
 

                                                                                                                            หน้า 1/3                                                                                                               ส าหรับลกูค้า  

 

                                       ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเงนิฝาก 
 

ผู้ฝากซึง่ได้ลงนามในค าขอเปิดบญัชีและขอใช้บริการของธนาคาร ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “ค าขอ” ตกลงยินยอมผกูพนัและปฎบิตัิตามข้อตกลงนี ้กบัธนาคาร
ไทยเครดิต เพ่ือรายยอ่ย จ ากดั (มหาชน) ซึง่ตอ่ไปจะเรียกวา่ “ธนาคาร”  ดงัตอ่ไปนี ้ 

1.ผู้ฝากตกลงผูกพนัและปฏิบตัิตามเงื่อนไขในการเปิดบญัชีเงินฝากนีแ้ละเงื่อนไขอ่ืนๆ  ประกาศอตัราดอกเบีย้เงินฝาก รวมถึง ระเบียบวิธีปฏิบตัิอ่ืนๆ ของ
ธนาคาร ตามที่ธนาคารก าหนดไว้ส าหรับเงินฝากแต่ละประเภท พร้อมทัง้เอกสารหรือหนังสือใดๆ เก่ียวการเปิดบญัชีเงินฝาก ซึ่งธนาคารได้มอบหรือส่งให้แก่ผู้ฝาก 
รวมทัง้เงื่อนไขหรือเอกสารหรือหนงัสือที่ธนาคารจะประกาศเพ่ิมเติมตอ่ไปในภายภาคหน้า โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการเปิดบญัชีเงินฝากนีด้้วย ทัง้นี ้หากมี
ความเสียหายใด ๆ เกิดขึน้อนัเน่ืองมาจากการที่ผู้ฝากไมป่ฏิบตัิตามเงื่อนไขดงักลา่วผู้ฝากตกลงยินยอมรับผิดชอบทกุประการ 

2.ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการใช้บริการของธนาคารตามใบค าขอนี ้รวมทัง้อตัราค่าธรรมเนียม  และ /หรือ 
คา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ในการใช้บริการของธนาคารได้ตามแตธ่นาคารจะเห็นสมควร 

3.ในการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ผู้ฝากจะต้องเปิดบัญชีโดยการฝากเงินตามจ านวนขัน้ต ่าที่ธนาคารก าหนด และ ผู้ฝากรับทราบว่าผู้ ฝากต้องกรอก
ข้อมลู หรือ ให้ข้อมลูรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีและค าขอใช้บริการที่เป็นจริงโดยครบถ้วน และระบเุงื่อนไขข้อตกลงในการฝากเงินพร้อมทัง้ให้ตวัอย่างลายมือชื่อ
ไว้กับธนาคาร  หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูรายละเอียดตลอดจนเง่ือนไขข้อตกลงในการฝากเงินและ/หรือ ตวัอย่างลายมือชื่อ ผู้ฝากต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรพร้อมให้ข้อมลูรายละเอียดตวัอย่างลายมือชื่อ และ/หรือ เง่ือนไขข้อตกลงในการฝากเงินที่ต้องการเปลี่ยนแปลงนัน้แก่ธนาคาร ทัง้นีห้ากผู้ฝากยงัมิได้แจ้ง
การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวแก่ธนาคาร ถือวา่ ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารด าเนินการไปตามข้อมลูรายละเอียดตวัอยา่งลายมือชื่อและ/หรือ เงื่อนไขข้อตกลงในการฝากเงิน
เดิมที่ผู้ฝากได้ให้ไว้แก่ธนาคารโดยไมถื่อวา่ธนาคารได้ด าเนินการผิดเงื่อนไขข้อตกลงในการฝากเงินที่ผู้ฝากได้ให้ไว้แตอ่ยา่งใด  

4.ในการที่ผู้ฝากขอให้ธนาคารเปิดบญัชีเงินฝากโดยใช้ชื่อซึง่ไมใ่ชช่ื่ออนัแท้จริงของผู้ฝาก หรือนามแฝงในลกัษณะใด ๆ นัน้ ธนาคารมีสิทธิปฏิเสธไมเ่ปิดบญัชี
ที่ไมใ่ช้ชื่ออนัแท้จริงหรือนามแฝงได้ 

5.ในการฝากเงินโดยน าเช็ค และ/หรือ ตราสารอ่ืนที่เปลี่ยนมือได้ ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกรวมกันว่า “ตราสารการเงิน” มาฝากเข้าบญัชีเงินฝาก ผู้ฝากตกลงจะปฏิบตัิตาม
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

