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ข้ อตกลงและเงื่อนไขการเปิ ดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
1. การฝากเงิน
1 .1 ทุกครั ง้ ที่ เปิ ดบัญ ชีเงิ นฝาก ผู้ฝากต้ องแสดงเอกสารแสดงตนตามที่ธ นาคารกาหนดให้ ครบถ้ วน และให้ ข้อมูลหรื อกรอก
รายการในคาขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก ระบุเงื่อนไขการลงนามสัง่ จ่าย และให้ ตวั อย่างลายมือชื่อไว้ กับธนาคาร โดยผู้ฝากจะต้ อง
ไม่ใช้ นามแฝง หรื อปกปิ ดชื่อจริ งในการเปิ ดบัญชีเงินฝาก
1.2 ผู้ฝากต้ องกรอกรายการเงินฝากลงในใบรับฝากเงินของธนาคาร และต้ องเขี ยนจานวนเงิ นยอดรวมเป็ นตัวอักษรกากับยอด
ตัวเลขทุกครั ง้ เสมอไป ผู้ฝากต้ องตรวจความถูกต้ องของจานวนเงินฝากที่พิมพ์จากระบบในใบรั บฝากเงินตลอดจนเจ้ าหน้ าที่
ฝากเงินได้ ลงนามในใบรับฝากเงินครบถ้ วนแล้ ว ถ้ าปรากฏว่าผิดพลาดหรื อไม่ครบถ้ วนให้ แจ้ งธนาคารทราบเพื่อแก้ ไขทันที
1.3 ถ้ าการนาเงินฝากเป็ นการนาเช็คเข้ าบัญ ชีด้วย ผู้ฝากจะต้ องขีดคร่ อมเช็คนั ้นเสียก่อนนาฝากและต้ องรอให้ ธนาคารเรี ยกเก็บ
เงินตามเช็คนั ้นได้ เรี ยบร้ อยแล้ ว จึงจะสัง่ จ่ายเงินตามเช็คนั ้น ถ้ าหากเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ ผู้ฝากต้ องมาขอรับคืนภายในระยะเวลา
ที่ธนาคารกาหนดเพื่อไปดาเนินการเองต่อไป
1.4 ถ้ าผู้ฝากมี ความสัมพันธ์ กับ นิติบุคคลใด ได้ นาเช็คที่สงั่ จ่ายให้ แก่นิติบุคคลนั ้นมาฝากเข้ าบัญ ชีส่วนตัว ธนาคารอาจปฏิเสธ
รายการรับฝากได้ แม้ วา่ เช็คนั ้นจะมีการสลักหลังโดยชอบของนิติบุคคลนั ้นๆ แล้ วก็ตาม
2. การสั่งจ่ ายเงิน
2.1 การใช้ เช็คถอนเงินในบัญ ชีเงินฝากนั ้น ผู้ฝากจะต้ องใช้ เช็คของธนาคาร ซึ่งได้ รับมอบจากธนาคารให้ ไว้ แก่ผ้ ฝู ากเฉพาะราย
ธนาคารจะไม่จ่ายเงินให้ ในกรณีที่ผ้ ฝู ากใช้ เช็คของผู้ฝากรายอื่น และ/หรื อธนาคารอื่นสัง่ จ่ายเงิน
2.2 การเขียนข้ อความต่างๆ ในเช็คให้ เขียนด้ วยปากกาหรื อหมึกที่ลบออกไม่ได้ ถ้ าใช้ ดินสอหรื อเครื่ องเขียนอย่างอื่น หรื อปากกา
ชนิดที่ลบออกได้ ธนาคารอาจปฏิเสธการจ่ายเงินให้ และหากเกิดความเสียหายขึ ้น ธนาคารจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ้งสิ ้น
2.3 การเขียนจานวนเงินในเช็ค ทั ้งที่เป็ นตัวเลขและตัวอักษร ให้ เขียนชิดกับคาว่า “บาท” ตลอดไป อย่าให้ มีช่องว่างแทรกคาได้
และขีดช่องที่เหลือเสียให้ เต็ม
2.4 การเขียนเช็คสัง่ ให้ ธนาคารจ่ายเงิน ผู้ฝากจะต้ องปฏิบตั ิดงั นี ้
ก. ถ้ าผู้ฝากประสงค์จะให้ ธนาคารจ่ายเงินตามเช็คที่สงั่ จ่ายโดยผ่านบัญชีธนาคารใดธนาคารหนึ่งแล้ ว ให้ ผ้ ฝู ากขีดคร่ อมเช็ค
และจะเขียนคาว่า “และบริ ษัท” หรื อ “& CO.” ลงในระหว่างเส้ นขีดคร่ อมด้ วยหรื อไม่ก็ได้
ข. การเขียนเช็คสั่งให้ ธ นาคารจ่ายเงินสด ผู้ฝากต้ องเขียนชื่อผู้รับเงินลงในช่องว่างต่อจากคาว่า “จ่าย” หรื อจะเขี ยนคาว่า
“เงินสด” หรื อข้ อความที่มีความหมายทานองเดียวกันก็ได้
ค. ถ้ าผู้ฝากต้ องการจะให้ ธนาคารจ่ายเงินเข้ าบัญชีผ้ หู นึง่ ผู้ใดโดยเฉพาะ ให้ เขียนชื่อผู้รับเงินลงในช่องว่างต่อจากคาว่า “จ่าย”
และขีดคาว่า “หรื อผู้ถือ” ออกกับทั ้งต้ องเขียนคาว่า “บัญชีผ้ รู ับเงินโดยเฉพาะ” หรื อ “A/C PAYEE ONLY” ลงในระหว่าง
เส้ นขนานขีดคร่ อมที่กล่าว
ง. เช็คที่มีการขีดคร่ อม และเขียนคาว่า “ห้ ามเปลี่ยนมือ” หรื อ “NOT NEGOTIABLE” หรื อคาอื่นใด ที่มีความหมายทานอง
เดียวกันในระหว่างเส้ นขีดคร่ อม หรื อบริ เวณใกล้ เคียงกับเส้ นขีดคร่ อมนั ้น ธนาคารจะจ่ายเงินเข้ าบัญชีผ้ รู ั บสลักหลังหรื อ
