถึงความร่วมมือของลกูค้า ตลอดจนเหตสุดุวิสยั เหตกุารณ์ที่ธนาคารไม่สามารถป้องกนัได้ และ/

หรือเหตกุารณ์ที่ธนาคารต้องปฏิบตัิตามแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอยา่งตอ่เนื่องของธนาคารเป็นรายกรณีไป 

 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล เนือ้หา เง่ือนไข หรือข้อก าหนดใดๆ ในมาตรฐานการ

ให้บริการดงักลา่วโดยไมจ่ าเป็นต้องบอกกลา่วให้ทราบลว่งหน้า ในกรณีที่เกิดความลา่ช้า ความคลาดเคลื่อน และ/

หรือความบกพร่องไม่ว่าในกรณีใดอนัเป็นเหตุท าให้ธนาคารไม่สามารถด าเนินการตามมาตรฐานการให้บริการ

ดงักลา่วได้ ธนาคารจะแจ้งให้ลกูค้าทราบถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาดงักลา่วรวมถึงก าหนดระยะเวลาใน

การด าเนินการแล้วเสร็จ ทัง้นี ้ธนาคารไมม่ีความรับผิดใดๆ ตอ่ลกูค้า ผู้ใช้บริการ และ/หรือบคุคลอื่นใด และธนาคาร

ไมม่ีความรับผิดชอบในการชดใช้ความเสยีหาย ความสญูหาย ค่าสินไหมทดแทน การสญูเสียโอกาสทางธุรกิจ การ

สญูเสยีก าไร และ/หรือความรับผิดใดๆ ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม อนัเนื่องมาจากการเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าในทาง

สญัญา ในทางละเมิด รวมถึง ความประมาท หรือเหตอุื่นใด แม้ว่าธนาคารจะได้รับแจ้งจากลกูค้า ผู้ ใช้บริการ และ/

หรือบคุคลอื่นใดวา่อาจจะเกิดความเสยีหายดงักลา่วขึน้ได้ก็ตาม  

 การปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการดงักล่าวข้างต้น ไม่มีผลกระทบต่อหน้าที่ของธนาคารในการปฏิบัติตาม

กฎหมาย หลกัเกณฑ์ ข้อตกลง หรือข้อสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องแตอ่ยา่งใด 

 

 


