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ข้อตกลงและเงือนไขทัวไปในการใช้บริการ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  ttb cash concentration  
1. ลกัษณะผลิตภณัฑ์ 

1.1. ผลติภณัฑเ์งนิฝากออมทรัพย ์ ttb cash concentration ม ี2 ประเภท คอื  เงนิฝากออมทรพัย ์ ttb cash concentration ประเภทมี
สมุดคู่ฝาก และประเภทไม่มสีมุดคู่ฝาก  

1.2. สําหรับเงินฝากออมทรัพ ย์  ttb cash concentration ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก ธนาคารจะจัดส่งใบแจ้งรายการเดินบัญ ชี
อิเล็กทรอนิกส์ (electronic statement) เปนรายเดือนให้แก่ผู้ขอใช้บริการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ทผู้ีขอใช้
บริการได้แจ้งต่อธนาคาร ในกรณีทีผู้ขอใช้บริการมีการเปลียนแปลง email address ดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการสามารถแจ้งการ
เปลียนแปลงผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิกส์ธนาคาร ได้แก่  ttb biz touch application และ/หรือ  ttb business click หรือ ttb 
business one หรือ ช่องทางอืนทีจะเพิมเติมในอนาคต หรือ ติดต่อสาขาธนาคารทัวประเทศ ไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนวันครบ
กาํหนดจัดส่งใบแจ้งรายการเดินบญัชอีเิลก็ทรอนิกส์ในแตล่ะเดือน 

1.3. บญัชเีงนิฝากออมทรัพย์  ttb cash concentration ไม่สามารถโอนสิทธ ิหรือนาํไปเปนหลกัประกัน หรือก่อภาระผูกพัน เหนือสิทธกิาร
รบัเงนิในบญัชีให้แก่บุคคลหรอืนิติบคุคลอนืได ้เว้นแตจ่ะได้รับความยนิยอมเปนหนงัสือจากธนาคาร 

2. การเปดบัญชี 
2.1. การเปดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย์ จาํนวนเงนิฝากครังแรกตงัแต่  500 บาท ขึนไป โดยชอืบญัชีเงนิฝากต้องเปนชือบคุคลหรือนติิ

บคุคลทเีปนเจา้ของบญัช ี ธนาคารไม่อนญุาตใหใ้ชน้ามแฝงในการเปดบญัช ี และไมอ่นุญาตให้เปดบัญชีแทนผูอ้นื หรอืให้ผู้อนืมาใช้
บญัชี 

2.2. ธนาคารอนุญาตให้ลูกค้าเปลียนแปลงผลิตภณัฑจ์ากบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ประเภทอืน มาเปนบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์  ttb cash 
concentration ประเภทมีสมุดคู่ฝากและ/หรือไม่มีสมุดคู่ฝากได้ และอนุญาตให้เปลียนแปลงผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากออมทรัพย ์ 
ttb cash concentration ประเภทมีสมุดคู่ฝาก ไปเปนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ทีทีบี เบสิก ได้เพียงประเภทเดียวเท่านัน แต่ไม่
อนุญาตให้เปลียนแปลงผลิตภัณฑบ์ัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์ ttb cash concentration ประเภทไมม่ีสมุดคูฝ่าก ไปเปนบญัชเีงนิฝาก
ออมทรพัย ์ททีบี ีเบสิก และบัญชีเงนิฝากประเภทอนื 

3. หลักเกณฑ์ผลิตภัณฑ์ 
3.1. การทาํธรุกรรมผา่นช่องทางสาขา 

3.1.1 ผู้ฝากเงินสามารถทําธุรกรรมฝากเงนิ ได้ทกุสาขาทัวประเทศในเวลาทําการของสาขานันๆ และไมก่ําหนดจาํนวนครังในการ
รบัฝาก โดยธนาคารอาจเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมตามประกาศธนาคาร 

3.1.2 การถอนเงนิ และ/หรอื โอนเงนิ ทาํได้ทุกสาขาทวัประเทศในเวลาทําการของสาขานนัๆ ไมจํ่ากดัจํานวนเงนิ โดยผู้ฝากเงนิต้อง
นําสมุดคู่ฝาก และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ (แล้วแต่กรณี) มาแสดงและจะต้องปฏิบัติตาม
เงอืนไขทใีห้ไวก้ับธนาคาร  

3.1.3 การถอนเงนิ โดยการมอบฉนัทะ สามารถดาํเนนิการได้ทกุสาขาทวัประเทศ 
3.2. การทาํธรุกรรมผา่นช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์ แบงกก์งิ ( electronic banking) 

3.2.1 ผูฝ้ากเงนิสามารถ โอนเงนิระหวา่งบญัชขีองธนาคารทหารไทยได ้ไมจ่าํกดัจาํนวนครัง 
4. ดอกเบีย และค่าธรรมเนียม 

