ข้อตกลงแนบท้ายคำ�ขอใช้บริการธนาคาร
ผู้ ใช้บริการ (“ผู้ใช้บริการ”) มีความประสงค์ขอเปิดบัญชีเงินฝาก และ/หรือ ขอใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
และ/หรือ ใช้บริการต่างๆ กับธนาคารธนชาต จ�ำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ผู้ ใช้บริการจึงยินยอมผูกพันและตกลง
ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในข้อตกลงฉบับนี้ โดยมีรายละเอียดอันเป็นสาระส�ำคัญดังต่อไปนี้
เว้นแต่จะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น ในข้อตกลงฉบับนี้ ค�ำว่า
		“ตราสารการเงิน” หมายถึง เช็ค ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ/หรือ ตราสารอื่นใดที่เปลี่ยนมือได้
		“บัญชีเงินฝาก” หมายถึง บัญชีเงินฝากประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท ซึง่ ได้แก่ บัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์, บัญชีเงินฝากประจ�ำ, บัญชีเงินฝากปลอดภาษี, บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน, และ/หรือ บัญชีเงินฝาก
อืน่ ใดตามประกาศของธนาคาร ทีผ่ ู้ ใช้บริการได้เปิดไว้กบั ธนาคาร ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ ในแบบค�ำขอเปิดบัญชี
และขอใช้บริการธนาคาร หรือตามรายละเอียดบัญชีเงินฝากที่จะได้มีการเปลี่ยนแปลงในภายหน้า
		“บัตรธนชาตเอทีเอ็ม” หมายถึง บัตรที่ธนาคารออกให้แก่ผู้ ใช้บริการส�ำหรับถอนเงิน โอนเงิน สอบถาม
เงินคงเหลือในบัญชีชำ� ระค่าสินค้าและบริการต่างๆ (ตามทีธ่ นาคารจะได้เปิดให้บริการ) ผ่านเครือ่ งเบิกถอนเงินสด
อัตโนมัติหรือเครื่องเอทีเอ็ม (Automatic Teller Machine) หรือผ่านเครื่องให้บริการอื่นๆ ที่ธนาคารก�ำหนด หรือ
จัดเตรียมไว้ ให้รวมทั้งการให้บริการอื่นๆ ที่ธนาคารจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
		“บัตรเดบิต” หมายถึง บัตรเดบิต (Debit Card) ที่ธนาคารออกให้แก่ผู้ ใช้บริการส�ำหรับถอนเงิน
โอนเงิน ช�ำระค่าสินค้าและบริการ สอบถามเงินคงเหลือในบัญชี (ตามที่ธนาคารจะได้เปิดให้บริการ) ผ่าน
เครื่องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติหรือเครื่องเอทีเอ็ม (Automatic Teller Machine) หรือผ่านเครื่องให้บริการอื่นๆ
ที่ธนาคารก�ำหนด หรือจัดเตรียมไว้ ให้รวมทั้งการให้บริการอื่นๆ ที่ธนาคารจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป โดย
วิธีการหักบัญชีเงินฝาก
		“บัตร” หมายถึง บัตรธนชาตเอทีเอ็มและบัตรเดบิต เว้นแต่ข้อความจะแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
		“ใบรับฝาก” หมายถึง สมุดคู่ฝาก ตราสาร หลักฐาน หรือเอกสารอื่น ไม่ว่าจะใช้ชื่อเรียกว่าอย่างไร
ที่ธนาคารออกให้เพื่อเป็นหลักฐานการรับเงินฝากจากผู้ ใช้บริการ
		“ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผู้ขอใช้บริการซึ่งได้รับอนุมัติให้ ใช้บริการของธนาคารแต่ละประเภทตามที่ระบุ
ไว้ ในข้อตกลงนี้
		“บริการทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง ธุรกรรมหรือบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารให้บริการแก่
ผู้ ใช้บริการซึ่งรวมถึง บริการบัตรเอทีเอ็ม บริการบัตรเดบิต บริการ Online Fund Transfer บริการ Sweep
Arrangement Maintenance บริการ SMS Alert บริการ Thanachart iNet บริการ Thanachart Connect
และบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นๆ ที่ธนาคารจะให้บริการเพิ่มเติมแก่ผู้ ใช้บริการต่อไปในภายหน้า
		“รหัสประจ�ำตัว” หมายถึง ชื่อผู้ ใช้งาน (Username), รหัสผ่าน (Password), รหัสประจ�ำบัตร (PIN)
รวมถึงอักษร ตัวเลข เสียง หรือสัญลักษณ์อื่นใดที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเรียกด้วยชื่อใดๆ
ที่ใช้แสดงตนของผู้ ใช้บริการในการเข้าใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
		“บริ ก าร Online Fund Transfer” หมายถึ ง บริ ก ารโอนเงิ น จากบั ญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย์ ข อง
ผู้ ใช้บริการไปยังบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน กรณีเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันมีไม่พอ
		 “บริการ Sweep Arrangement Maintenance” หมายถึง บริการโอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ของผู้ ใช้บริการและบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อช�ำระคืนเงินเบิกเกินบัญชี และ/หรือ เพื่อรักษา
ยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามเงื่อนไข ณ สิ้นวัน
		“อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง” หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่คิดส�ำหรับลูกค้าที่ถอนเงินฝากก่อนครบก�ำหนดเวลา
ฝากของบัญชีเงินฝากประจ�ำ หรือบัญชีเงินฝากประจ�ำรายเดือน หรือบัญชีเงินฝากประเภทอื่นใดที่มีก�ำหนดระยะ
เวลาการฝาก ซึ่งในการถอนนั้นมีระยะเวลาการฝากติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือตามที่ธนาคารจะ
ประกาศก�ำหนด
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		“อัตราดอกเบี้ยสูงสุด” หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่คิดส�ำหรับลูกค้าที่ผิดนัดช�ำระหนี้ และ/หรือ ปฏิบัติ
ผิดเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศก�ำหนดภายใต้ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การก�ำหนดให้ธนาคาร
พาณิชย์ปฏิบัติในเรื่องดอกเบี้ย ส่วนลด และค่าบริการ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารจะประกาศก�ำหนด
เป็นคราวๆ ไป
		“บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนชาต” หมายถึง บริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต
ตามที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
การใช้บริการธนาคารตามข้อตกลงฉบับนี้ ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้บริการ โดยแบ่งเป็น
แต่ละประเภทดังนี้
ข้อ ก.) หลักเกณฑ์ทั่วไปในการใช้บริการธนาคารทุกประเภท
ข้อ ข.) หลักเกณฑ์การใช้บริการและการเปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภท
ข้อ ค.) หลักเกณฑ์การใช้บริการขอรับเงินต้น และ/หรือ ดอกเบีย้ รายงวดของบัญชีเงินฝากประจ�ำ และ/หรือ
บัตรเงินฝาก
ข้อ ง.) หลักเกณฑ์การใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ก.) หลักเกณฑ์ทั่วไปในการใช้บริการธนาคารทุกประเภท
1. ในกรณีที่ผู้ ใช้บริการเป็นลูกหนี้ของธนาคารไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผู้ ใช้บริการตกลงยินยอมให้
ธนาคารมีสิทธิหักเงินในบัญชีเงินฝากทุกประเภทที่ผู้ ใช้บริการมีอยู่กับธนาคารรวมทั้งเงินอื่นใดที่ผู้ ใช้บริการเป็น
เจ้าของ หรือเป็นเจ้าของร่วม หรือเป็นเจ้าหนี้ธนาคาร หรือมีสิทธิได้รับคืนจากธนาคาร เพื่อช�ำระหนี้ทั้งหมดหรือ
แต่บางส่วนที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ ใช้บริการกับธนาคารได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งหรือได้รับความยินยอมจากผู้ ใช้บริการ
และ/หรือ ไม่ต้องรอให้รายการฝากเงินของบัญชีเงินฝากดังกล่าวหรือหนี้ที่ธนาคารเป็นลูกหนี้ผู้ ใช้บริการถึง
ก�ำหนดช�ำระแต่อย่างใด
2. ผู้ ใช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ ข้อก�ำหนด
ในข้อตกลงฉบับนี้ และเงื่อนไขในการให้บริการ หรือในข้อตกลงใดๆ ได้ตามแต่ธนาคารจะเห็นสมควร โดยไม่ต้อง
แจ้งหรือขอความยินยอมจากผู้ ใช้บริการก่อน เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท�ำให้ผู้ ใช้บริการเสียประโยชน์
ผู้ ใช้บริการตกลงยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อธนาคารได้ประกาศหรือแจ้งการเปลี่ยนแปลงตามวิธีที่
ธนาคารก�ำหนดเพื่อให้ผู้ ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และหลักเกณฑ์ข้อนี้ ไม่น�ำไปใช้กับการแก้ไข
เพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
3. เว้นแต่ ในข้อตกลงนี้ก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่น บรรดาข้อมูลเอกสาร และ/หรือ หนังสือใดของธนาคารที่
ส่งให้แก่ผู้ ใช้บริการไปยังที่อยู่ หรือสถานที่ท�ำงาน หรือส�ำนักงาน หรือที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ เช่น E-mail Address
หรือหมายเลขโทรศัพท์ เช่น การส่ง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือผู้ติดต่อประสานงาน (Contact
Person) ตามที่ผู้ ใช้บริการได้แจ้งไว้กับธนาคารแล้ว หรือช่องทางอื่นใดที่ธนาคารเห็นสมควร ไม่ว่าจะส่งไปทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนหรือให้คนไปส่งเอง ไม่ว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ก็ตาม ผู้ ใช้บริการยินยอมให้
ถือว่าธนาคารได้ส่งข้อมูลเอกสาร และ/หรือ หนังสือดังกล่าวให้แก่ผู้ ใช้บริการโดยชอบแล้ว รวมทั้ง ตกลงว่า
ข้อมูล เอกสาร และ/หรือ หนังสือดังกล่าวที่ธนาคารจัดส่งให้แก่ผู้ ใช้บริการด้วยวิธีการดังกล่าวนั้นมีผลใช้บังคับ
ได้ระหว่างผู้ ใช้บริการและธนาคาร ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ ใช้บริการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ สถานที่ท�ำงาน ส�ำนักงาน ที่อยู่
อิเล็กทรอนิกส์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือผู้ติดต่อประสานงาน (Contact Person) ผู้ ใช้บริการจะต้องแจ้งให้
ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางช่องทางอื่นที่ธนาคารก�ำหนดทันที
4. ผู้ ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บ รวบรวม ตรวจสอบ ใช้ ติดต่อ สอบถาม หรือเปิดเผยข้อมูลใดๆ
ของผู้ ใช้บริการ เพื่อประโยชน์ ในการที่ผู้ ใช้บริการขอรับ และ/หรือ ได้รับสินเชื่อ และ/หรือ ใช้บริการต่างๆ
จากธนาคาร หรือเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของธนาคาร หรือเปิดเผยข้อมูลให้พันธมิตรทางธุรกิจ
ที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกัน (co-brand) หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่มิใช่การตลาด เช่น เพื่อประโยชน์ ในการ
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ติดตามทวงถามหนี้ ได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควรและภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนด รวมทั้ง ในกรณีที่ธนาคาร
ได้ ใช้บริการจากบุคคลภายนอก (Outsourcing) เพื่อสนับสนุนการให้บริการของธนาคาร ผู้ ใช้บริการตกลง
ยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลของผู้ ใช้บริการแก่บุคคลภายนอก (Outsourcing) ได้  โดยธนาคารจะควบคุม
ดูแลบุคคลภายนอก (Outsourcing) ในการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ ใช้บริการตามที่กฎหมายก�ำหนด
5. การล่าช้า หรืองดเว้นใดๆ ในการใช้สิทธิของธนาคารตามกฎหมาย หรือตามเงื่อนไขและข้อก�ำหนดนั้น
ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิหรือให้ความยินยอมในการด�ำเนินการใดๆ แก่ผู้ ใช้บริการแต่ประการใด เว้นแต่จะได้ท�ำ
เป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มีอ�ำนาจของธนาคาร
6. ค�ำขอหรือข้อตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ธนาคารได้ ให้ผู้ ใช้บริการใช้บริการหรือเปิดบัญชี
เงินฝากกับธนาคาร หากธนาคารพิจารณาไม่อนุมัติหรือยินยอมให้ผู้ ใช้บริการใช้บริการหรือเปิดบัญชีเงินฝากกับ
ธนาคารตามค�ำขอและข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้ ใช้บริการขอยอมรับโดยจะไม่โต้แย้ง หรือ
คัดค้านและให้ถือว่าค�ำขอหรือข้อตกลงฉบับนี้สิ้นสุดลงทันที และแม้ธนาคารได้พิจารณาอนุมัติค�ำขอนี้แล้วก็ตาม
ธนาคารก็มีสิทธิไม่ด�ำเนินการไม่ว่าในครั้งใดหรือคราวใดก็ ได้ หรือยกเลิกค�ำขอหรือข้อตกลงฉบับนี้เมื่อใดก็ ได้
ตามแต่ธนาคารจะเห็นสมควร ทั้งนี้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมหรือบอกกล่าวล่วงหน้าให้ผู้ ใช้บริการทราบ
แต่อย่างใด
7. หากผู้ ใช้บริการไม่ได้ ใช้บัญชีเงินฝากตามวัตถุประสงค์ที่ ได้แจ้งไว้กับธนาคารหรือธนาคารเห็นว่าผู้ ใช้
บริการใช้ และ/หรือ ยินยอมให้บุคคลใดใช้บัญชีเงินฝากไปในทางทุจริตผิดกฎหมาย และ/หรือ อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ธนาคารหรือบุคคลใด ผู้ ใช้บริการยินยอมให้ธนาคารปิดบัญชีเงินฝาก และ/หรือ ยกเลิกค�ำขอ
หรือข้อตกลงฉบับนี้ ได้ทันทีและผู้ ใช้บริการตกลงรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ
8. ผู้ ใช้บริการ ตกลงยินยอมผูกพันและจะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการของธนาคารตามข้อตกลง
ฉบับนี้ รวมทั้ง ผู้ ใช้บริการได้ทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ในการฝากเงิน อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก การจ่าย
ดอกเบี้ย และเงื่อนไขของเงินฝากแต่ละประเภท ตลอดจนหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการใช้บริการต่างๆ ตามประกาศ
ของธนาคารทีม่ อี ยูใ่ นขณะนีแ้ ล้ว และผู้ ใช้บริการตกลงผูกพันตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเช่นว่านัน้ รวมทัง้ หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ธนาคารจะประกาศในภายหน้าทุกประการ โดยผู้ ใช้บริการตกลงให้ถือว่าเอกสารหรือหนังสือใดๆ
เกี่ยวกับการใช้บริการของธนาคารที่ธนาคารจะประกาศเพิ่มเติมต่อไปภายหน้านั้นเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในการ
ใช้บริการของธนาคารตามข้อตกลงฉบับนี้ด้วย ทั้งนี้หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากที่ผู้ ใช้บริการ
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ผู้ ใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบทุกประการ
9. ผู้ ใช้บริการตกลงช�ำระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายต่างๆ และเบี้ยปรับส�ำหรับการใช้บริการหรือ
เปิดบัญชีเงินฝากตามค�ำขอและข้อตกลงฉบับนี้ตามอัตราและก�ำหนดช�ำระที่ธนาคารประกาศก�ำหนด หรือจะ
ได้แจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบ โดยยินยอมให้ธนาคารหักเงินในบัญชีเงินฝากทุกประเภทที่ผู้ ใช้บริการมีอยู่กับธนาคาร
หรือเป็นเจ้าของร่วมได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบแต่อย่างใด ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายต่างๆ และเบี้ยปรับ ส�ำหรับการใช้บริการตามค�ำขอนี้ ได้ตามแต่ธนาคารจะเห็น
สมควร โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบล่วงหน้า
10. ผู้ ใช้บริการรับรองว่าข้อมูลทีผ่ ู้ ใช้บริการให้ไว้แก่ธนาคาร และเอกสารทีแ่ นบค�ำขอใช้บริการฯ ถูกต้องและ
เป็นความจริงทุกประการ ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ ใช้บริการตกลงแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลให้ธนาคารทราบโดยเร็ว และในกรณีที่ผู้ ใช้บริการได้ ให้ข้อมูลเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ผู้ ใช้บริการ
ตกลงให้ธนาคารมีสิทธิพิจารณายกเลิกค�ำขอหรือข้อตกลงฉบับนี้เมื่อใดก็ ได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร
11. ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ธนชาต และหน่วยงานภาษีอากรไม่ว่าในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ผู้ ใช้บริการตกลงให้ความยินยอมและ
ตกลงที่จะไม่ยกเลิกเพิกถอนการให้ความยินยอมดังกล่าว ในการด�ำเนินการดังต่อไปนี้
11.1 เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ ใช้บริการให้แก่หน่วยงานทางภาษีอากรไม่ว่าในประเทศ และ/หรือ
ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service : IRS) โดย
ข้อมูลดังกล่าว เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษี เลขที่บัญชี จ�ำนวนเงินคงเหลือ หรือมูลค่าของบัญชี
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การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชีในระหว่างปีที่ผ่านมา ข้อมูลของเจ้าของผู้รับประโยชน์ (beneficial ownership)
รายการทางบัญชี จ�ำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่ถืออยู่กับ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต จ�ำนวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน
และ/หรือ ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ
11.2 หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ ใช้บริการในจ�ำนวนที่ก�ำหนดโดยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ
และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ตามกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่าง
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต และหน่วยงานทางภาษีอากรดังกล่าวนั้น
11.3 ปิดบัญชี หรือยกเลิกการให้บริการ หรือยกเลิกความสัมพันธ์ทางการเงิน และ/หรือ ทางธุรกิจกับ
ผู้ ใช้บริการไม่วา่ ทัง้ หมดหรือแต่บางส่วน ในกรณีทผี่ ู้ ใช้บริการไม่แจ้งเพือ่ ปรับปรุงข้อมูล หรือแจ้งการเปลีย่ นแปลง
ข้อมูลตามที่ได้ ให้ไว้แก่ธนาคาร และในกรณีที่ผู้ ใช้บริการให้ข้อมูลเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน
12. ในกรณีที่ธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาตให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน
แก่ผู้ ใช้บริการไม่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่มีอยู่แล้วในขณะนี้หรือที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้า และ
ไม่วา่ กระท�ำโดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอืน่ ใด ผู้ ใช้บริการตกลงว่าการกระท�ำหรือการส่งค�ำสัง่ ใดๆ  
ผ่ า นบริ ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ ช่ อ งทางอื่ น ใดของธนาคารหรื อ โดยระบุ ร หั ส หรื อ ข้ อ มู ล ที่ ส ามารถระบุ
หรือบ่งชี้ตัวตนของผู้ ใช้บริการได้ เช่น รหัสประจ�ำตัว เลขบัตรประจ�ำตัวประชาชน เลขทะเบียนนิติบุคคล
เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษี ลายพิมพ์นิ้วมือ รหัสลูกค้า เลขที่บัญชี เลขที่สัญญา หรือข้อมูลอ้างอิงประเภทอื่นของ
ผู้ ใช้บริการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารก�ำหนด ไม่ว่าโดยผ่านทาง E-mail address หรือหมายเลข
โทรศัพท์ที่ผู้ ใช้บริการแจ้งไว้กับธนาคาร เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของธนาคาร หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ใดๆ
หรือช่องทางอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ธนาคารก�ำหนด เป็นวิธีการแสดงตนของผู้ ใช้บริการที่น่าเชื่อถือ
และยอมรับได้ และผู้ ใช้บริการตกลงรับผิดชอบการกระท�ำและค�ำสัง่ ดังกล่าวว่าผู้ ใช้บริการเป็นผูก้ ระท�ำด้วยตนเอง
รวมทั้งผู้ ใช้บริการรับรองว่าเอกสาร และ/หรือ ข้อมูลใดๆ ที่ธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต
ได้รับจากผู้ ใช้บริการด้วยวิธีการดังกล่าวข้างต้นเป็นเอกสาร และ/หรือ ข้อมูลที่ใช้บังคับกับผู้ ใช้บริการได้ โดย
ผู้ ใช้บริการไม่ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ ทั้งสิ้น
13. ในกรณีทผี่ ู้ ใช้บริการกระท�ำการหรือส่งค�ำสัง่ ใดๆ ให้ธนาคารพร้อมแสดงตนตามทีร่ ะบุในข้อ 12. ผู้ ใช้บริการ
ยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูล เอกสารแสดงตน และลายพิมพ์น้ิวมือของผู้ ใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อพิสูจน์ตัวตนของผู้ ใช้บริการ
ข้อ ข.) หลักเกณฑ์การใช้บริการและการเปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภท
เงื่อนไขทั่วไปส�ำหรับบัญชีเงินฝากทุกประเภท
1. ผู้ ใช้บริการยินยอมให้ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่ธนาคารก�ำหนดไว้ส�ำหรับเงินฝากแต่ละประเภทที่
กฎหมายหรือตามประกาศของหน่วยงานที่มีอ�ำนาจก�ำหนดไว้ รวมทั้งยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทหรือแต่ละประเภทในเวลาใดๆ ก็ ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบล่วงหน้า
โดยให้ถือว่าอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นอัตราดอกเบี้ยส�ำหรับเงินฝากแต่ละประเภทตาม
บัญชีเงินฝากของผู้ ใช้บริการ และธนาคารมีสิทธิจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่เปลี่ยนแปลงนั้นให้แก่ผู้ ใช้บริการได้
แม้ว่าจะไม่ตรงกับอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ ในใบรับฝาก ทั้งนี้ โดยผู้ ใช้บริการไม่จ�ำเป็นต้องน�ำใบรับฝากมาให้
ธนาคารจดแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยใหม่อีก
2. ในการฝากเงิน โดยน�ำตราสารการเงินมาเข้าบัญชีเงินฝาก ผู้ ใช้บริการตกลงจะปฏิบัติดังนี้
2.1 ผู้ ใช้บริการมีสิทธิถอนเงินตามตราสารการเงินที่น�ำฝากนั้นได้ ก็ต่อเมื่อธนาคารเรียกเก็บเงินตาม
ตราสารการเงิน และน�ำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ ใช้บริการเรียบร้อยแล้ว
2.2 ในกรณีที่ธนาคารเรียกเก็บเงินตามตราสารการเงินไม่ได้ ธนาคารจะยกเลิกการรับฝากและจัดส่ง
ตราสารการเงินดังกล่าวคืนไปยังผู้ ใช้บริการ หรือมีหนังสือแจ้งให้ผู้ ใช้บริการมารับตราสารการเงินคืนจากธนาคาร
ก็ ได้ ทั้งนี้ ในการจัดส่งคืน หรือมีหนังสือแจ้งดังกล่าว ธนาคารจะจัดส่งหรือแจ้งไปยังที่อยู่ของผู้ ใช้บริการที่
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ได้แจ้งไว้กับธนาคารแต่หากส่งไม่ถึงหรือมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ ใช้บริการไม่ได้เพราะผู้ ใช้บริการย้ายที่อยู่หรือเพราะ
เหตุอื่นใด และมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ ใช้บริการตกลงสละสิทธิเรียกร้องใดๆ ที่มีต่อธนาคาร และธนาคาร
ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
2.3 ในกรณีที่ผู้ ใช้บริการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาน�ำตราสารการเงินซึ่งสั่งจ่ายให้แก่นิติบุคคลใดๆ มาฝาก
เข้าบัญชีของผู้ ใช้บริการ ธนาคารมีสิทธิปฏิเสธที่จะไม่ยอมรับฝากตราสารการเงินนั้นก็ ได้ แม้ว่าตราสารการเงิน
นั้นจะมีผลเป็นการสั่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหรือมีการสลักหลังโดยนิติบุคคลนั้นๆ โดยชอบแล้วก็ตาม
2.4 การเรียกเก็บเงินตามตราสารการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการเรียกเก็บภายในประเทศ ต่างประเทศ
ต่างจังหวัด ต่างท้องที่ และ/หรือ ส�ำนักหักบัญชี ธนาคารจะเรียกเก็บตามวิธีการ และภายในระยะเวลาตามปกติ
ประเพณีที่ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทยปฏิบัติกันอยู่โดยทั่วไป รวมทั้งธนาคารมีสิทธิคิดค่าธรรมเนียมการเรียก
เก็บเงินในอัตราที่ธนาคารประกาศก�ำหนด พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ธนาคารต้องจ่ายไปในการเรียกเก็บเงิน
ดังกล่าวด้วย
2.5 ในการเรียกเก็บเงินตามตราสารการเงิน หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้ ใช้บริการไม่มีสิทธิในตราสาร
การเงินนั้น หรือมีสิทธิเพียงบางส่วน อันเป็นเหตุให้ธนาคารต้องรับผิดชอบใช้เงินให้แก่ผู้ทรงหรือผู้เป็นเจ้าของ
ตราสารการเงินที่แท้จริง หรือผู้หนึ่งผู้ ใดไป ผู้ ใช้บริการจะต้องใช้เงินคืนแก่ธนาคารตามจ�ำนวนที่ธนาคารต้อง
เสียไปนั้นพร้อมดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด นับแต่วันที่ธนาคารได้จ่ายเงินนั้นเป็นต้นไปจนกว่าจะช�ำระเสร็จ
3. การเขียนข้อความต่างๆ ลงในเอกสารเกี่ยวกับการฝากหรือถอนเงินนั้น ผู้ ใช้บริการจะต้องเขียนด้วย
ปากกาหรือหมึกที่ลบออกไม่ได้เท่านั้น มิฉะนั้นธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
4. การลงลายมือชื่อของผู้ ใช้บริการในเอกสารเกี่ยวกับการฝากหรือถอนเงินนั้น จะต้องเป็นไปตามตัวอย่าง
ลายมือชื่อของผู้ ใช้บริการ และ/หรือ เจ้าของบัญชีร่วม และจะต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ ให้ ไว้กับธนาคาร
โดยผู้ ใช้บริการยอมรับว่าธนาคารไม่มีข้อผูกพันในอันที่จะต้องตรวจสอบตรายาง ดวงตรา หรือตัวเขียนอย่างอื่น
เกี่ยวกับการลงนามนอกเหนือไปจากลายมือชื่อที่ผู้ ใช้บริการได้ ให้ไว้กับธนาคารดังกล่าวแล้ว
5. การฝากหรือถอนเงินหรือโอนเงินทางเครื่องเทอร์มินอล (Terminal) ผ่านพนักงานสาขาของธนาคาร
ผู้ ใช้บริการสามารถท�ำรายการภายใต้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับวงเงินและค่าธรรมเนียมที่ธนาคารประกาศก�ำหนด
นอกจากการติดต่อกับพนักงานของธนาคาร ณ สถานที่หรือส�ำนักงานของธนาคารตามวันและเวลา
ท�ำการตามที่ได้รบั อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ผู้ ใช้บริการยังสามารถด�ำเนินการผ่านทางบริการอืน่ ๆ
ของธนาคาร เช่น การท�ำค�ำสั่งประจ�ำ หรือวิธีการอื่นใดที่ธนาคารจัดให้มีขึ้น ซึ่งในกรณีเหล่านี้ ให้ถือว่ารายการ
ที่ได้ท�ำตามเงื่อนไขของแต่ละบริการเป็นการถูกต้องและผูกพันผู้ ใช้บริการ โดยไม่ต้องท�ำเอกสารหรือหลักฐานใน
การฝากหรือการถอนแต่ละคราวอีก และในการฝาก ถอนเงิน หรือโอนเงินดังกล่าว ผู้ ใช้บริการมีสิทธิได้รับ
หลักฐานการท�ำธุรกรรมดังกล่าวจากธนาคารเมื่อผู้ ใช้บริการท�ำรายการแล้วเสร็จ โดยที่การฝากหรือถอนเงินจาก
บัญชีเงินฝากดังกล่าวจะมีผลให้ยอดเงินฝากตามบัญชีของธนาคารกับยอดเงินฝากในใบรับฝากไม่ตรงกัน จนกว่า
ผู้ ใช้บริการจะน�ำใบรับฝากมาให้ธนาคารบันทึกรายการให้ถูกต้องแล้ว ดังนั้น ผู้ ใช้บริการตกลงให้ถือว่ายอดเงิน
ฝากตามบัญชีของธนาคารเท่านั้นที่เป็นยอดเงินฝากที่ถูกต้อง
6. ในการที่ผู้ ใช้บริการขอให้ธนาคารเปิดบัญชีเงินฝาก โดยใช้ชื่อบัญชีซึ่งมิใช่ชื่ออันแท้จริงของผู้ ใช้บริการ
หรือใช้นามแฝงในลักษณะใดๆ นั้น หากมีความเสียหายหรือข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ผู้ ใช้บริการ
จะรับผิดชอบและด�ำเนินการเอง โดยจะไม่เรียกร้องให้ธนาคารต้องเข้ามีส่วนร่วมในข้อพิพาท หรือร่วมรับผิดใน
ความเสียหายดังกล่าวแต่อย่างใดทัง้ สิน้ และหากมีคดีความหรือความเสียหายใดๆ เกิดขึน้ แก่ธนาคาร ผู้ ใช้บริการ
ตกลงจะเข้าไปป้องกันและปลดเปลื้องธนาคารมิให้ต้องไปเกี่ยวข้องกับการนั้นๆ และตกลงยินยอมรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ ดังกล่าวให้แก่ธนาคารจนครบถ้วนทุกประการ
7. ผู้ ใช้บริการจะไม่แก้ข้อความใดๆ ในใบรับฝากที่ธนาคารให้ไว้เป็นหลักฐานการรับฝากเงินทั้งสิ้น และจะ
เก็บรักษาใบรับฝากไว้ ในที่มั่นคงปลอดภัย โดยหากใบรับฝากเกิดการช�ำรุดหรือสูญหาย ผู้ ใช้บริการจะต้องแจ้งให้
ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที ในกรณีใบรับฝากสูญหาย ผู้ ใช้บริการจะต้องน�ำบันทึกประจ�ำวันเกี่ยวกับ
คดีหรือใบแจ้งความที่ออกโดยเจ้าพนักงานสอบสวนมาแสดงต่อธนาคารและลงนามในบันทึกหรือข้อตกลงใดๆ
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เพื่อยอมรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการสูญหายของใบรับฝากดังกล่าวเพื่อขอให้ธนาคารออกใบรับฝาก
ฉบับใหม่ให้กับผู้ ใช้บริการ
8. ในกรณีที่ผู้ ใช้บริการเปิดบัญชีร่วมประเภท “หรือ” ผู้ ใช้บริการและเจ้าของบัญชีร่วมตกลงแสดงเจตนา
ร่วมกันท�ำความตกลงเพิ่มเติมในการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
8.1 ในกรณีที่เจ้าของบัญชีร่วมคนใดคนหนึ่งถึงแก่กรรม ให้ธนาคารมีสิทธิจ่ายเงินในบัญชีเงินฝากให้
กับเจ้าของบัญชีร่วมที่ยังมีชีวิตต่อไปตามเงื่อนไขในการสั่งจ่ายหรือเบิกถอนเงินที่ให้ไว้กับธนาคาร เว้นแต่ ทายาท
เจ้าของบัญชีร่วมที่ถึงแก่กรรมจะมาติดต่อขออ้างสิทธิการเบิกเงินจากบัญชีเงินฝากกับธนาคารแล้ว เมื่อทายาท
เจ้าของบัญชีร่วมที่ถึงแก่กรรมได้มาติดต่อกับธนาคารดังกล่าวแล้ว เจ้าของบัญชีร่วมที่ยังมีชีวิตอยู่ยินยอม
ให้ธนาคารมีสิทธิระงับการเบิกถอนเงินหรือหยุดการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากไม่ว่าวิธี ใดๆ จนกว่าทายาทโดย
ธรรม หรือทายาทโดยพินัยกรรม หรือผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม หรือผู้จัดการมรดกตามค�ำสั่งศาลของผู้ตาย
(แล้วแต่กรณี) มาท�ำค�ำขอรับเงินในบัญชีผู้ตาย รวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามแบบที่ธนาคารก�ำหนด เพื่อ
ท�ำการปิดบัญชีและรับเงินตามบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) ร่วมกับเจ้าของบัญชีร่วมที่ยังมีชีวิตอยู่
8.2 ในกรณีที่เจ้าของบัญชีร่วมทั้งสองถึงแก่กรรม ผู้ ใช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิระงับการเบิก
ถอนเงินหรือหยุดการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากไม่ว่าโดยวิธีใดๆ จนกว่าทายาทโดยธรรม หรือทายาทโดยพินัยกรรม
หรือผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม หรือผู้จัดการมรดกตามค�ำสั่งศาล (แล้วแต่กรณี) ของเจ้าของบัญชีร่วมทั้งสอง
จะท�ำการปิดบัญชีและรับเงินตามบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) ร่วมกัน
9. ผู้ ใช้บริการจะต้องไม่โอนสิทธิในบัญชีเงินฝาก และ/หรือ สิทธิในการรับเงินฝาก หรือน�ำเงินฝากไปเป็น
หลักประกันให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคาร
10. ในกรณีที่มีการน�ำเงินของบุคคลอื่นเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ ใช้บริการ ไม่ว่าจะโดยการน�ำฝาก หรือ
โอนเงิน หรือด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งเป็นการน�ำเข้าผิดบัญชี ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ผู้ ใช้บริการยินยอมให้ธนาคารหักเงิน
ตามจ�ำนวนดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากของผู้ ใช้บริการได้ทันทีที่ธนาคารทราบถึงการน�ำเงินเข้าบัญชีผิดนั้น โดย
ธนาคารไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบแต่อย่างใด และหากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้ ใช้บริการไม่มีให้หักหรือ
มีแต่ไม่พอให้หักคืนได้ครบถ้วน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผู้ ใช้บริการจะต้องชดใช้เงินจ�ำนวนที่ยังไม่ได้หักคืน
ให้แก่ธนาคารทันทีที่ได้รับแจ้งจากธนาคารและหากผู้ ใช้บริการไม่ชดใช้แก่ธนาคารตามก�ำหนดที่ธนาคารแจ้งให้
ทราบดังกล่าวไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้ ใช้บริการยินยอมให้ธนาคารคิดดอกเบี้ยในจ�ำนวนดังกล่าวในอัตรา
ดอกเบี้ยสูงสุด นับแต่วันที่ครบก�ำหนดเวลาที่ผู้ ใช้บริการต้องชดใช้เงินดังกล่าวเป็นต้นไปจนกว่าจะช�ำระแก่
ธนาคารเสร็จสิ้น
11. ผู้ ใช้บริการตกลงว่าธนาคารไม่จ�ำเป็นต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแก่ผู้ ใช้บริการ
อันเนื่องมาจากการใช้บริการตามข้อตกลงฉบับนี้
12. ในกรณีที่บัญชีเงินฝากของผู้ ใช้บริการขาดการติดต่อหรือใช้บริการ ผู้ ใช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิ
คิดค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีเงินฝากตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารก�ำหนดได้ โดยยินยอมให้ธนาคาร
