ข้อกำหนดเกี่ยวกับบริกำรบิซ ไอแบงก์กิ้งประเภทต่ำง ๆ
ข้ อกำหนดเกีย่ วกับบริกำร BIZ Payroll
ข้อกาหนดนี้เป็ นข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับบริ การ BIZ Payroll ระหว่างผูข้ อใช้บริ การ หรื อ “ผูข้ อ” กับ ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) หรื อ “ธนาคาร” โดย
ผูข้ อตกลงผูกพันตามข้อกาหนดนี้ทุกประการ
1. กำรให้ บริกำร
BIZ Payroll เป็ นบริ การที่ผขู้ อตกลงให้ธนาคารหักเงินออกจากบัญชี เงินฝากของผูข้ อ เพื่อจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อค่าตอบแทนอื่นๆ (“เงินเดือน”) ให้แก่
พนักงานหรื อลูกจ้างของผูข้ อ (“พนักงาน”) ที่มีบญั ชี อยูก่ บั ธนาคารหรื อธนาคารอื่น ตามที่ผขู ้ อได้ตกลงไว้กบั พนักงาน และตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกาหนดนี้
2. เงือ่ นไขและขั้นตอนกำรให้ บริกำร
2.1 ผูข้ อต้องจัดส่งข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับบัญชี เงินฝากของพนักงาน ที่ตอ้ งการให้ธนาคารดาเนิ นการโอนเงินเข้าในแต่ละคราว ได้แก่ (1) ชื่ อธนาคาร
ผูร้ ับโอน (2) ชื่อบัญชี (3) เลขที่บญั ชี (4) วันที่เป็ นกาหนดจ่ายเงินเดือนและ (5) จานวนเงินที่ผขู ้ อจะจ่ายให้พนักงานแต่ละราย พร้ อมทั้งระบุบญั ชี เงินฝากที่ผู ้
ขอประสงค์จะให้ธนาคารหักเงินเพื่ อการจ่ายเงินดังกล่าว แต่ท้ งั นี้ หากพนักงานได้สมัครใช้บริ การพร้ อมเพย์ไว้กบั ธนาคารใดก็ตาม ผูข้ ออาจเลื อกขอให้
ธนาคารดาเนินการโอนเงินโดยระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรื อหมายเลขประจาตัวประชาชน หรื อหมายเลขหรื อข้อมูลอื่นใดของพนักงานที่สามารถใช้
อ้างอิงได้ ภายใต้บริ การพร้อมเพย์ดงั กล่าว (“โอนเงินพร้อมเพย์”) แทนการระบุรายละเอียดตาม (1), (2) และ (3) ก็ได้
2.2 ผูข้ อต้องจัดส่งข้อมูลดังกล่าวในข้อ 2.1 ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
(ก) Upload ข้อมูลการจ่ายเงินเดือนจาก computer ของผูข้ อผ่านบริ การบิซ ไอแบงก์กิ้งมายังธนาคาร หรื อ
(ข) กรอกข้อมูลผ่านหน้าจอบริ การบิซ ไอแบงก์กิ้งโดยตรง
โดยอาจส่งข้อมูลทั้งหมดมาในชุดข้อมูลเดียวหรื อหลายชุดข้อมูล ดังนี้ (i) ข้อมูลของพนักงานที่มีบญั ชีเงินฝากที่ธนาคาร (ii) ข้อมูลของพนักงานที่มีบญั ชี เงิน
ฝากที่ธนาคาร หรื อที่ธนาคารอื่น หรื อ (iii) ข้อมูลเพื่อการโอนเงินพร้อมเพย์
2.3 ในกรณี ที่ผขู้ อระบุเลขที่บญั ชีเงินฝากของพนักงาน ธนาคารจะดาเนิ นการภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ธนาคารจะดาเนินการหักบัญชีเงินฝากของผูข้ อและนาเงินเข้าบัญชีเงินฝากของพนักงาน ในวันที่ และตามจานวนที่ระบุมาในข้อมูลที่ธนาคารได้รับ
(2) ผูข้ อตกลงว่า ข้อมูลเลขที่บญั ชีเงินฝากของพนักงานที่ธนาคารได้รับจากผูข้ อเป็ นสาระสาคัญในการโอนเงินเข้าบัญชี โดยธนาคารไม่ตอ้ งคานึ งถึ งชื่ อ
