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ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
1. การฝากเงิน
1.1 ทุกครั้งทีเ่ ปิดบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากต้องแสดงเอกสารแสดงตนตามที่ธนาคารกาหนดให้ครบถ้วน และให้ข้อมูลหรือกรอกรายการ
ในคาขอเปิดบัญชีเงินฝาก ระบุเงื่อนไขการลงนามสั่งจ่าย และให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้กับธนาคาร โดยผู้ฝากจะต้องไม่ใช้
นามแฝง หรือปกปิดชื่อจริงในการเปิดบัญชีเงินฝาก
1.2 ผู้ฝากต้องกรอกรายการเงินฝากลงในใบรับฝากเงินของธนาคาร และต้องเขียนจานวนเงินยอดรวมเป็นตัวอักษรกากับยอด
ตัวเลขทุกครั้งเสมอไป ผู้ฝากต้องตรวจความถูกต้องของจานวนเงินฝากที่พิมพ์จากระบบในใบรับฝากเงินตลอดจนเจ้าหน้าที่
ฝากเงินได้ลงนามในใบรับฝากเงินครบถ้วนแล้ว ถ้าปรากฏว่าผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนให้แจ้งธนาคารทราบเพื่อแก้ไขทันที
1.3 ถ้าการนาเงินฝากเป็นการนาเช็คเข้าบัญชีด้วย ผู้ฝากจะต้องขีดคร่อมเช็คนั้นเสียก่อนนาฝากและต้องรอให้ธนาคารเรียกเก็บ
เงินตามเช็คนั้นได้เรียบร้อยแล้ว จึงจะสั่งจ่ายเงินตามเช็คนั้น ถ้าหากเรียกเก็บเงินไม่ได้ ผู้ฝากต้องมาขอรับคืนภายในระยะเวลา
ที่ธนาคารกาหนดเพื่อไปดาเนินการเองต่อไป
1.4 ถ้าผู้ฝากมีความสัมพันธ์กับนิติบุคคลใด ได้นาเช็คที่สั่งจ่ายให้แก่นิติบุคคลนั้นมาฝากเข้าบัญชีส่วนตัว ธนาคารอาจปฏิเสธ
รายการรับฝากได้ แม้ว่าเช็คนั้นจะมีการสลักหลังโดยชอบของนิติบุคคลนั้นๆ แล้วก็ตาม
2. การสั่งจ่ายเงิน
2.1 การใช้เช็คถอนเงินในบัญชีเงินฝากนั้น ผู้ฝากจะต้องใช้เช็คของธนาคาร ซึ่งได้รับมอบจากธนาคารให้ไว้แก่ผู้ฝากเฉพาะราย
ธนาคารจะไม่จ่ายเงินให้ในกรณีที่ผู้ฝากใช้เช็คของผู้ฝากรายอื่น และ/หรือธนาคารอื่นสั่งจ่ายเงิน
2.2 การเขียนข้อความต่างๆ ในเช็คให้เขียนด้วยปากกาหรือหมึกที่ลบออกไม่ได้ ถ้าใช้ดินสอหรือเครื่องเขียนอย่างอื่น หรือปากกา
ชนิดที่ลบออกได้ ธนาคารอาจปฏิเสธการจ่ายเงินให้ และหากเกิดความเสียหายขึ้น ธนาคารจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
2.3 การเขียนจานวนเงินในเช็ค ทั้งที่เป็นตัวเลขและตัวอักษร ให้เขียนชิดกับคาว่า “บาท” ตลอดไป อย่าให้มีช่องว่างแทรกคาได้
และขีดช่องที่เหลือเสียให้เต็ม
2.4 การเขียนเช็คสั่งให้ธนาคารจ่ายเงิน ผู้ฝากจะต้องปฏิบัติดังนี้
ก. ถ้าผู้ฝากประสงค์จะให้ธนาคารจ่ายเงินตามเช็คที่สั่งจ่ายโดยผ่านบัญชีธนาคารใดธนาคารหนึ่งแล้ว ให้ผู้ฝากขีดคร่อมเช็ค
และจะเขียนคาว่า “และบริษัท” หรือ “& CO.” ลงในระหว่างเส้นขีดคร่อมด้วยหรือไม่ก็ได้
ข. การเขียนเช็คสั่งให้ธนาคารจ่ายเงินสด ผู้ฝากต้องเขียนชื่อผู้รับเงินลงในช่องว่างต่อจากคาว่า “จ่าย” หรือจะเขียนคาว่า
“เงินสด” หรือข้อความที่มีความหมายทานองเดียวกันก็ได้
ค. ถ้าผู้ฝากต้องการจะให้ธนาคารจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ ให้เขียนชื่อผู้รับเงินลงในช่องว่างต่อจากคาว่า“จ่าย”
และขีดคาว่า “หรือผู้ถือ” ออกกับทั้งต้องเขียนคาว่า “บัญชีผู้รับเงินโดยเฉพาะ” หรือ “A/C PAYEE ONLY” ลงในระหว่าง
เส้นขนานขีดคร่อมที่กล่าว
ง. เช็คที่มีการขีดคร่อม และเขียนคาว่า “ห้ามเปลี่ยนมือ” หรือ “NOT NEGOTIABLE” หรือคาอื่นใด ที่มีความหมายทานอง
เดียวกันในระหว่างเส้นขีดคร่อม หรือบริเวณใกล้เคียงกับเส้นขีดคร่อมนั้น ธนาคารจะจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้รับสลักหลังหรือ
ผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น หากผู้ฝากสั่งจ่ายเช็คโดยเขียนข้อความหรือขีดคร่อมแตกต่างไปจากนี้ ธนาคารอาจ
ปฏิเสธไม่จ่ายเงินตามเช็คนั้นได้
