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ข้อตกลงและเงือ่นไขทั่วไปในการใช้บริการบัญชีเงนิฝากกระแสรายวัน 

บัญชีธุรกิจ ททีบีี เอสเอ็มอีวนัแบงก ์(ttb sme one bank) 

 
1. ลักษณะผลิตภัณฑ ์

1.1. เป็นบญัชีธุรกจิที่ใหสิ้ทธิประโยชนพ์ิเศษใหล้กูคา้ธุรกจิท าธุรกรรม โอน รบั จ่าย ทัง้ภายในธนาคารและต่างธนาคารฟรี รวมทัง้
ค่าธรรมเนียมในอตัราพเิศษผ่านช่องทางธนาคารออนไลนส์ าหรบัเพื่อบญัชีธุรกจิ SME แอป ททีีบี บิส ทชั (ttb biz touch 
application) และ/หรือ แอป ทีทีบี ทชั  (ttb touch application)) โดยสิทธิประโยชนท์ัง้หมดที่ผูข้อใชบ้รกิารไดร้บัจะตอ้งเป็นการท า
รายการบนบญัชีกระแสรายวนั บญัชีธุรกิจ ทีทีบี เอสเอม็อีวนัแบงก ์(ttb sme one bank) เทา่นัน้   

1.2. เป็นบญัชีกระแสรายวนัประเภทไม่มีดอกเบีย้ และไม่มีสมดุคู่ฝาก 
1.3. ธนาคารจะจดัส่งใบแจง้รายการเดินบญัชีอิเล็กทรอนิกส ์ (Electronic Statement) เป็นรายเดือนใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิารทางไปรษณีย์

อิเลก็ทรอนิกส ์ (E-Mail Address) ที่ผูข้อใชบ้รกิารไดแ้จง้ต่อธนาคาร ในกรณีที่ผูข้อใชบ้รกิารมกีารเปล่ียนแปลง E-Mail Address 
ดงักล่าว ผูข้อใชบ้รกิารสามารถแจง้การเปล่ียนแปลงผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสธ์นาคาร ไดแ้ก่ แอป ทีทีบี บิส ทชั (ttb biz touch 
application) หรือ แอป ทีทีบ ีทชั  (ttb touch application) หรือ ช่องทางอื่นท่ีจะเพิ่มเติมในอนาคต หรือ ติดต่อสาขาธนาคารทั่ว
ประเทศ ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั ก่อนวนัครบก าหนดจดัส่งใบแจง้รายการเดินบญัชีอิเล็กทรอนิกสใ์นแตล่ะเดือน 

1.4. บญัชีนีไ้ม่สามารถโอนสิทธิ หรือ น าไปเป็นหลกัประกนั หรือก่อภาระผกูพนั เหนือสิทธิการรบัเงินในบญัชีใหแ้ก่บคุคลหรือนิติบคุคล
อื่นได ้เวน้แตจ่ะไดร้บัความยินยอมเป็นหนงัสือจากธนาคาร 
 

2. การเปิดบัญชี 
2.1. ในการเปิดบญัชี ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งน าเงินฝากเป็นจ านวนขัน้ต ่า 2,500 บาท โดยชื่อบญัชีเงินฝากตอ้งเป็นชื่อบคุคลหรือนิติบุคคลที่

เป็นเจา้ของบญัชี ธนาคารไม่อนญุาตใหใ้ชน้ามแฝงในการเปิดบญัชี และไม่อนญุาตใหเ้ปิดบญัชีแทนผูอ้ื่น หรือใหผู้อ้ื่นมาใชบ้ญัชี 
2.2. ผูข้อใชบ้รกิารสามารถเปิดบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั บญัชีธุรกิจ ทีทีบี เอสเอ็มอีวนัแบงก ์(ttb sme one bank) คู่กับบญัชีเงินฝาก

ออมทรพัย ์บญัชีธุรกิจ ทีทีบี เอสเอ็มอีวนัแบงก ์(ttb sme one bank) และตอ้งสมัครใชบ้ริการช่องทาง แอป ทีทีบี ทชั  (ttb touch 
application) และ/หรือ แอป ทีทีบี บิส ทชั (ttb biz touch application) รวมทัง้ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมตามประกาศของธนาคาร  

2.3. ธนาคารยินยอมว่าบัญชีทั้งสองประเภทอาจไม่ได้อยู่ภายใต้ชื่อบัญชีของบุคคลเดียวกันก็ได้ อย่างไรก็ดี การเปิดบัญชีหรือ
เปล่ียนแปลงบญัชีทัง้สองประเภทดงักล่าว สามารถด าเนินการไดภ้ายใตส้าขาเจา้ของบญัชีเดียวกันเท่านัน้ ไม่สามารถด าเนินการ
ต่างสาขาได ้ 

2.4. การเปล่ียนแปลงเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีธุรกิจ ทีทีบี เอสเอ็มอีวันแบงก์ (ttb sme one bank) ที่ไดเ้ปิดไวคู้่กับเงินฝากออม
ทรพัย ์บญัชีธุรกิจ ทีทีบี เอสเอ็มอีวนัแบงก ์(ttb sme one bank) สามารถท าไดโ้ดยไดร้บัความยนิยอมจากธนาคาร 

2.5. หา้มเปิดบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์บญัชีธุรกิจ ทีทีบี เอสเอ็มอีวนัแบงก ์(ttb sme one bank) ภายใตช้ื่อบริษัทคู่กับเงินฝากกระแส
รายวนั บญัชีธุรกิจ ทีทีบี เอสเอ็มอีวนัแบงก์ (ttb sme one bank) ที่อยู่ภายใตช้ื่อกรรมการของบริษัทดงักล่าว เวน้แต่จะพิจารณา
เป็นรายกรณีไป 

2.6. ธนาคารจะเปิดบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั บญัชีธุรกิจ ทีทีบี เอสเอ็มอีวนัแบงก ์(ttb sme one bank) และบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์
บัญชีธุรกิจ ทีทีบี เอสเอ็มอีวันแบงก์ (ttb sme one bank) ให้แก่ผู้ขอใช้บริการในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ขอใช้บริการมี
คณุสมบตัิครบถว้นตามเงื่อนไขที่ธนาคารก าหนดเท่านัน้ 
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3. หลักเกณฑผ์ลิตภัณฑ ์

3.1. ในการถอนเงิน ผูข้อใชบ้ริการสามารถเบิก-ถอนไดทุ้กสาขาธนาคาร โดยใชส้มดุเช็คของธนาคาร หรือโดยวิธีการอื่นที่ธนาคารอาจ
ประกาศเพิ่มเติม 

3.2. หากผู้ขอใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการที่ธนาคารก าหนด ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนประเภท
ผลิตภณัฑเ์งินฝากกระแสรายวนั บญัชีธุรกิจ ทีทีบี เอสเอ็มอีวนัแบงก ์(ttb sme one bank) เป็นเงินฝากกระแสรายวนัทั่วไป และให้
ถือว่าสิทธิพิเศษของบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั บญัชีธุรกิจ ทีทีบี เอสเอ็มอีวนัแบงก ์(ttb sme one bank) ไดสิ้น้สดุลงทนัที 

3.3. ผูข้อใชบ้รกิารรบัทราบและยินยอมใหธ้นาคารระงบัหรือปิดบญัชีโดยแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบต่อไป หากเป็นกรณีโดยบงัคบัของ
กฎหมาย หรือธนาคารมีเหตุผลอันสมควรเชื่อไดว้่าผูข้อใชบ้ริการใชห้รืออาจใชบ้ญัชีในการกระท าอันผิดกฎหมายหรือไม่สมควร 
หรือผูข้อใช้บริการมีการน าผลิตภัณฑ์เงินฝากกระแสรายวัน บัญชีธุรกิจ ทีทีบี เอสเอ็มอีวันแบงก ์(ttb sme one bank) ไปใชใ้น
กิจการ/ธุรกิจ ประเภทหรือที่เก่ียวขอ้งกับประเภท การรบัโอนเงิน การรบัช าระค่าสินคา้และบรกิาร หรือกิจการ/ธุรกิจอื่นใด ซึ่งอาจ
น าความเสียหายมาสู่ธนาคาร หรือมีการใชบ้ญัชีโดยไม่เป็นไปตามระเบียบและวิธีที่ธนาคารก าหนด หรือผูข้อใชบ้ริการกระท าการ
อนัเป็นการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดและเงื่อนไขการใชบ้ริการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับบญัชี  ตลอดจนในกรณีที่ผูข้อใชบ้ริการตกเป็นผูเ้สียหาย
ในคดีอาชญากรรมใด ๆ ธนาคารอาจพิจารณาระงบัหรือปิดบญัชีเพื่อป้องกนัความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตก็ได ้ทัง้นีผู้ข้อใช้
บรกิารตกลงที่จะไม่เรียกรอ้งค่าเสียหายใด ๆจากธนาคาร และตกลงปฎิบตัิตามขอ้ก าหนดและระเบียบของธนาคารทกุประการ 
 

4. ดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียม 
4.1. ผูข้อใชบ้รกิารรบัทราบว่าประกาศธนาคารตามตาราง 3 (อตัราค่าบรกิารต่าง ๆ เบีย้ปรบัที่เก่ียวเนี่องกบัเงินฝาก เงินใหสิ้นเชื่อ และ

ค่าบรกิารอื่น ๆ) อาจมีการประกาศเปล่ียนแปลง โดยธนาคารจะปิดประกาศไว ้ณ ที่ท  าการของธนาคาร และ/หรือประกาศผ่านหนา้ 
Website ของธนาคาร และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกสอ์ื่นใด ล่วงหนา้ก่อนวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงไม่นอ้ยกว่า 30 วนั   

4.2. เมื่อครบก าหนด 395 วนั (นบัตัง้แต่วนัที่ผูข้อใชบ้ริการเปิดใชบ้ญัชี บญัชีธุรกิจ ทีทีบี เอสเอ็มอีวนัแบงก ์(ttb sme one bank) หรือ 
วนัที่ครบรอบการใชบ้ัญชี บัญชีธุรกิจ ทีทีบี เอสเอ็มอีวันแบงก ์(ttb sme one bank) ปีก่อนหนา้) ธนาคารจะด าเนินการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมรายปีของปีถดัไป รวมถึงต่ออายปุระเภทบญัชี บญัชีธุรกิจ ทีทีบี เอสเอ็มอีวนัแบงก ์(ttb sme one bank) ใหล้กูคา้โดย
อตัโนมตัิ ทัง้นีห้ากธนาคารไม่สามารถท าการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนยีมรายปีจากบญัชีของผูข้อใชบ้รกิารไดส้ าเรจ็ภายในระยะเวลา
ที่ธนาคารก าหนด ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการใหบ้ริการรวมทัง้ยกเลิกสิทธิประโยชนใ์นการใชบ้ริการตามเงื่อนไขที่ธนาคาร
ก าหนดโดยธนาคารจะแจง้เงื่อนไขที่เปล่ียนแปลงใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 

4.3. อตัราค่าธรรมเนียมสมุดเช็คและค่าธรรมเนียมรายปีที่ธนาคารเรียกเก็บจากผูข้อใชบ้ริการใหเ้ป็นไปตามประกาศธนาคารส าหรบั
บญัชีเงินฝากกระแสรายวนั บญัชีธุรกิจ ทีทีบี เอสเอ็มอีวนัแบงก ์(ttb sme one bank)  

4.4. อตัราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ธนาคารมีสิทธิเรียกเก็บจากผูข้อใชบ้ริการนอกเหนือไปจากตามเงื่อนไขของเงินฝากกระแสรายวนั บญัชี
ธุรกิจ ทีทีบี เอสเอ็มอีวนัแบงก ์(ttb sme one bank) ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑส์ าหรบัเงินฝากกระแสรายวนัของธนาคารตามปกติ 

4.5. ธนาคารสามารถเปล่ียนแปลงเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่ไม่ท าใหผู้ข้อใชบ้รกิารเสียประโยชน์ โดยการปิดประกาศไว ้ณ ที่ท  าการ
ของธนาคาร และ/หรือประกาศผ่านหนา้ Website ของธนาคาร และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกสอ์ื่นใด ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั
ก่อนวนัมีผลบงัคบั การแกไ้ขเปล่ียนแปลงเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่ท  าใหผู้ข้อใชบ้รกิารเสียประโยชน ์ตอ้งไดร้ับความยินยอมจาก
ผูข้อใชบ้รกิารก่อน  
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5. หลักเกณฑท์ั่วไป 

5.1. ผูข้อใชบ้ริการจะถอนเงินจากบัญชีโดยการใชเ้ช็ค หรือโดยการใชบ้ตัรเดบิตและบตัรเครดิต หรือบตัรอื่นที่ธนาคารมอบใหไ้วเ้พื่อใช้
กบับรกิารอื่นที่อาจมีขึน้ต่อไปในภายหนา้จากบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัของผูข้อใชบ้รกิาร 