4.1.  อตัราดอกเบยีเงนิฝากเปนไปตามประกาศ อตัราดอกเบียสําหรบัเงนิฝากออมทรพัย ์ ttb cash concentration ของธนาคาร 
4.2.  การจ่ายดอกเบียเงนิฝาก ระบบจะคํานวณดอกเบียให้ทกุวันจากยอดเงินคงเหลือในบัญชี และนําดอกเบียฝากเขา้บญัชีให้ปละ 2 ครัง 

คอืเดือนมิถนุายน และเดือนธันวาคม หากดอกเบยีเงนิฝากทีได้รับมาไม่เกนิ 20,000 บาทต่อป และผู้ฝากเงนิได้แจ้งเลขประจําตัวผู้
เสียภาษีอากร ธนาคารจะไม่หกัภาษี ณ ทจ่ีาย ตามหลกัเกณฑข์องกรมสรรพากร 

4.3.  ค่าธรรมเนียมอืนๆ ในการใช้บริการบัญ ชีเงินฝากออมทรัพย์  ttb cash concentration ให้เปนไปตามประกาศเรือง อัตรา
คา่ธรรมเนียมของธนาคาร 

4.4. ธนาคารสามารถเปลยีนแปลงอัตราดอกเบียและเงอืนไขใดๆ ไม่ทําให้ผู้ขอใช้บรกิารเสียประโยชน์ โดยการปดประกาศไว ้ณ ททีําการ
ของธนาคาร และ/หรือประกาศผ่านหน้า website ของธนาคาร และ/หรือชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส์อืนใด ล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า 30 วัน
กอ่นวันมีผลบังคบั การแก้ไขเปลยีนแปลงเงอืนไขและคา่ธรรมเนียมททีําให้ผู้ขอใช้บริการเสียประโยชน์ ต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้ขอใชบ้รกิารก่อน  

5. หลักเกณฑ์ทัวไป 
5.1. หากบัญชไีม่มีรายการเคลอืนไหว และมียอดเงนิในบัญชตีากวา่ทธีนาคารกาํหนด ธนาคารจะหกัเงนิจากบญัชีเพือชําระคา่ธรรมเนียม

การรกัษาบัญชี ตามหลกัเกณฑ์ทีธนาคารกําหนด โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า  30 วัน และหากเงนิในบัญชเีปน
ศูนย์ติดต่อกันเกินกว่าระยะเวลาทีธนาคารกําหนด ธนาคารจะดําเนินการปดบัญชีโดยอัตโนมตัิ รายการเคลอืนไหว หมายถึง การ
ฝาก-ถอนเงิน และ การนําสมุดเงินฝาก (ถ้ามี) มาปรับรายการ ณ เคาน์เตอร์สาขาของธนาคาร, การทําธุรกรรมผ่านช่องทาง
อิเล็คทรอนิกส์ ได้แก่ เครือง ATM , เครืองรับฝากเงินอัตโนมัติ (ADM), Internet Banking , BAHTNET , Interbank Transfer, 
Mobile Banking, Phone Banking รวมทงัการทํารายการผ่านตัวแทนรับฝากเงินของธนาคาร ทังน ีการปรับเปลียนสถานะของ
บัญชีไม่เคลอืนไหวให้เปนบัญชีปกติทีเคลือนไหว สามารถทํารายการฝาก-ถอนเงิน ณ เคาน์เตอร์บริการสาขาของธนาคารด้วย
ตนเองเท่านนั 
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5.2. เช็ค ดรา๊ฟท ์หรือตราสารอนืๆ ทนีําฝากเขา้บัญชี ธนาคารจะรับฝากไว้เพือการเรียกเก็บเทา่นนั การฝากเงนิจะสมบูรณ์เมอืธนาคาร
เรยีกเกบ็เงนิตามตราสารดังกล่าวได้และผู้ขอใชบ้รกิารจะถอนเงนิทีนาํฝากตามตราสารดังกล่าวได้ต่อเมอืธนาคารเรยีกเกบ็เงนิได้
เรยีบรอ้ยแล้ว 

5.3. ยอดเงนิในสมดุคูฝ่ากจะถอืวา่ถกูตอ้งเมอืธนาคารไดต้รวจสอบวา่ตรงกบับญัชีของธนาคารแลว้ 
5.4. เมอืมกีารเปลยีนแปลงชอื ชือสกุล ทีอยู่ของผู้ขอใชบ้ริการ รวมทังสํานกังาน กรรมการ หรือผู้มีอาํนาจกระทาํการแทนผู้ขอใชบ้ริการ 

ผู้ขอใชบ้รกิารจะแจ้งการเปลยีนแปลงนนัเปนลายลกัษณ์อกัษรให้ธนาคารทราบทนัท ี 
5.5. ผู้ขอใช้บริการจะแก้ไขเปลียนแปลงหรือเพิมเติมขอ้ความและ/หรอืตัวเลขใดๆ ลงในสมุดคู่ฝาก หรือโอนเปลียนมือหรือฉีกแผ่นใดของ