ผู้ทรงโดยชอบด้ วยกฎหมายเท่านั ้น หากผู้ฝากสัง่ จ่ายเช็คโดยเขียนข้ อความหรื อขีดคร่ อมแตกต่างไปจากนี ้ ธนาคารอาจ
ปฏิเสธไม่จ่ายเงินตามเช็คนั ้นได้
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2.5 คาสัง่ ห้ ามการจ่ายเงินตามเช็คฉบับใดฉบับหนึง่ นั ้น สามารถกระทาได้ โดยวิธีหนึง่ วิธีใด ดังนี ้
ก. ทาเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรตามแบบฟอร์ มที่ธนาคารกาหนด ระบุหมายเลขเช็ค วันที่สงั่ จ่าย ชื่อผู้รับเงิน และจานวนเงินใน
เช็ค ผู้ฝากจะสัง่ ห้ ามการจ่ายเงินทางโทรศัพท์หรื อทางวาจาไม่ได้
ข. ทาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ รหัสประจาตัว และรหัสผ่านของผู้สงั่ จ่าย โดยผู้สงั่ จ่ายไม่ต้องนาเอกสารหลักฐานมา
ให้ กบั ธนาคาร และให้ ถือว่าคาสัง่ ห้ ามการจ่ายเงินตามเช็คดังกล่าวมีผลสมบูรณ์
3. การแก้ ไขขีดฆ่ าข้ อความ
3.1 ถ้ ามีการขีดฆ่า หรื อแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อความในเช็คในข้ อสาคัญ เช่น การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงวันที่ จานวนเงิน ชื่อผู้รับเงิน
ผู้สั่งจ่าย จะต้ องลงนามกากับ ข้ อความที่ขีด ฆ่าหรื อแก้ ไขเปลี่ยนแปลงนั ้นๆ ด้ วยการลงนามกากับ ให้ ถูกต้ องตรงตามบัต ร
ตัวอย่างลายมือชื่อ
3.2 ห้ ามมิให้ ขดู หรื อลบข้ อความในเช็คเป็ นอันขาด
4. การลงลายมือชื่อ
4.1 การลงลายมือชื่อในเช็คต้ องให้ เหมือนกับลายมือชื่อผู้ฝากได้ มอบให้ ไว้ ตามบัตรตัวอย่างลายมือชื่อกับธนาคาร แต่ธนาคารอาจ
จ่ายเงิ น ตามเช็ค ที่ มี ลายมื อชื่ อผู้สั่ง จ่ายเพี ย้ นไปบ้ างจากลายมื อชื่ อที่ ให้ ไว้ ก็ได้ ถ้ าไม่ มี เหตุชวนสงสัยว่าไม่ใ ช่ล ายมื อชื่ อ
อันแท้ จริ งของผู้สงั่ จ่าย และธนาคารไม่มีความผูกพันต้ องตรวจสอบตรายาง ดวงตรา หรื อตัวเขียนอย่างอื่นเกี่ยวกับการลงนาม
นอกจากลายมือชื่อที่ได้ กล่าวไว้ เท่านั ้น
4.2 ในกรณี ที่ข อให้ หักบัญ ชีเงิน ฝาก หรื อขอให้ โอนจ่ายเงิ นจากบัญ ชีเงินฝากด้ วยหนังสือ สั่งตามแบบฟอร์ ม ที่ธนาคารกาหนด
ให้ ผ้ ฝู ากลงชื่อในหนังสือสัง่ นั ้นเช่นเดียวกันกับการลงชื่อสัง่ จ่ายเช็คทุกประการ
5. การปฏิเสธการจ่ ายเงิน
5.1 เช็คทีน่ ามายื่นขอรับเงินนั ้น หากธนาคารเห็นว่ามีพิรุธหรื อสงสัยแล้ ว อาจไม่จ่ายเงินให้ ก็ได้
5.2 ผู้ฝากยินยอมให้ ธนาคารหักบัญชีเงินฝากเป็ นค่าธรรมเนียมเช็คคืน ตามอัตราที่ธนาคารประกาศ
5.3 ในกรณี ที่เงิ นในบัญ ชีเงิน ฝากมี จานวนไม่ พอจ่ ายตามเช็ค หลายฉบับที่ น ามาขึ น้ เงิ นพร้ อมๆ กัน ผู้ฝากยิ นยอมให้ ธนาคาร
พิจารณาจ่ายเงินให้ เช็คฉบับใดก็ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร
5.4 หากบัญชีเงินฝากมีเงินไม่พอจ่ายตามเช็ค และธนาคารได้ ผ่อนผันจ่ายเงินไป ผู้ฝากยอมให้ ถือว่าเงินที่ธนาคารได้ จ่ายไปนั ้น
เป็ นการเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร และยินยอมเป็ นลูกหนี ้ตามบัญชีเดินสะพัด โดยยอมเสียดอกเบี ้ยจากยอดหนี ้ที่เบิกเงิน
เกินบัญชี ในอัตราดอกเบี ้ยกรณี ลกู หนี ้ผิดนัดชาระหนี ้หรื อผิดเงื่อนไขตามสัญญาตามประกาศของธนาคาร นับแต่วนั ที่ธนาคาร
จ่ายเงินไปจนกว่าจะชาระหนี ้เสร็ จสิ ้น แม้ วา่ ธนาคารจะบอกเลิกสัญญานี ้แล้ วก็ตาม อัตราดอกเบี ้ยดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลง
ได้ เป็ นคราวๆ และหากภายหลังธนาคารประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ยดังกล่าว ผู้ฝากยินยอมให้ ธนาคารคิดดอกเบี ้ย
ตามอัตราที่เปลี่ยนแปลงนั ้นได้ นบั แต่วนั ที่มีประกาศเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ฝู ากทราบ โดยให้ คิดทบต้ นเป็ นรายเดือน
