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                                                    ข้อตกลงและเงือ่นไขการใช้บริการเงนิฝาก 

ผูฝ้ากซ่ึงไดล้งนามในค าขอเปิดบญัชีและขอใชบ้ริการของธนาคาร ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ค าขอ” ตกลงยินยอมผกูพนัและปฎิบติัตามขอ้ตกลงน้ีกบั
ธนาคารไทยเครดิต เพือ่รายยอ่ย จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงต่อไปจะเรียกวา่ “ธนาคาร”  ดงัต่อไปน้ี  

1.ผูฝ้ากตกลงผกูพนัและปฏิบติัตามเง่ือนไขในการเปิดบญัชีเงินฝากน้ีและเง่ือนไขอื่น ๆ  ประกาศอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก รวมถึง ระเบียบวิธีปฏิบติัอื่น ๆ 
ของธนาคาร ตามท่ีธนาคารก าหนดไวส้ าหรับเงินฝากแต่ละประเภท พร้อมทั้งเอกสารหรือหนงัสือใด ๆ เก่ียวกบัการเปิดบญัชีเงินฝาก ซ่ึงธนาคารไดม้อบหรือส่ง
ใหแ้ก่ผูฝ้ากรวมทั้งเง่ือนไขหรือเอกสารหรือหนงัสือท่ีธนาคารจะประกาศเพิม่เติมต่อไปในภายภาคหนา้ โดยใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของเง่ือนไขการเปิดบญัชีเงินฝากน้ี
ดว้ย ทั้งน้ี หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากการท่ีผูฝ้ากไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าวผูฝ้ากตกลงยนิยอมรับผดิชอบทุกประการ 

2.ผูฝ้ากยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเพิ่มเติม และ/หรือ เปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการใชบ้ริการของธนาคารตามใบค าขอน้ี รวมทั้งอตัราค่าธรรมเนียม         
และ/หรือ ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในการใชบ้ริการของธนาคารไดต้ามแต่ธนาคารจะเห็นสมควร 

3.ในการเปิดบญัชีเงินฝากกบัธนาคาร ผูฝ้ากจะตอ้งเปิดบญัชีโดยการฝากเงินตามจ านวนขั้นต ่าท่ีธนาคารก าหนด และ ผูฝ้ากรับทราบว่าผูฝ้ากตอ้งกรอก
ขอ้มูล หรือ ให้ขอ้มูลรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีและค าขอใชบ้ริการท่ีเป็นจริงโดยครบถว้น และระบุเง่ือนไขขอ้ตกลงในการฝากเงินพร้อม ทั้งให้ตวัอย่าง
ลายมือช่ือไวก้บัธนาคาร  หากมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลรายละเอียดตลอดจนเง่ือนไขขอ้ตกลงในการฝากเงิน และ/หรือ ตวัอย่างลายมือช่ือ ผูฝ้ากตอ้งแจง้ใหธ้นาคาร
ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมให้ขอ้มูลรายละเอียดตวัอยา่งลายมือช่ือ และ/หรือ เง่ือนไขขอ้ตกลงในการฝากเงินท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลงนั้นแก่ธนาคาร ทั้งน้ีหาก 
ผูฝ้ากยงัมิไดแ้จง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวแก่ธนาคาร ถือว่า ผูฝ้ากยินยอมให้ธนาคารด าเนินการไปตามขอ้มูลรายละเอียดตวัอย่างลายมือช่ือ และ/หรือ เง่ือนไข
ขอ้ตกลงในการฝากเงินเดิมท่ีผูฝ้ากไดใ้หไ้วแ้ก่ธนาคารโดยไม่ถือวา่ธนาคารไดด้ าเนินการผดิเง่ือนไขขอ้ตกลงในการฝากเงินท่ีผูฝ้ากไดใ้หไ้วแ้ต่อยา่งใด  

4.ในการท่ีผูฝ้ากขอใหธ้นาคารเปิดบญัชีเงินฝากโดยใชช่ื้อซ่ึงไม่ใช่ช่ืออนัแทจ้ริงของผูฝ้าก หรือนามแฝงในลกัษณะใด ๆ นั้นธนาคารมีสิทธิปฏิเสธไม่เปิด
บญัชีท่ีไม่ใชช่ื้ออนัแทจ้ริงหรือนามแฝงได ้

5.ในการฝากเงินโดยน าเช็ค และ/หรือ ตราสารอื่นท่ีเปล่ียนมือได ้ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกรวมกนัว่า “ตราสารการเงิน” มาฝากเขา้บญัชีเงินฝาก ผูฝ้ากตกลงจะปฏิบติั
ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

5.1 ผูฝ้ากจะมีสิทธิถอนเงินตามตราสารการเงินท่ีฝากเขา้ในบญัชีได ้ กต่็อเม่ือธนาคารเรียกเกบ็เงินตามตราสารการเงิน และน าเงินเขา้บญัชีเงินฝาก
ของผูฝ้ากเรียบร้อยแลว้เท่านั้น 

5.2 ในกรณีท่ีธนาคารเรียกเก็บเงินตามตราสารการเงินไม่ได ้ธนาคารจะยกเลิกรายการรับฝาก และแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบเพื่อมารับคืนตราสารการเงิน
จากธนาคาร หากผูฝ้ากไม่มารับตราสารการเงินกลบัคืน และเกิดความเสียหายข้ึน ผูฝ้ากตกลงรับผิดชอบต่อความเสียหายดงักล่าวท่ีเกิดข้ึน
ทั้งหมดแต่เพยีงผูเ้ดียว  

