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ข้อตกลงและเงื่อนไขท่ัวไปในการใช้บริการ 

บัญชีเงินฝากออมทรัพย ์บัญชีธุรกิจ ททีบีี เอสเอ็มอีวันแบงก ์( ttb sme one bank) 

 
1. ลักษณะผลิตภัณฑ ์

1.1. บญัชีเงินฝากออมทรพัย ์บญัชีธุรกิจ ทีทีบี เอสเอ็มอีวนัแบงก ์( ttb sme one bank) เป็นผลิตภณัฑเ์งินฝากออมทรพัย์ประเภทไม่มีสมดุคู่
ฝาก 

1.2. ธนาคารจะจัดส่งใบแจ้งรายการเดินบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Statement) เป็นรายเดือนให้แก่ผู้ขอใช้บริการทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส ์(E-Mail Address) ท่ีผู้ขอใช้บริการได้แจ้งต่อธนาคาร ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการมีการเปลี่ยนแปลง E-Mail Address 
ดังกล่าว ผูข้อใชบ้ริการสามารถแจง้การเปลี่ยนแปลงผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิกสธ์นาคาร ได้แก่ แอป ทีทีบี บิส ทัช ( ttb biz touch 
application) หรือ ทีทีบี บิสสิเนสคลิก ( ttb business click) หรือ ช่องทางอื่นท่ีจะเพิ่มเติมในอนาคต หรือ ติดต่อสาขาธนาคารทั่ว
ประเทศ ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั ก่อนวนัครบก าหนดจดัส่งใบแจง้รายการเดินบญัชีอิเล็กทรอนิกสใ์นแต่ละเดือน 

1.3. บญัชีเงินฝากออมทรพัย ์บญัชีธุรกิจ ทีทีบี เอสเอ็มอีวนัแบงก ์( ttb sme one bank) ไม่สามารถโอนสิทธิ หรือ น าไปเป็นหลกัประกนั หรือ
ก่อภาระผกูพนั เหนือสิทธิการรบัเงินในบญัชีใหแ้ก่บคุคลหรือนิติบคุคลอื่นได ้เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมเป็นหนงัสือจากธนาคาร 

2. การเปิดบัญชี  
2.1. ในการเปิดบญัชี ผูข้อใชบ้ริการสามารถเปิดบญัชีไดโ้ดยไม่มีการก าหนดยอดขัน้ต ่าส  าหรบัการฝากเงินครัง้แรก โดยชื่อบญัชีเงินฝากตอ้ง

เป็นชื่อบคุคลหรือนิติบุคคลท่ีเป็นเจา้ของบญัชี ธนาคารไม่อนุญาตใหใ้ชน้ามแฝงในการเปิดบญัชี และไม่อนุญาตใหเ้ปิดบญัชีแทนผูอ้ื่น 
หรือใหผู้อ้ื่นมาใชบ้ญัชี 

2.2. ในการเปิดบญัชี ผูข้อใชบ้ริการสามารถเปิดบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์บญัชีธุรกิจ ทีทีบี เอสเอ็มอีวนัแบงก ์( ttb sme one bank) คู่กบับญัชี
เงินฝากกระแสรายวนั บัญชีธุรกิจ ทีทีบี เอสเอ็มอีวนัแบงก ์( ttb sme one bank)  โดยบัญชีเงินฝากออมทรพัย ์บญัชีธุรกิจ ทีทีบี เอส
เอ็มอีวนัแบงก ์( ttb sme one bank) และบัญชีเงินฝากกระแสรายวนั บญัชีธุรกิจ ทีทีบี เอสเอ็มอีวนัแบงก ์( ttb sme one bank) ตอ้ง
เปิดพรอ้มกนั ณ สาขาเดียวกนั 

2.3. ธนาคารยินยอมว่าบัญชีทัง้สองประเภทอาจไม่ไดอ้ยู่ภายใตช้ื่อบญัชีของบุคคลเดียวกันก็ได ้อย่างไรก็ดี การเปิดบัญชีหรือเปลี่ยนแปลง
บญัชีทัง้สองประเภทดงักล่าว สามารถด าเนินการไดภ้ายใตส้าขาเจา้ของบญัชีเดียวกนัเท่านัน้ ไม่สามารถด าเนินการต่างสาขาได ้

