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ข้อตกลงและเงื่อนไขส ำหรับกำรใช้บริกำรเงนิฝำก  
 
 

ผู้ ขอใช้บริการในฐานะเจ้าของบัญชีเงินฝากประจ า และ/หรือ บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ และ/หรือ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน           
(ซึ่งต่อไปนี ้หากมิได้เรียกบญัชีเงินฝากประเภทใดประเภทหนึ่งเป็นการเฉพาะ จะรวมเรียกว่า “บญัชีเงินฝาก”) ของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
(ซึง่ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า "ธนาคาร" )  ยินยอมปฏิบตัิตามข้อตกลงและเงื่อนไขดงัต่อไปนี ้

การเปิดบญัชีเงินฝาก 

1. การเปิดบญัชีเงินฝากให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อก าหนดการใช้บริการของผลิตภณัฑ์เงนิฝากประเภทนัน้ ๆ โดยชื่อบญัชีเงินฝากต้องเป็น
ชื่อบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลที่เป็นเจ้าของบญัชี  

2. จ านวนเงินฝากเข้าบญัชีครัง้แรก ณ วนัเปิดบญัชี จะต้องไม่ต ่ากว่าจ านวนเงินท่ีธนาคารก าหนด 

ดอกเบีย้ 

3. ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารจ่ายดอกเบีย้ในอตัราที่ธนาคารประกาศก าหนดไว้ส าหรับบญัชีเงินฝากแต่ละประเภทตามหลกัเกณฑ์    
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด โดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้เป็นรายวัน  จากยอดเงินคงเหลือ ณ สิน้วนัของอตัราดอกเบีย้ตาม
วงเงินท่ีประกาศในขณะนัน้ ทัง้นี ้ธนาคารอาจเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้ดงักล่าวได้ตามสภาวะการณ์ตลาด โดยจะประกาศ ณ ที่ท าการ
ธนาคารทกุสาขาและเว็บไซต์ของธนาคาร 

4. ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้หลงัจากมีการหกัภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ส าหรับดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพย์ที่ไม่เข้าหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้ ตามที่ประกาศกรมสรรพากรก าหนด 

การฝากเงิน และ การถอนเงิน 

5. ในการฝากเงินด้วยเช็ค ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน และ/หรือ ตราสารอื่นที่เปล่ียนมือได้ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกรวมกันว่า “ตราสารการเงิน” 
เข้าบญัชีเงินฝาก ผู้ขอใช้บริการตกลงจะปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้
5.1 ผู้ขอใช้บริการมีสิทธิถอนเงินตามตราสารการเงินที่ฝากในกรณีนีไ้ด้ก็ต่อเมื่อธนาคารเรียกเก็บเงินตามตราสารการเงินและน าเงินเข้า

บญัชีของผู้ขอใช้บริการเรียบร้อยแล้ว 
5.2 ในกรณีที่ธนาคารเรียกเก็บเงนิตามตราสารการเงนิไม่ได้ ธนาคารจะยกเลิกรายการรับฝากและจดัส่งตราสารการเงินดงักล่าวคืนไปยงั

ผู้ ขอใช้บริการ หรือจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ ขอใช้บริการมารับคืนจากธนาคารก็ได้ ทัง้นีใ้นการจัดส่งคืนหรือมีหนังสือแ จ้งดังกล่าว 
ธนาคารจะจดัส่งหรือแจ้งไปยงัที่อยู่ของผู้ขอใช้บริการที่ได้แจ้งไว้กับธนาคาร แต่หากส่งไม่ถึงหรือมีหนงัสือแจ้งไปยงัผู้ขอใช้บริการ
ไม่ได้ เพราะผู้ ขอใช้บริการย้ายที่อยู่หรือเพราะเหตุอื่นใด และมีความเสียหายเกิดขึน้ ธนาคารจะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย
ดงักล่าวแต่อย่างใดทัง้สิน้ 

