ข้อกาหนดและเงื่อนไขการเปิ ดและใช้บญ
ั ชีเงินฝากกระแสรายวัน
การฝาก
1. ให้ผฝู้ ากใช้แบบฟอร์มใบนําฝากตามที่ธนาคารกําหนด
2. ถ้าเช็คที่ฝากยังไม่มีขดี คร่อม ให้ผฝู้ ากขีดคร่อมเช็คนั้นเสีย
3. ถ้าผูฝ้ ากเป็ นพนักงาน ลูกจ้าง เป็ นหุน้ ส่วน เป็ นกรรมการ หรือมีตาํ แหน่ งหน้าที่ในนิ ติบุคคลใด นําเช็คที่สงั ่ จ่ายให้แก่นิติบุคคลนั้น
มาฝากเข้าบัญชีที่ไม่ใช่บญ
ั ชีของนิ ติบุคคลตามหน้าเช็ค ธนาคารอาจปฏิเสธไม่ยอมรับฝากได้ แม้ว่าเช็คนั้นจะมีการสลักหลัง
โดยชอบของนิ ติบุคคลนั้นๆ แล้วก็ตาม
4. ธนาคารจะจัดการเรียกเก็บเงินตามเช็ คให้เป็ นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ วิธีการและภายในระยะเวลาตามกําหนด หรือ
ตามปกติประเพณี ที่ธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ในประเทศไทยปฏิบตั ิกนั อยู่
ในการเรียกเก็บเงินตามเช็คที่นําฝากนั้น ไม่ว่าธนาคารจะได้รบั รองการนําเข้าบัญชีผรู้ บั เงิน (Payee’s Account Credit) รับรองสลักหลัง
(Endorsement Confirmed หรือ Endorsement Guaranteed) หรือรับประกันการใช้เงิน (Discharged Guaranteed) หรือไม่ก็ตาม
หากปรากฏในภายหลังว่าผูฝ้ ากไม่มีสิทธิในเช็คนั้น หรือมีสิทธิแต่เพียงบกพร่อง เป็ นเหตุให้ธนาคารต้องรับผิดชอบใช้เงินให้แก่ผเู้ ป็ น
เจ้าของเช็คอันแท้จริงหรือผูห้ นึ่ งผูใ้ ดไป ผูฝ้ ากจะต้องชดใช้เงินให้แก่ธนาคารตามจํานวนที่ธนาคารต้องเสียไปนั้น พร้อมทั้งดอกเบี้ ย
ในอัตราสูงสุดที่ธนาคารประกาศกําหนด สําหรับลูกค้าที่ปฏิบตั ิผิดเงื่อนไข หรือผิดนั ดชําระหนี้ นับแต่วนั ที่ธนาคารได้จ่ายเงินนั้ น
เป็ นต้นไป
ในกรณีที่เรียกเก็บแล้วไม่ได้เงินตามเช็คที่นํามาฝากนั้นๆ ธนาคารจะแจ้งให้ผฝู้ ากทราบ ในเวลาอันสมควร และผูฝ้ ากจะต้องมาติดต่อ
ขอรับเช็คคืนโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม ผูฝ้ ากมีหน้าที่ตอ้ งติดตามว่าเช็คที่ฝากเรียกเก็บนั้น สามารถเรียกเก็บเงินได้หรือไม่ ซึ่งถ้าเรียกเก็บ
เงินไม่ได้ ผูฝ้ ากมีหน้าที่ติดตามขอรับเช็คนั้นคืนในกรณีที่ผฝู้ ากละเลยไม่มาติดต่อขอรับเช็คคืน หากเกิดความเสียหายแต่อย่างใด ผูฝ้ าก
ตกลงรับผิดชอบเองทั้งสิ้ น
5. ในกรณีที่ผฝู้ ากนําเช็คต่างธนาคารมาฝากเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อเรียกเก็บ ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั ฝากเช็คต่างธนาคารที่มี
รอยขูด หรือลบข้อความ หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม ตัดทอน หรือเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ บนเช็ค และผูฝ้ ากจะต้องนําเช็ค
