
 
 

Version1/2022_FEB 

หน้าท่ี (1/7) 
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงนิฝากกระแสรายวัน   

 1.  การฝากเงนิ 

1.1   ทุกครัง้ท่ีเปิดบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากต้องแสดงเอกสารแสดงตนตามท่ีธนาคารก าหนดให้ครบถ้วน และให้ข้อมูลหรือกรอก
รายการในค าขอเปิดบญัชีเงินฝาก ระบเุง่ือนไขการลงนามสัง่จ่าย และให้ตวัอย่างลายมือชื่อไว้กับธนาคาร โดยผู้ฝากจะต้อง
ไมใ่ช้นามแฝง หรือปกปิดช่ือจริงในการเปิดบญัชีเงินฝาก 

 1.2 ผู้ฝากต้องกรอกรายการเงินฝากลงในใบรับฝากเงินของธนาคาร  และต้องเขียนจ านวนเงินยอดรวมเป็นตวัอกัษรก ากับยอด
ตวัเลขทกุครัง้เสมอไป ผู้ฝากต้องตรวจความถกูต้องของจ านวนเงินฝากที่พิมพ์จากระบบในใบรับฝากเงินตลอดจนเจ้าหน้าที่
ฝากเงินได้ลงนามในใบรับฝากเงินครบถ้วนแล้ว ถ้าปรากฏวา่ผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนให้แจ้งธนาคารทราบเพื่อแก้ไขทนัที  

      1.3  ถ้าการน าเงินฝากเป็นการน าเช็คเข้าบัญชีด้วย ผู้ฝากจะต้องขีดคร่อมเช็คนัน้เสียก่อนน าฝากและต้องรอให้ธนาคารเรียกเก็บ
เงินตามเช็คนัน้ได้เรียบร้อยแล้ว จงึจะสัง่จ่ายเงินตามเชค็นัน้ ถ้าหากเรียกเกบ็เงินไมไ่ด้ ผู้ฝากต้องมาขอรับคืนภายในระยะเวลา
ที่ธนาคารก าหนดเพ่ือไปด าเนินการเองต่อไป 

    1.4  ถ้าผู้ฝากมีความสมัพันธ์กับนิติบุคคลใด ได้น าเช็คท่ีสัง่จ่ายให้แก่นิติบุคคลนัน้มาฝากเข้าบัญชีส่วนตัว ธนาคารอาจปฏิเสธ
รายการรับฝากได้ แม้ว่าเชค็นัน้จะมีการสลกัหลงัโดยชอบของนติิบุคคลนัน้ๆ แล้วก็ตาม     

 2. การสั่งจ่ายเงนิ 

 2.1  การใช้เช็คถอนเงินในบัญชีเงินฝากนัน้ ผู้ฝากจะต้องใช้เช็คของธนาคาร ซึ่งได้รับมอบจากธนาคารให้ไว้แก่ผู้ฝากเฉพาะราย 
ธนาคารจะไม่จ่ายเงินให้ในกรณีท่ีผู้ฝากใช้เช็คของผู้ฝากรายอื่น และ/หรือธนาคารอ่ืนสัง่จา่ยเงิน 

 2.2  การเขียนข้อความต่างๆ ในเช็คให้เขียนด้วยปากกาหรือหมึกท่ีลบออกไม่ได้ ถ้าใช้ดินสอหรือเคร่ืองเขียนอย่างอื่น หรือปากกา
ชนิดที่ลบออกได้ ธนาคารอาจปฏิเสธการจา่ยเงินให้  และหากเกิดความเสียหายขึน้ ธนาคารจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้  

 2.3  การเขียนจ านวนเงินในเช็ค ทัง้ท่ีเป็นตวัเลขและตวัอกัษร ให้เขียนชิดกบัค าวา่ “บาท” ตลอดไป  อย่าให้มีช่องว่างแทรกค าได้
และขีดชอ่งท่ีเหลือเสียให้เต็ม 

 2.4  การเขียนเช็คสัง่ให้ธนาคารจา่ยเงิน ผู้ฝากจะต้องปฏิบตัิดงันี ้
ก.  ถ้าผู้ฝากประสงค์จะให้ธนาคารจา่ยเงินตามเช็คท่ีสัง่จา่ยโดยผา่นบญัชีธนาคารใดธนาคารหน่ึงแล้ว ให้ผู้ฝากขีดคร่อมเช็ค 

และจะเขียนค าว่า “และบริษัท” หรือ “& CO.” ลงในระหว่างเส้นขีดคร่อมด้วยหรือไม่ก็ได้ 
ข.  การเขียนเช็คสั่งให้ธนาคารจา่ยเงินสด ผู้ ฝากต้องเขียนช่ือผู้ รับเงินลงในช่องวา่งต่อจากค าว่า “จ่าย” หรือจะเขียนค าว่า        