5.3 ในกรณีที่ผู้ ขอใช้บริการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาน าตราสารทางการเงินซึ่งสั่งจ่ายให้แก่นิติบุคคลใดๆ มาฝากเข้าบัญชีส่วนตัวของ                   
ผู้ขอใช้บริการ ธนาคารอาจปฏิเสธไม่ยอมรับฝากก็ได้แม้ว่าตราสารการเงินนัน้จะมีผลเป็นการสั่งจ่ายให้แก่ผู้ ถือหรือมีการสลักหลัง
โดยชอบของนิติบคุคลนัน้ๆ แล้วก็ตาม 

5.4 การเรียกเก็บเงินตามตราสารการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการเรียกเก็บภายในประเทศ และ/หรือ ต่างจงัหวดั และ/หรือ ต่างท้องถิ่น และ/หรือ 
ต่างประเทศ ธนาคารจะเรียกเก็บตามวิธีการและภายในระยะเวลาตามปกติประเพณีที่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยปฏิบตัิกันอยู่ 
รวมทัง้ธนาคารมีสิทธิคิดค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บในอตัราที่ธนาคารก าหนด พร้อมทัง้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ธนาคารต้องจ่ายไปในการ
เรียกเก็บดงักล่าวด้วย 
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5.5 ในการเรียกเก็บเงินตามตราสารการเงินหากปรากฏในภายหลงัว่าผู้ขอใช้บริการไม่มีสิทธิในตราสารการเงินนัน้หรือมีสิทธิ เพียงแต่
บางส่วนอันเป็นเหตุให้ธนาคารต้องรับผิดชอบใช้เงินให้แก่ผู้ เป็นเจ้าของตราสารการเงินที่แท้จริงหรือผู้หนึ่งผู้ ใดไป ผู้ขอใช้บริการ
จะต้องใช้เงินให้แก่ธนาคารตามจ านวนเงินที่ธนาคารต้องเสียไปนัน้พร้อมทัง้ดอกเบีย้ตามอตัราสงูสดุกรณีผิดนดัช าระหนีท้ี่ธนาคาร
ประกาศก าหนดนบัตัง้แต่วนัท่ีธนาคารได้จ่ายเงินนัน้เป็นต้นไป 

6. สามารถถอนเงินได้ทกุสาขาของธนาคาร โดยธนาคารจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมถอนเงินข้ามเขต 
7. ผู้ขอใช้บริการรับทราบและเข้าใจดีแล้วว่าการฝากหรือถอนเงินจากบญัชีเงินฝากที่มีกับธนาคารนัน้ นอกเหนือจากการติดต่อกับพนกังาน

ที่เคาน์เตอร์ของธนาคารตามปกติแล้ว ยังอาจท าได้โดยผ่านทางบริการอื่นๆ ของธนาคาร เช่น การท าค าสั่งประจ า หรือ วิธีการอื่นใด        
ที่ธนาคารจดัให้มีขึน้ได้ด้วย ซึ่งในกรณีเหล่านีใ้ห้ถือว่ารายการที่ได้ท าตามเงื่อนไขแต่ละบริการเป็นการถูกต้องและผูกพนัผู้ขอใช้บริ การ
โดยไม่ต้องท าเอกสารหรือหลกัฐานในการฝากหรือถอนแต่ละคราวอีก และโดยที่การฝากและถอนเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวจะมีผล
ให้ยอดเงินฝากในใบรับฝากหรือสมดุคู่ฝากไม่ตรงกันจนกว่าผู้ขอใช้บริการจะน าใบรับฝากหรือสมดุคู่ฝากมาให้ธนาคารบนัทึกรายการ         
ให้ถกูต้อง ดงันัน้ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ถือว่ายอดเงินฝากตามบญัชีของธนาคารเท่านัน้ท่ีเป็นยอดเงินฝากที่ถกูต้อง 

8. การลงลายมือชื่อของผู้ขอใช้บริการในเอกสารเก่ียวกบัการฝากหรือถอนเงินหรือการใช้บริการอื่น ๆ หรือธุรกรรมอื่นใดที่เก่ียวข้องกบับญัชี
ของผู้ ขอใช้บริการนัน้ จะต้องเป็นไปตามตัวอย่างลายมือชื่อของผู้ ขอใช้บริการ และ/หรือ เจ้าของบัญชีร่วม และจะต้องครบถ้วน           
ตามเงื่อนไขที่ให้ไว้กับธนาคาร อนึ่ง ธนาคารไม่มีข้อผูกพันในการตรวจสอบตรายาง ดวงตรา ตัวเขียนอย่างอื่น หรือเคร่ืองหมายอื่นใด 
เก่ียวกบัการลงนาม นอกจากตวัอย่างลายมือชื่อที่ผู้ขอใช้บริการให้ไว้กบัธนาคารเท่านัน้  

