
 

 

เงือ่นไขและข้อตกลงการใช้บริการโอนเงนิอตัโนมัต ิ

บริการโอนเงนิอัตโนมัติ ททีบีี (ttb domestic funds transfer via direct credit) 

1. เพื่อใหธ้นาคารสามารถใหบ้ริการโอนเงินอตัโนมตัิ ทีทีบี (ttb domestic funds transfer via direct credit)  ไดผู้ข้อใช้
บริการยินยอมให้ธนาคารหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้ขอใชบ้ริการ  และน าเงินเขา้บัญชีของผู้รับเงินที่เปิดไวก้ับ
ธนาคารทุกสาขาภายในประเทศเท่านั้น โดยใหห้กัเงินจากบัญชีเงินฝากของผูข้อใชบ้ริการที่มีอยู่กับธนาคารตามที่
ระบุในใบค าขอใช้บริการนีห้รือจากบัญชีเงินฝากอื่นใดของผู้ขอใช้บริการที่ไดแ้จ้งเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงใน
ภายหลงัไดโ้ดยธนาคารไม่ตอ้งขอความยินยอมจากผูข้อใชบ้รกิารอีก ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า "บญัชีเงินฝาก" และผูข้อใช้
บริการจะจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากใหม้ีจ านวนเพียงพอกับจ านวนเงินรวมตามข้อมูลค าสั่งที่กล่าวไวใ้นข้อ  2 
พรอ้มดว้ยค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าบริการ  และหรือ ค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการใหบ้ริการโอนเงินอตัโนมตัิ ทีทีบี (ttb 
domestic funds transfer via direct credit)  อนึ่ง ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าในกรณีที่ธนาคารไม่ไดร้ับข้อมูลค าสั่ง 
และ/หรือ มีความผิดพลาดในการรบัขอ้มลูค าสั่ง ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดก็ตาม โดยมิใช่ความผิดของธนาคาร และ/
หรือ ธนาคารไม่ไดร้ับเงินจากผู้ขอใชบ้ริการ  และ/หรือ เงินในบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการไม่มีหรือมีไม่พอให้
ด าเนินการไดแ้ลว้ ธนาคารไม่มีหนา้ที่จะตอ้งปฏิบตัิตามขอ้มลูค าสั่งนัน้ แต่ทัง้นีใ้หเ้ป็นดลุยพินิจของธนาคารแต่ผูเ้ดยีว
ที่จะปฏิบตัิตามขอ้มลูค าสั่งดงักล่าวก็ได ้

2. ผู้ขอใช้บริการจะเป็นผู้จัดส่งข้อมูลรายละเอียดค าสั่งที่จะใช้บริการโอนเงินอัตโนมัติ ทีทีบี (ttb domestic funds 
transfer via direct credit)  ในลกัษณะที่ธนาคารก าหนด ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า "ขอ้มลูค าสั่ง" ในรูปแบบและเนือ้หา
ตามที่ธนาคารไดก้ าหนดไว ้อาทิ  มีรายละเอียดเก่ียวกับเลขที่บญัชีเงินฝากของผูร้บัเงิน, รายชื่อของผูร้บัเงิน, จ านวน
เงินที่สั่งโอน, รายละเอียดขอ้มลูในหนงัสือรบัรองการหกัภาษี ณ ที่จ่าย, วนัที่รายการมีผล เป็นตน้ ผูข้อใชบ้ริการขอ
รบัรองว่าขอ้มลูค าสั่งที่ผูข้อใชบ้ริการจะไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ธนาคารทุกครัง้ ผูข้อใชบ้ริการไดต้รวจสอบแลว้ว่ามีขอ้มลูและ
รายละเอียดที่ถูกตอ้งและครบถว้นตรงตามความประสงคข์องผู้ขอใชบ้ริการทุกประการแลว้  ธนาคารไม่มีหนา้ที่
ตรวจสอบขอ้มลูที่ผูข้อใชบ้รกิารส่งถึงธนาคารแต่อย่างใด 