5.2. ในกรณีที่ธนาคารเพิ่มบริการเพื่อใชก้ับบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั ถา้ผูข้อใชบ้รกิารไดใ้ชบ้รกิารนัน้กับบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั
ของผูข้อใชบ้ริการ ไม่ว่าผูข้อใชบ้ริการจะได้แสดงความจ านงขอใชบ้ริการต่อธนาคารหรือไม่ก็ตาม ใหถื้อว่าเป็นการแสดงความ
จ านงต่อธนาคารในทนัทีที่ผูข้อใชบ้รกิารไดใ้ชบ้รกิารนัน้ 

5.3. ในกรณีที่ผูข้อใชบ้รกิารถอนเงินจากบญัชีโดยการใชเ้ช็ค ผูข้อใชบ้ริการจะลงลายมือชื่อหรือมอบอ านาจใหผู้อ้ื่นลงลายมือชื่อในเช็ค
ในฐานะผูส้ั่งจา่ยเงินใหเ้ป็นไปตามตวัอย่างที่ใหไ้วก้บัธนาคารและปฏิบตัิใหค้รบถว้นตามเงื่อนไขที่แจง้ไวต้่อธนาคาร 

5.4. ถา้มีผูน้  าเช็คซึ่งสั่งจ่ายเงินจากบญัชีของผูข้อใชบ้รกิารมาขึน้เงินพรอ้มกนัหลายฉบบัแต่เงินท่ีคงเหลือในบญัชีของผูข้อใชบ้รกิารมีไม่
พอจ่ายไดค้รบทกุฉบบั ผูข้อใชบ้รกิารยอมใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของธนาคาร ที่จะพิจารณาว่าสมควรจะจ่ายเงินตามเช็คฉบบัใดก็ได ้

5.5. ถา้ปรากฏว่าเช็คซึ่งสั่งจ่ายเงินจากบญัชีของผูข้อใชบ้ริการ มีรอยขีดฆ่า ขูดลบ แกไ้ขเปล่ียนแปลง หรือมีลักษณะเป็นพิรุธชวนให้
สงสยัว่ามีการทุจริต ผูข้อใชบ้ริการยอมใหธ้นาคารระงบัการจ่ายเงินตามเช็คฉบบันัน้ได ้และยอมสละสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหายอนั
อาจเกิดขึน้เนื่องจากการระงบัการจ่ายเงินนั้น  นอกจากนีผู้ข้อใชบ้ริการตกลงและยอมรบัว่าธนาคารมีสิทธิปฏิเสธไม่รบัเช็คต่าง
ธนาคารที่มีรอยขีดฆ่า ขูดลบ หรือแกไ้ขขอ้ความใด ๆ ลงบนเช็คเพื่อเขา้บัญชีของผู้ขอใชบ้ริการได ้ และผูข้อใชบ้ริการตกลงสละ
สิทธิในการเรยีกรอ้งค่าเสียหายอนัอาจเกิดขึน้เนื่องจากการระงบัการจ่ายเงิน หรือการปฏิเสธไม่รบัเช็คต่างธนาคารดงักล่าว 

5.6.  ผูข้อใชบ้รกิารจะไม่ใชป้ากกาที่สามารถลบขอ้ความไดใ้นการกรอกขอ้มลูในสมดุเช็ค ถา้ผูข้อใชบ้รกิารปฏิบตัิผิดเงื่อนไขที่ธนาคาร
ก าหนด ธนาคารจะไม่รบัผิดชอบชดใชค้วามเสียหายอนัเกิดจากการที่ธนาคารจ่ายเงินตามเช็คที่มีการ (ก) แกไ้ขชื่อผูร้บัเงินบนเช็ค  
(ข) แก้ไขลายเซ็นของผู้ขอใชบ้ริการ (ค) แก้ไขจ านวนเงินในเช็ค หรือ (ง) แก้ไขข้อความใด ๆในเช็คที่เกิดจากการใช้ปากกาที่
สามารถลบขอ้ความได ้ ธนาคารถือว่าเหตดุงักล่าวเกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือการประพฤติผิดโดยจงใจของผูข้อใชบ้รกิาร 
การกระท าของธนาคารเป็นไปตามการคา้ปกติและสจุรติ  ผูข้อใชบ้รกิารมิอาจปฏิเสธผลของความเสียหายโดยอา้งเหตุแห่งความไม่
รู ้เหตสุดุวิสยั หรือ อา้งเหตดุงักล่าวว่าเกิดจากการกระท าของผูอ้ื่นได  ้