ตามธรรมเนียมประเพณี การคิดดอกเบี ้ยทบต้ นในบัญชีเดินสะพัดของธนาคารพาณิ ชย์และผู้ฝากยอมรับว่ารายการฝากถอน
และการคานวณดอกเบี ้ยทีธ่ นาคารทาขึ ้นเป็ นหลักฐานแห่งการเป็ นหนี ้ที่ถูกต้ องและจะไม่โต้ แย้ งคัดค้ านแต่ประการใดทั ้งสิ ้น
6. การรับรองเช็ค
เช็คที่ผ้ ทู รงก็ดี หรื อผู้สงั่ จ่ายก็ดี นามาขอให้ ธนาคารรั บรองนั ้น ธนาคารจะหักเงินตามจานวนในเช็คนั ้นจากบัญชีของผู้ฝาก
ทันที เพื่อสารองไว้ จา่ ยตามเช็คที่ได้ รับรอง
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7. เช็คหรือสมุดเช็คหาย
7.1 ผู้ฝากจะต้ องเก็บรักษาสมุดเช็คไว้ ในที่ซึ่งมัน่ คงปลอดภัย และต้ องไม่มอบเช็คที่ยังไม่ได้ กรอกข้ อความให้ แก่ผ้ อู ื่นเป็ นอันขาด
หากผู้ฝากละเลย หรื อประมาทเลินเล่อเป็ นเหตุให้ บุคคลอื่นได้ เช็คไปปลอมลายมือชื่อของผู้สงั่ จ่าย และธนาคารหลงเชื่อ
จ่ายเงินตามเช็คปลอมนั ้นไป ธนาคารไม่ต้องรั บผิดชอบต่อผู้ฝากสาหรับเงินจานวนที่จ่ายไปนั ้น เว้ นแต่ ความเสียหายดังกล่าว
จะเกิดจากความจงใจหรื อประมาทเลินเล่อของธนาคาร
7.2 ในกรณีที่สมุดเช็คหายหรื อถูกลักไป ผู้ฝากจะต้ องทาหนังสือแจ้ งให้ ธนาคารทราบทันที ในกรณีทเี่ กิดความเสียหายธนาคารจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ้งสิ ้น
7.3 ในกรณี ที่เช็คลงลายมือชื่อสัง่ จ่ายแล้ วหาย ผู้ฝากจะต้ องทาหนังสือแจ้ งเลขที่ จานวนเงิน และรายการอื่นๆ ของเช็คให้ ธนาคาร
ทราบทันที เพื่อขอให้ ระงับการจ่ายเงินตามเช็ค โดยผู้ฝากต้ องไปแจ้ ง ความต่อเจ้ าพนักงานตารวจก่อน แล้ วนาสาเนาแจ้ ง
ความมาแสดงต่อธนาคารด้ วย
8. เบ็ดเตล็ด
8.1 การเขียนข้ อความต่างๆ ลงในเอกสารเกี่ยวกับการฝากหรื อถอนเงินนั ้น ผู้ฝากจะต้ องเขียนด้ วยปากกาหรื อหมึกที่ลบออกไม่ได้
ด้ วยวิธีการใดๆ ก็ตาม มิฉะนั ้นธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้น
8.2 การเปลี่ยนแปลงข้ อมูลส่วนตัว ลายมือชื่อ ที่อยู่ หรื อเงื่อนไข ต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรตามแบบฟอร์ มที่
ธนาคารกาหนด พร้ อมยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้ องและตัวอย่างลายมือชื่อ ที่อยู่ หรื อเงื่อนไข ที่ต้องการเปลีย่ นแปลง
8.3 เมื่อผู้ฝากต้ องการเบิกสมุดเช็ค ให้ ใช้ ใบขอเบิกเช็คในสมุดเช็ค โดยต้ องลงชื่อในใบขอเบิกเช่นเดียวกันกับการลงชื่อสัง่ จ่ายเช็ค
ธนาคารสงวนสิทธิ ที่จะพิจารณาจ่ายหรื อไม่จ่ายสมุดเช็คได้ ตามสมควร
8.4 ในกรณี ผ้ ฝู ากนาเช็คฝากเข้ าบัญชี และมีความจาเป็ นต้ องเบิกเงินไปใช้ ก่อนที่จะทราบผลการเรี ยกเก็บ ผู้ฝากตกลงยินยอมให้
ธนาคารหักบัญชีเงินฝากเป็ นค่าธรรมเนียมในการผ่านเช็คตามอัตราที่ธนาคารกาหนด หากเช็คฉบับใดฉบับหนึ่ง หรื อทั ้งหมด
ที่นาฝากเข้ าบัญชีไว้ เรี ยกเก็บเงินไม่ได้ ไม่วา่ ด้ วยเหตุประการใดก็ตาม ผู้ฝากยอมให้ ธนาคารหักบัญชีหรื อเพิ่มยอดหนี ้ในบัญชี
เงินฝากได้ โดยผู้ฝากถือว่าเป็ นการเบิกเงินเกินบัญชี ไปจากธนาคารและยินยอมเป็ นลูกหนี ้ตามบัญชีเดินสะพัด โดยยอมเสีย
ดอกเบี ้ยทบต้ นให้ แก่ธนาคาร จนกว่าจะชาระหนี ้เสร็ จ ในอัตราดอกเบี ้ยกรณี ลกู หนี ้ผิดนัดชาระหนี ้หรื อผิดเงื่อนไขตามสัญญา
ตามทีไ่ ด้ ระบุไว้ ในข้ อ 5.4
8.5 หากจานวนเงินฝากมีเหลือไม่เพียงพอที่จะใช้ เงินตามเช็ค ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ ธนาคารโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ที่ผ้ ฝู าก
ได้ ทาข้ อตกลงการโอนเงินระหว่างบัญชีไว้ กบั ธนาคารมาเข้ าบัญชีเงินฝากนี ้ เพื่อให้ มีเงินในบัญชีพอให้ ใช้ เงินตามเช็คนั ้นและ