“เงินสด” หรือข้อความท่ีมีความหมายท านองเดียวกันก็ได้ 
ค.  ถ้าผู้ฝากต้องการจะให้ธนาคารจ่ายเงินเข้าบญัชีผู้หนึง่ผู้ ใดโดยเฉพาะ ให้เขียนช่ือผู้ รับเงินลงในช่องว่างต่อจากค าว่า“จ่าย” 

และขีดค าวา่ “หรือผู้ ถือ” ออกกบัทัง้ต้องเขียนค าวา่ “บญัชีผู้ รับเงินโดยเฉพาะ” หรือ “A/C PAYEE ONLY” ลงในระหว่าง
เส้นขนานขีดคร่อมที่กลา่ว 

ง.  เช็คท่ีมีการขีดคร่อม และเขียนค าว่า “ห้ามเปล่ียนมือ” หรือ “NOT NEGOTIABLE” หรือค าอ่ืนใด ที่มีความหมายท านอง
เดียวกันในระหวา่งเส้นขีดคร่อม หรือบริเวณใกล้เคียงกบัเส้นขีดคร่อมนัน้ ธนาคารจะจ่ายเงินเข้าบญัชีผู้ รับสลกัหลงัหรือ     
ผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านัน้ หากผู้ฝากสัง่จ่ายเช็คโดยเขียนข้อความหรือขีดคร่อมแตกต่างไปจากนี ้ธนาคารอาจ
ปฏิเสธไม่จ่ายเงินตามเชค็นัน้ได้ 
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 2.5  ค าสัง่ห้ามการจ่ายเงินตามเช็คฉบบัใดฉบบัหนึง่นัน้ สามารถกระท าได้โดยวิธีหนึง่วิธีใด ดงันี ้
        ก.  ท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามแบบฟอร์มท่ีธนาคารก าหนด ระบุหมายเลขเช็ค วนัที่สัง่จ่าย ช่ือผู้ รับเงิน และจ านวนเงินใน

 เชค็ ผู้ฝากจะสัง่ห้ามการจ่ายเงินทางโทรศพัท์หรือทางวาจาไม่ได้  
          ข.  ท าผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้รหสัประจ าตวั และรหสัผ่านของผู้สัง่จ่าย โดยผู้สัง่จ่ายไมต้่องน าเอกสารหลกัฐานมา  
      ให้กบัธนาคาร และให้ถือวา่ค าสัง่ห้ามการจ่ายเงินตามเช็คดงักลา่วมีผลสมบรูณ์  
 3.  การแก้ไขขีดฆ่าข้อความ 
  3.1  ถ้ามีการขีดฆ่า หรือแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อความในเช็คในข้อส าคญั เชน่ การแก้ไขเปล่ียนแปลงวนัท่ี จ านวนเงิน ช่ือผู้รับเงิน  
   ผู้สั่งจ่าย จะต้องลงนามก ากับข้อความท่ีขีด ฆ่าหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงนัน้ๆ ด้วยการลงนามก ากับให้ถูกต้องตรงตามบัตร

ตวัอยา่งลายมือช่ือ 
  3.2  ห้ามมิให้ขดู หรือลบข้อความในเชค็เป็นอนัขาด 

 4.  การลงลายมือชื่อ 

  4.1  การลงลายมือช่ือในเช็คต้องให้เหมือนกบัลายมือช่ือผู้ฝากได้มอบให้ไว้ตามบตัรตวัอย่างลายมือช่ือกบัธนาคาร แตธ่นาคารอาจ
จ่ายเงินตามเช็คท่ีมีลายมือช่ือผู้ สั่งจ่ายเพีย้นไปบ้างจากลายมือช่ือท่ีให้ไว้ก็ได้ ถ้าไม่มีเหตุชวนสงสัยว่าไม่ใช่ลายมือชื่อ                
อนัแท้จริงของผู้สัง่จ่าย และธนาคารไม่มีความผกูพนัต้องตรวจสอบตรายาง ดวงตรา หรือตวัเขียนอย่างอ่ืนเก่ียวกบัการลงนาม 
นอกจากลายมือช่ือที่ได้กล่าวไว้เท่านัน้ 

  4.2  ในกรณีท่ีขอให้หักบัญชีเงินฝาก หรือขอให้โอนจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากด้วยหนังสือสั่งตามแบบฟอร์มท่ีธนาคารก าหนด          
ให้ผู้ฝากลงช่ือในหนงัสือสัง่นัน้เช่นเดียวกันกับการลงช่ือสัง่จ่ายเชค็ทกุประการ   

 5.  การปฏิเสธการจ่ายเงนิ 

  5.1  เชค็ท่ีน ามาย่ืนขอรับเงินนัน้ หากธนาคารเหน็วา่มีพิรุธหรือสงสยัแล้ว อาจไม่จ่ายเงินให้ก็ได้ 
  5.2  ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารหกับญัชีเงินฝากเป็นค่าธรรมเนียมเชค็คืน  ตามอตัราท่ีธนาคารประกาศ 
  5.3  ในกรณีท่ีเงินในบัญชีเงินฝากมีจ านวนไม่พอจ่ายตามเช็คหลายฉบับที่น ามาขึน้เงินพร้อมๆ กัน ผู้ ฝากยินยอมให้ธนาคาร

