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ข้อตกลงและเงือนไขทัวไปในการใช้บริการบัญชีธุรกิจกระแสรายวัน ttb sme one bank   
1. ลกัษณะผลิตภัณฑ์  

1.1.  เปนบัญชีธุรกิจทีให้สิทธิประโยชน์พิเศษให้ลูกค้าธรุกิจทําธรุกรรม โอน รับ จ่าย ทังภายในธนาคารและต่างธนาคารฟรี รวมทัง
ค่าธรรมเนียมในอัตราพิเศษผ่านช่องทางธนาคารออนไลน์สําหรับเพือบัญชีธุรกิจ sme (ttb biz touch application และ/หรือ  
ttb business click หรือ ttb business one) โดยสิทธปิระโยชน์ทังหมดทผีู้ขอใช้บริการได้รบัจะต้องเปนการทํารายการบนบัญชี
ธรุกจิกระแสรายวัน  ttb sme one bank  เทา่นนั   

1.2.  เปนบญัชกีระแสรายวนัประเภทไมม่ดีอกเบยี และไมม่สีมดุคู่ฝาก 
1.3.  ธนาคารจะจัดส่งใบแจ้งรายการเดินบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (electronic statement) เปนรายเดือนให้แก่ผู้ขอใช้บริการทาง

ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ (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 ติดต่อสาขา
ธนาคารทัวประเทศ ไมน่อ้ยกว่า 60 วนั กอ่นวันครบกาํหนดจดัส่งใบแจง้รายการเดนิบัญชีอเิลก็ทรอนกิส์ในแต่ละเดือน 

1.4.  บญัชีนีไม่สามารถโอนสิทธ ิหรอื นําไปเปนหลักประกนั หรอืก่อภาระผกูพัน เหนือสิทธกิารรับเงนิในบญัชีให้แก่บคุคลหรือนติิบคุคล
อนืได ้เวน้แต่จะได้รบัความยนิยอมเปนหนงัสือจากธนาคาร 

2. การเปดบัญชี 
2.1.  ในการเปดบัญชี ผู้ขอใช้บริการต้องนําเงินฝากเปนจํานวนขันตา 2,500 บาท โดยชือบัญชีเงินฝากต้องเปนชือบุคคลหรือนิติ

บคุคลทเีปนเจ้าของบัญชี ธนาคารไม่อนุญาตให้ใช้นามแฝงในการเปดบญัช ีและไมอ่นุญาตให้เปดบัญชีแทนผู้อนื หรือให้ผู้อืนมา
ใช้บญัช ี

2.2.  ผู้ขอใชบ้รกิารสามารถเปดบญัชธีรุกจิกระแสรายวนั  ttb sme one bank  คูก่บับัญชีธรุกิจออมทรัพย์  ttb sme one bank  และ
ต้องสมัครใช้บริการช่องทาง  ttb biz touch application และ/หรือ  ttb business click หรือ ttb businee one รวมทังต้อง
ชาํระคา่ธรรมเนยีมตามประกาศของธนาคาร  

2.3.  ธนาคารยินยอมว่าบัญชีทังสองประเภทอาจไม่ได้อยู่ภายใต้ชือบัญชีของบุคคลเดียวกันก็ได้ อย่างไรก็ดี การเปดบัญชีหรือ
เปลียนแปลงบัญชีทังสองประเภทดังกล่าว สามารถดําเนินการได้ภายใต้สาขาเจ้าของบัญชีเดียวกันเท่านัน ไม่สามารถ
ดาํเนนิการตา่งสาขาได ้ 

2.4.  การเปลยีนแปลงเงินฝากกระแสรายวนั  ttb sme one bank  ทไีด้เปดไวคู่้กบัเงนิฝากออมทรัพย์  ttb sme one bank  สามารถ
ทาํไดโ้ดยได้รบัความยนิยอมจากธนาคาร 

