ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
กาหนดเวลาที่ใช้ดาเนินการสาหรับบริ การทางการเงินต่างๆ
เริ่ มใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 18 มกราคม 2560
บริการทางการเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ด้ านการรับและดูแลเรื่องร้ องเรียน
1. การยืนยันการรับเรื่ องร้องเรี ยนผ่านช่องทางการร้องเรี ยนต่างๆ
ทันที

 การร้องเรี ยนผ่านช่องทาง Call Center
 การร้องเรี ยนผ่านช่องทาง Web site

1 วันทาการ

 การร้องเรี ยนช่องทาง Facebook

1 วันทาการ

 การร้องเรี ยนผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

1 วันทาการ

 การร้องเรี ยนเป็ นหนังสื อผ่านไปรษณี ย ์

7 วันทาการ

 การร้องเรี ยนผ่านเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทาการสานักงานใหญ่หรื อสาขา
2. การแจ้งยุติหรื อความคืบหน้าในการดาเนินการเพื่อแก้ไขเรื่ องร้องเรี ยนสาหรับทุกช่อง
ทางการร้องเรี ยน
 ธนาคารจะดาเนินการแก้ไขเรื่ องร้องเรี ยน หรื อแจ้งผลความคืบหน้าและกาหนด
ระยะเวลาที่คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็ จให้ลูกค้าทราบในกรณี ที่ธนาคารยัง
ดาเนินการแก้ไขเรื่ องร้องเรี ยนไม่แล้วเสร็ จ

ทันที

15 วันทาการ

ด้ านสิ นเชื่อ
3. การไถ่ถอนหลักประกันสาหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย
 กรณี ชาระหนี้เสร็ จสิ้ น ธนาคารจะดาเนินการจนพร้อมให้ลูกค้ามาไถ่ถอนได้

15 วันทาการ

 กรณี Refinance ธนาคารจะดาเนินการจนพร้อมให้ลูกค้ามาไถ่ถอนได้
4. การพิจารณาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ สาหรับสิ นเชื่อบุคคลธรรมดารายย่อย ธนาคาร
จะแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้ลูกค้าทราบ นับจากวันที่ธนาคารได้รับเอกสาร
ครบถ้วน

25 วันทาการ

5. การออกหนังสื อยืนยันการชาระหนี้เสร็ จสิ้ น สาหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย

15 วันทาการ

6. การขอตรวจสอบสถานะบัญชีสินเชื่อของลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย
(เช่น เงินต้นคงเหลือ ค่างวดที่ถึงกาหนดชาระ)
 ทางวาจา ธนาคารจะแจ้งข้อมูล สถานะบัญชี /เงินต้นคงเหลือ/ค่างวด/ยอดชาระ/วัน
ครบกาหนดชาระให้ลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติทราบ นับจากลูกค้าพิสูจน์ตวั ตนกับ
ธนาคารครบถ้วนถูกต้อง
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25 วันทาการ

ทันที

บริการทางการเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

 ลายลักษณ์อกั ษร ธนาคารจะแจ้งข้อมูล สถานะบัญชี /เงินต้นคงเหลือ/ค่างวด/ยอด
ชาระ/วันครบกาหนดชาระให้ลูกค้าทราบ
ด้ านเงินฝาก
7. การทาธุรกรรม ฝาก/ถอนเงินสด ผ่านเครื่ อง ATM/CDM ภายในธนาคารเดียวกัน แต่เกิด
ข้อผิดพลาด ไม่ได้รับเงินหรื อยอดเงินไม่ตรงกับที่ทารายการ (ไม่รวมกรณี ที่สงสัยว่าเป็ น
fraud หรื อ ทุจริ ต)
 กรุ งเทพและปริ มณฑล ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุ งรายการให้
ถูกต้อง (ถ้ามี)