หักเงินในบัญชีเงินฝากที่ผู้ ใช้บริการมีอยู่กับธนาคารเพื่อช�ำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ในกรณีที่ผู้ ใช้บริการไม่มีเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีเงินฝากเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน ผู้ ใช้บริการ
ยินยอมให้ธนาคารปิดบัญชีเงินฝากได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบแต่อย่างใด
13. ในกรณีที่ผู้ ใช้บริการเป็นลูกหนี้ของธนาคารไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผู้ ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคาร
ด�ำเนินการตามวิธีการที่ธนาคารก�ำหนดในข้อ ก.) 1. แห่งหลักเกณฑ์ทั่วไปในการใช้บริการธนาคารทุกประเภท
ทั้งนี้โดยธนาคารไม่ต้องบอกกล่าวหรือขอความยินยอมจากผู้ ใช้บริการแต่อย่างใด และหากยังคงมีหนี้ค้างช�ำระ
ผู้ ใช้บริการยินยอมเสียดอกเบี้ยในหนี้จ�ำนวนดังกล่าว ให้แก่ธนาคารในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด นับแต่วันที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระเป็นต้นไปจนกว่าจะช�ำระให้แก่ธนาคารจนครบถ้วนเสร็จสิ้น
14. กรณีบัญชีเงินฝากเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (Non-Resident Baht Account: NRBA)
ผู้ ใช้บริการขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมยอดคงค้างทุกสกุลและทุกบัญชีของตนเองไม่ให้เกินจ�ำนวนที่ธนาคาร
แห่ ง ประเทศไทยก� ำ หนด ทั้ ง นี้ ผู ้ ใช้ บ ริ ก ารจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไข และข้ อ ก� ำ หนดตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ ที่ธนาคารก�ำหนดทุกประการ
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เงื่อนไขเฉพาะส�ำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ในการค�ำนวณดอกเบี้ยส�ำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ธนาคารประกาศ
ก�ำหนด ส�ำหรับเงินต้นในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ผู้ ใช้บริการมีอยู่กับธนาคาร โดยจะค�ำนวณดอกเบี้ยของ
เงินต้นคงเหลือที่มีอยู่ ในบัญชีเงินฝากเป็นรายวัน ทุกๆ สิ้นวันในแต่ละวัน และจะจ่ายดอกเบี้ยที่ค�ำนวณได้
ดังกล่าวให้แก่ผู้ ใช้บริการในทุกเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี หรือตามที่ธนาคารจะประกาศก�ำหนด หรือ
แจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบ
เงื่อนไขเฉพาะส�ำหรับบัญชีเงินฝากประจ�ำ
1. ในการถอนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผู้ ใช้บริการจะต้องน�ำใบรับฝากที่ธนาคารได้จัดท�ำเป็นหลักฐาน
การรับฝากประจ�ำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจของธนาคารทุกครั้งเพื่อบันทึกรายการถอนเงินฝากดังกล่าว
โดยผู้ ใช้บริการจะต้องตรวจสอบจ�ำนวนเงินที่ถอนและยอดคงเหลือตามใบรับฝากที่ธนาคารออกให้ ใหม่หรือ
ปรับปรุงยอดเงินฝากคงเหลือ (กรณีถอนเงินบางส่วน) ให้ถูกต้อง ตลอดจนตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจของ
ธนาคารได้ลงลายมือชื่อไว้ถูกต้องหรือไม่ ถ้าปรากฏความผิดพลาดผู้ ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเพื่อ
แก้ไขทันที หากไม่มีการแจ้งแก้ไขดังกล่าว ให้ถือว่ารายการเบิกถอนและยอดเงินคงเหลือรายการนั้นๆ ในบัญชี
เงินฝากดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นอันถูกต้อง
2. ในกรณีที่ผู้ ใช้บริการไม่ถอนเงินในบัญชีเงินฝากประจ�ำบัญชี ใดคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาการฝากให้ถือว่า
ผู้ ใช้บริการมีความประสงค์ที่จะฝากเงินนั้นโดยมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับการฝากเงินเดิมต่อไป และหากธนาคาร
ไม่ได้แจ้งหรือก�ำหนดให้ผู้ ใช้บริการทราบเป็นอย่างอื่น ผู้ ใช้บริการยินยอมให้ถือว่าธนาคารตกลงรับฝากเงินต่อไป
ตามความประสงค์ของผู้ ใช้บริการทุกคราว เว้นแต่ ในเรื่องอัตราดอกเบี้ย ให้ ใช้อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ
ธนาคารที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ในการค�ำนวณดอกเบี้ยเงินฝากให้แก่ผู้ ใช้บริการ
เงื่อนไขเฉพาะส�ำหรับบัญชีเงินฝากปลอดภาษี
1. ในการเปิดบัญชีเงินฝากในนามบุคคลธรรมดา ผู้ ใช้บริการมีสิทธิได้รับการยกเว้น ภาษีตามที่กฎหมาย
ก�ำหนดและเพียงคนละบัญชีเท่านั้น การเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อบุตรผู้เยาว์ ผู้มีอ�ำนาจถอนจะเป็นบิดา มารดา
หรือผู้ ใช้อ�ำนาจปกครองก็ ได้ โดยผู้ ใช้บริการจะต้องแจ้งเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากรพร้อมแสดงบัตรประจ�ำตัว
ผู้เสียภาษีของผู้เยาว์
2. บัญชีเงินฝากปลอดภาษี มีก�ำหนดระยะเวลาการฝากไม่น้อยกว่า 24 งวด (งวดละ 1 เดือน) หรือตามที่
ระยะเวลาที่ธนาคารประกาศก�ำหนด โดยฝากเป็นประจ�ำทุกเดือน โดยจ�ำนวนเงินที่ฝากแต่ละเดือนต้องเท่ากับ
จ�ำนวนเงินที่ผู้ ใช้บริการระบุไว้ ในค�ำขอใช้บริการและตามที่ธนาคารประกาศก�ำหนด
3. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจ�ำรายเดือนจะท�ำมิได้ เว้นแต่เป็นการถอนเงินและมีการปิดบัญชี
เงินฝากดังกล่าวเท่านั้น
4. กรณีผู้ ใช้บริการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการฝากหรือถอนเงิน ตามที่ธนาคารก�ำหนดไว้ ผู้ ใช้บริการจะไม่ได้
รับสิทธิการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากและสิทธิพิเศษใดตามที่ธนาคารประกาศหรือแจ้งให้ทราบ โดยธนาคาร
จะคิดดอกเบี้ยส�ำหรับยอดเงินฝากในอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่ธนาคารประกาศก�ำหนด พร้อมทั้งหักภาษี และ
ธนาคารมีสิทธิด�ำเนินการปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าวพร้อมทั้งโอนหรือคืนเงินฝากนั้นแก่ผู้ ใช้บริการ
5. กรณีเมื่อฝากครบก�ำหนดแล้ว ผู้ ใช้บริการจะปิดบัญชี ในเดือนถัดไป หากผู้ ใช้บริการไม่ด�ำเนินการปิด
บัญชีภายในเวลาที่ก�ำหนด ธนาคารจะคิดและช�ำระดอกเบี้ยของเงินฝากที่ครบก�ำหนดให้แก่ผู้ ใช้บริการ ในอัตรา
ดอกเบี้ยอ้างอิงตามที่ธนาคารประกาศก�ำหนด พร้อมทั้งหักภาษีของดอกเบี้ยเงินฝากดังกล่าวตามกฎหมาย
เงื่อนไขเฉพาะส�ำหรับบัตรเงินฝาก
1. ผู้ ใช้บริการตกลงว่าธนาคารเป็นผู้รับฝากและเก็บรักษาบัตรเงินฝาก โดยธนาคารจะมอบสมุดแสดง
รายการบัตรเงินฝากให้ผู้ ใช้บริการเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับฝากบัตรเงินฝาก และผู้ ใช้บริการจะต้องน�ำสมุด
แสดงรายการบัตรเงินฝากมาแสดงทุกครั้งที่ติดต่อกับธนาคาร
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2. ธนาคารให้บริการเฉพาะผู้ ใช้บริการทีฝ่ ากบัตรเงินฝากไว้กบั ธนาคารเท่านัน้ โดยธนาคารจะออกสมุดแสดง
รายการบัตรเงินฝากให้แก่ผู้ ใช้บริการซึ่งเมื่อครบก�ำหนดช�ำระเงินตามบัตรเงินฝาก ผู้ ใช้บริการตกลงให้ธนาคาร
ช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามบัตรเงินฝาก โดยการโอนเงินต้นและดอกเบี้ย (ถ้ามี) ฝากต่อเป็นบัตร
เงินฝากฉบับใหม่ที่มีระยะเวลาการฝากเท่าเดิมโดยอัตโนมัติ โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากตามที่
ธนาคารประกาศก�ำหนดในขณะนั้น และเมื่อธนาคารได้ออกบัตรเงินฝากฉบับใหม่แล้วให้ถือว่าผู้ ใช้บริการได้คนื
บัตรเงินฝากฉบับเดิมให้แก่ธนาคารเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ผู้ ใช้บริการจะต้องไม่น�ำบัตรเงินฝากไปจ�ำน�ำหรือ
เป็นหลักประกันให้แก่บุคคลอื่นใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคาร หรือเป็นการท�ำธุรกรรม
กับธนาคาร
3. ผู้ ใช้บริการไม่สามารถน�ำสมุดแสดงรายการบัตรเงินฝากไปจ�ำน�ำ หรือค�้ำประกัน หรือใช้เป็นหลักประกัน
สินเชื่อได้
4. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการบัตรเงินฝาก และหลักเกณฑ์การจ่ายดอกเบี้ยตามที่
ธนาคารประกาศก�ำหนด
5. บัตรเงินฝากนี้ ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดไว้ ในกฎหมาย
เงื่อนไขเฉพาะส�ำหรับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
1. ในการสั่งจ่ายหรือถอนเงินด้วยเช็ค ผู้ ใช้บริการจะใช้เช็คซึ่งธนาคารมอบให้ ใช้ส�ำหรับบัญชีเลขที่ดังกล่าว
ข้างต้นโดยเฉพาะเท่านั้น จะใช้เช็คอื่นใดหรือเช็คของบุคคลอื่นหรือบัญชีอื่นสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเลขที่ดังกล่าว
ข้างต้นไม่ได้ อนึ่ง ผู้ ใช้บริการอาจสั่งจ่ายหรือถอนเงินโดยวิธีอื่นๆ ได้ เช่น การท�ำค�ำสั่งให้ธนาคารหักเงินจาก
บัญชีเงินฝาก การใช้บัตร หรือตามแต่จะตกลงกับธนาคารเป็นกรณีๆ ไป
2. การเขียนข้อความต่างๆ ในเช็คต้องเขียนด้วยหมึกและเขียนจ�ำนวนเงินที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรให้ชิด
กับค�ำว่า “บาท” และผู้ ใช้บริการตกลงจะไม่แก้ไขข้อความหรือตัวเลขบนเช็ค ยกเว้นการขีดฆ่าค�ำว่า “หรือผูถ้ อื ”
มิฉะนั้น ธนาคารมีสิทธิปฏิเสธการจ่ายเงินหรือไม่รับฝากเช็คดังกล่าว
3. ในกรณีที่มีผู้ทรงน�ำเช็คของผู้ ใช้บริการมาขึ้นเงินพร้อมกันหลายฉบับ หรือเรียกเก็บผ่านส�ำนักหักบัญชี
พร้อมกัน หรือเรียกเก็บจากที่อื่นๆ พร้อมกัน และเงินคงเหลือในบัญชีของผู้ ใช้บริการมีไม่พอจ่ายให้ครบถ้วน
ทุกฉบับ ให้เป็นดุลพินิจของธนาคารที่จะเลือกจ่ายเงินตามเช็คฉบับใดก็ ได้
4. หากธนาคารเห็นว่าเช็คของผู้ ใช้บริการที่มีผู้น�ำมายื่นขอรับเงินมีการแก้ ไขหรือลายมือชื่อผู้สั่งจ่าย
ไม่เป็นไปตามตัวอย่างที่มอบไว้แก่ธนาคาร หรือเช็คมีรอย ขูด ลบ หรือ แก้ไข หรือมีพิรุธอย่างอื่น หรือมีเหตุ
น่าสงสัยใดๆ ก็ตาม ธนาคารอาจระงับการสั่งจ่ายเงิน หรือปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือไม่รับเช็คนั้นเข้าบัญชีก็ ได้
ยกเว้นเฉพาะการขีดฆ่าค�ำว่า “หรือผู้ถือ” โดยผู้ ใช้บริการยอมสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันอาจเกิดขึ้น
เนื่องจากการระงับการจ่ายเงินนั้น อนึ่ง ธนาคารไม่ต้องรับผิดในความถูกต้องของตรายาง หรือดวงตราที่ประทับ
หรือข้อความ หรือตัวเลขที่ปรากฏในเช็ค
5. ถ้าบัญชีของผู้ ใช้บริการมีเงินไม่พอจ่ายตามเช็ค ธนาคารมีสิทธิปฏิเสธการจ่ายเงิน และผู้ ใช้บริการต้อง
เสียค่าธรรมเนียมการคืนเช็คตามจ�ำนวน อัตรา และหลักเกณฑ์ที่ธนาคารประกาศก�ำหนด รวมทั้ง ให้ธนาคาร
มีสิทธิปิดบัญชีของผู้ ใช้บริการเมื่อใดก็ ได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบก่อน
ล่วงหน้า หากธนาคารได้จ่ายเงินตามเช็คของผู้ ใช้บริการไปก่อนทั้งที่บัญชีของผู้ ใช้บริการมีเงินไม่พอแล้ว ผู้ ใช้
บริการตกลงใช้เงินส่วนที่ธนาคารจ่ายเกินบัญชีน้ันคืนแก่ธนาคารทันทีเสมือนว่าได้ตกลงขอเบิกเงินเกินบัญชีจาก
ธนาคารพร้อมด้วยดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารในอัตราสูงสุดที่เรียกจากลูกค้าที่เบิกเงินเกินบัญชีโดยที่ในบัญชีนั้นไม่มี
เงินพอจ่ายหรือเบิกเกินกว่าวงเงินที่ตกลงกันตามประกาศของธนาคารตั้งแต่วันที่ธนาคารได้จ่ายเงินเป็นต้นไป
(นับวันที่ธนาคารจ่ายเงินเป็นวันแรกของระยะเวลา) โดยคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันและน�ำผลรวมของดอกเบี้ยนั้น
หักทอนบัญชีเป็นรายเดือนเพื่อคิดดอกเบี้ยทบต้นตามวิธีและประเพณีการคิดดอกเบี้ยทบต้นในบัญชีเดินสะพัด
ของธนาคารในหนี้จ�ำนวนนั้น
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6. กรณีที่ผู้ ใช้บริการมีหนี้ ใดๆ กับธนาคาร ผู้ ใช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิหักเงินในบัญชีกระแส
รายวันของผู้ ใช้บริการเพื่อช�ำระหนี้ดังกล่าว และหากเงินในบัญชีกระแสรายวันของผู้ ใช้บริการมีไม่พอช�ำระหนี้
ดังกล่าวข้างต้น ผู้ ใช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิน�ำหนี้ตามจ�ำนวนที่ผู้ ใช้บริการต้องรับผิดชอบดังกล่าวบันทึก
ลงในบัญชีกระแสรายวัน เพื่อให้ผู้ ใช้บริการเป็นหนี้เบิกเกินบัญชีกับธนาคารต่อไป ตลอดจนผู้ ใช้บริการยินยอม
ให้ธนาคารด�ำเนินการตามข้อ ก.) 1. ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบรวมทั้งให้ธนาคารมีสิทธิคิด
ดอกเบี้ยทบต้นตามประเพณีปฏิบัติของธนาคาร ตามที่ก�ำหนดไว้ ในข้อ 5. ข้างต้น
7. ในกรณีทเี่ ช็คหาย หรือถูกลักไป ผู้ ใช้บริการจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อกั ษรให้ธนาคารทราบทันที ถ้าเป็น
เช็คที่ผู้ ใช้บริการได้ลงลายมือชื่อแล้ว ผู้ ใช้บริการต้องแจ้งหมายเลขเช็ค วันที่สั่งจ่าย ชื่อผู้รับเงิน จ�ำนวนเงิน
และรายละเอียดอื่นๆ ให้ธนาคารทราบพร้อมกับขอให้ธนาคารระงับการสั่งจ่ายเงินตามเช็คนั้น หากการแจ้งเช็ค
สูญหายของผู้ ใช้บริการส่งไปถึงธนาคารล่าช้า และปรากฏว่าธนาคารได้จ่ายเงินตามเช็คนั้นไปก่อนรับทราบการ
สูญหาย หรือแม้ว่าจะจ่ายหลังจากที่ธนาคารรับทราบการสูญหายนั้นแต่เป็นระยะเวลากระชั้นชิดกับที่ธนาคารได้
จ่ายเงินตามเช็คนั้นไป เพราะธนาคารไม่อยู่ในวิสัยที่จะแจ้งหน่วยงานต่างๆ รับทราบได้ทันท่วงที ผู้ ใช้บริการ
ตกลงว่าธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ จากการจ่ายเงินตามเช็คนั้น
8. ผู้ ใช้บริการจะเก็บรักษาเช็คไว้ ในที่ปลอดภัย ดังนั้น หากว่าเช็คของผู้ ใช้บริการซึ่งยังมิได้สั่งจ่ายสูญหาย
ไม่ว่าจะด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ ใช้บริการหรือไม่ก็ตาม และ/หรือ มีบุคคลใดน�ำเช็คของผู้ ใช้
บริการไปปลอมลายมือชื่อสั่งจ่าย หากธนาคารจ่ายเงินนั้นไปโดยสุจริตและไม่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแล้ว
ผู้ ใช้บริการตกลงว่าธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อผู้ ใช้บริการในความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น
9. เงื่ อ นไขการสั่ ง จ่ า ยเงิ น ตามเช็ ค ผู ้ ใช้ บ ริ ก ารตกลงให้ ใช้ บั ง คั บ ถึ ง การสั่ ง จ่ า ย การออก การรั บ รอง
การสลักหลัง และการปฏิบัติการหรือท�ำธุรกรรมทุกอย่างเกี่ยวกับตั๋วเงินทุกชนิด ตลอดจนการลงนามตราสาร
เปลี่ยนมือได้ทุกชนิดซึ่งกระท�ำในนามผู้ ใช้บริการ และรวมทั้งการด�ำเนินการและปฏิบัติการทุกอย่างต่อบัญชี
เงินฝากของผู้ ใช้บริการด้วย เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่างอื่น
10. เมื่อต้องการสมุดเช็คเล่มใหม่ให้ ใช้ ใบขอสมุดเช็คที่ธนาคารจ่ายให้ ลงลายมือชื่อเช่นเดียวกับตัวอย่าง
ลายมือชื่อที่ให้ไว้ตามเงื่อนไขการสั่งจ่ายเงิน
11. หากมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงอย่างใดในเงื่อนไขสั่งจ่ายเงิน ผู้ ใช้บริการต้องมีหนังสือแจ้งให้ธนาคาร
ทราบทันที ก่อนที่ธนาคารจะได้รับหนังสือแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากผู้ ใช้บริการ เงื่อนไขเดิมย่อมมีผลผูกพัน
ผู้ ใช้บริการตลอดไป เสมือนหนึ่งยังไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
12. ธนาคารจะจัดส่งรายการเดินสะพัดของบัญชีเงินฝากไปยังผู้ ใช้บริการครึ่งปีละหนึ่งครั้ง หากผู้ ใช้บริการ
ไม่ได้รับรายการเดินสะพัดภายในสองสัปดาห์นับจากวันสิ้นรอบบัญชี เมื่อครึ่งปีหรือเมื่อสิ้นปีแล้วให้ติดต่อขอรับ
จากธนาคารโดยด่วน หากภายในก�ำหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันสิ้นรอบบัญชีเมื่อครึ่งปีหรือเมื่อสิ้นปีผู้ ใช้บริการ
ไม่มีหนังสือแจ้งให้ธนาคารทราบว่ายังไม่ได้รับรายการเดินสะพัดที่ธนาคารส่งไป หรือรายการเดินสะพัดนั้น
มีข้อผิดตกบกพร่อง อย่างไรก็ดีถือว่าผู้ ใช้บริการได้รับและรับรองรายการเดินสะพัดของบัญชีเงินฝากว่าเป็น
การถูกต้องแล้ว หากบัญชีผู้ ใช้บริการไม่มีการเดินสะพัดตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ให้ธนาคารทรงสิทธิที่จะไม่ต้องส่ง
รายการเดินสะพัดทางบัญชีของผู้ ใช้บริการ
