
                                                            ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบับริกำรบิซ ไอแบงกก้ิ์งประเภทต่ำง ๆ 

 
 

หนา้ 1 / 2 

ข้อก ำหนดเกีย่วกบับริกำร BIZ Payroll 
 

ขอ้ก าหนดน้ีเป็นขอ้ตกลงและเง่ือนไขเก่ียวกบับริการ BIZ Payroll ระหวา่งผูข้อใชบ้ริการ หรือ “ผูข้อ” กบั ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) หรือ “ธนาคาร” โดย
ผูข้อตกลงผกูพนัตามขอ้ก าหนดน้ีทุกประการ 
1. กำรให้บริกำร 

BIZ Payroll เป็นบริการท่ีผูข้อตกลงให้ธนาคารหกัเงินออกจากบญัชีเงินฝากของผูข้อ เพ่ือจ่ายเงินเดือน ค่าจา้ง หรือค่าตอบแทนอ่ืนๆ (“เงินเดือน”) ให้แก่
พนกังานหรือลูกจา้งของผูข้อ (“พนกังาน”) ท่ีมีบญัชีอยูก่บัธนาคารหรือธนาคารอ่ืน ตามท่ีผูข้อไดต้กลงไวก้บัพนกังาน และตามวิธีการท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดน้ี 

2. เงือ่นไขและขั้นตอนกำรให้บริกำร 
2.1 ผูข้อตอ้งจดัส่งขอ้มูลรายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบับญัชีเงินฝากของพนกังาน ท่ีตอ้งการให้ธนาคารด าเนินการโอนเงินเขา้ในแต่ละคราว ไดแ้ก่ (1) ช่ือธนาคาร

ผูรั้บโอน (2) ช่ือบญัชี (3) เลขท่ีบญัชี (4) วนัท่ีเป็นก าหนดจ่ายเงินเดือนและ (5) จ  านวนเงินท่ีผูข้อจะจ่ายให้พนกังานแต่ละราย พร้อมทั้งระบุบญัชีเงินฝากท่ีผู ้
ขอประสงคจ์ะให้ธนาคารหักเงินเพ่ือการจ่ายเงินดงักล่าว แต่ทั้งน้ี หากพนักงานไดส้มคัรใช้บริการพร้อมเพยไ์วก้บัธนาคารใดก็ตาม ผูข้ออาจเลือกขอให้
ธนาคารด าเนินการโอนเงินโดยระบุหมายเลขโทรศพัทมื์อถือ หรือหมายเลขประจ าตวัประชาชน หรือหมายเลขหรือขอ้มูลอ่ืนใดของพนกังานท่ีสามารถใช้
อา้งอิงได ้ภายใตบ้ริการพร้อมเพยด์งักล่าว  (“โอนเงินพร้อมเพย”์)  แทนการระบุรายละเอียดตาม (1), (2) และ (3) ก็ได ้ 

2.2 ผูข้อตอ้งจดัส่งขอ้มูลดงักล่าวในขอ้ 2.1 ดว้ยวิธีการดงัต่อไปน้ี 
(ก)  Upload ขอ้มูลการจ่ายเงินเดือนจาก computer ของผูข้อผา่นบริการบิซ ไอแบงกก้ิ์งมายงัธนาคาร หรือ 
(ข)  กรอกขอ้มูลผา่นหนา้จอบริการบิซ ไอแบงกก้ิ์งโดยตรง 

โดยอาจส่งขอ้มูลทั้งหมดมาในชุดขอ้มูลเดียวหรือหลายชุดขอ้มูล ดงัน้ี  (i) ขอ้มูลของพนกังานท่ีมีบญัชีเงินฝากท่ีธนาคาร (ii) ขอ้มูลของพนกังานท่ีมีบญัชีเงิน
ฝากท่ีธนาคาร หรือท่ีธนาคารอ่ืน หรือ (iii) ขอ้มูลเพื่อการโอนเงินพร้อมเพย ์

2.3 ในกรณีท่ีผูข้อระบุเลขท่ีบญัชีเงินฝากของพนกังาน ธนาคารจะด าเนินการภายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
(1) ธนาคารจะด าเนินการหกับญัชีเงินฝากของผูข้อและน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากของพนกังาน ในวนัท่ี  และตามจ านวนท่ีระบุมาในขอ้มูลท่ีธนาคารได้รับ 
(2) ผูข้อตกลงวา่  ขอ้มูลเลขท่ีบญัชีเงินฝากของพนกังานท่ีธนาคารไดรั้บจากผูข้อเป็นสาระส าคญัในการโอนเงินเขา้บญัชี โดยธนาคารไม่ตอ้งค  านึงถึงช่ือ