2.5.  หา้มเปดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย์  ttb sme one bank  ภายใต้ชอืบริษัทคู่กับบัญชีธรุกิจกระแสรายวัน  ttb sme one bank  ที
อยูภ่ายใต้ชือกรรมการของบรษัิทดังกลา่ว เวน้แต่จะพิจารณาเปนรายกรณีไป 

2.6.  ธนาคารจะเปดบัญชธีุรกจิกระแสรายวัน  ttb sme one bank  และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  ttb sme one bank  ให้แก่ผู้ขอใช้
บริการในกรณีทพิีจารณาแลว้เห็นวา่ผู้ขอใช้บรกิารมีคณุสมบตัิครบถว้นตามเงือนไขทีธนาคารกําหนดเท่านนั 

3. หลักเกณฑ์ผลิตภัณฑ์ 
3.1.  ในการถอนเงิน ผู้ขอใช้บรกิารสามารถเบิก-ถอนได้ทุกสาขาธนาคาร โดยใช้สมุดเช็คของธนาคาร หรือโดยวิธกีารอืนทธีนาคาร

อาจประกาศเพิมเติม 
3.2.  หากผู้ขอใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงือนไขการใช้บริการทีธนาคารกําหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิเปลียนประเภท

ผลิตภัณฑ์บัญชีธุรกิจกระแสรายวัน  ttb sme one bank  เปนเงินฝากกระแสรายวันทัวไป และให้ถือว่าสิทธิพิเศษของบัญชี
ธรุกจิกระแสรายวัน  ttb sme one bank  ไดสิ้นสุดลงทนัท ี

3.3.  ผู้ขอใช้บริการรับทราบและยินยอมให้ธนาคารระงบัหรือปดบัญชีโดยแจ้งให้ผู้ขอใชบ้ริการทราบต่อไป หากเปนกรณีโดยบังคับ
ของกฎหมาย หรือธนาคารมีเหตุผลอันสมควรเชือได้ว่าผู้ขอใช้บริการใช้หรืออาจใช้บัญชีในการกระทําอันผิดกฎหมายหรือไม่
สมควร หรือผู้ขอใช้บริการมีการนําผลิตภัณฑ์บัญชีธรุกิจกระแสรายวัน  ttb sme one bank  ไปใช้ในกิจการ/ธุรกิจ ประเภท
หรือทเีกียวข้องกบัประเภท การรบัโอนเงนิ การรับชําระคา่สินคา้และบรกิาร หรือกิจการ/ธรุกจิอนืใด ซึงอาจนาํความเสียหายมา
สู่ธนาคาร หรือมีการใช้บัญชโีดยไม่เปนไปตามระเบียบและวิธทีธีนาคารกําหนด หรือผู้ขอใช้บรกิารกระทําการอันเปนการฝาฝน
ข้อกําหนดและเงือนไขการใช้บริการใดๆ ทีเกียวข้องกับบัญชี  ตลอดจนในกรณีทีผู้ขอใช้บริการตกเปนผู้ เสียหายในคดี
อาชญากรรมใดๆ ธนาคารอาจพิจารณาระงบัหรือปดบัญชีเพือปองกันความเสียหายทีอาจเกิดขึนในอนาคตก็ได้ ทงันีผู้ขอใช้
บริการตกลงทจีะไมเ่รยีกร้องค่าเสียหายใดๆจากธนาคาร และตกลงปฎิบตัิตามข้อกาํหนดและระเบยีบของธนาคารทกุประการ 

4. ดอกเบีย และค่าธรรมเนียม 
4.1.  ผู้ขอใช้บรกิารรับทราบว่าประกาศธนาคารตามตาราง 3 (อัตราค่าบริการต่างๆ เบยีปรบัทเีกยีวเนีองกับเงินฝาก เงินให้สินเชือ 

และค่าบริการอืนๆ) อาจมีการประกาศเปลียนแปลง โดยธนาคารจะปดประกาศไว้ ณ ทีทําการของธนาคาร และ/หรือประกาศ
ผ่านหนา้ Website ของธนาคาร และ/หรือชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส์อืนใด ลว่งหนา้ก่อนวนัทมีกีารเปลยีนแปลงไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั   