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2.5 คาสั่งห้ามการจ่ายเงินตามเช็คฉบับใดฉบับหนึ่งนั้น สามารถกระทาได้โดยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังนี้
ก. ทาเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกาหนด ระบุหมายเลขเช็ค วันที่สั่งจ่าย ชื่อผู้รับเงิน และจานวนเงินใน
เช็ค ผู้ฝากจะสั่งห้ามการจ่ายเงินทางโทรศัพท์หรือทางวาจาไม่ได้
ข. ทาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้รหัสประจาตัว และรหัสผ่านของผู้สั่งจ่าย โดยผู้สั่งจ่ายไม่ต้องนาเอกสารหลักฐานมา
ให้กับธนาคาร และให้ถือว่าคาสั่งห้ามการจ่ายเงินตามเช็คดังกล่าวมีผลสมบูรณ์
3. การแก้ไขขีดฆ่าข้อความ
3.1 ถ้ามีการขีดฆ่า หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในเช็คในข้อสาคัญ เช่น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันที่ จานวนเงิน ชื่อผู้รับเงิน
ผู้สั่งจ่าย จะต้องลงนามกากับข้อความที่ขีด ฆ่าหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ด้วยการลงนามกากับให้ถูกต้องตรงตามบัตร
ตัวอย่างลายมือชื่อ
3.2 ห้ามมิให้ขูด หรือลบข้อความในเช็คเป็นอันขาด
4. การลงลายมือชื่อ
4.1 การลงลายมือชื่อในเช็คต้องให้เหมือนกับลายมือชื่อผู้ฝากได้มอบให้ไว้ตามบัตรตัวอย่างลายมือชือ่ กับธนาคาร แต่ธนาคารอาจ
จ่ายเงินตามเช็คที่มีลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายเพี้ยนไปบ้างจากลายมือชื่ อที่ให้ ไว้ก็ ได้ ถ้าไม่มีเหตุชวนสงสัยว่าไม่ใช่ลายมื อ ชื่ อ
อันแท้จริงของผู้สั่งจ่าย และธนาคารไม่มีความผูกพันต้องตรวจสอบตรายาง ดวงตรา หรือตัวเขียนอย่างอื่นเกี่ยวกับการลงนาม
นอกจากลายมือชื่อที่ได้กล่าวไว้เท่านั้น
4.2 ในกรณีที่ขอให้หักบัญชีเงินฝาก หรือขอให้โอนจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากด้วยหนังสือสั่งตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกาหนด
ให้ผู้ฝากลงชื่อในหนังสือสั่งนั้นเช่นเดียวกันกับการลงชื่อสั่งจ่ายเช็คทุกประการ
5. การปฏิเสธการจ่ายเงิน
5.1 เช็คที่นามายื่นขอรับเงินนั้น หากธนาคารเห็นว่ามีพิรุธหรือสงสัยแล้ว อาจไม่จ่ายเงินให้ก็ได้
5.2 ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝากเป็นค่าธรรมเนียมเช็คคืน ตามอัตราที่ธนาคารประกาศ
5.3 ในกรณีที่เงินในบัญชีเงินฝากมีจานวนไม่พอจ่ายตามเช็คหลายฉบับที่นามาขึ้นเงินพร้อมๆ กัน ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคาร
พิจารณาจ่ายเงินให้เช็คฉบับใดก็ได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร
5.4 หากบัญชีเงินฝากมีเงินไม่พอจ่ายตามเช็ค และธนาคารได้ผ่อนผันจ่ายเงินไป ผู้ฝากยอมให้ถือว่าเงิ นที่ธนาคารได้จ่ายไปนั้น
เป็นการเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร และยินยอมเป็นลูกหนี้ตามบัญชีเดินสะพัด โดยยอมเสียดอกเบี้ยจากยอดหนี้ที่เบิกเงิน
เกินบัญชี ในอัตราดอกเบี้ยกรณีลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้หรือผิดเงื่อนไขตามสัญญาตามประกาศของธนาคาร นับแต่วันที่ธนาคาร
จ่ายเงินไปจนกว่าจะชาระหนี้เสร็จสิ้น แม้ว่าธนาคารจะบอกเลิกสัญญานี้แล้วก็ตาม อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลง
ได้เป็นคราวๆ และหากภายหลังธนาคารประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารคิดดอกเบี้ย
ตามอัตราที่เปลี่ยนแปลงนั้นได้นับแต่วันที่มีประกาศเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ฝากทราบ โดยให้คิดทบต้นเป็นรายเดือน
ตามธรรมเนียมประเพณีการคิดดอกเบี้ยทบต้นในบัญชีเดินสะพัดของธนาคารพาณิชย์และผู้ฝากยอมรับว่ารายการฝากถอน
