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ข้อตกลงและเงือ่นไขการใช้บริการ 

บัญชีเงนิฝากเงนิตราต่างประเทศ ททีบีี ( ttb foreign currency deposit account) 
 

1. ลักษณะทั่วไปของผลติภัณฑ ์
  

1.1. เป็นบญัชีเงินฝากที่ไม่ไดร้บัความคุม้ครองตามพระราชบญัญัติสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก พ.ศ.2551 
1.2. เป็นบญัชีเงินฝากส าหรบัลกูคา้บคุคลและนิติบคุคล โดยสกลุเงินท่ีใหบ้รกิาร ไดแ้ก่ ดอลลารส์หรฐั ยโูร เยน ปอนดส์เตอริง 

ดอลลารอ์อสเตรเลียน ดอลล่ารแ์คนาดา ดอลล่ารสิ์งคโปร ์ฟรงักส์วิส โครนเดนมารก์ และ หยวน 
 1.3   ธนาคารสงวนสิทธิในการเปิดบญัชีเงินฝากเฉพาะลกูคา้ที่มีคณุสมบตัิตามประกาศของธนาคารเท่านัน้  
 
ลักษณะเฉพาะส าหรับบัญชีกระแสรายวัน 
1.4 เป็นบญัชีเงินฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรือตามค าสั่งของเจา้ของบญัช ีและไม่มีสมดุคู่ฝาก แต่ธนาคารจะจดัท าใบ

แจง้รายการเดินบญัชี (Statement) แจง้ใหผู้ฝ้ากเงินทราบทกุเดือน 
1.5 ธนาคารไม่อนญุาตใหเ้บิกใชว้งเงินเบิกเกินบญัชี 
1.6 ธนาคารไม่อนญุาตใหใ้ชเ้ช็คในการสั่งจ่าย 
1.7 ธนาคารไม่อนญุาตใหท้ าบตัร ATM / Debit Card 
 
ลักษณะเฉพาะส าหรับบัญชีออมทรัพย ์ 
1.8  เป็นบญัชีเงินฝากประเภทจา่ยคนืเมื่อทวงถาม โดยมีสมดุคู่ฝากเป็นหลกัฐาน  
1.9   กรณีทีบญัชีไม่มีการเคล่ือนไหวเกินกว่า 395 วนั และยอดเงินคงเหลือเป็นศนูยธ์นาคารจะปิดบญัชี  อตัโนมตัิ  
1.10   ธนาคารไม่อนญุาตใหท้ าบตัร ATM /Debit Card 
 
ลักษณะเฉพาะส าหรับบัญชีเงนิฝากประจ า   
1.11 เป็นบญัชีเงินฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อสิน้ระยะเวลาที่ก าหนดไว ้โดยมีสมดุคู่ฝากเป็นหลกัฐาน  
  

2.  การเปิดบัญชี  
2.1 การเปิดบญัชีเงินฝากตอ้งเป็นชื่อบคุคลหรือนิติบคุคลที่เป็นเจา้ของบญัชี ธนาคารไม่อนญุาตใหใ้ชน้ามแฝงในการเปิดบญัชี  
2.2 ผูฝ้ากเงินสามารถเปิดบญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศกบัธนาคารได ้ณ สาขาส านกัพหลโยธินเท่านัน้ 

 
3. การฝากเงนิ 

ฝากไดเ้ฉพาะสาขาส านกัพหลโยธินในเวลาท าการเท่านัน้ โดยไม่ก าหนดจ านวนครัง้ ทัง้นี ้กรณีฝากเป็นเงินสดฝากไดไ้ม่เกินวนัละ 
15,000 ดอลลารส์หรฐัอเมรกิาหรือเทียบเท่า 

 
4.   การถอนเงนิ 
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4.1 การถอนเงิน ถอนไดเ้ฉพาะสาขาส านกัพหลโยธินในวนัและเวลาท าการเท่านัน้  
4.2 การถอนธนบตัรเงินตราตา่งประเทศ สามารถเดินทางมาถอนเงินที่ส  านกังานใหญ่ ฝ่ายปฏิบตักิารธนาคารไดภ้ายในเวลา