5.1 ผู้ฝากจะมีสิทธิถอนเงินตามตราสารการเงินที่ฝากเข้าในบญัชีได้  ก็ต่อเม่ือธนาคารเรียกเก็บเงินตามตราสารการเงิน และน าเงินเข้าบญัชีเงินฝากของ
ผู้ฝากเรียบร้อยแล้วเทา่นัน้ 

5.2 ในกรณีที่ธนาคารเรียกเก็บเงินตามตราสารการเงินไม่ได้ ธนาคารจะยกเลิกรายการรับฝากและแจ้งให้ผู้ฝากทราบเพ่ือมารับคืนตราสารการเงินจาก
ธนาคาร หากผู้ฝากไม่มารับตราสารการเงินกลบัคืน และเกิดความเสียหายขึน้ ผู้ฝากตกลงรับผิดชอบตอ่ความเสียหายดงักลา่วที่เกิดขึน้ทั ง้หมดแต่
เพียงผู้ เดียว  

5.3 ในกรณีที่ผู้ฝากซึง่เป็นบุคคลธรรมดาน าตราสารการเงินซึ่งสัง่จ่ายให้แก่นิติบคุคลใด ๆ มาฝากเข้าบญัชีสว่นตวัของผู้ฝาก  ธนาคารอาจปฏิเสธ    ไมย่อมรับ
ฝากก็ได้ แม้วา่ตราสารการเงินนัน้จะมีผลเป็นการสัง่จา่ยให้แก่ผู้ ถือหรือมีการสลกัหลงัโดยชอบของนิติบคุคลนัน้ ๆ แล้วก็ตาม 

5.4 ในการเรียกเก็บเงินตามตราสารการเงิน หากปรากฏในภายหลงัว่าผู้ฝากไม่มีสิทธิในตราสารการเงินนัน้ หรือมีสิทธิแต่เพียงบางส่วนอนัเป็นเ หตใุห้
ธนาคารต้องรับผิดชอบใช้เงินให้แก่ผู้ เป็นเจ้าของตราสารการเงินอนัแท้จริง หรือผู้หนึ่งผู้ ใดไป ผู้ฝากจะต้องใช้เงินให้แก่ธนาคารตามจ านวนที่ธนาคาร
ต้องเสียไปนัน้พร้อมทัง้ดอกเบีย้ในอตัราสงูสดุ  ส าหรับลกูค้าที่ปฏิบตัิผิดเงื่อนไขที่ธนาคารประกาศก าหนดภายใต้ประกาศของธนาคารแหง่ประเทศ
ไทย เร่ืองการก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบตัิในเร่ืองดอกเบีย้และสว่นลด ทัง้นีไ้ม่วา่จะเรียกอตัราดอกเบีย้ดงักล่าวว่าอตัราสงูสดุผิดเงื่อนไขหรือ
เรียกเป็นอ่ืนใดก็ตาม และอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารจะประกาศก าหนดเป็นครัง้คราว ๆ โดยไมต้่องได้รับความยินยอมจากผู้ฝากแตอ่ย่าง
ใดซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “อตัราสงูสดุผิดเงื่อนไข” นบัแตว่นัที่ธนาคารได้จา่ยเงินนัน้เป็นต้นไป 

6.การเขียนข้อความต่าง ๆ ลงในเอกสารเก่ียวกับการฝากหรือถอนเงินนัน้ ผู้ฝากจะต้องเขียนด้วยปากกาหรือหมึกที่ลบไม่ได้เท่านัน้ มิฉะนัน้ธนาคารไม่ต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 

7.ผู้ ฝากได้ทราบและเข้าใจดีแล้วว่า การฝากหรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารนัน้ นอกจากการติดต่อกับพนักงานที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร
ตามปกติแล้ว ยงัอาจท าได้โดยผ่านทางบริการอ่ืน ๆ ของธนาคาร เช่น การท าค าสัง่ประจ า การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ตา่ง ๆ หรือวิธีการอ่ืนใด            ที่ธนาคารจดัให้มีขึน้
ในภายภาคหน้าได้ด้วย ซึ่งในกรณีเหล่านีใ้ห้ถือว่ารายการที่ได้ท าตามเงื่อนไขแตล่ะบริการเป็นการถกูต้องและผกูพนัผู้ฝาก โดยไมต้่องท าเอกสารหรือหลกัฐานในการฝาก
หรือถอนแต่ละคราวอีก และโดยที่การฝากหรือถอนเงินจากบญัชีเงินฝากดงักลา่วจะมีผลให้ยอดเงินฝากตามบญัชีของธนาคารกับยอดเงินฝากในสมดุคู่ฝากไม่ตรงกัน 
จนกวา่ผู้ฝากจะน าสมดุคูฝ่ากมาให้ธนาคารบนัทกึรายการให้ถกูต้อง ดงันีผู้้ฝากตกลงให้ถือวา่ยอดเงินฝากตามบญัชีของธนาคารเทา่นัน้ที่เป็นยอดเงินฝากที่ถกูต้อง 