5.3 ในกรณีท่ีผูฝ้ากซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาน าตราสารการเงินซ่ึงสั่งจ่ายให้แก่นิติบุคคลใด ๆ มาฝากเขา้บญัชีส่วนตวัของผูฝ้าก  ธนาคารอาจปฏิเสธไม่
ยอมรับฝากกไ็ด ้แมว้า่ตราสารการเงินนั้นจะมีผลเป็นการสั่งจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหรือมีการสลกัหลงัโดยชอบของนิติบุคคลนั้น ๆ แลว้กต็าม 

5.4 ในการเรียกเกบ็เงินตามตราสารการเงิน หากปรากฏในภายหลงัวา่ผูฝ้ากไม่มีสิทธิในตราสารการเงินนั้น หรือมีสิทธิแต่เพียงบางส่วนอนัเป็นเหตุ
ใหธ้นาคารตอ้งรับผดิชอบใชเ้งินใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของตราสารการเงินอนัแทจ้ริง หรือผูห้น่ึงผูใ้ดไป ผูฝ้ากจะตอ้งใชเ้งินใหแ้ก่ธนาคารตามจ านวนท่ี
ธนาคารตอ้งเสียไปนั้นพร้อมทั้งดอกเบ้ียในอตัราสูงสุด  ส าหรับผูฝ้ากท่ีปฏิบติัผิดเง่ือนไขท่ีธนาคารประกาศก าหนดภายใตป้ระกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย เร่ืองการก าหนดให้ธนาคารพาณิชยป์ฏิบติัในเร่ืองดอกเบ้ีย และส่วนลด ทั้งน้ีไม่ว่าจะเรียกอตัราดอกเบ้ียดงักล่าววา่อตัราสูงสุด
ผดิเง่ือนไขหรือเรียกเป็นอื่นใดกต็าม และอาจจะเปล่ียนแปลงไดต้ามท่ีธนาคารจะประกาศก าหนดเป็นคร้ังคราว ๆ โดยไม่ตอ้งไดรั้บความยนิยอม
จากผูฝ้ากแต่อยา่งใดซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “อตัราสูงสุดผดิเง่ือนไข” นบัแต่วนัท่ีธนาคารไดจ่้ายเงินนั้นเป็นตน้ไป 

6.การเขียนขอ้ความต่าง ๆ ลงในเอกสารเก่ียวกบัการฝากหรือถอนเงินนั้น ผูฝ้ากจะตอ้งเขียนดว้ยปากกาหรือหมึกท่ีลบไม่ไดเ้ท่านั้น มิฉะนั้นธนาคารไม่
ตอ้งรับผดิชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนทั้งส้ิน 

7.ผูฝ้ากไดท้ราบ และเขา้ใจดีแลว้ว่า การฝากหรือถอนเงินจากบญัชีเงินฝากท่ีมีอยู่กบัธนาคารนั้น นอกจากการติดต่อกบัพนกังานท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคาร
ตามปกติแลว้ ยงัอาจท าไดโ้ดยผา่นทางบริการอื่น ๆ ของธนาคาร เช่น การท าค าสั่งประจ า การใชบ้ริการอิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ หรือวธีิการอื่นใดท่ีธนาคารจดัใหมี้ข้ึนใน
ภายภาคหนา้ไดด้ว้ย ซ่ึงในกรณีเหล่าน้ีให้ถือว่ารายการท่ีไดท้ าตามเง่ือนไขแต่ละบริการเป็นการถูกตอ้ง และผกูพนัผูฝ้าก โดยไม่ตอ้งท าเอกสารหรือหลกัฐานในการ
ฝากหรือถอนแต่ละคราวอีก และโดยท่ีการฝากหรือถอนเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวจะมีผลใหย้อดเงินฝากตามบญัชีของธนาคารกบัยอดเงินฝากในสมุดคู่ฝากไม่
ตรงกนั จนกวา่ผูฝ้ากจะน าสมุดคู่ฝากมาใหธ้นาคารบนัทึกรายการใหถ้กูตอ้ง ดงันั้นผูฝ้ากตกลงใหถื้อวา่ยอดเงินฝากตามบญัชีของธนาคารเท่านั้นท่ีเป็นยอดเงินฝากท่ี
ถกูตอ้ง 

8.ในกรณีท่ีผูฝ้ากมีหน้ีใด ๆ คงคา้งช าระอยูก่บัธนาคาร  ผูฝ้ากตกลงยนิยอมใหธ้นาคารหกัเงินในบญัชีเงินฝากของผูฝ้ากท่ีมีอยู่กบัธนาคาร รวมทั้งเงินอื่น
ใดท่ีผูฝ้ากเป็นเจา้ของ หรือ เป็นเจา้หน้ีธนาคาร หรือ มีสิทธิไดรั้บคืนจากธนาคาร เพือ่ช าระหน้ีดงักล่าวทั้งหมด หรือ บางส่วนไดท้นัทีโดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ฝ้าก
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ทราบล่วงหนา้  และ/หรือ ไม่ตอ้งรอใหร้ายการฝากเงินของบญัชีเงินฝากดงักล่าวถึงก าหนด (หากมี)  เพือ่ประโยชน์แห่งเง่ือนไขน้ี  ผูฝ้ากตกลงสละสิทธิเรียกร้องใน
บญัชีเงินฝากนบัแต่เวลาท่ีธนาคารมีสิทธิท่ีจะไดรั้บช ารหน้ีนั้นจากผูฝ้ากเป็นตน้ไป 