ท าการ และจะตอ้งแจง้ฝ่ายปฏิบตัิการธนาคาร เบอรต์ิดต่อ 0-2299-1111 ต่อ 5017 ล่วงหนา้ 1 วนั ก่อนเที่ยงวนัก่อนเบิก
ถอน  

        การถอนเงนิจากบัญชีกระแสรายวัน    
4.3 ผูฝ้ากเงินสามารถถอนเงินโดยใชจ้ดหมายหรือหนงัสือยินยอมใหห้กับญัชีเงินฝากที่เจา้ของบญัชี หรือผูม้ีอ  านาจสั่งจ่ายลง

นามเป็นหลกัฐานในการเบิกเงินตามแบบฟอรม์ที่ธนาคารเห็นชอบและจะตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่ใหไ้วก้บัธนาคาร 
 การถอนเงนิจากบัญชอีอมทรัพย ์ 

      4.4      ผูฝ้ากเงินตอ้งน าสมดุคู่ฝากมาแสดง และจะตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่ใหไ้วก้บัธนาคาร 
 การถอนเงนิจากบัญชีเงนิฝากประจ า 

4.5 ผูฝ้ากเงินตอ้งน าสมดุคู่ฝากมาแสดง และจะตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่ใหไ้วก้บัธนาคาร  
4.6 การถอนเงินตน้สามารถถอนเงินเพียงบางส่วนได ้ 
4.7 การถอนเงินรายการใดก่อนครบก าหนด 3 เดือน นบัจากวนัท่ีฝากเงิน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบีย้ส าหรบัรายการนัน้  
4.8 การถอนเงินรายการใดก่อนครบก าหนดการฝากเงิน โดยฝากเงินตัง้แต่ 3 เดือนขึน้ไป นบัจากวนัท่ีฝากเงิน ธนาคารจะจ่าย

ดอกเบีย้ตามระยะเวลาที่ฝากเงินไวจ้รงิ หกัดว้ยเบีย้ปรบั 1.5% จากอตัราดอกเบีย้เงินฝากที่ก าหนด (กรณีที่รายการใดถกู
หกัเบีย้ปรบัแลว้มีมลูค่าติดลบ ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบีย้ส าหรบัรายการนัน้)  

 
5.  อัตราดอกเบีย้  

5.1       บญัชีออมทรพัยแ์ละบญัชีเงินฝากประจ า – ตามประกาศอตัราดอกเบีย้บญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของธนาคาร 
5.2       บญัชีกระแสรายวนั - เป็นบญัชีที่ไม่มีดอกเบีย้  

 
6.  การจ่ายดอกเบีย้เงนิฝาก  
 ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้เป็นสกลุเงินต่างประเทศตามสกลุเงินท่ีฝาก โดยมีรายละเอียดการจ่ายดอกเบีย้ตามประเภทบญัชีดงันี ้
    บัญชีออมทรัพย ์ 

6.1 ธนาคารจะค านวณดอกเบีย้ใหทุ้กวนัจากยอดเงินคงเหลือในบญัชี และน าดอกเบีย้ฝากเขา้บญัชีใหปี้ละ 2 ครัง้ คือ เดือน
มิถุนายน และ เดือนธันวาคม หากดอกเบีย้ที่ไดร้บัไม่เกิน 20,000 บาท ต่อปี และผูฝ้ากเงินแจง้เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี
อากร ธนาคารจะไม่หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามหลกัเกณฑข์องกรมสรรพากร       

   บัญชีเงนิฝากประจ า   
6.2 ธนาคารจ่ายดอกเบีย้เงินฝากเมื่อครบก าหนดการฝากเงิน พรอ้มหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามหลกัเกณฑท์ี่กรมสรรพากรก าหนด 
6.3 การหกัภาษี ณ ที่จ่าย ส าหรบัดอกเบีย้เงินฝาก ธนาคารจะด าเนินการตามหลกัเกณฑท์ี่กรมสรรพากรก าหนด กรณีที่ผูฝ้าก

เงินตอ้งการขอคืนภาษี ผูฝ้ากเงินตอ้งเป็นผูด้  าเนินการติดต่อกรมสรรพากรดว้ยตนเอง โดยสามารถขอรบัหนงัสือรบัรองการ
หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย จากธนาคารส าหรบัเป็นหลกัฐานในการขอคืนภาษีจากกรมสรรพากรได ้ 