15 วันทาการ

 ต่างจังหวัด ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุ งรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี)
8. การทาธุรกรรม ฝาก/ถอน เงินสด ผ่านเครื่ อง ATM/CDM ต่างธนาคาร แต่เกิด
ข้อผิดพลาด ไม่ได้รับเงินหรื อยอดเงินไม่ตรงกับที่ทารายการ (ไม่รวมกรณี ที่สงสัยว่าเป็ น
fraud หรื อทุจริ ต)
 กรุ งเทพและปริ มณฑล ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุ งรายการให้
ถูกต้อง (ถ้ามี)

7 วันทาการ

 ต่างจังหวัด ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุ งรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี)
9. การทาธุรกรรมโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ATM / CDM / Internet / Mobile
Banking แต่เกิดข้อผิดพลาด ไม่ได้รับเงิน ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุ ง
รายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี)

10 วันทาการ

 กรณี เลือกใช้บริ การพร้อมเพย์

5 วันทาการ

7 วันทาการ

3 วันทาการ

 กรณี เลือกใช้บริ การอื่นที่ไม่ใช่พร้อมเพย์
10. การขอตรวจสอบรายการโอนเงินผิดบัญชี กรณี ภายในธนาคารเดียวกัน (ไม่รวมกรณี ที่
สงสัยว่าเป็ น fraud หรื อ ทุจริ ต)

5 วันทาการ

 ธนาคารจะตรวจสอบ และแจ้งผลการติดตามให้ลูกค้าทราบ
11. การขอตรวจสอบรายการโอนเงินผิดบัญชี ต่างธนาคาร (ไม่รวมกรณี ที่สงสัยว่าเป็ น fraud
หรื อทุจริ ต)

15 วันทาการ

 ธนาคารจะตรวจสอบ และแจ้งผลการติดตามให้ลูกค้าทราบ

20 วันทาการ

ด้ านบัตรอิเล็กทรอนิกส์
12. การอายัดบัตรอิเล็กทรอนิกส์
 บัตร ATM ธนาคารจะดาเนินการอายัดบัตร ATM ภายในเวลา 5 นาที นับแต่เวลาที่
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5 นาที

บริการทางการเงิน
ลูกค้าผูถ้ ือบัตรแจ้งทางโทรศัพท์ หรื อโดยเครื่ องมือสื่ อสารอย่างอื่นที่ธนาคาร
กาหนด โดยลูกค้าผูถ้ ือบัตรไม่ตอ้ งรับผิดชอบในจานวนเงินที่ถูกถอน ภายหลังจาก
การอายัด
 บัตร Debit /Credit ธนาคารจะดาเนินการอายัดบัตร Debit/ Credit ภายในเวลา 5
นาที นับแต่เวลาที่ลูกค้าผูถ้ ือบัตรแจ้งทางโทรศัพท์ หรื อโดยเครื่ องมือสื่ อสารอย่าง
อื่นที่ธนาคารกาหนด โดยลูกค้าผูถ้ ือบัตรไม่ตอ้ งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ภายหลังจากการอายัด
13. การทักท้วงการชาระเงินของผูถ้ ือบัตร (เฉพาะกรณี ชาระค่าสิ นค้าและบริ การในประเทศ
และต่างประเทศ และกรณี ถอนเงินสดจากตู ้ ATM ในต่างประเทศ)
 บัตรเครดิต ลูกค้าควรยืน่ ขอทักท้วงรายการใช้บตั รบางรายการที่ไม่ถูกต้อง ภายใน
ระยะเวลา 10 วัน นับจากวันที่ได้รับใบแจ้งยอดรายการใช้บตั ร
โดยธนาคารจะตรวจสอบและทักท้วงไปยังธนาคารร้านค้า และแจ้งผลการดาเนินการ
ให้ลูกค้าทราบ นับจากวันที่ธนาคารได้รับแจ้งจากลูกค้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
 บัตรเดบิต ลูกค้าควรยืน่ ขอทักท้วงรายการใช้บตั รบางรายการที่ไม่ถูกต้อง ภายใน
ระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าทารายการ
โดยธนาคารจะตรวจสอบและทักท้วงไปยังธนาคารร้านค้า และแจ้งผลการดาเนินการ
ให้ลูกค้าทราบนับจากวันที่ธนาคารได้รับแจ้งจากลูกค้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

