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ข้อตกลงและเงือนไขทัวไปในการใช้บริการบัญชีกระแสรายวัน ทีทีบี เอกสิทธิ  
1. ลกัษณะผลิตภณัฑ์ 

1.1. เปนบญัชกีระแสรายวนัประเภทมดีอกเบีย และไมมี่สมุดคูฝ่าก โดยทอีตัราดอกเบยีเปนไปตามประกาศธนาคาร    
1.2. ธนาคารจะจัดส่งใบแจ้งรายการเดินบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Statement) เปนรายเดือนให้แก่ผู้ขอใช้บริการทางไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ทีผู้ขอใช้บริการได้แจ้งต่อธนาคาร ในกรณีทีผู้ขอใช้บริการมีการเปลียนแปลง email address 
ดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการสามารถแจ้งการเปลียนแปลงผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิกส์ธนาคาร ได้แก่  ttb biz touch application 
และ/หรือ  ttb business click หรือ ttb business one หรือ ช่องทางอืนทีจะเพิมเติมในอนาคต หรือ ติดต่อสาขาธนาคารทัว
ประเทศ ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั ก่อนวันครบกาํหนดจดัส่งใบแจ้งรายการเดินบัญชีอเิลก็ทรอนกิส์ในแต่ละเดือน 

1.3. บญัชีน ีไม่สามารถ โอนสิทธ ิหรอื นาํไปเปนหลักประกัน หรอื ก่อภาระผูกพัน เหนอืสิทธกิารรบัเงินในบัญชีให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล
อนืได้ เวน้แต่จะได้รบัความยนิยอมเปนหนงัสือจากธนาคาร 

2. การเปดบัญชี  
2.1. การเปดบัญชี ผู้ขอใช้บริการต้องเปดบัญชีครงัแรก ขนัตา 10,000 บาท โดยชอืบัญชีเงนิฝากต้องเปนชือบคุคลหรือนติิบุคคลทเีปน

เจา้ของบัญช ีธนาคารไมอ่นุญาตให้ใช้นามแฝงในการเปดบัญชี และไมอ่นุญาตให้เปดบัญชีแทนผู้อนื หรอืให้ผู้อืนมาใช้บญัชี 
3. หลักเกณฑ์ผลิตภัณฑ์ 

3.1. ในการถอนเงนิ ผู้ขอใช้บริการสามารถเบิก-ถอนได้ทกุสาขาธนาคาร โดยใชส้มุดเช็คของธนาคาร หรอืโดยวธิกีารอนืทธีนาคารอาจ
ประกาศเพิมเตมิ  

3.2. ผูข้อใชบ้รกิารสามารถทาํธรุกรรมผ่านชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส์ แบงกกิ์ง (electronic banking) 
4. ดอกเบีย และค่าธรรมเนียม 

4.1. อัตราดอกเบยีทผู้ีขอใช้บริการจะได้รับให้อ้างอิงตามประกาศธนาคารสําหรับบัญชีกระแสรายวัน ทีทีบี เอกสิทธ ิโดยธนาคารอาจ
กาํหนดยอดเงนิฝากขันตาทจีะได้รบัดอกเบยีได ้

4.2. ผู้ขอใชบ้รกิารรับทราบว่าประกาศธนาคารตามตาราง 3 (อัตราค่าบริการต่างๆ เบียปรับทเีกียวเนีองกบัเงินฝาก เงินให้สนิเชือ และ
คา่บริการอนืๆ) อาจมีการประกาศเปลยีนแปลง โดยธนาคารจะปดประกาศไว ้ณ ททีาํการของธนาคาร และ/หรอืประกาศผ่านหน้า 
Website ของธนาคาร และ/หรือชอ่งทางอิเล็กทรอนกิส์อืนใด ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกว่า 30 วนักอ่นวันมผีลบงัคบั 

4.3. ธนาคารคํานวณดอกเบียตามยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สินวัน กรณียอดเงินฝากคงเหลือ ณ สินวันใด มีจํานวนตากว่าเกณฑ์ที
ธนาคารกาํหนด ผูข้อใช้บรกิารจะไมไ่ด้รบัดอกเบยี  