ให้ บญ
ั ชีมียอดเงินฝากคงเหลือตามระเบียบของธนาคารได้ และยินยอมให้ ธนาคารหักบัญชีเป็ นค่าธรรมเนียมการโอนเงินตาม
อัตราที่ธนาคารกาหนด โดยธนาคารไม่ต้องแจ้ งการหักบัญชีให้ ผ้ ฝู ากทราบ หากเกิดความเสียหายใดๆ ผู้ฝากยอมรับผิดชอบ
ทุกประการ และยินยอมให้ ธนาคารยกเลิกความตกลงนี ้เมื่อใดก็ได้
8.6 ถ้ าผู้ฝากมีหนี ้สินจะต้ องชาระให้ ธนาคาร หรื อมี คา่ ธรรมเนียม ค่าเบี ย้ ประกันภัย ค่าบริ การ ค่าอากร จะต้ องชาระให้ ธนาคาร
ผู้ฝากยอมให้ ธนาคารหักบัญชีของผู้ฝากได้ หากเงินในบัญชีไม่พอจ่าย ผู้ฝากยอมรับว่าเงินที่ธนาคารหักเกินบัญชีไปนั ้นผู้ฝาก
เป็ นลูกหนี ้เบิกเงินเกินบัญชี โดยยอมเสียดอกเบี ้ยให้ ในอัตราดอกเบี ้ยกรณี ลกู หนี ้ผิดนัดชาระหนี ้หรื อผิดเงื่อนไขตามสัญญาที่
ระบุไว้ ในข้ อ 5.4 โดยผู้ฝากจะไม่โต้ แย้ งคัดค้ านแต่ประการใดทั ้งสิ ้น
8.7 ธนาคารจะปิ ดบัญชีกระแสรายวันของผู้ฝากเสียเมื่อใดก็ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ฝู ากทราบล่วงหน้ า
ในกรณีที่ผ้ ฝู ากสัง่ จ่ายเงินเกินจานวนที่มีอยู่ในบัญชี หรื อเจตนาสัง่ จ่ายเช็ค เพือ่ มิให้ มีการใช้ เงิน ธนาคารจะพิจารณาปิ ดบัญชี
ทันที และเมื่อธนาคารปิ ดบัญชีหรื อผู้ฝากขอปิ ดไม่วา่ กรณีใด ๆ ผู้ฝากจะต้ องคืนเช็คที่ยงั ไม่ได้ ใช้ ทกุ ฉบับให้ แก่ธนาคาร
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8.8
8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

กับยอมให้ ธนาคารกันเงินจากบัญชี เพือ่ รอจ่ายตามเช็คที่ผ้ ฝู ากออกสัง่ จ่ายไปแล้ ว แต่ยงั ไม่มีผ้ นู ามาขอรับเงินไว้ ได้ ด้วย
ผู้ฝากตกลงยิ น ยอมปฏิ บัติ ตามระเบี ยบ และวิ ธีป ฏิ บัติ ที่เกี่ ยวข้ องของธนาคาร ตามข้ อตกลงและเงื่ อ นไขนี ้โดยเคร่ งครั ด
หากเกิดความเสียหายใดๆ เนื่องจากไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขนี ้ธนาคารจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ้งสิ ้น
ผู้ฝากยินยอมให้ ธนาคารเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขข้ อตกลงและเงื่อนไขนี ้เมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ฝู ากทราบล่วงหน้ า
ตามช่องทางที่ธนาคารกาหนด และผู้ฝากตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามทุก ประการ นอกจากนี ้ความผูกพันที่ธนาคารและผู้ฝากจะ
พึงมีต่อกันตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายก็ดี วิธีการและประเพณี อันเกี่ยวกับการเดินสะพัดในบัญชีกระแสรายวันที่ธนาคาร
พาณิชย์ทวั่ ไปปฏิบตั ิอยู่ก็ดีให้ นามาใช้ บงั คับแก่การฝากและถอนเงินบัญชีกระแสรายวันดังกล่าวนี ้ด้ วยเท่าที่ไม่ ขัดหรื อแย้ งกับ
เงื่อนไขนี ้
ธนาคารจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีตามอัตราที่ธนาคารประกาศ ในกรณี ที่บญ
ั ชีขาดการเคลื่อนไหวและยอดคงเหลือ
ในบัญชีต่ากว่าที่กาหนด ทั ้งนี ้ ธนาคารจะปิ ดบัญชีโดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที่ธนาคารเห็นสมควร หากยอดคงเหลือในบัญชี
เป็ นศูนย์และไม่มีข้อตกลงการโอนเงินระหว่างบัญ ชีหรื อเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด และเพื่อหลีกเลี่ยง/ป้ องกันความเสียหาย
ของท่านจากผู้ทจุ ริ ต โปรดส่งคืนสมุดเช็คที่ยงั ไม่ได้ ใช้ ทกุ ฉบับให้ แก่สาขาที่ทา่ นมีบญ
ั ชีอยู่
ผู้ฝากยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิเพิ่มเติม และ/หรื อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการให้ บริ การของธนาคาร รวมทั ้งหลักเกณฑ์ อัตรา
