
 

 

เงือ่นไขและข้อตกลงการใช้บริการ 
บริการเพื่อรับช าระค่าสนิค้า/บริการ  โดยบริการหกับัญชีเงนิฝากอตัโนมัติ ททีบีี (ttb direct debit) 

 
1. การใหบ้ริการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ  โดยบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมตัิ ทีทีบี ( ttb direct debit) เป็นบริการที่ผูข้อใช้
บริการ มีความประสงคเ์รียกเก็บเงินค่าสินคา้/บริการ จากลูกคา้ของผูข้อใชบ้ริการซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า “ผูช้  าระเงิน”  โดยให้
ธนาคารเป็นผูห้กัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูช้  าระเงินท่ีมีอยู่กบัธนาคาร  แลว้น าเงินจ านวนที่หกันัน้เขา้บญัชีเงินฝากของผูข้อใช้
บรกิารที่มีอยู่กบัธนาคาร 
 
2. ผูข้อใชบ้ริการมีหนา้ที่จัดการใหผู้ช้  าระเงินแต่ละรายท าหนังสือยินยอมใหห้ักบัญชีตามแบบที่ธนาคารก าหนดและจัดส่ง
หนงัสือยินยอมนีใ้หธ้นาคารด าเนินการตรวจสอบลายมือชื่อของผูช้  าระเงินไม่นอ้ยกว่า 15 (สิบหา้) วนัท าการของธนาคาร ก่อน
วันที่ขอใหธ้นาคารหักเงินจากบัญชีของผูช้  าระเงินเป็นครัง้แรกและธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูช้  าระเงินตาม
จ านวนที่ระบุในขอ้มลูการหกัเงิน เฉพาะผูช้  าระเงินที่ธนาคารไดต้รวจสอบว่าลายมือชื่อในหนงัสือยินยอมดงักล่าวถกูตอ้งแลว้
เท่านัน้  
 
3. ผูข้อใชบ้ริการจะเป็นผูจ้ดัส่งขอ้มลูรายละเอียดค าสั่งที่จะใชบ้ริการรบัช าระค่าสินคา้/บริการ  โดยบริการหักบัญชีเงินฝาก
อตัโนมตัิ ทีทีบี (ttb direct debit)  ในแต่ละคราว ในรูปแบบและเนือ้หาที่ธนาคารก าหนด  ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า "ขอ้มลูการหกั
บญัชี"  โดยมีรายละเอียด อาทิ เลขที่บญัชีเงินฝากของผูช้  าระเงิน, ชื่อบญัชีเงินฝาก, จ านวนเงินที่ขอใหห้กับญัชีของผูช้  าระเงิน
แต่ละราย, วันที่ก าหนดให้ธนาคารหักบัญชี เป็นตน้ เพื่อให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝากของผู้ช  าระเงินดว้ยวิธีการของระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์  
 
4. ผูข้อใชบ้ริการจะจดัส่งขอ้มลูการหกับญัชี ผ่านบริการทีทีบี บิสสิเนสวนั (ttb business one) ของธนาคารหรือระบบอื่นใดที่
ธนาคารจะจดัใหม้ีเพิ่มเติมต่อไปในภายหนา้ หรือน าส่งขอ้มลูการหกับญัชีใหธ้นาคารผ่านส่ือขอ้มลูทางคอมพิวเตอรต์ามแบบที่
ธนาคารก าหนด ซึ่งไดแ้ก่ DISKETTE ขนาด 3.5 นิว้, CD หรือส่ือขอ้มลูอื่น ๆ เป็นตน้ ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า "ส่ือขอ้มลู"  โดยน าส่ง
ขอ้มลูการหกับญัชีใหธ้นาคารล่วงหนา้ตามวนัและเวลาที่ธนาคารก าหนด ผูข้อใชบ้ริการยอมรบัว่า ในกรณีที่ธนาคารไม่ไดร้บั
ขอ้มลูการหกับญัชีและ/หรือมีความผิดพลาดในการรบัขอ้มลูการหกับญัชีไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดก็ตามโดยมิใช่ความผิดของ
ธนาคาร ธนาคารไม่มีหนา้ที่จะตอ้งปฏิบตัิตามขอ้มลูการหกับญัชีนัน้ 
 