4.4.ผู้ขอใช้บริการจะต้องชําระภาษีหัก ณ ทีจ่าย จากดอกเบียทีได้รับในปภาษีนันๆ ตามจํานวนดอกเบียทีได้รับในอัตราทีประกาศใน
ประมวลรษัฎากร โดยธนาคารเปนผูหั้กภาษีและนาํส่งกรมสรรพากร  

4.5. ธนาคารสามารถเปลียนแปลงอัตราดอกเบยีและยอดเงินฝากตามข้อ 4.1 ได้ โดยธนาคารจะปดประกาศไว้ ณ ททีําการของธนาคาร 
และ/หรือประกาศผ่านหน้า Website ของธนาคาร และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อืนใด ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันมี
ผลบงัคบั 

4.6. อัตราค่าธรรมเนียมสมุดเช็คและค่าธรรมเนียมรายปทีธนาคารเรียกเก็บจากผู้ขอใช้บริการใหเ้ปนไปตามประกาศธนาคารสําหรับ
บญัชกีระแสรายวนั ททีบี ีเอกสิทธ ิ

4.7. อตัราค่าธรรมเนยีมอืนๆ ทธีนาคารมสิีทธเิรยีกเกบ็จากผู้ขอใช้บรกิารนอกเหนือไปจากตามเงอืนไขของบัญชกีระแสรายวนั ทีทีบ ีเอก
สิทธ ิให้เปนไปตามหลกัเกณฑสํ์าหรับบัญชเีงนิฝากกระแสรายวันของธนาคารตามปกต ิ

4.8. ธนาคารสามารถเปลียนแปลงเงอืนไขและค่าธรรมเนยีมทีไมท่ําให้ผู้ขอใช้บริการเสียประโยชนโ์ดยการปดประกาศไว้ ณ ทีทําการของ
ธนาคาร และ/หรือประกาศผ่านหน้า Website ของธนาคาร และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อืนใด ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
กอ่นวนัมีผลบงัคบั การแก้ไขเปลยีนแปลงเงอืนไขและค่าธรรมเนียมททีําใหผู้้ขอใช้บรกิารเสียประโยชน ์ต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้ขอใชบ้รกิารก่อน 

5. หลักเกณฑ์ทัวไป 
5.1. ผู้ขอใชบ้ริการจะถอนเงนิจากบัญชโีดยการใชเ้ช็ค หรือโดยการใช้บัตรเดบิตและบัตรเครดิต หรอืบัตรอืนทธีนาคารมอบให้ไว้เพือใช้

กบับรกิารอืนทอีาจมีขึนต่อไปในภายหน้าจากบัญชเีงนิฝากกระแสรายวนัของผู้ขอใช้บรกิาร 
5.2. ในกรณีทธีนาคารเพิมบรกิารเพือใชก้บับัญชีเงนิฝากกระแสรายวนั ถ้าผู้ขอใช้บรกิารได้ใชบ้ริการนันกบับญัชเีงนิฝากกระแสรายวัน

ของผู้ขอใช้บริการ ไม่ว่าผู้ขอใช้บรกิารจะได้แสดงความจํานงขอใชบ้ริการต่อธนาคารหรือไม่ก็ตาม ใหถ้ือว่าเปนการแสดงความ
จาํนงตอ่ธนาคารในทนัททีผีู้ขอใช้บรกิารไดใ้ช้บริการนนั 

5.3. ในกรณีทผู้ีขอใช้บรกิารถอนเงนิจากบัญชีโดยการใชเ้ชค็ ผู้ขอใช้บรกิารจะลงลายมือชือหรือมอบอาํนาจให้ผู้อนืลงลายมือชือในเช็ค
ในฐานะผู้สงัจ่ายเงนิให้เปนไปตามตัวอยา่งทีใหไ้วก้บัธนาคารและปฏบิตัิใหค้รบถว้นตามเงอืนไขทแีจง้ไวต้่อธนาคาร 