4.2.  เมอืครบกําหนด 395 วัน (นับตังแต่วันทีผู้ขอใช้บริการเปดใช้บัญชี  ttb sme one bank  หรือ วันทีครบรอบการใช้บัญชี  ttb 
sme one bank   ปก่อนหน้า) ธนาคารจะดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปของปถัดไป รวมถึงต่ออายุประเภทบัญชี  ttb 
sme one bank  ให้ลกูค้าโดยอตัโนมัต ิทงันหีากธนาคารไมส่ามารถทําการเรียกเกบ็เงนิคา่ธรรมเนยีมรายปจากบญัชีของผู้ขอใช้
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บริการได้สําเร็จภายในระยะเวลาทีธนาคารกําหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิยกเลิกการให้บริการรวมทังยกเลิกสิทธิประโยชน์ใน
การใชบ้ริการตามเงอืนไขทธีนาคารกาํหนดโดยธนาคารจะแจ้งเงอืนไขทเีปลยีนแปลงให้ทราบลว่งหน้าไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

4.3.  อตัราค่าธรรมเนยีมสมุดเชค็และค่าธรรมเนยีมรายปทีธนาคารเรยีกเก็บจากผู้ขอใช้บริการใหเ้ปนไปตามประกาศธนาคารสําหรับ
บญัชธีรุกจิกระแสรายวนั  ttb sme one bank   

4.4. อตัราค่าธรรมเนียมอืนๆ ทธีนาคารมสิีทธเิรยีกเก็บจากผูข้อใช้บรกิารนอกเหนอืไปจากตามเงอืนไขของบัญชธีรุกิจกระแสรายวัน  
ttb sme one bank  ให้เปนไปตามหลกัเกณฑสํ์าหรบัเงนิฝากกระแสรายวนัของธนาคารตามปกติ 

4.5.  ธนาคารสามารถเปลยีนแปลงเงือนไขและค่าธรรมเนียมทีไม่ทําให้ผู้ขอใช้บรกิารเสียประโยชน์ โดยการปดประกาศไว้ ณ ทีทําการ
ของธนาคาร และ/หรือประกาศผ่านหน้า website ของธนาคาร และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อืนใด ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 
วนักอ่นวันมผีลบงัคบั การแก้ไขเปลียนแปลงเงอืนไขและคา่ธรรมเนียมททีาํให้ผู้ขอใชบ้ริการเสียประโยชน์ ต้องได้รบัความยนิยอม
จากผู้ขอใช้บรกิารกอ่น  

5. หลักเกณฑ์ทัวไป 
5.1.  ผู้ขอใชบ้รกิารจะถอนเงนิจากบญัชโีดยการใช้เช็ค หรือโดยการใช้บตัรเดบิตและบัตรเครดิต หรือบัตรอืนทธีนาคารมอบให้ไว้เพือ

ใช้กบับรกิารอืนทอีาจมขีึนต่อไปในภายหนา้จากบญัชเีงนิฝากกระแสรายวันของผู้ขอใช้บรกิาร 
5.2.  ในกรณีทีธนาคารเพิมบริการเพือใช้กับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ถ้าผู้ขอใช้บริการได้ใช้บริการนันกับบัญชีเงินฝากกระแส

รายวันของผู้ขอใช้บริการ ไม่ว่าผู้ขอใช้บริการจะได้แสดงความจํานงขอใช้บริการต่อธนาคารหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าเปนการ
แสดงความจํานงต่อธนาคารในทนัททีีผูข้อใชบ้ริการได้ใช้บรกิารนนั 

5.3.  ในกรณีทีผู้ขอใช้บริการถอนเงนิจากบัญชีโดยการใช้เช็ค ผู้ขอใช้บริการจะลงลายมือชอืหรอืมอบอาํนาจให้ผู้อนืลงลายมอืชือใน
เชค็ในฐานะผู้สังจา่ยเงนิใหเ้ปนไปตามตัวอยา่งทีใหไ้วก้ับธนาคารและปฏบิตัิใหค้รบถว้นตามเงอืนไขทแีจ้งไว้ต่อธนาคาร 