8.ในกรณีที่ผู้ฝากมีหนีใ้ดๆ คงค้างช าระอยูก่บัธนาคาร  ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินในบญัชีเงินฝากของผู้ฝากที่มีอยูก่บัธนาคาร รวมทัง้เงินอ่ืนใดที่ผู้
ฝากเป็นเจ้าของ หรือ เป็นเจ้าหนีธ้นาคาร หรือ มีสิทธิได้รับคืนจากธนาคาร เพื่อช าระหนีด้งักล่าวทัง้หมด หรือ บางส่วนได้ทนัทีโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ ฝากทราบ
ลว่งหน้า  และ/หรือ ไม่ต้องรอให้รายการฝากเงินของบญัชีเงินฝากดงักล่าวถึงก าหนด (หากมี)   เพื่อประโยชน์แห่งเงื่อนไขนี ้ ผู้ฝากตกลงสละสิทธิเรียกร้องในบญัชีเงิน
ฝากนบัแตเ่วลาที่ธนาคารมีสิทธิที่จะได้รับช ารหนีน้ัน้จากผู้ฝากเป็นต้นไป 

9.ผู้ฝากจะโอนสิทธิในบญัชีเงินฝาก และ/หรือ สิทธิในการรับเงินฝาก ไมว่า่ทัง้จ านวนหรือแตบ่างสว่นให้แก่บคุคลอ่ืนใดไมไ่ด้ทัง้สิน้ 
10. ในกรณีที่ธนาคารพบวา่มีรายการในบญัชีเงินฝากผิดพลาด หรือ ไม่ถกูต้องไมว่่าด้วยเหตผุลใดก็ตาม ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารสามารถด าเนินการ

แก้ไขปรับปรุงรายการในบญัชีเงินฝากของผู้ฝากได้ทนัที โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ฝากทราบลว่งหน้า  ทัง้นี ้ ในกรณีการน าเงินของบคุคลอ่ืนเ ข้าบญัชีเงินฝากของผู้ฝาก ไมว่่า
จะโดยการน าฝากหรือโอนเงิน หรือด้วยวิธีอ่ืนใด ซึง่เป็นการน าเข้าผิดบญัชีไมว่า่ด้วยเหตใุด ๆ  ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารหกัเงินตามจ านวนดงักลา่วจากบญัชีเงินฝากของ
ผู้ฝากได้ทนัทีที่ธนาคารทราบถึงการน าเงินเข้าผิดบญัชีนัน้โดยธนาคารไมต้่องแจ้งผู้ฝากทราบล่วงหน้าก่อนแตอ่ยา่งใด  และหากเงินในบญัชีเงินฝากของผู้ฝากไมมี่ให้หกั
หรือมีแตไ่มพ่อให้หกัคืนได้ครบถ้วนไมว่า่ด้วยเหตใุด ๆ ก็ตาม ผู้ฝากยินยอมชดใช้เงินจ านวนที่ยงัไมไ่ด้หกัคืนนัน้ให้แก่ธนาคาร โดยทนัทีที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร  

11.ในกรณีที่ผู้ฝากตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปตกลงเปิดบญัชีเงินฝากร่วมกัน เจ้าของบญัชีทกุคนมีสิทธิเรียกร้องในเงินฝากร่วมกัน และสิทธิในการเบิกถอนเงินให้
เป็นไปตามเงื่อนไขการถอนเงินตามที่ระบุไว้ในค าขอ ซึ่งผู้ฝากรับทราบและยอมรับว่า   หากธนาคารทราบว่าเจ้าของบญัชีเงินฝากคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย หรือ
เจ้าของบญัชีร่วมทกุคนถึงแก่ความตาย    ธนาคารจะระงบัการจ่ายเงินฝากจากบญัชีเงินฝากดงักลา่วทนัที  จนกวา่ทายาทโดยธรรม  หรือผู้ รับพินัยกรรม  หรือผู้จดัการ
มรดกตามพินยักรรมหรือผู้จดัการมรดกตามค าสัง่ศาล  ของผู้ฝากเงินที่ถึงแก่ความตายตามแตก่รณีที่ธนาคารเห็นสมควรมาร่วมปิดบญัชีเงินฝากด้วยกนั 