3. ผู้ขอใช้บริการจะจัดส่งข้อมูลค าสั่งผ่านบริการทีทีบี บิสสิเนสวัน (ttb business one) / ทีทีบี บิสสิเนสคลิก (ttb 
business click) ของธนาคารหรือระบบอื่นใดที่ธนาคารจะจดัใหม้ีเพิ่มเติมต่อไปในภายหนา้ หรือน าส่งขอ้มลูค าสั่งให้
ธนาคารผ่านส่ือขอ้มลูทางคอมพิวเตอรต์ามแบบที่ธนาคารก าหนดซึ่งไดแ้ก่ CD หรือส่ือบนัทึกขอ้มลูอื่น ๆ เป็นตน้ ซึ่ง
ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า "ส่ือขอ้มูล" โดยน าส่งขอ้มลูค าสั่งใหธ้นาคารล่วงหนา้ตามวนัและเวลาที่ธนาคารก าหนด  ก่อนวนั
ก าหนดโอนเงินตามขอ้มลูค าสั่ง 

4. ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าบริการ และหรือ ค่าใชจ้่ายใด ๆ อนัเก่ียวกับการใหบ้รกิารโอนเงินอตัโนมตัิ  
ทีทีบี (ttb domestic funds transfer via direct credit)  ขอใชบ้รกิารตกลงยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินในบญัชีเงินฝาก



 

 

ของผูข้อใชบ้ริการเพื่อช าระใหแ้ก่ธนาคารล่วงหนา้ตามวัน  และเวลาที่ธนาคารก าหนดก่อนวันที่รายการมีผลตาม
ขอ้มลูค าสั่ง 

5. ในกรณีที่ผูข้อใชบ้รกิารมีความประสงคจ์ะขอยกเลิก หรือแกไ้ขขอ้มลูค าสั่งใดจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบล่วงหนา้เป็น
ลายลกัษณอ์กัษรก่อนวนัที่รายการมีผลตามขอ้มูลค าสั่ง ทัง้นีก้ารขอยกเลิกค าสั่งโอนเงินจะขอยกเลิกเพียงบางส่วน
ไม่ได ้

6. ในกรณีที่ผูข้อใชบ้ริการมีความประสงคจ์ะจดัส่งขอ้มลูค าสั่งผ่านบริการทีทีบี บิสสิเนสวนั (ttb business one) / ทีทีบี 
บิสสิเนสคลิก (ttb business click) ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งเป็นผูใ้ชบ้รกิาร ทีทีบี บิสสิเนสวนั (ttb business one) / ทีทีบี 
บิสสิเนสคลิก (ttb business click) กับธนาคารตามขอ้ตกลง และเงื่อนไขของการใชผู้ใ้ชบ้รกิาร ทีทีบี บิสสิเนสวนั (ttb 
business one) / ทีทีบี บิสสิเนสคลิก (ttb business click) ดว้ย 

7. ในกรณีที่ข้อมูลค าสั่งก าหนดให้ธนาคารจัดท าหนังสือรับรองการหักภาษี  ณ ที่จ่ายดว้ยผู้ขอใชบ้ริการยินยอมให้
ธนาคารสแกนลายมือชื่อของผู้ขอใชบ้ริการ และหรือลายมือชื่อของเจา้หนา้ที่ตัวแทนของผูข้อใช้บริการ  และหรือ 
ลายมือชื่อของเจา้หนา้ที่ตวัแทนของธนาคารลงในหนงัสือรบัรองการหกัภาษี ณ ที่จ่ายแทนผูข้อใชบ้รกิารได ้และใหถื้อ
เสมือนว่าการจดัท าหนงัสือรบัรองการหกัภาษี ณ ที่จ่ายตามขอ้มลูค าสั่งเป็นการกระท าของผูข้อใชบ้รกิารเอง 