พิจารณาจ่ายเงินให้เชค็ฉบบัใดก็ได้ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร 
  5.4 หากบัญชีเงินฝากมีเงินไม่พอจ่ายตามเช็ค และธนาคารได้ผ่อนผนัจ่ายเงินไป  ผู้ฝากยอมให้ถือว่าเงินท่ีธนาคารได้จ่ายไปนัน้

เป็นการเบิกเงินเกินบญัชีจากธนาคาร  และยินยอมเป็นลกูหนีต้ามบญัชีเดินสะพดั โดยยอมเสียดอกเบีย้จากยอดหนีท่ี้เบิกเงิน
เกินบญัชี ในอตัราดอกเบีย้กรณีลกูหนีผิ้ดนดัช าระหนีห้รือผิดเง่ือนไขตามสญัญาตามประกาศของธนาคาร นบัแตว่นัท่ีธนาคาร
จ่ายเงินไปจนกวา่จะช าระหนีเ้สร็จสิน้ แม้วา่ธนาคารจะบอกเลิกสญัญานีแ้ล้วก็ตาม อตัราดอกเบีย้ดงักลา่วอาจเปล่ียนแปลง
ได้เป็นคราวๆ และหากภายหลังธนาคารประกาศเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบีย้ดงักลา่ว ผู้ ฝากยินยอมให้ธนาคารคิดดอกเบีย้
ตามอตัราที่เปล่ียนแปลงนัน้ได้นบัแต่วนัท่ีมีประกาศเปล่ียนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ฝากทราบ โดยให้คิดทบต้นเป็นรายเดือน
ตามธรรมเนียมประเพณีการคิดดอกเบีย้ทบต้นในบญัชีเดินสะพดัของธนาคารพาณิชย์และผู้ฝากยอมรับวา่รายการฝากถอน
และการค านวณดอกเบีย้ท่ีธนาคารท าขึน้เป็นหลกัฐานแหง่การเป็นหนีท่ี้ถูกต้องและจะไม่โต้แย้งคดัค้านแตป่ระการใดทัง้สิน้ 

 6.  การรับรองเช็ค 
   เช็คท่ีผู้ทรงก็ดี หรือผู้สัง่จ่ายก็ดี น ามาขอให้ธนาคารรับรองนัน้ ธนาคารจะหักเงินตามจ านวนในเช็คนัน้จากบัญชีของผู้ฝาก

ทนัที เพื่อส ารองไว้จา่ยตามเชค็ท่ีได้รับรอง 
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 7.  เช็คหรือสมุดเช็คหาย 
  7.1  ผู้ฝากจะต้องเก็บรักษาสมดุเช็คไว้ในท่ีซึ่งมัน่คงปลอดภยั และต้องไม่มอบเช็คท่ียังไม่ได้กรอกข้อความให้แก่ผู้อื่นเป็นอนัขาด 

หากผู้ฝากละเลย หรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตใุห้บุคคลอ่ืนได้เชค็ไปปลอมลายมือช่ือของผู้สัง่จ่าย และธนาคารหลงเช่ือ 
   จ่ายเงินตามเช็คปลอมนัน้ไป ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ฝากส าหรับเงินจ านวนท่ีจ่ายไปนัน้ เว้นแต ่ความเสียหายดงักลา่ว

จะเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของธนาคาร 
  7.2 ในกรณีท่ีสมดุเช็คหายหรือถกูลกัไป ผู้ฝากจะต้องท าหนงัสือแจ้งให้ธนาคารทราบทนัที ในกรณีทีเ่กิดความเสียหายธนาคารจะ 
   ไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
  7.3  ในกรณีท่ีเช็คลงลายมือช่ือสัง่จ่ายแล้วหาย ผู้ฝากจะต้องท าหนงัสือแจ้งเลขท่ี จ านวนเงิน และรายการอื่นๆ ของเช็คให้ธนาคาร

ทราบทันที เพ่ือขอให้ระงับการจ่ายเงินตามเช็ค โดยผู้ฝากต้องไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานต ารวจก่อน แล้วน าส าเนาแจ้ง
ความมาแสดงต่อธนาคารด้วย 

 8.  เบ็ดเตล็ด 
8.1 การเขียนข้อความต่างๆ ลงในเอกสารเก่ียวกบัการฝากหรือถอนเงินนัน้ ผู้ฝากจะต้องเขียนด้วยปากกาหรือหมึกท่ีลบออกไม่ได้

ด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม มิฉะนัน้ธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึน้ 
8.2 การเปล่ียนแปลงข้อมลูสว่นตวั ลายมือช่ือ ท่ีอยู่ หรือเง่ือนไข ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามแบบฟอร์มที่

