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ข้อตกลงและเงือนไขทัวไปในการใช้บริการ บัญชี ทีทีบี กระแสรายวันทัวไป  
1. ลกัษณะผลิตภณัฑ์ 

1.1. เปนบญัชกีระแสรายวนัประเภทไมม่ดีอกเบยี และไมม่สีมดุคู่ฝาก 
1.2. ธนาคารจะจัดส่งใบแจ้งรายการเดินบัญ ชีอิเล็กทรอนิกส์ (electronic statement) เปนรายเดือนให้แก่ผู้ขอใช้บริการทาง

ไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส์ (email Address) ทผู้ีขอใช้บริการได้แจ้งต่อธนาคาร ในกรณีทีผู้ขอใช้บรกิารมีการเปลียนแปลง email 
address ดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการสามารถแจ้งการเปลียนแปลงผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิกส์ธนาคาร ได้แก่  ttb biz touch 
application และ/หรือ  ttb business click หรือ ttb business one หรือ ช่องทางอืนทีจะเพิมเติมในอนาคต หรือ ติดต่อสาขา
ธนาคารทวัประเทศ ไมน่อ้ยกว่า 60 วนั กอ่นวันครบกาํหนดจดัส่งใบแจง้รายการเดนิบัญชีอเิลก็ทรอนกิส์ในแต่ละเดือน 

1.3. บญัชนี ีไมส่ามารถโอนสิทธ ิหรอื นําไปเปนหลักประกนั หรอื ก่อภาระผูกพัน เหนอืสิทธกิารรับเงนิในบญัชีให้แกบุ่คคลหรอืนติิบคุคล
อนืได้ เวน้แต่จะได้รบัความยนิยอมเปนหนงัสือจากธนาคาร 

2. การเปดบัญชี 
2.1. การเปดบัญชี ผู้ขอใช้บริการต้องเปดบัญชีครังแรก ขนัตา 10,000 บาท โดยชือบัญชีเงินฝากต้องเปนชือบุคคลหรือนิติบุคคลที

เปนเจา้ของบญัช ีธนาคารไมอ่นญุาตให้ใช้นามแฝงในการเปดบญัชี และไมอ่นุญาตให้เปดบญัชีแทนผู้อนื หรอืใหผู้้อนืมาใช้บญัชี 
3. หลักเกณฑ์ผลิตภัณฑ์ 

3.1. ในการถอนเงนิ ผู้ขอใช้บริการสามารถเบิก-ถอนได้ทุกสาขาธนาคาร โดยใช้สมุดเช็คของธนาคาร หรือโดยวิธกีารอืนทีธนาคาร
อาจประกาศเพิมเติม 

3.2. ผูข้อใชบ้รกิารสามารถทาํธรุกรรมผ่านชอ่งทาง อเิลก็ทรอนกิส์ แบงกก์งิ ( electronic banking) 
4. ดอกเบีย และค่าธรรมเนียม 

4.1. ผู้ขอใชบ้ริการรับทราบว่าประกาศธนาคารตามตาราง 3 (อัตราค่าบริการต่างๆ เบียปรับทเีกยีวเนีองกับเงินฝาก เงินให้สินเชือ 
และค่าบริการอืนๆ) อาจมีการประกาศเปลียนแปลง โดยธนาคารจะปดประกาศไว้ ณ ททีําการของธนาคาร และ/หรือประกาศ
ผ่านหนา้ Website ของธนาคาร และ/หรือชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส์อืนใด ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกว่า 30 วนั กอ่นวันมผีลบังคับ 

4.2. อตัราค่าธรรมเนยีมสมุดเชค็และค่าธรรมเนียมรายปทีธนาคารเรียกเก็บจากผู้ขอใช้บริการใหเ้ปนไปตามประกาศธนาคารสําหรับ
บัญชี ทีทีบี กระแสรายวันทัวไป อัตราค่าธรรมเนียมอืนๆ ทีธนาคารมีสิทธิเรียกเก็บจากผู้ขอใช้บริการนอกเหนือไปจากตาม
เงอืนไขของบญัชี ททีบี ีกระแสรายวันทวัไป ให้เปนไปตามหลกัเกณฑ์สําหรับเงนิฝากกระแสรายวันของธนาคารตามปกต ิ