และการคานวณดอกเบี้ยที่ธนาคารทาขึ้นเป็นหลักฐานแห่งการเป็นหนี้ที่ถูกต้องและจะไม่โต้แย้งคัดค้านแต่ประการใดทั้งสิ้น
6. การรับรองเช็ค
6.1 เช็คที่ผู้ทรงก็ดี หรือผู้สั่งจ่ายก็ดี นามาขอให้ธนาคารรับรองนั้น ธนาคารจะหักเงินตามจานวนในเช็คนั้นจากบัญชีของผู้ฝาก
ทันที เพื่อสารองไว้จ่ายตามเช็คที่ได้รับรอง
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7. เช็คหรือสมุดเช็คหาย
7.1 ผู้ฝากจะต้องเก็บรักษาสมุดเช็คไว้ในที่ซึ่งมั่นคงปลอดภัย และต้องไม่มอบเช็คที่ยังไม่ได้กรอกข้อความให้แก่ผู้อื่นเป็นอันขาด
หากผู้ฝากละเลย หรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้เช็คไปปลอมลายมือชื่อของผู้สั่งจ่าย และธนาคารหลงเชื่อ
จ่ายเงินตามเช็คปลอมนั้นไป ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ฝากสาหรับเงินจานวนที่จ่ายไปนั้น เว้นแต่ ความเสียหายดังกล่าว
จะเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของธนาคาร
7.2 ในกรณีที่สมุดเช็คหายหรือถูกลักไป ผู้ฝากจะต้องทาหนังสือแจ้งให้ธนาคารทราบทันที ในกรณีที่เกิดความเสียหายธนาคารจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
7.3 ในกรณีที่เช็คลงลายมือชื่อสั่งจ่ายแล้วหาย ผู้ฝากจะต้องทาหนังสือแจ้งเลขที่ จานวนเงิน และรายการอื่นๆ ของเช็คให้ธนาคาร
ทราบทันที เพื่อขอให้ระงับการจ่ายเงินตามเช็ค โดยผู้ฝากต้องไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตารวจก่อน แล้วนาสาเนาแจ้ง
ความมาแสดงต่อธนาคารด้วย
8. เบ็ดเตล็ด
8.1 การเขียนข้อความต่างๆ ลงในเอกสารเกี่ยวกับการฝากหรือถอนเงินนั้น ผู้ฝากจะต้องเขียนด้วยปากกาหรือหมึกที่ลบออกไม่ได้
ด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม มิฉะนั้นธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
8.2 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว ลายมือชื่อ ที่อยู่ หรือเงื่อนไข ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มที่
ธนาคารกาหนด พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและตัวอย่างลายมือชื่อ ที่อยู่ หรือเงื่อนไข ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
8.3 เมื่อผู้ฝากต้องการเบิกสมุดเช็ค ให้ใช้ใบขอเบิกเช็คในสมุดเช็ค โดยต้องลงชื่อในใบขอเบิกเช่นเดียวกันกับการลงชื่อสั่งจ่ายเช็ค
ธนาคารสงวนสิทธิ ที่จะพิจารณาจ่ายหรือไม่จ่ายสมุดเช็คได้ตามสมควร
8.4 ในกรณีผู้ฝากนาเช็คฝากเข้าบัญชี และมีความจาเป็นต้องเบิกเงินไปใช้ก่อนที่จะทราบผลการเรียกเก็บ ผู้ฝากตกลงยินยอมให้
ธนาคารหักบัญชีเงินฝากเป็นค่าธรรมเนียมในการผ่านเช็คตามอัตราที่ธนาคารกาหนด หากเช็คฉบับใดฉบับหนึ่ง หรือทั้งหมด
ที่นาฝากเข้าบัญชีไว้เรียกเก็บเงินไม่ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุประการใดก็ตาม ผู้ฝากยอมให้ธนาคารหักบัญชีหรือเพิ่มยอดหนี้ในบัญชี
เงินฝากได้ โดยผู้ฝากถือว่าเป็นการเบิกเงินเกินบัญชีไปจากธนาคารและยินยอมเป็นลูกหนี้ตามบัญชีเดินสะพัด โดยยอมเสีย
ดอกเบี้ยทบต้นให้แก่ธนาคาร จนกว่าจะชาระหนี้เสร็จ ในอัตราดอกเบี้ยกรณีลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้หรือผิดเงื่อนไขตามสัญญา
ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.4
8.5 หากจานวนเงินฝากมีเหลือไม่เพียงพอที่จะใช้เงินตามเช็ค ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ที่ผู้ฝาก
ได้ทาข้อตกลงการโอนเงินระหว่างบัญชีไว้กับธนาคารมาเข้าบัญชีเงินฝากนี้ เพื่อให้มีเงินในบัญชีพอให้ใช้เงินตามเช็คนั้นและ
ให้บัญชีมียอดเงินฝากคงเหลือตามระเบียบของธนาคารได้ และยินยอมให้ธนาคารหักบัญชีเป็นค่าธรรมเนียมการโอนเงินตาม