ธนาคารก าหนด พร้อมย่ืนเอกสารหลกัฐานที่เก่ียวข้องและตวัอยา่งลายมือช่ือ ที่อยู่ หรือเงื่อนไข ท่ีต้องการเปล่ียนแปลง 
  8.3 เม่ือผู้ฝากต้องการเบิกสมดุเช็ค ให้ใช้ใบขอเบิกเชค็ในสมดุเช็ค โดยต้องลงช่ือในใบขอเบิกเช่นเดียวกันกับการลงช่ือสัง่จ่ายเชค็ 
   ธนาคารสงวนสิทธิ ที่จะพิจารณาจ่ายหรือไม่จ่ายสมดุเชค็ได้ตามสมควร 
  8.4  ในกรณีผู้ฝากน าเช็คฝากเข้าบญัชี และมีความจ าเป็นต้องเบิกเงินไปใช้ก่อนที่จะทราบผลการเรียกเก็บ ผู้ฝากตกลงยินยอมให้

ธนาคารหกับญัชีเงินฝากเป็นค่าธรรมเนียมในการผา่นเช็คตามอตัราที่ธนาคารก าหนด หากเช็คฉบบัใดฉบบัหนึ่ง หรือทัง้หมด
ที่น าฝากเข้าบญัชีไว้เรียกเก็บเงินไม่ได้ ไม่วา่ด้วยเหตปุระการใดก็ตาม ผู้ฝากยอมให้ธนาคารหกับญัชีหรือเพ่ิมยอดหนีใ้นบญัชี
เงินฝากได้ โดยผู้ฝากถือวา่เป็นการเบิกเงินเกินบญัชีไปจากธนาคารและยินยอมเป็นลกูหนีต้ามบญัชีเดินสะพดั โดยยอมเสีย
ดอกเบีย้ทบต้นให้แก่ธนาคาร จนกว่าจะช าระหนีเ้สร็จ ในอตัราดอกเบีย้กรณีลกูหนีผิ้ดนดัช าระหนีห้รือผิดเง่ือนไขตามสญัญา
ตามท่ีได้ระบุไว้ในข้อ 5.4 

  8.5  หากจ านวนเงินฝากมีเหลือไม่เพียงพอท่ีจะใช้เงินตามเช็ค ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารโอนเงินจากบญัชีออมทรัพย์ท่ีผู้ฝาก
ได้ท าข้อตกลงการโอนเงินระหวา่งบญัชีไว้กบัธนาคารมาเข้าบญัชีเงินฝากนี ้เพ่ือให้มีเงินในบญัชีพอให้ใช้เงินตามเช็คนัน้และ
ให้บญัชีมียอดเงินฝากคงเหลือตามระเบียบของธนาคารได้ และยินยอมให้ธนาคารหกับญัชีเป็นค่าธรรมเนียมการโอนเงินตาม
อตัราท่ีธนาคารก าหนด โดยธนาคารไม่ต้องแจ้งการหกับญัชีให้ผู้ฝากทราบ หากเกิดความเสียหายใดๆ ผู้ฝากยอมรับผิดชอบ
ทกุประการ และยินยอมให้ธนาคารยกเลิกความตกลงนีเ้ม่ือใดก็ได้ 

  8.6  ถ้าผู้ฝากมีหนีสิ้นจะต้องช าระให้ธนาคาร หรือมีคา่ธรรมเนียม ค่าเบี ย้ประกนัภยั ค่าบริการ ค่าอากร จะต้องช าระให้ธนาคาร       
ผู้ฝากยอมให้ธนาคารหกับญัชีของผู้ฝากได้ หากเงินในบญัชีไม่พอจ่าย ผู้ฝากยอมรับวา่เงินท่ีธนาคารหกัเกินบญัชีไปนัน้ผู้ฝาก
เป็นลกูหนีเ้บิกเงินเกินบญัชี โดยยอมเสียดอกเบีย้ให้ในอตัราดอกเบีย้กรณีลกูหนีผิ้ดนดัช าระหนีห้รือผิดเง่ือนไขตามสญัญาท่ี
ระบไุว้ในข้อ 5.4 โดยผู้ฝากจะไม่โต้แย้งคดัค้านแตป่ระการใดทัง้สิน้ 

  8.7  ธนาคารจะปิดบญัชีกระแสรายวนัของผู้ฝากเสียเม่ือใดก็ได้ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ฝากทราบลว่งหน้า 
ในกรณีท่ีผู้ฝากสัง่จ่ายเงินเกินจ านวนท่ีมีอยู่ในบญัชี หรือเจตนาสัง่จา่ยเชค็ เพือ่มิให้มีการใช้เงิน ธนาคารจะพจิารณาปิดบญัชี 

   ทนัที และเม่ือธนาคารปิดบญัชีหรือผู้ฝากขอปิดไม่วา่กรณีใด ๆ  ผู้ฝากจะต้องคืนเช็คท่ียงัไมไ่ด้ใช้ทกุฉบบัให้แก่ธนาคาร 
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   กบัยอมให้ธนาคารกันเงินจากบญัชี เพ่ือรอจา่ยตามเชค็ท่ีผู้ฝากออกสัง่จ่ายไปแล้ว แตย่งัไม่มีผู้น ามาขอรับเงินไว้ได้ด้วย   
  8.8  ผู้ฝากตกลงยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ และวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องของธนาคาร ตามข้อตกลงและเง่ือนไขนีโ้ดยเคร่งครัด               