5.7. ถา้มีเช็คสั่งจ่ายเงินจากบญัชีผูข้อใชบ้รกิาร โดยที่เงินคงเหลือในบญัชีไม่พอจ่ายตัง้แต่ 2 ครัง้ขึน้ไป ใหถื้อว่าผูข้อใชบ้รกิารปฏิบตัิผิด
สญัญา และผูข้อใชบ้รกิารยอมใหธ้นาคารใชด้ลุยพินิจปิดบญัชีของผูข้อใชบ้รกิารได ้โดยแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบต่อไป 

5.8. ในกรณีที่ธนาคารไดผ่้อนผนัจ่ายเงนิจากบญัชขีองผูข้อใชบ้รกิารไปก่อน ทัง้ที่เงินคงเหลือในบญัชขีองผูข้อใชบ้รกิารมไีม่พอจา่ยไมว่า่
จะดว้ยเหตุใดก็ตาม อาทิเช่น จากการจ่ายเงินตามเช็คซึ่งสั่งจ่ายเงินจากบัญชีของผูข้อใชบ้ริการก็ดี จากการใชบ้ัตรเดบิต บัตร
เครดิต หรือบตัรประเภทอื่น ๆ ของธนาคาร หรือบรกิารอื่น ๆ ผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกสท์ี่ธนาคารไดจ้ดัใหไ้วก้็ดี ซึ่งตามปกติธนาคาร
จะปฏิเสธการจ่ายเงินเสียก็ได ้ผูข้อใชบ้ริการยอมผูกพนัที่จะจ่ายเงินทดรองที่ธนาคารไดผ่้อนผนัจ่ายไปก่อนเช่นนัน้คืนแก่ธนาคาร 
พรอ้มดว้ยอัตราดอกเบีย้รอ้ยละ 7.5 ต่อปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์นบัแต่วนัที่ธนาคารไดท้ดรองจ่ายเงินไปจนถึง
วนัท่ีผูข้อใชบ้รกิารช าระเงินคืนธนาคารจนครบถว้น 

5.9. ในกรณีที่ผูข้อใชบ้ริการน าเช็คฝากเขา้บญัชีและในวันน าฝากนัน้ ธนาคารไดผ่้อนผนัจ่ายเงินส่วนหนึ่ง หรือเต็มมลูค่าเช็คที่น าฝาก
นัน้ใหไ้ปก่อน โดยที่ธนาคารยงัไม่ทราบผลเรียกเก็บ แต่ต่อมาธนาคารตามเช็คไดป้ฏิเสธการจ่ายเงิน โดยเหตอุนัมิไดเ้กิดจากความ
บกพรอ่งของธนาคาร ผูข้อใชบ้ริการยอมชดใชเ้งินดงักล่าวคืนใหแ้ก่ธนาคารพรอ้มดอกเบีย้รอ้ยละ 7.5 ต่อปี ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย ์
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5.10. ผูข้อใชบ้รกิารรบัทราบวิธีปฏิบตัิระหว่างธนาคารพาณิชยเ์ก่ียวกบัระบบการหกับญัชีเช็คดว้ยภาพเช็คและระบบการจดัเก็บภาพเช็ค 
(Imaged Cheque Clearing and Archive System: ICAS) ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า
ธนาคารมีสิทธิด าเนินการช าระเงินตามภาพเช็คที่ส่งผ่านระบบ ICAS และปฏิบตัิต่อภาพเช็คดงักล่าวเสมือนเป็นตน้ฉบบัเช็ค  และ
ธนาคารอาจด าเนินการช าระเงินตามเช็คล่าชา้ในบางเวลา หรือจนกว่าจะไดร้บัค ายืนยนัจากผูข้อใชบ้รกิารใหด้  าเนินการหกัเงินจาก
บญัชีของผูข้อใชบ้รกิารเพื่อช าระเงินตามเช็คฉบบัใด ๆ ที่ธนาคารตรวจพบความผิดปกติหรือมีเหตุอนัสมควรใหส้งสยั  โดยผูข้อใช้
บรกิารจะไม่เรียกรอ้งใหธ้นาคารตอ้งรบัผิดใด  ๆ และผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัว่าธนาคารอาจพิมพภ์าพเช็คที่ไดจ้ากการตรวจภาพเช็ค
ในระบบ ICAS ใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิารแทนตน้ฉบบัเช็ค ภายในขอ้บงัคบัแห่งกฎหมายว่าดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์