ดังกล่าวไปฝากเพื่อเรียกเก็บ ณ ธนาคารเจ้าของเช็คเอง
6. การนําเช็คฝากเข้าบัญชีจะถือว่าธนาคารได้รบั ฝากเงินต่อเมื่อธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คนั้นๆ ได้แล้ว ถ้าเช็คนั้นจะต้องส่งไปเรียกเก็ บ
ในต่างประเทศหรือต่างท้องถิ่น ก็ดี เป็ นตัว๋ เงินอย่างอื่นนอกจากเช็คก็ดีหรือเป็ นตราสารเปลี่ยนมือชนิ ดอื่นใดก็ดี ธนาคารจะเรียกเก็บเงิน
ให้ทาํ นองเดียวกับที่ว่ามาแล้วในข้อ 4. แต่ธนาคารมีสิทธิคิดค่าธรรมเนี ยมเรียกเก็บในอัตราสมควร พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายที่เสียไป
หรือต้องจ่ายไป
7. ผูฝ้ ากจะต้องเหลือเงินให้คงไว้ในบัญชี และมีรายการเดินบัญชี จํานวนไม่น้อยกว่าที่ธนาคารกําหนดตลอดเวลาที่ยงั ไม่ปิดบัญชีเงินฝาก
เว้นแต่จะมีขอ้ ตกลงเป็ นอย่างอื่น
การสั ่งจ่ายและถอนเงิน
8. ผูฝ้ ากสามารถจะสัง่ จ่ายหรือถอนเงิน โดยการใช้เช็ค หรือเอกสาร หรือวิธีการอื่นใดตามที่จะตกลงกับธนาคาร หรือผ่านบริการ
ที่ธนาคารกําหนดก็ได้ เช่น บริการบัตร ATM หรือบัตรเดบิตอื่นใด หรือบริการหักบัญชีอตั โนมัติ ฯลฯ แต่ถา้ จะสัง่ จ่ายหรือถอน
เงินด้วยเช็ ค ให้ใช้เช็ คซึ่งธนาคารมอบให้ใช้สําหรับแต่ ละบัญชี โดยเฉพาะ จะเขียนสัง่ ในกระดาษหรื อแบบฟอร์มอย่างอื่น
นอกเหนื อจากเช็คที่มอบให้ไปนั้นไม่ได้ เว้นแต่ธนาคารจะตกลงยินยอมด้วย
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9. ผูส้ งั ่ จ่ายจะต้องกรอกข้อความในเช็คให้ครบถ้วน โดยจะใช้ภาษาไทย ภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษ ก็ได้ ธนาคารจะไม่จ่ายเงินถ้าเขียน
เป็ นภาษาหรือข้อความที่ธนาคารอ่านไม่ได้ หรืออ่านไม่ได้ความ
การกรอกข้อความดังกล่าว จะต้องกรอกด้วยปากกาที่ใช้น้ําหมึก หรือปากกาลูกลื่นที่ใช้หมึกซึ่งลบไม่ออก หรือพิมพ์ดว้ ยเครื่องพิมพ์ดีด
ที่ทาํ ขึ้ น เพื่อสําหรับการกรอกข้อความในเช็คโดยเฉพาะ หรือที่พิมพ์เป็ นตัวปรุ (Perforation)
ธนาคารอาจปฏิเสธไม่จ่ายเงินตามเช็คที่พมิ พ์ดว้ ยตัวพิมพ์ดีดธรรมดา หรือกรอกข้อความ รวมทั้ง (แต่ไม่จาํ กัดอยูเ่ พียง) ที่ลงลายมือ
ชื่อสัง่ จ่ายหรือสลักหลัง ด้วยปากกาลูกลื่น ดินสอดํา ดินสอก็อปปี้ หรือปากกา หรือวัตถุอื่นที่ธนาคารเห็นว่าสามารถลบด้วยยางลบ
นํ้า สารเคมีหรือสิ่งอื่นซึ่งได้ผลทํานองเดียวกันซึ่งการลบดังกล่าวไม่สามารถเห็นได้โดยง่าย
10. สัง่ จ่ายจะต้องกรอกชื่อผูร้ บั เงินในเช็คให้ชดั เจน ธนาคารอาจไม่จา่ ยเงินตามเช็ค ถ้าเช็คนั้นเขียนสัง่ จ่ายเงินให้แก่ผรู้ บั เงินเกินกว่าหนึ่ งคน
หรือสัง่ จ่ายเงินให้แก่ ผูไ้ ม่มีตวั ตนหรือนามสมมุติ หรือเขียนสัง่ จ่าย “เงินสด” แต่ขดี ฆ่าคําว่า “หรือผูถ้ ือ” ออก