12.ในกรณีที่ผู้ฝากเปิดบญัชีร่วมประเภทบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นผู้ มีอ านาจเบิกถอนเงินจากบญัชี  ธนาคาร จะจ่ายเงินในบญัชีเงินฝากให้กับเจ้าของบญัชี
ร่วม   คนใดคนหนึ่งตามเงื่อนไขในการสั่งจ่ายหรือเบิกถอนเงินที่ให้ไว้กับธนาคาร   เว้นแต่ธนาคารทราบว่าเจ้าของบัญชีเงินฝากคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย หรือ
เจ้าของบญัชีร่วมทกุคนถึงแก่ความตาย    ธนาคารจะระงบัการจ่ายเงินฝากจากบญัชีเงินฝากดงักลา่วทนัที   จนกวา่ทายาทโดยธรรม  หรือผู้ รับพินัยกรรม  หรือผู้จดัการ
มรดกตามพินยักรรมหรือผู้จดัการมรดกตามค าสัง่ศาล  ของผู้ฝากเงินที่ถึงแก่ความตายตามแตก่รณีที่ธนาคารเห็นสมควรมาร่วมปิดบญัชีเงินฝากด้วยกนั 

13.ผู้ฝากตกลงว่าธนาคารมีสิทธิระงบัการให้บริการฝากเงินและหรือถอนเงินและหรือปิดบญัชีเงินฝากเม่ือใดก็ได้ หากธนาคารเห็นว่าบญัชีเงินฝากใดมีเหตุ
อนัควรสงสยัวา่บญัชีได้ถกูใช้ในกิจกรรมที่ไมถ่กูต้องตามกฏหมาย หรือระเบียบข้อบงัคบั หรือค าสัง่ของทางราชการ หรือมีเหตอุนัควรสงสยัให้เชื่อได้วา่เอกสารแสดงตน 
หรือ เอกสารประกอบอ่ืนๆ ที่ผู้ฝากยื่นไว้ตอ่ธนาคารในการเปิดบญัชีเงินฝากไมถ่กูต้อง หรือเป็นบคุคลที่ต้องสงสยัวา่มีสว่นเก่ียวข้องในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย  ซึง่ธนาคาร



 

                                                                                                                            หน้า 2/3                                                                                                               ส าหรับลกูค้า  

 

เห็นว่าเป็นการใช้บญัชีเงินฝากโดยไม่สมควรด้วยประการใดๆ  ทัง้นี ้โดยผู้ฝากจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากธนาคารและตกลงปฏิบัติตามข้อก าหนดและหรือ
ระเบียบของธนาคารทกุประการ โดยธนาคารไมต้่องแจ้งให้ผู้ฝากทราบลว่งหน้า 

14.บรรดาเอกสาร และ/หรือ หนังสือใดของธนาคารที่ส่งไปยังที่อยู่ หรือสถานที่ท างานของผู้ฝากตามที่แจ้งไว้กับธนาคาร หรือที่จะได้แจ้งเปลี่ยนแปลงเป็น
หนงัสือตอ่ไปแล้ว ไมว่า่จะสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไมล่งทะเบียน หรือให้คนไปสง่เองก็ดี ผู้ฝากยินยอมให้ถือวา่ธนาคารได้สง่ให้แก่ผู้ฝากโดยชอบแล้ว ทัง้นีใ้นกรณีที่
ผู้ฝากเปลี่ยนแปลงที่อยู ่หรือส านกังาน หรือหมายเลขโทรศพัท์หรือข้อมลูอ่ืนใด ผู้ฝากต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที 

15.ผู้ฝากรับทราบและยินยอมช าระคา่ธรรมเนียม คา่บริการและคา่ใช้จา่ยใดๆ เก่ียวกบัการรับฝากเงินตามที่ธนาคารได้ประกาศก าหนดโดยผู้ฝากยินยอมให้
ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ฝากเพ่ือช าระหนีค้า่ธรรมเนียม คา่บริการและคา่ใช้จา่ยใดๆที่เก่ียวกบับญัชีเงินฝากตามที่กลา่วมา รวมทัง้หนีอ่ื้นๆ ทกุลกัษณะ ทกุ
ประเภทหนีท้ี่ผู้ฝากคนใดคนหน่ีง หรือ ทัง้หมด (แล้วแตก่รณี) ค้างช าระอยูก่บัธนาคารได้ทนัทีโดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ฝากทราบก่อน 