5.4. ถา้มีผู้นาํเช็คซึงสังจ่ายเงนิจากบัญชีของผู้ขอใช้บรกิารมาขึนเงนิพร้อมกันหลายฉบับแต่เงนิทคีงเหลือในบัญชีของผู้ขอใชบ้รกิารมี
ไม่พอจ่ายได้ครบทุกฉบับ ผู้ขอใชบ้ริการยอมให้อยู่ในดุลยพินิจของธนาคาร ทจีะพิจารณาว่าสมควรจะจ่ายเงินตามเช็คฉบับใดก็
ได ้

5.5. ถ้าปรากฏว่าเช็คซงึสังจ่ายเงินจากบัญชีของผู้ขอใช้บริการ มีรอยขีดฆ่า ขูดลบ แก้ไขเปลยีนแปลง หรือมีลักษณะเปนพิรุธชวนให้
สงสัยว่ามกีารทจุริต ผู้ขอใช้บริการยอมใหธ้นาคารระงบัการจ่ายเงนิตามเชค็ฉบบันันได้ และยอมสละสิทธเิรียกรอ้งคา่เสียหายอัน
อาจเกิดขึนเนอืงจากการระงบัการจ่ายเงนินนั  นอกจากนผีู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่าธนาคารมีสิทธปิฏเิสธไม่รับเชค็ต่าง
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ธนาคารทมีีรอยขีดฆ่า ขูดลบ หรือแก้ไขข้อความใดๆลงบนเช็คเพือเข้าบัญชีของผู้ขอใช้บริการได้  และผู้ขอใช้บริการตกลงสละ
สิทธใินการเรียกรอ้งคา่เสียหายอนัอาจเกดิขนึเนืองจากการระงับการจ่ายเงนิ หรอืการปฏิเสธไม่รบัเชค็ตา่งธนาคารดังกลา่ว 

5.6. ผู้ขอใช้บริการจะไม่ใช้ปากกาทีสามารถลบข้อความได้ในการกรอกข้อมูลในสมุดเช็ค ถ้าผู้ขอใช้บริการปฏิบัติผิดเงอืนไขทีธนาคาร
กาํหนด ธนาคารจะไม่รบัผิดชอบชดใช้ความเสียหายอนัเกิดจากการทธีนาคารจา่ยเงนิตามเชค็ทีมกีาร (ก) แกไ้ขชือผู้รบัเงนิบนเช็ค  
(ข) แก้ไขลายเซ็นของผู้ขอใช้บรกิาร (ค) แกไ้ขจาํนวนเงนิในเช็ค หรือ (ง) แก้ไขข้อความใดๆในเชค็ทเีกดิจากการใชป้ากกาทสีามารถ
ลบข้อความได้  ธนาคารถือว่าเหตุดังกลา่วเกิดจากความประมาทเลนิเล่อ หรอืการประพฤติผิดโดยจงใจของผูข้อใช้บริการ การ
กระทาํของธนาคารเปนไปตามการคา้ปกติและสุจรติ  ผู้ขอใช้บรกิารมอิาจปฏเิสธผลของความเสียหายโดยอา้งเหตุแห่งความไม่รู ้
เหตสุุดวิสัย หรอื อา้งเหตดุงักลา่ววา่เกดิจากการกระทาํของผูอื้นได ้

5.7. ถา้มีเชค็สังจา่ยเงินจากบัญชีผู้ขอใช้บริการ โดยทเีงนิคงเหลือในบัญชีไม่พอจ่ายตังแต่ 2 ครังขึนไป ให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการปฏิบัติ
ผิดสญัญา และผูข้อใชบ้รกิารยอมให้ธนาคารใช้ดลุยพินจิปดบัญชขีองผูข้อใช้บรกิารได ้โดยแจง้ใหผู้้ขอใช้บรกิารทราบต่อไป 