11. จํานวนเงินที่สงั ่ จ่ายต้องเขียนทั้งตัวเลขและตัวหนั งสือ ถ้าจะใช้เครื่องกรุเช็ คเป็ นตัวเลขแต่อย่างเดียว โดยไม่เขียนตัวหนังสือ
ต้องทําความตกลงกับธนาคารเสียก่อน และให้เขียนชิดคําว่า “บาท” ธนาคารจะไม่จ่ายเงินตามเช็คที่เขียนจํานวนเงินตัวเลข
และตัวหนังสือไม่ตรงกัน
12. ลายมือชื่อผูส้ งั ่ จ่ายในเช็คจะต้องเป็ นไปตามตัวอย่างที่มอบให้ไว้แก่ธนาคาร ธนาคารจะจ่ายเงินตามเช็คที่มีลายมือชื่อผูส้ งั ่ จ่าย
เพี้ ยนไปบ้างจากลายมือชื่อที่ให้ไว้เป็ นตัวอย่างก็ได้ ถ้าไม่มีเหตุชวนสงสัยว่า ไม่ใช่ลายมือชื่ออันแท้จริงของผูส้ งั ่ จ่าย ส่วนดวงตรา
หรือตรายางที่ประทับเพื่อประกอบลายมือชื่อนั้น ธนาคารไม่รบั ผิดชอบที่จะตรวจว่าถูกต้องแท้จริงหรือไม่
13. ก. เช็คที่มีรอยขูดหรือลบข้อความ ธนาคารจะไม่จ่ายเงินหรือไม่รบั เข้าบัญชีให้
ข. การแก้ไขเพิ่มเติม ตัดทอนหรือเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ บนเช็คให้ใช้วิธีขดี ฆ่า และผูส้ งั ่ จ่ายต้องลงลายมือชื่อกํากับทุกแห่ง
เช่นเดียวกับที่ลงลายมือชื่อสัง่ จ่ายเงิน และถ้าการลงลายมือชื่อสัง่ จ่ายจะต้องลงลายมือชื่อร่วมกันหลายคน การลงลายมือชื่อกํากับ
ก็ตอ้ งลงลายมือชื่อร่วมกันด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่การขีดฆ่าคําว่า “หรือผูถ้ ือ” ออก
ค. การสัง่ จ่ายเช็คที่มีรอยขูด หรือลบข้อความ หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม ตัดทอน หรือเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ บนเช็ค จะทําให้
ผูร้ บั เงินไม่สามารถนําเช็คดังกล่าวไปฝากเพื่อเรียกเก็บต่างธนาคารได้ และธนาคารจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใดๆ
ที่เกิดขึ้ นจากการที่ผรู้ บั เงินไม่สามารถรับเงินตามเช็คได้
14. เช็คที่มีผนู้ ํามายืน่ ขอรับเงินสดนั้น หากธนาคารเห็นว่ามีพิรุธ หรือสงสัยแล้ว อาจไม่จ่ายเงินให้ก็ได้
15. ธนาคารจะไม่จา่ ยเงินจํานวนที่เป็ นเศษส่วนของ หนึ่งสตางค์ และสําหรับเช็คที่สงั ่ จ่ายเงินจํานวนที่ตาํ ่ กว่า10บาทนั้นธนาคารอาจปฏิเสธ
ไม่ยอมจ่ายเงินได้
16. ในกรณีที่มีเช็คหลายฉบับนํามาขึ้ นเงินพร้อมๆ กัน ไม่ว่าจะโดยการนํามาขึ้ นเงินสดหรือถูกส่งเรียกเก็บผ่านสํานักหักบัญชีหรือธนาคารอืน่
เรียกเก็บแต่มีเงินในบัญชีไม่พอจะจ่ายให้ครบตามเช็คทุกฉบับได้ ธนาคารจะเลือกจ่ายให้ตามเช็คฉบับใดก็ได้
17. ก. ถ้าผูฝ้ ากประสงค์จะให้ธนาคารจ่ายเงินตามเช็คที่สงั ่ จ่ายโดยผ่านบัญชีธนาคารใดธนาคารหนึ่ งแล้ว ให้ผฝู้ ากขีดคร่อมเช็ค