อัตราที่ธนาคารกาหนด โดยธนาคารไม่ต้องแจ้งการหักบัญชีให้ผู้ฝากทราบ หากเกิดความเสียหายใดๆ ผู้ฝากยอมรับผิดชอบ
ทุกประการ และยินยอมให้ธนาคารยกเลิกความตกลงนี้เมื่อใดก็ได้
8.6 ถ้าผู้ฝากมีหนี้สินจะต้องชาระให้ธนาคาร หรือมีค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าบริการ ค่าอากร จะต้องชาระให้ธนาคาร
ผู้ฝากยอมให้ธนาคารหักบัญชีของผู้ฝากได้ หากเงินในบัญชีไม่พอจ่าย ผู้ฝากยอมรับว่าเงินที่ธนาคารหักเกินบัญชีไปนั้นผู้ฝาก
เป็นลูกหนี้เบิกเงินเกินบัญชี โดยยอมเสียดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยกรณีลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้หรือผิดเงื่ อนไขตามสัญญาที่
ระบุไว้ในข้อ 5.4 โดยผู้ฝากจะไม่โต้แย้งคัดค้านแต่ประการใดทั้งสิ้น
8.7 ธนาคารจะปิดบัญชีกระแสรายวันของผู้ฝากเสียเมื่อใดก็ได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า
ในกรณีที่ผู้ฝากสั่งจ่ายเงินเกินจานวนที่มีอยู่ในบัญชี หรือเจตนาสั่งจ่ายเช็ค เพื่อมิให้มีการใช้เงิน ธนาคารจะพิจารณาปิดบัญชี
ทันที และเมื่อธนาคารปิดบัญชีหรือผู้ฝากขอปิดไม่วา่ กรณีใด ๆ ผู้ฝากจะต้องคืนเช็คที่ยงั ไม่ได้ใช้ทุกฉบับให้แก่ธนาคารกับยอม
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8.8
8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

ให้ธนาคารกันเงินจากบัญชี เพื่อรอจ่ายตามเช็คที่ผู้ฝากออกสั่งจ่ายไปแล้ว แต่ยังไม่มีผู้นามาขอรับเงินไว้ได้ด้วย
ผู้ฝากตกลงยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของธนาคาร ตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้โดยเคร่ งครั ด
หากเกิดความเสียหายใดๆ เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ธนาคารจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อ ตกลงและเงื่อนไขนี้เมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า
ตามช่องทางที่ธนาคารกาหนด และผู้ฝากตกลงยินยอมปฏิบัติตามทุกประการ นอกจากนี้ความผูกพันที่ธนาคารและผู้ฝากจะ
พึงมีต่อกันตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายก็ดี วิธีการและประเพณี อันเกี่ยวกับการเดินสะพัดในบัญชีกระแสรายวันที่ธนาคาร
พาณิชย์ทั่วไปปฏิบัติอยู่ก็ดีให้นามาใช้บังคับแก่การฝากและถอนเงินบัญชีกระแสรายวันดังกล่าวนี้ด้วยเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
เงื่อนไขนี้
ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีตามอัตราที่ธนาคารประกาศ ในกรณีที่บัญชีขาดการเคลื่อนไหวและยอดคงเหลือ
ในบัญชีต่ากว่าที่กาหนด ทั้งนี้ ธนาคารจะปิดบัญชีโดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที่ธนาคารเห็นสมควร หากยอดคงเหลือในบัญชี
เป็นศูนย์และไม่มีข้อตกลงการโอนเงินระหว่างบัญชีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด และเพื่อหลีกเลี่ยง/ป้องกันความเสียหาย
ของท่านจากผู้ทุจริต โปรดส่งคืนสมุดเช็คที่ยังไม่ได้ใช้ทุกฉบับให้แก่สาขาที่ท่านมีบัญชีอยู่
ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการให้บริการของธนาคาร รวมทั้งหลักเกณฑ์ อัตรา
ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการใช้บริการของธนาคารได้ตามที่ธนาคารจะเห็นสมควร โดยธนาคารจะประกาศ
ให้ผู้ฝากทราบในที่เปิดเผย ณ สานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของธนาคารแต่ละแห่งที่ให้บริการ และผ่านทางเว็บไซต์
(Website) ของธนาคาร (krungthai.com) ทั้งนี้ กรณีการแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการใช้บริการ
ของผู้ฝากสาคัญ ธนาคารอาจแจ้งผู้ฝากเงินทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนดาเนินการผ่านช่องทางอื่นเพิ่มเติมตาม