บญัชีเงินฝากนั้นๆ  ดงันั้น เม่ือธนาคารไดน้ าเงินเขา้บญัชีเงินฝากของพนกังานตามขอ้มูลท่ีผูข้อส่งให้ธนาคารแลว้ ให้ถือว่าธนาคารไดป้ฏิบติัไปโดย
ถูกตอ้งทุกประการ หากมีขอ้ผิดพลาดใดๆ เกิดข้ึน ธนาคารไม่ตอ้งรับผิดชอบแต่อยา่งใด 

(3) ผูข้อตกลงวา่ ในกรณีท่ีชุดขอ้มูลท่ีธนาคารไดรั้บประกอบดว้ยพนกังานทุกราย  หรือบางรายท่ีมีบญัชีเงินฝากอยูก่บัธนาคารอ่ืน ธนาคารจะด าเนินการ
โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของพนกังานทั้งหมดในชุดขอ้มูลดงักล่าวน้ี ผ่านบริการโอนเงินเขา้บญัชีรายยอ่ยระหว่างธนาคาร (SMART) โดยผูข้อตกลง
ผกูพนัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบับริการโอนเงินเขา้บญัชีรายยอ่ยระหวา่งธนาคาร (SMART) ในกรณีน้ี วนัท่ีเป็นก าหนดจ่ายเงินเดือนตามขอ้ 2.1 จะตอ้ง
เป็นวนัท าการธนาคาร 

2.4 ในกรณีท่ีผูข้อจดัส่งชุดขอ้มูลเพ่ือโอนเงินพร้อมเพย ์ธนาคารจะด าเนินการหักบญัชีเงินฝากของผูข้อ ในวนัท่ีและตามจ านวนท่ีระบุมาในขอ้มูลท่ีธนาคาร
ไดรั้บซ่ึงตอ้งเป็นวนัท าการธนาคาร โดย  

(1) หากบญัชีเงินฝากของพนกังานอยูท่ี่ธนาคาร  ธนาคารจะด าเนินการน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากของพนกังาน หรือ 
(2) หากบญัชีเงินฝากของพนกังานอยูท่ี่ธนาคารอ่ืน  ธนาคารจะส่งขอ้มูลให้แก่ผูจ้ดัการระบบเพ่ือให้  ผูจ้ดัการระบบส่งขอ้มูลให้แก่ธนาคารท่ีพนกังานมี

บญัชีเงินฝาก  เพ่ือให้ธนาคารดงักล่าวน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากของพนกังาน 
(3) ในกรณีท่ีผูจ้ดัการระบบส่งขอ้มูลคืนให้แก่ธนาคาร เน่ืองจากการโอนเงินไม่สามารถด าเนินการได ้ธนาคารจะคืนเงินตามจ านวนท่ีขอโอน เขา้บญัชี

เงินฝากของผูข้อภายในวนัท่ีธนาคารไดรั้บขอ้มูลส่งคืน 
2.5 ในกรณีตาม ขอ้ 2.3(3) หรือ 2.4(2) ผูข้อรับทราบว่า ธนาคารเป็นแต่เพียงผูส่้งขอ้มูลรายละเอียดท่ีผูข้อส่งให้แก่  ธนาคารตามขอ้ 2.1 ไปยงัผูจ้ดัการระบบ  

และธนาคารไม่ตอ้งรับผิดชอบในความเสียหาย ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด าเนินการหรือไม่ด าเนินการโอนเงินตามขอ้มูลดงักล่าว 
2.6 ผูข้อจะตอ้งน าเงินเท่ากบัจ านวนเงินเดือนท่ีตอ้งจ่าย พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมบริการตามอตัราท่ีก าหนดบนหน้าจอบริการ บิซ ไอแบงก์ก้ิง เขา้ฝากไวใ้นบญัชี

เงินฝากท่ีผูข้อระบุให้ธนาคารหกัเงินเพ่ือจ่ายเงินเดือนภายในเวลาท่ีธนาคารก าหนด เพ่ือให้ธนาคารสามารถหกัเงินและด าเนินการโอนเงินให้แก่พนกังานทุก
รายในวนัท่ีผูข้อก าหนดได้ หากเงินในบญัชีเงินฝากของผูข้อมีไม่เพียงพอ ธนาคารจะระงบัการโอนเงินให้แก่พนกังานทุกราย  ในกรณีดงักล่าว ผูข้อไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากธนาคาร และผูข้อตอ้งรับผิดชอบทุกประการหากพนกังานมีขอ้เรียกร้องใดๆ 

2.7 ผูข้อสามารถขอรับรายงานผลการโอนเงินให้แก่พนักงานได้โดยการ download ผ่านระบบบิซ ไอแบงก์ก้ิง ตั้งแต่วนัท าการถดัจากวนัท่ีเป็นก าหนดจ่าย
เงินเดือน. 
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ข้อก ำหนดเกีย่วกบับริกำร BIZ Direct Credit (Batch)  
 