คือขีดเส้นขนานสองเส้นเฉียงตรงมุมบนด้านซ้ายมือของเช็ค หรือขีดเส้นขนานสองเส้นตรงกลางเช็คในทางตั้ง และจะเขียนคําว่า
“และบริษัท”หรือ “& CO ”ลงในระหว่างเส้นขนานด้วยหรือไม่ก็ตาม การขีดคร่อมเช่นนี้ เรียกว่า ขีดคร่อมทัว่ ไป เช่นตัวอย่าง
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ถ้าผูฝ้ ากจะให้จ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารใดโดยเฉพาะ ให้ทาํ การขีดคร่อมเฉพาะ คือ ให้เขียนชื่อธนาคารนั้นๆ ลงใน
ระหว่างเส้นขนานขีดคร่อม เช่นตัวอย่าง

ถ้าผูฝ้ ากต้องการจะให้จา่ ยเงินเข้าบัญชีผหู้ นึ่ งผูใ้ ดโดยเฉพาะ ให้เขียนชื่อผูร้ บั เงินลงในแบบฟอร์มเช็คตรงช่องว่างระหว่างคําว่า
“จ่าย” กับคําว่า “หรือผูถ้ ือ” และขีดฆ่าคําว่า “หรือผูถ้ ือ” ออกกับทั้งต้องเขียนคําว่า “บัญชีผรู้ บั เงิน” หรือ “ACCOUNT
PAYEE” ลงในระหว่างเส้นขนานขีดคร่อมที่กล่าว เช่นตัวอย่าง

ธนาคารอาจปฏิเสธไม่จ่ายเงินตามเช็คที่มีการขีดคร่อมผิดแผกไปจากที่กล่าวมาข้างต้น
ข. ธนาคารจะไม่จ่ายเงินเข้าบัญชีผรู้ บั สลักหลัง สําหรับเช็คที่มีการขีดคร่อม และเขียนคําว่า “ห้ามเปลี่ยนมือ”หรือ “NOT NEGOTIABLE”
หรือคําอื่นใดที่มีความหมายทํานองเดียวกันในระหว่างเส้นขีดคร่อม หรือบริเวณใกล้เคียงกับเส้นขีดคร่อมนั้น
18. ถ้าบัญชีของผูฝ้ ากมีเงินไม่พอจ่ายตามเช็ค และ/หรือตามเอกสารอื่นใด ธนาคารจะปฏิเสธการจ่ายเงิน และจะหักบัญชีผฝู้ าก
เป็ นค่าธรรมเนี ยมเช็คคืนตามอัตราที่ธนาคารกําหนดทุกคราวที่มีการคืนเช็ค แต่ถา้ หากธนาคารจ่ายเงินตามเช็ค และ/หรือ
เอกสารอื่นใดให้เกินจํานวนเงินที่มีอยูใ่ นบัญชีของผูฝ้ ากไป ผูฝ้ ากยินยอมให้ถือว่าผูฝ้ ากเป็ นหนี้ กูเ้ บิกเงินเกินบัญชีต่อธนาคาร
และยอมใช้เงินส่วนที่ธนาคารจ่ายเกินบัญชีน้ันให้ธนาคารพร้อมทั้งดอกเบี้ ยในอัตราดอกเบี้ ยกูเ้ บิกเงินเกินบัญชีส่วนที่เกินวงเงิน
ตามที่ธนาคารประกาศกําหนด นับแต่วนั ที่ธนาคารได้จ่ายเงินนั้นเป็ นต้นไปและผูฝ้ ากจะนําเงินจํานวนที่ธนาคารได้จ่ายเกินบัญชีไป
พร้อมดอกเบี้ ย มาชําระคืนให้แก่ธนาคารภายในวันทําการสุดท้ายของเดือนนั้น ถ้าหากผูฝ้ ากค้างชําระดอกเบี้ ยและต้นเงินที่
ธนาคารจ่ายเกินบัญชีไปในเดือนใด ผูฝ้ ากตกลงให้ธนาคารนําดอกเบี้ ยที่คา้ งชําระทบเข้ากับต้นเงินที่คา้ งในขณะนั้นๆ และ
ให้กลายเป็ นต้นเงินที่ผฝู้ ากจะต้องเสียดอกเบี้ ยในอัตราตามที่กล่าวข้างต้น และให้คิดคํานวณโดยวิธีการเช่นนี้ ตลอดไปทุกเดือนที่
มียอดค้างชําระ จนกว่าผูฝ้ ากจะชําระหนี้ ให้แก่ธนาคารจนเสร็จสิ้ น