5. ในกรณีที่ผูข้อใชบ้รกิารมีความประสงคจ์ะจดัส่งขอ้มลูการหกับญัชีผ่านบรกิารทีทีบี บิสสิเนสวนั (ttb business one) ผูข้อใช้
บรกิารจะตอ้งสมคัรใชบ้รกิาร ทีทีบี บิสสิเนสวนั (ttb business one) กบัธนาคารตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขของการใชบ้รกิาร ทีที
บี บิสสิเนสวนั (ttb business one)   ดว้ย 
 



 

 

6. ธนาคารจะด าเนินการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูช้  าระเงิน  ในวนัที่ผูข้อใชบ้ริการก าหนดใหธ้นาคารหกับญัชีตามขอ้มลู
การหกับญัชี ทัง้นีผู้ข้อใชบ้ริการขอรบัรองว่าขอ้มลูการหกับญัชีที่ผูข้อใชบ้ริการจะไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ธนาคารทุกครัง้ ผูข้อใชบ้รกิาร
ไดต้รวจสอบแลว้ว่ามีขอ้มลูและรายละเอียดที่ถูกตอ้งและครบถว้นตรงตามความประสงคข์องผูข้อใชบ้ริการทุกประการแลว้  
ธนาคารไม่มีหนา้ที่ตรวจสอบขอ้มลูที่ผูข้อใชบ้ริการส่งถึงธนาคารแต่อย่างใด   และผูข้อใชบ้ริการตกลงใหธ้นาคารด าเนินการ
ตามขอ้มลูที่ปรากฏในแผ่นบนัทึกขอ้มลู และ/หรือ ระบบอิเล็กทรอนิกส ์ดงักล่าวไดท้นัที อนึ่งธนาคารจะถือว่าขอ้มลูเลขที่บญัชี
เงินฝากของผูช้  าระเงินท่ีไดร้บัจากผูข้อใชบ้รกิารเป็นสาระส าคญัในการโอนเงินเขา้บญัชี  โดยธนาคารไม่จ าเป็นตอ้งค านึงถึงชื่อ
บญัชีเงินฝากนัน้ ๆ 
 
7. ผูข้อใชบ้ริการยอมรบัว่า ธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูช้  าระเงินรายใดรายหนึ่งต่อเมื่อบญัชีเงินฝากของผูช้  าระ
เงินรายนัน้มียอดเงินเพียงพอใหธ้นาคารสามารถหกับญัชีไดใ้นขณะที่ธนาคารด าเนินการหกับญัชีเท่านัน้  หากในบญัชีเงินฝาก
ของผูช้  าระเงินมียอดเงินไม่เพียงพอไม่ว่าดว้ยเหตใุด ๆ ธนาคารจะไม่ด าเนินการหกัเงินจากบญัชีเป็นอนัขาด 
 
8. ธนาคารจะน าเงินเขา้บญัชีตามที่ผูข้อใชบ้รกิารระบไุวใ้นค าขอใชบ้รกิารนี ้ ใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิารในวนัเดียวกนักบัที่ธนาคารหกั
เงินจากบญัชีเงินฝากของผูช้  าระเงิน กรณีที่บญัชีเงินฝากของผูข้อใชบ้ริการที่ระบุไวใ้นใบค าขอใชบ้ริการนี ้ ไดเ้ปล่ียนแปลงไป
ไม่ว่าเหตใุดก็ตาม  ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใหค้  าขอใชบ้รกิารดงักล่าวคงมีผลใชบ้งัคบักบับญัชีเงินฝากที่เปล่ียนแปลงนัน้ไดด้ว้ยทุก
ประการ 
 
9. หากปรากฏว่าธนาคารไดน้ าเงินเขา้บญัชีใหแ้ก่ผูข้อใชบ้ริการโดยไม่ถูกตอ้งหรือมีขอ้ผิดพลาดเกิดขึน้ไม่ว่ากรณีใด  ๆ ผูข้อใช้
บริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิแกไ้ขปรบัปรุงรายการที่ผิดพลาดดงักล่าวใหถู้กตอ้งไดท้ันที  โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ข้อใช้
บริการทราบหรือขอความยินยอมจากผูข้อใชบ้ริการก่อนแต่อย่างใด  นอกจากนัน้ผูข้อใชบ้ริการตกลงคืนเงินที่ไดร้บัมาโดยไม่
ถกูตอ้งใหแ้ก่ธนาคารทนัที โดยยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีของผูข้อใชบ้รกิารท่ีมีกบัธนาคารไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ข้อใช้
บริการทราบ การใหค้  ายินยอมตามที่กล่าวมาขา้งตน้ ใหถื้อว่าเป็นค าสั่งของผูข้อใชบ้ริการในฐานะเจา้ของบญัชี    และผูข้อใช้
บริการจะไม่กระท าการใด ๆ อนัมีผลใหธ้นาคารตอ้งเขา้ร่วมในขอ้พิพาทใด ๆ ระหว่างผูข้อใชบ้ริการและผูช้  าระเงิน และ/หรือ 
บคุคลอื่นใดทกุกรณี 
 