4.3. ธนาคารสามารถเปลยีนแปลงเงือนไขและค่าธรรมเนียมทีไม่ทําให้ผู้ขอใช้บริการเสียประโยชน์ โดยการปดประกาศไว้ ณ ทีทําการ
ของธนาคาร และ/หรือประกาศผ่านหนา้ Website ของธนาคาร และ/หรือชอ่งทางอิเล็กทรอนกิส์อืนใด ล่วงหนา้ไมน่อ้ยกว่า 30 
วันก่อนวันมีผลบังคับ การแก้ไขเปลียนแปลงเงือนไขและค่าธรรมเนียมทีทําให้ผู้ขอใช้บริการเสียประโยชน์ ต้องได้รับความ
ยนิยอมจากผู้ขอใช้บรกิารกอ่น    

5. หลักเกณฑ์ทัวไป 
5.1. ผู้ขอใชบ้ริการจะถอนเงนิจากบัญชโีดยการใช้เช็ค หรือโดยการใชบ้ัตรเดบิตและบัตรเครดิต หรือบัตรอนืทธีนาคารมอบให้ไว้เพือ

ใช้กบับรกิารอนืทอีาจมขีึนต่อไปในภายหนา้จากบญัชเีงนิฝากกระแสรายวันของผู้ขอใช้บรกิาร 
5.2. ในกรณีทีธนาคารเพิมบริการเพือใช้กับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ถ้าผู้ขอใช้บริการได้ใช้บริการนันกับบัญชีเงินฝากกระแส

รายวันของผู้ขอใช้บริการ ไม่ว่าผู้ขอใช้บริการจะได้แสดงความจํานงขอใช้บริการต่อธนาคารหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าเปนการ
แสดงความจํานงต่อธนาคารในทนัททีีผูข้อใชบ้ริการได้ใช้บรกิารนนั 

5.3. ในกรณีทผู้ีขอใช้บริการถอนเงินจากบัญชีโดยการใช้เช็ค ผู้ขอใช้บริการจะลงลายมือชือหรือมอบอํานาจให้ผู้อืนลงลายมือชอืใน
เชค็ในฐานะผู้สังจา่ยเงนิใหเ้ปนไปตามตัวอยา่งทใีห้ไวกั้บธนาคารและปฏบิตัใิหค้รบถว้นตามเงอืนไขทีแจ้งไว้ต่อธนาคาร 

5.4. ถา้มผีู้นําเชค็ซงึสังจ่ายเงินจากบญัชีของผู้ขอใช้บรกิารมาขึนเงนิพรอ้มกนัหลายฉบบัแต่เงนิทคีงเหลือในบญัชขีองผู้ขอใชบ้รกิาร
มไีมพ่อจา่ยได้ครบทุกฉบบั ผู้ขอใช้บริการยอมให้อยู่ในดุลยพินจิของธนาคาร ทีจะพิจารณาว่าสมควรจะจ่ายเงนิตามเชค็ฉบับ
ใดกไ็ด ้

5.5. ถา้ปรากฏวา่เช็คซึงสังจา่ยเงนิจากบัญชีของผู้ขอใชบ้ริการ มีรอยขีดฆ่า ขดูลบ แก้ไขเปลียนแปลง หรือมลีักษณะเปนพิรุธชวนให้
สงสัยวา่มกีารทุจริต ผู้ขอใช้บรกิารยอมให้ธนาคารระงบัการจา่ยเงนิตามเช็คฉบับนันได้ และยอมสละสิทธเิรยีกรอ้งค่าเสียหาย
อนัอาจเกิดขนึเนอืงจากการระงับการจา่ยเงนินนั  นอกจากนผีู้ขอใชบ้รกิารตกลงและยอมรบัว่าธนาคารมีสิทธปิฏิเสธไมรั่บเช็ค
ต่างธนาคารทมีรีอยขีดฆา่ ขดูลบ หรอืแก้ไขขอ้ความใดๆ ลงบนเช็คเพือเข้าบัญชีของผู้ขอใชบ้ริการได้  และผู้ขอใชบ้ริการตกลง
สละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายอันอาจเกิดขึนเนืองจากการระงับการจ่ายเงิน หรือการปฏิเสธไม่รับเช็คต่างธนาคาร
ดงักลา่ว 