16.ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารติดต่อสอบถาม และ เก็บ รวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล และ ข้อมลูอ่ืนๆของผู้ฝากที่มีอยู่กบัธนาคารในขณะ
และภายหลงัวนัเปิดบญัชีเงินฝากนีใ้ห้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  บริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต  หน่วยงานของรัฐตามกฎหมาย  หน่วยงานก ากบัดแูล  รวมถึง
การเปิดเผยข้อมลูแก่ผู้ ให้บริการภายนอก (Outsource) เพ่ือสนบัสนนุการให้บริการของธนาคาร 

   
ข้อก าหนดและเงื่อนไขบัญชเีงนิฝากกระแสรายวัน 

1.การสัง่จา่ยเงินออกจากบญัชีกระแสรายวนั ผู้ฝากตกลงจะใช้เช็ค บตัรเบิกเงินจากเคร่ืองเบิกถอนเงินอตัโนมตัิ (ATM) หรือเอกสารในรูปแบบใดๆ  รวมทัง้กรณี 
ที่ธนาคารได้จ่ายเงินให้หรือจา่ยตามค าสัง่หรือข้อตกลงของผู้ฝากที่จะพงึถือหรือพึงสนันิษฐานได้วา่เป็นหลกัฐานแหง่หนีแ้ล้ว ให้ถือวา่เป็นเอกสารหลกัฐานการจา่ยเงินหรือ
ถอนเงินออกจากบญัชขีองผู้ฝากด้วย         

2.การกรอกข้อความลงในเช็คให้เขียนด้วยหมกึหรือพิมพ์ กรณีมีการแก้ไขให้ขีดฆ่าข้อความที่ต้องการแก้ไขและเขียนหรือพิมพ์ใหมแ่ล้วลงลายมือชื่อก ากบัให้
เหมือนตวัอยา่งที่ให้ไว้กบัธนาคารและให้ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่แจ้งตอ่ธนาคาร 

3.การลงลายมือชื่อสัง่จา่ยเช็ค ผู้ฝากจะลงลายมือชื่อให้เหมือนตวัอยา่งที่ให้ไว้กบัธนาคารและให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่แจ้งตอ่ธนาคาร ทัง้นี ้ธนาคารไมมี่ข้อผกูพนั
ที่จะตรวจสอบตรายาง ดวงตรา หรือตวัอยา่งเขียนอยา่งอ่ืนวา่ถกูต้องแท้จริงหรือไม ่นอกจากลายมือชื่อที่ได้กลา่วไว้แล้วเทา่นัน้ 

4.หากธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คด้วยเหตผุลกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี ้“เงินในบญัชีไม่พอจา่ย” หรือ “สัง่จ่ายจากจ านวนเงินที่มีตราสารรอเรียกเก็บเงิน
อยู”่ หรือ “โปรดติดต่อผู้สัง่จ่าย” หรือเหตผุลอ่ืน ๆ ตามประกาศของธนาคาร ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารคิดคา่ธรรมเนียมการคืนเช็คตามอตัราที่ธนาคารก าหนดโดยวิธีการ
หกัจากบญัชีหรือวิธีการอ่ืนใดที่ธนาคารเห็นสมควร 

5.ผู้ฝากต้องระมดัระวงัการใช้เช็คธนาคารให้เป็นไปตามเง่ือนไข ข้อตกลง ระเบียบวิธีปฏิบตัิโดยไมก่่อให้เกิดความเสียหายตอ่ธนาคารหรือความนิยมในการใช้
เช็คถ้าฝ่าฝืนผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารสัง่ปิดบญัชีโดยไมต้่องบอกกลา่วลว่งหน้า 