13. เช็คซึ่งผู้ ใช้บริการเป็นผู้สั่งจ่ายและธนาคารเป็นผู้รับรองการใช้เงินตามเช็ค ผู้ ใช้บริการยอมให้ธนาคาร
เบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากในทันทีที่ธนาคารรับรองการจ่ายเงินตามเช็คนั้น และให้ธนาคารมีสิทธิยึดหน่วงเงิน
จ�ำนวนที่ธนาคารรับรองการจ่ายเงินตามเช็คนั้นไว้ได้
14. นอกจากข้อตกลงตามค�ำขอนี้แล้วความผูกพันที่ธนาคารและผู้ ใช้บริการพึงมีกันตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายก็ดี วิธีการและประเพณีการปฏิบัติอันเกี่ยวกับการด�ำเนินบัญชีกระแสรายวันที่ธนาคารพาณิชย์ทั่วไป
ปฏิบัติก็ดี ให้น�ำมาใช้บังคับถึงการฝากและถอนเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันนี้ด้วย เท่าที่ ไม่ขัดหรือแย้ง
กับค�ำขอนี้ และเป็นที่ตกลงกันว่าธนาคารสงวนสิทธิที่จะหักทอนบัญชีของผู้ ใช้บริการเมื่อใดก็ ได้แล้วแต่ธนาคาร
จะเห็นสมควร
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ข้อ ค.) หลักเกณฑ์การใช้บริการขอรับเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ยรายงวดของบัญชีเงินฝากประจ�ำ
และ/หรือ บัตรเงินฝาก
1. เมื่อธนาคารจ่ายเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ยรายงวดให้แก่ผู้ ใช้บริการตามค�ำขอของผู้ ใช้บริการที่ก�ำหนด
ไว้ ในค�ำขอใช้บริการธนาคาร และ/หรือ ข้อตกลงที่มีอยู่กับธนาคารแล้ว ให้ถือว่าผู้ ใช้บริการได้รับช�ำระเงินต้น
และ/หรื อ ดอกเบี้ ย ดั ง กล่ า วจากธนาคารในคราวนั้ น ๆ ครบถ้ ว นแล้ ว โดยธนาคารจะจ่ า ยดอกเบี้ ย งวดแรก
หลังจากการฝากเงินนั้นครบก�ำหนดเวลาที่ธนาคารประกาศก�ำหนด ณ วันที่ท�ำรายการ และจะจ่ายดอกเบี้ย
งวดต่อๆ ไปจนครบก�ำหนดเวลาฝาก ยกเว้นบัญชีเงินฝากบางประเภทตามประกาศเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ
ธนาคารให้ ก� ำ หนดการจ่ า ยดอกเบี้ ย ครั้ ง แรกของบั ญ ชี เ งิ น ฝากนั้ น ๆ เป็ น ไปตามประกาศของธนาคาร และ
ภายใต้ข้อบังคับข้อ ค.) 3. หากมีการถอนเงินฝากก่อนครบก�ำหนด ธนาคารมีสิทธิคิดดอกเบี้ยให้แก่ผู้ ใช้บริการใน
อัตราที่ธนาคารประกาศก�ำหนด และอาจจะจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ ใช้บริการในคราวเดียวพร้อมกับการถอนเงินนั้น
2. ผู้ ใช้บริการรับทราบว่า โดยปกติธนาคารจะช�ำระดอกเบี้ยเงินฝากเมื่อครบก�ำหนดระยะเวลาการฝาก
หรือช�ำระโดยน�ำเงินเข้าบัญชีเงินฝากนั้นเอง และธนาคารต้องปฏิบัติตามประกาศ ข้อก�ำหนดของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนต้องปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในของธนาคารเอง
ดั ง นั้ น ในกรณี ที่ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทย หรื อ หน่ ว ยงานราชการมี ค� ำ สั่ ง ประกาศ หรื อ นโยบาย ห้ า มการ
ช�ำระดอกเบี้ยเป็นงวดๆ หรือมีการเปลี่ยนแปลงระบบควบคุมภายในของธนาคารหรือมีเหตุการณ์ ใดๆ อันจะท�ำให้
ธนาคารไม่อาจปฏิบัติตามข้อ ค.) 1. ข้างต้น ผู้ ใช้บริการตกลงให้เป็นดุลยพินิจของธนาคารที่จะยกเลิกการช�ำระ
ดอกเบี้ยรายงวดข้างต้นเป็นการจ่ายเมื่อครบก�ำหนดการฝาก หรือตามประกาศข้อก�ำหนดที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย และหน่วยงานราชการก�ำหนด หรือตามนโยบายของธนาคารก็ ได้
3. ผู้ ใช้บริการตกลงรับทราบและยอมรับว่า
3.1 ส�ำหรับบัตรเงินฝากที่ธนาคารให้บริการรับฝากเงินโดยมีเงื่อนไขห้ามถอนก่อนครบก�ำหนดระยะ
เวลาการฝากตามประกาศธนาคาร ผู้ ใช้บริการจะไม่สามารถถอนบัตรเงินฝากดังกล่าวก่อนครบก�ำหนดระยะเวลา
การฝากได้
3.2 ส�ำหรับการถอนเงินฝากรายการที่ผู้ ใช้บริการขอรับดอกเบี้ยรายงวดหรือเงินฝากประจ�ำพิเศษ
ทุกประเภทนอกจากข้อ 3.1 จะท�ำได้เฉพาะการถอนในคราวเดียวกันทั้งจ�ำนวน และในกรณีที่ผู้ ใช้บริการขอถอน
เงินฝากดังกล่าวก่อนครบก�ำหนดระยะเวลาการฝาก ผู้ ใช้บริการตกลงดังนี้
3.2.1 กรณีที่ถอนก่อนก�ำหนดและมีระยะเวลาการฝากน้อยกว่า 3 เดือน ผู้ ใช้บริการจะไม่ได้รับ
ดอกเบี้ยของจ�ำนวนเงินที่ถอน
3.2.2 กรณีที่ถอนก่อนครบก�ำหนดและมีระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ส�ำหรับเงินฝาก
ประจ�ำที่มีการก�ำหนดระยะเวลาฝาก เช่น ประเภท 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน 36 เดือน และเงินฝากประจ�ำ
พิเศษทุกประเภท จะได้รับดอกเบี้ยส�ำหรับเงินฝากประจ�ำซึ่งถอนก่อนครบก�ำหนดตามที่ธนาคารประกาศ
โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ ให้ตามจ�ำนวนเงินฝากทีถ่ อนและระยะเวลาทีฝ่ าก พร้อมทัง้ หักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย
ตามกฎหมาย และในวันที่ถอนธนาคารอาจหักทอนดอกเบี้ยส่วนที่จ่ายเกินหรือขาดกับดอกเบี้ยที่จะจ่าย ณ วันที่
ถอนเงินฝากก็ ได้ หากไม่เพียงพอธนาคารมีสิทธิหักจากยอดเงินฝากที่ขอถอนก่อนจ่ายเงินฝากที่เหลือคืนให้ผู้ ใช้
บริการ ส�ำหรับภาษีที่หักไปแล้วผู้ ใช้บริการตกลงจะขอคืนจากกรมสรรพากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอง
4. กรณีที่เงินฝากครบก�ำหนดเวลาการฝากแล้ว ผู้ ใช้บริการยังไม่ถอนเงินฝาก ให้ถือว่าผู้ ใช้บริการมีความ
ประสงค์จะฝากเงินกับธนาคารต่อไปโดยมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับการฝากเงินเดิมทันที และให้ถือว่าข้อตกลงฉบับนี้
ใช้บังคับกับการจ่ายดอกเบี้ยรายงวดส�ำหรับบัญชีเงินฝากประจ�ำ และ/หรือ บัตรเงินฝากนั้นต่อไป เว้นแต่
4.1 ผู้ ใช้บริการได้แจ้งยกเลิก และ/หรือ เปลี่ยนแปลงการขอรับดอกเบี้ยรายงวดให้ธนาคารทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันท�ำการก่อนที่จะครบก�ำหนดการจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกของเงินฝากที่
ข้าพเจ้าได้ฝากต่อไว้ หรือ
4.2 เป็นการฝากเงินบัญชีฝากประจ�ำพิเศษ และ/หรือ บัตรเงินฝากประเภทที่เมื่อครบก�ำหนดระยะ
เวลาฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากที่ผู้ ใช้บริการได้แจ้งไว้กับธนาคาร หรือ
4.3 เป็นกรณีที่ระเบียบ หรือประกาศของธนาคารก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
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5. ในกรณีที่ผู้ ใช้บริการจะเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการรับดอกเบี้ยรายงวด หรือเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี
เงินฝาก หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ผู้ ใช้บริการจะแจ้งให้ธนาคารทราบภายในก�ำหนดระยะเวลาดังต่อไปนี้
5.1 ในกรณีที่ผู้ ใช้บริการจะเปลี่ยนแปลงงวดการรับดอกเบี้ย หรือยกเลิกการรับดอกเบี้ยรายงวด ผู้ ใช้
บริ ก ารจะแจ้ ง ให้ ธ นาคารทราบเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 3 วั น ท� ำ การก่ อ นวั น ครบก� ำ หนด
การจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกของระยะเวลาการฝาก
5.2 ในกรณีทผี่ ู้ ใช้บริการจะเปลีย่ นแปลงเลขทีบ่ ญ
ั ชีเงินฝากที่ให้ธนาคารโอนเงินต้น และ/หรือ ดอกเบีย้
หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นใด ผู้ ใช้บริการจะแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย
3 วันท�ำการก่อนวันครบก�ำหนดการจ่ายเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ยแต่ละงวด
6. ส�ำหรับรายการเงินฝากประจ�ำพิเศษ และ/หรือ บัตรเงินฝากประเภทที่มีเงื่อนไขการโอนเงินต้นเมื่อ
ครบก�ำหนดระยะเวลาการฝากเข้าบัญชีเงินฝากประเภทอื่น หากผู้ ใช้บริการน�ำมาเป็นหลักประกันการช�ำระหนี้ใดๆ
ธนาคารไม่ต้องโอนเงินต้นไปยังบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ ใช้บริการได้แจ้งไว้
7. ในกรณีที่ธนาคารหักบัญชี และ/หรือ โอนดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำที่ครบก�ำหนดเข้าบัญชีเงินฝากตาม
ความประสงค์ของผู้ ใช้บริการแล้ว แต่ไม่สามารถท�ำส�ำเร็จได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ธนาคารมีสิทธิท�ำรายการ
โอนเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากประจ�ำของผู้ ใช้บริการเช่นเดิม หรือด�ำเนินการตามวิธีการใดๆ ที่ธนาคารเห็นสมควร
8. ผู้ ใช้บริการยินยอมให้ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ
อั น เกี่ ย วกั บ การใช้ บ ริ ก ารหั ก หรื อ โอนเงิ น จากบั ญ ชี เ งิ น ฝากได้ ต ามอั ต ราที่ ธ นาคารก� ำ หนด โดยยิ น ยอมให้
หั กหรื อ โอนเงินจากบัญชีเ งินฝากเพื่อช�ำ ระค่ าธรรมเนี ยม และ/หรื อ ค่ าบริ ก าร และ/หรื อ ค่าใช้จ ่ายต่างๆ
ดั ง กล่ า วได้ ด ้ ว ย โดยผู ้ ใช้ บ ริ ก ารยิ น ยอมผู ก พั น และตกลงปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขและวิ ธี ก ารที่ ธ นาคารก� ำ หนด
ทุกประการ
9. ผู้ ใช้บริการตกลงให้ถอื ว่าบรรดาเอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ ใช้บริการ
และ/หรือ โอนเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ และ/หรือ ดอกเบี้ยบัตรเงินฝากที่ครบก�ำหนดตาม
ความในข้อตกลงฉบับนี้ที่ธนาคารได้ด�ำเนินการตามความประสงค์ของผู้ ใช้บริการมีความถูกต้องทุกประการ ทั้งนี้
ในการหักหรือโอนเงินจากบัญชีดังกล่าว ธนาคารไม่ต้องแจ้งการหัก และ/หรือ โอนเงินจากบัญชีให้แก่ผู้ ใช้บริการ
ทราบแต่อย่างใด เนื่องจากผู้ ใช้บริการสามารถทราบรายการหักหรือโอนเงินจากบัญชีดังกล่าวนั้นได้จากใบรับฝาก
สมุดแสดงรายการบัตรเงินฝาก และ/หรือ STATEMENT และ/หรือ ใบรับเงิน และ/หรือ ใบเสร็จรับเงินอยู่แล้ว
10. เนื่ อ งจากรายการที่ ธ นาคารด� ำ เนิ น การหั ก เงิ น จากบั ญ ชี เ งิ น ฝาก และ/หรื อ โอนเงิ น ต้ น และ/หรื อ
ดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ และ/หรือ ดอกเบี้ยบัตรเงินฝากที่ครบก�ำหนดตามความในข้อตกลงฉบับนี้เป็นไปตาม
ความประสงค์ของผู้ ใช้บริการ ฉะนั้นหากมีความเสียหายหรือความผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
ธนาคารไม่ต้องรับผิดในความเสียหายหรือความผิดพลาดดังกล่าวแต่ประการใด
ข้อ ง.) หลักเกณฑ์การใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
เงื่อนไขทั่วไปส�ำหรับการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
1. ในการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ ใช้บริการจะต้องท�ำรายการโดยใช้รหัสประจ�ำตัวที่ธนาคารมอบให้
และผู้ ใช้บริการสามารถเปลี่ยนรหัสประจ�ำตัวดังกล่าวได้ด้วยตนเองตามวิธีการที่ธนาคารก�ำหนดส�ำหรับแต่ละ
บริการ โดยผู้ ใช้บริการตกลงให้ถอื ว่ารหัสประจ�ำตัวทีธ่ นาคารมอบให้ผู้ ใช้บริการหรือทีผ่ ู้ ใช้บริการท�ำการเปลีย่ นแปลง
เองนั้นเป็นรหัสประจ�ำตัวที่ใช้แสดงตนของผู้ ใช้บริการ ซึ่งผู้ ใช้บริการต้องเก็บรักษารหัสประจ�ำตัวไว้เป็นความลับ
และไม่แจ้งหรือเปิดเผยรหัสประจ�ำตัวให้ผู้อื่นทราบไม่ว่ากรณีใดๆ
2. ผู้ ใช้บริการตกลงว่าการกระท�ำหรือการส่งค�ำสั่งใดๆ โดยใช้รหัสประจ�ำตัวของผู้ ใช้บริการ ตามข้อก�ำหนด
และเงื่อนไขการใช้บริการที่ธนาคารก�ำหนด เป็นวิธีการแสดงตนที่น่าเชื่อถือและยอมรับได้และผู้ ใช้บริการตกลง
ว่าเป็นผู้กระท�ำหรือส่งค�ำสั่งดังกล่าวด้วยตนเอง ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระท�ำหรือการส่งค�ำสั่งดังกล่าวจะเกิดขึ้นโดย
ผู้ ใช้บริการหรือไม่กต็ าม รวมทัง้ ผู้ ใช้บริการรับรองว่าเอกสาร และ/หรือ ข้อมูลใดๆ ทีธ่ นาคารได้รบั จากผู้ ใช้บริการ
ด้วยวิธีการดังกล่าวนั้นเป็นเอกสาร และ/หรือ ข้อมูลของผู้ ใช้บริการที่เชื่อถือได้และถูกต้องแท้จริงเสมือนเอกสาร
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ที่เป็นลายลักษณ์อักษรทุกประการสามารถใช้บังคับได้และมีผลผูกพันผู้ ใช้บริการโดยผู้ ใช้บริการไม่ต้องท�ำหรือ
ลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการนั้นอีก
3. กรณีที่รหัสประจ�ำตัวสูญหาย หรือถูกโจรกรรม ผู้ ใช้บริการต้องแจ้งอายัดการใช้รหัสประจ�ำตัวดังกล่าว
ทันทีตามวิธีการที่ธนาคารก�ำหนดของในแต่ละบริการ โดยธนาคารจะด�ำเนินการอายัดรหัสประจ�ำตัวดังกล่าวตาม
ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารที่ ธ นาคารก� ำ หนด ทั้ ง นี้ ผู ้ ใช้ บ ริ ก ารตกลงว่ า การท� ำ ธุ ร กรรมใดๆ หรื อ การใช้ บ ริ ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผา่ นรหัสประจ�ำตัวของผู้ ใช้บริการก่อนทีธ่ นาคารจะอายัดรหัสประจ�ำตัวนัน้ ให้มผี ลผูกพันผู้ ใช้บริการ
และผู้ ใช้บริการตกลงรับผิดชอบทุกประการ
4. ผู้ ใช้บริการจะต้องตรวจสอบรายละเอียดของการท�ำรายการแต่ละครั้งให้ถูกต้องก่อนท�ำรายการ และ
ผู้ ใช้บริการตกลงยอมรับว่าบันทึก หลักฐาน หรือเอกสารใดๆ ที่ธนาคารได้จัดท�ำขึ้นอันเนื่องจากการท�ำธุรกรรม
หรือการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ ใช้บริการรวมทั้งรายการการท�ำธุรกรรมหรือการใช้บริการหรือข้อมูล
บันทึกรายการเดินบัญชีของผู้ ใช้บริการที่ปรากฏในระบบของธนาคารเป็นหลักฐานที่ถูกต้องกรณีมีการท�ำรายการ
ผิดพลาด ผู้ ใช้บริการจะต้องน�ำข้อมูลเกี่ยวกับวันและเวลาที่ท�ำรายการ สถานที่ท�ำรายการ เลขที่บัญชีที่เกี่ยวข้อง
ของผู ้ ใช้ บ ริ ก าร และผู ้ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ประเภทของรายการ และจ� ำ นวนเงิ น ที่ โ อน พร้ อ มทั้ ง รหั ส อ้ า งอิ ง
(Reference number) ของรายการดังกล่าวมาติดต่อธนาคารทันที ทั้งนี้ ธนาคารจะด�ำเนินการตรวจสอบ
ข้อผิดพลาดดังกล่าวพร้อมทั้งด�ำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับแต่วันที่ธนาคารได้รับแจ้ง
5. ผู้ ใช้บริการตกลงว่า ความรับผิดของธนาคารในการให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้
5.1 ธนาคารปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามค�ำสั่งโอนเงินจนเป็นเหตุให้ผู้รับเงินไม่ได้รับโอนเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในเวลาที่ก�ำหนด เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากผู้ ใช้บริการมีเงินในบัญชีไม่พอ หรือ
ผู้ ใช้บริการไม่มีหรือถูกระงับการใช้วงเงินสินเชื่อกับธนาคาร หรือการโอนเงินจะเป็นผลให้ยอดเงินเกินกว่าวงเงิน
สินเชื่อที่ตกลงไว้กับธนาคาร หรืออยู่ระหว่างด�ำเนินการทางกฎหมาย หรือธนาคารได้แจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบถึง
ความขัดข้องของการโอนเงินอยู่แล้วก่อนหรือในขณะท�ำรายการโอนเงิน หรือผู้ ใช้บริการปฏิบัติผิดเงื่อนไข หรือ
ข้อตกลงกับธนาคาร หรือเป็นเหตุสุดวิสัย
5.2 ธนาคารมิ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต ามค� ำ สั่ ง อายั ด บั ต รหรื อ รหั ส ประจ� ำ ตั ว หรื อ เครื่ อ งมื อ โอนเงิ น อื่ น ใดของ
ผู้ ใช้บริการ หรือการโอนเงินที่มีข้อตกลงล่วงหน้า และต่อมาเกิดรายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น
5.3 ธนาคารยังไม่ได้ส่งมอบบัตรหรือรหัสประจ�ำตัวหรือเครื่องมือโอนเงินอื่นใดให้แก่ผู้ ใช้บริการและ
เกิดรายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมิชอบขึ้น
5.4 เกิดรายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมิชอบ และมิใช่ความผิดของผู้ ใช้บริการ
6. ภายใต้ข้อก�ำหนดข้างต้น ในกรณีที่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นแก่ธนาคารอันเนื่องมาจากการใช้บริการ
โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ ใช้บริการ ผู้ ใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ให้แก่ธนาคารโดยสิ้นเชิง และไม่มีเงื่อนไขแต่อย่างใดทั้งสิ้น
7. ในกรณีที่ธนาคารตกลงให้ผู้ ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินธนชาตโดยผ่านบริการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการลงลายมือชื่อในค�ำขอใช้บริการ หากผู้ ใช้บริการ