ความเหมาะสม เช่น SMS หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็นต้น
เอกสารหรือหนังสือใดของธนาคารที่ส่งไปยังที่อยู่ หรือสถานที่ ทางาน หรือสถานที่ติดต่อได้ หรือ ทาง e-mail address หรือ
ทางหมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งระบุไว้ในคาขอเปิดบัญชี หรือที่ผู้ฝากได้แจ้งไว้กับธนาคาร ผู้ฝากยินยอมให้ถือว่าธนาคารได้ส่งให้
เรียบร้อยและโดยชอบแล้ว
ในกรณีที่มีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบของทางราชการ กาหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผยข้อมูล หรือธุรกรรมการเงินของ
ผู้ฝาก หรือลูกค้าของผู้ฝากรายหนึ่งรายใด หรือหลายรายต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ เมื่อธนาคารได้รับการร้องขอ
ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดทารายการเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินของผู้ ฝากต่อเจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานของรัฐได้ทุกประการ
ผู้ฝากตกลงที่จะไม่นาบัญชีเงินฝากไปก่อภาระผูกพันใดๆ กับบุคคล หรือนิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น ซึ่งรวมถึงแต่
ไม่จากัดเพียงการโอนสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝาก และ/หรือสิทธิในการรับเงินฝาก ไม่ว่าทั้งจานวนหรือบางส่วน เว้นแต่จะ
ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคารก่อน
ผู้ฝากตกลงว่า ธนาคารมีสิทธิระงับการให้บริการฝาก และ/หรือถอนเงินในบัญชีเงินฝาก และ/หรือปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก
เมื่อใดก็ได้ หากธนาคารเห็นว่าบัญชีเงินฝากใดมีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าบัญชีเงินฝากหรือธุรกรรมทางการเงินของผู้ฝาก หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ฝาก หรือลูกค้าของผู้ฝากรายใดรายหนึ่ง เป็นบัญชีหรือมีธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการที่
ทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือ ถูกใช้ในกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงธุรกรรมที่เกี่ยวกั บการ
ฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยผู้ฝากตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารสาหรับ
การดาเนินการในกรณีดังกล่าวทั้งสิ้น
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8.16 ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารส่งและ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน และ/หรือข้อมูลใดๆ ของผู้ฝากที่ได้ให้ไว้
หรือมีอยู่กับธนาคาร หรือ ที่ธนาคารได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น หรือข้อมูลอื่นใดตามที่หน่วยงานหรือคณะกรรมการที่มี
อานาจตามกฎหมายประกาศกาหนด ให้แก่หน่วยงาน/องค์กร/หน่วยงานราชการ และ/หรือนิติบุคคลใดๆ ที่ธนาคารเป็น
คู่ สัญ ญาหรื อ มี ค วามสั มพั น ธ์ ด้ วย โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สนั บ สนุ น การให้ บ ริ การของธนาคาร เช่ น การวิ เ คราะห์ ข้อมูล
การปรับปรุงบริการหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคาร การที่ธนาคารจ้างหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดาเนินการแทน (เช่น งาน
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศงานติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถาม เป็นต้น) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยผู้ฝากรับทราบว่า