หากเกิดความเสียหายใดๆ เน่ืองจากไม่ปฏิบติัตามข้อตกลงและเงื่อนไขนีธ้นาคารจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
  8.9  ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขนีเ้ม่ือใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบลว่งหน้า

ตามช่องทางที่ธนาคารก าหนด และผู้ฝากตกลงยินยอมปฏิบติัตามทกุประการ นอกจากนีค้วามผกูพนัท่ีธนาคารและผู้ฝากจะ
พึงมีต่อกันตามบทบญัญัติแห่งกฎหมายก็ดี วิธีการและประเพณี อนัเก่ียวกับการเดินสะพดัในบญัชีกระแสรายวนัที่ธนาคาร
พาณิชย์ทัว่ไปปฏิบติัอยู่ก็ดีให้น ามาใช้บงัคบัแก่การฝากและถอนเงินบญัชีกระแสรายวนัดงักล่าวนีด้้วยเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกบั
เงื่อนไขนี ้

   8.10  ธนาคารจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมรักษาบญัชีตามอตัราที่ธนาคารประกาศ ในกรณีที่บญัชีขาดการเคล่ือนไหวและยอดคงเหลือ
ในบญัชีต ่ากวา่ท่ีก าหนด ทัง้นี ้ธนาคารจะปิดบญัชีโดยอตัโนมติัตามระยะเวลาท่ีธนาคารเหน็สมควร หากยอดคงเหลือในบญัชี
เป็นศนูย์และไม่มีข้อตกลงการโอนเงินระหว่างบญัชีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารก าหนด และเพื่อหลีกเล่ียง/ป้องกันความเสียหาย
ของทา่นจากผู้ทจุริต โปรดสง่คืนสมดุเชค็ท่ียงัไมไ่ด้ใช้ทกุฉบบัให้แก่สาขาที่ทา่นมีบญัชีอยู่ 

8.11   ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเพิ่มเติม และ/หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการให้บริการของธนาคาร รวมทัง้หลกัเกณฑ์ อตัรา
คา่ธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการใช้บริการของธนาคารได้ตามท่ีธนาคารจะเหน็สมควร โดยธนาคารจะประกาศ
ให้ผู้ฝากทราบในที่เปิดเผย ณ ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของธนาคารแต่ละแห่งท่ีให้บริการ และผา่นทางเวบ็ไซต์ 
(Website) ของธนาคาร (krungthai.com) ทัง้นี ้กรณีการแก้ไข และ/หรือเปล่ียนแปลงดงักลา่วสง่ผลกระทบต่อการใช้บริการ
ของผู้ฝากอย่างมีนัยส าคัญ ธนาคารอาจแจ้งผู้ฝากเงินทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนด าเนินการผ่านช่องทางอื่น
เพิม่เติมตามความเหมาะสม เชน่ SMS หรือจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) เป็นต้น 

8.12  เอกสารหรือหนังสือใดของธนาคารท่ีส่งไปยังที่อยู่ หรือสถานท่ีท างาน หรือสถานท่ีติดต่อได้ หรือทาง e-mail address หรือ 
ทางหมายเลขโทรศพัท์ ซึ่งระบุไว้ในค าขอเปิดบญัชี หรือท่ีผู้ฝากได้แจ้งไว้กบัธนาคาร  ผู้ฝากยินยอมให้ถือวา่ธนาคารได้ส่งให้
เรียบร้อยและโดยชอบแล้ว 

8.13 เม่ือธนาคารทราบวา่ผู้ฝากถึงแก่กรรม ธนาคารจะระงับการจ่ายเงินของผู้ฝากทนัที ผู้ รับมรดกหรือผู้จดัการมรดกของผู้ฝากมี
สิทธิท่ีจะรับเงินฝากคืน โดยน าสมุดคู่ฝากหรือใบรับฝากและหลกัฐานต่างๆ ที่ธนาคารต้องการมาพิสจูน์จนเป็นที่พอใจแก่
ธนาคาร ธนาคารจงึจะพิจารณาจ่ายเงินคืนให้ 

8.14 ในกรณีท่ีผู้ฝากเป็นบุคคลธรรมดาตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปเปิดบญัชีร่วมกนั ผู้ฝากร่วมแต่ละรายต่างมีสิทธิถอนเงินได้ไม่วา่จะถอน
ทัง้หมดหรือบางสว่น เว้นแตไ่ด้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนในเง่ือนไขการจ่ายเงิน ในกรณีท่ีมีปัญหาข้อโต้แย้งระหวา่งผู้ฝากร่วมแต่ละ
ราย ธนาคารจะสนันิษฐานไว้ก่อนวา่ ผู้ฝากร่วมแต่ละรายมีสิทธิเรียกร้องเงินในบญัชีเงินฝากจากธนาคารได้คนละเทา่ๆ กนั 