5.4.  ถ้ามีผู้นําเช็คซึงสังจ่ายเงินจากบัญชีของผู้ขอใช้บริการมาขึนเงินพร้อมกันหลายฉบับแต่เงินทีคงเหลือในบัญชีของผู้ขอใช้
บรกิารมีไม่พอจ่ายได้ครบทุกฉบับ ผู้ขอใช้บริการยอมให้อยู่ในดุลยพินิจของธนาคาร ทจีะพิจารณาวา่สมควรจะจา่ยเงนิตามเช็ค
ฉบบัใดกไ็ด ้

5.5.  ถา้ปรากฏวา่เช็คซึงสังจา่ยเงนิจากบญัชีของผู้ขอใชบ้ริการ มีรอยขีดฆา่ ขดูลบ แก้ไขเปลยีนแปลง หรือมีลักษณะเปนพิรุธชวนให้
สงสัยว่ามีการทุจริต ผู้ขอใช้บรกิารยอมให้ธนาคารระงบัการจ่ายเงนิตามเช็คฉบับนันได้ และยอมสละสิทธเิรียกรอ้งค่าเสียหาย
อนัอาจเกิดขึนเนอืงจากการระงับการจ่ายเงนินัน  นอกจากนีผู้ขอใชบ้ริการตกลงและยอมรับว่าธนาคารมีสิทธปิฏิเสธไม่รับเช็ค
ต่างธนาคารทีมีรอยขีดฆ่า ขดูลบ หรือแก้ไขข้อความใดๆลงบนเช็คเพือเข้าบญัชีของผู้ขอใช้บริการได้  และผู้ขอใชบ้ริการตกลง
สละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายอันอาจเกิดขึนเนืองจากการระงับการจ่ายเงิน หรือการปฏิเสธไม่รับเช็คต่างธนาคาร
ดงักลา่ว 

5.6.   ผู้ขอใช้บรกิารจะไมใ่ช้ปากกาทสีามารถลบขอ้ความไดใ้นการกรอกขอ้มูลในสมุดเชค็ ถา้ผูข้อใชบ้รกิารปฏบิตัิผิดเงอืนไขทธีนาคาร
กําหนด ธนาคารจะไม่รับผิดชอบชดใช้ความเสียหายอันเกิดจากการทธีนาคารจ่ายเงนิตามเช็คทีมีการ (ก)แก้ไขชอืผู้รับเงินบน
เชค็  (ข) แก้ไขลายเซ็นของผู้ขอใช้บริการ (ค) แก้ไขจํานวนเงนิในเช็ค หรือ (ง) แก้ไขข้อความใดๆในเช็คทีเกิดจากการใช้ปากกาที
สามารถลบข้อความได้  ธนาคารถือว่าเหตุดังกล่าวเกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือการประพฤติผิดโดยจงใจของผู้ขอใช้
บริการ การกระทาํของธนาคารเปนไปตามการค้าปกติและสุจริต  ผู้ขอใช้บริการมอิาจปฏิเสธผลของความเสียหายโดยอ้างเหตุ
แหง่ความไม่รู้ เหตสุุดวสัิย หรอื อา้งเหตดุังกลา่ววา่เกดิจากการกระทาํของผู้อืนได ้

5.7.  ถา้มเีช็คสังจา่ยเงนิจากบญัชีผูข้อใชบ้ริการ โดยทีเงนิคงเหลอืในบัญชีไมพ่อจา่ยตังแต่ 2 ครงัขึนไป ใหถ้อืวา่ผูข้อใชบ้ริการปฏบัิติ
ผิดสญัญา และผูข้อใชบ้รกิารยอมให้ธนาคารใช้ดลุยพินจิปดบัญชขีองผู้ขอใช้บริการได ้โดยแจง้ให้ผู้ขอใช้บรกิารทราบต่อไป 