รายการเดินบญัชี  

9. ผู้ขอใช้บริการสามารถเรียกและ/หรือ ขอดรูายการเดินบญัชีเงินฝากผ่านช่องทางที่ธนาคารก าหนด โดยผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าการเรียก
และ/หรือ ขอดูรายการเดินบัญชีในแต่ละช่องทางมีระยะเวลาแตกต่างกัน ทัง้นี  ้สามารถเรียกและ/หรือ ขอดูรายการเดินบัญชีได้ตัง้แต่     
วนัเปิดบญัชี จนถึงวนัครบก าหนดระยะเวลาจดัเก็บข้อมลูตามที่กฎหมายก าหนด ซึง่หากปรากฏในภายหลงัว่ารายการเดินบญัชีดงักล่าว
มีข้อมลูไม่ถกูต้อง ธนาคารทรงไว้ซึง่สิทธิที่จะแก้ไขรายการให้ถกูต้องโดยไม่จ าต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการก่อน  

10. ผู้ ขอใช้บริการรับทราบว่ารายการเดินบัญชีเงินฝากที่ปรากฏในสมุดคู่ฝากของผู้ ขอใช้บริการยังไม่ถือว่าถูกต้องแ ละเป็นปัจจุบัน               
ผู้ขอใช้บริการต้องตรวจสอบความถกูต้องตรงกนักบัรายการเดินบญัชีของธนาคารอีกครัง้หน่ึง 

เช็ค 

11. ถ้าเช็คที่สั่งจ่ายปรากฏการขีดฆ่า และ /หรือ แก้ไขเปล่ียนแปลงข้อความส าคัญในเช็ค เช่น วันที่สั่งจ่าย จ านวนเงิน หรือผู้ รับเงิน               
ผู้ขอใช้บริการจะต้องลงลายมือชื่อเช่นเดียวกับที่ลงลายมือชื่อสัง่จ่ายเงินก ากบัข้อความที่แก้ไขเปล่ียนแปลงดงักล่าวด้วย  อย่างไรก็ตาม 
หากผู้ขอใช้บริการได้รับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ/ตวัเลข ควรน าไปให้ผู้สัง่จ่ายเปล่ียนเช็คใหม่ หรือให้น าไปขึน้เงินที่ธนาคารเจ้าของเช็ค
เท่านัน้ 

12. ในกรณีที่มีเช็คของผู้ขอใช้บริการมาขึน้เงินพร้อมกนัหลายฉบบั แต่ในขณะนัน้เงินคงเหลือในบญัชีไม่พอจ่ายได้ครบทกุฉบบั ผู้ขอใช้บริการ
ยินยอมให้อยู่ในดลุยพินิจของธนาคารท่ีจะเลือกจ่ายเงินตามเช็คฉบบัใดก็ได้ 

13. ในกรณีต่อไปนี ้ผู้ ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิปฏิเสธการจ่ายเงินส าหรับเช็คที่น ามาเบิก หรือเรียกให้ใช้เงิน หรือขอรับเงิน         
ต่อธนาคารได้โดยธนาคารไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อผู้ขอใช้บริการ 
13.1 เช็คที่เขียนหรือพิมพ์เป็นข้อความโดยใช้ภาษาอื่นนอกจากภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ หรือข้อความที่กรอกนัน้เป็นข้อความ        

ที่ธนาคารอ่านไม่ได้ หรืออ่านไม่ได้ความ  
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13.2 เช็คที่พิมพ์เป็นข้อความด้วยตัวพิมพ์ดีดธรรมดา หรือกรอกข้อความ หรือลงลายมือชื่อสั่งจ่าย หรือสลักหลังด้วยปากกาลูกล่ืน 
ดินสอด า ดินสอ ก๊อปปี ้หรือปากกา หรือวตัถอุื่นซึง่ธนาคารเห็นว่าสามารถลบด้วยยางลบ น า้สารเคมี หรือส่ิงอื่นใดที่ให้ผลท านอง
เดียวกนั และการลบดงักล่าวไม่สามารถสงัเกตได้โดยง่าย 