ขอ้ก าหนดน้ีเป็นขอ้ตกลงและเง่ือนไขเก่ียวกบับริการ BIZ Direct Credit (Batch) ระหวา่งผูข้อใชบ้ริการ หรือ “ผูข้อ” กบั ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) หรือ 
“ธนาคาร” โดยผูข้อตกลงผกูพนัตามขอ้ก าหนดน้ีทุกประการ 
1. กำรให้บริกำร 

BIZ Direct Credit (Batch) เป็นบริการท่ีผูข้อตกลงให้ธนาคารหกัเงินออกจากบญัชีเงินฝากของผูข้อเพ่ือช าระค่าสินคา้ ค่าบริการ ราคาหลกัทรัพย ์หรือ
ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ให้แก่คู่คา้ของผูข้อ (“คู่คา้”) ท่ีมีบญัชีอยูก่บัธนาคารหรือธนาคารอ่ืน ตามท่ีผูข้อไดต้กลงไวก้บัคู่คา้ และตามวิธีการท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดน้ี 

2. เงือ่นไขและขั้นตอนกำรให้บริกำร 
2.1 ผูข้อตอ้งจดัส่งขอ้มูลรายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบับญัชีเงินฝากของคู่คา้ ท่ีตอ้งการให้ธนาคารด าเนินการโอนเงินเขา้ในแต่ละคราว ไดแ้ก่ (1) ช่ือธนาคารผูรั้บ

โอน  (2) ช่ือบญัชี (3) เลขท่ีบญัชี (4) วนัท่ีเป็นก าหนดช าระ และ (5) จ  านวนเงินท่ีผูข้อจะจ่ายให้คู่คา้แต่ละราย พร้อมทั้งระบุบญัชีเงินฝากท่ีผูข้อประสงคจ์ะ
ให้ธนาคารหกัเงินเพ่ือการจ่ายเงินดงักล่าว แต่ทั้งน้ี หากคู่คา้ไดส้มคัรใชบ้ริการพร้อมเพยไ์วก้บัธนาคารใดก็ตาม ผูข้ออาจเลือกขอให้ธนาคารด าเนินการโอน
เงินโดยระบุหมายเลขโทรศพัทมื์อถือ หรือหมายเลขประจ าตวัประชาชน  หรือหมายเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี หรือหมายเลขหรือขอ้มูลอ่ืนใดของคู่คา้ท่ี
สามารถใชอ้า้งอิงได ้ภายใตบ้ริการพร้อมเพยด์งักล่าว  (“โอนเงินพร้อมเพย”์)  แทนการระบุรายละเอียดตาม (1), (2) และ (3) ก็ได ้

2.2 ผูข้อตอ้งจดัส่งขอ้มูลดงักล่าวในขอ้ 2.1 ดว้ยวิธีการดงัต่อไปน้ี 
(ก)  Upload ขอ้มูลการช าระเงินจาก computer ของผูข้อผา่นบริการบิซ ไอแบงกก้ิ์งมายงัธนาคาร หรือ 
(ข)  กรอกขอ้มูลผา่นหนา้จอบริการบิซ ไอแบงกก้ิ์งโดยตรง 

โดยอาจส่งขอ้มูลทั้งหมดมาในชุดขอ้มูลเดียวหรือหลายชุดขอ้มูล ดงัน้ี  (i) ขอ้มูลของคู่คา้ท่ีมีบญัชีเงินฝากท่ีธนาคาร (ii) ขอ้มูลของคู่คา้ท่ีมีบญัชีเงินฝากท่ี
ธนาคารหรือธนาคารอ่ืน หรือ (iii) ขอ้มูลเพื่อการโอนเงินพร้อมเพย ์

2.3 ในกรณีท่ีผูข้อระบุเลขท่ีบญัชีเงินฝากของคู่คา้ ธนาคารจะด าเนินการภายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
(1) ธนาคารจะด าเนินการหกับญัชีเงินฝากของผูข้อและน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากของคู่คา้ ในวนัท่ีและตามจ านวนท่ีระบุมาในขอ้มูลท่ีธนาคารไดรั้บ 
(2) ผูข้อตกลงวา่  ขอ้มูลเลขท่ีบญัชีเงินฝากของคู่คา้ท่ีธนาคารไดรั้บจากผูข้อเป็นสาระส าคญัในการโอนเงินเขา้บญัชี โดยธนาคารไม่ตอ้งค  านึงถึงช่ือบญัชี