2.4. การเปลี่ยนแปลงบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์บญัชีธุรกิจ ทีทีบี เอสเอ็มอีวนัแบงก ์( ttb sme one bank) ท่ีไดเ้ปิดไวคู้่กับบญัชีบญัชีเงินฝาก
กระแสรายวนั บญัชีธุรกิจ ทีทีบี เอสเอ็มอีวนัแบงก ์( ttb sme one bank) สามารถท าไดโ้ดยการไดร้บัความยินยอมจากธนาคาร 

2.5. หา้มเปิดบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์บญัชีธุรกิจ ทีทีบี เอสเอ็มอีวันแบงก ์( ttb sme one bank) ภายใตช้ื่อบริษัทคู่กับบญัชีเงินฝากกระแส
รายวนั บญัชีธุรกิจ ทีทีบี เอสเอ็มอีวนัแบงก ์( ttb sme one bank) ท่ีอยู่ภายใตช้ื่อกรรมการของบริษัทดงักล่าว เวน้แต่จะพิจารณาเป็น
รายกรณีไป 

2.6. ธนาคารจะเปิดบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์บญัชีธุรกิจ ทีทีบี เอสเอ็มอีวนัแบงก ์( ttb sme one bank) และบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั บญัชี
ธุรกิจ ทีทีบี เอสเอ็มอีวันแบงก์ ( ttb sme one bank) ให้แก่ผู้ขอใช้บริการในกรณีท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ขอใชบ้ริการมีคุณสมบัติ
ครบถว้นตามเงื่อนไขที่ธนาคารก าหนด 

3. หลักเกณฑผ์ลิตภัณฑ ์
3.1. การท าธุรกรรมผ่านช่องทางสาขา 

3.1.1 ผูฝ้ากเงินสามารถท าธุรกรรมฝากเงิน ไดทุ้กสาขาทั่วประเทศในเวลาท าการของสาขานัน้ ๆ และไม่ก าหนดจ านวนครัง้ในการรบั
ฝาก โดยธนาคารอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประกาศธนาคาร 
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3.1.2 การถอนเงิน และ/หรือ โอนเงิน ท าไดท้กุสาขาทั่วประเทศในเวลาท าการของสาขานัน้ ๆ ไม่จ ากัดจ านวนเงิน โดยผูฝ้ากเงินตอ้ง
น าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวขา้ราชการ (แล้วแต่กรณี) มาแสดงและจะตอ้งปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีใหไ้วก้ับ
ธนาคาร  

3.1.3 การถอนเงิน โดยการมอบฉนัทะ สามารถด าเนินการไดท้กุสาขาทั่วประเทศ 
3.2. การท าธุรกรรมผ่านช่องทาง ทีทีบ ีอิเล็กทรอนิกส ์แบงกก์ิง้ ( TTB Electronic Banking) 

3.2.1 ผูฝ้ากเงินสามารถ โอนเงินระหว่างบญัชขีองธนาคารทหารไทยได ้ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ 
4. ดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียม 

4.1. อตัราดอกเบีย้เงินฝากเป็นไปตามประกาศเรื่อง อตัราดอกเบีย้ส  าหรบับญัชีเงินฝากออมทรัพย ์บญัชีธุรกิจ ทีทีบี เอสเอ็มอีวนัแบงก ์( ttb 
sme one bank)  

4.2. การจ่ายดอกเบีย้เงินฝาก ระบบจะค านวณดอกเบีย้ใหท้กุวนัจากยอดเงินคงเหลือในบัญชี และน าดอกเบีย้ฝากเขา้บญัชีใหปี้ละ 2 ครัง้ คือ
เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม หากดอกเบีย้เงินฝากท่ีไดร้บัมาไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี และผูฝ้ากเงินไดแ้จง้เลขประจ าตวัผูเ้สีย
ภาษีอากร ธนาคารจะไม่หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามหลกัเกณฑข์องกรมสรรพากร 