บัญชีเงินฝากนั้นๆ ดังนั้น เมื่อธนาคารได้นาเงินเข้าบัญชี เงินฝากของพนักงานตามข้อมูลที่ผขู ้ อส่ งให้ธนาคารแล้ว ให้ถือว่าธนาคารได้ปฏิ บตั ิไปโดย
ถูกต้องทุกประการ หากมีขอ้ ผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น ธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดชอบแต่อย่างใด
(3) ผูข้ อตกลงว่า ในกรณี ที่ชุดข้อมูลที่ธนาคารได้รับประกอบด้วยพนักงานทุกราย หรื อบางรายที่มีบญั ชี เงินฝากอยูก่ บั ธนาคารอื่น ธนาคารจะดาเนิ นการ
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของพนักงานทั้งหมดในชุดข้อมูลดังกล่าวนี้ ผ่านบริ การโอนเงินเข้าบัญชี รายย่อยระหว่างธนาคาร (SMART) โดยผูข้ อตกลง
ผูกพันตามข้อกาหนดเกี่ยวกับบริ การโอนเงินเข้าบัญชี รายย่อยระหว่างธนาคาร (SMART) ในกรณี น้ ี วันที่เป็ นกาหนดจ่ายเงินเดือนตามข้อ 2.1 จะต้อง
เป็ นวันทาการธนาคาร
2.4 ในกรณี ที่ผูข้ อจัดส่ งชุดข้อมูลเพื่อโอนเงินพร้ อมเพย์ ธนาคารจะดาเนิ นการหักบัญชี เงินฝากของผูข้ อ ในวันที่ และตามจานวนที่ระบุมาในข้อมูลที่ธนาคาร
ได้รับซึ่งต้องเป็ นวันทาการธนาคาร โดย
(1) หากบัญชีเงินฝากของพนักงานอยูท่ ี่ธนาคาร ธนาคารจะดาเนินการนาเงินเข้าบัญชีเงินฝากของพนักงาน หรื อ
(2) หากบัญชีเงินฝากของพนักงานอยูท่ ี่ธนาคารอื่น ธนาคารจะส่ งข้อมูลให้แก่ผจู ้ ดั การระบบเพื่อให้ ผูจ้ ดั การระบบส่ งข้อมูลให้แก่ธนาคารที่พนักงานมี
บัญชีเงินฝาก เพื่อให้ธนาคารดังกล่าวนาเงินเข้าบัญชี เงินฝากของพนักงาน
(3) ในกรณี ที่ผจู ้ ดั การระบบส่ งข้อมูลคืนให้แก่ธนาคาร เนื่ องจากการโอนเงินไม่สามารถดาเนิ นการได้ ธนาคารจะคืนเงินตามจานวนที่ขอโอน เข้าบัญชี
เงินฝากของผูข้ อภายในวันที่ธนาคารได้รับข้อมูลส่ งคืน
2.5 ในกรณี ตาม ข้อ 2.3(3) หรื อ 2.4(2) ผูข้ อรับทราบว่า ธนาคารเป็ นแต่เพียงผูส้ ่ งข้อมูลรายละเอียดที่ผขู ้ อส่ งให้แก่ ธนาคารตามข้อ 2.1 ไปยังผูจ้ ดั การระบบ
และธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดชอบในความเสี ยหาย ที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนิ นการหรื อไม่ดาเนิ นการโอนเงินตามข้อมูลดังกล่าว
2.6 ผูข้ อจะต้องนาเงินเท่ากับจานวนเงินเดือนที่ตอ้ งจ่าย พร้อมทั้งค่าธรรมเนี ยมบริ การตามอัตราที่กาหนดบนหน้าจอบริ การ บิซ ไอแบงก์กิ้ง เข้าฝากไว้ในบัญชี
เงินฝากที่ผขู ้ อระบุให้ธนาคารหักเงินเพื่อจ่ายเงินเดือนภายในเวลาที่ธนาคารกาหนด เพื่อให้ธนาคารสามารถหักเงินและดาเนิ นการโอนเงินให้แก่พนักงานทุก
รายในวันที่ผูข้ อกาหนดได้ หากเงินในบัญชี เงิ นฝากของผูข้ อมีไม่เพียงพอ ธนาคารจะระงับการโอนเงิ นให้แก่พนักงานทุกราย ในกรณี ดงั กล่ าว ผูข้ อไม่มี
สิ ทธิเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆ จากธนาคาร และผูข้ อต้องรับผิดชอบทุกประการหากพนักงานมีขอ้ เรี ยกร้องใดๆ
2.7 ผูข้ อสามารถขอรับรายงานผลการโอนเงินให้แก่พนักงานได้โดยการ download ผ่านระบบบิซ ไอแบงก์กิ้ง ตั้งแต่วนั ทาการถัดจากวันที่เป็ นกาหนดจ่าย
เงินเดือน.