ระยะเวลา
ดาเนินการ

5 นาที

90 วัน

90 วัน

ด้ านบริการทัว่ ไป
14. การขอข้อมูลประเภทต่างๆ สาหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย
 การคานวณดอกเบี้ยบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด สาหรับข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 3 รอบ
บัญชี ธนาคารจะแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบ นับจากวันที่ธนาคารได้รับคาขอจากลูกค้า

7 วันทาการ

 การคานวณดอกเบี้ยสิ นเชื่ อ สาหรับข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 12 เดือน ธนาคารจะแจ้ง
ข้อมูลให้ลูกค้าทราบนับจากวันที่ธนาคารได้รับคาขอจากลูกค้า

15 วันทาการ

 รายการเดินบัญชีเงินฝาก (Bank Statement) สาหรับข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
ธนาคารจะแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบ นับจากวันที่ธนาคารได้รับคาขอจากลูกค้า

3 วันทาการ

* ระยะเวลาดาเนินการ ให้นบั แต่วนั ทาการถัดจากวันที่ธนาคารได้รับแจ้ง หรื อได้รับหนังสื อ หรื อใบคาขอที่มี
ข้อมูล พร้อมเอกสารประกอบการดาเนินการที่ครบถ้วนจากลูกค้า (แล้วแต่กรณี )
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ข้ อสงวนสิ ทธิ
มาตรฐานการให้บริ การดังกล่าวข้างต้นถื อเป็ นความมุ่งมัน่ ของธนาคารที่จะให้บริ การอย่างประสิ ทธิ ภาพ
และตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริ การที่สะดวก รวดเร็ ว และทราบถึงการ
ดาเนิ นงานของธนาคารได้ อย่างไรก็ดี มาตรฐานการให้บริ การดังกล่าวจะต้องคานึ งถึงความถูกต้องและ
ครบถ้วนของข้อเท็จจริ งและ/หรื อข้อมูล รวมถึ งความร่ วมมือของลูกค้า ตลอดจนเหตุสุดวิสัย เหตุการณ์ ที่
ธนาคารไม่สามารถป้ องกันได้ และ/หรื อเหตุการณ์ ที่ธนาคารต้องปฏิ บตั ิตามแผนรองรั บการดาเนิ นธุ รกิ จ
อย่างต่อเนื่องของธนาคารเป็ นรายกรณี ไป
ธนาคารขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการแก้ไ ข หรื อ เปลี่ ย นแปลงข้อมู ล เนื้ อ หา เงื่ อนไข หรื อข้อ ก าหนดใดๆ ใน
มาตรฐานการให้บริ การดังกล่ าวโดยไม่จาเป็ นต้องบอกกล่ าวให้ทราบล่ วงหน้า ในกรณี ที่เกิ ดความล่ าช้า
ความคลาดเคลื่ อ น และ/หรื อ ความบกพร่ อ งไม่ ว่า ในกรณี ใ ด ธนาคารไม่ มี ค วามรั บ ผิ ด ใดๆ ต่ อ ลู ก ค้า
ผูใ้ ช้บริ การ และ/หรื อบุคคลอื่นใด และธนาคารไม่มีความรับผิดชอบในการชดใช้ความเสี ยหาย ความสู ญ
หาย ค่าสิ นไหมทดแทน การสู ญเสี ยโอกาสทางธุ รกิจ การสู ญเสี ยกาไร และ/หรื อความรับผิดใดๆ ไม่วา่ โดย
ทางตรงหรื อทางอ้อม อันเนื่ องมาจากการเรี ย กร้ องใดๆ ไม่ ว่า ในทางสั ญญาในทางละเมิ ด รวมถึ งความ
ประมาท หรื อเหตุอื่นใด แม้วา่ ธนาคารจะได้รับแจ้งจากลูกค้า ผูใ้ ช้บริ การ และ/หรื อบุคคลอื่นใดว่าอาจจะเกิด
ความเสี ยหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม
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