4.3. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในการใชบ้ริการบัญชีเงินฝากออมทรพัย ์บญัชีธุรกิจ ทีทีบี เอสเอ็มอีวนัแบงก ์( ttb sme one bank) ใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศเรื่อง อตัราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 

4.4. ธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้และเงื่อนไขใด ๆ ท่ีไม่ท าใหผู้ข้อใชบ้ริการเสียประโยชน ์โดยการปิดประกาศไว ้ณ ท่ีท าการ
ของธนาคาร และ/หรือประกาศผ่านหนา้ Website ของธนาคาร และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกสอ์ื่นใด ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อน
วนัมีผลบงัคบั การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมท่ีท าใหผู้ข้อใช้บริการเสียประโยชน ์ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผูข้อใช้
บริการก่อน  

5. หลักเกณฑท่ั์วไป 
5.1. หากบญัชีไม่มีรายการเคลื่อนไหว และมียอดเงินในบญัชีต ่ากว่าท่ีธนาคารก าหนด ธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีเพื่อช าระค่าธรรมเนียมการ

รกัษาบัญชี ตามหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารก าหนด โดยธนาคารจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า  30 วนั และหากเงินในบัญชีเป็นศูนย์
ติดต่อกันเกินกว่าระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนด ธนาคารจะด าเนินการปิดบัญชีโดยอตัโนมตัิ รายการเคลื่อนไหว หมายถึง การฝาก-ถอน
เงิน และ การน าสมดุเงินฝาก (ถา้มี) มาปรบัรายการ ณ เคานเ์ตอรส์าขาของธนาคาร, การท าธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์ไดแ้ก่ 
เครื่อง ATM , เครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ  (ADM), Internet Banking , BAHTNET , Interbank Transfer, Mobile Banking, Phone 
Banking รวมทั้งการท ารายการผ่านตวัแทนรบัฝากเงินของธนาคาร ทัง้นี ้การปรบัเปลี่ยนสถานะของบัญชีไม่เคลื่อนไหวใหเ้ป็นบญัชี
ปกติท่ีเคลื่อนไหว สามารถท ารายการฝาก-ถอนเงิน ณ เคานเ์ตอรบ์ริการสาขาของธนาคารดว้ยตนเองเท่านัน้ 

5.2. เช็ค ดร๊าฟท ์หรือตราสารอื่น ๆ ท่ีน าฝากเขา้บญัชี ธนาคารจะรบัฝากไวเ้พื่อการเรียกเก็บเท่านัน้ การฝากเงินจะสมบูรณเ์มื่อธนาคารเรียก
เก็บเงินตามตราสารดงักล่าวไดแ้ละผูข้อใชบ้ริการจะถอนเงินท่ีน าฝากตามตราสารดงักล่าวไดต้่อเมื่อธนาคารเรียกเก็บเงินไดเ้รียบรอ้ย
แลว้ 

5.3. ยอดเงินใน Bank Statement จะถือว่าถกูตอ้งเมื่อธนาคารไดต้รวจสอบว่าตรงกบับญัชีของธนาคารแลว้ 
5.4. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกลุ ท่ีอยู่ของผูข้อใชบ้ริการ รวมทัง้ส  านักงาน กรรมการ หรือผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนผูข้อใชบ้ริการ ผูข้อ

ใชบ้ริการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงนัน้เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหธ้นาคารทราบทนัที  
5.5. ในการท าธุรกรรมใด ๆ กบัธนาคาร ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งไดร้บัใบบนัทึกรายการเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานการท าธุรกรรมนัน้ 
5.6. ในการท าธุรกรรมโอนเงินผ่านบญัชีเงินฝาก ธนาคารจะแจง้ผลการท าธุรกรรมหรือส่งมอบใบบนัทึกรายการใหแ้ก่ผูข้อใชบ้ริการเก็บไวเ้ป็น