5.11. ผูข้อใชบ้รกิารยินยอมใหธ้นาคาร มีสิทธิหกัเงินจากบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัของผูข้อใชบ้รกิาร เพื่อช าระหนีอ้นัจะพึงเกิดจากการ
ใชบ้ัญชีเงินฝากกระแสรายวนั หรือการใชบ้รกิารใด  ๆ ของผูข้อใชบ้ริการที่มีอยู่กับธนาคาร อาทิเช่น ค่าธรรมเนียม อากรแสตมป์ 
ดอกเบีย้ ค่าบริการ ค่าเบีย้ประกัน รวมถึงหนีอ้นัเกิดจากการใชบ้รกิารอื่น ซึ่งอาจมีขึน้ในภายหนา้ตามขอ้ 2 ของขอ้ตกลงนีไ้ด ้โดย
ธนาคารจะจดัส่งหลกัฐานการหกับญัชีใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบต่อไปตามคู่มือการปฏิบตัิงานของธนาคาร 

5.12. ผูข้อใชบ้ริการตกลงใหธ้นาคารจัดการเรียกเก็บเงินใหต้ามวิธีการและภายในระยะเวลาตามปกติประเพณีที่ธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศไทยปฏิบตัิ หากปรากฎในภายหลงัว่าผูข้อใชบ้ริการไม่มีสิทธิในเช็คนัน้ หรือมีสิทธิแต่เพียงบางส่วน เป็นเหตใุหธ้นาคารตอ้ง
รบัผิดชอบใช้เงินให้แก่ผู้เป็นเจ้าของอันแท้จริง หรือผู้หนึ่งผูใ้ดไป ผู้ขอใชบ้ริการยินยอมชดใชเ้งินคืนแก่ธนาคารตามจ านวนที่
ธนาคารตอ้งเสียไปนัน้ 

5.13. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าการน าตั๋วเงิน เช็ค หรือตราสารเปล่ียนมือฝากเขา้บญัชี จะถือว่าธนาคารไดร้บัฝากต่อเมื่อธนาคารสามารถ
เรียกเก็บเงินตามตั๋วเงิน เช็ค หรือตราสารนัน้ไดแ้ลว้ 

5.14. ผูข้อใชบ้รกิารยอมเสียค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ ค่าบรกิาร ค่าใชจ้่ายส าหรบัการใช้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนั และ/หรือการ
ใชบ้รกิารท่ีใชก้บับญัชีเงินฝากกระแสรายวนัที่มอียู่แลว้ในขณะนี ้ตามอตัราที่ธนาคารก าหนด โดยธนาคารจะผิดประกาศไว ้ณ ท่ีท า
การของธนาคาร และในกรณีที่ธนาคารไดเ้ปล่ียนแปลง หรือเพิ่มบริการที่ใชก้ับบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในภายหนา้ และหากมี
การเพิ่มเติม เปล่ียนแปลงอตัราการเรียกเก็บในภายหนา้ ที่ไม่ท าใหผู้ข้อใชบ้รกิารเสียประโยชน ์ธนาคารสามารถแจง้สาระส าคัญ
ของเงื่อนไขที่เปล่ียนแปลงโดยการปิดประกาศไว ้ณ ที่ท  าการของธนาคาร และ/หรือประกาศผ่านหนา้ Website ของธนาคาร และ/
หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันมีผลบังคับ ส่วนการแก้ไขเปล่ียนแปลงเงื่อนไขและ
ค่าธรรมเนียมที่ท  าใหผู้ข้อใชบ้รกิารเสียประโยชน ์ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผูข้อใชบ้รกิารก่อน  

