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ข้อตกลงการใช้บริการ Bulk Payment System 
1.คาํจาํกัดความ 
1.1 ผู้ขอใช้บริการ หมายถงึ ผู้ ท่ีได้ลงนานในฐานะผู้ขอใช้บริการไว้ในคําขอใช้บริการ Bulk Payment System 
1.2 ธนาคาร หมายถงึ ธนาคาร เมกะสากลพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  
2.การใช้บริการ 
 ผู้ขอใช้บริการรับทราบ ยอมรับและตกลงกบัธนาคาร ดงันี ้
2.1 จะปฏิบติัตตามคูมื่อการใช้บริการ Bulk Payment System ท่ีทางธนาคารได้จดัให้ 
ซึง่ถือเป็นสว่นหนึง่ของข้อตกลงนี ้
2.2 การใช้บริการ Bulk Payment System ประกอบกบัวิธีการและเง่ือนไขการใช้บริการประเภทนัน้ๆ 
ตามท่ีธนาคารกําหนด ให้ถือวา่เป็นการกระทําของผู้ขอใช้บริการเอง และมีผลผกูพนัตอ่ผู้ขอใช้บริการ 
โดยผู้ขอใช้บริการต้องลงนามในเอกสาร  
2.3 ธนาคารอาจไมส่ามารถให้บริการได้เป็นชัว่คราว ในกรณีท่ีระบบคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์ ระบบส่ือสาร 
เน็ตเวิร์กท่ีเก่ียวข้องได้รับความเสียหาย กําลงัซ่อมแซม หรืออยู่ระหวา่งการดแูลระบบ หรือมีเหตสุดุวิสยัอ่ืนๆ 
2.4ธนาคารสามารถเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและข้อตกลงตา่งๆ ตลอดจนอตัราคา่ธรรมเนียมในการให้บริการได้ 
โดยธนาคารจะปิดประกาศให้ผู้ขอใช้บริการทราบ ณ สํานกังาน/สาขา หรือเวบ็ไซต์ของธนาคาร 
ในกรณีการเปล่ียนแปลงอตัราค่าธรรมเนียม 
ธนาคารจะประกาศหรือแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั  
2.5หากมีความผิดพลาดเกิดขึน้ในขณะใช้บริการ หรือมีข้อสงสยัเก่ียวกบัรายการการเคล่ือนไหวทางบญัชี 
ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งรายละเอียดตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ธนาคารใช้เป็นข้อมลูในการตรวจสอบข้อผิดพลาด 
โดยธนาคารจะดําเนินการสอบสวนและแจ้งผลภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีได้รับคําร้องเรียน หรือ 
เม่ือธนาคารทราบข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบโดยเร็ว แตท่ัง้นีจ้ะไมเ่กิน 7 วนั 
นบัจากวนัท่ีธนาคารทราบผลการตรวจสอบ  
2.6หนงัสือ จดหมาย คําบอกกลา่วใดๆ ของธนาคารท่ีจดัสง่ให้แก่ผู้ขอใช้บริการทางไปรษณีย์ หรือ 
ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) ตามท่ีอยูซ่ึง่ผู้ขอใช้บริการได้แจ้งให้ธนาคารทราบ ให้ถือวา่ 
เป็นการจดัสง่ให้แก่ผู้ขอใช้บริการโดยชอบแล้ว และในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการเปล่ียนแปลงท่ีอยูด่งักลา่ว 
ผู้ขอใช้บริการจะแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
3.ความรับผิดชอบของธนาคาร 

ผู้ขอใช้บริการตกลงวา่ ธนาคารจะไมต้่องรับผิดชอบใบความเสียหายใดๆ 
ท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
3.1มีการสง่ข้อมลูทําธุรกรรม ตามวิธีการท่ีธนาคารกําหนด ไมว่า่จะเป็นการกระทําของผู้ใช้บริการเอง หรือ 
การกระทําของบคุคลอ่ืน. 



