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ข้อตกลงและเงือ่นไขทั่วไปในการใช้บริการ 

บัญชีออมทรัพย ์ททีบีี แคชคอนเซน็เทรชัน (ttb cash concentration account) 

 
1. ลักษณะผลิตภัณฑ ์

1.1. ผลิตภณัฑบ์ญัชีออมทรพัย ์ทีทีบี แคชคอนเซ็นเทรชนั (ttb cash concentration account) มี 2 ประเภท คือ บญัชีออมทรพัย ์ทีทีบ ี
แคชคอนเซ็นเทรชนั (ttb cash concentration account) ประเภทมีสมดุคู่ฝาก และประเภทไม่มีสมดุคู่ฝาก  

1.2. ส าหรบับญัชีออมทรพัย ์ทีทีบี แคชคอนเซ็นเทรชนั (ttb cash concentration account) ประเภทไม่มีสมดุคู่ฝาก ธนาคารจะจดัส่ง
ใบแจง้รายการเดนิบญัชีอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Statement) เป็นรายเดือนใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิารทางไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส ์(E-
Mail Address) ท่ีผูข้อใชบ้ริการไดแ้จง้ต่อธนาคาร ในกรณีที่ผูข้อใชบ้ริการมีการเปล่ียนแปลง E-Mail Address ดงักล่าว ผูข้อใช้
บริการสามารถแจง้การเปล่ียนแปลงผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิกสธ์นาคาร ไดแ้ก่ ,แอป ทีทีบี บิส ทชั (ttb biz touch application) 
หรือ ทีทีบี บิสสิเนสคลิก (ttb business click) หรือ ช่องทางอื่นที่จะเพิ่มเติมในอนาคต หรือ ติดต่อสาขาธนาคารทั่วประเทศ ไม่
นอ้ยกว่า 60 วนั ก่อนวนัครบก าหนดจดัส่งใบแจง้รายการเดินบญัชีอิเล็กทรอนิกสใ์นแต่ละเดือน 

1.3. บญัชีออมทรพัย ์ทีทีบี แคชคอนเซ็นเทรชนั (ttb cash concentration account) ไม่สามารถโอนสิทธิ หรือน าไปเป็นหลักประกัน 
หรือก่อภาระผูกพัน เหนือสิทธิการรบัเงินในบญัชีใหแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นได ้เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมเป็นหนงัสือจาก
ธนาคาร 

2. การเปิดบัญชี 
2.1. การเปิดบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์ จ านวนเงินฝากครัง้แรกตัง้แต ่  500 บาท ขึน้ไป โดยชื่อบญัชเีงนิฝากตอ้งเป็นชื่อบคุคลหรือนิติ

บคุคลที่เป็นเจา้ของบญัชี ธนาคารไม่อนญุาตใหใ้ชน้ามแฝงในการเปิดบญัชี และไม่อนญุาตใหเ้ปิดบญัชีแทนผูอ้ื่น หรือใหผู้อ้ื่นมา
ใชบ้ญัช ี

2.2. ธนาคารอนญุาตใหล้กูคา้เปล่ียนแปลงผลิตภณัฑจ์ากบญัชีเงินฝากออมทรพัยป์ระเภทอื่น มาเป็นบญัชีออมทรพัย ์ทีทีบี แคชคอน
เซ็นเทรชัน (ttb cash concentration account) ประเภทมีสมุดคู่ฝากและ/หรือไม่มีสมุดคู่ฝากได ้และอนุญาตให้เปล่ียนแปลง
ผลิตภณัฑบ์ญัชีออมทรพัย ์ทีทีบี แคชคอนเซ็นเทรชนั (ttb cash concentration account)  ประเภทมีสมดุคู่ฝาก ไปเป็นบญัชีเงิน
ฝากออมทรพัย ์ทีทีบี เบสิก ไดเ้พียงประเภทเดียวเท่านัน้ แต่ไม่อนญุาตใหเ้ปล่ียนแปลงผลิตภณัฑ์บญัชีออมทรพัย ์ทีทีบี แคชคอน
เซ็นเทรชนั (ttb cash concentration account) ประเภทไม่มีสมดุคู่ฝาก ไปเป็นบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์ทีทีบี เบสิก และบญัชีเงิน
ฝากประเภทอื่น 

3. หลักเกณฑผ์ลิตภัณฑ ์
3.1. การท าธุรกรรมผ่านช่องทางสาขา 

3.1.1 ผูฝ้ากเงินสามารถท าธุรกรรมฝากเงิน ไดท้กุสาขาทั่วประเทศในเวลาท าการของสาขานัน้ ๆ และไม่ก าหนดจ านวนครัง้ในการ
รบัฝาก โดยธนาคารอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประกาศธนาคาร 

3.1.2 การถอนเงิน และ/หรือ โอนเงิน ท าไดทุ้กสาขาทั่วประเทศในเวลาท าการของสาขานัน้  ๆ ไม่จ ากัดจ านวนเงิน โดยผูฝ้ากเงิน
ตอ้งน าสมดุคู่ฝาก และบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ (แลว้แต่กรณี) มาแสดงและจะตอ้งปฏิบตัิตาม
เงื่อนไขที่ใหไ้วก้บัธนาคาร  

