
ธนาคารทิสโก้ จาํกดั (มหาชน) 

มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการทางการเงิน สาํหรับลกูค้าบคุคลธรรมดารายยอ่ย 

เริ�มใช้ตั !งแตว่นัที� 1 มิถนุายน 2562 

 

บริการทางการเงนิ ระยะเวลาดาํเนินการ 

ด้านการรับและดูแลเรื องร้องเรียน 

1. การยืนยนัการรับเรื�องร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนตา่งๆ  

• การร้องเรียนผ่านช่องทาง Call Center หมายเลขโทรศพัท์ 02 633 6000 ทนัที 

• การร้องเรียนผ่านเจ้าหน้าที� ณ ที�ทําการสํานกังานใหญ่หรือสาขาธนาคาร ทนัที 

• การร้องเรียนผ่านช่องทาง Web site : www.tisco.co.th 1 วนัทําการ 

• การร้องเรียนผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทาง email address : webmaster@tisco.co.th 1 วนัทําการ 

• การร้องเรียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรและจดัส่งทางไปรษณีย์ 7 วนัทําการ 

2. การแจ้งยตุิหรือความคืบหน้าในการดําเนินการเพื�อแก้ไขเรื�องร้องเรียนสําหรับทกุช่องทางการร้องเรียน  

• ธนาคารจะดําเนินการแก้ไขเรื�องร้องเรียน หรือแจ้งผลความคืบหน้าและกําหนดระยะเวลาที�คาดวา่จะแล้วเสร็จ 
ในกรณีที�ธนาคารยงัดําเนินการแก้ไขเรื�องร้องเรียนไม่แล้วเสร็จ 

15 วนัทําการ 

ด้านสินเชื อ 

3. การไถ่ถอนหลกัประกนัสําหรับลกูค้าบคุคลธรรมดารายย่อย  

• กรณีชําระหนี !เสร็จสิ !น ธนาคารจะดําเนินการจนพร้อมให้ลกูค้ามาไถ่ถอนได้ 15 วนัทําการ 

• กรณี Refinance ธนาคารจะดําเนินการจนพร้อมให้ลกูค้ามาไถ่ถอนได้ 25 วนัทําการ 

4. การโอนกรรมสิทธิRให้ผู้ เช่าซื !อรถยนต์/รถจกัรยานยนต์ สําหรับลกูค้าบุคคลธรรมดารายย่อย  เมื�อชําระหนี !เสร็จสิ !น 
ธนาคารจะดําเนินการจนพร้อมโอนกรรมสิทธิRให้ลกูค้า 

15 วนัทําการ 

5. การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี ! สําหรับสินเชื�อบคุคลธรรมดารายย่อย  ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาเบื !องต้นให้
ลกูค้าทราบ นบัจากวนัที�ธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วน 

25 วนัทําการ 

6. การออกหนงัสือยืนยนัการชําระหนี !เสร็จสิ !น สําหรับลกูค้าบคุคลธรรมดารายย่อย  15 วนัทําการ 

7. การขอตรวจสอบสถานะบญัชีสินเชื�อของลกูค้าบคุคลธรรมดารายย่อย (เช่น เงินต้นคงเหลือ ค่างวดที�ถงึกําหนดชําระ)  

• ทางวาจา ธนาคารจะแจ้งข้อมลู สถานะบญัชี/เงินต้นคงเหลือ/คา่งวด/ยอดชําระ/วนัครบกําหนดชําระให้ลูกค้า
ทราบ นบัจากลกูค้าพิสจูน์ตวัตนกบัธนาคารครบถ้วนถกูต้อง (เฉพาะกรณีบญัชีสถานะปกต ิและให้บริการใน
ระหวา่งเวลา 07:00 - 21:00 น.) 