สมุดคู่ฝากมิได้ 
5.6. ในการทาํธรุกรรมใดๆ กบัธนาคาร ผู้ขอใช้บรกิารจะต้องได้รับใบบนัทกึรายการเพือใช้เปนหลักฐานการทาํธรุกรรมนนั 
5.7. ในการทาํธรุกรรมโอนเงนิผ่านบัญชีเงนิฝาก ธนาคารจะแจ้งผลการทําธรุกรรมหรอืส่งมอบใบบนัทกึรายการใหแ้กผู้่ขอใชบ้ริการเก็บ

ไว้เปนหลักฐาน โดยธนาคารจะโอนเงนิตามคําสังทีได้รับจากผู้ขอใช้บริการ หากเกิดความผิดพลาดใดๆ ธนาคารจะรับผิดชอบ
สูงสุดไมเ่กนิจาํนวนเงนิทรีะบตุามคาํสังของธรุกรรมนนั 

5.8. ในกรณีทีสมุดคู่ฝาก/บัตรเอทีเอม็/บัตรเดบติทใีช้โอนเงนิจากบัญชีเงินฝากสูญหาย ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งใหธ้นาคารทราบทันท ี
ทังนีผู้ขอใช้บริการจะต้องเปนผู้รับผิดชอบจํานวนเงินทีเกิดธุรกรรมก่อนการแจ้งธนาคารเพือยกเลิก/อายัดสมุดคู่ฝาก/บัตร
เอทเีอม็/บตัรเดบติ 

5.9. หากผู้ขอใช้บริการประสงค์จะยกเลิกข้อตกลงการใช้บริการโอนเงินกับธนาคาร ผู้ขอใช้บริการต้องดําเนินการปดบัญชีเงนิฝากกับ
ธนาคาร 

5.10. หากผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ผู้อืนใช้บัญชีร่วมกับผู้ขอใช้บริการ หรือใช้บัญชีของผู้ขอใช้บริการเพือรับโอนหรือถอนเงินในทาง
ทุจริตจนเปนเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอืน ผู้ขอใช้บริการต้องเปนผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายทงัหมดทีเกิดขึนจากการ
ทจุริตนนั 

5.11. ในกรณีมขี้อพิพาทเกียวกับบัญชีเงนิฝาก ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารใช้หลักเกณฑ์และขันตอนของธนาคารในการสอบสวน
และดาํเนนิการแก้ไขขอ้ผดิพลาด 

5.12. ในกรณมีข้ีอสงสัยหรือพบข้อผดิพลาดใดๆ ผูข้อใชบ้ริการสามารถตดิต่อผา่น ttb contact center หรอืทกุสาขาของธนาคาร 
5.13. การทํารายการธรุกรรมผา่นช่องทางของธนาคารหลังเวลา 23.00 น. ถอืเปนรายการของวนัถดัไป 
5.14. การเปลียนแปลงข้อตกลงและเงือนไขทีทําให้ผู้ขอใช้บริการเสียประโยชน์ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการ การ

เปลยีนแปลงข้อตกลงและเงอืนไขทไีม่ทําให้ผู้ขอใช้บริการเสียประโยชน์ ธนาคารจะต้องแจ้งสาระสําคัญของเงือนไขทีเปลียนแปลง
ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันมีผลบังคับ โดยการติดประกาศ ณ ทีทําการของธนาคาร และ/หรือประกาศผ่านหน้า 
website และ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส์อืนๆ  

5.15. ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวม และ/หรือ ใช้ และ/หรือ เปดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอืนใดของผู้ขอใช้
บริการให้แก่ หน่วยงานราชการ และ/หรือ ผู้ให้บริการภายนอกทีธนาคารเปนคู่สัญญา หรือมีความสัมพันธด์้วยทังในประเทศไทย
และต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพือการบริหารจัดการธรุกิจของธนาคาร หรือการทธีนาคารจ้างหรือมอบหมายให้บุคคลอืน
ดําเนินการแทนไม่ว่างานเกียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประเมินราคาหลักประกัน งานต่อประกันภัยทรัพย์หลักประกัน งาน
ติดต่อสือสาร งานติดตามทวงถามหนี หรืองานอืนใดไม่ว่าทงัหมดหรอืบางส่วน ตามทีจําเปนเพือการดําเนินงานตามสัญญาทมีี
อยูก่บัธนาคาร  

5.16. ข้อตกลงนอียู่ภายในบงัคับและการตีความตามกฎหมายไทย และมีผลบงัคับตกทอดไปยังทายาท หรือผู้สืบสิทธิของผู้ขอใช้บรกิาร
ดว้ย 

 
 

 
 