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ข้อกำหนดเกี่ยวกับบริกำรบิซ ไอแบงก์กิ้งประเภทต่ำง ๆ
ข้ อกำหนดเกีย่ วกับบริกำร BIZ Direct Credit (Batch)
ข้อกาหนดนี้เป็ นข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับบริ การ BIZ Direct Credit (Batch) ระหว่างผูข้ อใช้บริ การ หรื อ “ผูข้ อ” กับ ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) หรื อ
“ธนาคาร” โดยผูข้ อตกลงผูกพันตามข้อกาหนดนี้ ทุกประการ
1. กำรให้ บริกำร
BIZ Direct Credit (Batch) เป็ นบริ การที่ผขู ้ อตกลงให้ธนาคารหักเงินออกจากบัญชี เงินฝากของผูข้ อเพื่อชาระค่าสิ นค้า ค่าบริ การ ราคาหลักทรัพย์ หรื อ
ค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่คู่คา้ ของผูข้ อ (“คู่คา้ ”) ที่มีบญั ชี อยูก่ บั ธนาคารหรื อธนาคารอื่น ตามที่ผขู ้ อได้ตกลงไว้กบั คู่คา้ และตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกาหนดนี้
2. เงือ่ นไขและขั้นตอนกำรให้ บริกำร
2.1 ผูข้ อต้องจัดส่งข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับบัญชี เงินฝากของคู่คา้ ที่ตอ้ งการให้ธนาคารดาเนิ นการโอนเงินเข้าในแต่ละคราว ได้แก่ (1) ชื่อธนาคารผูร้ ับ
โอน (2) ชื่อบัญชี (3) เลขที่บญั ชี (4) วันที่เป็ นกาหนดชาระ และ (5) จานวนเงินที่ผขู ้ อจะจ่ายให้คู่คา้ แต่ละราย พร้อมทั้งระบุบญั ชี เงินฝากที่ผขู ้ อประสงค์จะ
ให้ธนาคารหักเงินเพื่อการจ่ายเงินดังกล่าว แต่ท้ งั นี้ หากคู่คา้ ได้สมัครใช้บริ การพร้อมเพย์ไว้กบั ธนาคารใดก็ตาม ผูข้ ออาจเลือกขอให้ธนาคารดาเนิ นการโอน
เงินโดยระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรื อหมายเลขประจาตัวประชาชน หรื อหมายเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี หรื อหมายเลขหรื อข้อมูลอื่นใดของคู่คา้ ที่
สามารถใช้อา้ งอิงได้ ภายใต้บริ การพร้อมเพย์ดงั กล่าว (“โอนเงินพร้อมเพย์”) แทนการระบุรายละเอียดตาม (1), (2) และ (3) ก็ได้
2.2 ผูข้ อต้องจัดส่งข้อมูลดังกล่าวในข้อ 2.1 ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
(ก) Upload ข้อมูลการชาระเงินจาก computer ของผูข้ อผ่านบริ การบิซ ไอแบงก์กิ้งมายังธนาคาร หรื อ
(ข) กรอกข้อมูลผ่านหน้าจอบริ การบิซ ไอแบงก์กิ้งโดยตรง
โดยอาจส่งข้อมูลทั้งหมดมาในชุดข้อมูลเดียวหรื อหลายชุดข้อมูล ดังนี้ (i) ข้อมูลของคู่คา้ ที่มีบญั ชีเงินฝากที่ธนาคาร (ii) ข้อมูลของคู่คา้ ที่มีบญั ชี เงินฝากที่
ธนาคารหรื อธนาคารอื่น หรื อ (iii) ข้อมูลเพื่อการโอนเงินพร้อมเพย์
2.3 ในกรณี ที่ผขู้ อระบุเลขที่บญั ชีเงินฝากของคู่คา้ ธนาคารจะดาเนิ นการภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ธนาคารจะดาเนิ นการหักบัญชีเงินฝากของผูข้ อและนาเงินเข้าบัญชี เงินฝากของคู่คา้ ในวันที่และตามจานวนที่ระบุมาในข้อมูลที่ธนาคารได้รับ
(2) ผูข้ อตกลงว่า ข้อมูลเลขที่บญั ชี เงินฝากของคู่คา้ ที่ธนาคารได้รับจากผูข้ อเป็ นสาระสาคัญในการโอนเงินเข้าบัญชี โดยธนาคารไม่ตอ้ งคานึ งถึงชื่อบัญชี