5.8.  ในกรณีทธีนาคารได้ผอ่นผันจา่ยเงนิจากบัญชขีองผู้ขอใชบ้ริการไปกอ่น ทังทเีงนิคงเหลอืในบัญชีของผู้ขอใชบ้ริการมไีมพ่อจ่าย
ไม่วา่จะด้วยเหตุใดก็ตาม อาทิเช่น จากการจ่ายเงินตามเช็คซงึสังจ่ายเงินจากบญัชีของผู้ขอใช้บริการก็ดี จากการใชบ้ัตรเดบิต 
บตัรเครดิต หรือบตัรประเภทอนืๆ ของธนาคาร หรอืบริการอนืๆ ผ่านเครืองอเิลก็ทรอนิกส์ทธีนาคารได้จัดให้ไว้ก็ดี ซึงตามปกติ
ธนาคารจะปฏิเสธการจ่ายเงนิเสียก็ได้ ผู้ขอใช้บริการยอมผูกพันทจีะจ่ายเงินทดรองทธีนาคารได้ผ่อนผันจ่ายไปกอ่นเช่นนนัคืน
แก่ธนาคาร พร้อมด้วยอัตราดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นับแต่วันทีธนาคารได้ทดรอง
จา่ยเงนิไปจนถงึวันทผีู้ขอใชบ้รกิารชําระเงนิคืนธนาคารจนครบถว้น 

5.9.  ในกรณีทผู้ีขอใช้บรกิารนาํเช็คฝากเข้าบญัชแีละในวนันําฝากนนั ธนาคารได้ผอ่นผันจา่ยเงนิส่วนหนึง หรือเต็มมูลค่าเชค็ทนีาํฝาก
นันให้ไปก่อน โดยทีธนาคารยังไม่ทราบผลเรียกเก็บ แต่ต่อมาธนาคารตามเช็คได้ปฏิเสธการจ่ายเงิน โดยเหตุอันมิได้เกิดจาก
ความบกพรอ่งของธนาคาร ผู้ขอใช้บรกิารยอมชดใช้เงินดังกล่าวคืนให้แกธ่นาคารพร้อมดอกเบียรอ้ยละ 7.5 ต่อป ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

5.10. ผู้ขอใช้บริการรับทราบวธิปีฏิบัติระหว่างธนาคารพาณิชย์เกียวกับระบบการหักบญัชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพ
เช็ค (Imaged Cheque Clearing and Archive System: ICAS) ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ขอใช้บรกิารรับทราบว่า
ธนาคารมสิีทธดิําเนนิการชําระเงนิตามภาพเช็คทส่ีงผา่นระบบ ICAS และปฏิบตัิต่อภาพเช็คดังกล่าวเสมอืนเปนต้นฉบบัเช็ค  และ
ธนาคารอาจดําเนินการชําระเงนิตามเชค็ลา่ชา้ในบางเวลา หรือจนกว่าจะได้รับคาํยืนยันจากผู้ขอใชบ้ริการใหด้ําเนินการหักเงนิ
จากบัญชขีองผู้ขอใช้บรกิารเพือชําระเงนิตามเช็คฉบบัใดๆ ทธีนาคารตรวจพบความผิดปกติหรือมีเหตุอนัสมควรให้สงสัย  โดย
ผู้ขอใช้บริการจะไม่เรียกร้องให้ธนาคารต้องรับผิดใด ๆ และผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าธนาคารอาจพิมพ์ภาพเช็คทีได้จากการ
ตรวจภาพเช็คในระบบ ICAS ให้แก่ผู้ขอใช้บริการแทนต้นฉบับเช็ค ภายในข้อบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์
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5.11. ผู้ขอใช้บรกิารยินยอมให้ธนาคาร มสิีทธหัิกเงนิจากบญัชีเงนิฝากกระแสรายวันของผู้ขอใช้บริการ เพือชําระหนอีนัจะพึงเกิดจาก
การใช้บัญชีเงนิฝากกระแสรายวัน หรือการใช้บริการใด ๆ ของผู้ขอใช้บริการทีมีอยู่กับธนาคาร อาทิเช่น ค่าธรรมเนียม อากร
แสตมป ดอกเบีย ค่าบริการ ค่าเบียประกัน รวมถึงหนีอันเกิดจากการใช้บริการอืน ซึงอาจมีขึนในภายหน้าตามข้อ 2 ของ
ข้อตกลงนไีด ้โดยธนาคารจะจดัส่งหลกัฐานการหักบญัชใีหผู้้ขอใช้บรกิารทราบต่อไปตามคู่มอืการปฏบิตัิงานของธนาคาร 