เงินฝากนั้นๆ  ดงันั้น เม่ือธนาคารไดน้ าเงินเขา้บญัชีเงินฝากของคู่คา้ตามขอ้มูลท่ีผูข้อส่งให้ธนาคารแลว้ ให้ถือวา่ธนาคารไดป้ฏิบติัไปโดยถูกตอ้งทุก
ประการ หากมีขอ้ผิดพลาดใดๆ เกิดข้ึน ธนาคารไม่ตอ้งรับผิดชอบแต่อยา่งใด 

(3) ผูข้อตกลงวา่ ในกรณีท่ีชุดขอ้มูลท่ีธนาคารไดรั้บประกอบดว้ยคู่คา้ทุกราย หรือบางรายท่ีมีบญัชีเงินฝากอยูก่บัธนาคารอ่ืน ธนาคารจะด าเนินการโอน
เงินเขา้บญัชีเงินฝากของคู่คา้ทั้งหมดในชุดขอ้มูลดงักล่าวน้ี ผา่นบริการโอนเงินเขา้บญัชีรายยอ่ยระหวา่งธนาคาร (SMART) โดยผูข้อตกลงผกูพนัตาม
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบับริการโอนเงินเขา้บญัชีรายยอ่ยระหวา่งธนาคาร (SMART) ในกรณีน้ี วนัท่ีเป็นก าหนดช าระเงินตามขอ้ 2.1 จะตอ้งเป็นวนัท าการ
ธนาคาร 

2.4 ในกรณีท่ีผูข้อจดัส่งชุดขอ้มูลเพื่อโอนเงินพร้อมเพย ์ธนาคารจะด าเนินการหกับญัชีเงินฝากของผูข้อ ในวนัท่ี   
และตามจ านวนท่ีระบุมาในขอ้มูลท่ีธนาคารไดรั้บซ่ึงตอ้งเป็นวนัท าการธนาคาร โดย  
(1) หากบญัชีเงินฝากของคู่คา้อยูท่ี่ธนาคาร  ธนาคารจะด าเนินการน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากของคู่คา้หรือ 
(2) หากบญัชีเงินฝากของคู่คา้อยูท่ี่ธนาคารอ่ืน  ธนาคารจะส่งขอ้มูลให้แก่ผูจ้ดัการระบบเพ่ือให้ผูจ้ดัการระบบส่งขอ้มูลให้แก่ธนาคารท่ีคู่คา้มีบญัชีเงินฝาก  

เพ่ือให้ธนาคารดงักล่าวน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากของคู่คา้ 
(3) ในกรณีท่ีผูจ้ดัการระบบส่งขอ้มูลคืนให้แก่ธนาคาร เน่ืองจากการโอนเงินไม่สามารถด าเนินการได ้ธนาคารจะคืนเงินตามจ านวนท่ีขอโอน เขา้บญัชี

เงินฝากของผูข้อภายในวนัท่ีธนาคารไดรั้บขอ้มูลส่งคืน 
2.5 ในกรณีตาม ขอ้ 2.3 (3)  หรือ 2.4 (2) ผูข้อรับทราบวา่ ธนาคารเป็นแต่เพียงผูส่้งขอ้มูลรายละเอียดท่ีผูข้อส่งให้แก่  ธนาคารตามขอ้ 2.1 ไปยงัผูจ้ดัการระบบ  

และธนาคารไม่ตอ้งรับผิดชอบในความเสียหาย ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด าเนินการหรือไม่ด าเนินการโอนเงินตามขอ้มูลดงักล่าว 
2.6 ผูข้อจะตอ้งน าเงินเท่ากบัจ านวนเงินท่ีตอ้งช าระ พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมบริการตามอตัราท่ีก าหนดบนหนา้จอบริการ บิซ ไอแบงกก้ิ์ง เขา้ฝากไวใ้นบญัชีเงิน

ฝากท่ีผูข้อระบุให้ธนาคารหกัเงินเพ่ือช าระภายในเวลาท่ีธนาคารก าหนด เพ่ือให้ธนาคารสามารถหกัเงินและด าเนินการโอนเงินให้แก่คู่คา้ทุกรายในวนัท่ีผูข้อ
ก าหนดได ้หากเงินในบญัชีเงินฝากของผูข้อมีไม่เพียงพอ ธนาคารจะระงบัการโอนเงินให้แก่คู่คา้ทุกราย  ในกรณีดงักล่าว ผูข้อไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆ จากธนาคาร และผูข้อตอ้งรับผิดชอบทุกประการหากคู่คา้มีขอ้เรียกร้องใดๆ 

2.7 ผูข้อสามารถขอรับรายงานผลการโอนเงินให้แก่คู่คา้ไดโ้ดยการ download ผา่นระบบบิซ ไอแบงกก้ิ์ง ตั้งแต่วนัท าการถดัจากวนัท่ีเป็นก าหนดช าระเงิน  
 