3.1.3 การถอนเงิน โดยการมอบฉนัทะ สามารถด าเนินการไดท้กุสาขาทั่วประเทศ 
3.2. การท าธุรกรรมผ่านช่องทาง ทีทีบ ีอิเล็กทรอนิกส ์แบงกก์ิง้ (ttb electronic banking) 
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3.2.1 ผูฝ้ากเงินสามารถ โอนเงินระหว่างบญัชีของธนาคารทหารไทยได ้ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ 
4. ดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียม 

4.1.  อัตราดอกเบี ้ยเงินฝากเป็นไปตามประกาศ อัตราดอกเบี ้ยส าหรับบัญชีออมทรัพย์ ทีทีบี แคชคอนเซ็นเทรชัน ( ttb cash 
concentration account) ของธนาคาร 

4.2.  การจ่ายดอกเบีย้เงินฝาก ระบบจะค านวณดอกเบีย้ใหท้กุวนัจากยอดเงินคงเหลือในบญัชี และน าดอกเบีย้ฝากเขา้บญัชีใหปี้ละ 2 
ครัง้ คือเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม หากดอกเบีย้เงินฝากที่ไดร้บัมาไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี และผู้ฝากเงินไดแ้จง้เลข
ประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร ธนาคารจะไม่หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามหลกัเกณฑข์องกรมสรรพากร 

4.3. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในการใชบ้รกิารบญัชีออมทรพัย ์ทีทีบี แคชคอนเซ็นเทรชนั (ttb cash concentration account) ใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศเรื่อง อตัราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 

4.4. ธนาคารสามารถเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้และเงื่อนไขใด ๆ ไม่ท าใหผู้ข้อใชบ้รกิารเสียประโยชน ์โดยการปิดประกาศไว ้ณ ที่ท  า
การของธนาคาร และ/หรือประกาศผ่านหนา้ Website ของธนาคาร และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกสอ์ื่นใด ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 
วนัก่อนวนัมีผลบงัคบั การแกไ้ขเปล่ียนแปลงเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่ท  าใหผู้ข้อใชบ้รกิารเสียประโยชน ์ตอ้งไดร้บัความยินยอม
จากผูข้อใชบ้รกิารก่อน  

5. หลักเกณฑท์ั่วไป 
5.1. หากบัญชีไม่มีรายการเคล่ือนไหว และมียอดเงินในบัญชีต ่ากว่าที่ธนาคารก าหนด ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเพื่อช าระ

ค่าธรรมเนียมการรกัษาบญัชี ตามหลกัเกณฑท์ี่ธนาคารก าหนด โดยธนาคารจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า  30 วนั และหาก
เงินในบัญชีเป็นศูนย์ติดต่อกันเกินกว่าระยะเวลาที่ธนาคารก าหนด ธนาคารจะด าเนินการปิดบัญชีโดยอัตโนมัติ รายการ
เคล่ือนไหว หมายถึง การฝาก-ถอนเงิน และ การน าสมดุเงินฝาก (ถ้ามี) มาปรบัรายการ ณ เคานเ์ตอรส์าขาของธนาคาร, การท า
ธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ เครื่อง ATM , เครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (ADM), Internet Banking , BAHTNET , 
Interbank Transfer, Mobile Banking, Phone Banking รวมทั้งการท ารายการผ่านตัวแทนรบัฝากเงินของธนาคาร ทั้งนี ้การ
ปรบัเปล่ียนสถานะของบญัชีไม่เคล่ือนไหวใหเ้ป็นบญัชีปกติที่เคล่ือนไหว สามารถท ารายการฝาก-ถอนเงิน ณ เคานเ์ตอรบ์ริการ
สาขาของธนาคารดว้ยตนเองเท่านัน้ 

5.2. เช็ค ดร๊าฟท ์หรือตราสารอื่น ๆ ที่น าฝากเข้าบัญชี ธนาคารจะรับฝากไว้เพื่อการเรียกเก็บเท่านั้น การฝากเงินจะสมบูรณ์เมื่อ
ธนาคารเรียกเก็บเงินตามตราสารดงักล่าวไดแ้ละผูข้อใชบ้ริการจะถอนเงินที่น าฝากตามตราสารดงักล่าวไดต้่อเมื่อธนาคารเรียก
เก็บเงินไดเ้รียบรอ้ยแลว้ 

5.3. ยอดเงินในสมดุคู่ฝากจะถือว่าถกูตอ้งเมื่อธนาคารไดต้รวจสอบว่าตรงกบับญัชีของธนาคารแลว้ 
5.4. เมื่อมีการเปล่ียนแปลงชื่อ ชื่อสกลุ ท่ีอยู่ของผูข้อใชบ้รกิาร รวมทัง้ส านกังาน กรรมการ หรือผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนผูข้อใชบ้รกิาร 