5.8. ในกรณีทธีนาคารได้ผ่อนผันจา่ยเงนิจากบัญชขีองผู้ขอใช้บริการไปกอ่น ทงัทเีงนิคงเหลือในบัญชีของผูข้อใชบ้ริการมีไมพ่อจา่ยไม่
ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม อาทิเช่น จากการจ่ายเงนิตามเช็คซึงสังจ่ายเงินจากบัญชีของผู้ขอใช้บริการก็ดี จากการใช้บัตรเดบิต 
บตัรเครดิต หรอืบัตรประเภทอนืๆ ของธนาคาร หรือบริการอืนๆ ผ่านเครืองอิเล็กทรอนกิส์ทีธนาคารได้จัดให้ไว้ก็ดี ซึงตามปกติ
ธนาคารจะปฏเิสธการจ่ายเงนิเสียกไ็ด้ ผู้ขอใชบ้ริการยอมผูกพันทจีะจา่ยเงินทดรองทีธนาคารได้ผ่อนผันจา่ยไปกอ่นเช่นนนัคืนแก่
ธนาคารพร้อมด้วยอัตราดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นับแต่วันทีธนาคารได้ทดรองจ่ายเงิน
ไปจนถงึวนัทผีู้ขอใช้บรกิารชาํระเงนิคืนธนาคารจนครบถว้น 

5.9. ในกรณีทผีู้ขอใช้บริการนาํเช็คฝากเข้าบญัชีและในวนันําฝากนนั ธนาคารได้ผอ่นผันจา่ยเงนิส่วนหนึง หรือเต็มมูลค่าเชค็ทนีาํฝากนนั
ให้ไปก่อน โดยทีธนาคารยังไม่ทราบผลเรียกเก็บ แต่ต่อมาธนาคารตามเช็คได้ปฏิเสธการจ่ายเงิน โดยเหตุอันมิได้เกิดจากความ
บกพร่องของธนาคาร ผู้ขอใช้บริการยอมชดใช้เงินดังกล่าวคืนให้แก่ธนาคารพร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อป ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ 

5.10. ผู้ขอใช้บริการรับทราบวิธปีฏิบัติระหว่างธนาคารพาณิชย์เกียวกับระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพ
เชค็ (Imaged Cheque Clearing and Archive System: ICAS) ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า
ธนาคารมสิีทธิดําเนินการชาํระเงนิตามภาพเช็คทส่ีงผ่านระบบ ICAS และปฏิบัติต่อภาพเช็คดังกล่าวเสมือนเปนต้นฉบับเช็ค  และ
ธนาคารอาจดําเนินการชาํระเงนิตามเช็คล่าช้าในบางเวลา หรือจนกว่าจะได้รับคํายืนยันจากผู้ขอใช้บริการให้ดําเนินการหักเงนิ
จากบญัชขีองผู้ขอใช้บรกิารเพือชําระเงนิตามเช็คฉบับใดๆ ทธีนาคารตรวจพบความผิดปกติหรอืมีเหตุอนัสมควรใหส้งสัย  โดยผู้
ขอใช้บรกิารจะไม่เรยีกร้องให้ธนาคารต้องรบัผิดใด ๆ และผู้ขอใชบ้ริการยอมรับว่าธนาคารอาจพิมพ์ภาพเช็คทไีด้จากการตรวจ
ภาพเชค็ในระบบ ICAS ใหแ้กผู่ข้อใชบ้ริการแทนตน้ฉบบัเชค็ ภายในข้อบงัคับแห่งกฎหมายว่าด้วยธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนกิส์ 

5.11. ผู้ขอใชบ้ริการยินยอมให้ธนาคาร มีสิทธหัิกเงนิจากบัญชเีงนิฝากกระแสรายวันของผู้ขอใช้บริการ เพือชําระหนีอนัจะพึงเกดิจาก
การใช้บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือการใช้บริการใด ๆ ของผู้ขอใช้บริการทีมีอยู่กับธนาคาร อาทิเช่น ค่าธรรมเนียม อากร
แสตมป ดอกเบีย คา่บรกิาร คา่เบียประกัน รวมถึงหนอีันเกดิจากการใชบ้ริการอืน ซงึอาจมีขึนในภายหนา้ตามข้อ 2 ของข้อตกลง
นไีด ้โดยธนาคารจะจดัส่งหลกัฐานการหักบญัชีใหผู้้ขอใช้บรกิารทราบต่อไปตามคู่มือการปฏบัิตงิานของธนาคาร  