6.4 เมื่อบญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศครบก าหนด ธนาคารจะด าเนินการโอนทัง้เงินฝากและดอกเบีย้เงินฝากตามจ านวนที่ผู้
ฝากเงินมีสิทธิไดร้บัหลงัหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย เขา้บญัชีผูฝ้ากเงิน โดยทบตน้ใหอ้ตัโนมัติ 
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7. ค่าธรรมเนียมรักษาบัญช ี

 กรณียอดเงินในบญัชีต  ่ากว่าที่ธนาคารประกาศในหนา้ Website ของธนาคาร ธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีเพื่อช าระค่าธรรมเนียม
การรักษาบัญชี ตามหลักเกณฑท์ี่ธนาคารก าหนด และหากไม่มีการน าเงินเข้าฝากบัญชีเพื่อให้มียอดเงินขั้นต ่าตามที่ธนาคาร
ก าหนด ธนาคารจะท าการหกัเงินในบญัชีดงักล่าวจนกว่ายอดคงเหลือในบญัชีจะเป็นศนูย ์ทัง้นี ้ในกรณีที่เงินในบญัชีคงเหลือศนูย์
ติดต่อกนัเกินกว่าระยะเวลาที่ธนาคารก าหนด ธนาคารจะด าเนินการปิดบญัชีโดยอตัโนมตัิ  

 
8.   เงือ่นไขอืน่  ๆ  
     เงือ่นไขทั่วไปส าหรับบัญชีเงนิบัญชีเงนิฝากเงนิตราต่างประเทศ  

8.1 ผูฝ้ากเงินตกลงและยินยอมใหธ้นาคารสามารถใชข้อ้มลูและเอกสารอื่นใดซึ่งผูฝ้ากเงินไดส่้งมอบใหก้ับธนาคารเพื่อใช้
ประกอบในการพิจารณาอนมุตัิ และ/หรือ ขอใชบ้รกิารบญัชีเงินฝากของ        ผูฝ้ากเงินได ้

8.2 ผูฝ้ากเงินไดร้บัสมดุคู่ฝาก เอกสารประกอบการเปิดบญัชี และ/หรือ เอกสารอื่น  ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้รบัทราบขอ้ก าหนด
และเงื่อนไขส าหรบัการเปิดบญัชี และ/หรือ การใชบ้รกิารของธนาคารเรียบรอ้ยแลว้ 

8.3 ผูฝ้ากเงินมีหนา้ที่ที่จะตอ้งเก็บรกัษาสมดุเงินฝาก และ/หรือ เอกสารหลกัฐานที่ผูฝ้ากเงินซึ่งเป็นเจา้ของบญัชีหรือผูม้ีอ  านาจ
สั่งจ่ายลงนามเป็นหลกัฐานในการเบิกเงินไวใ้นที่มั่นคงและปลอดภยั หากสมดุเงินฝาก และ/หรือ เอกสารหลกัฐานดงักล่าว
สูญหายไปจากความครอบครองของผูฝ้ากเงิน ผูฝ้ากเงินจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบทันที ทั้งนี ้ผูฝ้ากเงินจะตอ้งเป็น
ผูร้บัผิดชอบจ านวนเงินที่เกิดธุรกรรมก่อนการแจง้ธนาคารเพื่อยกเลิก/อายดัสมุดคู่ฝาก และ/หรือ เอกสารหลักฐาน
ดงักล่าว 

8.4 ยอดเงินฝากในสมดุคู่ฝาก และ/หรือ ใบแจง้รายการเดนิบญัชี (Statement) จะถือว่าถกูตอ้ง        เมื่อธนาคารไดต้รวจสอบ
วา่ตรงกบับญัชีของธนาคารแลว้ 

8.5 เช็ค ดร๊าฟท ์หรือตราสารอื่น ๆ ที่น าฝากเขา้บญัชี ธนาคารจะรบัฝากไวเ้พื่อการเรียกเก็บเท่านัน้    การฝากเงินตามตราสาร
จะสมบรูณแ์ละผูฝ้ากเงินสามารถเบิกถอนไดภ้ายหลงัธนาคารเรียกเก็บเงินตามตราสารดงักล่าวไดแ้ลว้ 