9.ผูฝ้ากจะโอนสิทธิในบญัชีเงินฝาก และ/หรือ สิทธิในการรับเงินฝาก ไม่วา่ทั้งจ านวนหรือแต่บางส่วนใหแ้ก่บุคคลอื่นใดไม่ไดท้ั้งส้ิน 
10.ในกรณีท่ีธนาคารพบวา่มีรายการในบญัชีเงินฝากผดิพลาด หรือ ไม่ถกูตอ้งไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ผูฝ้ากตกลงยนิยอมใหธ้นาคารสามารถด าเนินการ

แกไ้ขปรับปรุงรายการในบญัชีเงินฝากของผูฝ้ากไดท้นัที โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้  ทั้งน้ี  ในกรณีการน าเงินของบุคคลอื่นเขา้บญัชีเงินฝากของผูฝ้าก 
ไม่วา่จะโดยการน าฝากหรือโอนเงิน หรือดว้ยวิธีอื่นใด ซ่ึงเป็นการน าเขา้ผิดบญัชีไม่วา่ดว้ยเหตุใด ๆ  ผูฝ้ากยนิยอมใหธ้นาคารหกัเงินตามจ านวนดงักล่าวจากบญัชี
เงินฝากของผูฝ้ากไดท้นัทีท่ีธนาคารทราบถึงการน าเงินเขา้ผดิบญัชีนั้นโดยธนาคารไม่ตอ้งแจง้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ก่อนแต่อยา่งใด  และหากเงินในบญัชีเงินฝากของ
ผูฝ้ากไม่มีใหห้ักหรือมีแต่ไม่พอให้หกัคืนไดค้รบถว้นไม่วา่ดว้ยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผูฝ้ากยินยอมชดใชเ้งินจ านวนท่ียงัไม่ไดห้กัคืนนั้นใหแ้ก่ธนาคาร โดยทนัทีท่ีไดรั้บ
แจง้จากธนาคาร  

11.ในกรณีท่ีผูฝ้ากตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปตกลงเปิดบญัชีเงินฝากร่วมกนั เจา้ของบญัชีทุกคนมีสิทธิเรียกร้องในเงินฝากร่วมกนั และสิทธิในการเบิกถอนเงินให้
เป็นไปตามเง่ือนไขการถอนเงินตามท่ีระบุไวใ้นค าขอผูฝ้ากรับทราบ และยอมรับว่าหากธนาคารทราบว่าเจา้ของบญัชีเงินฝากคนใดคนหน่ึงถึงแก่ความตาย          
หรือเจา้ของบญัชีร่วมทุกคนถึงแก่ความตาย ธนาคารจะระงับการจ่ายเงินฝากจากบัญชีเงินฝากดงักล่าวทันที  จนกว่าทายาทโดยธรรม  หรือผูรั้บพินัยกรรม           
หรือผูจ้ดัการมรดกตามพนิยักรรมหรือผูจ้ดัการมรดกตามค าสั่งศาล  ของผูฝ้ากเงินท่ีถึงแก่ความตายตามแต่กรณีท่ีธนาคารเห็นสมควรมาร่วมปิดบญัชีเงินฝากดว้ยกนั 

12.ในกรณีท่ีผูฝ้ากเปิดบญัชีร่วมประเภทบุคคลใดบุคคลหน่ึง  เป็นผูมี้อ  านาจเบิกถอนเงินจากบญัชี  ธนาคาร จะจ่ายเงินในบญัชีเงินฝากใหก้บัเจา้ของบญัชี
ร่วม   คนใดคนหน่ึงตามเง่ือนไขในการสั่งจ่ายหรือเบิกถอนเงินท่ีให้ไวก้บัธนาคาร เวน้แต่ธนาคารทราบว่าเจา้ของบญัชีเงินฝากคนใดคนหน่ึงถึงแก่ความตาย         
หรือเจ้าของบัญชีร่วมทุกคนถึงแก่ความตาย  ธนาคารจะระงบัการจ่ายเงินฝากจากบัญชีเงินฝากดงักล่าวทันที  จนกว่าทายาทโดยธรรม  หรือผูรั้บพินัยกรรม                 
หรือผูจ้ดัการมรดกตามพนิยักรรมหรือผูจ้ดัการมรดกตามค าสั่งศาล  ของผูฝ้ากเงินท่ีถึงแก่ความตายตามแต่กรณีท่ีธนาคารเห็นสมควรมาร่วมปิดบญัชีเงินฝากดว้ยกนั 

13.ผูฝ้ากตกลงวา่ธนาคารมีสิทธิระงบัการใหบ้ริการฝากเงิน และ/หรือ ถอนเงิน และ/หรือ ปิดบญัชีเงินฝากเม่ือใดกไ็ด ้หากธนาคารเห็นวา่บญัชีเงินฝากใด
มีเหตุอนัควรสงสัยว่าบญัชีไดถู้กใชใ้นกิจกรรมท่ีไม่ถูกตอ้งตามกฏหมาย หรือระเบียบขอ้บงัคบั หรือค าสั่งของทางราชการ หรือมีเหตุอนัควรสงสัยให้เช่ือไดว้่า
เอกสารแสดงตน หรือ เอกสารประกอบอื่น ๆ ท่ีผูฝ้ากยืน่ไวต่้อธนาคารในการเปิดบญัชีเงินฝากไม่ถกูตอ้ง หรือ  เป็นบุคคลท่ีตอ้งสงสัยวา่มีส่วนเก่ียวขอ้งในกิจกรรม
ท่ีผิดกฎหมาย  ซ่ึงธนาคารเห็นว่าเป็นการใชบ้ญัชีเงินฝากโดยไม่สมควรดว้ยประการใด ๆ  ทั้งน้ี โดยผูฝ้ากจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากธนาคาร และตกลง
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด และ/หรือ ระเบียบของธนาคารทุกประการ โดยธนาคารไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบล่วงหนา้ 