19. คําสัง่ ห้ามการจ่ายเงินตามเช็ค ต้องทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ระบุรายละเอียดเลขหมายเช็ค วันที่ที่สงั ่ จ่าย ชื่อผูร้ บั เงิน และจํานวนเงินใน
เช็ค เว้นแต่กรณีจาํ เป็ นเร่งด่วน ธนาคารอาจยอมรับคําสัง่ ทางโทรศัพท์ หรือโทรสารก่อน และผูฝ้ ากจะต้องยืนยันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ตามมาภายหลังทันทีอย่างไรก็ดี ถ้าคําสัง่ ห้ามนั้นเป็ นคําสัง่ ปลอม หรื อไม่มีการยืนยันจากผูฝ้ าก ธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดชอบใน
ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้ น
20. ในกรณีที่เปิ ดบัญชีเงินฝากร่วมกัน โดยมีเงือ่ นไขให้ผฝู้ ากร่วมแต่ละคนโดยลําพังคนใดคนหนึ่ งมีสิทธิถอนเงินได้ ไม่วา่ จะถอนทั้งหมด
หรือบางส่วน ถ้าหากผูฝ้ ากร่วมคนใดคนหนึ่ งถึงแก่กรรมลง ผูฝ้ ากร่วมคนอื่นที่ยงั มีชีวิตอยูม่ ีสิทธิถอนเงินจากบัญชีนี้ได้ ไม่วา่
จะถอนทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแจ้งให้ธนาคารได้รบั ทราบถึงการตายของผูฝ้ ากร่วมคนใดคนหนึ่ ง ธนาคาร
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จะไม่จ่ายเงินให้แก่ผฝู้ ากร่วมที่ยงั มีชีวิตอยูก่ ็ได้ โดยผูฝ้ ากร่วมที่ยงั มีชีวิตอยูจ่ ะต้องมาถอนเงิน หรือปิ ดบัญชีร่วมกับผูจ้ ดั การมรดก
หรือทายาทของผูต้ าย (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่ธนาคารจะเห็นเป็ นอย่างอื่น
21. ในกรณีที่ผฝู้ ากมอบหมายให้บุคคลอื่นมีอาํ นาจในการเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากแทนผูฝ้ ากได้ หากปรากฏว่าผูฝ้ ากถึงแก่กรรมลง
และทายาทของผูฝ้ ากมิได้แจ้งให้ธนาคารทราบเป็ นหนั งสือ และธนาคารได้จ่ายเงินไปตามเงื่อนไขที่ให้ไว้กบั ธนาคารแล้ว
ผูฝ้ ากตกลงให้ถือว่าธนาคารได้จ่ายเงินไปโดยถูกต้องแล้ว จึงไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อผูฝ้ าก หรือทายาทของผูฝ้ ากแต่อย่างใด
สมุดเช็ค
22. ผูฝ้ ากจะต้องเก็บรักษาสมุดเช็คไว้ในที่ซึ่งมัน่ คงปลอดภัย และต้องไม่มอบเช็คที่ยงั ไม่กรอกข้อความให้แก่ผอู้ ื่นเป็ นอันขาด หากผูฝ้ าก
ละเลยหรือ ประมาทเลินเล่อเป็ นเหตุให้บุคคลอื่นได้เช็คไปปลอมลายมือชื่อของผูส้ งั ่ จ่าย และธนาคารหลงเชื่อจ่ายเงินตามเช็คปลอมนั้นๆ ไป
ธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อผูฝ้ ากสําหรับเงินจํานวนที่จ่ายไปนั้น
23. ถ้าสมุดเช็คทั้งเล่มหรือฉบับใดหายไป ผูฝ้ ากต้องรีบแจ้งให้ธนาคารทราบทันที และหากว่าเช็คนั้นเป็ นเช็คที่สงั ่ จ่ายแล้ว ผูฝ้ าก
ตกลงให้ธนาคารระงับการจ่ายเงินไปพร้อมกัน และถ้าปรากฏว่าธนาคารได้จ่ายเงินตามเช็คนั้นไปก่อนนี้ แล้ว ผูฝ้ ากยอมรับว่า