13.3 เช็คซึง่มีการขีดฆ่าค าวา่ “หรือผู้ ถือ” และเช็คนัน้สัง่จ่ายให้แก่ผู้ รับเงินมากกว่าหน่ึงคน หรือสัง่จ่ายให้แก่ผู้ ไม่มีตวัตน หรือนามสมมุติ 
หรือชื่อผู้ รับท่ีระบไุม่ชดัเจนว่าเป็นบคุคลใด 

13.4 เช็คซึง่มีรอยขดู หรือลบข้อความ 
13.5  ถ้าปรากฏว่ามีผู้น าเช็คของผู้ขอใช้บริการมาเบิก หรือเรียกให้ใช้เงิน หรือขอรับเงิน มีพฤติการณ์เป็นพิรุธ หรือชวนให้สงสยั อนัอาจ

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค และ/หรือปฏิเสธการน าฝาก
เช็คนัน้ได้ โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ขอใช้บริการก่อน และยอมสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งอาจเกิดขึน้อนัเก่ียวเนื่อง
จากการท่ีธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค และ/หรือ ปฏิเสธการน าฝากเช็คนัน้โดยสิน้เชิง 

14. ถ้าผู้ขอใช้บริการได้จ่ายเช็คโดยที่เงินคงเหลือในบญัชีเงินฝากไม่พอจ่าย และธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคาร
คิดค่าธรรมเนียมในการคืนเช็คตามระเบียบของธนาคารในอัตราที่ธนาคารก าหนดในขณะนัน้ และในกรณีที่เงินในบัญชี เงินฝาก              
ไม่เพียงพอให้คิดค่าธรรมเนียมเช็คคืน ให้ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมเท่ากับยอดที่คงเหลือในบญัชีเงินฝากและให้ธนาคารปิดบญัชีเงินฝาก
ของผู้ขอใช้บริการ 

15. หากผู้ขอใช้บริการประสงค์ให้ธนาคารระงับการจ่ายเงินตามเช็คฉบับใด ผู้ ขอใช้บริการจะต้องท าค าขอเป็นหนังสือ และมีรายละเอียด
หมายเลขเช็ค วนัสัง่จ่าย จ านวนเงิน และชื่อผู้ รับเงินตามเช็คโดยครบถ้วนทกุประการ  

16. ผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบในการเก็บรักษาสมดุเช็คอนัเป็นเอกสารส าคญัไว้ให้ปลอดภยั หากสมดุเช็คสญูหาย ถกูขโมย หรือตกอยู่ใน
ความครอบครองของผู้อื่น ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทัง้ปวงอนัเกิดแก่ผู้ขอใช้บริการ  

17. ผู้ขอใช้บริการจะแจ้งเป็นหนงัสือให้ธนาคารทราบอย่างละเอียดในกรณีที่เช็คฉบบัใด หรือสมดุเช็คเล่มใดสญูหาย หรือถู กขโมยไป และ
หากเช็คนัน้เป็นเช็คที่สั่งจ่ายแล้ว จะต้องสั่งให้ธนาคารระงบัการจ่ายเงินไปพร้อมกัน และถ้าปรากฏว่าธนาคารได้จ่ายเงินตามเช็คนัน้       
ไปก่อนนีแ้ล้ว ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าธนาคารไม่อยู่ในฐานะท่ีจะต้องรับผิดชอบ 

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ 

18. กรณีที่ผู้ ขอใช้บริการมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าจ านวนเงินที่ธนาคารก าหนด ผู้ ขอใช้บริการตกลงยินยอมช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอตัราและหลักเกณฑ์ของธนาคาร ซึ่งธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการเพื่อช าระค่าธรรมเนียม
ดงักล่าว 