5.6.   ผู้ขอใช้บริการจะไม่ใช้ปากกาทีสามารถลบข้อความได้ในการกรอกข้อมูลในสมุดเช็ค ถ้าผู้ขอใช้บริการปฏิบัติผิดเงือนไขที
ธนาคารกาํหนด ธนาคารจะไมรั่บผิดชอบชดใช้ความเสียหายอันเกดิจากการทีธนาคารจ่ายเงนิตามเช็คทีมีการ (ก) แกไ้ขชือผู้รับ
เงินบนเช็ค (ข) แก้ไขลายเซ็นของผู้ขอใช้บริการ (ค) แก้ไขจํานวนเงินในเช็ค หรือ (ง) แก้ไขข้อความใดๆในเช็คทีเกิดจากการใช้
ปากกาทสีามารถลบขอ้ความได้  ธนาคารถือว่าเหตุดังกลา่วเกดิจากความประมาทเลินเล่อ หรอืการประพฤติผิดโดยจงใจของผู้
ขอใช้บริการ การกระทําของธนาคารเปนไปตามการค้าปกติและสุจริต  ผู้ขอใช้บริการมิอาจปฏิเสธผลของความเสียหายโดย
อา้งเหตุแห่งความไมรู่ ้เหตสุุดวิสัย หรอื อา้งเหตดุังกลา่วว่าเกดิจากการกระทาํของผู้อนืได ้ 



 

  
TTB CURRENT ACCOUNT_V1/2021 2 

 

5.7. ถา้มเีชค็สังจ่ายเงนิจากบญัชีผูข้อใชบ้ริการ โดยทเีงนิคงเหลอืในบัญชีไมพ่อจา่ยตังแต่ 2 ครังขึนไป ใหถ้ือวา่ผูข้อใชบ้ริการปฏบัิติ
ผิดสญัญา และผูข้อใชบ้รกิารยอมให้ธนาคารใช้ดลุยพินจิปดบัญชขีองผูข้อใช้บริการได ้โดยแจง้ใหผู้้ขอใช้บรกิารทราบต่อไป 

5.8. ในกรณีทธีนาคารได้ผ่อนผันจ่ายเงนิจากบัญชีของผูข้อใช้บริการไปกอ่น ทังทเีงนิคงเหลอืในบัญชีของผูข้อใชบ้ริการมไีมพ่อจา่ย
ไมว่่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม อาทิเช่น จากการจ่ายเงนิตามเช็คซงึสังจ่ายเงนิจากบญัชขีองผู้ขอใช้บรกิารกด็ี จากการใชบ้ตัรเดบิต 
บตัรเครดิต หรือบตัรประเภทอนืๆ ของธนาคาร หรอืบรกิารอนืๆ ผ่านเครอืงอเิลก็ทรอนกิส์ทธีนาคารได้จดัให้ไวก้็ดี ซงึตามปกติ
ธนาคารจะปฏิเสธการจ่ายเงนิเสียก็ได้ ผู้ขอใชบ้ริการยอมผูกพันทจีะจ่ายเงนิทดรองทีธนาคารได้ผ่อนผนัจ่ายไปกอ่นเช่นนนัคืน
แก่ธนาคาร พร้อมด้วยอัตราดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นับแต่วันทีธนาคารได้ทดรอง
จา่ยเงนิไปจนถงึวันทผีู้ขอใชบ้ริการชําระเงนิคืนธนาคารจนครบถ้วน 

5.9. ในกรณีทผู้ีขอใช้บรกิารนาํเช็คฝากเข้าบัญชีและในวันนําฝากนนั ธนาคารได้ผ่อนผันจา่ยเงนิส่วนหนึง หรือเต็มมูลค่าเชค็ทนีาํฝาก
นนัให้ไปก่อน โดยทีธนาคารยังไม่ทราบผลเรียกเก็บ แต่ต่อมาธนาคารตามเช็คได้ปฏิเสธการจ่ายเงิน โดยเหตุอันมิได้เกิดจาก
ความบกพร่องของธนาคาร ผู้ขอใช้บริการยอมชดใช้เงินดังกล่าวคืนให้แก่ธนาคารพร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อป ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