หลกัฐาน โดยธนาคารจะโอนเงินตามค าสั่งท่ีไดร้บัจากผูข้อใชบ้ริการ หากเกิดความผิดพลาดใด ๆ ธนาคารจะรบัผิดชอบสงูสดุไม่เกิน
จ านวนเงินท่ีระบตุามค าสั่งของธุรกรรมนัน้ 
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5.7. ในกรณีท่ีบตัรเอทีเอ็ม/บตัรเดบิตท่ีใชโ้อนเงินจากบญัชีเงินฝากสญูหาย ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบทนัที ทัง้นีผู้ข้อใชบ้ริการ
จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบจ านวนเงินท่ีเกิดธุรกรรมก่อนการแจง้ธนาคารเพื่อยกเลิก/อายดับตัรเอทีเอ็ม/บตัรเดบิต 

5.8. หากผูข้อใชบ้ริการประสงคจ์ะยกเลิกขอ้ตกลงการใชบ้ริการโอนเงินกบัธนาคาร ผูข้อใชบ้ริการตอ้งด าเนินการปิดบญัชีเงินฝากกบัธนาคาร 
5.9. หากผูข้อใชบ้ริการยินยอมใหผู้อ้ื่นใชบ้ญัชีร่วมกบัผูข้อใชบ้ริการ หรือใชบ้ญัชีของผูข้อใช้บริการเพื่อรบัโอนหรือถอนเงินในทางทจุริตจนเป็น

เหตใุหเ้กิดความเสียหายแก่บคุคลอื่น ผูข้อใชบ้ริการตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบต่อความเสียหายทัง้หมดท่ีเกิดขึน้จากการทจุริตนัน้ 
5.10. ในกรณีมีขอ้พิพาทเก่ียวกับบญัชีเงินฝาก ผูข้อใชบ้ริการยินยอมใหธ้นาคารใชห้ลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนของธนาคารในการสอบสวนและ

ด าเนินการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 

5.11. ในกรณีมีขอ้สงสยัหรือพบขอ้ผิดพลาดใด ๆ ผูข้อใชบ้ริการสามารถติดต่อผ่าน Contact Center โทร. 1428 หรือทกุสาขาของธนาคาร 
5.12. การท ารายการธุรกรรมผ่านช่องทางของธนาคารหลงัเวลา 23.00 น. ถือเป็นรายการของวนัถดัไป 
5.13. การเปลี่ยนแปลงขอ้ตกลงและเงื่อนไขท่ีท าใหผู้ข้อใชบ้ริการเสียประโยชน ์ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผูข้อใชบ้ริการ การเปลี่ยนแปลง

ขอ้ตกลงและเงื่อนไขท่ีไม่ท าใหผู้ข้อใชบ้ริการเสียประโยชน ์ธนาคารจะตอ้งแจง้สาระส าคญัของเงื่อนไขท่ีเปลี่ยนแปลงใหท้ราบล่วงหนา้
ไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวันมีผลบังคับ โดยการติดประกาศ ณ ท่ีท าการของธนาคาร และ/หรือประกาศผ่านหน้า Website และ/หรือ
ช่องทางอิเล็กทรอนิกสอ์ื่น ๆ  

5.14. ผูข้อใชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารเก็บรวบรวม และ/หรือ ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลหรือขอ้มลูอื่นใดของผูข้อใชบ้ริการ
ให้แก่ หน่วยงานราชการ และ/หรือ ผู้ให้บริการภายนอกท่ีธนาคารเป็นคู่สัญญา หรือมีความสัมพันธ์ด้วยทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการบริหารจัดการธุรกิจของธนาคาร หรือการท่ีธนาคารจา้งหรือมอบหมายใหบุ้คคลอื่นด าเนินการ
แทนไม่ว่างานเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประเมินราคาหลกัประกัน งานต่อประกนัภยัทรพัยห์ลกัประกนั งานติดต่อสื่อสาร งาน
ติดตามทวงถามหนี ้หรืองานอื่นใดไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ตามที่จ าเป็นเพื่อการด าเนินงานตามสญัญาท่ีมอียู่กบัธนาคาร    

5.15. ขอ้ตกลงนีอ้ยู่ภายในบงัคบัและการตีความตามกฎหมายไทย และมีผลบงัคบัตกทอดไปยงัทายาท หรือผูส้ืบสิทธิของผูข้อใชบ้ริการดว้ย 
 

 