19. กรณีที่บัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการไม่มีรายการเคล่ือนไหวทางบัญชี กล่าวคือ ไม่มีรายการฝากเงินเข้าหรือถอนเงินออกจากบัญชี     
เป็นระยะเวลา 24 เดือนติดต่อกัน ธนาคารจะถือว่าเป็นบัญชีไม่เคล่ือนไหว และธนาคารจะระงับการท ารายการทุกประเภท จนกว่า                
ผู้ขอใช้บริการจะมาติดต่อท ารายการกับธนาคารด้วยตนเอง และในกรณีที่บัญชีไม่เคล่ือนไหวดังกล่าวมียอดคงเหลือในบัญชีต ่ากว่า        
ที่ธนาคารก าหนด ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมช าระค่ารักษาบญัชีตามอตัราและหลกัเกณฑ์ของธนาคาร โดยยินยอมให้ธนาคารหกัเงิน
จากบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการเพื่อช าระค่าธรรมเนียมดงักล่าว 

20. กรณีที่ผู้ขอใช้บริการปิดบญัชีเงินฝากก่อนระยะเวลาตามที่ธนาคารก าหนด ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมช าระค่าธรรมเนียมการปิดบญัชี
เงินฝากตามอตัราและหลกัเกณฑ์ของธนาคารที่ประกาศใช้บงัคบัอยู่ ณ วนัท่ีปิดบญัชีเงินฝากนัน้ 

21. กรณีลูกค้าไม่ท ารายการจนท าให้บัญชีไม่เคล่ือนไหวติดต่อกันนาน 12 เดือน และมียอดคงเหลือในบัญชี ณ ขณะนัน้เท่ากับ 0 บาท 
ธนาคารจะปิดบญัชีทนัที 
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บญัชีร่วม 

22. ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการเปิดบญัชีร่วม เจ้าของบญัชีร่วมทกุคนตกลงเงื่อนไขในการเปิดบญัชีร่วม โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
22.1    ในกรณีที่เจ้าของบัญชีร่วมคนใดคนหนึ่งถึงแก่กรรม เจ้าของบัญชีร่วมทุกคนตกลงให้ธนาคารมีสิทธิหยุดการเคล่ือนไหวบัญชี    

เงินฝากไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ทัง้สิน้ โดยเจ้าของบัญชีร่วมที่ยงัมีชีวิตอยู่มีหน้าที่ต้องแจ้งการถึงแก่กรรมดังกล่าวให้ธนาคารทราบ 
ภายใน 7 วันนับจากวันที่เจ้าของบัญชีร่วมถึงแก่กรรม มิเช่นนัน้ให้ถือว่าธนาคารมีสิทธิจ่ายเงินในบัญชีเงินฝากให้กับเจ้าของ
บญัชีร่วมที่ยงัมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ตามเงื่อนไขในการสัง่จ่ายหรือเบิกถอนเงินท่ีให้ไว้กบัธนาคาร เว้นแต่ทายาทของเจ้าของบญัชีร่วม
ที่ถึงแก่กรรมจะมาติดต่อขออ้างสิทธิการเบิกเงินจากบญัชีเงินฝากธนาคาร 

22.2   เมื่อเจ้าของบัญชีร่วมที่มีชีวิตอยู่ได้แจ้งให้ธนาคารทราบ หรือทายาทของเจ้าของบัญชีร่วมที่ถึงแก่กรรมมาติดต่อขออ้างสิทธิ       
การเบิกเงินจากบัญชีเงินฝากกับธนาคารแล้ว เจ้าของบัญชีร่วมที่ยังมีชีวิตอยู่ ตกลงให้ผู้จัดการมรดกของเจ้าของบัญชีร่วม          
ที่ถึงแก่กรรมมาท าค าขอรับเงินในบัญชีผู้ตาย รวมทัง้เอกสารอื่นที่เก่ียวข้องตามแบบที่ธนาคารก าหนด เพื่อปิดบัญชีเงินฝาก
ร่วมกบัเจ้าของบญัชีร่วมที่ยงัมีชีวิตต่อไป 

22.3   ในกรณีที่เจ้าของบัญชีร่วมถึงแก่กรรมทัง้หมด ให้ธนาคารมีสิทธิหยุดการเคล่ือนไหวบัญชีเงินฝากไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ทัง้สิน้ และ     
ให้ผู้จดัการมรดกของเจ้าของบญัชีร่วมทกุคนมาท าการปิดบญัชีเงินฝากร่วมกนั 