ค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ในการใช้ บริ การของธนาคารได้ ตามที่ธนาคารจะเห็นสมควร โดยธนาคารจะประกาศ
ให้ ผ้ ฝู ากทราบในที่เปิ ดเผย ณ สานักงานใหญ่ และสานักงานสาขาของธนาคารแต่ละแห่งที่ให้ บ ริ การ และผ่านทางเว็บไซต์
(Website) ของธนาคาร (krungthai.com) ทั ้งนี ้ กรณี การแก้ ไข และ/หรื อเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการใช้ บริ การ
ของผู้ฝากอย่างมี นัย สาคัญ ธนาคารอาจแจ้ งผู้ฝากเงิ นทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อ ย 30 วัน ก่อ นด าเนินการผ่านช่อ งทางอื่ น
เพิม่ เติมตามความเหมาะสม เช่น SMS หรื อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็ นต้ น
เอกสารหรื อหนังสือใดของธนาคารที่ส่งไปยังที่อยู่ หรื อสถานที่ทางาน หรื อสถานที่ติดต่อได้ หรื อทาง e-mail address หรื อ
ทางหมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งระบุไว้ ในคาขอเปิ ดบัญ ชี หรื อที่ผ้ ฝู ากได้ แจ้ งไว้ กบั ธนาคาร ผู้ฝากยินยอมให้ ถือว่าธนาคารได้ ส่งให้
เรี ยบร้ อยและโดยชอบแล้ ว
เมื่อธนาคารทราบว่าผู้ฝากถึงแก่กรรม ธนาคารจะระงับการจ่ายเงินของผู้ฝากทันที ผู้รับมรดกหรื อผู้จดั การมรดกของผู้ฝากมี
สิท ธิ ที่จะรับเงินฝากคืน โดยน าสมุดคู่ฝากหรื อใบรั บฝากและหลักฐานต่างๆ ที่ธ นาคารต้ องการมาพิสจู น์จนเป็ นที่พอใจแก่
ธนาคาร ธนาคารจึงจะพิจารณาจ่ายเงินคืนให้
ในกรณี ที่ผ้ ฝู ากเป็ นบุคคลธรรมดาตั ้งแต่ 2 คนขึ ้นไปเปิ ดบัญชีร่วมกัน ผู้ฝากร่ วมแต่ละรายต่างมีสิทธิถอนเงินได้ ไม่วา่ จะถอน
ทั ้งหมดหรื อบางส่วน เว้ นแต่ได้ ระบุไว้ เป็ นอย่างอื่นในเงื่อนไขการจ่ายเงิน ในกรณี ที่มีปัญหาข้ อโต้ แย้ งระหว่างผู้ฝากร่ วมแต่ละ
ราย ธนาคารจะสันนิษฐานไว้ ก่อนว่า ผู้ฝากร่ วมแต่ละรายมีสิทธิเรี ยกร้ องเงินในบัญชีเงินฝากจากธนาคารได้ คนละเท่าๆ กัน
ในกรณี ที่ผ้ ฝู ากเป็ นบุคคลธรรมดาตั ้งแต่ 2 คนขึน้ ไปเปิ ดบัญ ชีร่วมกัน โดยผู้ฝากร่ วมรายใดรายหนึ่งถึงแก่กรรม ธนาคารจะ
พิจารณาเอกสารหลักฐานต่างๆ ประกอบการจ่ายเงินฝากให้ แก่ผ้ ฝู ากร่ วม และ/หรื อผู้รับมรดก และ/หรื อผู้จดั การมรดกของผู้
ฝากร่ วมรายที่ถึงแก่กรรมนั ้น (แล้ วแต่กรณี ) อนึง่ ในการจ่ายเงินให้ แก่ผ้ ฝู ากร่ วม และ/หรื อผู้รับมรดก และ/หรื อผู้จดั การมรดก
ของผู้ฝากร่ วมรายที่ถึงแก่กรรมนั ้น ผู้ฝากร่วมตกลงยินยอมให้ ธนาคารถือว่าผู้ฝากร่ วมแต่ละรายมีสิทธิเรี ยกร้ องเงินในบัญชีเงิน
ฝากในสัดส่วนที่เท่าๆ กัน และธนาคารจะจ่ายเงินให้ แก่ผ้ ฝู ากร่ วม และ/หรื อผู้รับมรดก และ/หรื อผู้จดั การมรดกของผู้ฝากร่ วม
รายที่ถงึ แก่กรรม เฉพาะส่วนที่ผ้ ฝู ากร่วมรายนั ้นมีสิทธิได้ รับเท่านั ้น
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8.16 ในกรณี ที่มีกฎหมาย ประกาศ หรื อระเบียบของทางราชการ กาหนดให้ ธนาคารต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล หรื อธุรกรรมการเงินของ
ผู้ฝาก หรื อลูกค้ าของผู้ฝากรายหนึ่งรายใด หรื อหลายรายต่อเจ้ าหน้ าที่หรื อหน่วยงานของรั ฐ เมื่ อธนาคารได้ รั บการร้ องขอ
ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ ธนาคารเปิ ดเผยข้ อมูลและ/หรื อจัดทารายการเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินของผู้ฝากต่อเจ้ าหน้ าที่หรื อ
หน่วยงานของรัฐได้ ทกุ ประการ
8.17 ผู้ฝากตกลงที่ จะไม่น าบัญ ชีเงิ น ฝากไปก่อภาระผูกพันใดๆ กับ บุคคล หรื อนิ ติบุ คคล หรื อสถาบัน การเงิน อื่ น ซึ่งรวมถึงแต่