6.ในกรณีผู้ฝากมีหนีก้บัธนาคารอนัเน่ืองมาจากการที่ธนาคารได้ผ่อนผันจ่ายเงินไปก่อนไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม ทัง้ที่เงินฝากคงเหลือในบัญชีผู้ฝาก  มีไม่พอ
จา่ยตามเช็คที่มาขึน้เงิน และธนาคารได้ผ่อนผนัจา่ยเงินสว่นหนึ่งหรือเต็มมลูคา่เช็คที่น าฝากนัน้ให้ไปก่อน โดยที่ธนาคารยงัไมท่ราบผลการเรียกเก็บและเช็คดงักลา่วถูก
คืนมาโดยมิใชเ่หตผุลจากความบกพร่องของธนาคาร และ/หรือ เน่ืองมาจากการที่ผู้ฝากมีหนีค้วามรับผิดชอบประเภทอ่ืนใดต่อธนาคาร      ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารมี
สิทธิหกัเงินในบญัชีกระแสรายวนัของผู้ฝากในขณะใด ๆ เพื่อช าระหนีด้งักลา่วของผู้ฝากเป็นหนีเ้บิกเกินบญัชีกบัธนาคารตอ่ไป และผู้ฝากยอมเสียดอกเบีย้ทบต้นตามวิธี
และประเพณีการคิดดอกเบีย้ทบต้นในบญัชีกระแสรายวนัของธนาคารในหนีจ้ านวนนัน้ให้แก่ธนาคารในอตัราสูงสดุ เว้นแตเ่ม่ือผู้ฝากปฏิบตัิผิดนดัเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
ค าขอเปิดบญัชีกระแสรายวนั และ/หรือ สญัญากู้ เบิกเงินเกินบญัชีที่ผู้ฝากท าไว้กับธนาคาร ผู้ฝากยอมเสียดอกเบีย้ในอตัราสงูสดุผิดเงื่อนไข นับแต่วนัที่ผู้ฝากเป็นหนี ้
เบิกเกินบญัชีเป็นต้นไป  อนึ่ง กรณีที่มีหนีข้องผู้ฝากเกิดขึน้ตามวรรคก่อน ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารด าเนินการตามข้อ 8. ของเงื่อนไขทัว่ไป ๆ ได้ทนัทีโดยไมต้่องแจ้งผู้ฝาก
ทราบก่อน 

7.ในกรณีเช็คสญูหายหรือถกูขโมยไป ผู้ฝากจะต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ธนาคารทราบทนัที ถ้าเป็นเช็คที่ผู้ฝากได้ลงลายมือชื่อแล้ว ผู้ ฝากจะต้องแจ้ง
หมายเลขเช็ค วนัที่สัง่จา่ย ช่ือผู้ รับเงิน จ านวนเงิน และรายละเอียดอื่น ๆ ให้ธนาคารทราบ พร้อมกบัขอให้ธนาคารระงบัการจา่ยเงินตามเช็คนัน้ 

8.ถ้าหากผู้ฝากประสงค์จะปิดบญัชี ผู้ฝากจะแจ้งให้ธนาคารทราบลว่งหน้า และไมว่่าในกรณีที่ผู้ฝากได้ขอปิดบญัชีหรือธนาคารปิดบญัชีของผู้ฝาก   ก็ตาม ผู้
ฝากจะคืนเช็คที่ยงัไมไ่ด้ใช้ทกุฉบบัให้แก่ธนาคาร ทัง้นี ้หากมีเช็คของผู้ฝากมาขึน้เงินภายหลงัที่ธนาคารได้ท าการปิดบญัชีแล้ว ธนาคารมีสิทธิปฏิเสธการจา่ยเงินและไม่
ต้องรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

9.เม่ือธนาคารมีหนังสือแจ้งยอดเงินและรายการในบัญชีกระแสรายวันไปยังผู้ฝากในวนัสิน้เดือน หรือสิน้งวดผู้ ฝากมีหน้าที่จะต้องตรวจสอบดวู่าถูกต้อง
หรือไม่ หากเห็นว่าไม่ถกูต้องผู้ฝากจะต้องคดัค้านเป็นหนังสือต่อธนาคารภายใน  7  วนั นับแต่วนัที่ผู้ฝากได้รับหนังสือแจ้ง มิฉะนัน้ให้ธนาคารถือว่า  ผู้ฝากยอมรับว่า
ยอดเงิน และรายการในบญัชีกระแสรายวนัตามที่แจ้งไปนัน้ถกูต้องแล้ว 

 
ข้อก าหนดและเงื่อนไขเพิ่มเตมิบัญชีประเภทออมทรัพย์ ออมทรัพย์(พิเศษ) ออมทรัพย์เพิ่มค่าทนัใจ 

1.การฝากหรือถอนเงินหรือโอนเงินแตล่ะครัง้ของเงินฝากแตล่ะประเภทต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่ธนาคารก าหนด 
2.กรณีผู้ฝากกระท าผิดเงื่อนไข ผู้ฝากยินยอมช าระคา่ธรรมเนียมการถอนเงินในอตัราที่ธนาคารก าหนด 
3.ในกรณีที่บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ทกุประเภทของผู้ฝากมิได้มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกวา่ที่ธนาคารประกาศก าหนด และมียอดเงินคงเหลือใน

