
 

  
TTB SME ONE BANK SA_V1/2021 1 

 

ข้อตกลงและเงือนไขทัวไปในการใช้บริการ บัญชีธรุกจิออมทรัพย์ ttb sme one bank  
1. ลกัษณะผลิตภณัฑ์ 

1.1. ธรุกจิออมทรพัย ์ttb sme one bank เปนผลติภณัฑเ์งนิฝากออมทรพัย์ประเภทไมม่ีสมดุคู่ฝาก 
1.2. ธนาคารจะจัดส่งใบแจ้งรายการเดินบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (electronic statement) เปนรายเดือนให้แก่ผู้ขอใช้บริการทาง

ไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส์ (email address) ทผู้ีขอใชบ้ริการได้แจ้งต่อธนาคาร ในกรณีทผู้ีขอใช้บรกิารมีการเปลยีนแปลง 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 กอ่นวันครบกาํหนดจดัส่งใบแจง้รายการเดนิบัญชีอิเล็กทรอนกิส์ในแต่ละเดือน 

1.3. ธรุกิจออมทรัพย์ ttb sme one bank ไม่สามารถโอนสิทธ ิหรือ นําไปเปนหลักประกนั หรือก่อภาระผูกพัน เหนือสิทธกิารรับเงนิใน
บญัชใีหแ้กบ่คุคลหรอืนติิบคุคลอนืได ้เวน้แตจ่ะได้รบัความยนิยอมเปนหนงัสือจากธนาคาร 

2. การเปดบัญชี  
2.1. ในการเปดบัญช ีผู้ขอใชบ้รกิารสามารถเปดบัญชีได้โดยไมม่กีารกาํหนดยอดขันตาสําหรบัการฝากเงนิครงัแรก โดยชอืบญัชีเงนิ

ฝากต้องเปนชือบุคคลหรือนิติบุคคลทเีปนเจ้าของบัญชี ธนาคารไม่อนุญาตให้ใช้นามแฝงในการเปดบัญชี และไม่อนุญาตให้
เปดบญัชแีทนผู้อนื หรอืใหผู้้อนืมาใชบ้ัญช ี

2.2. ในการเปดบัญชี ผู้ขอใช้บริการสามารถเปดธรุกิจออมทรัพย์ ttb sme one bank คู่กับบัญชีธรุกิจกระแสรายวัน ttb sme one 
bank  โดยธรุกจิออมทรัพย์ ttb sme one bank และบัญชีธรุกิจกระแสรายวัน ttb sme one bank ต้องเปดพร้อมกัน ณ สาขา
เดยีวกนั 

2.3. ธนาคารยินยอมว่าบัญชีทังสองประเภทอาจไม่ได้อยู่ภายใต้ชือบัญชีของบุคคลเดียวกันก็ได้ อย่างไรก็ดี การเปดบัญชีหรือ
เปลียนแปลงบัญชีทังสองประเภทดังกล่าว สามารถดําเนินการได้ภายใต้สาขาเจ้าของบัญชีเดียวกันเท่านัน ไม่สามารถ
ดาํเนนิการตา่งสาขาได ้

2.4. การเปลียนแปลงบัญชีธุรกิจออมทรัพย์ ttb sme one bank ทีได้เปดไว้คู่กับบัญชีธุรกิจกระแสรายวัน ttb sme one bank 
สามารถทําได้โดยการได้รบัความยนิยอมจากธนาคาร 

2.5. ห้ามเปดบัญชีธุรกิจออมทรัพย์ ttb sme one bank ภายใต้ชือบริษัทคู่กับบัญชีธุรกิจกระแสรายวัน ttb sme one bank ทีอยู่
ภายใตช้อืกรรมการของบรษัิทดังกลา่ว เวน้แต่จะพิจารณาเปนรายกรณไีป 

2.6. ธนาคารจะเปดบัญชีธรุกิจออมทรัพย ์ttb sme one bank และบัญชีธรุกิจกระแสรายวัน ttb sme one bank ให้แก่ผู้ขอใช้บริการ
ในกรณีทพิีจารณาแลว้เห็นวา่ผู้ขอใชบ้รกิารมีคุณสมบตัิครบถว้นตามเงือนไขทีธนาคารกาํหนด 

3. หลักเกณฑ์ผลิตภัณฑ์  
3.1. การทาํธรุกรรมผา่นช่องทางสาขา 

3.1.1 ผู้ฝากเงินสามารถทําธรุกรรมฝากเงนิ ได้ทุกสาขาทัวประเทศในเวลาทําการของสาขานันๆ และไม่กําหนดจํานวนครัง
ในการรับฝาก โดยธนาคารอาจเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมตามประกาศธนาคาร 

3.1.2 การถอนเงนิ และ/หรือ โอนเงนิ ทําได้ทุกสาขาทวัประเทศในเวลาทําการของสาขานนัๆ ไม่จํากัดจํานวนเงนิ โดยผู้ฝาก
เงินต้องนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ (แล้วแต่กรณี) มาแสดงและจะต้องปฏิบัติตาม
เงอืนไขทใีหไ้วก้ับธนาคาร  

3.1.3 การถอนเงนิ โดยการมอบฉนัทะ สามารถดาํเนนิการได้ทกุสาขาทวัประเทศ 
3.2. การทาํธรุกรรมผา่นช่องทาง  อเิลก็ทรอนกิส์ แบงกก์งิ ( electronic banking) 

3.2.1 ผูฝ้ากเงนิสามารถ โอนเงนิระหวา่งบญัชขีองธนาคารทหารไทยได ้ไมจ่าํกดัจาํนวนครงั 
4. ดอกเบีย และค่าธรรมเนียม 

4.1. อตัราดอกเบยีเงนิฝากเปนไปตามประกาศเรอืง อตัราดอกเบียสําหรบับญัชีธรุกจิออมทรพัย ์ttb sme one bank 
4.2. การจ่ายดอกเบียเงนิฝาก ระบบจะคํานวณดอกเบียให้ทุกวันจากยอดเงนิคงเหลือในบัญชี และนําดอกเบยีฝากเขา้บัญชีใหป้ละ 2 

ครัง คือเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม หากดอกเบียเงนิฝากทไีด้รับมาไม่เกิน 20,000 บาทต่อป และผู้ฝากเงนิได้แจ้งเลข
ประจาํตัวผู้เสียภาษีอากร ธนาคารจะไม่หกัภาษี ณ ทจ่ีาย ตามหลกัเกณฑ์ของกรมสรรพากร 

4.3. ค่าธรรมเนียมอืนๆ ในการใช้บริการบัญชีธรุกิจออมทรัพย์ ttb sme one bank ให้เปนไปตามประกาศเรือง อัตราค่าธรรมเนียม
ของธนาคาร 

4.4.ธนาคารสามารถเปลยีนแปลงอัตราดอกเบยีและเงอืนไขใดๆ ทีไม่ทําใหผู้้ขอใชบ้ริการเสียประโยชน ์โดยการปดประกาศไว้ ณ ททีํา
การของธนาคาร และ/หรือประกาศผ่านหน้า Website ของธนาคาร และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อืนใด ล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 30 วันก่อนวันมีผลบังคับ การแก้ไขเปลียนแปลงเงือนไขและค่าธรรมเนียมทีทําให้ผู้ขอใช้บริการเสียประโยชน์ ต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการก่อน  

5. หลักเกณฑ์ทัวไป 
5.1. หากบัญชีไม่มีรายการเคลือนไหว และมียอดเงินในบัญชีตากว่าทีธนาคารกําหนด ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเพือชําระ

คา่ธรรมเนียมการรักษาบัญชี ตามหลกัเกณฑท์ีธนาคารกําหนด โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  30 วัน และ
หากเงนิในบัญชีเปนศูนย์ติดต่อกันเกินกว่าระยะเวลาทีธนาคารกําหนด ธนาคารจะดําเนินการปดบัญชีโดยอัตโนมัติ รายการ
เคลอืนไหว หมายถึง การฝาก-ถอนเงิน และ การนาํสมุดเงนิฝาก (ถ้ามี) มาปรบัรายการ ณ เคานเ์ตอร์สาขาของธนาคาร, การ
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ทําธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เครือง ATM , เครืองรับฝากเงินอัตโนมัติ  (ADM), Internet Banking , 
BAHTNET , Interbank Transfer, Mobile Banking, Phone Banking รวมทังการทํารายการผ่านตัวแทนรับฝากเงินของ
ธนาคาร ทังนี การปรับเปลียนสถานะของบัญชีไม่เคลือนไหวให้เปนบัญชีปกติทีเคลือนไหว สามารถทํารายการฝาก-ถอนเงิน 
ณ เคานเ์ตอรบ์ริการสาขาของธนาคารด้วยตนเองเทา่นนั 

5.2. เช็ค ดร๊าฟท์ หรือตราสารอืนๆ ทีนําฝากเข้าบัญชี ธนาคารจะรับฝากไว้เพือการเรียกเก็บเท่านัน การฝากเงินจะสมบูรณ์เมือ
ธนาคารเรียกเก็บเงนิตามตราสารดังกล่าวได้และผู้ขอใช้บริการจะถอนเงนิทนีําฝากตามตราสารดังกล่าวได้ต่อเมอืธนาคาร
เรยีกเกบ็เงนิไดเ้รยีบร้อยแลว้ 

5.3. ยอดเงนิใน bank statement จะถอืวา่ถกูต้องเมอืธนาคารไดต้รวจสอบวา่ตรงกบับัญชีของธนาคารแลว้ 
5.4. เมอืมกีารเปลยีนแปลงชอื ชอืสกุล ทอียู่ของผู้ขอใชบ้รกิาร รวมทงัสํานกังาน กรรมการ หรือผูม้อีาํนาจกระทาํการแทนผู้ขอใช้