14.บรรดาเอกสาร และ/หรือ หนงัสือใดของธนาคารท่ีส่งไปยงัท่ีอยู ่หรือสถานท่ีท างานของผูฝ้ากตามท่ีแจง้ไวก้บัธนาคาร หรือท่ีจะไดแ้จง้เปลี่ยนแปลงเป็น
หนงัสือต่อไปแลว้ ไม่วา่จะส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน หรือให้คนไปส่งเองกดี็ ผูฝ้ากยินยอมให้ถือว่าธนาคารไดส่้งใหแ้ก่ผูฝ้ากโดยชอบแลว้ ทั้งน้ี
ในกรณีท่ีผูฝ้ากเปลี่ยนแปลงท่ีอยู ่หรือส านกังาน หรือหมายเลขโทรศพัทห์รือขอ้มูลอื่นใด ผูฝ้ากตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที 

15.ผูฝ้ากรับทราบ และยินยอมช าระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใชจ่้ายใด ๆ เก่ียวกบัการรับฝากเงินตามท่ีธนาคารไดป้ระกาศก าหนดโดยผูฝ้าก
ยนิยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูฝ้ากเพือ่ช าระหน้ีค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใชจ่้ายใด ๆ ท่ีเก่ียวกบับญัชีเงินฝากตามท่ีกล่าวมา รวมทั้งหน้ีอื่น ๆ             
ทุกลกัษณะ ทุกประเภทหน้ีท่ีผูฝ้ากคนใดคนหน่ีง หรือ ทั้งหมด (แลว้แต่กรณี) คา้งช าระอยูก่บัธนาคารไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบก่อน 

16.ผูฝ้ากยินยอมใหธ้นาคารติดต่อสอบถาม และเกบ็รวบรวมใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล และขอ้มูลอื่น ๆ ของผูฝ้ากท่ีมีอยูก่บัธนาคารในขณะ
และภายหลงัวนัเปิดบญัชีเงินฝากน้ีให้แก่ หน่วยงานของรัฐตามกฎหมาย  หน่วยงานก ากบัดูแล  รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลแก่ผูใ้ห้บริการภายนอก (Outsource)        
เพือ่สนบัสนุนการใหบ้ริการของธนาคาร   

 

ข้อก าหนดและเงื่อนไขบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 
1.การสั่งจ่ายเงินออกจากบญัชีกระแสรายวนั ผูฝ้ากตกลงจะใชเ้ช็ค บตัรเบิกเงินจากเคร่ืองเบิกถอนเงินอตัโนมติั (ATM) หรือเอกสารในรูปแบบใด ๆ  

รวมทั้งกรณี ธนาคารไดจ่้ายเงินให้หรือจ่ายตามค าสั่งหรือขอ้ตกลงของผูฝ้ากท่ีจะพึงถือหรือพึงสันนิษฐานได้ว่าเป็นหลกัฐานแห่งหน้ีแลว้ ให้ถือว่าเป็นเอกสาร
หลกัฐานการจ่ายเงินหรือถอนเงินออกจากบญัชีของผูฝ้ากดว้ย         

2.การกรอกขอ้ความลงในเช็คให้เขียนดว้ยหมึกหรือพิมพ ์กรณีมีการแกไ้ขให้ขีดฆ่าขอ้ความท่ีตอ้งการแกไ้ข และเขียนหรือพิมพใ์หม่แลว้ลงลายมือช่ือ
ก ากบัใหเ้หมือนตวัอยา่งท่ีใหไ้วก้บัธนาคาร และใหค้รบถว้นตามเง่ือนไขท่ีแจง้ต่อธนาคาร 

3.การลงลายมือช่ือสั่งจ่ายเชค็ ผูฝ้ากจะลงลายมือช่ือให้เหมือนตวัอย่างท่ีให้ไวก้บัธนาคาร และใหค้รบถว้นตามเง่ือนไขท่ีแจง้ต่อธนาคาร ทั้งน้ี ธนาคารไม่มีขอ้
ผกูพนัท่ีจะตรวจสอบตรายาง ดวงตรา นอกจากลายมือช่ือท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้เท่านั้น 

4.หากธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเชค็ดว้ยเหตุผลกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี “เงินในบญัชีไม่พอจ่าย” หรือ “สั่งจ่ายจากจ านวนเงินท่ีมีตราสารรอเรียกเก็บ
เงินอยู”่ หรือ “โปรดติดต่อผูส้ั่งจ่าย” หรือเหตุผลอื่น ๆ ตามประกาศของธนาคาร ผูฝ้ากยินยอมให้ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการคืนเช็คตามอตัราท่ีธนาคารก าหนด
โดยวธีิการหกัจากบญัชีหรือวธีิการอื่นใดท่ีธนาคารเห็นสมควร 



 

T&C2021                                                                                                                            หน้า 3/5                                                                                                                                                       ส าหรับผู้ฝากเงิน  

 

5.ผูฝ้ากตอ้งระมดัระวงัการใชเ้ชค็ธนาคารให้เป็นไปตามเง่ือนไข ขอ้ตกลง ระเบียบวธีิปฏิบติัโดยไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อธนาคารหรือความนิยมใน
การใชเ้ชค็ถา้ฝ่าฝืนผูฝ้ากยนิยอมใหธ้นาคารสั่งปิดบญัชีโดยไม่ตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้ 