สมัครใช้บริการผ่านช่องทางดังกล่าวโดยใช้รหัสประจ�ำตัวของผู้ ใช้บริการตามวิธีการที่ธนาคารก�ำหนดแล้ว
ให้ถือว่าผู้ ใช้บริการตกลงผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ธนาคาร และ/หรือ บริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินธนชาตก�ำหนดส�ำหรับบริการดังกล่าวทุกประการโดยผู้ ใช้บริการไม่ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ
เพื่อเป็นหลักฐานในการนั้นอีก
เงื่อนไขทั่วไปส�ำหรับการใช้บัตรธนชาตเอทีเอ็มและบัตรเดบิต
1. หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการใช้บัตร
1.1 ธนาคารจะออกบัตรให้ผู้ ใช้บริการส�ำหรับการใช้บริการต่างๆ ของธนาคาร โดยการหักเงินในบัญชี
เงินฝากของผู้ ใช้บริการทุกคราวที่มีการใช้บริการธนาคารหรือการเบิกถอนเงินโดยใช้บัตรกับเครื่องเบิกถอน
เงินสดอัตโนมัติหรือเครื่องหรือบริการอื่นใด ซึ่งธนาคารจะออกรหัสประจ�ำบัตร (PIN) ให้แก่ผู้ ใช้บริการโดยเฉพาะ  
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ผู้ ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่จะทราบรหัสประจ�ำบัตร (PIN) ผู้ ใช้บริการจะต้องใช้รหัสประจ�ำบัตร (PIN) นั้น
ประกอบการใช้บัตรกับเครื่องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติหรือเครื่องอื่นใดดังกล่าวทุกครั้ง ผู้ ใช้บริการอาจเปลี่ยน
รหั ส ประจ� ำ บั ต ร (PIN) ได้ ด ้ ว ยตั ว เองตามวิ ธี ก ารที่ ธ นาคารก� ำ หนด และผู้ ใช้บริการยั ง ตกลงและรั บ ทราบ
โดยชัดแจ้งว่า หากมีการใช้บัตรประกอบกับรหัสประจ�ำบัตร (PIN) ในการเบิกถอนเงินสดหรือใช้บริการอื่นๆ
ผ่านเครื่องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ หรือเครื่องหรือบริการอื่นใดที่ธนาคารก�ำหนด ไม่ว่าในคราวใดให้ถือว่า
เป็นการเบิกถอน ใช้บริการ หรือการท�ำธุรกรรมโดยผู้ ใช้บริการเองทั้งสิ้น ผู้ ใช้บริการไม่มีสิทธิโต้แย้งในการ
เบิกถอนเงินหรือใช้บริการต่างๆ ว่าเป็นการกระท�ำของบุคคลอื่น
1.2 ผู้ ใช้บริการสามารถใช้บัตรท�ำธุรกรรมผ่านเครื่องเอทีเอ็ม เครื่องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ หรือ
เครื่องอื่นใดที่ธนาคารก�ำหนดทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ ใช้บริการไม่สามารถน�ำไปใช้ท�ำธุรกรรมอื่นได้ เว้นแต่
เป็นการใช้บัตรเดบิตตามที่ก�ำหนดไว้ ในข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือ อื่นๆ ตามที่ประกาศและก�ำหนดไว้
1.3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเบิกถอนเงิน
1.3.1 ผู้ ใช้บริการจะใช้บัตรในการเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือบัญชี
เงินฝากประเภทกระแสรายวันได้เท่านั้น
1.3.2 ผู้ ใช้บริการซึ่งใช้บัตรเบิกถอนเงินจากเครื่องเอทีเอ็มในจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดอันเป็น
ที่ตั้งของสาขาธนาคารที่ผู้ ใช้บริการได้ขอออกบัตรไว้ผู้ ใช้บริการจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงิน
ข้ามจังหวัดตามอัตราที่ธนาคารประกาศก�ำหนดไว้
1.3.3 จ�ำนวนเงินที่เบิกถอนโดยการใช้บัตรผ่านเครื่องเอทีเอ็ม เครื่องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ
หรือเครื่องอื่นใดที่ธนาคารก�ำหนด จะถูกหักจากบัญชีเงินฝากของผู้ ใช้บริการภายในวันเดียวกัน
1.3.4 ในการใช้บัตรเบิกถอนเงินสดจากเครื่องเอทีเอ็ม เครื่องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ หรือ
เครื่องอื่นใดที่ธนาคารก�ำหนดในต่างประเทศ (เมื่อธนาคารได้เปิดให้บริการการถอนเงินประเภทดังกล่าวแล้ว)
ผู้ ใช้บริการยินยอมช�ำระค่าธรรมเนียมตามที่นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ ให้บริการเครื่องเอทีเอ็มหรือเครื่องอื่นใดดังกล่าว
ก�ำหนด โดยจ�ำนวนเงินที่ผู้ ใช้บริการได้เบิกถอนนั้นและค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะถูกน�ำมาค�ำนวณเป็นเงินบาท
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามอัตราเงินสกุลที่เบิกถอนนั้นตามที่ธนาคารก�ำหนด ณ วันที่มีการถอนเงิน เพื่อน�ำยอด
เงินบาทที่คิดค�ำนวณได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินที่เบิกถอนดังกล่าวมาหักบัญชีเงินฝากของผู้ ใช้บริการ
1.3.5 จ�ำนวนครั้งและจ�ำนวนเงินสูงสุดของการเบิกถอนในแต่ละวันต่อบัญชีและต่อบัตร จะต้อง
เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศก�ำหนดไว้แต่ละประเภทของบัตร
1.4 ในกรณีที่มีการใช้บัตรเพื่อช�ำระสินค้าและบริการต่างๆ ด้วยการโอนเงิน ผู้ ใช้บริการยินยอมให้
ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ ใช้บริการได้ตามกรรมวิธีของเครื่องเอทีเอ็ม เครื่องเบิกถอนเงินสด
อัตโนมัติ หรือเครื่องอื่นใดที่ธนาคารก�ำหนด และให้ถือว่าการโอนเงินตามกรรมวิธีของเครื่องเอทีเอ็ม เครื่องเบิก
ถอนเงินสดอัตโนมัติ หรือเครื่องอื่นใดที่ธนาคารก�ำหนดนั้นเป็นการหักบัญชีที่ถูกต้อง และมีผลผูกพันผู้ ใช้บริการ
โดยสมบู ร ณ์ ทั น ที ทั้ ง นี้ ห ากยอดเงิ น คงเหลื อ ในบั ญ ชี เ งิ น ฝากมี ไ ม่ พ อให้ หั ก โอนเงิ น เพื่ อ ช� ำ ระค่ า สิ น ค้ า และ
ค่าบริการดังกล่าวธนาคารมีสิทธิระงับการด�ำเนินการดังกล่าวได้
1.5 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอนเงิน
1.5.1 บั ต รแต่ ล ะใบจะสามารถโอนเงิ น จากบั ญ ชี เ งิ น ฝากของผู ้ ใช้ บ ริ ก ารได้ เ ฉพาะบั ญ ชี ที่
ผู้ ใช้บริการได้ระบุไว้ตามค�ำขอออกบัตรใบดังกล่าวเท่านั้น ทั้งนี้การโอนเงินจะโอนเป็นจ�ำนวนเงินเท่าใดก็ ได้
แต่ไม่เกินจ�ำนวนเงินคงเหลือที่อยู่ในบัญชีเงินฝากตามที่ระบุในค�ำขอออกบัตร
1.5.2 การใช้บัตรโอนเงินนี้ธนาคารจะท�ำการหักบัญชีเงินฝากที่โอน และน�ำเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ที่รับโอนเงินภายในวันเดียวกัน
1.5.3 หากผู้ ใช้บริการประสงค์จะโอนเงินเข้าบัญชีใด ผู้ ใช้บริการจะต้องกดหมายเลขบัญชีที่จะ
รับโอนเงินให้ถูกต้อง ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดอันเกิดจากการกระท�ำของผู้ ใช้บริการเอง ผู้ ใช้บริการจะต้อง
รับผิดชอบเองโดยไม่สามารถเรียกร้องให้ธนาคารชดใช้เงินคืนได้
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1.5.4 หากใช้บัตรโอนเงินเป็นการโอนเงินข้ามจังหวัด ผู้ ใช้บริการจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใน
การโอนเงินข้ามจังหวัดตามอัตราที่ธนาคารประกาศก�ำหนดไว้
1.5.5 บัญชีที่รับโอนเงินจะต้องเป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแส
รายวันเท่านั้น
1.6 การใช้บัตรกับเครื่องเอทีเอ็ม หรือเครื่องเบิกเงินสดอัตโนมัติ ผู้ ใช้บริการจะได้รับใบบันทึกรายการ
ทุกครัง้ เว้นแต่การสอบถามยอดคงเหลือซึง่ ผู้ ใช้บริการจะไม่ได้รบั ใบบันทึกรายการ และการถอนเงินซึง่ ผู้ ใช้บริการ
สามารถเลือกรับใบบันทึกรายการหรือไม่ก็ ได้ กรณีใบบันทึกรายการหมด เครือ่ งเอทีเอ็มหรือเครือ่ งเบิกถอนเงินสด
อัตโนมัตจิ ะแจ้งเตือนให้ทราบ โดยผู้ ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ตอ่ ไป เว้นแต่การโอนเงินเข้าบัญชี หากใบบันทึก
รายการหมด ธนาคารจะไม่ท�ำรายการโอนเงินให้แต่อย่างใด
1.7 การใช้บริการผ่านเครื่องเอทีเอ็มทุกครั้ง ผู้ ใช้บริการจะต้องกดรหัสประจ�ำบัตร (PIN) ให้ถูกต้อง
หากผู้ ใช้บริการกดรหัสประจ�ำบัตร (PIN) ไม่ถูกต้องเกินกว่าจ�ำนวนครั้งตามที่ธนาคารก�ำหนด ธนาคารมีสิทธิ
ยึดหรือคืนบัตรและผู้ ใช้บริการจะต้องติดต่อกับธนาคารโดยเร็ว
1.8 ผู้ ใช้บริการมีหน้าที่ดังนี้
1.8.1 ระมัดระวังเก็บรักษาบัตรและใบแจ้งรหัสประจ�ำบัตร (PIN) ไว้ ในที่ปลอดภัยและเป็น
ความลับ เพื่อมิให้ตกไปอยู่ในความครอบครองของผู้อื่น และจะต้องไม่แจ้งหรือเปิดเผยรหัสประจ�ำบัตร (PIN)
ให้ผู้อื่นทราบ และ/หรือ ไม่โอนหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัตรไม่ว่ากรณีใดๆ เป็นอันขาด
1.8.2 ถ้าหากบัตรสูญหายหรือตกไปอยู่ในความครอบครองของผู้อื่นผู้ ใช้บริการจะต้องรีบแจ้ง
ให้ธนาคารทราบทันทีทางโทรศัพท์ หรือโดยวิธีการอื่นที่ธนาคารก�ำหนด และธนาคารจะระงับการใช้บัตรของ
ผู้ ใช้บริการให้เรียบร้อยภายใน 5 นาที ผู้ ใช้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากการใช้บัตร
ภายหลังการรับแจ้ง แต่ผู้ ใช้บริการจะต้องรับผิดในจ�ำนวนเงินที่เกิดจากการใช้บัตรหลังจากที่ธนาคารทราบแล้ว
ไม่เกิน 5 นาที และหากธนาคารพิสูจน์ ได้ว่า ความเสียหายที่เกิดจากการใช้บัตรดังกล่าวเกิดจากการกระท�ำของ
ผู้ ใช้บริการ หรือผู้ ใช้บริการได้มีส่วนรู้เห็นด้วยหรือผู้ ใช้บริการประมาทเลินเล่อ ผู้ ใช้บริการตกลงรับผิดชอบใน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นทั้งสิ้น
1.9 ในกรณีที่ธนาคารสงสัยว่าบัตรจะถูกผู้อื่นน�ำไปใช้ โดยทุจริต ธนาคารจะยกเลิกบัตรทันที เพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ใช้บริการ โดยธนาคารจะออกบัตรใบใหม่ ให้แก่ผู้ ใช้บริการ และแจ้งให้
ผู้ ใช้บริการทราบเพื่อขอรับบัตรใหม่
1.10 ผู้ ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าการถอนเงินหรือการโอนเงินหรือการท�ำธุรกรรมหรือการใช้บริการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ได้กระท�ำผ่านเครื่องเอทีเอ็ม เครื่องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ เครื่องอื่นใดหรือช่องทาง
การให้ บ ริ ก ารอื่ น ใดที่ ธ นาคารก� ำ หนด หากได้ ก ระท� ำ ไปโดยใช้ บั ต รประกอบกั บ รหั ส ประจ� ำ บั ต ร (PIN) โดย
ถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าการเบิกถอนเงินหรือการโอนเงินหรือการท�ำธุรกรรมหรือการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าวสมบูรณ์ โดยผู้ ใช้บริการไม่ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ อีก
1.11 ผู้ ใช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ ใช้บริการ เพื่อชดใช้เงินตาม
จ�ำนวนทั้งหมดที่เกิดจากการที่มีผู้น�ำบัตร และ/หรือ รหัสประจ�ำบัตร (PIN) ของผู้ ใช้บริการไปใช้จนเกิดความ
เสียหาย ซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินคดีตามกฎหมาย ค่าทนายความตามอัตราที่ธนาคารตกลงว่าจ้าง
ทนายความ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามธนาคารได้จ่ายไปจริง
1.12 เมื่อผู้ ใช้บริการมีความประสงค์ จ ะเปลี่ ยนแปลงบั ญชี เงิ น ฝากที่ ใ ช้ ร ่ ว มกั บบั ต ร หรือประสงค์
จะยกเลิกการใช้บัตรให้ยื่นความจ�ำนงต่อสาขาของธนาคารซึ่งเป็นผู้ออกบัตร ซึ่งในการยกเลิกการใช้บัตร ผู้ ใช้
บริการมีสิทธิได้รับคืนค่าธรรมเนียมที่ผู้ ใช้บริการได้ช�ำระแก่ธนาคารแล้ว ณ สาขาเจ้าของบัญชีเงินฝากที่
ใช้ร่วมกับบัตรใบดังกล่าว โดยค�ำนวณคืนตามส่วนของเดือนที่ยังไม่ได้ ใช้บริการ (เศษของเดือนไม่นับเป็นเดือน)
ทั้งนี้ ธนาคารจะคืนเงินค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ผู้ ใช้บริการ
มีอยู่กับธนาคาร
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2. ภายใต้บังคับของข้อ 1.8.2 กรณีที่บัตรตกอยู่ในความครอบครองของบุคคลภายนอก และบุคคลนั้น
ได้ น� ำ บั ต รไปถอนเงินหรือโอนเงินไม่ว่า บุ ค คลดั ง กล่ าวจะกระท� ำ ไปด้ ว ยเจตนาทุ จ ริ ตหรื อ ไม่ก็ตาม ให้ถือว่า
ผู้ ใช้บริการได้ ใช้บัตรนั้นด้วยตนเอง และผู้ ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเอง
ทุกประการ
3. ผู้ ใช้บริการตกลงยินยอมช�ำระค่าธรรมเนียมการใช้บัตรและค่าธรรมเนียมอื่นตามอัตราและก�ำหนดเวลา
ที่ธนาคารประกาศและก�ำหนดไว้ โดยตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ ใช้บริการที่ได้ระบุไว้
กับธนาคาร หากธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บัตรหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดได้ บัตรจะไม่
สามารถใช้บริการบางประเภทได้ เช่น การถอนเงิน หรือโอนเงิน หรือบริการอื่นตามเงื่อนไขที่ธนาคารก�ำหนด
จนกว่าผู้ ใช้บริการจะน�ำเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้เพียงพอต่อการช�ำระค่าธรรมเนียม โดยในกรณีที่ผู้ ใช้บริการได้น�ำ
เงินเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวแล้ว ธนาคารจะกันเงินในบัญชีเงินฝากไว้เพื่อหักช�ำระค่าธรรมเนียมในเดือนถัดไป
ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ ู้ ใช้บริการได้เลือกช�ำระค่าธรรมเนียมการใช้บตั รเป็นรายปี หรือมากกว่า และเมือ่ ถึงก�ำหนด
วันช�ำระค่าธรรมเนียมปรากฏว่าเงินในบัญชีเงินฝากของผู้ ใช้บริการมีไม่พอให้หักช�ำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ผู้ ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเปลี่ยนก�ำหนดเวลาการช�ำระค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนได้ทันที โดยไม่ต้อง
แจ้งหรือขอความยินยอมจากผู้ ใช้บริการแต่อย่างใด โดยอัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศ
ก�ำหนด
4. บัตรเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร ธนาคารมีสิทธิระงับการใช้บัตร เพิกถอนการใช้บัตร หรือปฏิเสธ
การใช้บัตร หรือเรียกบัตรคืน ในกรณีดังต่อไปนี้
		 4.1 ผู้ใช้บริการโอนหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัตรแทน หรือบัตรตกไปอยู่ ในความครอบครองของ
บุคคลอื่น
		 4.2 เงินในบัญชี ไม่พอช�ำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่ธนาคารได้
		 4.3 หากธนาคารพิสูจน์ ได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริต
		 4.4 ผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามข้อตกลงฉบับนี้ หรือธนาคารทราบว่าผู้ใช้บริการถูกด�ำเนินคดี
ทางแพ่ง หรือคดีอาญา หรือคดีล้มละลาย หรือเป็นบุคคลที่ถูกค�ำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าผู้ใช้บริการได้กระท�ำทุจริตหรือกระท�ำผิดใดๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับธนาคาร
		 4.5 เมื่อผู้ใช้บริการเสียชีวิต
		 4.6 เมื่อธนาคารสงสัยว่าบัตรจะถูกผู้อื่นน�ำไปใช้โดยทุจริต ธนาคารจะยกเลิกบัตรทันทีและออก
บัตรใหม่ ให้แก่ผู้ใช้บริการเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ
5. นอกเหนือไปจากข้อตกลงและเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ผู้ ใช้บริการต้องปฏิบัติตามคู่มือผู้ ใช้บริการ
ซึ่งธนาคารจะส่งให้ผู้ ใช้บริการพร้อมกับบัตร และให้ถือว่าคู่มือผู้ถือบัตรดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง
และเงื่อนไขการใช้บริการบัตรตามข้อตกลงฉบับนี้ด้วย
6. ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อก�ำหนด และเงื่อนไขการใช้บัตร รวมตลอดไปถึงการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการได้ตามแต่จะเห็นสมควร หรือยกเลิกการให้บริการ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ใช้บริการ
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วน ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบทางจดหมายหรือ
ประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวัน ภาษาไทยที่แพร่หลายในประเทศล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน
และหากมีการแจ้งโดยประกาศหนังสือพิมพ์นั้น ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรซ�้ำอีก
ครั้งหนึ่ง และให้ถือว่าผู้ ใช้บริการได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ โดยผู้ ใช้บริการตกลงและ
ยินยอมสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