5.15. ผูข้อใชบ้รกิารจะคงเงินไวใ้นบญัชีเงินฝากตามจ านวนท่ีธนาคารก าหนดตลอดเวลาที่ยงัมิไดปิ้ดบญัชี หากผูข้อใชบ้รกิารไม่คงเงินไว้
ตามที่กล่าวไวข้า้งตน้ ผูข้อใชบ้ริการตกลงยินยอมเสียค่าธรรมเนียมในการรกัษาบัญชีตามอตัราที่ธนาคารก าหนด โดยธนาคาร
จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั นอกจากนีใ้นกรณีที่ไม่มีการเคล่ือนไหวทางบัญชีตามระยะเวลาที่ธนาคารก าหนดและ
เงินคงเหลือในบญัชีเป็นศนูย ์(0) หรือในกรณีอื่นใดที่ธนาคารเห็นสมควร ผูข้อใชบ้รกิารยินยอมใหธ้นาคารปิดบญัชีเงินฝากของผูข้อ
ใชบ้รกิารได ้อนึ่ง ในกรณีที่ธนาคารก าหนดเปล่ียนแปลงระยะเวลาการเคลื่อนไหวทางบญัชีหรือจ านวนเงินคงเหลือในบญัชีตามที่
ธนาคารไดก้ าหนดไวห้รืออตัราค่าธรรมเนียมในการรกัษาบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ ธนาคารจะปิดประกาศไว ้ณ ท่ีท าการของธนาคาร 
ล่วงหนา้ก่อนวนัที่เปล่ียนแปลงไม่นอ้ยกว่า 30 วนั รายการเคล่ือนไหว หมายถึง การฝาก-ถอนเงิน และ การน าสมดุเงินฝาก (ถา้มี) 
มาปรบัรายการ ณ เคานเ์ตอรส์าขาของธนาคาร, การท าธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์ไดแ้ก่ เครื่อง ATM , เครื่องรบัฝากเงิน
อตัโนมตัิ (ADM), Internet Banking , BAHTNET, Interbank Transfer, Mobile Banking, Phone Banking รวมทัง้การท ารายการ
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ผ่านตวัแทนรบัฝากเงินของธนาคาร ทัง้นี ้การปรบัเปล่ียนสถานะของบญัชีไม่เคล่ือนไหวใหเ้ป็นบญัชีปกติที่เคล่ือนไหว สามารถท า
รายการฝาก-ถอนเงิน ณ เคานเ์ตอร ์บรกิารสาขาของธนาคารดว้ยตนเองเท่านัน้ 

5.16. ผูข้อใชบ้ริการมีหนา้ที่ในการเก็บรกัษาสมุดเช็ค อันเป็นเอกสารส าคัญไวใ้นที่มั่นคงและปลอดภัย ตามค าแนะน าและค าเตือนที่
ธนาคารไดใ้หไ้ว ้และในกรณีที่เช็คซึ่งไดส้ั่งจ่ายเงินจากบญัชีของผูข้อใชบ้รกิารไดส้ญูหายไปหรือถูกลกัไป ผูข้อใชบ้ริการจะแจง้ให้
ธนาคารทราบถึงการสญูหายหรือถูกลกัไปและรายละเอียดของเช็คนัน้เป็นลายลกัษณอ์กัษรทนัที พรอ้มทัง้ขอใหธ้นาคารระงบัการ
จ่ายเงินตามเช็คนัน้ โดยจะน าหลกัฐานการแจง้ความการสญูหายหรือถกูลักไปต่อเจา้พนกังานมาส่งมอบใหก้บัธนาคารในภายหลงั 
แต่ถา้ปรากฏว่าธนาคารไดจ้่ายเงินตามเช็คนัน้ไปก่อนท่ีธนาคารจะไดร้บัทราบถึงการสญูหายหรือถกูลกัไป ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัว่า
ธนาคารไม่จ าตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ เวน้แต่กรณีที่เกิดจากการทจุรติหรือประมาทเลินเล่ออย่างรา้ยแรงของ
ธนาคาร ส่วนผูข้อใชบ้รกิารตอ้งรบัผิดชดใชเ้งินท่ีธนาคารไดจ้่ายไปเช่นนัน้ใหแ้ก่ธนาคาร  นอกจากนี ้ในกรณีที่เช็คของผูข้อใชบ้รกิาร
ซึ่งยงัมิไดส้ั่งจ่ายสญูหายไป หากผูข้อใชบ้รกิารมิไดป้ฏิบตัิตามวิธีการท่ีกล่าวไวใ้นวรรคก่อน และมีผูป้ลอมลายมือชื่อสั่งจ่ายเงินจาก
บัญชีของผูข้อใชบ้ริการ และธนาคารไดจ้่ายเงินตามเช็คไปก่อนรบัทราบถึงการสูญหาย ผู้ขอใช้บริการยอมรบัว่าธนาคารย่อม
ปราศจากความรบัผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึน้เวน้แต่กรณีที่เกิดจากการทุจริตหรือประมาทเลินเล่ออย่างรา้ยแรงของ
ธนาคาร ส่วนผูข้อใชบ้รกิารตอ้งรบัผิดชดใชเ้งินท่ีธนาคารไดจ้่ายไปเช่นนัน้ใหแ้ก่ธนาคาร 