บญัชีเงินฝากน้อยกวา่จ านวนที่ธนาคารก าหนด  ผู้ ฝากตกลงให้ธนาคารหกัเงินคา่รักษาบญัชีเงินฝาก ตามจ านวนและก าหนดระยะเวลาที่ประกาศก าหนด โดยธนาคาร
จะ  มีหนังสือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า   และ หากธนาคารหกัเงินจนเงินคงเหลือในบญัชีเงินฝากเทา่กบัศนูย์  ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารปิดบญัชีเงินฝากได้ทนัทีโดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

4.ผู้ ฝากเงินประเภทเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจทราบและเข้าใจดีแล้วว่า กรณีผู้ ฝากเงินปฏิบัติผิดเงื่อนไขถือว่าผู้ ฝากเงินตกลงยินยอมให้ธนาคาร
เปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้ออมทรัพย์เพ่ิมคา่ทนัใจเป็นอตัราดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร  และ ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัดอกเบีย้ออม
ทรัพย์เพิ่มค่าทนัใจที่ได้รับไปแล้วจากบญัชีเงินฝากของผู้ ฝากได้ทันที   และ หากครบระยะเวลารักษายอดฝากผู้ ฝากจะได้รับอัตราดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพย์ตาม
ประกาศ  หรือหากเข้าเงื่อนไขของธนาคารที่ก าหนด  ธนาคารจะรับฝากต่ออตัโนมัติให้ด้วยอัตราดอกเบีย้ออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจในอัตราดอกเบีย้ตามประกาศใน
ขณะนัน้ 

5.ผู้ฝากเงินประเภทออมทรัพย์ ทราบและเข้าใจว่า ดอกเบีย้เงินฝากธนาคารที่ต้องจ่ายคืนเม่ือทวงถามประเภทออมทรัพย์จะได้รับยกเว้นไมต้่องรวมค านวณ
เพ่ือเสียภาษีเงินได้บคุคลธรรมดานัน้ ต้องเป็นดอกเบีย้เงินฝากของธนาคารเฉพาะที่ต้องจ่ายคืนเม่ือทวงถามประเภทออมทรัพย์ และ มีจ านวนดอกเบีย้รวมกันทัง้สิน้ไม่
เกินสองหม่ืนบาทตลอดปีภาษี กรณีผู้ ฝากเงินได้รับดอกเบีย้เงินฝากมีจ านวนรวมกันทัง้สิน้เกินสองหม่ืนบาทตลอดปีภาษี  ผู้ฝากเงินมีหน้าที่ต้องช าระค่าภาษีเงินได้ 
ส าหรับดอกเบีย้เงินฝากตามกฎหมายก าหนด 
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ข้อก าหนดและเงื่อนไขเพิ่มเตมิบัญชีประเภทเงนิฝากประจ า  
1.ผู้ฝากจะได้รับอตัราดอกเบีย้เงินฝากตามอตัราที่ธนาคารประกาศก าหนด ส าหรับบญัชีเงินฝากประจ าต่อเม่ือผู้ฝากมิได้ขอถอนเงินจากบญัชีเงิ นฝากก่อน

ครบก าหนดระยะเวลาฝากเงินแตล่ะรายการ  
2.ในกรณีที่ผู้ฝากประสงค์ที่จะขอถอนเงินออกจากบญัชีเงินฝากก่อนครบก าหนดระยะเวลาฝากเงินที่ระบุไว้ในค าขอ หรือ ใบน าฝาก  หากเป็นบัญชีที่รับ

ดอกเบีย้รายเดือน ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจ านวนของยอดฝากแต่ละรายการเทา่นัน้ กรณีรับดอกเบีย้เม่ือครบก าหนดผู้ฝากจะถอนบางส่วนหรือถอนเต็มจ านวนของยอด
ฝากแตล่ะรายการได้  โดยผู้ฝากตกลงให้ธนาคารปรับอตัราดอกเบีย้เงินฝาก ดงันี ้ 

2.1  กรณีระยะเวลาฝากเงินไมถ่ึง 3 เดือน ผู้ฝากจะไมมี่สิทธิได้รับดอกเบีย้เงินฝาก 
2.2  กรณีระยะเวลาฝากเงินตัง้แต ่3 เดือน ขึน้ไป ผู้ฝากตกลงให้ธนาคารปรับอตัราดอกเบีย้เงินฝากเป็นอตัราดอกเบีย้เงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่