6.ในกรณีท่ีบญัชีของผูฝ้ากมีเงินไม่พอจ่ายตามเชค็หรือตามเอกสารในรูปแบบอื่นใดท่ีผูฝ้ากสั่งจ่ายเงินจากบญัชี ธนาคารจะปฏิเสธการจ่ายเงิน และจะหัก
เงินจากบญัชีของผูฝ้ากเป็นค่าธรรมเนียมเช็คคืนตามอตัราท่ีธนาคารประกาศก าหนด  แต่กรณีท่ีเงินฝากคงเหลือในบญัชีเงินฝากมีไม่พอจ่ายตามเชค็หรือเอกสารใน
รูปแบบอื่นใด  และธนาคารไดผ้่อนผนัจ่ายเงินส่วนหน่ึงหรือเตม็มูลค่าเชค็หรือเอกสารในรูปแบบอื่นใด  ท่ีผูฝ้ากสั่งจ่ายเงินจากบญัชีไปก่อน  ผูฝ้ากยินยอมให้ถือว่า  
ผูฝ้ากเป็นหน้ีเบิกเงินเกินบญัชีต่อธนาคาร และยนิยอมชดใชเ้งินส่วนท่ีธนาคารจ่ายเกินบญัชีดงักล่าวคืนใหก้บัธนาคารพร้อมทั้งดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเบิกเงินเกิน
บญัชี  ตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด นบัแต่วนัท่ีธนาคารไดจ่้ายเงินนั้นเป็นตน้ไป โดยผูฝ้ากจะน าเงินจ านวนท่ีธนาคารไดจ่้ายเกินบญัชีไป พร้อมดอกเบ้ียช าระคืน
ให้แก่ธนาคารภายในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนนั้น ถา้หากผูฝ้ากคา้งช าระดอกเบ้ีย ผูฝ้ากตกลงให้ธนาคารน าดอกเบ้ียท่ีคา้งช าระทบเขา้กบัเงินตน้ท่ีคา้งช าระใน
ขณะนั้น ๆ และให้กลายเป็นเงินตน้ท่ีผูฝ้ากจะตอ้งเสียดอกเบ้ียในอตัราตามท่ีกล่าวขา้งตน้ และให้คิดค านวณโดยวิธีการเช่นน้ีตลอดไปทุกเดือนท่ีมียอดคา้งช าระ 
จนกวา่ผูฝ้ากจะช าระหน้ีใหแ้ก่ธนาคารเสร็จส้ิน 

7.ในกรณีเช็คสูญหายหรือถูกขโมยไป ผูฝ้ากจะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหธ้นาคารทราบทนัที ถา้เป็นเชค็ท่ีผูฝ้ากไดล้งลายมือช่ือแลว้ ผู ้ฝากจะตอ้ง
แจง้หมายเลขเชค็ วนัท่ีสั่งจ่าย ช่ือผูรั้บเงิน จ านวนเงิน และรายละเอียดอื่น ๆ ใหธ้นาคารทราบ พร้อมกบัขอใหธ้นาคารระงบัการจ่ายเงินตามเชค็นั้น 

8.ถา้หากผูฝ้ากประสงคจ์ะปิดบญัชี ผูฝ้ากจะแจง้ให้ธนาคารทราบล่วงหนา้ และไม่วา่ในกรณีท่ีผูฝ้ากไดข้อปิดบญัชีหรือธนาคารปิดบญัชีของผูฝ้ากก็ตาม 
ผูฝ้ากจะคืนเช็คท่ียงัไม่ไดใ้ชทุ้กฉบบัใหแ้ก่ธนาคาร ทั้งน้ี หากมีเช็คของผูฝ้ากมาข้ึนเงินภายหลงัท่ีธนาคารไดท้ าการปิดบญัชีแลว้ ธนาคารมีสิทธิปฏิเสธการจ่ายเงิน
และไม่ตอ้งรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

9.เม่ือธนาคารมีหนงัสือแจง้ยอดเงิน และรายการในบญัชีกระแสรายวนัไปยงัผูฝ้ากในวนัส้ินเดือน หรือส้ินงวดผูฝ้ากมีหนา้ท่ีจะตอ้งตรวจสอบดูวา่ถกูตอ้ง
หรือไม่ หากเห็นว่าไม่ถูกตอ้งผูฝ้ากจะตอ้งคดัคา้นเป็นหนงัสือต่อธนาคารภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีผูฝ้ากไดรั้บหนงัสือแจง้ มิฉะนั้นให้ธนาคารถือวา่  ผูฝ้ากยอมรับ
วา่ยอดเงิน และรายการในบญัชีกระแสรายวนัตามท่ีแจง้ไปนั้นถกูตอ้งแลว้ 

10. ผูฝ้ากตกลงจะสั่งจ่ายเงินออกจากบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั และน าเงินเขา้ฝากในบญัชี เพื่อหักทอนบญัชีต่อกนัอนัเป็นการเดินสะพดัทางบญัชี
ตลอดไปจนกวา่จะมีการบอกเลิกสัญญาต่อกนั 

 