5.10. ผู้ขอใชบ้รกิารรับทราบวิธปีฏบิตัริะหวา่งธนาคารพาณิชย์เกียวกบัระบบการหักบัญชเีชค็ด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพ
เช็ค (Imaged Cheque Clearing and Archive System: ICAS) ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ขอใช้บริการรับทราบ
วา่ธนาคารมีสิทธิดําเนินการชําระเงนิตามภาพเช็คทีส่งผ่านระบบ ICAS และปฏบิตัติ่อภาพเช็คดังกล่าวเสมอืนเปนต้นฉบบัเช็ค  
และธนาคารอาจดําเนนิการชําระเงนิตามเช็คลา่ชา้ในบางเวลา หรอืจนกว่าจะได้รบัคาํยนืยนัจากผู้ขอใช้บรกิารให้ดําเนินการหัก
เงนิจากบัญชีของผู้ขอใชบ้ริการเพือชาํระเงนิตามเชค็ฉบบัใดๆ ทีธนาคารตรวจพบความผิดปกติหรือมเีหตุอนัสมควรให้สงสัย  
โดยผู้ขอใชบ้รกิารจะไม่เรียกร้องให้ธนาคารต้องรับผิดใด ๆ และผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าธนาคารอาจพิมพ์ภาพเช็คทีได้จาก
การตรวจภาพเช็คในระบบ ICAS ให้แก่ผู้ขอใช้บริการแทนต้นฉบับเช็ค ภายในข้อบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง
อเิลก็ทรอนิกส์ 

5.11. ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคาร มีสิทธิหักเงนิจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของผู้ขอใช้บริการ เพือชําระหนีอันจะพึงเกิด
จากการใช้บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือการใช้บริการใด ๆ ของผู้ขอใช้บริการทีมีอยู่กับธนาคาร อาทิเช่น ค่าธรรมเนียม 
อากรแสตมป ดอกเบีย ค่าบริการ ค่าเบียประกัน รวมถึงหนีอนัเกิดจากการใช้บริการอนื ซึงอาจมีขึนในภายหน้าตามข้อ 2 ของ
ข้อตกลงนไีด ้โดยธนาคารจะจดัส่งหลกัฐานการหักบญัชใีหผู้้ขอใช้บรกิารทราบต่อไปตามคู่มอืการปฏิบตัิงานของธนาคาร  

5.12. ผู้ขอใชบ้รกิารตกลงใหธ้นาคารจัดการเรียกเก็บเงนิให้ตามวิธกีารและภายในระยะเวลาตามปกติประเพณีทีธนาคารพาณชิย์ใน
ประเทศไทยปฏิบัติ หากปรากฎในภายหลังว่าผู้ขอใช้บริการไม่มีสิทธใินเช็คนนั หรือมีสิทธแิต่เพียงบางส่วน เปนเหตุให้ธนาคาร
ต้องรับผิดชอบใช้เงินให้แก่ผู้เปนเจ้าของอันแท้จริง หรือผู้หนึงผู้ใดไป ผู้ขอใช้บริการยินยอมชดใช้เงินคืนแก่ธนาคารตาม
จาํนวนทธีนาคารต้องเสียไปนนั 

5.13. ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าการนําตัวเงิน เช็ค หรือตราสารเปลียนมือฝากเข้าบัญชี จะถือว่าธนาคารได้รับฝากต่อเมือธนาคาร
สามารถเรยีกเก็บเงนิตามตวัเงนิ เชค็ หรอืตราสารนนัได้แล้ว 

5.14. ผู้ขอใช้บรกิารยอมเสียค่าธรรมเนยีม ค่าอากรแสตมป คา่บรกิาร คา่ใช้จา่ยสําหรับการใชบ้ัญชเีงนิฝากกระแสรายวัน และ/หรือ
การใช้บริการทีใชก้บับญัชเีงนิฝากกระแสรายวันทมีอียูแ่ลว้ในขณะน ีตามอัตราทธีนาคารกาํหนด โดยธนาคารจะผิดประกาศไว ้
ณ ทีทําการของธนาคาร และในกรณีทีธนาคารได้เปลียนแปลง หรือเพิมบรกิารทีใช้กับบัญชีเงนิฝากกระแสรายวันในภายหน้า 
และหากมีการเพิมเติม เปลยีนแปลงอัตราการเรียกเก็บในภายหน้า ทีไม่ทําให้ผู้ขอใช้บรกิารเสียประโยชน์ ธนาคารสามารถแจ้ง
สาระสําคัญของเงือนไขทีเปลียนแปลงโดยการปดประกาศไว้ ณ ทีทําการของธนาคาร และ/หรือประกาศผ่านหน้า Website 
ของธนาคาร และ/หรือชอ่งทางอเิล็กทรอนิกส์อนืใด ล่วงหน้าไมน่้อยกว่า 30 วันก่อนวันมีผลบงัคบั ส่วนการแกไ้ขเปลยีนแปลง
เงอืนไขและค่าธรรมเนียมททีําใหผู้้ขอใช้บรกิารเสียประโยชน ์ตอ้งไดร้ับความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการกอ่น   