ผู้ฝากสามารถติดต่อธนาคารผ่านช่องทาง Call Center โทร. 0-2111-1111 หรือสาขาของธนาคาร ทั้งนี้ ช่องทางติดต่อธนาคาร
อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น หรือลดลงได้ในอนาคต โดยธนาคารจะได้แจ้งให้ทราบทาง Website ของธนาคาร ทั้งนี้ เมื่อผู้
ฝากให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดนอกจากของผู้ฝากเองแก่ ธนาคาร ผู้ฝากรับรองและรับประกันว่า (ก) ได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ ผู้ฝากให้แก่ธนาคาร และจะแจ้งธนาคารหากมีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ได้ให้ไว้ (หากมี) (ข)ผู้ฝากได้รับความยินยอมหรือสามารถอาศัยฐานทาง
กฎหมายอื่นสาหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายที่ใช้บังคับ (ค)
ผู้ฝากได้แจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารที่เกี่ยวข้องแก่บุคคลอื่นดังกล่าวแล้ว และ (ง) ธนาคารสามารถเก็บรวบรวม
ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่กาหนดไว้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้
8.17 ผู้ฝากรับทราบว่า การรับจ้างเปิดบัญชี การซื้อขายบัญชี หรือ การยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีในการกระทาความผิด มีโทษตาม
กฎหมาย
8.18 ผู้ฝากตกลงยินยอมผูกพัน และปฏิบัติตามข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุในข้อตกลงฉบับนี้ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติ
ตามที่ธนาคารได้กาหนดไว้ ทั้งที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ และ/หรือที่จะมีต่อไปในภายหน้าทุกประการ
8.19 ผู้ฝากรับทราบข้อความตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเงินฝากกระแสรายวันฉบับนีท้ ั้งหมดแล้วเห็นว่าเป็นไปตามความ
ประสงค์ของผู้ฝากทุกประการ
8.20 ผู้ฝากตกลงยินยอมเสียค่าบริการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเปิดบัญชีเงินฝาก และ/หรือการใช้บริการดังกล่าว
ตามที่ธนาคารกาหนดไว้ในขณะนี้ และ/หรือตามที่ธนาคารได้มีการประกาศแก้ไข เปลี่ยนแปลง ในภายหน้าทุกประการ รวมทั้ง
ให้ถือว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของใบคาขอเปิดบัญชีเงินฝากด้วย โดยหากผู้ฝากไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ และ/หรือคาเตือนไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร และ/หรือ
บุคคลใดๆ ผู้ฝากตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าว ในทันทีที่ธนาคารเรียกร้องและในกรณีที่มีความ
บกพร่องผิดพลาดเกิดขึ้นไม่ว่าความบกพร่องผิดพลาดนั้นจะเกิดขึ้นด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิทุก
ประการในการแก้ไขความบกพร่องผิดพลาดให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ่งรวมถึงยินยอมให้ธนาคารหักเงินและ/หรือโอนเงิน
จากบัญชีต่างๆ ของผู้ฝากที่มีอยู่กับธนาคาร และไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ฝากอีกแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ธนาคารจะแจ้งให้
ผู้ฝากทราบถึงการหักเงินและ/หรือโอนเงินดังกล่าว
8.21 ผู้ฝากรับรองว่า ข้อมูลที่ระบุไว้ในใบคาขอเปิดบัญชีเงินฝาก และเอกสารประกอบอื่นใดทีไ่ ด้ให้ไว้แก่ธนาคาร มีความถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ
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หน้าที่ (6/6)
8.22 ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบ และ/หรือสืบค้นข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรและ/หรือภาพใบหน้าของผู้ฝากจากส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดต่อ สอบถามข้อมูลบางประการ หรือ ทั้งหมดของผู้ฝากจากบุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ได้ในกรณีที่