ข้อก าหนดและเงื่อนไขเพิม่เตมิบัญชีประเภทออมทรัพย์ ออมทรัพย์ (พเิศษ)  
1.การฝากหรือถอนเงินหรือโอนเงินแต่ละคร้ังของเงินฝากแต่ละประเภทตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด 
2.กรณีผูฝ้ากกระท าผดิเง่ือนไข ผูฝ้ากยนิยอมช าระค่าธรรมเนียมการถอนเงินในอตัราท่ีธนาคารก าหนด 
3.ในกรณีท่ีบญัชีเงินฝากออมทรัพยทุ์กประเภทของผูฝ้ากมิไดมี้การเคล่ือนไหวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าท่ีธนาคารประกาศก าหนด และมียอดเงิน

คงเหลือในบญัชีเงินฝากนอ้ยกวา่จ านวนท่ีธนาคารก าหนด  ผูฝ้ากตกลงใหธ้นาคารหกัเงินค่ารักษาบญัชีเงินฝากตามจ านวน และก าหนดระยะเวลาท่ีประกาศก าหนด 
โดยธนาคารจะ  มีหนงัสือแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้   และหากธนาคารหกัเงินจนเงินคงเหลือในบญัชีเงินฝากเท่ากบัศูนย ์ ผูฝ้ากตกลงยนิยอมใหธ้นาคารปิดบญัชีเงินฝาก
ไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4.ผูฝ้ากเงินประเภทออมทรัพยท์ราบ และเขา้ใจว่า ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารท่ีตอ้งจ่ายคืนเม่ือทวงถามประเภทออมทรัพยจ์ะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวม
ค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดานั้น ตอ้งเป็นดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคารเฉพาะท่ีตอ้งจ่ายคืนเม่ือทวงถามประเภทออมทรัพยทุ์กบญัชี และมีจ านวน
ดอกเบ้ียรวมกนัทั้งส้ินไม่เกินสองหม่ืนบาทตลอดปีภาษี  และเป็นไปตามเง่ือนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง  กรณีผูฝ้ากเงิน
ไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากมีจ านวนรวมกนัทั้งส้ินเกินสองหม่ืนบาทตลอดปีภาษี และ/หรือ ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินไดท่ี้
เก่ียวขอ้ง  หากธนาคารตอ้งน าส่งภาษี หัก ณ ท่ีจ่ายจากดอกเบ้ียเงินฝากในบญัชีของผูฝ้ากในงวดการจ่ายดอกเบ้ียใด  แต่มีเงินจากดอกเบ้ียไม่พอหักเพื่อน าส่งเป็น
ภาษีจากเงินไดด้อกเบ้ีย หรือ  ธนาคารไม่ไดท้ าการหกัภาษีไวก่้อน  ผูฝ้ากตกลงยนิยอมใหธ้นาคารหกัภาษีเงินไดด้งักล่าวจากบญัชีเงินฝากท่ีมีการจ่ายดอกเบ้ียนั้น   

5.ผูฝ้ากเงินประเภทออมทรัพยท์ราบ และเขา้ใจว่า ผูฝ้ากเงินมีหนา้ท่ีตอ้งช าระค่าภาษีเงินได ้ส าหรับดอกเบ้ียเงินฝากตามกฎหมายก าหนด และผูฝ้ากเงิน
ไม่เรียกร้องใหธ้นาคารคืนเงินภาษีท่ีธนาคารไดห้กั และน าส่งใหแ้ก่กรมสรรพากรไปแลว้  
 

ข้อก าหนดและเงื่อนไขเพิม่เตมิบัญชีประเภทเงินฝากประจ า  
1.ผูฝ้ากจะไดรั้บอตัราดอกเบ้ียเงินฝากตามอตัราท่ีธนาคารประกาศก าหนด ส าหรับบญัชีเงินฝากประจ าต่อเม่ือผูฝ้ากมิไดข้อถอนเงินจากบญัชีเงินฝากก่อน

ครบก าหนดระยะเวลาฝากเงินแต่ละรายการ  
2.ในกรณีท่ีผูฝ้ากประสงคท่ี์จะขอถอนเงินออกจากบญัชีเงินฝากก่อนครบก าหนดระยะเวลาฝากเงินท่ีระบุไวใ้นค าขอ หรือ ใบน าฝาก  หากเป็นบญัชีท่ีรับ

ดอกเบ้ียรายเดือน ผูฝ้ากจะตอ้งถอนเต็มจ านวนของยอดฝากแต่ละรายการเท่านั้น กรณีรับดอกเบ้ียเม่ือครบก าหนดผูฝ้ากจะถอนบางส่วนหรือถอนเต็มจ านวนของ
ยอดฝากแต่ละรายการได ้ โดยผูฝ้ากตกลงใหธ้นาคารปรับอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก ดงัน้ี  
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2.1  กรณีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ผูฝ้ากจะไม่มีสิทธิไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝาก 
2.2  กรณีระยะเวลาฝากเงินตั้งแต่ 3 เดือน ข้ึนไป ผูฝ้ากตกลงให้ธนาคารปรับอตัราดอกเบ้ียเงินฝากเป็นอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประเภทออม

ทรัพยท่ี์ธนาคารก าหนด ณ วนัท่ีฝากเงินแต่ละรายการนั้น  (หลงัหักภาษี ณ ท่ีจ่ายแลว้) ตามระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริง  ส าหรับกรณีท่ีมีการจ่ายดอกเบ้ียรายเดือนท่ี
ธนาคารจ่ายเกินไป ผูฝ้ากตกลงยนิยอมใหธ้นาคารหกัคืนจากเงินตน้ท่ีฝากไวก้บัธนาคารไดท้นัที 