5.12. ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารจัดการเรียกเก็บเงนิให้ตามวิธกีารและภายในระยะเวลาตามปกติประเพณีทีธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทยปฏิบัติ หากปรากฎในภายหลงัว่าผู้ขอใช้บรกิารไม่มสิีทธใินเชค็นนั หรอืมสิีทธแิต่เพียงบางส่วน เปนเหตุให้ธนาคารต้อง
รับผิดชอบใช้เงินให้แก่ผู้เปนเจ้าของอันแท้จริง หรือผู้หนึงผู้ใดไป ผู้ขอใช้บริการยินยอมชดใช้เงินคืนแก่ธนาคารตามจํานวนที
ธนาคารต้องเสียไปนนั 

5.13. ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าการนําตัวเงิน เช็ค หรือตราสารเปลียนมือฝากเข้าบัญชี จะถือว่าธนาคารได้รับฝากต่อเมือธนาคาร
สามารถเรยีกเกบ็เงนิตามตัวเงนิ เชค็ หรอืตราสารนนัได้แล้ว 

5.14. ผู้ขอใช้บริการยอมเสียค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายสําหรับการใช้บัญชีเงนิฝากกระแสรายวัน และ/หรือ
การใช้บริการทีใชกั้บบัญชเีงนิฝากกระแสรายวันทมีีอยูแ่ล้วในขณะนี ตามอตัราทธีนาคารกาํหนด โดยธนาคารจะปดประกาศไว ้ณ 
ททีําการของธนาคาร และในกรณีทีธนาคารได้เปลียนแปลง หรือเพิมบริการทีใช้กับบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในภายหน้า และ
หากมีการเพิมเติม เปลียนแปลงอัตราการเรียกเก็บในภายหน้า ทีไม่ทําให้ผู้ขอใช้บริการเสียประโยชน์ ธนาคารสามารถแจ้ง
สาระสําคัญของเงือนไขทเีปลียนแปลงโดยการปดประกาศไว ้ณ ททีําการของธนาคาร และ/หรือประกาศผ่านหน้า Website ของ
ธนาคาร และ/หรือชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส์อืนใด ล่วงหน้าไมน่้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัมผีลบงัคับ ส่วนการแกไ้ขเปลยีนแปลงเงอืนไข
และค่าธรรมเนยีมทีทาํใหผู้้ขอใช้บรกิารเสียประโยชน์ ตอ้งไดร้ับความยนิยอมจากผู้ขอใช้บรกิารกอ่น   

5.15. ผู้ขอใชบ้รกิารจะคงเงนิไว้ในบญัชีเงนิฝากตามจาํนวนทธีนาคารกาํหนดตลอดเวลาทยีังมิได้ปดบญัช ีหากผู้ขอใช้บรกิารไมค่งเงนิ
ไว้ตามทกีลา่วไวข้้างต้น ผู้ขอใชบ้รกิารตกลงยินยอมเสียคา่ธรรมเนยีมในการรกัษาบัญชตีามอตัราทธีนาคารกาํหนด โดยธนาคาร
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไมน่้อยกว่า 30 วัน นอกจากนีในกรณีทไีม่มีการเคลือนไหวทางบญัชตีามระยะเวลาทธีนาคารกําหนดและ
เงนิคงเหลอืในบญัชีเปนศูนย ์(0) หรือในกรณีอนืใดทธีนาคารเหน็สมควร ผูข้อใชบ้ริการยนิยอมให้ธนาคารปดบญัชีเงนิฝากของผู้
ขอใช้บริการได้ อนึง ในกรณีทีธนาคารกําหนดเปลียนแปลงระยะเวลาการเคลือนไหวทางบัญชีหรือจํานวนเงินคงเหลือในบัญชี
ตามทธีนาคารได้กําหนดไว้หรอือัตราค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีดังกลา่วข้างต้น ธนาคารจะปดประกาศไว้ ณ ทีทําการของ
ธนาคาร ล่วงหน้าก่อนวนัทีเปลียนแปลงไม่น้อยกว่า 30 วัน รายการเคลือนไหว หมายถึง การฝาก-ถอนเงิน และ การนําสมุดเงนิ
ฝาก (ถ้ามี) มาปรับรายการ ณ เคาน์เตอร์สาขาของธนาคาร, การทําธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิกส์ ได้แก่ เครือง ATM , 
เครืองรับฝากเงินอัตโนมัติ  (ADM), Internet Banking , BAHTNET, Interbank Transfer, Mobile Banking, Phone Banking 
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รวมทงัการทาํรายการผา่นตัวแทนรับฝากเงนิของธนาคาร ทงัน ีการปรบัเปลยีนสถานะของบญัชไีม่เคลอืนไหวใหเ้ปนบัญชีปกติที
เคลอืนไหว สามารถทํารายการฝาก-ถอนเงนิ ณ เคานเ์ตอร์ บรกิารสาขาของธนาคารด้วยตนเองเทา่นนั 