ทนัที 

• ลายลกัษณ์อกัษร ธนาคารจะแจ้งข้อมลู สถานะบญัชี/เงินต้นคงเหลือ/คา่งวด/ยอดชําระ/วนัครบกําหนดชําระให้
ลกูค้าทราบ 

15 วนัทําการ 

ด้านเงนิฝาก 

8. การใช้เครื�องถอนเงิน (ATM) แตเ่กิดข้อผิดพลาด ไม่ได้รับเงินหรือยอดเงินไม่ตรงกบัที�ทํารายการ กรณีทํารายการที�เครื�องของธนาคารเจ้าของบตัร/
เจ้าของบญัชี (ไม่รวมกรณีที�สงสยัว่าเข้าข่ายการทจุริต) 

• กรุงเทพและปริมณฑล  ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี) 5 วนัทําการ 

• ตา่งจงัหวดั  ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถกูต้อง (ถ้ามี) 7 วนัทําการ 
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9. การใช้เครื�องรับฝากเงินหรือถอนเงิน ATM / CDM แตเ่กิดข้อผิดพลาด ไม่ได้รับเงินหรือยอดเงินไม่ตรงกบัที�ทํารายการ กรณีทํารายการที�เครื�องของ
ธนาคารอื�น (ไม่รวมกรณีที�สงสยัว่าเข้าข่ายการทจุริต) 

• กรุงเทพและปริมณฑล  ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี) 7 วนัทําการ 

• ตา่งจงัหวดั  ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถกูต้อง (ถ้ามี) 10 วนัทําการ 

10. การทําธุรกรรมโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์   

• รายการโอนเงินเข้าและออกจากบญัชีธนาคารทสิโก้ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หลงัเวลา 23.00 น. ธนาคารจะ
บนัทกึเป็นรายการของวนัถดัไป 

จะบนัทกึรายการในวนั
ถดัไป 

• การทําธุรกรรมโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ATM / Mobile Banking ก่อนเวลา 22.00 น. แตเ่กิด
ข้อผิดพลาดระบบขดัข้อง ผู้ รับโอนไม่ได้รับเงิน  ธนาคารจะตรวจสอบ และปรับปรุงรายการให้ถกูต้อง (ถ้ามี) 

ภายในเวลา 19.00 น. 
ของวนัถดัไป 

11. การเตมิเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทอรนิกส์ (e-Wallet) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ Mobile Banking แตเ่กิดข้อผิดพลาดระบบขดัข้อง ไม่ได้รับเงิน  
ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถกูต้อง (ถ้ามี) 

• กรณีเลือกใช้บริการพร้อมเพย์ 3 วนัทําการ 

• กรณีเลือกใช้บริการอื�นที�ไม่ใช่พร้อมเพย์ 5 วนัทําการ 

12. การขอตรวจสอบรายการโอนเงินผิดบญัชี, การโอนเงิน/เตมิเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ผิดบญัชี (ไม่รวมกรณีที�สงสยัว่าเป็น 
fraud หรือทจุริต) ธนาคารจะตรวจสอบ และแจ้งผลการตดิตามให้ลกูค้าทราบ กรณีตา่งๆ ดงันี ! 

• กรณีโอนเงินภายในธนาคารเดียวกนั 15 วนัทําการ 

• กรณีโอนเงินตา่งธนาคาร 20 วนัทําการ 

• กรณีโอนเงิน/เตมิเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) 20 วนัทําการ 

ด้านบัตรอิเล็กทรอนิกส์  

13. การอายดับตัรอิเล็กทรอนิกส์ 

• บตัร ATM/บตัรเดบติ ธนาคารจะดําเนินการอายดับตัร ATM/ บตัรเดบติ   ภายในเวลา 5 นาที นบัแตเ่วลาที�ลกูค้า
ผู้ ถือบตัรแจ้งทาง Call Center หมายเลขโทรศพัท์ 02 633 6000 และได้พิสจูน์ตวัตนลูกค้าเสร็จสิ !น โดยลกูค้า     
ผู้ ถือบตัรไม่ต้องรับผิดชอบในจํานวนเงินที�ถกูถอนภายหลงัจากการอายดั  

5 นาที 

14. การทกัท้วงการชําระเงินของผู้ ถือบตัรเดบติ 

• ลกูค้าควรยื�นขอทกัท้วงรายการใช้บตัรเดบติบางรายการที�ไม่ถูกต้อง ภายในระยะเวลา 30 วนั นบัจากวนัที�ลกูค้า
ทํารายการ โดยธนาคารจะตรวจสอบและทกัท้วงไปยงัธนาคารร้านค้า และแจ้งผลการดําเนินการให้ลกูค้าทราบ
นบัจากวนัที�ธนาคารได้รับแจ้งจากลกูค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