5.15. ผู้ขอใชบ้ริการจะคงเงินไว้ในบัญชีเงินฝากตามจาํนวนทธีนาคารกําหนดตลอดเวลาทียังมไิด้ปดบัญชี หากผู้ขอใช้บริการไม่คง
เงนิไวต้ามทกีล่าวไว้ขา้งต้น ผู้ขอใช้บริการตกลงยนิยอมเสียค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีตามอัตราทีธนาคารกําหนด โดย
ธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน นอกจากนีในกรณีทไีม่มีการเคลอืนไหวทางบัญชีตามระยะเวลาทีธนาคาร
กาํหนดและเงนิคงเหลือในบัญชเีปนศูนย ์(0) หรือในกรณีอนืใดทธีนาคารเห็นสมควร ผู้ขอใช้บริการยนิยอมใหธ้นาคารปดบัญชี
เงินฝากของผู้ขอใช้บริการได้ อนึง ในกรณีทธีนาคารกําหนดเปลยีนแปลงระยะเวลาการเคลอืนไหวทางบัญชีหรือจํานวนเงิน
คงเหลือในบัญชีตามทีธนาคารได้กําหนดไว้หรืออตัราค่าธรรมเนียมในการรกัษาบัญชีดังกล่าวข้างต้น ธนาคารจะปดประกาศ
ไว้ ณ ทีทําการของธนาคาร ลว่งหน้าก่อนวันทีเปลยีนแปลงไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั รายการเคลือนไหว หมายถึง การฝาก-ถอนเงิน 
และ การนําสมุดเงินฝาก (ถ้ามี) มาปรับรายการ ณ เคาน์เตอร์สาขาของธนาคาร, การทําธรุกรรมผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิกส์ 
ได้ แก่  เค รือ ง ATM , เครืองรับฝ าก เงิน อัต โน มัติ  (ADM), Internet Banking , BAHTNET , Interbank Transfer, Mobile 
Banking, Phone Banking รวมทงัการทํารายการผ่านตัวแทนรับฝากเงนิของธนาคาร ทังน ีการปรับเปลียนสถานะของบัญชี
ไม่เคลือนไหวให้เปนบัญชีปกติทีเคลือนไหว สามารถทํารายการฝาก-ถอนเงิน ณ เคาน์เตอร์ บริการสาขาของธนาคารด้วย
ตนเองเท่านนั 

5.16. ผู้ขอใช้บริการมีหน้าทีในการเก็บรักษาสมุดเช็ค อันเปนเอกสารสําคัญไว้ในทีมันคงและปลอดภัย ตามคําแนะนําและคําเตือนที
ธนาคารได้ใหไ้ว ้และในกรณีทเีช็คซงึได้สังจ่ายเงนิจากบัญชขีองผู้ขอใช้บรกิารได้สูญหายไปหรือถกูลักไป ผูข้อใชบ้ริการจะแจ้ง
ให้ธนาคารทราบถึงการสูญหายหรือถูกลักไปและรายละเอียดของเช็คนันเปนลายลักษณ์อักษรทันที พร้อมทังขอให้ธนาคาร
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ระงับการจ่ายเงินตามเช็คนัน โดยจะนําหลักฐานการแจ้งความการสูญหายหรือถูกลักไปต่อเจ้าพนักงานมาส่งมอบให้กับ
ธนาคารในภายหลงั แต่ถา้ปรากฏวา่ธนาคารได้จา่ยเงนิตามเชค็นนัไปกอ่นทีธนาคารจะได้รับทราบถงึการสูญหายหรอืถกูลกัไป 
ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าธนาคารไม่จําต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทีอาจเกิดขึน เว้นแต่กรณีทีเกิดจากการทุจริตหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของธนาคาร ส่วนผู้ขอใช้บริการต้องรับผิดชดใช้เงินทีธนาคารได้จ่ายไปเช่นนันให้แก่ธนาคาร  
นอกจากน ีในกรณีทเีช็คของผู้ขอใช้บริการซึงยังมไิด้สังจ่ายสูญหายไป หากผู้ขอใช้บริการมิได้ปฏิบตัิตามวิธกีารทีกล่าวไวใ้น
วรรคก่อน และมีผู้ปลอมลายมอืชือสังจ่ายเงนิจากบัญชขีองผู้ขอใช้บรกิาร และธนาคารได้จา่ยเงนิตามเช็คไปกอ่นรับทราบถึง
การสูญหาย ผู้ขอใช้บรกิารยอมรบัว่าธนาคารย่อมปราศจากความรบัผิดชอบต่อความเสียหายทอีาจเกดิขึน เวน้แต่กรณีทีเกิด
จากการทุจริตหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของธนาคาร ส่วนผู้ขอใช้บริการต้องรับผิดชดใช้เงินทีธนาคารได้จ่ายไป
เชน่นันให้แก่ธนาคาร 