เงื่อนไขเฉพาะส�ำหรับการใช้บัตรเดบิต
1. ผู้ ใช้บริการต้องลงลายมือชื่อในช่องที่ก�ำหนดให้ด้านหลังบัตรเดบิตทันทีที่ ได้รับบัตร และผู้ ใช้บริการ
สามารถใช้บัตรเดบิตได้จนถึงวันหมดอายุของบัตรเดบิตตามที่ธนาคารก�ำหนด ผู้ ใช้บริการตกลงให้ธนาคารมีสิทธิ
ออกบัตรเดบิตใหม่เพื่อใช้ทดแทนบัตรเดบิตที่ ใกล้หมดอายุหรือหมดอายุแล้วได้ โดยธนาคารไม่ต้องขอความ
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ยินยอมจากผู้ ใช้บริการแต่อย่างใด เว้นแต่ผู้ ใช้บริการจะได้แจ้งยกเลิกการใช้บัตรเดบิตเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้ธนาคารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่บัตรเดบิตหมดอายุ
ในกรณีที่ผู้ ใช้บริการแจ้งยกเลิกบัตรเดบิตล่าช้ากว่าก�ำหนดเวลาในวรรคก่อน ผู้ ใช้บริการต้องช�ำระ
ค่าใช้จ่ายในการจัดท�ำบัตรเดบิตใหม่ให้แก่ธนาคารตามอัตราที่ธนาคารประกาศก�ำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ผู้ ใช้บริการสามารถใช้บัตรเดบิตในการท�ำธุรกรรมต่อไปนี้
2.1 ช�ำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการ เบิกถอนเงินสด หรือเพื่อการอื่นๆ ตามที่ก�ำหนด ณ จุดขาย
สินค้าหรือให้บริการ หรือจุดช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทแี่ สดงเครือ่ งหมายรับช�ำระด้วยบัตรเดบิตของธนาคารได้
โดยผู้ ใช้บริการตกลงปฏิบัติตามวิธีการใช้บัตรเดบิตตามที่ก�ำหนดไว้ ในข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือ ตามที่ธนาคาร
และ/หรือ นิติบุคคลซึ่งร่วมกันกับธนาคารในการออกบัตรเดบิตก�ำหนดและประกาศให้ทราบ
2.2 การท�ำธุรกรรมผ่านเครื่องเอทีเอ็มโดยใช้ร่วมกับรหัสประจ�ำบัตรที่ธนาคารออกให้แก่ผู้ ใช้บริการ
เช่น ถอนเงิน โอนเงิน ช�ำระค่าใช้จ่ายต่างๆ และอื่นๆ ตามที่ธนาคารก�ำหนด
3. ในการใช้บัตรเดบิตเบิกถอนเงิน ณ เคาน์เตอร์ของธนาคารหรือธนาคารสมาชิกอื่นๆ หรือช�ำระราคา
สินค้า และ/หรือ บริการ ผู้ ใช้บริการจะต้องมอบบัตรให้พนักงานของธนาคาร ธนาคารสมาชิก ผู้ขายสินค้า หรือ
ผู้ ให้บริการ (แล้วแต่กรณี) เพื่อน�ำไปจัดท�ำหลักฐานแสดงการถอนเงิน และ/หรือ ช�ำระค่าสินค้าหรือบริการ
โดยการใช้บัตรเดบิต โดยผู้ ใช้บริการจะต้องลงนามในหลักฐานดังกล่าวส่งมอบให้แก่พนักงานดังกล่าว และ
ผู้ ใช้บริการจะได้รับบัตรเดบิตคืนหลังจากนั้น
4. ในกรณีที่ผู้ ใช้บริการใช้บัตรเดบิตช�ำระค่าสินค้า บริการ และ/หรือ หนี้ใดๆ โดยวิธีการแจ้งหมายเลขบัตร
ไม่ว่าด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร หรือรูปแบบอื่นใดผ่านระบบโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ระบบส่งข้อความโทรศัพท์
มือถือ แฟกซ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่มีผลท�ำให้ผู้ขายสินค้า หรือผู้ ให้บริการเรียกเก็บเงินจากธนาคารนั้น
ผู้ ใช้บริการตกลงว่าเอกสารที่ผู้ขายสินค้าหรือผู้ ให้บริการดังกล่าวได้จัดท�ำขึ้นส�ำหรับการใช้บัตรเดบิตของ
ผู้ ใช้บริการ เป็นเอกสารที่ถูกต้องและผูกพันผู้ ใช้บริการโดยไม่จ�ำเป็นต้องมีลายมือชื่อของผู้ ใช้บริการปรากฏอยู่ใน
เอกสารดังกล่าวแต่ประการใด
แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ ใช้บริการใช้บัตรเดบิตช�ำระค่าสินค้า บริการ และ/หรือ หนี้ใดๆ โดยวิธีการ
แจ้งเลขหมายบัตร หากผู้ ใช้บริการทักท้วงว่าไม่ได้เป็นผู้สั่งซื้อสินค้า หรือไม่ได้เป็นผู้ขอรับบริการจากผู้ขายสินค้า
หรือผู้ ให้บริการดังกล่าว ธนาคารจะระงับการเรียกเก็บเงินจากผู้ ใช้บริการทันที หรือในกรณีท่ีธนาคารได้เรียก
เก็บเงินไปแล้ว ธนาคารจะคืนเงินจ�ำนวนดังกล่าวให้กับผู้ ใช้บริการทันที เว้นแต่ธนาคารจะพิสูจน์ ได้ว่าภาระหนี้
ที่เกิดขึ้นเป็นการกระท�ำของผู้ ใช้บริการเองและใช้สิทธิเรียกคืนจากผู้ ใช้บริการในภายหลัง
นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ ใช้บริการมีสิทธิตามสัญญาหรือกฎหมายที่จะยกเลิกการซื้อสินค้าหรือรับบริการ
สัญญาฉบับนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ ใช้บริการในการที่จะขอยกเลิกการซื้อสินค้าหรือรับบริการภายในระยะ
เวลา 45 วันนับแต่วันสั่งซื้อสินค้า หรือวันขอรับบริการ หรือภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันถึงก�ำหนดการ
ส่ ง มอบสิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร ในกรณี ที่ มี ก ารก� ำ หนดระยะเวลาส่ ง มอบสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
ถ้าผู้ ใช้บริการพิสูจน์ ได้ว่า ผู้ ใช้บริการไม่ได้รับสินค้า หรือไม่ได้รับบริการ หรือได้รับแต่ไม่ตรงตามก�ำหนดเวลา
หรือได้รับแล้วแต่ไม่ครบถ้วน หรือช�ำรุดบกพร่องหรือไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ โดยธนาคารจะระงับการเรียก
เก็บเงินจากผู้ ใช้บริการ หรือกรณีที่เรียกเก็บเงินไปแล้ว ถ้าเป็นการสั่งซื้อสินค้าหรือรับบริการภายในประเทศ
ธนาคารจะคืนเงินจ�ำนวนดังกล่าวให้กับผู้ ใช้บริการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ ใช้บริการแจ้ง ถ้าเป็น
การสั่งซื้อสินค้าหรือรับบริการจากต่างประเทศ ธนาคารจะคืนเงินจ�ำนวนดังกล่าวให้กับผู้ ใช้บริการภายในระยะ
เวลา 60 วัน นับแต่วันที่ผู้ ใช้บริการแจ้ง
อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ ใช้บริการทักท้วงรายการ โดยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือกระท�ำโดยทุจริต
ผู้ ใช้บริการต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับธนาคาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดทุกประการ
5. ในกรณีที่ผู้ ใช้บริการแสดงความประสงค์ขอรับใบแจ้งรายการการใช้บัตรเดบิต ธนาคารจะจัดส่งใบแจ้ง
รายการการใช้บัตรเดบิตให้แก่ผู้ ใช้บริการ ตามรูปแบบและวิธีการที่ธนาคารก�ำหนด โดยผู้ ใช้บริการมีหน้าที่
ตรวจสอบความถูกต้องของรายการใช้บัตร รายการการหักบัญชี และรายการอื่นใดที่ปรากฏในใบแจ้งรายการ
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ทุกครั้งที่ ได้รับใบแจ้งรายการซึ่งหากผู้ ใช้บริการพบว่ามีรายการใดที่ ไม่ถูกต้อง ผู้ ใช้บริการมีสิทธิทักท้วงภายใน
10 วันท�ำการนับแต่วันที่ผู้ ใช้บริการได้รับใบแจ้งรายการจากธนาคาร มิฉะนั้นจะถือว่ารายการต่างๆ ตามที่ปรากฏ
ในใบแจ้ ง รายการดังกล่า วถูกต้องแล้วทุ ก ประการ แต่ ทั้ ง นี้ ไม่ เป็ น การตั ดสิ ทธิ ข องผู ้ ใช้ บริก ารในภายหลัง
ถ้าผู้ ใช้บริการสามารถพิสูจน์ ได้ว่า รายการการใช้บัตรที่ระบุไว้ ในใบแจ้งรายการใดไม่ถูกต้อง ไม่ได้เป็นความผิด
หรือความบกพร่องของผู้ ใช้บริการ ผู้ ใช้บริการจะต้องทักท้วงรายการดังกล่าวภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน
นับแต่วันที่ผู้ ใช้บริการได้รับแจ้งรายการการใช้บัตรเดบิตจากธนาคาร
6. ผู้ ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ธนาคารรับผิดชอบในความเสียหาย หรือการช�ำรุดบกพร่อง หรือความ
ไม่พึงพอใจในสินค้า และ/หรือ บริการที่ผู้ ใช้บริการได้ ใช้บัตรเพื่อช�ำระไปแล้ว โดยเป็นหน้าที่ของผู้ ใช้บริการอันที่
จะต้องเรียกร้องเอากับผู้ขายสินค้าหรือผู้ ให้บริการเอง
7. ในกรณีที่มีการยกเลิกหรือแก้ไขราคาสินค้าหรือบริการที่ช�ำระโดยบัตรเดบิตแทนเงินสด ผู้ ใช้บริการจะ
ไม่รบั คืนเป็นเงินสด แต่จะได้รบั เงินคืนโอนเข้าบัญชีเงินฝาก โดยผูข้ ายสินค้า และ/หรือ บริการอาจจะขอบัตรเดบิต
จากผู้ ใช้บริการเพือ่ จัดท�ำหลักฐานการคืนเงิน ผู้ ใช้บริการจะได้รบั บัตรเดบิตคืนทันทีพร้อมส�ำเนาหลักฐานการคืนเงิน
8. ในกรณี ที่ ผู ้ ใช้ บ ริ ก ารใช้ บั ต รเดบิ ต ท� ำ รายการเป็ น สกุ ล เงิ น ต่ า งประเทศ ผู ้ ใช้ บ ริ ก ารยิ น ยอมเสี ย
ค่าธรรมเนียมในการท�ำรายการดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลที่เป็นผู้ ให้บริการเครื่องเอทีเอ็มหรือเครื่องบริการอื่นที่ใช้
ในการท�ำรายการตามอัตราที่นิติบุคคลนั้นก�ำหนด และยินยอมให้ธนาคารแปลงยอดเงินตามจ�ำนวนที่มีการ
ท�ำรายการและค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเงินสกุลบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามอัตราขายเงินสกุลนั้นตามที่
ธนาคารก� ำ หนด (โดยธนาคารอาจก� ำ หนดให้ ใช้ อั ต ราแลกเปลี่ ย นของธนาคาร และ/หรื อ Visa และ/หรื อ
MasterCard และ/หรือ นิติบุคคลอื่นที่ร่วมกับธนาคารในการให้บริการบัตรเดบิตก็ ได้) ณ วันที่มีการถอนเงิน
หรือท�ำรายการ และน�ำยอดเงินบาทที่คิดค�ำนวณได้จากอัตราแลกแปลี่ยนดังกล่าวมาหักบัญชีเงินฝาก
ข้อตกลงและเงื่อนไขส�ำหรับการใช้บริการโอนเงินตามค�ำสั่งอัตโนมัติ (Auto Fund Transfer (“AFT”))
1. ผู้ ใช้บริการตกลงใช้บริการโอนเงินตามค�ำสั่งอัตโนมัติที่ธนาคารเปิดให้บริการ โดยผู้ ใช้บริการตกลงว่า
หากวันที่ผู้ ใช้บริการขอให้ โอนเงินเฉพาะในคราวแรกตรงกับวันหยุดท�ำการธนาคาร ธนาคารจะโอนเงินตามค�ำสั่ง
ของผู้ ใช้บริการในวันท�ำการถัดไป และส�ำหรับการโอนเงินในคราวต่อไปธนาคารจะโอนเงินในวันทีผ่ ู้ ใช้บริการก�ำหนด
2. การโอนเงินตามค�ำสั่งโอนเงินอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากจะเกิดรายการโอนเงินตามจ�ำนวนเงินและ
รายละเอียดที่ระบุไว้ ในค�ำขอใช้บริการธนาคาร และผู้รับโอนจะได้รับเงินภายใน เวลา 24.00 น. ของวันเดียวกับ
วันที่โอน
3. ผู้ ใช้บริการยินยอมให้ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ
อันเกี่ยวกับการใช้บริการโอนเงินตามค�ำสั่งอัตโนมัติ และ/หรือ เกี่ยวกับหนี้ดังกล่าวตามอัตราที่ธนาคารก�ำหนด
โดยยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิหักหรือโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ ใช้บริการเพื่อช�ำระค่าธรรมเนียม และ/หรือ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่ธนาคารจนครบถ้วน อนึ่ง ในการหักหรือโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ ใช้บริการโดย
ผู้ ใช้บริการยอมผูกพันและตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่ธนาคารก�ำหนดทุกประการ
4. ผู้ ใช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิในการแก้ ไข/เพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการให้บริการหรือข้อตกลงใดๆ รวมทั้งอัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ใช้บริการของธนาคารได้ตามแต่ธนาคารจะเห็นควร โดยไม่ต้องแจ้งหรือขอความยินยอมจากผู้ ใช้บริการก่อน
แต่ ห ากการเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วท� ำ ให้ ผู ้ ใช้ บ ริ ก ารต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ ่ า ย หรื อ มี ภ าระความรั บ ผิ ด ชอบเพิ่ ม ขึ้ น
ผู้ ใช้บริการตกลงยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อธนาคารได้ประกาศหรือแจ้งการเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบ
และวิธีการที่ธนาคารก�ำหนดให้ผู้ ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน
5. ผู้ ใช้บริการรับทราบว่ารายการโอนเงินตามค�ำสัง่ โอนอัตโนมัติ และ/หรือ ค่าธรรมเนียมทีเ่ กิดขึน้ ธนาคาร
ไม่ตอ้ งแจ้งการท�ำรายการหักบัญชีและโอนเงินแก่ผู้ ใช้บริการแต่อย่างใด เนือ่ งจากจะปรากฏในรายการเคลือ่ นไหว
ทางบัญชีซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากเดียวกับที่ระบุไว้ข้างต้นตามค�ำขอใช้บริการธนาคาร โดยผู้ ใช้บริการจะตรวจสอบ
ค่าธรรมเนียมจ�ำนวนเงินโอนของบัญชีเงินฝากให้ถูกต้อง
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6. หากผู้ ใช้บริการตรวจพบรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีตามข้อ 5. ชึ่งปรากฏความผิดพลาด ผู้ ใช้บริการ
จะแจ้งไปยังธนาคาร ณ ที่สาขาธนาคารที่เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากของผู้ ใช้บริการทราบเพื่อให้แก้ไขข้อผิดพลาด
ทันที โดยผู้ ใช้บริการต้องให้ข้อมูลแก่ธนาคารดังต่อไปนี้ (1.) วันและเวลาที่ท�ำรายการ (2.) เลขที่บัญชีของ
ผู้ ใช้บริการและผู้เกี่ยวข้อง (3.) ประเภทของรายการ (4.) จ�ำนวนเงินที่โอนเข้าหรือออก
7. เมื่อเกิดการโอนเงินขึ้นและบัญชีปลายทางไม่ได้รับเงิน หรือได้รับเงินไม่ถูกต้องผู้ ใช้บริการจะแจ้งไปยัง
ธนาคาร ณ ที่สาขาที่เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากของผู้ ใช้บริการทันที พร้อมแจ้งข้อมูลและรายละเอียดการโอนเงิน
เช่น วันและเวลาที่ท�ำรายการ, เลขที่บัญชีของผู้ ใช้บริการและผู้เกี่ยวข้อง, ประเภทของรายการ, จ�ำนวนเงิน
ที่โอนเข้าหรือออกและผู้ ใช้บริการรับทราบว่าธนาคารจะด�ำเนินการหาสาเหตุนั้นโดยเร็ว โดยตรวจสอบชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี และข้อมูลอื่นๆ และรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีทั้งบัญชีที่โอนเงิน และบัญชีที่รับโอน หากธนาคาร
ตรวจสอบพบว่าการโอนเงินนัน้ ผิดพลาด ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบและด�ำเนินการแก้ไขรายการโอนเงินนัน้
ให้ถูกต้องทันที
8. ผู้ ใช้บริการได้ตรวจสอบ ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี วันที่โอนเงิน และจ�ำนวนเงินที่สั่งโอนที่ระบุบนใบค�ำขอ
ใช้บริการฯ ฉบับนี้แล้ว และยืนยันว่าถูกต้อง หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารได้จ่ายเงินตามข้อมูล
ดังกล่าว ผู้ ใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายแต่ฝ่ายเดียวทุกกรณี
9. หากผู้ ใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการโอนเงินตามค�ำสัง่ อัตโนมัติ ตามทีร่ ะบุในใบค�ำขอฯ ฉบับนี้
หรือเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ผู้ ใช้บริการจะมีค�ำสั่งแจ้งยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ธนาคารทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร ตามที่ธนาคารก�ำหนดให้แล้วเสร็จล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันท�ำการก่อนครบก�ำหนดวันโอน
เงินถัดไป
10. ธนาคารมีสิทธิยกเลิกการให้บริการโอนเงินตามค�ำสั่งอัตโนมัติโดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบ
ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
เงื่อนไขและข้อตกลงส�ำหรับการใช้บริการ Online Fund Transfer (“OFT”)
และ/หรือ Sweep Arrangement Maintenance (“SWEEP”)
1. ในกรณีทผ่ี ู้ ใช้บริการใช้บริการ Online Fund Transfer และ/หรือ Sweep Arrangement Maintenance
หากในวั น ที่ เ กิ ด รายการโอนเงิ น ปรากฏว่ า เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ข องธนาคารหรื อ ระบบการโอนเงิ น ขั ด ข้ อ ง
จนไม่สามารถให้บริการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ ผู้ ใช้บริการตกลงรับทราบว่าเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ที่ได้รับมอบหมายจากธนาคารจะด�ำเนินการโอนเงินให้แก่ผู้ ใช้บริการโดยวิธีการอื่นตามที่เห็นสมควร
2. ในกรณีที่ผู้ ใช้บริการสมัครใช้บริการ Online Fund Transfer ผู้ ใช้บริการตกลงว่า เมื่อมีการใช้จ่ายเงิน
ในบัญชีกระแสรายวันไม่ว่าในครั้งใดหรือคราวใดก็ตาม และปรากฏว่าจ�ำนวนเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
ของผู้ ใช้บริการมีไม่เพียงพอส�ำหรับใช้จ่ายในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันดังกล่าว ผู้ ใช้บริการขอให้ธนาคาร
ด�ำเนินการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ ใช้บริการโดยเรียงตามล�ำดับที่แจ้งไว้กับธนาคารตามจ�ำนวน
ที่ธนาคารจะเห็นสมควรไปยังบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของผู้ ใช้บริการ เพื่อให้พอส�ำหรับการใช้จ่ายเงินในบัญชี