5.12. ผู้ขอใช้บรกิารตกลงให้ธนาคารจัดการเรียกเก็บเงนิให้ตามวิธกีารและภายในระยะเวลาตามปกติประเพณีทธีนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทยปฏิบัติ หากปรากฎในภายหลังว่าผู้ขอใช้บริการไม่มีสิทธิในเช็คนัน หรือมีสิทธแิต่เพียงบางส่วน เปนเหตุให้ธนาคาร
ต้องรบัผิดชอบใช้เงินให้แก่ผูเ้ปนเจ้าของอันแท้จรงิ หรอืผูห้นงึผู้ใดไป ผู้ขอใช้บรกิารยนิยอมชดใช้เงนิคืนแกธ่นาคารตามจํานวน
ทธีนาคารต้องเสียไปนัน 

5.13. ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าการนําตัวเงิน เช็ค หรือตราสารเปลียนมือฝากเข้าบัญชี จะถือว่าธนาคารได้รับฝากต่อเมือธนาคาร
สามารถเรยีกเกบ็เงนิตามตัวเงนิ เชค็ หรอืตราสารนนัได้แลว้ 

5.14. ผู้ขอใช้บรกิารยอมเสียค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายสําหรับการใช้บัญชีเงนิฝากกระแสรายวัน และ/หรือ
การใช้บริการทีใชก้ับบัญชีเงนิฝากกระแสรายวนัทมีีอยู่แลว้ในขณะนี ตามอัตราทธีนาคารกําหนด โดยธนาคารจะผิดประกาศไว ้
ณ ทีทําการของธนาคาร และในกรณีทีธนาคารได้เปลียนแปลง หรือเพิมบริการทีใช้กับบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในภายหน้า 
และหากมีการเพิมเติม เปลียนแปลงอัตราการเรียกเก็บในภายหน้า ทีไม่ทําให้ผู้ขอใช้บริการเสียประโยชน์ ธนาคารสามารถแจ้ง
สาระสําคญัของเงอืนไขทีเปลยีนแปลงโดยการปดประกาศไว ้ณ ททีาํการของธนาคาร และ/หรือประกาศผ่านหน้า Website ของ
ธนาคาร และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อืนใด ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันมีผลบังคับ ส่วนการแก้ไขเปลียนแปลง
เงอืนไขและคา่ธรรมเนียมททีําใหผู้้ขอใช้บรกิารเสียประโยชน ์ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการกอ่น  