8. ผูข้อใชบ้ริการยอมรบัว่าบรรดาเอกสารและหรือคู่มือเก่ียวกับการให้บริการโอนเงินอัตโนมัติ  ทีทีบี (ttb domestic 
funds transfer via direct credit)   เป็นส่วนหนึ่งของค าขอใช้บริการนี ้ และธนาคารมีสิทธิเพิ่มเติม และหรือ 
เปล่ียนแปลงเงื่อนไขการใหบ้ริการโอนเงินอตัโนมตัิ  ทีทีบี (ttb domestic funds transfer via direct credit)   รวมทัง้
บรรดาเอกสารคู่มือต่าง ๆ ได ้ส่วนการเพิ่มเติม และหรือ เปล่ียนแปลงอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และหรือ 
ค่าบริการและหรือ ค่าใชจ้่าย ๆ อนัเก่ียวกับการใหบ้ริการโอนเงินอตัโนมตัิ  ทีทีบี (ttb domestic funds transfer via 
direct credit)  ธนาคารมีสิทธิกระท าไดต้ามที่ธนาคารจะเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 
30 (สามสิบ) วนั ทัง้นีผู้ข้อใชบ้ริการตกลงผูกพนัและหรือปฏิบตัิตามที่ธนาคารไดท้ าการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงนัน้ 
โดยธนาคารไม่ตอ้งขอความยินยอมจากผูข้อใชบ้รกิารอีก 

9. ในกรณีที่ผูข้อใชบ้ริการขอใหธ้นาคารคิดค่าธรรมเนียมการใช้บริการโอนเงินอัตโนมัติ  ทีทีบี (ttb domestic funds 
transfer via direct credit)  ) จากผูร้บัเงินนัน้ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัว่าผูข้อใชบ้รกิารไดด้  าเนินการแจง้ และไดร้บัความ
ยินยอมจากผูร้บัเงินอย่างถูกตอ้งแลว้หากเกิดความเสียหายใด ๆ  ขึน้แก่ธนาคารจากการใหบ้ริการดงักล่าว ผูข้อใช้
บรกิารตกลงรบัผิดชดใชค้่าเสียหายต่าง ๆ ใหแ้ก่ธนาคารทกุประการ 

10. ธนาคารจะถือว่าขอ้มูลเลขที่บัญชีเงินฝากที่ไดร้ับจากผูข้อใชบ้ริการเป็นสาระส าคัญในการโอนเงินเข้าบัญชี  โดย
ธนาคาร   ไม่จ าเป็นตอ้งค านึงถึงชื่อบญัชีเงินฝากนัน้ ๆ หากการโอนเงินไม่สามารถด าเนินการได ้ธนาคารจะแจง้ให ้   
ผูข้อใชบ้รกิารทราบ 



 

 

11. ผูข้อใชบ้ริการยอมรบัว่าบริการโอนเงินอตัโนมตัิ  ทีทีบี (ttb domestic funds transfer via direct credit)  เป็นบริการ
ที่ธนาคารอ านวยความสะดวกแก่ผูข้อใชบ้ริการ หากเกิดความเสียหายหรือเกิดความผิดพลาดใด ๆ ขึน้แก่ผูข้อใช้
บริการ และหรือ ผูร้บัเงินอันเนื่องมาจากที่ธนาคารให้บริการโอนเงินอตัโนมตัิ  ทีทีบี (ttb domestic funds transfer 
via direct credit)  ตามขอ้มลูที่ระบใุนขอ้มลูค าสั่งที่ผูข้อใชบ้รกิารไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ธนาคาร และหรือ ไม่ว่าดว้ยเหตใุด ๆ 
ก็ตามโดยมิใช่ความผิดของธนาคาร ผูข้อใชบ้ริการตกลงว่าจะไม่เรียกรอ้งใหธ้นาคารรบัผิดชอบแต่อย่างใดรวมทัง้
ยอมรบัว่าจะเป็นผูร้บัผิดชอบในการเจรจาท าความตกลงโดยตรงกบัผูร้บัเงินแต่ผูเ้ดียว 
 

12. หากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึน้แก่ธนาคารจากการให้บริการโอนเงินอัตโนมตัิ  ทีทีบี (ttb domestic funds transfer 
via direct credit)   ไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผูข้อใชบ้ริการตกลงรบัผิดชอบใชค้่าเสียหายต่าง ๆ ใหแ้ก่ธนาคารทุก
ประการ 