8.15 ในกรณีท่ีผู้ฝากเป็นบุคคลธรรมดาตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปเปิดบญัชีร่วมกนั โดยผู้ ฝากร่วมรายใดรายหนึ่งถึงแก่กรรม ธนาคารจะ
พิจารณาเอกสารหลกัฐานตา่งๆ ประกอบการจ่ายเงินฝากให้แก่ผู้ฝากร่วม และ/หรือผู้ รับมรดก และ/หรือผู้จดัการมรดกของผู้
ฝากร่วมรายท่ีถึงแก่กรรมนัน้  (แล้วแต่กรณี) อนึง่ ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้ฝากร่วม และ/หรือผู้ รับมรดก และ/หรือผู้จดัการมรดก
ของผู้ฝากร่วมรายที่ถึงแก่กรรมนัน้ ผู้ฝากร่วมตกลงยินยอมให้ธนาคารถือวา่ผู้ฝากร่วมแต่ละรายมีสิทธิเรียกร้องเงินในบญัชีเงิน
ฝากในสดัส่วนที่เทา่ๆ กัน และธนาคารจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ฝากร่วม และ/หรือผู้ รับมรดก และ/หรือผู้จดัการมรดกของผู้ฝากร่วม
รายท่ีถงึแก่กรรม เฉพาะส่วนท่ีผู้ฝากร่วมรายนัน้มีสิทธิได้รับเทา่นัน้ 
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8.16 ในกรณีท่ีมีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบของทางราชการ ก าหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผยข้อมลู หรือธุรกรรมการเงินของ           

ผู้ฝาก หรือลกูค้าของผู้ฝากรายหนึ่งรายใด หรือหลายรายต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ เม่ือธนาคารได้รับการร้องขอ            
ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมลูและ/หรือจดัท ารายการเก่ียวกับธุรกรรมทางการเงินของผู้ฝากต่อเจ้าหน้าที่หรือ
หนว่ยงานของรัฐได้ทกุประการ 

8.17  ผู้ฝากตกลงท่ีจะไม่น าบัญชีเงินฝากไปก่อภาระผูกพันใดๆ กับบุคคล หรือนิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอ่ืน ซึ่งรวมถึงแต ่       
ไม่จ ากัดเพียงการโอนสิทธิเรียกร้องในบญัชีเงินฝาก และ/หรือสิทธิในการรับเงินฝาก ไม่ว่าทัง้จ านวนหรือบางส่วน เว้นแต่จะ
ได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากธนาคารก่อน   

8.18 ผู้ฝากตกลงว่า ธนาคารมีสิทธิระงับการให้บริการฝาก และ/หรือถอนเงินในบญัชีเงินฝาก และ/หรือปิดบญัชีเงินฝากของผู้ฝาก
เม่ือใดก็ได้ หากธนาคารเห็นวา่บญัชีเงินฝากใดมีเหตอุนัควรสงสยัได้ว่าบญัชีเงินฝากหรือธุรกรรมทางการเงินของผู้ฝาก หรือ         
ผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ฝาก หรือลูกค้าของผู้ฝากรายใดรายหนึง่ เป็นบญัชีหรือมีธุรกรรมทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินการที่
ทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือถูกใช้ในกิจกรรมท่ีไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงธุรกรรมท่ีเก่ียวกับการ        
ฟอกเงิน หรือการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยผู้ฝากตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารส าหรับ
การด าเนินการในกรณีดงักลา่วทัง้สิน้ 

8.19 หากธนาคารมีการน าเงินเข้าบญัชีของผู้ฝากไม่วา่จะโดยวิธีการใดก็ตาม ซึ่งเป็นการน าเข้าผิดบญัชี หรือจ านวนเงินไม่ถูกต้อง 
โดยผู้ฝากไม่มีสิทธิในเงินจ านวนนัน้  ผู้ ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีของผู้ ฝากได้ทันที อย่างไรก็ตาม 
ภายหลงัการท ารายการดงักลา่วแล้วธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบทางโทรศัพท์ และหากเงินในบัญชีของผู้ฝากไม่มีให้หกั 
หรือมีไมเ่พียงพอให้หกัคืนได้ครบถ้วน ผู้ฝากยินยอมชดใช้เงินจ านวนดงักลา่วคืนจนครบถ้วนทนัทีที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร 