8.6 เอกสารหรือหนงัสือใด  ๆ ที่ธนาคารส่งใหแ้ก่ผูฝ้ากเงินตามที่อยู่ หรือส านกังานที่ท  าการของผูฝ้ากเงินดงัที่ระบไุวใ้นค าขอ
เปิดบญัชีเงินฝากหรือท่ีผูฝ้ากเงินแจง้เปล่ียนแปลงไว ้(ถา้มี) ไม่ว่าจะโดยทางไปรษณียห์รือทางอื่นใด ผูฝ้ากเงินยินยอมให้
ถือว่าธนาคารไดแ้จง้หรือไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูฝ้ากเงินทราบโดยชอบแลว้ 

8.7 การเปล่ียนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขที่ท  าให้ผู้ฝากเงินเสียประโยชน์ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ฝากเงิน การ
เปล่ียนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขที่ไม่ท าให้ผู้ฝากเงินเสียประโยชน์ ธนาคารจะตอ้งแจ้งสาระส าคัญของเงื่อนไขที่
เปล่ียนแปลงใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนวนัมีผลบงัคบั โดยการติดประกาศ ณ ที่ท  าการของธนาคาร  และ/
หรือ ประกาศผ่านหนา้ Website      และ/หรือ ช่องทางอิเล็กทรอนิกสอ์ื่น  ๆ  

8.8 นอกจากขอ้ตกลงและเงื่อนไขการฝากเงนิท่ีก าหนดไวข้า้งตน้แลว้ ผูฝ้ากเงินรบัทราบและยินยอมปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝากเงินดงักล่าวทกุประการ 

8.9 ผูฝ้ากเงินทราบและยินยอมให้ธนาคารระงับ หรือปิดบัญชีโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ผู้ฝากเงินทราบล่วงหนา้ หากเป็นกรณีที่
ธนาคารตอ้งปฏิบตัิโดยผลบงัคบัของกฎหมาย หรือธนาคารมีเหตผุลอนัสมควรเชื่อไดว้่าผู้ฝากเงินใช ้หรืออาจใชบ้ญัชีใน
การกระท าอันผิดกฎหมายหรือไม่สมควร ซึ่งอาจน าความเสียหายมาสู่ธนาคาร หรือมีการใชบ้ัญชีโดยไม่เป็นไปตาม
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ระเบียบและวิธีที่ธนาคารก าหนด หรือผู้ฝากเงินกระท าการอนัเป็นการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดและเงื่อนไขการใชบ้ริการใด  ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบับญัชี ตลอดจนในกรณีที่ผูฝ้ากเงินตกเป็นผูเ้สียหายในคดีอาชญากรรมใด  ๆ ธนาคารอาจพิจารณาระงบัหรือ
ปิดบญัชีเพื่อป้องกนัความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตก็ได ้             อนึ่ง หากผูฝ้ากเงินยินยอมใหผู้อ้ื่นใชบ้ญัชีรว่มกบั
ผูฝ้ากเงิน หรือ ใชบ้ญัชีของผูฝ้ากเงินเพื่อรบัโอน หรือ ถอนเงินในทางทจุรติจนเป็นเหตใุหเ้กิดความเสียหายแก่บคุคลอื่น ผู้
ฝากเงินตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้จากการทจุรตินัน้ 

8.10 กรณีผูฝ้ากเงินเปล่ียนชื่อ ชื่อสกุล หรือเปล่ียนแปลงที่อยู่ ส านกังาน กรรมการ หรือ ผูม้ีอ  านาจกระท าการแทน จะตอ้งแจง้
ใหธ้นาคารทราบทนัที 

8.11 ผูฝ้ากเงินตกลงยินยอมใหธ้นาคารเกบ็รวบรวม และ/หรือ ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลหรือขอ้มลูอื่นใดของผูฝ้าก
เงินใหแ้ก่ หน่วยงานราชการ และ/หรือ ผูใ้หบ้รกิารภายนอกที่ธนาคารเป็นคู่สญัญา หรือมีความสมัพนัธด์ว้ยทัง้ในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการบรหิารจดัการธุรกิจของธนาคาร หรือการท่ีธนาคารจา้งหรือมอบหมายให้
บุคคลอื่นด าเนินการแทนไม่ว่างานเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประเมินราคาหลกัประกนั งานต่อประกันภยัทรพัย์
หลักประกัน งานติดต่อส่ือสาร งานติดตามทวงถามหนี ้หรืองานอื่นใดไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ตามที่จ าเป็นเพื่อการ
ด าเนินงานตามสญัญาที่มีอยู่กบัธนาคาร  