5.17.  เมื่อมีการเปล่ียนแปลงชื่อ ชื่อสกลุ ที่อยู่ของผูข้อใชบ้รกิาร รวมทัง้ส านกังาน กรรมการ หรือผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนผูข้อใชบ้รกิาร 
ผูข้อใชบ้รกิารจะแจง้การเปล่ียนแปลงนัน้เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหธ้นาคารทราบทนัที 

5.18. ผูข้อใชบ้ริการทราบและยินยอมใหธ้นาคารระงบัหรือปิดบญัชีโดยแจง้ใหผู้ข้อใชบ้ริการทราบต่อไป  หากเป็นกรณีโดยบังคับของ
กฎหมาย หรือธนาคารมีเหตผุลอนัสมควรเชื่อไดว้่าผูข้อใชบ้ริการใชห้รืออาจใชบ้ัญชีในการกระท าอนัผิดกฎหมายหรือไม่สมควร ซึ่ง
อาจน าความเสียหายมาสู่ธนาคาร หรือมีการใชบ้ญัชีโดยไม่เป็นไปตามระเบียบและวิธีที่ธนาคารก าหนด หรือผู้ขอใชบ้รกิารกระท า
การอันเป็นการฝ่าฝืนข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้บริการใด  ๆ ที่เก่ียวข้องกับบัญชี  ตลอดจนในกรณีที่ผู้ขอใชบ้ริการตกเป็น
ผูเ้สียหายในคดีอาชญากรรมใด ๆ ธนาคารอาจพิจารณาระงบัหรือปิดบญัชีเพื่อป้องกนัความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตก็ได ้

5.19. ขอ้ตกลงนีอ้ยู่ภายในบงัคบัและการตีความตามกฎหมายแห่งประเทศไทย และมีผลบงัคบัตกทอดไปยงัทายาท หรือผูสื้บสิทธิของผู้
ขอใชบ้รกิารดว้ย 

5.20. ในการท าธุรกรรมใด ๆกบัธนาคาร ผูข้อใชบ้รกิารจะไดร้บัเอกสารหลกัฐานเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการท าธุรกรรมนัน้ 
5.21. ในกรณีมีขอ้สงสยัหรือพบขอ้ผิดพลาดใด ๆ ผูข้อใชบ้รกิารสามารถติดต่อผ่าน Contact Center 1428 หรือทกุสาขาของธนาคาร   
5.22. การท ารายการธุรกรรมผ่านช่องทางของธนาคารหลงัเวลา 23.00 น. ถือเป็นรายการของวนัถดัไป 
5.23. การเปล่ียนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขที่ท  าให้ผู้ขอใช้บริการเสียประโยชน์ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการ การ

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

5.24. ผูข้อใชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารเก็บรวบรวม และ/หรือ ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลหรือขอ้มลูอื่นใดของผูข้อใช้
บรกิารใหแ้ก่ หน่วยงานราชการ และ/หรือ ผูใ้หบ้ริการภายนอกที่ธนาคารเป็นคู่สญัญา หรือมีความสมัพนัธด์ว้ยทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อการบริหารจัดการธุรกิจของธนาคาร หรือการที่ธนาคารจา้งหรือมอบหมายใหบุ้คคลอื่น
ด าเนินการแทนไม่ว่างานเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประเมินราคาหลกัประกัน งานต่อประกันภัยทรพัยห์ลกัประกัน งาน
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ติดต่อส่ือสาร งานติดตามทวงถามหนี ้หรืองานอื่นใดไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ตามที่จ าเป็นเพื่อการด าเนินงานตามสญัญาที่มีอยู่
กบัธนาคาร      
 

 