90 วนั 

15. การตรวจสอบรายการใช้บตัรเดบติ ณ จดุขายภายในประเทศ และการคืนเงินแก่ผู้ ถือบตัร 

• กรณีที�ลกูค้าใช้บตัรเดบติชําระค่าสินค้าหรือบริการภายในประเทศด้วยเครื�องรูดบตัร แตข่ณะทํารายการ ณ       
จดุขาย เครื�องรูดบตัรหรือระบบเครือข่ายของธนาคารขดัข้อง ส่งผลให้ลกูค้าถูกตดัเงินจากบญัชี แตร้่านค้าไม่ได้
รับแจ้งยืนยนัการทํารายการสําเร็จ  
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• กรณีทํารายการในวนัและเวลาทําการของธนาคาร 

� ธนาคารผู้ ถือบตัรได้รับแจ้งการยกเลิกรายการจากธนาคารร้านค้าภายในเวลา12:00น. ธนาคารจะ
ตรวจสอบและคืนเงินให้แก่ลกูค้า 

 

� ธนาคารผู้ ถือบตัรได้รับแจ้งการยกเลิกรายการจากธนาคารร้านค้าหลงัเวลา12:00น. ธนาคารจะ
ตรวจสอบและคืนเงินให้แก่ลกูค้า 

• กรณีทํารายการนอกวนัและเวลาทําการของธนาคาร ธนาคารจะตรวจสอบและคืนเงินให้แก่ลกูค้า 

 

วนัที�ทํารายการ 

 

 

1 วนัทําการ 

 

1 วนัทําการ 

ด้านบริการทั วไป  

16. การขอข้อมลูประเภทตา่งๆ สําหรับลกูค้าบคุคลธรรมดารายย่อย  

• การคํานวณดอกเบี !ยสินเชื�อ/เช่าซื !อ  สําหรับข้อมลูย้อนหลงัไม่เกิน 12 เดือน  ธนาคารจะแจ้งข้อมลูให้ลกูค้าทราบ
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

15 วนัทําการ 

• รายการเดินบญัชีเงินฝาก (Bank Statement) สําหรับข้อมลูย้อนหลงัไม่เกิน 6 เดือน  ธนาคารจะแจ้งข้อมลูให้
ลกูค้าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

3 วนัทําการ 

 

หมายเหตุ : 
1. ระยะเวลาดําเนินการ กรณีกําหนดเป็นวนัทําการ ให้นบัแตว่นัทําการถดัจากวนัที�ธนาคารได้รับแจ้งหรือหนงัสือ และข้อมลูและ/หรือเอกสารจาก

ลกูค้าครบถ้วน แล้วแต่กรณี 
2. วนัทําการ หมายถงึ วนัทําการปกต ิไม่รวมวนัหยดุทําการประจําสปัดาห์ (วนัเสาร์และวนัอาทติย์) และวนัหยดุตามประเพณีตามที�ธนาคาร 

แหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 
3. ข้อ 6 และ 7 หมายถงึ กรณีขอข้อมลูย้อนหลงัภายใน 6 เดือนนบัจากวนัที�ปิดบญัชี 

ข้อสงวนสิทธิ. :  

ระยะเวลาข้างต้นเป็นมาตรฐานในการให้บริการของธนาคาร ซึ�งธนาคารขอสงวนสิทธิRในการแก้ไขเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม หากธนาคาร 
ไม่สามารถดําเนินการได้ตามที�กําหนด ธนาคารจะแจ้งปัญหาและอปุสรรคในการดําเนินการ พร้อมกําหนดเวลาที�จะดําเนินการแล้วเสร็จให้ทราบเป็น
รายกรณีไป  ทั !งนี !ธนาคารจะปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และสญัญาที�เกี�ยวข้องอย่างครบถ้วน และธนาคารไม่ต้องรับผิดตอ่ลกูค้า ผู้ ใช้บริการ และ/
หรือบคุคลอื�นใด ในกรณีที�เกิดความล่าช้า ความคลาดเคลื�อน และ/หรือความบกพร่องไม่วา่ในกรณีใด 

 