ผูข้อใชบ้รกิารจะแจง้การเปล่ียนแปลงนัน้เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหธ้นาคารทราบทนัที  
5.5. ผูข้อใชบ้ริการจะแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้ความและ/หรือตวัเลขใด ๆ ลงในสมดุคู่ฝาก หรือโอนเปล่ียนมือหรือฉีกแผ่นใด

ของสมดุคู่ฝากมิได ้
5.6. ในการท าธุรกรรมใด ๆ กบัธนาคาร ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งไดร้บัใบบนัทึกรายการเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานการท าธุรกรรมนัน้ 
5.7. ในการท าธุรกรรมโอนเงินผ่านบญัชีเงินฝาก ธนาคารจะแจง้ผลการท าธรุกรรมหรือส่งมอบใบบนัทึกรายการใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิารเก็บ

ไวเ้ป็นหลักฐาน โดยธนาคารจะโอนเงินตามค าสั่งที่ไดร้บัจากผูข้อใชบ้ริการ หากเกิดความผิดพลาดใด ๆ ธนาคารจะรบัผิดชอบ
สงูสดุไม่เกินจ านวนเงินท่ีระบตุามค าสั่งของธุรกรรมนัน้ 
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5.8. ในกรณีที่สมดุคู่ฝาก/บตัรเอทีเอ็ม/บตัรเดบิตที่ใชโ้อนเงินจากบญัชีเงินฝากสญูหาย ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบทนัที 
ทัง้นีผู้ข้อใชบ้รกิารจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบจ านวนเงินท่ีเกิดธุรกรรมก่อนการแจง้ธนาคารเพื่อยกเลิก/อายดัสมดุคู่ฝาก/บตัรเอทีเอ็ม/
บตัรเดบิต 

5.9. หากผูข้อใชบ้รกิารประสงคจ์ะยกเลิกขอ้ตกลงการใชบ้ริการโอนเงินกับธนาคาร ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งด าเนินการปิดบญัชีเงินฝากกับ
ธนาคาร 

5.10. หากผูข้อใชบ้รกิารยินยอมใหผู้อ้ื่นใชบ้ญัชีรว่มกบัผูข้อใชบ้รกิาร หรือใชบ้ญัชีของผูข้อใชบ้รกิารเพื่อรบัโอนหรือถอนเงินในทางทจุรติ
จนเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ผู้ขอใชบ้ริการตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบต่อความเสียหายทัง้หมดที่เกิดขึน้จากการทุจริต
นัน้ 

5.11. ในกรณีมีขอ้พิพาทเก่ียวกบับญัชีเงินฝาก ผูข้อใชบ้รกิารยินยอมใหธ้นาคารใชห้ลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนของธนาคารในการสอบสวน
และด าเนินการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 

5.12. ในกรณีมีข้อสงสัยหรือพบขอ้ผิดพลาดใด ๆ ผู้ขอใช้บริการสามารถติดต่อผ่าน Contact Center โทร. 1428 หรือทุกสาขาของ
ธนาคาร 

5.13. การท ารายการธุรกรรมผ่านช่องทางของธนาคารหลงัเวลา 23.00 น. ถือเป็นรายการของวนัถดัไป 
5.14. การเปล่ียนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขที่ท  าให้ผู้ขอใช้บริการเสียประโยชน์ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการ การ

เปล่ียนแปลงขอ้ตกลงและเงื่อนไขที่ไม่ท าใหผู้ข้อใชบ้รกิารเสียประโยชน ์ธนาคารจะตอ้งแจง้สาระส าคญัของเงื่อนไขที่เปล่ียนแปลง
ใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนวนัมีผลบงัคบั โดยการติดประกาศ ณ ที่ท  าการของธนาคาร และ/หรือประกาศผ่านหนา้ 
Website และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกสอ์ื่น ๆ  

5.15. ผูข้อใชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารเก็บรวบรวม และ/หรือ ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลหรือขอ้มลูอื่นใดของผูข้อใช้
บรกิารใหแ้ก่ หน่วยงานราชการ และ/หรือ ผูใ้หบ้ริการภายนอกที่ธนาคารเป็นคู่สญัญา หรือมีความสมัพนัธด์ว้ยทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการบริหารจดัการธุรกิจของธนาคาร หรือการที่ธนาคารจา้งหรือมอบหมายใหบุ้คคลอื่น
ด าเนินการแทนไม่ว่างานเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประเมินราคาหลกัประกัน งานต่อประกันภยัทรพัยห์ลกัประกัน งาน
ติดต่อสือ่สาร งานติดตามทวงถามหนี ้หรืองานอื่นใดไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ตามที่จ าเป็นเพื่อการด าเนินงานตามสญัญาที่มีอยู่
กบัธนาคาร  

5.16. ขอ้ตกลงนีอ้ยู่ภายในบงัคบัและการตีความตามกฎหมายไทย และมีผลบงัคบัตกทอดไปยงัทายาท หรือผูสื้บสิทธิของผูข้อใชบ้รกิาร
ดว้ย 

 
 

 
 