บริการ ผู้ขอใชบ้รกิารจะแจง้การเปลยีนแปลงนนัเปนลายลกัษณ์อักษรให้ธนาคารทราบทนัที  
5.5. ในการทาํธรุกรรมใดๆ กบัธนาคาร ผูข้อใช้บรกิารจะต้องได้รับใบบนัทึกรายการเพือใช้เปนหลักฐานการทาํธรุกรรมนัน 
5.6. ในการทําธุรกรรมโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝาก ธนาคารจะแจ้งผลการทําธุรกรรมหรือส่งมอบใบบันทึกรายการให้แก่ผู้ขอใช้

บริการเกบ็ไวเ้ปนหลักฐาน โดยธนาคารจะโอนเงนิตามคําสังทไีด้รบัจากผู้ขอใช้บรกิาร หากเกดิความผิดพลาดใดๆ ธนาคารจะ
รบัผดิชอบสูงสุดไม่เกินจาํนวนเงนิทรีะบตุามคาํสังของธรุกรรมนนั 

5.7. ในกรณีทีบัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิตทีใชโ้อนเงนิจากบัญชีเงินฝากสูญหาย ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งใหธ้นาคารทราบทันที ทังนีผู้
ขอใช้บริการจะตอ้งเปนผู้รบัผดิชอบจาํนวนเงนิทเีกดิธรุกรรมกอ่นการแจง้ธนาคารเพือยกเลกิ/อายดับตัรเอทเีอ็ม/บตัรเดบติ 

5.8. หากผู้ขอใช้บริการประสงค์จะยกเลิกข้อตกลงการใช้บริการโอนเงนิกับธนาคาร ผู้ขอใช้บริการต้องดําเนินการปดบัญชเีงนิฝาก
กบัธนาคาร 

5.9. หากผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ผู้อนืใช้บัญชีร่วมกับผู้ขอใช้บริการ หรือใช้บัญชีของผู้ขอใช้บริการเพือรับโอนหรือถอนเงนิในทาง
ทุจริตจนเปนเหตุให้เกิดความเสียหายแกบุ่คคลอืน ผู้ขอใช้บริการต้องเปนผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายทงัหมดทเีกิดขึนจาก
การทุจรตินัน 

5.10. ในกรณีมีข้อพิพาทเกียวกับบัญชีเงินฝาก ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารใช้หลักเกณฑ์และขันตอนของธนาคารในการ
สอบสวนและดําเนนิการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

5.11. ในกรณีมข้ีอสงสัยหรือพบข้อผดิพลาดใดๆ ผูข้อใชบ้ริการสามารถตดิต่อผา่น ttb contact center หรอืทกุสาขาของธนาคาร 
5.12. การทํารายการธรุกรรมผา่นช่องทางของธนาคารหลังเวลา 23.00 น. ถอืเปนรายการของวนัถดัไป 
5.13. การเปลียนแปลงข้อตกลงและเงือนไขทีทําให้ผู้ขอใช้บริการเสียประโยชน์ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการ การ

เปลียนแปลงข้อตกลงและเงือนไขทีไม่ทําให้ผู้ขอใช้บริการเสียประโยชน์ ธนาคารจะต้องแจ้งสาระสําคัญของเงือนไขที
เปลียนแปลงให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันมีผลบังคับ โดยการติดประกาศ ณ ททีําการของธนาคาร และ/หรือ
ประกาศผ่านหน้า Website และ/หรอืชอ่งทางอิเล็กทรอนกิส์อืนๆ  

5.14. ผู้ขอใชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารเกบ็รวบรวม และ/หรือ ใช้ และ/หรอื เปดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอืนใดของผูข้อ
ใช้บริการให้แก่ หน่วยงานราชการ และ/หรือ ผู้ให้บริการภายนอกทีธนาคารเปนคู่สัญญา หรือมีความสัมพันธ์ด้วยทังใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพือการบริหารจัดการธุรกิจของธนาคาร หรือการทีธนาคารจ้างหรือ
มอบหมายให้บคุคลอนืดําเนนิการแทนไม่ว่างานเกยีวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประเมินราคาหลักประกัน งานต่อประกันภัย
ทรพัย์หลักประกัน งานติดต่อสือสาร งานติดตามทวงถามหนี หรอืงานอืนใดไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน ตามทีจาํเปนเพือการ
ดาํเนนิงานตามสัญญาทมีีอยูก่บัธนาคาร    

5.15. ข้อตกลงนีอยู่ภายในบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย และมีผลบังคับตกทอดไปยังทายาท หรือผู้สืบสิทธิของผู้ขอใช้
บรกิารด้วย 
 

 