ธนาคารก าหนด ณ วนัที่ฝากเงินแต่ละรายการนัน้  (หลงัหกัภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว) ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง   ส าหรับกรณีที่มีการจ่ายดอกเบีย้รายเดือนที่ธนาคารจ่าย
เกินไป ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กบัธนาคารได้ทนัที 

3.การจา่ยดอกเบีย้เม่ือครบก าหนดและวนัครบก าหนดตรงกบัวนัหยดุท าการ ธนาคารสงวนสิทธิในการเลื่อนการจา่ยดอกเบีย้เป็นวนัท าการถดัไป  
4.ในกรณีที่เงินฝากครบก าหนดระยะเวลาการฝากเงินแต่ละรายการแล้ว  และผู้ฝากไม่มีค าสัง่เป็นประการอ่ืนให้ถือว่าผู้ฝากตกลงให้ฝากเงินดงักลา่วตอ่ไป 

โดยมีก าหนดระยะเวลาฝากเทา่ระยะเวลาการฝากเดิม และอตัราดอกเบีย้เป็นไปตามประกาศอตัราดอกเบีย้ของธนาคารในขณะนัน้ ๆ   
 

ข้อก าหนดและเงื่อนไขเพิ่มเตมิบัญชีประเภทเงนิฝากปลอดภาษี 
1. ผู้ฝากได้รับทราบเง่ือนไขการเปิดบญัชีเงินฝากปลอดภาษีได้เพียงบญัชีเดียวเทา่นัน้ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของกรมสรรพากร 
2. ผู้ฝากจะได้รับอตัราดอกเบีย้เงินฝากตามอตัราที่ธนาคารประกาศก าหนด ก็ตอ่เม่ือเงินฝากครบก าหนดตามระยะเวลาการฝาก   และมิได้ขอถอนเงินจาก

บญัชีเงินฝากก่อนครบก าหนดระยะเวลาฝาก 
3. กรณีที่ผู้ฝากประสงค์ที่จะขอถอนเงินออกจากบญัชีเงินฝากก่อนครบก าหนดระยะเวลาฝากเงินที่ระบไุว้ในค าขอ ถือเป็นการถอนแบบปิดบญัชีเงินฝาก โดย

ผู้ฝากตกลงให้ธนาคารปรับอตัราดอกเบีย้เงินฝาก ดงันี ้
3.1 กรณีผู้ฝากขอถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา  3 เดือน ผู้ฝากจะไมไ่ด้รับดอกเบีย้เงินฝาก 
3.2 กรณีผู้ฝากขอถอนเงินฝากตัง้แต่ 3 เดือนขึน้ไป ผู้ฝากตกลงให้ธนาคารปรับอตัราดอกเบีย้เงินฝากเป็นอัตราดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพย์ที่

ธนาคารก าหนด ณ วนัที่เปิดบญัชีเงินฝาก และหกัภาษีดอกเบีย้เงินฝาก 
4. ผู้ฝากจะได้รับสิทธิทางภาษีดอกเบีย้เงินฝาก หากมีการฝากเงินตามเงื่อนไข ดงันี ้

4.1  ผู้ฝากมีการขาดฝากเงินไม่เกิน 2 ครัง้ ทัง้ติดต่อหรือไม่ติดต่อกนั แล้วน าเงินฝากต่อจนครบ 24 งวด ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถือวา่ผู้ฝาก
ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบีย้เงินฝาก 

4.2  ผู้ฝากมีการขาดฝากเงินเกินกวา่ 2 ครัง้ ทัง้ติดตอ่หรือไมต่ิดตอ่กนั แล้วน าฝากตอ่จนครบ 24 งวด ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถือวา่ผู้ฝากไมไ่ด้
รับการยกเว้นภาษีดอกเบีย้เงินฝาก และผู้ฝากตกลงให้ธนาคารหกัภาษีดอกเบีย้เงินฝาก 

5. ในกรณีที่เงินฝากครบก าหนดระยะเวลาการฝากเงิน หรือสิน้สดุระยะเวลาการน าฝาก และผู้ฝากยงัไมไ่ด้ด าเนินการถอนปิดบญัชี  ธนาคารจะจา่ยดอกเบีย้ 
โดยค านวณดอกเบีย้ในอตัราดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพย์บคุคลธรรมดาอตัราดอกเบีย้ต ่าสดุ ตามระยะเวลาการฝากตัง้แต่วนัที่ครบก าหนดจนถึงวนัที่ลกูค้ามาปิดบญัชี 
พร้อมทัง้หกัภาษี ณ ที่จา่ยของดอกเบีย้ที่ได้รับ 

 