5.17. เมอืมีการเปลียนแปลงชือ ชอืสกุล ทอียู่ของผู้ขอใช้บริการ รวมทังสํานักงาน กรรมการ หรือผู้มีอํานาจกระทําการแทนผู้ขอใช้
บริการ ผูข้อใช้บรกิารจะแจ้งการเปลยีนแปลงนนัเปนลายลักษณ์อกัษรให้ธนาคารทราบทันท ี

5.18. ผู้ขอใชบ้รกิารทราบและยินยอมให้ธนาคารระงบัหรอืปดบญัชโีดยแจง้ใหผู้้ขอใช้บริการทราบต่อไป  หากเปนกรณโีดยบงัคบัของ
กฎหมาย หรือธนาคารมีเหตุผลอันสมควรเชือได้ว่าผู้ขอใช้บริการใช้หรืออาจใช้บัญชีในการกระทําอันผิดกฎหมายหรือไม่
สมควร ซึงอาจนําความเสียหายมาสู่ธนาคาร หรอืมีการใช้บัญชีโดยไม่เปนไปตามระเบียบและวิธทีีธนาคารกาํหนด หรือผู้ขอใช้
บริการกระทําการอันเปนการฝาฝนข้อกําหนดและเงือนไขการใช้บริการใดๆ ทีเกียวข้องกับบัญชี  ตลอดจนในกรณีทีผู้ขอใช้
บริการตกเปนผู้เสียหายในคดีอาชญากรรมใดๆ ธนาคารอาจพิจารณาระงับหรือปดบัญชีเพือปองกันความเสียหายทีอาจ
เกดิขนึในอนาคตกไ็ด ้

5.19. ข้อตกลงนอียูภ่ายในบงัคับและการตีความตามกฎหมายแห่งประเทศไทย และมผีลบังคบัตกทอดไปยงัทายาท หรือผู้สืบสิทธขิอง
ผู้ขอใชบ้รกิารด้วย 

5.20. ในการทาํธรุกรรมใดๆ กบัธนาคาร ผูข้อใช้บรกิารจะได้รบัเอกสารหลกัฐานเพือใชเ้ปนหลกัฐานประกอบการทาํธรุกรรมนัน 
5.21. ในกรณมีข้ีอสงสัยหรือพบข้อผดิพลาดใดๆ ผูข้อใชบ้ริการสามารถตดิต่อผา่น ttb contact center หรอืทกุสาขาของธนาคาร 
5.22. การทํารายการธรุกรรมผา่นช่องทางของธนาคารหลังเวลา 23.00 น. ถอืเปนรายการของวนัถดัไป 
5.23. การเปลียนแปลงข้อตกลงและเงือนไขทีทําให้ผู้ขอใช้บริการเสียประโยชน์ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการ การ

เปลียนแปลงข้อตกลงและเงือนไขทีไม่ทําให้ผู้ขอใช้บริการเสียประโยชน์ ธนาคารจะต้องแจ้งสาระสําคัญของเงือนไขที
เปลยีนแปลงให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันมีผลบังคับ โดยการติดประกาศ ณ ททีําการของธนาคาร และ/หรือ
ประกาศผ่านหนา้ Website และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนกิส์อืนๆ  

5.24. ผู้ขอใชบ้ริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวม และ/หรอื ใช ้และ/หรือ เปดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอืนใดของผู้ขอ
ใช้บริการให้แก่ หนว่ยงานราชการ และ/หรือ ผู้ใหบ้ริการภายนอกทีธนาคารเปนคู่สัญญา หรอืมคีวามสัมพันธด์้วยทังในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพือการบริหารจัดการธุรกิจของธนาคาร หรือการทีธนาคารจ้างหรือมอบหมายให้
บุคคลอืนดําเนินการแทนไม่ว่างานเกียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประเมินราคาหลักประกัน งานต่อประกันภัยทรัพย์
หลักประกัน งานติดต่อสือสาร งานติดตามทวงถามหนี หรืองานอืนใดไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน ตามทีจําเปนเพือการ
ดาํเนนิงานตามสัญญาทมีอียูก่บัธนาคาร  