3.การจ่ายดอกเบ้ียเม่ือครบก าหนด และวนัครบก าหนดตรงกบัวนัหยดุท าการ ธนาคารสงวนสิทธิในการเล่ือนการจ่ายดอกเบ้ียเป็นวนัท าการถดัไป  
4.ในกรณีท่ีเงินฝากครบก าหนดระยะเวลาการฝากเงินแต่ละรายการแลว้  และผูฝ้ากไม่มีค าสั่งเป็นประการอื่นให้ถือว่าผูฝ้ากตกลงให้ฝากเงินดงักล่าว

ต่อไป โดยมีก าหนดระยะเวลาฝากเท่าระยะเวลาการฝากเดิม และอตัราดอกเบ้ียเป็นไปตามประกาศอตัราดอกเบ้ียของธนาคารในขณะนั้น ๆ   
 

ข้อก าหนดและเงื่อนไขเพิม่เตมิบัญชีประเภทเงินฝากประจ าทนัใจ   
1.ผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบ้ียทนัที เม่ือฝากดว้ยเงินสด ณ วนัท่ีเปิดบญัชี/ฝากต่อเม่ือครบก าหนด และหักภาษี ณ ท่ีจ่าย (ตั้งแต่บาทแรก) ตามเง่ือนไขของ

จ านวนเงินฝาก และระยะเวลาการฝากท่ีธนาคารก าหนด โดยผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด 
2.ส าหรับดอกเบ้ียล่วงหนา้ท่ีไดรั้บหากไม่ไดถ้อนออก หรือ น าเงินมาฝากเพิม่หลงัจากวนัเปิดบญัชีหรือฝากต่อเม่ือครบก าหนด ธนาคารจะถือเป็นเงินฝาก

ส่วนท่ีเกินจากจ านวนเงินเปิดบญัชีคร้ังแรก หรือ จ านวนเงินท่ีฝากต่อเม่ือครบก าหนด และจะค านวณดอกเบ้ียใหใ้นอตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์ และหกัภาษี  
ณ ท่ีจ่าย (ตั้งแต่บาทแรก) โดยจะจ่ายดอกเบ้ียให้ ณ วนัท่ีผูฝ้ากติดต่อฝากเป็นบญัชีเงินฝากประจ าทนัใจ หรือ ณ วนัท่ีส้ินสุดการติดต่อจากผูฝ้าก  (ภายใน 1 เดือนนบั
จากวนัท่ีเงินฝากครบก าหนด) 

3. ผูฝ้ากสามารถถอนเงินฝากส่วนเกินไดท้ั้งจ านวน แต่ไม่สามารถถอนเงินฝากบางส่วนของเงินตน้ท่ีรับดอกเบ้ีย ณ วนัฝาก (เงินตน้คร้ังแรกท่ีเปิดบญัชี 
หรือ เงินตน้ท่ีฝากต่อเม่ือครบก าหนด) หากมีการถอนเงินฝากบางส่วนจนท าให้เงินตน้ลดลงต ่ากว่าจ านวนเงินจ านวนแรกท่ีเปิดบญัชีหรือฝากต่อเม่ือครบก าหนด  
แต่ละคร้ัง ผูฝ้ากตอ้งปิดบญัชีเท่านั้น 

4.ผูฝ้ากทราบ และเขา้ใจดีว่า  หากถอนเงินตน้ หรือ ปิดบญัชี ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก  หรือ ไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขของบญัชีเงินฝากประจ า
ทนัใจ  ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียใหใ้นอตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยต์ามประกาศของธนาคาร ณ วนัท่ีผดิเง่ือนไข (หลงัหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย)  ตามระยะเวลาท่ีฝากเงิน
นั้น ส าหรับดอกเบ้ียท่ีธนาคารจ่ายเกินไป (รวมภาษีท่ีหกั ณ ท่ีจ่าย)  ธนาคารจะหักคืนจากเงินตน้ท่ีฝากไวก้บัธนาคาร และผูฝ้ากเงินจะไม่เรียกร้องใหธ้นาคารคืนเงิน
ภาษีท่ีธนาคารไดห้กั และน าส่งใหแ้ก่กรมสรรพากรไปแลว้  (โดยผูฝ้ากสามารถขอคืนภาษี หกั ณ ท่ีจ่ายดงักล่าวจากสรรพากร) 

5.เม่ือครบระยะเวลาการฝาก  ผูฝ้ากตอ้งมาแจง้ความประสงคใ์นการฝากต่อเป็นบญัชีเงินฝากประจ าทนัใจ หรือ ฝากประเภทบญัชีเงินฝากประเภทอื่น ๆ 
ของธนาคาร โดยผูฝ้ากสามารถติดต่อสาขาท่ีเปิดบญัชีตั้งแต่วนัท่ีครบก าหนดภายในระยะเวลา 1 เดือน  โดยจะไดรั้บดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากตามประกาศ
อตัราดอกเบ้ีย ณ ขณะนั้น ๆ  จากยอดคงเหลือในบญัชีทุกส้ินวนั และจ่ายดอกเบ้ีย ณ วนัท่ีผูฝ้ากฝากต่อเป็นบญัชีเงินฝากประจ าทนัใจ  หรือ วนัท่ีพน้ระยะเวลา          
1 เดือน นบัจากวนัท่ีเงินฝากครบก าหนด และหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (ตั้งแต่บาทแรก) 

6. ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิไม่รับฝากเงินเพิ่ม หรือโอนเงินเพิ่มเขา้บญัชีเงินฝากในช่วงระยะเวลา 1 เดือน หลงัจากบญัชีเงินฝากประจ าทนัใจครบก าหนด  
แต่สามารถฝากเพิ่มรวมกบัยอดฝากเดิม ณ วนัท่ีฝากต่อเป็นบญัชีเงินฝากประจ าทนัใจ ไดสู้งสุดตามท่ีธนาคารก าหนด  หรือ ถอนลดยอด และฝากต่อไดไ้ม่ต ่ากว่า  
ขั้นต ่าท่ีก าหนดตามประกาศอตัราดอกเบ้ียขณะนั้น ๆ  