เงินฝากนั้นๆ ดังนั้น เมื่อธนาคารได้นาเงินเข้าบัญชี เงินฝากของคู่คา้ ตามข้อมูลที่ผขู ้ อส่ งให้ธนาคารแล้ว ให้ถือว่าธนาคารได้ปฏิบตั ิไปโดยถูกต้องทุก
ประการ หากมีขอ้ ผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น ธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดชอบแต่อย่างใด
(3) ผูข้ อตกลงว่า ในกรณี ที่ชุดข้อมูลที่ธนาคารได้รับประกอบด้วยคู่คา้ ทุกราย หรื อบางรายที่มีบญั ชี เงินฝากอยูก่ บั ธนาคารอื่น ธนาคารจะดาเนินการโอน
เงินเข้าบัญชี เงินฝากของคู่คา้ ทั้งหมดในชุดข้อมูลดังกล่าวนี้ ผ่านบริ การโอนเงินเข้าบัญชี รายย่อยระหว่างธนาคาร (SMART) โดยผูข้ อตกลงผูกพันตาม
ข้อกาหนดเกี่ยวกับบริ การโอนเงินเข้าบัญชี รายย่อยระหว่างธนาคาร (SMART) ในกรณี น้ ี วันที่เป็ นกาหนดชาระเงินตามข้อ 2.1 จะต้องเป็ นวันทาการ
ธนาคาร
2.4 ในกรณี ที่ผขู้ อจัดส่งชุดข้อมูลเพื่อโอนเงินพร้อมเพย์ ธนาคารจะดาเนินการหักบัญชีเงินฝากของผูข้ อ ในวันที่
และตามจานวนที่ระบุมาในข้อมูลที่ธนาคารได้รับซึ่งต้องเป็ นวันทาการธนาคาร โดย
(1) หากบัญชีเงินฝากของคู่คา้ อยูท่ ี่ธนาคาร ธนาคารจะดาเนิ นการนาเงินเข้าบัญชี เงินฝากของคู่คา้ หรื อ
(2) หากบัญชีเงินฝากของคู่คา้ อยูท่ ี่ธนาคารอื่น ธนาคารจะส่ งข้อมูลให้แก่ผจู ้ ดั การระบบเพื่อให้ผจู ้ ดั การระบบส่ งข้อมูลให้แก่ธนาคารที่คู่คา้ มีบญั ชีเงินฝาก
เพื่อให้ธนาคารดังกล่าวนาเงินเข้าบัญชี เงินฝากของคู่คา้
(3) ในกรณี ที่ผจู ้ ดั การระบบส่ งข้อมูลคืนให้แก่ธนาคาร เนื่ องจากการโอนเงินไม่สามารถดาเนิ นการได้ ธนาคารจะคืนเงินตามจานวนที่ขอโอน เข้าบัญชี
เงินฝากของผูข้ อภายในวันที่ธนาคารได้รับข้อมูลส่ งคืน
2.5 ในกรณี ตาม ข้อ 2.3 (3) หรื อ 2.4 (2) ผูข้ อรับทราบว่า ธนาคารเป็ นแต่เพียงผูส้ ่ งข้อมูลรายละเอียดที่ผขู ้ อส่ งให้แก่ ธนาคารตามข้อ 2.1 ไปยังผูจ้ ดั การระบบ
และธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดชอบในความเสี ยหาย ที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนิ นการหรื อไม่ดาเนิ นการโอนเงินตามข้อมูลดังกล่าว
2.6 ผูข้ อจะต้องนาเงินเท่ากับจานวนเงินที่ตอ้ งชาระ พร้อมทั้งค่าธรรมเนี ยมบริ การตามอัตราที่กาหนดบนหน้าจอบริ การ บิซ ไอแบงก์กิ้ง เข้าฝากไว้ในบัญชีเงิน
ฝากที่ผขู้ อระบุให้ธนาคารหักเงินเพื่อชาระภายในเวลาที่ธนาคารกาหนด เพื่อให้ธนาคารสามารถหักเงินและดาเนิ นการโอนเงินให้แก่คู่คา้ ทุกรายในวันที่ผขู้ อ
กาหนดได้ หากเงินในบัญชี เงินฝากของผูข้ อมีไม่เพียงพอ ธนาคารจะระงับการโอนเงินให้แก่คู่คา้ ทุกราย ในกรณี ดงั กล่าว ผูข้ อไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องค่าเสี ยหาย
ใดๆ จากธนาคาร และผูข้ อต้องรับผิดชอบทุกประการหากคู่คา้ มีขอ้ เรี ยกร้องใดๆ
2.7 ผูข้ อสามารถขอรับรายงานผลการโอนเงินให้แก่คู่คา้ ได้โดยการ download ผ่านระบบบิซ ไอแบงก์กิ้ง ตั้งแต่วนั ทาการถัดจากวันที่เป็ นกาหนดชาระเงิน
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