8.20 ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารส่งและ/หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล ข้อมลูทางการเงิน และ/หรือข้อมลูใดๆ ของผู้ฝากท่ีได้ให้
ไว้ หรือมีอยู่กบัธนาคาร หรือที่ธนาคารได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอ่ืน หรือข้อมลูอ่ืนใดตามท่ีหน่วยงานหรือคณะกรรมการท่ี
มีอ านาจตามกฎหมายประกาศก าหนด ให้แก่หน่วยงาน/องค์กร/หน่วยงานราชการ และ/หรือนิติบุคคลใดๆ ท่ีธนาคารเป็น
คู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการให้บริการของธนาคาร เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล             
การปรับปรุงบริการหรือผลิตภณัฑ์ต่างๆ ของธนาคาร การท่ีธนาคารจ้างหรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทน (เช่น งาน
เก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศงานติดตอ่ส่ือสาร งานติดตามทวงถาม เป็นต้น) ไม่วา่ทัง้หมดหรือบางส่วน โดยผู้ฝากรับทราบ
วา่ ผู้ฝากสามารถติดต่อธนาคารผา่นช่องทาง Call Center โทร. 0-2111-1111 หรือสาขาของธนาคาร ทัง้นี ้ช่องทางติดต่อ
ธนาคารอาจมีการเปล่ียนแปลง เพ่ิมขึน้ หรือลดลงได้ในอนาคต โดยธนาคารจะได้แจ้งให้ทราบทาง Website ของธนาคาร  
ทัง้นี ้  เม่ือผู้ฝากให้ข้อมลูส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนใดนอกจากของผู้ฝากเองแก่ธนาคาร  ผู้ฝากรับรองและรับประกันว่า  (ก) ได้
ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมลูส่วนบคุคลของบุคคลอ่ืนท่ีผู้ฝากให้แก่ธนาคาร และจะแจ้งธนาคารหากมี
การเปล่ียนแปลงใดๆ ในข้อมลูสว่นบุคคลของบุคคลอ่ืนท่ีได้ให้ไว้ (หากมี)  (ข)ผู้ฝากได้รับความยินยอมหรือสามารถอาศัย
ฐานทางกฎหมายอ่ืนส าหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมลูสว่นบุคคลของบคุคลดงักลา่วตามกฎหมายที่ใช้
บังคับ  (ค)  ผู้ ฝากได้แจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารที่เก่ียวข้องแก่บุคคลอื่นดั งกล่าวแล้ว และ (ง) ธนาคาร
สามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมลูสว่นบุคคลตามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
ของธนาคารที่เก่ียวข้อง ซึง่อาจมีการแก้ไขเป็นครัง้คราว ซึง่รวมถงึวตัถุประสงค์ทัง้หมดท่ีก าหนดไว้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบบันี  ้
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8.21 ผู้ฝากรับทราบวา่ การรับจ้างเปิดบญัชี การซือ้ขายบญัชี หรือ การยินยอมให้ผู้ อ่ืนใช้บญัชีในการกระท าความผิด มีโทษตาม

กฎหมาย 
8.22 ผู้ฝากตกลงยินยอมผกูพนั และปฏิบติัตามข้อตกลง และเง่ือนไขต่างๆ ท่ีได้ระบใุนข้อตกลงฉบบันี ้ระเบียบ และวิธีปฏิบตัิ      

   ตามท่ีธนาคารได้ก าหนดไว้ ทัง้ท่ีมีอยู่แล้วในขณะนี ้และ/หรือที่จะมีต่อไปในภายหน้าทกุประการ 
8.23   ผู้ฝากรับทราบข้อความตามข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการเงินฝากกระแสรายวนัฉบับนีท้ัง้หมดแล้วเห็นวา่เป็นไปตาม

ความประสงค์ของผู้ฝากทกุประการ 
8.24 ผู้ฝากตกลงยินยอมเสียคา่บริการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเปิดบญัชีเงินฝาก และ/หรือการใช้บริการดงักลา่ว 

ตามท่ีธนาคารก าหนดไว้ในขณะนี ้และ/หรือตามท่ีธนาคารได้มีการประกาศแก้ไข เปล่ียนแปลง ในภายหน้าทุกประการ  
รวมทัง้ให้ถือว่าข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการฉบับนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของใบค าขอเปิดบญัชีเงินฝากด้วย โดยหากผู้ ฝากไม่
ปฏิบติัตามข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการ และ/หรือค าเตือนไม่วา่ข้อหนึง่ข้อใดจนเป็นเหตใุห้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร 
และ/หรือ บุคคลใดๆ ผู้ฝากตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึน้ดงักลา่ว ในทันทีที่ธนาคารเรียกร้องและในกรณี
ที่มีความบกพร่องผิดพลาดเกิดขึน้ไม่วา่ความบกพร่องผิดพลาดนัน้จะเกิดขึน้ด้วยเหตใุดก็ตาม ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคาร
มีสิทธิทกุประการในการแก้ไขความบกพร่องผิดพลาดให้ถกูต้องตามความเป็นจริง ซึ่งรวมถึงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินและ/
หรือโอนเงินจากบัญชีต่างๆ ของผู้ฝากที่มีอยู่กบัธนาคาร และไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ฝากอีกแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี 
ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบถงึการหกัเงินและ/หรือโอนเงินดงักลา่ว 