8.12 ผูฝ้ากเงินจะโอนสิทธิในบญัชีเงินฝาก และ/หรือ สิทธิในการรบัเงินฝาก ไม่ว่าทัง้จ านวน หรือ       แต่บางส่วนใหแ้ก่บคุคล
อื่นใดไม่ไดท้ัง้สิน้ 

8.13 ในการท าธุรกรรมใด  ๆ กบัธนาคาร ผูฝ้ากเงินจะตอ้งไดร้บัใบบนัทึกรายการเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานการท าธุรกรรมนัน้ 
8.14 ในการท าธุรกรรมโอนเงินผ่านบญัชีเงินฝาก ธนาคารจะแจง้ผลการท าธุรกรรมหรือส่งมอบใบบนัทึกรายการใหแ้กผู่ฝ้ากเงนิ

เก็บไวเ้ป็นหลักฐาน โดยธนาคารจะโอนเงินตามค าสั่งที่ไดร้บัจากผู้ฝากเงิน หากเกิดความผิดพลาดใด  ๆ ธนาคารจะ
รบัผิดชอบสงูสดุไม่เกินจ านวนเงินท่ีระบตุามค าสั่งของธุรกรรมนัน้ 

8.15 ในกรณีมีข้อพิพาทเก่ียวกับบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากเงินยินยอมให้ธนาคารใชห้ลักเกณฑแ์ละขั้นตอนของธนาคารในการ
สอบสวนและด าเนินการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 

8.16 ในกรณีมีข้อสงสัยหรือพบข้อผิดพลาดใด  ๆ ผู้ฝากเงินสามารถติดต่อผ่าน Contact Center 1558 หรือทุกสาขาของ
ธนาคาร  

8.17 เงื่อนไขและคา่ธรรมเนยีมตา่ง  ๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร 
8.18 ผูฝ้ากเงินขอรบัรองว่าขอ้ความที่ปรากฎในใบค าขอเปิดบญัชีเงินฝากนี ้และเอกสารต่าง   ๆ ของ      ผูฝ้ากเงินนัน้ถูกตอ้ง

และเป็นจรงิทกุประการ 
เงือ่นไขเฉพาะส าหรับบัญชีออมทรัพยแ์ละบัญชีเงนิฝากประจ า  
8.19 ผูฝ้ากเงินจะแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้ความและตวัเลขใด  ๆ ลงในสมดุคู่ฝาก หรือโอนเปล่ียนมือ หรือฉีกแผ่นใด

ของสมดุคู่ฝากมิได ้
8.20 เมื่อมีการปิดบญัชีเงินฝาก ผูฝ้ากเงินยินยอมคืนสมดุคู่ฝากใหก้ับธนาคาร และยอมใหธ้นาคารกันเงินจากบญัชีเงินฝาก

เพื่อหักภาระหนีใ้ด  ๆ (หากมี) ที่ผูฝ้ากเงินมีอยู่กับธนาคารเมื่อมีการปิดบัญชีเงินฝาก ผูฝ้ากเงินยินยอมคืนสมุดคู่ ฝาก
ใหก้บัธนาคาร และยอมใหธ้นาคารกนัเงินจากบญัชีเงินฝากเพื่อหกัภาระหนีใ้ด  ๆ (หากมี) ท่ีผูฝ้ากเงินมีอยู่กบัธนาคาร 
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เงือ่นไขเฉพาะส าหรับบัญชีเงนิฝากประจ า  
8.21  หากผูฝ้ากเงินยินยอมใหผู้อ้ื่นใชบ้ญัชีรว่มกับผูฝ้ากเงิน หรือ ใชบ้ญัชีของผูฝ้ากเงิน เพื่อรบัโอน หรือ ถอนเงินในทางทจุรติ

จนเป็นเหตใุหเ้กิดความเสียหายแก่บคุคลอื่น ผูฝ้ากเงินตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้จากการทจุรตินัน้  