ไม่จากัดเพียงการโอนสิทธิ เรี ยกร้ องในบัญ ชีเงินฝาก และ/หรื อสิทธิในการรั บเงินฝาก ไม่ว่าทั ้งจานวนหรื อบางส่วน เว้ นแต่จะ
ได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากธนาคารก่อน
8.18 ผู้ฝากตกลงว่า ธนาคารมีสิทธิระงับการให้ บริ การฝาก และ/หรื อถอนเงินในบัญชีเงินฝาก และ/หรื อปิ ดบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก
เมื่อใดก็ได้ หากธนาคารเห็นว่าบัญชีเงินฝากใดมีเหตุอนั ควรสงสัยได้ ว่าบัญชีเงินฝากหรื อธุรกรรมทางการเงินของผู้ฝาก หรื อ
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ฝาก หรื อลูกค้ าของผู้ฝากรายใดรายหนึง่ เป็ นบัญชีหรื อมีธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการที่
ทุจริ ต หรื อผิ ดกฎหมาย หรื อถูกใช้ ในกิจกรรมที่ไม่ถูกต้ องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึ งแต่ไม่ จากัดเพียงธุรกรรมที่ เกี่ยวกับ การ
ฟอกเงิน หรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย โดยผู้ฝากตกลงจะไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารสาหรับ
การดาเนินการในกรณี ดงั กล่าวทั ้งสิ ้น
8.19 หากธนาคารมีการนาเงินเข้ าบัญชีของผู้ฝากไม่วา่ จะโดยวิธีการใดก็ตาม ซึ่งเป็ นการนาเข้ าผิดบัญชี หรื อจานวนเงินไม่ถูกต้ อง
โดยผู้ฝ ากไม่ มี สิท ธิ ใ นเงิน จานวนนัน้ ผู้ฝากตกลงยิ น ยอมให้ ธนาคารหัก เงิ นจากบัญ ชี ข องผู้ฝากได้ ทัน ที อย่ างไรก็ ต าม
ภายหลังการทารายการดังกล่าวแล้ วธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ฝู ากทราบทางโทรศัพท์ และหากเงินในบัญ ชีของผู้ฝากไม่มีให้ หกั
หรื อมีไม่เพียงพอให้ หกั คืนได้ ครบถ้ วน ผู้ฝากยินยอมชดใช้ เงินจานวนดังกล่าวคืนจนครบถ้ วนทันทีที่ ได้ รับแจ้ งจากธนาคาร
8.20 ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ ธนาคารส่งและ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล ข้ อมูลทางการเงิน และ/หรื อข้ อมูลใดๆ ของผู้ฝากที่ได้ ให้
ไว้ หรื อมีอยู่กบั ธนาคาร หรื อที่ธนาคารได้ รับหรื อเข้ าถึงได้ จากแหล่งอื่น หรื อข้ อมูลอื่นใดตามที่หน่วยงานหรื อคณะกรรมการที่
มีอานาจตามกฎหมายประกาศกาหนด ให้ แก่หน่วยงาน/องค์กร/หน่วยงานราชการ และ/หรื อนิติบุคคลใดๆ ที่ธนาคารเป็ น
คู่สัญ ญาหรื อ มี ค วามสัม พันธ์ ด้ วย โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ สนับ สนุน การให้ บ ริ ก ารของธนาคาร เช่น การวิเคราะห์ ข้ อมูล
การปรับปรุงบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคาร การที่ธนาคารจ้ างหรื อมอบหมายให้ บุคคลอื่นดาเนินการแทน (เช่น งาน
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศงานติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถาม เป็ นต้ น) ไม่วา่ ทั ้งหมดหรื อบางส่วน โดยผู้ฝากรับทราบ
ว่า ผู้ฝากสามารถติดต่อธนาคารผ่านช่องทาง Call Center โทร. 0-2111-1111 หรื อสาขาของธนาคาร ทั ้งนี ้ ช่องทางติดต่อ
ธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึน้ หรื อลดลงได้ ในอนาคต โดยธนาคารจะได้ แจ้ งให้ ทราบทาง Website ของธนาคาร
ทั ้งนี ้ เมื่อผู้ฝากให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดนอกจากของผู้ฝากเองแก่ธนาคาร ผู้ฝากรับรองและรับประกันว่า (ก) ได้
ตรวจสอบความถูกต้ องและความสมบูรณ์ของข้ อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ผ้ ฝู ากให้ แก่ธนาคาร และจะแจ้ งธนาคารหากมี
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้ อมูลส่วนบุคคลของบุค คลอื่นที่ได้ ให้ ไว้ (หากมี) (ข)ผู้ฝากได้ รับความยิ นยอมหรื อสามารถอาศัย