การโอนสิทธิ  

23. ผู้ขอใช้บริการจะโอนสิทธิในบญัชีเงินฝาก และ/หรือสิทธิในการรับเงินฝาก และ/หรือน าไปเป็นประกันหนี ้ไม่ว่าทัง้จ านวนหรือแต่บางส่วน
ให้แก่บคุคลอื่นไม่ได้ทัง้สิน้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคาร 

การหกัเงิน หรือ โอนเงิน 

24. ในกรณีที่การใช้บริการมีผลให้ต้องมกีารหกัเงนิ โอนเงิน หรือด าเนินการใดๆ กบับญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ ซึง่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีตามกฏหมาย ค่าทนายความตามอตัราที่ธนาคารตกลงว่าจ้างทนายความ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึน้ตามที่ธนาคารได้จ่าย
ไปจริงกับการด าเนินการเก่ียวกับบญัชีเงินฝากผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารด าเนินการดงักล่าวกับบญัชีเงินฝาก
ทกุประเภทของผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กบัธนาคารได้ ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารก าหนดได้ทนัที  

25. ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการมีการใช้บริการโอนเงินอตัโนมตัิระหว่างบญัชี (Auto Sweep) การโอนเงินดงักล่าวธนาคารจะกระท าให้ก็ต่อเมื่อ 
25.1 บญัชีที่จะโอนออกมียอดเงินฝากคงเหลืออยู่ในบญัชีหลงัจากโอนเงินออก และหกัค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้วไม่น้อยกว่าเงื่อนไข    

ที่ธนาคารก าหนด 
25.2 บญัชีที่รับโอนจะต้องมียอดเงินฝากคงเหลือไม่น้อยกว่าเงือ่นไขที่ธนาคารก าหนด เว้นแต่ธนาคารจะพิจารณาเห็นสมควรโดยการ

โอนเงินมาให้เพียงบางส่วนในบญัชีที่ก าหนด 
25.3 ผู้ขอใช้บริการจะต้องบอกเลิกเพิกถอนการขอโอนเงินระหว่างบญัชีเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ 
25.4 ธนาคารจะยุติการโอนเงินระหว่างบัญชีในกรณีที่บัญชีผู้ รับโอนและบัญชีผู้ โอนออกบัญชีใดบัญชีหนึ่งหยุดเคล่ือนไหวเกิน         

12 เดือน 
25.5 การโอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการดงักล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะกระท าด้วยข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ตามที่แจ้งไว้กับ

ธนาคาร หรือด้วยบริการอื่นใดของธนาคารก็ตามให้ถือเสมือนผู้ขอใช้บริการได้ลงลายมือชื่อสัง่จ่ายเช็คหรือถอนเงินออกจาก
บญัชีด้วยตนเอง 
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การหกักลบลบหนี ้

26. ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการเป็นลกูหนีข้องธนาคารไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิหกัเงินในบญัชี
เงินฝากทกุประเภทที่ผู้ขอใช้บริการมีอยู่กบัธนาคาร รวมทัง้เงินอื่นใดที่ผู้ขอใช้บริการเป็นเจ้าของ หรือเป็นเจ้าหนีธ้นาคาร หรือมีสิทธิได้รับ
คืนจากธนาคาร เพื่อช าระหนีท้ัง้หมดหรือแต่บางส่วนที่เกิดขึน้ระหว่างผู้ ขอใช้บริการกับธนาคารได้ทันทีโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้             
ผู้ขอใช้บริการทราบก่อนและ/หรือไม่ต้องรอให้รายการฝากเงินของบญัชีเงินฝากดงักล่าวถึงก าหนด (ถ้ามี) 

การเปิดเผยข้อมลู 

27. ในการเปิดเผยข้อมูลผู้ ขอใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ได้แก่  การเปิดเผยข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการขาย หรือ                    
การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ  ผู้ ขอใช้บริการมีสิทธิเลือกในการให้ความยินยอมหรือไม่ก็ได้โดยจะไม่กระทบ              
การพิจารณาใช้ผลิตภณัฑ์ของผู้ขอใช้บริการ 