13. ผูข้อใชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารเก็บรวบรวม และ/หรือ ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล ขอ้มลูทางการ
เงิน และ/หรือ ขอ้มูลใด ๆ ของผูข้อใชบ้ริการที่ไดใ้หไ้วห้รือมีอยู่กับธนาคาร หรือ ที่ธนาคารไดร้บั หรือเขา้ถึงไดจ้าก
แหล่งอื่น หรือขอ้มลูอื่นใดตามที่หน่วยงาน หรือคณะกรรมการท่ีมีอ านาจตามกฎหมายประกาศก าหนด ซึ่งต่อไปนีจ้ะ
เรียกว่า“ข้อมูล” รวมทัง้ใหธ้นาคาร ส่ง โอน และ/หรือ เปิดเผยขอ้มูลของผูข้อใชบ้ริการใหแ้ก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินของธนาคาร หรือ นิติบุคคลนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร พนัธมิตรทางธุรกิจ ผูใ้หบ้ริการภายนอก   
ผูป้ระมวลผลขอ้มลู ผูร้บัโอนสิทธิเรียกรอ้ง หน่วยงาน/องคก์ร/นิติบคุคลใด ๆ  ที่มีสญัญากบัธนาคาร หน่วยงานราชการ 
และ/หรือ นิติบุคคลใด ๆ ที่ธนาคารเป็นคู่สญัญา หรือมีความสมัพนัธด์ว้ยทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมี
วัตถุประสงคเ์พื่อการบริหารจัดการธุรกิจของธนาคาร การวิเคราะหข์อ้มูล การให ้และ/หรือ ปรบัปรุงบริการ หรือ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆของธนาคาร การที่ธนาคารจ้างหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นด าเนินการแทนไม่ว่างานเก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อส่ือสาร งานติดตามทวงถาม หรืองานอื่นใดไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน การตรวจสอบ
รายการธุรกรรมที่อาจเกิดจากการทุจริต ธุรกรรมที่มีเหตุควรสงสัย และเพื่อวัตถุประสงคอ์ื่นใดที่ไม่ตอ้งหา้มตาม
กฎหมาย รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบของประเทศใด ๆ ที่ใชบ้ังคับกับธนาคาร ซึ่งธนาคารไดใ้ห้
รายละเอียดขอบเขตการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยไว้ใน Privacy Notice ที่ เผยแพร่ในเว็ปไซด์ของธนาคาร 
(www.ttbbank.com) โดยใหค้วามยินยอมของผูข้อใชบ้รกิารมีก าหนดเวลา 10 ปี นบัแต่วนัท่ีผูข้อใชบ้รกิารยกเลิกการ
ใชบ้รกิารหรือผลิตภณัฑก์บัธนาคาร ทัง้นี ้ผูข้อใชบ้รกิารรบัทราบว่าผูข้อใชบ้รกิารสามารถติดต่อธนาคารผ่านช่องทาง 
Corporate Call Center 02-643-7000 หรือสาขาของธนาคารเพื่อเพิกถอนความยินยอมได ้ซึ่งช่องทางติดตอ่ธนาคาร
อาจมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ หรือลดลงไดใ้นอนาคต โดยธนาคารจะไดแ้จง้ใหท้ราบทางเว็ปไซดข์องธนาคาร 
ผูข้อใชบ้ริการรบัทราบว่า ในกรณีที่ผูข้อใชบ้ริการเพิกถอนความยินยอมแก่ธนาคารในการเก็บรวบรวม       ใช ้และ/
หรือ เปิดเผยข้อมูลเฉพาะเพื่อวัตถุประสงคใ์ด หรือ เฉพาะบริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ใด ให้ถือว่าการเพิกถอน
ดงักล่าวมีผลต่อ    การใหค้วามยินยอมเพื่อวตัถุประสงคท์ี่ผูข้อใชบ้ริการไดเ้พิกถอนความยินยอมต่อธนาคารเท่านัน้ 



 

 

โดยผูข้อใชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารยังคงมีสิทธิใชข้อ้มูลเพื่อวตัถุประสงคท์ี่ผูข้อใช้บริการไม่ไดข้อเพิกถอน
ความยินยอมต่อไปได ้