ธนาคารได้จา่ ยเงินไปโดยถูกต้องแล้วและไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อผูฝ้ ากแต่อย่างใด
24. เมื่อต้องการสมุดเช็คเล่มใหม่ ให้ใช้ใบขอสมุดเช็คซึ่งมีอยูใ่ นสมุดเช็คเล่มเดิมที่จ่ายให้ไปนั้น และให้ลงชื่อเช่นเดียวกับลงลายมือชื่อ
สัง่ จ่ายเงินคือให้ลงชื่อตามเงื่อนไขและตามตัวอย่างลายมือชื่อที่ได้ให้ไว้ ธนาคารสงวนสิทธิที่จะพิจารณาจ่ายเช็คให้ตามสมควร
หรือจะไม่จ่ายให้ก็ได้
การปิ ดบัญชี
25. ธนาคารจะปิ ดบัญชีกระแสรายวันของผูฝ้ ากเสียเมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งให้ผฝู้ ากทราบล่วงหน้าตามระยะเวลาที่ธนาคารเห็นสมควร อย่างไรก็ดี
ในกรณีทผี่ ูฝ้ ากสั ่งจ่า ยเงิ น เกิ น จานวนที่ มี อยู่ใ นบัญ ชี หรื อบัญ ชี เงิ น ฝากถูก อายัด โดยคาสั ่งศาล หรื อเจ้า พนัก งาน
ผูม้ ีอานาจตามกฎหมายหรือผูฝ้ ากถึงแก่กรรม หรือบัญชีเงินฝากหรือผูฝ้ ากมีสว่ นเกี่ยวข้องกับการกระทาผิดตามกฎหมาย
หรือในกรณีอื่นที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร ธนาคารจะปิ ดบัญชีโดยไม่แจ้งให้ผฝู ้ ากทราบล่วงหน้าก็ได้
26. เมื่อมีการปิ ดบัญชี ไม่วา่ ธนาคารปิ ดเองหรือผูฝ้ ากขอปิ ดผูฝ้ ากจะต้องคืนเช็คที่ยงั ไม่ได้ใช้ทุกฉบับให้แก่ธนาคารกับยอมให้ธนาคารกันเงิน
จากบัญชีเพื่อรอจ่ายตามเช็คที่ผฝู้ ากออกคําสัง่ จ่ายไปแล้ว แต่ยงั ไม่มีผนู้ ํามาขอรับเงินไว้ได้ดว้ ย (ถ้ามี)
เบ็ดเตล็ด
27. ผูฝ้ ากตกลงชําระค่าอากรแสตมป์ ค่าบริการรักษาบัญชี และ/หรือค่าธรรมเนี ยม ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น (แต่ไม่จาํ กัดอยูเ่ พียง)
ค่าธรรมเนี ยมการถอนเงินข้ามเขตสํานักหักบัญชี ค่าธรรมเนี ยมการโอนเงิน ค่าธรรมเนี ยมเช็คคืน โดยยินยอมให้หกั เงิน
ดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากได้ ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกําหนด
28. เมื่อผูฝ้ ากย้ายที่อยู่ จะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทั้งนี้ เอกสาร รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินบัญชี หรือหนังสือติ ดต่อ
ใดๆ ที่ธนาคารส่งไปยังผูฝ้ ากตามตําบลที่อยู่ และหรือสํานักงานที่ทาํ การที่แจ้งไว้ ให้ถือว่าผูฝ้ ากได้ทราบข้อความในเอกสาร รายละเอียด
เกี่ยวกับการเดินบัญชี หรือหนังสือติดต่อนั้นๆ แล้ว
29. ถ้าผูฝ้ ากต้องการจะเปลี่ยนแปลงผูล้ งลายมือชื่อในเช็ค หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข เกี่ยวกับลงลายมือชื่อสัง่ จ่ายเงิน การสลักหลัง
การติดต่อเกี่ยวกับการดําเนิ น บัญชีที่ได้ให้ไว้แต่เดิม จะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