ฐานทางกฎหมายอื่นสาหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายที่ใช้
บังคับ (ค) ผู้ฝากได้ แจ้ ง นโยบายความเป็ นส่วนตัวของธนาคารที่ เกี่ ยวข้ องแก่บุ ค คลอื่ นดั งกล่าวแล้ ว และ (ง) ธนาคาร
สามารถเก็บ รวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ในนโยบายความเป็ นส่วนตัว
ของธนาคารที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ อาจมีการแก้ ไขเป็ นครัง้ คราว ซึง่ รวมถึงวัตถุประสงค์ทั ้งหมดที่กาหนดไว้ ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี ้
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8.21 ผู้ฝากรับทราบว่า การรับจ้ างเปิ ดบัญชี การซื ้อขายบัญชี หรื อ การยินยอมให้ ผ้ อู ื่นใช้ บญ
ั ชีในการกระทาความผิด มีโทษตาม
กฎหมาย
8.22 ผู้ฝากตกลงยินยอมผูกพัน และปฏิบตั ิตามข้ อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ ระบุในข้ อตกลงฉบับนี ้ ระเบียบ และวิธีปฏิบตั ิ
ตามที่ธนาคารได้ กาหนดไว้ ทั ้งทีม่ ีอยู่แล้ วในขณะนี ้ และ/หรื อที่จะมีต่อไปในภายหน้ าทุกประการ
8.23 ผู้ฝากรับทราบข้ อความตามข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การเงิ นฝากกระแสรายวันฉบับนี ้ทั ้งหมดแล้ วเห็นว่าเป็ นไปตาม
ความประสงค์ของผู้ฝากทุกประการ
8.24 ผู้ฝากตกลงยินยอมเสียค่าบริ การค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายใดๆ ในการเปิ ดบัญชีเงินฝาก และ/หรื อการใช้ บริ การดังกล่าว
ตามที่ธนาคารกาหนดไว้ ในขณะนี ้ และ/หรื อตามที่ธ นาคารได้ มี การประกาศแก้ ไข เปลี่ยนแปลง ในภายหน้ าทุกประการ
รวมทั ้งให้ ถือว่าข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การฉบับนี ้เป็ นส่วนหนึ่งของใบคาขอเปิ ดบัญ ชีเงินฝากด้ วย โดยหากผู้ฝากไม่
ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การ และ/หรื อคาเตือนไม่วา่ ข้ อหนึง่ ข้ อใดจนเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร
และ/หรื อ บุคคลใดๆ ผู้ฝากตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้นดังกล่าว ในทันทีที่ธนาคารเรี ยกร้ องและในกรณี
ที่มีความบกพร่องผิดพลาดเกิดขึ ้นไม่วา่ ความบกพร่ องผิดพลาดนั ้นจะเกิดขึ ้นด้ วยเหตุใดก็ตาม ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ ธนาคาร
มีสิทธิ ทกุ ประการในการแก้ ไขความบกพร่ องผิดพลาดให้ ถกู ต้ องตามความเป็ นจริ ง ซึ่งรวมถึงยินยอมให้ ธนาคารหักเงินและ/
หรื อโอนเงิ นจากบัญ ชีต่างๆ ของผู้ฝากที่มีอยู่กบั ธนาคาร และไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ฝากอีกแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี
ธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ฝู ากทราบถึงการหักเงินและ/หรื อโอนเงินดังกล่าว
8.25 ผู้ฝากรับรองว่า ข้ อมูลทีร่ ะบุไว้ ในใบคาขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก และเอกสารประกอบอื่นใดที่ได้ ให้ ไว้ แก่ธนาคาร มีความถูกต้ อง
ครบถ้ วน และเป็ นความจริ งทุกประการ
8.26 ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ ธนาคารตรวจสอบ และ/หรื อสืบค้ นข้ อมูลทะเบียนประวัติราษฎรและ/หรื อภาพใบหน้ าของผู้ฝากจาก
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง รวมทั ้งติดต่อ สอบถามข้ อมูลบางประการ หรื อ ทั ้งหมดของผู้ฝากจากบุคคลหรื อนิติบุคคลใดก็ได้ ใน
กรณีที่จาเป็ นและ/หรื อในกรณี ทธี่ นาคารเห็นสมควร
8.27 ผู้ฝากยินยอมให้ ธนาคารแก้ ไขปรับปรุงเพิ่มเติมข้ อมูลเดิมของธนาคารให้ ถูกต้ องครบถ้ วนเป็ นปั จจุบนั ตั ้งแต่วนั ที่ทาใบคาขอ