5.15. ผู้ขอใช้บรกิารจะคงเงินไว้ในบัญชีเงินฝากตามจํานวนทีธนาคารกําหนดตลอดเวลาทียังมิได้ปดบัญชี หากผู้ขอใช้บริการไม่คง
เงนิไว้ตามทกีล่าวไว้ข้างต้น ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมเสียค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีตามอัตราทธีนาคารกําหนด โดย
ธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน นอกจากนีในกรณีทีไม่มีการเคลอืนไหวทางบัญชีตามระยะเวลาทีธนาคาร
กําหนดและเงินคงเหลือในบัญชีเปนศูนย์ (0) หรือในกรณีอืนใดทีธนาคารเห็นสมควร ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารปดบัญชี
เงนิฝากของผู้ขอใช้บริการได้ อนึง ในกรณีทีธนาคารกําหนดเปลยีนแปลงระยะเวลาการเคลือนไหวทางบัญชีหรือจํานวนเงิน
คงเหลอืในบัญชตีามทธีนาคารได้กําหนดไว้หรอือัตราค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีดังกลา่วข้างต้น ธนาคารจะปดประกาศไว้ 
ณ ทีทําการของธนาคาร ล่วงหน้าก่อนวนัทเีปลียนแปลงไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั รายการเคลอืนไหว หมายถึง การฝาก-ถอนเงิน และ 
การนําสมุดเงินฝาก (ถ้ามี) มาปรับรายการ ณ เคาน์เตอร์สาขาของธนาคาร, การทําธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก ่
เครือง ATM , เครืองรับฝากเงิน อัต โนมัติ  (ADM), Internet Banking , BAHTNET, Interbank Transfer, Mobile Banking, 
Phone Banking รวมทงัการทาํรายการผา่นตัวแทนรบัฝากเงนิของธนาคาร ทังน ีการปรบัเปลยีนสถานะของบญัชไีม่เคลอืนไหว
ให้เปนบญัชีปกตทิเีคลอืนไหว สามารถทาํรายการฝาก-ถอนเงิน ณ เคานเ์ตอร ์บรกิารสาขาของธนาคารด้วยตนเองเทา่นนั 

5.16. ผู้ขอใช้บริการมีหน้าทีในการเก็บรักษาสมุดเช็ค อันเปนเอกสารสําคัญไว้ในทีมันคงและปลอดภัย ตามคําแนะนําและคําเตือนที
ธนาคารได้ให้ไว้ และในกรณีทีเช็คซึงได้สังจ่ายเงินจากบญัชีของผู้ขอใช้บรกิารได้สูญหายไปหรอืถูกลักไป ผู้ขอใชบ้ริการจะแจ้ง
ให้ธนาคารทราบถงึการสูญหายหรือถูกลักไปและรายละเอยีดของเช็คนนัเปนลายลกัษณ์อักษรทันที พร้อมทงัขอให้ธนาคารระงบั
การจ่ายเงินตามเช็คนัน โดยจะนําหลักฐานการแจ้งความการสูญหายหรือถูกลักไปต่อเจ้าพนักงานมาส่งมอบให้กับธนาคารใน
ภายหลัง แต่ถ้าปรากฏว่าธนาคารได้จ่ายเงินตามเช็คนันไปก่อนทีธนาคารจะได้รับทราบถึงการสูญหายหรือถูกลักไป ผู้ขอใช้
บริการยอมรับว่าธนาคารไม่จําต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทีอาจเกิดขึน เว้นแต่กรณีทีเกิดจากการทุจริตหรือประมาท
เลินเลอ่อย่างร้ายแรงของธนาคาร ส่วนผู้ขอใชบ้ริการต้องรับผิดชดใช้เงนิทีธนาคารได้จ่ายไปเช่นนันให้แก่ธนาคาร  นอกจากน ี
ในกรณีทีเช็คของผู้ขอใช้บริการซึงยังมไิด้สังจ่ายสูญหายไป หากผู้ขอใช้บริการมิได้ปฏิบัติตามวิธกีารทีกล่าวไว้ในวรรคก่อน 
และมีผู้ปลอมลายมือชือสังจ่ายเงนิจากบัญชีของผู้ขอใชบ้รกิาร และธนาคารได้จ่ายเงนิตามเช็คไปก่อนรับทราบถึงการสูญหาย 
ผู้ขอใชบ้รกิารยอมรับวา่ธนาคารยอ่มปราศจากความรับผิดชอบต่อความเสียหายทอีาจเกดิขึนเว้นแต่กรณีทเีกดิจากการทุจริต
หรอืประมาทเลนิเล่ออยา่งรา้ยแรงของธนาคาร ส่วนผู้ขอใชบ้รกิารต้องรบัผดิชดใช้เงนิทธีนาคารได้จา่ยไปเชน่นันให้แก่ธนาคาร 

5.17.  เมือมีการเปลียนแปลงชือ ชือสกุล ทีอยู่ของผู้ขอใช้บริการ รวมทังสํานักงาน กรรมการ หรือผู้มีอํานาจกระทําการแทนผู้ขอใช้
บริการ ผูข้อใชบ้รกิารจะแจ้งการเปลยีนแปลงนนัเปนลายลกัษณ์อกัษรให้ธนาคารทราบทนัที 