8.25  ผู้ฝากรับรองวา่ ข้อมลูท่ีระบไุว้ในใบค าขอเปิดบญัชีเงินฝาก และเอกสารประกอบอ่ืนใดที่ได้ให้ไว้แกธ่นาคาร มีความถกูต้อง                                      
        ครบถ้วน และเป็นความจริงทกุประการ 
8.26 ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบ และ/หรือสืบค้นข้อมลูทะเบยีนประวติัราษฎรและ/หรือภาพใบหน้าของผู้ฝากจาก     
           สว่นราชการท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ติดต่อ สอบถามข้อมลูบางประการ หรือ ทัง้หมดของผู้ฝากจากบคุคลหรือนิติบุคคลใดก็ได้ใน   
          กรณีที่จ าเป็นและ/หรือในกรณีทีธ่นาคารเห็นสมควร 
8.27 ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมลูเดิมของธนาคารให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจบุนัตัง้แต่วนัท่ีท าใบค าขอ

เปิดบญัชีเงินฝากและเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการทจุริตจากกลุม่มิจฉาชีพ 
8.28 ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารน าเสนอข่าวสาร และ/หรือข้อมลูผลิตภณัฑ์ และ/หรือบริการของธนาคารให้ผู้ฝากทราบ ซึ่งรวมถึง

การส่งหรือแจ้งผ่านระบบ SMS และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทัง้นี ้ผู้ฝากอาจปฎิเสธการรับข่าวสาร และ/หรือข้อมลู
ผลิตภณัฑ์ และ/หรือบริการของธนาคารได้โดยการแจ้งความประสงค์ผา่นช่องทางท่ีธนาคารก าหนด เช่น Call Center โทร. 
0-2111-1111 หรือสาขาของธนาคาร เป็นต้น 
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ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมส าหรับบริการ PromptPay International (เฉพาะผลิตภณัฑ์เงนิฝากกระแสรายวัน, ผลิตภณัฑ์เงนิ

ฝากออมทรัพย์, ผลิตภณัฑ์เงนิฝาก Krungthai NEXT Savings และ เงนิฝากพืน้ฐาน (Basic Banking Account)) 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย (“ธนาคาร”) จะให้บริการส าหรับ PromptPay International ซึ่งเป็นบริการรับเงินโอนจากหรือโอนเงินไปยัง
ต่างประเทศ ตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข ระยะเวลา และวิธีการ รวมทัง้ อตัราค่าธรรมเนียมตามท่ีธนาคารก าหนด รวมทัง้ ลกูค้า/ผู้ฝากใน
ฐานะผู้ขอใช้บริการ (“ผู้ขอใช้บริการ”) ยงัตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ดงัต่อไปนีด้้วย  
1. การใช้บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศของผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารด าเนินการเปิดเผยข้อมลูช่ือบญัชี เลขท่ี

บญัชี และ/หรือข้อมลูอ่ืนใดของผู้ขอใช้บริการไปยังผู้ โอนเงินและผู้ให้บริการโอนเงินในต่างประเทศ เพื่อวตัถุประสงค์ในการปฏิบตัิ
ตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ที่มีผลบงัคบัใช้กบัผู้ให้บริการโอนเงินและเพ่ือการตรวจสอบในความถกูต้องในการท าธรุกรรม 

2. การใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศของผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารด าเนินการเปิดเผยข้อมลูช่ือบญัชี เลขท่ีบญัชี 
และ/หรือข้อมลูอ่ืนใดของผู้ขอใช้บริการไปยังผู้ รับเงินโอนและผู้ ให้บริการรับเงินโอนในต่างประเทศ เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการปฏิบติั
ตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ที่มีผลบังคับใช้กบัผู้ ให้บริการรับเงินโอนและเพื่อการตรวจสอบในความถกูต้องในการท า
ธุรกรรม 

ทัง้นี  ้ ในการโอนเงินไปต่างประเทศ ผู้ ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ผู้ ขอใช้บริการจะโอนเงินไปต่างประเทศตามสกุลเงิน
ต่างประเทศตามท่ีธนาคารก าหนด และหากจะต้องแลกเปล่ียนจากเงินสกุลบาทเป็นเงินสกุลต่างประเทศเพื่อการโอนไปต่างประเทศ
ดงักล่าว ผู้ขอใช้บริการตกลงจะแลกเปล่ียนเงินดงักลา่วโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนเงินตามท่ีธนาคารก าหนด และให้ถือวา่ข้อตกลงและ
เงื่อนไขนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเง่ือนไขของการใช้บริการเงินฝากออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวนัและ/หรือผลิตภณัฑ์หรือ
บริการอื่นท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้ขอใช้บริการมีอยู่กับธนาคารด้วย  นอกจากนี ้ผู้ ขอใช้บริการตกลงวา่ ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการมีสญัชาติไทย ผู้
ขอใช้บริการจะไม่โอนเงินจากประเทศไทยเข้าบญัชีเงินฝากของตนเองท่ีเปิดไว้ในต่างประเทศ 

 
 