30. เมื่อธนาคารแจ้งยอดเงินฝากให้ผฝู้ ากทราบในวันสิ้ นเดือนหรือสิ้ นงวด ผูฝ้ ากจะต้องตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้อง
ให้ทกั ท้วงภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ธนาคารได้ส่งรายการแจ้งยอดให้ทราบ ถ้าไม่มีการทักท้วง จะถือว่ายอดเงินฝากที่แจ้งนั้น
ถูกต้องแล้ว
31. ในกรณีที่ธนาคารนําเงินของบุคคลอื่นหรือของธนาคารเข้าบัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากโดยผิดพลาด ไม่ว่าจะโดยการนําฝาก หรือโอนเงิน
หรือด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งเป็ นการนําเข้าผิดบัญชี หรือผิดจํานวน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ผูฝ้ ากยินยอมให้ธนาคารหักเงินตามจํานวนดังกล่าว
จากบัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากได้ทนั ทีที่ธนาคารทราบถึงการนําเงินเข้าบัญชีผิดบัญชีน้ัน โดยธนาคารไม่ตอ้ งแจ้งให้ผฝู้ ากทราบ
ล่วงหน้าก่อนแต่อย่างใด
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32. ถ้าผูฝ้ ากมีหนี้ สินความรับผิดชอบต่อธนาคาร ไม่ว่าจะเป็ นหนี้ สินความรับผิดชอบประเภทใด ธนาคารมีสิทธิหกั บัญชีของผูฝ้ ากได้
โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
33. ในกรณีผฝู้ ากใช้บญ
ั ชีเงินฝากนี้ เป็ นช่องทางในการกระทําที่ส่อไปในทางกระทําที่ผิดกฎหมาย
หรือได้รบั เงินจากการที่ผอู้ ื่นได้
กระทําการโอนเงินเข้าผิดบัญชี ผูฝ้ ากตกลงยินยอมให้สิทธิธนาคารสามารถดําเนิ นการระงับการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก หรือ
ทําการอายัดเงินฝากในบัญชีดงั กล่าวได้ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร
34. เงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ขา้ งต้น ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็ นและเหมาะสม เมื่อธนาคารแจ้งไปยังผูฝ้ ากแล้ว
ให้ถือว่าผูกพันผูฝ้ ากตามที่แก้ไขหรือเพิ่มเติมนั้นๆ ทุกประการ
35. นอกจากเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ขา้ งต้นนี้ แล้ว
ความผูกพันที่ธนาคารและลูกค้าจะพึงมีต่อกันตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายก็ดี
วิธีการและประเพณีอนั เกี่ยวกับการดําเนิ น บัญชีกระแสรายวันที่ธนาคารพาณิชย์ทวั ่ ไปปฏิบตั ิอยูก่ ็ดี ให้นํามาใช้บงั คับแก่การฝาก
และถอนเงินบัญชีกระแสรายวันบัญชีนี้ด้วยเท่าที่ไม่ขดั หรือแย้งกับเงื่อนไขนี้
36. กรณีธนาคารตรวจสอบพบว่า การฝากเงินของผูฝ้ ากเป็ นบัญชีเงินฝากผิดประเภท หรือไม่เป็ นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