กระแสรายวันดังกล่าว หากไม่มีเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ ใช้บริการ หรือมีไม่พอส�ำหรับการใช้จ่ายเงิน
ในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันดังกล่าว และ/หรือ ค่าธรรมเนียมได้ ธนาคารไม่จ�ำต้องโอนเงินแต่อย่างใด และ
ผู้ ใช้บริการรับทราบว่ารายการโอนเงินจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ในวันเดียวกันกับวันที่เงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
มีเงินไม่เพียงพอ
3. ในกรณีทผี่ ู้ ใช้บริการสมัครใช้บริการ Sweep Arrangement Maintenance ผู้ ใช้บริการรับทราบว่า ณ สิน้ วัน
กรณีเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันมีจ�ำนวนเงินเกินกว่ายอดเงินคงเหลือ 1,000 บาท หรือยอดเงินคงเหลือ
ขั้นต�่ำตามเงื่อนไขที่ธนาคารก�ำหนด ผู้ ใช้บริการขอให้ธนาคารด�ำเนินการโอนเงินส่วนที่เกินกว่ายอดเงินคงเหลือ
ขั้นต�่ำไปยังบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือ กรณีเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันมีจ�ำนวนเงินน้อยกว่า
ยอดเงินคงเหลือ 1,000 บาท หรือยอดเงินคงเหลือขั้นต�่ำตามเงื่อนไขที่ธนาคารก�ำหนด ผู้ ใช้บริการขอให้ธนาคาร
ด�ำเนินการโอนเงินส่วนที่ขาดจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และ/หรือ ในกรณีที่
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ผู้ ใช้บริการมีการใช้วงเงินเบิกเกินบัญชี ผู้ ใช้บริการขอให้ธนาคารด�ำเนินการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เพื่อช�ำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีก่อน
ทั้งนี้ รายการโอนเงินจะเกิดขึ้นในวันที่จ�ำนวนเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของผู้ ใช้บริการเกินกว่า
หรือต�่ำกว่ายอดเงินคงเหลือ 1,000 บาท หรือยอดเงินคงเหลือขั้นต�่ำตามเงื่อนไขที่ธนาคารก�ำหนด ณ สิ้นวัน
และจ�ำนวนเงินที่เกิดจากรายการโอนเงินดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามที่ธนาคารเห็นสมควร และผู้ ใช้บริการ
รับทราบว่าการโอนเงินจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ในวันเดียวกันกับวันที่เกิดรายการโอนเงินนั้น
4. ในการด�ำเนินการตามข้อ 2. และ ข้อ 3. ข้างต้น ผู้ ใช้บริการตกลงมอบอ�ำนาจให้ธนาคารมีอ�ำนาจในการ
จัดท�ำและลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินรวมทั้งให้ธนาคารมีอ�ำนาจในการมอบอ�ำนาจช่วงเพื่อ
กระท�ำการดังกล่าวแทนผู้ ใช้บริการได้ และผู้ ใช้บริการยอมรับว่าเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการโอนเงินดังกล่าว
ที่ธนาคารจะได้จัดท�ำแทนผู้ ใช้บริการหรือจัดท�ำขึ้นในนามของธนาคารเองนั้นมีความถูกต้องทุกประการ
5. ผู้ ใช้บริการตกลงช�ำระค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไปยังบัญชีเงินฝากกระแส
รายวัน (Online Fund Transfer) และ/หรือ การโอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวั น ของผู ้ ใช้ บ ริ ก าร (Sweep Arrangement Maintenance) ดั ง กล่ า วให้ แ ก่ ธ นาคารในอั ต รา
ค่าธรรมเนียมตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่มีการท�ำรายการตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ ในค�ำขอใช้บริการฯ และ
ข้อตกลงฉบับนี้โดยตรงให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ ใช้บริการซึ่งเป็นบัญชีเดียวกับที่ระบุ
ไว้ข้างต้นตามค�ำขอใช้บริการฯ เพื่อช�ำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่ธนาคารได้
ทั้งนี้ ผู้ ใช้บริการตกลงรับทราบว่า ค่าธรรมเนียมรายปีค�ำนวณนับจากวันที่ธนาคารได้อนุมัติการใช้บริการ
จนถึงวันครบรอบ 1 ปี นับแต่วันที่ธนาคารได้อนุมัติการใช้บริการ ส�ำหรับค่าธรรมเนียมในปีต่อไป ธนาคารจะหัก
เงินค่าธรรมเนียมจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ท�ำรายการโอนเงิน ณ วันที่เกิดรายการ Online Fund Transfer
และ/หรือ Sweep Arrangement Maintenance รายการแรกหลังจากวันครบรอบปีในแต่ละปี
6. ผู้ ใช้บริการตกลงให้ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมตามข้อ 5. และ/หรือ เงื่อนไข
หรือข้อตกลงใดๆ ตามค�ำขอนี้ ได้ตามที่ธนาคารประกาศก�ำหนด หากธนาคารมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ
เวลาไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน หรือตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
จะมีผลใช้บังคับแล้ว ให้ถือว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ ใช้บริการ
7. ส�ำหรับบริการ Online Fund Transfer ในกรณีที่หากมีการหักเงินค่าธรรมเนียมจากบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ที่ ใช้หักค่าธรรมเนียมแล้วจะท�ำให้ ไม่มียอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นั้น ผู้ ใช้บริการ
รับทราบว่าธนาคารจะไม่ท�ำการหักเงินค่าธรรมเนียม และไม่ท�ำรายการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ไปบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และ/หรือ ไม่ท�ำรายการใดๆ ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นั้น
8. ผู้ ใช้บริการรับทราบว่ารายการโอนเงินแบบ Online Fund Transfer และ/หรือ Sweep Arrangement
Maintenance และ/หรือ ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้น จะปรากฏในรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีของบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ผู้ ใช้บริการจะได้รับจากธนาคาร โดยผู้ ใช้บริการจะตรวจสอบ
ค่าธรรมเนียม จ�ำนวนเงินโอนของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากกระแสรายวันให้ถูกต้อง
9. ถ้าผู้ ใช้บริการได้ตรวจพบรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีตามข้อ 8. ซึ่งปรากฏความผิดพลาด ผู้ ใช้บริการ
จะแจ้งไปยังธนาคาร ณ ที่สาขาธนาคารที่เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
ของผู้ ใช้บริการทราบเพือ่ ให้แก้ไขข้อผิดพลาดทันที โดยผู้ ใช้บริการต้องให้ขอ้ มูลแก่ธนาคารดังต่อไปนี้ (1.) วันและ
เวลาที่ท�ำรายการ (2.) เลขที่บัญชีของผู้ ใช้บริการและของผู้ที่เกี่ยวข้อง (3.) ประเภทของรายการ (4.) จ�ำนวน
เงินที่โอนเข้าหรือออก
10. ในการใช้บริการโอนเงิน Online Fund Transfer และ/หรือ Sweep Arrangement Maintenance
บริการใดบริการหนึ่งดังกล่าวกับธนาคาร และบัญชีปลายทางไม่ได้รับเงิน หรือได้รับเงินไม่ถูกต้อง ผู้ ใช้บริการ
จะแจ้งธนาคารให้ทราบทันที พร้อมด�ำเนินการตามข้อ 9. ผู้ ใช้บริการรับทราบว่าธนาคารจะด�ำเนินการหาสาเหตุ
โดยเร็ว โดยตรวจสอบชื่อบัญชี เลขที่บัญชี และข้อมูลอื่นๆ ที่ระบุในใบค�ำขอนี้ และรายละเอียดเช็คที่สั่งจ่ายจน
ก่อให้เกิดรายการโอนที่ไม่ถูกต้อง และรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีทั้งบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และบัญชีเงินฝาก
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กระแสรายวันทีร่ ะบุตามใบค�ำขอนี้ ตลอดจนค�ำสัง่ แจ้งอายัดเช็คของผู้ ใช้บริการที่ได้แจ้งไว้แก่ธนาคาร หากธนาคาร
ตรวจสอบพบว่าการโอนเงินนั้นผิดพลาด ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบโดยเร็ว และธนาคารจะด�ำเนินการ
แก้ไขรายการนั้นให้ถูกต้องทันที
11. ผู้ ใช้บริการขอรับรองว่าได้ตรวจสอบ ชื่อบัญชี เลขที่บัญชีที่ระบุในใบค�ำขอใช้บริการฯ แล้ว และยืนยันว่า
ถูกต้องหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นแก่ธนาคาร อันเนื่องมาจากการที่ธนาคารด�ำเนินการโอนเงินจากบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ไปยังบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และ/หรือ โอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชี
เงินฝากกระแสรายวันตามค�ำขอฉบับนี้ ผู้ ใช้บริการขอรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไข
แต่ประการใดทั้งสิ้น
12. กรณีผู้ ใช้บริการประสงค์จะเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการบริการ Online Fund Transfer และ/หรือ
Sweep Arrangement Maintenance ผู้ ใช้บริการมีสิทธิเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการใช้บริการได้ โดยผู้ ใช้
บริการจะต้องแจ้งเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการใช้บริการกับธนาคารตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่
ธนาคารก�ำหนด
13. ธนาคารมีสทิ ธิยกเลิกให้บริการ Online Fund Transfer และ/หรือ Sweep Arrangement Maintenance
นี้ ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
14. ผู้ ใช้บริการรับทราบอยู่แล้วว่าการที่ผู้ ใช้บริการใช้บริการโอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และ
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามค�ำขอนี้ ผู้ ใช้บริการจะไม่ได้รับสิทธิยกเว้น ภาษีเงินได้ของดอกเบี้ยของบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ดังกล่าวตลอดไปจนกว่าผู้ ใช้บริการจะยกเลิกการใช้บริการโอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน โดยผู้ ใช้บริการจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ของดอกเบี้ยของบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์หลังจากที่ผู้ ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการดังกล่าว ทั้งนี้การยกเว้น ภาษีดอกเบี้ยดังกล่าว
อยู่ภายใต้เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายก�ำหนด
เงื่อนไขและข้อตกลงส�ำหรับการใช้บริการแจ้งผลการท�ำธุรกรรมทางการเงินอัตโนมัติ (SMS Alert)
1. เมื่อธนาคารอนุมัติการใช้บริการ SMS Alert แก่ผู้ ใช้บริการแล้ว ธนาคารจะส่งข้อความสั้น (Short
Message Service “SMS”) ยืนยันการใช้บริการไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ ใช้บริการตามหมายเลขโทรศัพท์
ที่ผู้ ใช้บริการแจ้งไว้กับธนาคารและผู้ ใช้บริการสามารถใช้บริการ SMS Alert ได้ทันทีที่ ได้รับ SMS ดังกล่าว
หากผู้ ใช้บริการไม่ได้รบั SMS ยืนยันการใช้บริการจากธนาคารภายใน 24 ชัว่ โมงขอให้ตดิ ต่อธนาคารทันที
2. ธนาคารจะแจ้งผลการท�ำธุรกรรมทางการเงินให้แก่ผู้ ใช้บริการโดยส่ง SMS ไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของผู้ ใช้บริการทุกครั้งที่ยอดเงินในบัญชีเงินฝาก และ/หรือ บัญชีตั๋วแลกเงิน (“บัญชี”) ของผู้ ใช้บริการมีการ
เปลี่ยนแปลงตามจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ผู้ ใช้บริการก�ำหนด ทั้งนี้ ผู้ ใช้บริการสามารถก�ำหนดจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำของ
แต่ละบัญชีแตกต่างกันได้ โดยจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำและสูงสุดที่ผู้ ใช้บริการสามารถก�ำหนดในการใช้บริการให้เป็นไป
ตามที่ธนาคารก�ำหนด
3. กรณีที่ผู้ ใช้บริการประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้รับ SMS จากธนาคาร ผู้ ใช้
บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทางช่องทางหนึ่งช่องทางใดตามที่ธนาคารก�ำหนด เมื่อธนาคารท�ำรายการ
เปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะส่ง SMS ยืนยันการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ ไปยังหมายเลขใหม่ของ
ผู้ ใช้บริการ หากผู้ ใช้บริการไม่ได้รับ SMS ดังกล่าวภายใน 24 ชั่วโมง ขอให้ติดต่อธนาคารทันที ในกรณีที่
ผู ้ ใช้ บ ริ ก ารไม่ ติ ด ต่ อ ธนาคารภายใน 24 ชั่ ว โมง ให้ ถื อ ว่ า การเปลี่ ย นแปลงหมายเลขโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่
ได้ด�ำเนินการเสร็จแล้ว
4. ผู้ ใช้บริการตกลงช�ำระค่าธรรมเนียม SMS Alert ให้แก่ธนาคารตามอัตราที่ธนาคารประกาศซึ่งอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารประกาศก�ำหนดเป็นคราวๆ โดยให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ผู้ ใช้บริการ
แจ้งไว้ ในวันทีธ่ นาคารก�ำหนดและแจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบ ทัง้ นี้ ธนาคารมีสทิ ธิเปลีย่ นแปลงวันทีห่ กั บัญชีเงินฝากได้
โดยจะแจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบล่วงหน้า หากธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมได้ 2 ครั้ง ติดต่อกัน
ธนาคารมีสิทธิยกเลิกการให้บริการ SMS Alert ได้ทันที และธนาคารจะส่ง SMS แจ้งการยกเลิกการให้บริการ
ไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ ใช้บริการ
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5. ผู้ ใช้บริการสามารถยกเลิกบริการนี้ ได้ โดยติดต่อที่ส�ำนักงานธนาคารทุกแห่งหรือวิธีการอื่นตามที่
ธนาคารก�ำหนดและธนาคารจะส่ง SMS ยืนยันการยกเลิกการใช้บริการไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ ใช้บริการ
หากผู้ ใช้บริการไม่ได้รับ SMS ภายใน 24 ชั่วโมงขอให้ติดต่อธนาคารทันที โดยธนาคารสงวนสิทธิที่จะไม่คืนเงิน
ค่าธรรมเนียมที่ได้รับช�ำระไว้แล้ว
6. ผู้ ใช้บริการยอมรับว่า SMS ที่ธนาคารส่งให้เป็นเพียงการแจ้งข้อมูลจากธนาคารให้ผู้ ใช้บริการทราบถึง
ผลการท�ำธุรกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นกับบัญชีของผู้ ใช้บริการเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงหรือเป็นหลักฐาน
ประกอบการท�ำธุรกรรมใดๆ ผู้ ใช้บริการควรน�ำสมุดบัญชีมาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและบันทึกรายการ
การท�ำธุรกรรมที่เกิดขึ้นที่ส�ำนักงาน/สาขาของธนาคารต่อไป
7. ในกรณีเอกสารหลักฐาน และ/หรือ เลขที่บัญชีของผู้ ใช้บริการเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามให้
ถือว่าการใช้บริการ SMS Alert ยังคงมีผลใช้บังคับกับบัญชีท่ีได้มีการเปลี่ยนแปลง เอกสารหลักฐาน และ/หรือ
เลขที่บัญชีดังกล่าวด้วยทุกประการ
8. ผู้ ใช้บริการตกลงว่าธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ ใช้บริการอันเนื่อง
มาจากการใช้บริการ SMS Alert หรือความไม่ถูกต้องของข้อมูล และ/หรือ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม และไม่ต้อง
รับผิดในความขัดข้อง ล่าช้า ผิดพลาดของระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคาร หรือของผู้ ให้บริการระบบโทรศัพท์
เคลื่อนที่แต่อย่างใด โดยผู้ ใช้บริการจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวจากธนาคารแต่อย่างใดทั้งสิ้น
9. ธนาคารสงวนสิทธิที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ SMS Alert และ/หรือ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการ และ/หรือ ช่องทางการให้บริการ SMS Alert และ/หรือ ยกเลิกการให้บริการ
SMS Alert บางส่วนหรือทั้งหมดเมื่อใดก็ ได้ กรณีท�ำให้ลูกค้าผู้ ใช้บริการเสียประโยชน์ ธนาคารจะประกาศ
และ/หรือ แจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
เงื่อนไขและข้อตกลงส�ำหรับการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านบริการ Thanachart i-Net
และ Thanachart Connect
1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้บริการ
1.1 ธนาคารตกลงให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยธนาคารได้จดั ท�ำเว็บไซต์ธนชาต (Thanachartbank.co.th)
ส� ำ หรั บ การให้ บ ริ ก าร Thanachart iNet (ต่ อ ไปนี้ จ ะเรี ย กว่ า “บริ ก าร Thanachart iNet”) และจั ด ท� ำ 