10. ในกรณีที่ผูข้อใชบ้รกิารขอใหธ้นาคารคิดคา่ธรรมเนียมการใชบ้รกิารนีจ้ากผูช้  าระเงินนัน้ ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัวา่ผูข้อใช้
บรกิารไดด้  าเนินการแจง้และไดร้บัความยินยอมจากผูช้  าระเงินอยา่งถกูตอ้งแลว้ หากเกดิความเสียหายใด ๆ ขึน้แก่ธนาคารจาก
การด าเนินการดงักล่าว ผูข้อใชบ้รกิารตกลงรบัผิดชดใชค้่าเสียหายต่าง ๆ ใหแ้ก่ธนาคารทกุประการ 
 
11. ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัว่าบรกิารรบัช าระค่าสินคา้/บรกิาร โดยบรกิารหกับญัชเีงินฝากอตัโนมตัิ ทีทีบี (ttb direct debit)  เป็น
บรกิารท่ีธนาคารอ านวยความสะดวกแก่ผูข้อใชบ้รกิาร หากเกดิความเสียหายหรือเกิดความผิดพลาดใด ๆ ขึน้แก่ผูข้อใชบ้รกิาร 



 

 

และ/หรือ ผูช้  าระเงิน และ/หรือบคุคลอื่นใดอนัน่ืองมาจากการท่ีธนาคารใหบ้รกิารตามสญัญานีผู้ข้อใชบ้รกิารตกลงวา่จะไม่
เรียกรอ้งใหธ้นาคารรบัผิดชอบแต่อย่างใด รวมทัง้ยอมรบัว่าจะเป็นผูร้บัผิดชอบในการเจรจาท าความตกลงกบัผูช้  าระเงินและ
บคุคลอื่น ๆ แต่ผูเ้ดียว และหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึน้แก่ธนาคารอนัเนื่องจากการใหบ้รกิารนี ้ไม่ว่าดว้ยเหตใุด ๆ ก็ตาม ผู้
ขอใชบ้รกิารตกลงรบัผิดชดใชค้่าเสียหายตา่ง ๆ ใหแ้ก่ธนาคารจนครบถว้นโดยจะไม่ยกขอ้ต่อสูใ้ด ๆ 
 
12. ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัว่า บรรดาเอกสารและ/หรือวิธีปฏิบตัิเก่ียวกบัการใหบ้รกิารนี ้เป็นส่วนหนึง่ของเงื่อนไขการใหบ้รกิารนี ้
และธนาคารมีสิทธิเพิ่มเติมและ/หรือเปล่ียนแปลงขอ้ตกลงและเงื่อนไขการใหบ้รกิาร รวมทัง้บรรดาเอกสารคู่มือต่าง ๆ ได ้โดย
ธนาคารจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 (สามสิบ) วนั ทัง้นี ้ผูข้อใชบ้รกิารตกลงผกูพนัและ/หรือปฏิบตัิตามที่ธนาคารได้
ท าการเพิ่มเติมและ/หรือเปล่ียนแปลงนัน้ โดยธนาคารไม่ตอ้งขอความยินยอมจากผูข้อใชบ้รกิารอกี 
 
13. ค าขอใชบ้รกิารนีใ้หม้ีผลบงัคบัตัง้แตว่นัท่ีไดท้ าขึน้เป็นตน้ไป และผูข้อใชบ้รกิารและธนาคารตกลงว่า ทัง้สองฝ่ายมีสิทธิบอก
เลิกค าขอใชบ้รกิารนีเ้มื่อใดก็ได ้เพียงแตต่อ้งแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหอ้กีฝ่ายหนึง่ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 (สามสิบ) วนั 
ทัง้นี ้การบอกเลิกค าขอใชบ้รกิารนีไ้ม่เป็นการลบลา้งสิทธิและ/หรือหนา้ที่ที่ทัง้สองฝ่ายมีอยูต่่อกนัตามเงื่อนไขขอ้ตกลงของค า
ขอใชบ้รกิารนีก้่อนที่จะมีการบอกเลิก 
 
14. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยินยอมใหธ้นาคารเก็บรวบรวม และ/หรือ ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล ขอ้มลูทางการเงิน 
และ/หรือ ขอ้มลูใด ๆ ของผูข้อใชบ้รกิารท่ีไดใ้หไ้ว ้หรือมีอยู่กบัธนาคาร หรือที่ธนาคารไดร้บั หรือเขา้ถึงไดจ้ากแหล่งอื่น หรือ
ขอ้มลูอื่นใดตามที่หน่วยงาน หรือคณะกรรมการท่ีมีอ  านาจตามกฎหมายประกาศก าหนด ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกวา่“ขอ้มลู” รวมทัง้
ใหธ้นาคาร ส่ง โอน และ/หรือ เปิดเผยขอ้มลูของผูข้อใชบ้รกิารใหแ้ก่บรษิัทในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร หรือ นิติบคุคล
นอกกลุ่มธุรกจิทางการเงินของธนาคาร พนัธมติรทางธุรกิจ ผูใ้หบ้รกิารภายนอก ผูป้ระมวลผลขอ้มลู ผูร้บัโอนสิทธิเรียกรอ้ง 
หน่วยงาน/องคก์ร/นิติบคุคลใด ๆ ที่มีสญัญากบัธนาคาร หน่วยงานราชการ และ/หรือ นิติบคุคลใด ๆ ที่ธนาคารเป็นคู่สญัญา 
หรือ มีความสมัพนัธด์ว้ยทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื่อการบรหิารจดัการธุรกิจของธนาคาร การ
วิเคราะหข์อ้มลู การให ้และ/หรือ ปรบัปรุงบรกิาร หรือผลิตภณัฑต์่าง ๆ ของธนาคาร การท่ีธนาคารจา้งหรือมอบหมายใหบ้คุคล
อื่นด าเนินการแทนไมว่่างานเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร งานตดิตามทวงถาม หรืองานอื่นใดไม่วา่ทัง้หมด
หรือบางส่วน การตรวจสอบรายการธุรกรรมที่อาจเกิดจากการทจุรติ ธุรกรรมที่มีเหตคุวรสงสยั และเพื่อวตัถปุระสงคอ์ื่นใดที่ไม่
ตอ้งหา้มตามกฎหมาย รวมถึงเพื่อปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือระเบยีบของประเทศใด ๆ ที่ใชบ้งัคบักบัธนาคาร ซึง่ธนาคารไดใ้ห้
รายละเอียดขอบเขตการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยไวใ้น Privacy Notice ที่เผยแพรใ่นเว็ปไซดข์องธนาคาร 
(www.ttbbank.com) โดยใหค้วามยินยอมของผูข้อใชบ้รกิารมกี าหนดเวลา 10 ปี นบัแตว่นัท่ีผูข้อใชบ้รกิารยกเลิกการใชบ้รกิาร
หรือผลิตภณัฑก์บัธนาคาร ทัง้นี ้ผูข้อใชบ้ริการรบัทราบวา่ผูข้อใชบ้รกิารสามารถตดิต่อธนาคารผ่านช่องทาง  ศนูยบ์รกิารลกูคา้
ธุรกจิ ทีทีบี โทร 0 2643 7000 หรือ สาขาของธนาคารเพื่อเพกิถอนความยินยอมได ้ซึ่งช่องทางติดต่อธนาคารอาจมีการ
เปล่ียนแปลงเพิม่ขึน้ หรือ ลดลงไดใ้นอนาคต โดยธนาคารจะไดแ้จง้ใหท้ราบทางเว็ปไซดข์องธนาคาร 



 

 

 
ผูข้อใชบ้รกิารรบัทราบวา่ ในกรณีที่ผูข้อใชบ้รกิารเพิกถอนความยินยอมแกธ่นาคารในการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผย
ขอ้มลูเฉพาะเพื่อวตัถปุระสงคใ์ด หรือ เฉพาะบรกิาร และ/หรือ ผลิตภณัฑใ์ด ใหถื้อวา่การเพิกถอนดงักล่าวมีผลต่อการใหค้วาม
ยินยอมเพื่อวตัถปุระสงคท์ี่ผูข้อใชบ้รกิารไดเ้พกิถอนความยินยอมต่อธนาคารเทา่นัน้ โดยผูข้อใชบ้รกิารตกลงยินยอมใหธ้นาคาร
ยงัคงมีสิทธิใชข้อ้มลูเพื่อวตัถปุระสงคท์ี่ผูข้อใชบ้รกิารไม่ไดข้อเพิกถอนความยินยอมต่อไปได ้
 