5.18. ผู้ขอใช้บรกิารทราบและยินยอมให้ธนาคารระงับหรือปดบญัชีโดยแจ้งใหผู้้ขอใช้บริการทราบต่อไป  หากเปนกรณีโดยบงัคับของ
กฎหมาย หรือธนาคารมีเหตุผลอนัสมควรเชือได้วา่ผูข้อใชบ้ริการใช้หรืออาจใช้บัญชใีนการกระทําอนัผิดกฎหมายหรอืไม่สมควร 
ซงึอาจนําความเสียหายมาสู่ธนาคาร หรือมีการใช้บัญชีโดยไม่เปนไปตามระเบียบและวิธีทีธนาคารกําหนด หรือผู้ขอใช้บริการ
กระทําการอันเปนการฝาฝนข้อกําหนดและเงอืนไขการใช้บริการใดๆ ทีเกียวข้องกับบัญชี  ตลอดจนในกรณีทผู้ีขอใช้บริการตก
เปนผู้เสียหายในคดีอาชญากรรมใดๆ ธนาคารอาจพิจารณาระงบัหรอืปดบญัชีเพือปองกนัความเสียหายทีอาจเกดิขึนในอนาคต
กไ็ด ้

5.19. ข้อตกลงนอียูภ่ายในบงัคบัและการตีความตามกฎหมายแหง่ประเทศไทย และมผีลบังคบัตกทอดไปยงัทายาท หรอืผู้สืบสิทธขิองผู้
ขอใช้บรกิารด้วย 

5.20. ในการทาํธรุกรรมใดๆกับธนาคาร ผู้ขอใช้บรกิารจะได้รบัเอกสารหลักฐานเพือใชเ้ปนหลกัฐานประกอบการทาํธรุกรรมนัน 
5.21. ในกรณมีข้ีอสงสัยหรอืพบข้อผดิพลาดใดๆ ผูข้อใชบ้ริการสามารถตดิต่อผา่น ttb contact center หรอืทกุสาขาของธนาคาร   
5.22. การทาํรายการธรุกรรมผา่นช่องทางของธนาคารหลังเวลา 23.00 น. ถอืเปนรายการของวนัถดัไป 



 

  
TTB SME ONE BANK_V1/2021 4 

 

5.23. การเปลียนแปลงข้อตกลงและเงือนไขทีทําให้ผู้ขอใช้บริการเสียประโยชน์ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการ การ
เปลียนแปลงข้อตกลงและเงือนไขทีไม่ทําให้ผู้ขอใช้บริการเสียประโยชน์ ธนาคารจะต้องแจ้งสาระสําคัญ ของเงือนไขที
เปลียนแปลงให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันมีผลบังคับ โดยการติดประกาศ ณ ทีทําการของธนาคาร และ/หรือ
ประกาศผ่านหนา้ Website และ/หรือชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส์อืนๆ 

5.24. ผู้ขอใช้บรกิารตกลงยินยอมใหธ้นาคารเก็บรวบรวม และ/หรอื ใช ้และ/หรอื เปดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอืนใดของผูข้อใช้
บริการให้แก่ หน่วยงานราชการ และ/หรือ ผู้ให้บริการภายนอกทีธนาคารเปนคู่สัญญา หรือมคีวามสัมพันธ์ด้วยทังในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพือการบริหารจัดการธุรกิจของธนาคาร หรือการทีธนาคารจ้างหรือมอบหมายให้
บุคคลอืนดําเนินการแทนไม่ว่างานเกียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประเมินราคาหลักประกัน งานต่อประกันภัยทรัพย์
หลักประกัน งานติดต่อสือสาร งานติดตามทวงถามหนี หรืองานอืนใดไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน ตามทีจําเปนเพือการ
ดาํเนนิงานตามสัญญาทีมอียูก่บัธนาคาร      
 

 