3.2เหตสุดุวิสยัต่างๆ ซึง่รวมถงึการท่ีอปุกรณ์ ระบบส่ือสาร หรือการสง่สญัญาณเช่ือมตอ่ไมทํ่างาน หรือ 
การรบกวนจากไวรัสคอมพิวเตอร์ 
3.3ความลา่ช้า ความผิดพลาด หรือความบกพร่องของระบบคอมพิวเตอร์ หรือ อปุกรณ์ตา่งๆ ของผู้ใช้บริการ 
ของธนาคาร หรือของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (Internet Service Provider) 
3.4ความลา่ช้าในขึน้ตอนการดําเนินการของบริการ  Bulk Payment System                                                   
3.5การท่ีผู้ขอใช้บริการไมป่ฏิบติัตามข้อตกลงของ   Bulk   Payment System หรือไมป่ฏิบติัตามข้อกําหนด 
ข้อตกลง หรือเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องกบับริการประเภทใดๆ ท่ีผู้ขอใช้บริการใช้เพ่ือทําธุรกรรมผา่น Bulk Payment 
System 
4.ค่าธรรมเนียม 
 ผู้ขอใช้บริการตกลงชําระคา่ธรรมเนียมรายปี คา่ธรรมเนียมการใช้บริการ และคา่ใช้จ่ายตา่งๆ 
อนัเก่ียวเน่ืองกบัการใช้  Bulk Payment System หรือ การใช้บริการอ่ืนผา่นบริการ Bulk Payment System 
ในอตัราคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีธนาคารได้ประกาศกําหนด   
โดยผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีหลกัหรือบญัชีเงินฝากอ่ืนใดของผู้ใช้บริการ 
เพ่ือชําระคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว 
5.การเปิดเผยข้อมูล 
 ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมลูของผู้ขอใช้บริการท่ีได้ระบไุว้ในคําขอใช้บริการนี ้
หรือข้อมลูท่ีเก่ียวข้องในการบริการ Bulk Payment System ได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม 
โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบลว่งหน้า และให้ความยินยอมดงักลา่วมีผลอยูต่ลอดไป 
ถงึแม้วา่จะมีการยกเลิกการใช้บริการนีแ้ล้วก็ตาม 
6.การยกเลกิการใช้บริการ 
6.1ธนาคารมีสทิธิยกเลกิการให้บริการ Bulk Payment System หรือ บริการประเภทใดประเภทหนึง่ 
ท่ีธนาคารให้บริการผา่น Bulk Payment System เม่ือใดก็ได้ 
โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบลว่งหน้าแตอ่ยา่งใด 
6.2ผู้ขอใช้บริการจะขอยกเลกิการใช้บริการ Bulk Payment System เม่ือใดก็ได้ 
โดยแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าเป็นเวลา 3 วนัทําการตามวิธีท่ีธนาคารกําหนด 
การยกเลกินีจ้ะมีผลเม่ือครบกําหนด 3 วนัทําการดงักลา่ว 
และรายการคงค้างท่ีผู้ขอใช้บริการได้มีคําสัง่ไว้ในบริการ Bulk Payment System 
ให้ทํารายการหลงัครบกําหนดท่ีกลา่วนัน้ จะถกูยกเลิกโดยอตัโนมติั 

Terms and Conditions Bulk Payment System 
1.Definitions 
 1.1 “Service User” means a person who signs application form for services (Bulk Payment 
System). 
 1.2 “Bank” means Mega International Commercial Bank PCL. 
2.Use of Service 
Service User hereby acknowledges, accepts and agrees as follows :  



2.1 To comply with the Bulk Payment System manual provide by the Bank which shall be 
deemed part of these Terms and Conditions. 

2.2 That any activity performed with Bulk Payment System according to the procedures and 
conditions of using such type of service as established by the Bank shall be considered an activity 
performed by Service User himself/herself and shall be binding on Service User him/her having to 
sign documents. 

2.3 That the Bank may not be to provide temporarily in the case where the computer system, 
equipment, communication system or network relating is damaged, or under repair or maintenance, 
or where the service is unavailable due to a force majeure event. 

2.4 That the Bank reserves the right to change any terms and conditions as well as service 
fees. Any such changes shall be announced by the Bank at the office/branch or website of the Bank. 
In case of change of services fees, the Bank shall announce or inform Service User not less than 30 
days in advance. 

2.5 That if Service User finds an error or has any question about account activities, Service 
User shall provide the Bank with details thereof for the Bank’s investigation. The Bank shall inform 
Service User of the result of such investigation within 30 days from the date of notice of such error / 
question or The Bank finds any errors. The Bank shall inform the Service User of result as soon as 
possible but not over 7 days after the Bank obtains the result. 

2.6 That any communication, letters and announcements sent by the Bank to Service User 
by postal delivery or E-mail at the address indicated by Service User on this Application shall be 
considered as having been duly delivered to Service User, and that it is Service User’s responsibility 
to notify the Bank immediately of any change of address or E-mail address in writing. 
3. Bank’s responsibilities 
 Service User agrees that The Bank shall not be responsible for an loss or damage resulting 
from : 

3.1 Transmission transactions according to the procedures prescribed by the Bank whether 
such act is done by Service User or any others person. 

3.1 Force majeure events including failure of equipment or communication systems, 
inoperative connection signals, or computer virus. 
 3.2 Delay or error caused by, or deficiency of, computers or equipments of Service User, 
the Bank or Internet Service Provider. 
 3.3 Delay caused by the process of Bulk Payment System 
 3.4 Non-compliance by Service User of these Terms and Conditions or any provisions, 
terms or conditions of any service provided by the Bank via Bulk Payment System. 
4. Fees 



 Service User agrees to pay the annual fee, service fees , and other expenses relating to the 
use of Bulk Payment System at the rates announced by the Bank. Service User agrees that the Bank 
may deduct any amount from the primary account or any others accounts of Service User to pay for 
the said fees and expenses. 
5. Disclosure of information 
 Service User agrees that the Bank may disclosure Service User’s information specified in 
this Application or information related to the use of Bulk Payment System  as the Bank deems 
necessary  and appropriate without prior notice to Service User, and Service User agrees that this 
Clause 5 shall survive any termination of Bulk Payment system. 
6. Termination of Service 

6.1 The Bank may terminate Bulk Payment System or any service provided via Bulk Payment 
System at anytime without having to inform Service User in advance. 

6.2 Service User may terminate the use of Bulk Payment System at anytime by giving a 3 
banking day’s prior written notice to the Bank in accordance with the procedures prescribed by the 
Bank. Such notice shall take effect at the end of the 3 banking day’s period, and all remaining 
instructions made in advance through Bulk Payment System that are to be effected after the end of 
the said period shall be automatically cancelled. 
 
 
 
Authorized Signature(s) : ………………………………………………………………………. 
Name in print : …………………………………………………………………………………... 
Address & Telephone :………………………………………………………………………….. 
Date………………………………………………………………………………………………..      
 
 
 
 
Bank  Authorized Signature …………………………………………………………………….                                                           