5.16. ผู้ขอใช้บริการมีหน้าทีในการเก็บรักษาสมุดเช็ค อันเปนเอกสารสําคัญไว้ในทีมันคงและปลอดภัย ตามคําแนะนําและคําเตือนที
ธนาคารได้ให้ไว้ และในกรณีทเีช็คซงึได้สังจ่ายเงินจากบญัชขีองผู้ขอใช้บรกิารได้สูญหายไปหรือถกูลกัไป ผู้ขอใชบ้ริการจะแจ้งให้
ธนาคารทราบถึงการสูญหายหรอืถูกลกัไปและรายละเอียดของเชค็นันเปนลายลักษณ์อักษรทันท ีพร้อมทังขอให้ธนาคารระงบัการ
จ่ายเงินตามเช็คนัน โดยจะนําหลักฐานการแจ้งความการสูญหายหรือถูกลักไปต่อเจ้าพนักงานมาส่งมอบให้กับธนาคารใน
ภายหลัง แต่ถ้าปรากฏว่าธนาคารได้จ่ายเงินตามเช็คนันไปก่อนทีธนาคารจะได้รับทราบถึงการสูญหายหรือถูกลักไป ผู้ขอใช้
บริการยอมรับว่าธนาคารไม่จําต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทีอาจเกิดขึน เว้นแต่กรณีทีเกิดจากการทุจริตหรือประมาท
เลนิเล่ออยา่งร้ายแรงของธนาคารส่วนผูข้อใช้บริการต้องรบัผิดชดใช้เงนิทธีนาคารได้จ่ายไปเชน่นนัให้แกธ่นาคาร  นอกจากน ีใน
กรณทีีเช็คของผู้ขอใชบ้รกิารซึงยงัมไิด้สังจ่ายสูญหายไป หากผู้ขอใชบ้รกิารมิได้ปฏิบัติตามวธิกีารทกีลา่วไวใ้นวรรคก่อน และมีผู้
ปลอมลายมือชอืสังจ่ายเงนิจากบัญชีของผู้ขอใช้บริการ และธนาคารได้จ่ายเงินตามเช็คไปก่อนรับทราบถึงการสูญหาย ผู้ขอใช้
บริการยอมรับว่าธนาคารย่อมปราศจากความรับผิดชอบต่อความเสียหายทีอาจเกิดขึน เว้นแต่กรณีทีเกิดจากการทุจริตหรือ
ประมาทเลนิเล่ออยา่งรา้ยแรงของธนาคาร ส่วนผูข้อใชบ้ริการต้องรบัผดิชดใชเ้งนิทธีนาคารได้จา่ยไปเชน่นันให้แก่ธนาคาร 
 

5.17. เมอืมกีารเปลยีนแปลงทีอยู่ของผู้ขอใช้บริการ รวมทังสํานกังาน กรรมการ หรือผู้มีอํานาจกระทําการแทนผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้
บริการจะแจ้งการเปลยีนแปลงนันเปนลายลักษณ์อักษรใหธ้นาคารทราบทันท ี