จาเป็นและ/หรือในกรณีที่ธนาคารเห็นสมควร
8.23 ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลเดิมของธนาคารให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันตั้งแต่วันที่ทาใบคาขอเปิด
บัญชีเงินฝากและเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการทุจริตจากกลุ่มมิจฉาชีพ
8.24ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารนาเสนอข่าวสาร และ/หรือข้อมูลผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของธนาคารให้ ผู้ฝากทราบ ซึ่งรวมถึงการ
ส่งหรือแจ้งผ่านระบบ SMS และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ ผู้ฝากอาจปฎิเสธการรับข่าวสาร และ/หรือข้อมูลผลิตภัณฑ์
และ/หรือบริการของธนาคารได้โดยการแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางที่ธนาคารกาหนด เช่น Call Center โทร. 0-2111-1111
หรือสาขาของธนาคาร เป็นต้น

ข้อตกลงและเงือ่ นไขเพิ่มเติมสาหรับบริการ PromptPay International
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จะให้บริการสาหรับ PromptPay International ซึ่งเป็นบริการรับเงินโอนจากหรือโอนเงิน
ไปยังต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระยะเวลา และวิธีการ รวมทั้ง อัตราค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกาหนด รวมทั้ง ลูกค้า/ผู้
ฝากในฐานะผู้ขอใช้บริการ (“ผู้ขอใช้บริการ”) ยังตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ดังต่อไปนี้ด้วย
1. การใช้บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศของผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารดาเนินการเปิดเผยข้อมูลชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี และ/หรือข้อมูลอื่นใดของผู้ขอใช้บริการไปยังผู้โอนเงินและผู้ให้บริการโอนเงินในต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ที่มีผลบังคับใช้กับผู้ให้บริการโอนเงินและเพื่อการตรวจสอบในความถูกต้องในการทาธุรกรรม
2. การใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศของผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารดาเนินการเปิดเผยข้อมูลชื่อบัญชี เลขที่บัญชี
และ/หรือข้อมูลอื่นใดของผู้ขอใช้บริการไปยังผู้รับเงินโอนและผู้ให้บริการรับเงินโอนในต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ที่มีผลบังคับใช้กับผู้ให้บริการรับเงิ นโอนและเพื่อการตรวจสอบในความถูกต้องในการทา
ธุรกรรม
ทั้ ง นี้ ในการโอนเงิ น ไปต่ า งประเทศ ผู้ ข อใช้ บ ริ ก ารตกลงและยอมรั บ ว่ า ผู้ ข อใช้ บ ริ ก ารจะโอนเงิ น ไปต่ า งประเทศตามสกุ ลเงิน
ต่างประเทศตามที่ธนาคารกาหนด และหากจะต้องแลกเปลี่ยนจากเงินสกุลบาทเป็นเงินสกุลต่างประเทศเพื่อการโอนไปต่างประเทศ
ดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการตกลงจะแลกเปลี่ยนเงินดังกล่าวโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตามที่ธนาคารกาหนด และให้ถือว่าข้อ ตกลงและ
เงื่อนไขนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้บริการเงินฝากออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันและ/หรือผลิตภัณฑ์หรือ
บริการอื่นที่เกี่ยวข้องที่ผู้ขอใช้บริการมีอยู่กับธนาคารด้วย นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการตกลงว่า ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการมีสัญชาติไทย จะไม่
โอนเงินจากประเทศไทยเข้าบัญชีตนเองในต่างประเทศ
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