เปิ ดบัญชีเงินฝากและเพื่อประโยชน์ในการป้ องกันการทุจริ ตจากกลุม่ มิจฉาชีพ
8.28 ผู้ฝากยินยอมให้ ธนาคารนาเสนอข่าวสาร และ/หรื อข้ อมูลผลิตภัณฑ์ และ/หรื อบริ การของธนาคารให้ ผ้ ฝู ากทราบ ซึ่งรวมถึง
การส่งหรื อแจ้ งผ่านระบบ SMS และ/หรื อระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั ้งนี ้ ผู้ฝากอาจปฎิเสธการรั บข่าวสาร และ/หรื อข้ อมูล
ผลิตภัณฑ์ และ/หรื อบริ การของธนาคารได้ โดยการแจ้ งความประสงค์ผา่ นช่องทางที่ธนาคารกาหนด เช่น Call Center โทร.
0-2111-1111 หรื อสาขาของธนาคาร เป็ นต้ น
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ข้ อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมสาหรับบริการ PromptPay International (เฉพาะผลิตภัณฑ์ เงินฝากกระแสรายวัน, ผลิตภัณฑ์ เงิน
ฝากออมทรัพย์ , ผลิตภัณฑ์ เงินฝาก Krungthai NEXT Savings และ เงินฝากพืน้ ฐาน (Basic Banking Account))
บมจ. ธนาคารกรุงไทย (“ธนาคาร”) จะให้ บริ การสาหรับ PromptPay International ซึ่งเป็ นบริ การรั บ เงินโอนจากหรื อโอนเงินไปยัง
ต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระยะเวลา และวิธีการ รวมทั ้ง อัตราค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกาหนด รวมทั ้ง ลูกค้ า/ผู้ฝากใน
ฐานะผู้ขอใช้ บริ การ (“ผู้ขอใช้ บริ การ”) ยังตกลงตามข้ อตกลงและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ดงั ต่อไปนี ้ด้ วย
1. การใช้ บริ การรับเงินโอนจากต่างประเทศของผู้ขอใช้ บริ การ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารดาเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี และ/หรื อข้ อมูลอื่นใดของผู้ขอใช้ บริ การไปยังผู้โอนเงินและผู้ให้ บริ การโอนเงินในต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและ/หรื อกฎเกณฑ์ใดๆ ที่มีผลบังคับใช้ กบั ผู้ให้ บริ การโอนเงินและเพื่อการตรวจสอบในความถูกต้ องในการทาธุรกรรม
2. การใช้ บริ การโอนเงินไปต่างประเทศของผู้ขอใช้ บริ การ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารดาเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลชื่อบัญชี เลขที่บญ
ั ชี
และ/หรื อข้ อมูลอื่นใดของผู้ขอใช้ บริ การไปยังผู้รับเงินโอนและผู้ให้ บริ การรับเงินโอนในต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและ/หรื อกฎเกณฑ์ ใดๆ ที่มีผลบังคับใช้ กบั ผู้ให้ บริ การรับเงินโอนและเพื่อการตรวจสอบในความถูกต้ องในการทา
ธุรกรรม
ทัง้ นี ้ ในการโอนเงิ น ไปต่ างประเทศ ผู้ข อใช้ บ ริ ก ารตกลงและยอมรั บ ว่า ผู้ข อใช้ บ ริ ก ารจะโอนเงิ น ไปต่ า งประเทศตามสกุ ล เงิ น
ต่างประเทศตามที่ธนาคารกาหนด และหากจะต้ องแลกเปลี่ยนจากเงินสกุลบาทเป็ นเงินสกุลต่างประเทศเพื่อการโอนไปต่างประเทศ
ดังกล่าว ผู้ขอใช้ บริ การตกลงจะแลกเปลี่ยนเงินดังกล่าวโดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตามที่ธนาคารกาหนด และให้ ถือว่าข้ อตกลงและ
เงื่อนไขนี ้เป็ นส่วนหนึ่งของข้ อตกลงและเงื่อนไขของการใช้ บริ การเงินฝากออมทรั พย์และ/หรื อกระแสรายวันและ/หรื อผลิตภัณ ฑ์หรื อ
บริ การอื่นที่เกี่ยวข้ องที่ผ้ ขู อใช้ บริ การมีอยู่กับธนาคารด้ วย นอกจากนี ้ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงว่า ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ การมีสญ
ั ชาติไทย ผู้
ขอใช้ บริ การจะไม่โอนเงินจากประเทศไทยเข้ าบัญชีเงินฝากของตนเองที่เปิ ดไว้ ในต่างประเทศ
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