5.18. ผู้ขอใช้บริการทราบและยินยอมให้ธนาคารระงับหรือปดบัญชโีดยแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบต่อไป  หากเปนกรณีโดยบังคับของ
กฎหมาย หรือธนาคารมีเหตุผลอันสมควรเชอืได้ว่าผู้ขอใช้บริการใช้หรืออาจใช้บัญชใีนการกระทาํอันผิดกฎหมายหรอืไม่สมควร 
ซงึอาจนําความเสียหายมาสู่ธนาคาร หรือมีการใช้บัญชีโดยไม่เปนไปตามระเบียบและวิธีทีธนาคารกําหนด หรือผู้ขอใช้บริการ
กระทําการอันเปนการฝาฝนข้อกําหนดและเงือนไขการใช้บริการใดๆ ทีเกียวข้องกับบัญชี  ตลอดจนในกรณีทีผู้ขอใช้บริการตก
เปนผู้เสียหายในคดีอาชญากรรมใดๆ ธนาคารอาจพิจารณาระงบัหรอืปดบัญชีเพือปองกันความเสียหายทีอาจเกิดขึนในอนาคต
กไ็ด ้

5.19. ข้อตกลงนีอยูภ่ายในบงัคบัและการตีความตามกฎหมายแห่งประเทศไทย และมผีลบังคับตกทอดไปยงัทายาท หรอืผู้สืบสิทธขิองผู้
ขอใช้บรกิารด้วย 

5.20. ในการทาํธรุกรรมใดๆกับธนาคาร ผูข้อใช้บรกิารจะได้รบัเอกสารหลักฐานเพือใชเ้ปนหลักฐานประกอบการทําธรุกรรมนัน 
5.21. ในกรณมีข้ีอสงสัยหรือพบข้อผดิพลาดใดๆ ผูข้อใชบ้ริการสามารถตดิต่อผา่น ttb contact center หรอืทกุสาขาของธนาคาร 
5.22. การทํารายการธรุกรรมผา่นช่องทางของธนาคารหลังเวลา 23.00 น. ถอืเปนรายการของวนัถดัไป 
5.23. การเปลียนแปลงข้อตกลงและเงอืนไขททีาํใหผู้้ขอใช้บรกิารเสียประโยชน ์ ต้องได้รับความยินยอมจากผูข้อใชบ้ริการ การ

เปลยีนแปลงข้อตกลงและเงอืนไขทไีม่ทาํให้ผูข้อใช้บริการเสียประโยชน ์ ธนาคารจะต้องแจ้งสาระสําคญัของเงือนไขทเีปลยีนแปลง
ให้ทราบล่วงหนา้ไมน่้อยกว่า 30 วนักอ่นวันมผีลบงัคบั โดยการติดประกาศ ณ ททีาํการของธนาคาร และ/หรือประกาศผา่นหนา้ 
Website และ/หรือชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส์อืนๆ  

5.24. ผู้ขอใชบ้ริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวม และ/หรือ ใช้ และ/หรือ เปดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอืนใดของผู้ขอใช้
บรกิารใหแ้ก่ หนว่ยงานราชการ และ/หรือ ผู้ให้บรกิารภายนอกทีธนาคารเปนคูสั่ญญา หรือมคีวามสัมพันธด์้วยทังในประเทศไทย
และต่างประเทศ โดยมวีัตถุประสงค์เพือการบริหารจดัการธรุกิจของธนาคาร หรือการทีธนาคารจ้างหรือมอบหมายให้บุคคลอืน
ดําเนินการแทนไม่ว่างานเกียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประเมินราคาหลักประกัน งานต่อประกันภัยทรัพย์หลักประกัน งาน
ติดต่อสือสาร งานติดตามทวงถามหนี หรอืงานอืนใดไม่ว่าทังหมดหรอืบางส่วน ตามทีจาํเปนเพือการดําเนนิงานตามสัญญาทีมี
อยูก่บัธนาคาร  

 