หรือกฎหมายกําหนดไว้เป็ นการเฉพาะ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการปิ ดบัญชี และทําการเปิ ดบัญชีใหม่ เพื่อโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีใหม่
โดยเริ่มสัญญาการฝากใหม่ตามที่ธนาคาร หรือ ธปท. หรือกฎหมายกําหนด โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ ยในบัญชีเงินฝากที่เปิ ด
ใหม่ยอ้ นหลังให้นับแต่วนั ที่ผฝู้ ากนําฝากตามระยะเวลาการฝากจริงในอัตราดอกเบี้ ยตามประเภทของบัญชีที่เริ่มสัญญาการฝาก
ใหม่ตามที่ธนาคารประกาศกําหนด
37. ผูฝ้ ากสามารถถอนเงินฝากต่างสาขาได้ ไม่เกินจํานวนเงินที่ธนาคารกําหนด ทั้งนี้ ธนาคารอาจพิจารณาปฏิเสธการถอนเงินต่างสาขาได้
หากพบว่าเป็ นจํานวนเงินที่สงู ผิดปกติ หรือมีเหตุสงสัย
38. ในกรณีที่ธนาคารพบว่าเอกสาร / ข้อมูล เกี่ยวกับการเปิ ดบัญชีของผูฝ้ ากที่ให้ไว้แก่ธนาคารนั้นไม่ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไข
และหลักเกณฑ์ของธนาคาร / หน่ วยงานที่มีอาํ นาจกํากับดูแลธนาคาร / หน่ วยงานของรัฐ ผูฝ้ ากตกลงยินยอมให้สิทธิธนาคาร
สามารถดําเนิ นการระงับการฝาก ถอนโอนเงิน และ/หรือ ธุรกรรมทางการเงินต่างๆ เกี่ยวกับบัญชีของผูฝ้ ากได้ จนกว่าผูฝ้ าก
จะได้ดาํ เนิ นการเกี่ยวกับ เอกสาร / ข้อมูล การเปิ ดบัญชีของผูฝ้ ากนั้น ให้มีความถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่
กล่าวข้างต้น
39. ผูฝ้ ากรับรองว่าข้อมูลในใบสมัคร ครบถ้วนเป็ นจริง โดยตกลงให้ธนาคาร „เก็บ/รวบรวม/ใช้ขอ้ มูลที่ให้ไว้/มีอยูก่ บั ธนาคาร/
ธนาคารได้จากแหล่งอื่น รวมถึงข้อมูลบัญชีเงินฝาก สินเชื่อ ธุรกรรมต่างๆ เชื้ อชาติ ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูล
สุขภาพและข้อมูลอื่นใด (รวมที่จะได้ในภายหน้า) (“ข้อมูล”) เพื่อบริหารจัดการธุรกิจของธนาคาร/เสนอผลิตภัณฑ์/บริการ/
มอบหมายบุคคลดําเนิ นการแทน ทั้งงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสาร ทวงถาม งานอืน่ และวัตถุประสงค์อื่นอันชอบด้วย
กฎหมายและให้ธนาคารส่งข้อมูลไปต่างประเทศได้ „ เปิ ดเผยข้อมูลให้กลุ่มธุรกิจของธนาคาร พันธมิตรทางธุรกิจ ผูใ้ ห้บริการ
ผูป้ ระมวลผล ผูส้ นใจรับ/ผูร้ บั โอนสิทธิ องค์กรที่มีสญ
ั ญากับธนาคาร ผูม้ ีอาํ นาจตามกฎหมาย ตามวัตถุ ประสงค์ขา้ งต้น
และให้ผรู้ บั ข้อมูลเก็บ/รวบรวม/ใช้/เปิ ดเผยข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ „ ติดต่อธนาคาร โทร. 02-8888888
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