แอพพลิเคชั่นส�ำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับการใช้บริการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า
“บริการ Thanachart Connect”) เพื่อให้บริการธุรกรรมทางการเงิน บริการต่างๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก
และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคาร และ/หรือ บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต เช่น การแสดงรายการบัญชี
โอนเงิน ช�ำระค่าสินค้าและบริการ บริการซื้อขายและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริการทางการเงินอื่นๆ ที่ธนาคาร
จะก�ำหนดขึน้ ในภายหน้า และเพือ่ น�ำเสนอรายละเอียดผลิตภัณฑ์ทางการเงิน รวมทั้งเป็นช่องทางเพิ่มเติมในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ ใช้บริการกับธนาคาร และ/หรือ บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต
1.2 ผู้ ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการ Thanachart iNet และ/หรือ บริการ Thanachart Connect
ผ่านสาขาของธนาคาร หรือสมัครใช้บริการผ่านช่องทางอื่นตามวิธีการที่ธนาคารก�ำหนด ผู้ที่ไม่ได้สมัครใช้บริการ
ผ่านสาขาธนาคารอาจไม่สามารถใช้บริการธุรกรรมบางประเภทได้ดว้ ยเงือ่ นไขบางประการ อย่างไรก็ดี ผู้ ใช้บริการ
สามารถสมัครใช้บริการประเภทต่างๆ เพิม่ เติมได้ โดยสมัครใช้บริการผ่านสาขาธนาคาร หรือช่องทางอืน่ ทีธ่ นาคาร
ก�ำหนดต่อไป
1.3 ผู้ ใช้บริการสามารถใช้บริการโอนเงินผ่านบริการ Thanachart iNet และ/หรือ บริการ Thanachart
Connect ภายใต้เงื่อนไขและวงเงินที่ธนาคารก�ำหนด ดังนี้
1.3.1 กรณีโอนเงินระหว่างบัญชีของผู้ ใช้บริการเอง ผู้ ใช้บริการสามารถใช้บริการโอนเงินได้
โดยไม่จ�ำกัดวงเงิน
1.3.2 กรณีโอนเงินต่างพื้นที่ ข้ามจังหวัด หรือนอกเขตกรุงเทพฯ ส�ำหรับภายในธนาคารและ
ระหว่างธนาคารกับธนาคารอื่น ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ ใช้บริการตามที่ธนาคารก�ำหนดและผู้ ใช้บริการ
จะสามารถท�ำรายการภายในวงเงินที่ธนาคารก�ำหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของธนาคาร
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1.3.3 กรณี โ อนเงิ น ระหว่ า งประเทศ ธนาคารจะให้ บ ริ ก ารเฉพาะการใช้ บ ริ ก ารผ่ า นบริ ก าร
Thanachart iNet เท่านั้น โดยธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมส�ำหรับการให้บริการดังกล่าวจากผู้ ใช้บริการในอัตรา
ตามที่ธนาคารก�ำหนดและสามารถท�ำรายการได้ ในวงเงินและเงื่อนไขที่ธนาคารก�ำหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้อง
กับบริการนั้นๆ ของธนาคาร
1.3.4 กรณีโอนเงินเพื่อช�ำระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้า/บริการ (Bill Payment) ผู้ ใช้บริการ
สามารถใช้บริการได้เฉพาะการช�ำระเงินค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้า/บริการทีผ่ ู้ ให้บริการสาธารณูปโภค ผูข้ ายสินค้า
หรือผู้ ให้บริการดังกล่าวมีขอ้ ตกลงกับธนาคาร และธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ ใช้บริการตามทีธ่ นาคารก�ำหนด
1.3.5 ผู้ ใช้บริการสามารถท�ำรายการได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ส�ำหรับการท�ำรายการโอนเงิน
ระหว่างบัญชีภายในธนาคารและการท�ำรายการโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารกับธนาคารอืน่ เว้นแต่กรณีทธี่ นาคาร
ไม่สามารถให้บริการได้ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบล่วงหน้า หรือในกรณีที่ระบบด�ำเนินการปรับปรุง แก้ไข
ระหว่างวัน ซึง่ ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ ใช้บริการจะไม่สามารถท�ำรายการได้ (โปรดศึกษาข้อมูลการให้บริการที่ FAQ)
1.3.6 ผู้ ใช้บริการมีสิทธิได้รับหลักฐานการโอนเงินเมื่อมีการโอนเงินแล้ว โดยผู้ ใช้บริการสามารถ
ตรวจสอบรายงานการท�ำธุรกรรมได้ตามช่องทางที่ได้ ใช้บริการ และ/หรือ ธนาคารจะส่งรายงานดังกล่าวในรูปแบบ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ไปยัง E-mail ของผู้ ใช้บริการ โดยผู้ ใช้บริการจะสามารถพิมพ์รายงานนั้นไว้เป็นหลักฐาน
การโอนเงินได้ และสามารถเรียกดูรายงานโอนเงินดังกล่าวย้อนหลังได้ผา่ นทางช่องทางทีผ่ ู้ ใช้บริการได้ ใช้บริการ
1.3.7 ในกรณีที่มีการท�ำรายการโอนเงินผ่านบริการ Thanachart iNet ไว้ล่วงหน้า ผู้ ใช้บริการ
สามารถยกเลิกรายการดังกล่าวได้เองผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของธนาคาร
1.3.8 บริการ Thanachart iNet และ/หรือ บริการ Thanachart Connect เป็นเพียงช่องทาง
ในการแสดงผลข้อมูลจากระบบต่างๆ ของธนาคารที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นในการแสดงผลข้อมูล
ดังกล่าว ผู้ ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่สาขาธนาคาร หรือ Contact Center
2. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้รหัสประจ�ำตัวส�ำหรับบริการ Thanachart iNet และ Thanachart Connect
2.1 ในกรณีทผี่ ู้ ใช้บริการสมัครการใช้บริการผ่านสาขา ผู้ ใช้บริการต้องเก็บรักษาเลขรหัสประจ�ำตัวแรกเข้า
(“Temporary Username”) และรหัสผ่านแรกเข้า (“Temporary Password”) ส�ำหรับการเข้าระบบครั้งแรก
ไว้เป็นความลับเฉพาะตัวโดยจะไม่แจ้งให้ผู้ ใดทราบ ในกรณี Temporary Username และ/หรือ Temporary
Password สูญหายหรือมีบุคคลอื่นล่วงรู้ก่อนการเข้าสู่ระบบครั้งแรก ผู้ ใช้บริการต้องแจ้งระงับทันที โดยสามารถ
ติดต่อได้ทที่ กุ สาขาของธนาคารหรือช่องทางทีธ่ นาคารก�ำหนด และธนาคารจะระงับ Temporary Username และ
Temporary Password ให้ทนั ที โดยผู้ ใช้บริการจะได้รบั Temporary Username และ Temporary Password ใหม่
ทั้งนี้ หลังจากผู้ ใช้บริการท�ำการสมัครใช้บริการแล้วต้องท�ำการ Log in (First time log in) โดยใช้
Temporary Username และ Temporary Password ที่ธนาคารก�ำหนดให้ภายใน 15 วัน ส�ำหรับบริการ
Thanachart iNet และภายใน 48 ชั่วโมงส�ำหรับบริการ Thanachart Connect นับจากวันที่ ได้ท�ำการสมัคร
หากเกินจากเวลาทีก่ ำ� หนดดังกล่าวผู้ ใช้บริการจะต้องท�ำการขอ Temporary Username และ Temporary Password
เพื่อสมัครใช้บริการใหม่เท่านั้น
2.2 กรณีทผี่ ู้ ใช้บริการสมัครใช้บริการผ่านช่องทางอืน่ ๆ ทีธ่ นาคารก�ำหนด ผู้ ใช้บริการจะได้รบั ชือ่ ผู้ ใช้งาน  
(Username) และรหัสผ่าน (Password) ผ่านช่องทางอื่นๆ ที่ธนาคารก�ำหนดซึ่งผู้ ใช้บริการอาจจะไม่สามารถใช้
บริการธุรกรรมบางประเภทได้
2.3 ผู้ ใช้บริการต้องเก็บรักษาชื่อผู้ ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) และรหัสแบบ
ใช้งานครั้งเดียว (One Time Password (OTP)) ที่ได้รับผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ไว้เป็นความลับเฉพาะตัวเท่านั้น
และไม่แจ้งให้ผู้ ใดทราบ ในกรณีที่มีบุคคลอื่นล่วงรู้รหัสผ่าน (Password) หรือผู้ ใช้บริการประสงค์จะเปลี่ยน
รหัสผ่าน (Password) ผู้ ใช้บริการสามารถแจ้งอายัดชื่อผู้ ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ได้
ณ ช่องทางตามที่ทางธนาคารก�ำหนดและมีสิทธิเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ตนเองเมื่อใดก็ ได้ผ่านทางเว็บไซต์
หรือตามวิธีอื่นใดที่ธนาคารก�ำหนด
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2.4 กรณีเกิดรายการโอนเงินผ่านบริการ Thanachart iNet และ/หรือ บริการ Thanachart Connect
อันเนื่องจากชื่อผู้ ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของผู้ ใช้บริการสูญหายหรือถูกโจรกรรม
ผู้ ใช้บริการยินยอมรับผิดตามจ�ำนวนเงินโอนนั้นที่เกิดก่อนธนาคารจะด�ำเนินการอายัดหรือระงับรหัสดังกล่าว
แล้วเสร็จ
2.5 ในกรณีที่ผู้ ใช้บริการใช้รหัสผ่าน (Password) ผิดเกิน 5 ครั้ง ธนาคารจะระงับการใช้บริการ
Thanachart iNet และ/หรือ บริการ Thanachart Connect ทันทีเป็นการชั่วคราว และในกรณีนี้หากผู้ ใช้บริการ
ประสงค์จะใช้บริการต่อไป ผู้ ใช้บริการจะต้องด�ำเนินการติดต่อกับธนาคารเพื่อยื่นค�ำขอ Reset Password
2.6 ผู้ ใช้บริการจะไม่นำ� โทรศัพท์เคลือ่ นทีห่ รืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ทมี่ กี ารดัดแปลงระบบปฏิบตั กิ าร
มาใช้กบั แอพพลิเคชัน่ ของธนาคาร โดยผู้ ใช้บริการรับทราบว่าการด�ำเนินการดังกล่าวอาจมีผลท�ำให้เกิดความเสีย่ ง
ต่อการโจรกรรมข้อมูล ทัง้ นี้ ผู้ ใช้บริการตกลงว่ากรณีทมี่ กี ารน�ำอุปกรณ์ดงั กล่าวมาใช้งาน หากเกิดความเสียหายใดๆ
แก่ผู้ ใช้บริการ ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น
3. หลักเกณฑ์ความรับผิด
3.1 เว้นแต่ที่ก�ำหนดไว้ ในข้อตกลงนี้ ผู้ ใช้บริการตกลงว่า ธนาคารไม่จ�ำเป็นต้องรับผิดชอบในความ
เสียหายใดๆ อันเกิดแก่ผู้ ใช้บริการไม่วา่ จะโดยประการใดอันเนือ่ งมาจากการใช้บริการผ่านบริการ Thanachart iNet
และ/หรือ บริการ Thanachart Connect ของธนาคาร
3.2 ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคาร หรือระบบไฟฟ้า หรือระบบการติดต่อสื่อสารขัดข้อง
เป็นเหตุให้บริการของธนาคารขัดข้องจนผู้ ใช้บริการไม่สามารถใช้ หรือรับบริการได้แล้ว ผู้ ใช้บริการตกลงจะ
ไม่ยกเอาสาเหตุขัดข้องดังกล่าวเรียกร้องให้ธนาคารรับผิดชอบแต่ประการใดทั้งสิ้น
4. กรณีผู้ ใช้บริการน�ำรูปภาพ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายใดๆ ของบุคคลอื่นมาใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาต
หรือโดยผิดกฎหมายผ่านช่องทางการให้บริการต่างๆ ของธนาคาร ผู้ ใช้บริการตกลงรับผิดชอบในความเสียหายที่
เกิดขึ้นทั้งหมด โดยธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในการกระท�ำดังกล่าวและหากธนาคารได้รับความเสียหายใดๆ
ผู้ ใช้บริการตกลงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ธนาคารจนครบถ้วน
5. ผู้ ใช้บริการตกลงช�ำระค่าธรรมเนียม ค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ Thanachart iNet และ/หรือ
บริการ Thanachart Connect รวมทั้ง บริการอื่นใดที่ผู้ ใช้บริการได้สมัครใช้บริการผ่านบริการ Thanachart iNet
และ/หรือ บริการ Thanachart Connect ตามที่ธนาคารประกาศก�ำหนด และแจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบผ่าน
ช่องทางการให้บริการต่างๆ ของธนาคาร
6. ผู้ ใช้บริการอาจระงับ หรือยกเลิกการใช้บริการ Thanachart iNet และ Thanachart Connect ได้ โดย
การติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและด�ำเนินการระงับ หรือยกเลิกการใช้บริการได้ ณ ที่ท�ำการสาขา
ของธนาคารทุกสาขา หรือช่องทางอื่นที่ธนาคารก�ำหนด
7. กรณีที่การใช้บริการมีผลให้ต้องมีการหักเงิน โอนเงิน หรือด�ำเนินการใดๆ กับบัญชีเงินฝาก เงินกู้ หรือ
บัตรเครดิต หรือบัญชีกองทุนของผู้ ใช้บริการ ผู้ ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารด�ำเนินการดังกล่าวกับบัญชี
ทุกประเภทของผู้ ใช้บริการที่มีอยู่กับธนาคารตามข้อก�ำหนด เงื่อนไข และวิธีการที่ธนาคารก�ำหนดได้ทันที
ในกรณีที่เงินในบัญชีดังกล่าวไม่พอให้ธนาคารด�ำเนินการหักเงินหรือโอนเงิน ผู้ ใช้บริการตกลงให้ธนาคารยกเลิก
ค�ำสั่งหักเงินหรือโอนเงินในคราวนั้นได้ทันที
8. ในกรณีเลขทีบ่ ญ
ั ชีของผู้ ใช้บริการ/หรือบัญชีใดๆ ทีผ่ ู้ ใช้บริการได้ทำ� รายการผ่านบริการ Thanachart iNet
และ/หรือ บริการ Thanachart Connect ได้เปลี่ยนแปลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ข้อก�ำหนด และเงื่อนไขตาม
ค�ำขอนี้ยังคงมีผลใช้บังคับส�ำหรับบัญชีที่เปลี่ยนแปลงเลขที่นั้นด้วยทุกประการ
9. ในการส่งเอกสารหรือหนังสือ การแจ้งหรือการบอกกล่าวใดๆ เกีย่ วกับบริการ Thanachart iNet และ/หรือ
บริการ Thanachart Connect ให้ผู้ ใช้บริการ นอกจากการส่งทางไปรษณีย์หรือให้คนน�ำส่งตามที่อยู่ที่ผู้ ใช้บริการ
แจ้งแก่ธนาคารแล้ว ธนาคารอาจส่งทาง E-mail ตาม E-mail address ที่ผู้ ใช้บริการแจ้งให้ธนาคารทราบ
หรือส่งทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ ใช้บริการแจ้งให้ธนาคารทราบ หรือช่องทางอื่นใดที่ธนาคาร
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เห็นสมควร และให้ถือว่าผู้ ใช้บริการได้รับทราบข้อความในเอกสารหรือหนังสือนั้นแล้ว รวมทั้งตกลงว่าข้อมูล
เอกสาร และ/หรื อ หนั ง สื อ ที่ ธ นาคารจั ด ส่ ง ให้ ผู ้ ใช้ บ ริ ก ารด้ ว ยวิ ธี ก ารดั ง กล่ า วนั้ น มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ได้ ร ะหว่ า ง
ผู้ ใช้บริการและธนาคาร
10. ผู้ ใช้บริการยินยอมผูกพันและตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการ Thanachart iNet และ/หรือ
บริการ Thanachart Connect ตามที่ก�ำหนดในข้อตกลงนี้และที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์ และ/หรือ แอพพลิเคชั่น
ของธนาคาร รวมทั้งคู่มือ และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการที่ธนาคารจะประกาศ หรือเผยแพร่ ทั้งที่
มีอยู่ในขณะนี้ และที่จะเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า ทั้งนี้ ให้ถือว่าข้อตกลง เงื่อนไข รวมทั้งคู่มือ
และ/หรือ เอกสารใดๆ ทีเ่ กีย่ วกับการใช้บริการดังกล่าวเป็นส่วนหนึง่ ของข้อตกลงและเงือ่ นไขการให้บริการนีด้ ว้ ย
11. ธนาคารมีสิทธิแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ Thanachart iNet
และ/หรือ บริการ Thanachart Connect ได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบ
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน โดยประกาศหรือแจ้งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวไว้ ณ สาขาของธนาคาร หรือหน้าเว็บไซต์
ของธนาคาร หรือแจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบตามวิธีการที่ระบุไว้ ในเงื่อนไขและข้อตกลงนี้
ในกรณีทกี่ ารแก้ไขเปลีย่ นแปลง หรือเพิม่ เติมเงือ่ นไขและข้อตกลงการให้บริการดังกล่าวมีผลให้ผู้ ใช้บริการ
ต้องเสียค่าใช้จา่ ย หรือมีภาระความรับผิดชอบเพิม่ ขึน้ หากธนาคารไม่ได้รบั แจ้งการคัดค้านการแก้ไขเปลีย่ นแปลง
หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ ใช้บริการภายใน 15 วัน
นับจากวันที่ธนาคารประกาศหรือแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ ใช้บริการทราบ ให้ถือว่าผู้ ใช้บริการยินยอมผูกพันตาม
เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมดังกล่าวทุกประการ
12. ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ หรือยกเลิกการให้บริการ Thanachart iNet และ/หรือ บริการ Thanachart
Connect เมื่อใดก็ ได้ โดยแจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน เว้นแต่กรณีที่ธนาคารเห็นว่า
มี ก ารใช้ บ ริ ก ารหรื อ การสมั ค ร Thanachart iNet และ/หรื อ บริ ก าร Thanachart Connect ในกิ จ การ
หรือธุรกรรมที่มีลักษณะผิดปกติที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายหรืออาจเป็นการขัดต่อกฎหมาย เป็นการฉ้อฉล
หรือทุจริต หรือผู้ ใช้บริการไม่ได้เข้าใช้บริการ Thanachart iNet และ/หรือ บริการ Thanachart Connect
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน หรือมีเหตุจ�ำเป็นอื่นใดที่ธนาคารไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ ธนาคารมีสิทธิ
ระงับหรือยกเลิกการให้บริการ Thanachart iNet และ/หรือ บริการ Thanachart Connect โดยธนาคาร
จะแจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบโดยเร็ว
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