28. ในการเปิดเผยข้อมลูผู้ขอใช้บริการเพื่อวตัถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่การตลาด ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่หากผู้ขอใช้บริการไม่ยินยอม   
จะกระทบต่อการด าเนินการของธนาคารอย่างมีนัยส าคัญ หรือจะไม่สามารถให้บริการได้อย่างเป็นธรรม เช่น การเปิดเผยข้อมูล            
ต่อผู้ ให้บริการภายนอกเพื่อสนับสนุนการให้บริการของธนาคาร การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย ผู้ขอใช้บริการ
ยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวได้ 

ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ 

29. ในกรณีที่มีการน าเงินของบุคคลอื่นเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ ไม่ว่าจะโดยการน าฝาก หรือโอนเงิน หรือด้วยวิธีอื่นใด ซึง่เป็นการ
น าเข้าผิดบญัชีไม่ว่าด้วยเหตผุลใดๆ ผู้ขอใช้บริการตกลงและยินยอมให้ธนาคารสามารถหกัเงินตามจ านวนดงักล่าวจากบญัชีเงินฝากของ
ผู้ขอใช้บริการได้ทันทีที่ธนาคารทราบถึงการน าเงินเข้าบญัชีผิดบัญชีนัน้ โดยธนาคารไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด 
และหากเงินในบัญชีเงินฝากขอผู้ขอใช้บริการไม่มีให้หักหรือมีแต่ไม่พอให้หักคืนได้ครบถ้วน ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้ขอใช้บริการ
จะต้องชดใช้เงินจ านวนที่ยงัไม่ได้หกัคืนให้แก่ธนาคารโดยทนัทีท่ีได้รับแจ้งจากธนาคาร และหากผู้ขอใช้บริการไม่ชดใช้เงินให้แก่ธนาคาร
ภายในเวลาที่ก าหนดเวลาที่ธนาคารแจ้งให้ทราบ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารคิดดอกเบีย้ในจ านวนเงิน
ดงักล่าวตามอตัราดอกเบีย้ที่ระบุไว้ในข้อ 6.5 นบัตัง้แต่วนัท่ีครบก าหนดเวลาให้ผู้ขอใช้บริการชดใช้เงินจ านวนดงักล่าวเป็นต้นไปจนกว่า
จะช าระเสร็จสิน้ 

30. ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าหากยินยอมให้ผู้อื่นมาร่วมใช้บัญชีนีข้องผู้ขอใช้บริการหรือใช้บัญชีของผู้ขอใช้บริการไปรับโอนและถอนเงิน
ในทางทุจริตจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ขอใช้บริการหรือบุคคลอื่น ผู้ ขอใช้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบความเสียหายและ            
ผลทางกฎหมายที่อาจจะตามมาจากการกระท าทจุริตนัน้ทกุประการ 

31. ผู้ ขอใช้บริการรับทราบและตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี  ้เงื่อนไขส าหรับการเปิดบัญชีเงินฝาก               
แต่ละประเภท  รวมถึงเงื่อนไขการใช้บริการอื่นใดที่เก่ียวข้องตามแต่ละประเภทการใช้บริการท่ีผู้ขอใช้บริการได้รับการอนุมตัิจากธนาคาร 
ทัง้ที่มีอยู่แล้วในขณะนี ้และที่ธนาคารจะก าหนดขึน้ใหม่หรือเปล่ียนแปลงในภายหน้าตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการนีด้้วย ทัง้นี ้หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึน้อนัเนื่องมาจากการที่ผู้ขอใช้บริการไม่ปฏิบตัิตาม
เงื่อนไขดงักล่าว หรือเป็นความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากการกระท าหรืองดเว้นการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ
ธนาคารเอง ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าธนาคารไม่จ าต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้แต่อย่างใด และในกรณีที่มีความสญูหายหรือ
เสียหายใดๆ เกิดขึน้กับธนาคารอันเนื่องมาจากการท่ีผู้ขอใช้บริการใช้บริการของธนาคารหรือที่ธนาคารได้ให้บริการอื่นๆแก่ผู้ขอใช้บริการ            
ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้บรรดาค่าเสียหายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดให้แก่ธนาคารโดยสิน้เชิง แต่หากมีการเปล่ียนแปลง 
เพิ่มเติม หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว ธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนมีผลใช้บังคับ เว้นแต่การเปล่ียนแปลงนัน้
ผู้ ใช้บริการได้รับประโยชน์ ธนาคารไม่จ าเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแต่อย่างใด ทัง้นี ้หากมีความเสียหายใดๆเกิดขึน้อันเนื่องมาจาก    
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การที่ผู้ขอใช้บริการไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขดงักล่าว หรือเป็นความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากการกระท าหรืองดเว้นการกระท าโดยจงใจหรือ
ประมาทเลิ่นเล่ออย่างร้ายแรงของธนาคารเอง ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าธนาคารไม่จ าต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้แต่อย่างใด 

32. ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าธุรกรรมใดๆของผู้ขอใช้บริการไม่ชอบด้วยกฎหมาย  หรืออาจมีส่วนเก่ียวข้องกับการกระท าความผิด         
ตามกฎหมาย หรือผู้ขอใช้บริการอาจใช้บญัชีที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อธนาคาร ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่าธนาคาร        
มีสิทธิระงบัหรือปฏิเสธการท าธุรกรรมดงักล่าวและ/หรือ ด าเนินการใดๆกบับญัชีของผู้ใช้บริการตามที่ธนาคารเห็นสมควร  

33. ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ถือว่าบรรดาบนัทึก เอกสาร และ/หรือ หลกัฐานต่างๆ ทีเ่ก่ียวกับการใช้บริการนี ้หรือการด าเนินการของธนาคาร
กับบัญชีเงินฝากของผู้ ขอใช้บริการ หรือการใช้วงเงินสินเชื่อ (ถ้ามี) ของผู้ ขอใช้บริการ และ/หรือ เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เก่ียวกับ          
การที่ธนาคารให้บริการเงินฝาก ซึ่งธนาคารได้จัดท าขึน้ตามความประสงค์ของผู้ขอใช้บริการตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี  ้      
มีความถกูต้องและผกูพนัผู้ขอใช้บริการทกุประการ 

34. เมื่อผู้ขอใช้บริการเปล่ียนแปลงที่อยู่  และ/หรือ สถานที่ท างาน และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์ และ/หรือ ที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   
(E-Mail) เป็นหน้าที่ ของผู้ ขอใช้บริการที่ จะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบถึงการเป ล่ียนแปลงดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อัก ษร                        
ทัง้นี ้บรรดาเอกสารหรือหนังสือใดๆ ที่ธนาคารส่งไปยังผู้ขอใช้บริการ ไม่ว่าจะส่งทางทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ไปรษณีย์
ลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน หรือให้คนน าไปส่งก็ตาม ถ้าหากได้ส่งไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ที่อยู่ และ/หรือ สถานที่
ท างานตามที่ผู้ขอใช้บริการได้แจ้งไว้ ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ขอใช้บริการโดยชอบ และแม้หากส่งให้ไม่ได้ เพราะจดหมายอิเล็กทรอนิกส์              
(E-Mail) ที่อยู่ และ/หรือ สถานที่ท างานได้เปล่ียนแปลงไป หรือถกูรือ้ถอนไป โดยผู้ขอใช้บริการไม่ได้แจ้งการเปล่ียนแปลงหรือรือ้ถอนนัน้
เป็นหนังสือต่อธนาคารก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ที่อยู่ และ/หรือ สถานที่ท างานตามที่แจ้งไว้              
ไม่พบก็ดี ให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการได้ทราบข้อความในเอกสารหรือหนงัสือนัน้ๆ แล้วโดยชอบ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปล่ียนแปลง
เงื่อนไขในการให้บริการตามข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี ้โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าด้วยวิธีการประกาศ         
ณ ที่ท าการสาขาของธนาคารและ/หรือในเว็บไซต์ของธนาคารและ/หรือด้วยวิธีการอื่นใดตามที่ธนาคารเห็นสมควร 