7. หากบัญชีเงินฝากประจ าทันใจครบก าหนด  ผูฝ้ากไม่มาติดต่อท่ีสาขาท่ีเปิดบัญชีภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวนัท่ีเงินฝากครบก าหนด              
บญัชีดงักล่าวจะถกูโอนอตัโนมติัเป็นบญัชีเงินฝากออมทรัพยท์ั้งจ านวน และอตัราดอกเบ้ียเป็นไปตามประกาศของธนาคาร 

8.  หากธนาคารมีการเปล่ียนแปลงแก้ไขขอ้ก าหนด และ/หรือ เง่ือนไขเก่ียวกบัการใช้บริการบัญชีเงินฝากประจ าทนัใจ  ผูฝ้ากเงินตกลงจะปฏิบติั             
ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด และเง่ือนไขท่ีธนาคารไดเ้ปล่ียนแปลงแกไ้ขไปนั้นทุกประการ 
 

ข้อก าหนดและเงื่อนไขเพิม่เตมิบัญชีประเภทเงินฝากปลอดภาษี 
1. ผูฝ้ากไดรั้บทราบเง่ือนไขการเปิดบญัชีเงินฝากปลอดภาษีไดเ้พยีงบญัชีเดียวเท่านั้นซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกรมสรรพากร 
2. ผูฝ้ากจะไดรั้บอตัราดอกเบ้ียเงินฝากตามอตัราท่ีธนาคารประกาศก าหนด กต่็อเม่ือเงินฝากครบก าหนดตามระยะเวลาการฝาก  และมิไดข้อถอนเงินจาก

บญัชีเงินฝากก่อนครบก าหนดระยะเวลาฝาก 
3. กรณีท่ีผูฝ้ากประสงคท่ี์จะขอถอนเงินออกจากบญัชีเงินฝากก่อนครบก าหนดระยะเวลาฝากเงินท่ีระบุไวใ้นค าขอ ถือเป็นการถอนแบบปิดบญัชีเงินฝาก 

โดยผูฝ้ากตกลงใหธ้นาคารปรับอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก ดงัน้ี 
3.1 กรณีผูฝ้ากขอถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา  3 เดือน ผูฝ้ากจะไม่ไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝาก 
3.2 กรณีผูฝ้ากขอถอนเงินฝากตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป ผูฝ้ากตกลงให้ธนาคารปรับอตัราดอกเบ้ียเงินฝากเป็นอตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์    

ท่ีธนาคารก าหนด ณ วนัท่ีเปิดบญัชีเงินฝาก และหกัภาษีดอกเบ้ียเงินฝาก 
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4. ผูฝ้ากจะไดรั้บสิทธิทางภาษีดอกเบ้ียเงินฝาก หากมีการฝากเงินตามเง่ือนไข ดงัน้ี 
                 4.1  ผูฝ้ากมีการขาดฝากเงินไม่เกิน 2 คร้ัง ทั้งติดต่อหรือไม่ติดต่อกนั แลว้น าเงินฝากต่อจนครบ 24 งวด หรือ  36 งวด (ตามระยะเวลาการฝาก

เงินท่ีเลือกเปิดบญัชี)   ถือวา่ผูฝ้ากไดรั้บการยกเวน้ภาษีดอกเบ้ียเงินฝาก 
                 4.2  ผูฝ้ากมีการขาดฝากเงินเกินกวา่ 2 คร้ัง ทั้งติดต่อหรือไม่ติดต่อกนั แลว้น าฝากต่อจนครบ 24 งวด หรือ 36  งวด  (ตามระยะเวลาการฝากเงิน

ท่ีเลือกเปิดบญัชี) ถือว่าผูฝ้ากไม่ไดรั้บการยกเวน้ภาษีดอกเบ้ียเงินฝาก และผูฝ้ากตกลงให้ธนาคารหกัภาษีดอกเบ้ียเงินฝาก5. ในกรณีท่ีเงินฝากครบก าหนดระยะเวลา
การฝากเงิน หรือส้ินสุดระยะเวลาการน าฝาก และผูฝ้ากยงัไม่ไดด้  าเนินการถอนปิดบญัชี  ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ีย โดยค านวณดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากออม
ทรัพยบุ์คคลธรรมดาวงเงินฝากต ่าสุด ตามระยะเวลาการฝากตั้งแต่วนัท่ีครบก าหนดจนถึงวนัท่ีผูฝ้ากมาปิดบญัชี พร้อมทั้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายของดอกเบ้ียท่ีไดรั้บ 

 

ข้อก าหนดและเงื่อนไขเพิม่เตมิบัญชีประเภทออมทรัพย์ SME (ไม่มีสมุดคู่ฝาก) 
1.ผูฝ้ากตอ้งเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคลทัว่ไป ท่ีไดรั้บอนุมติัสินเช่ือจากธนาคารเท่านั้น 
2.บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ SME ผู้ฝากจะต้องใช้เป็นบัญชีค ้ าประกันสินเช่ือ และช าระค่างวดสินเช่ืออัตโนมัติ  Direct Credit ตามท่ีระบุไว ้

ในสัญญาสินเช่ือ หรือวธีิอื่นใดท่ีธนาคารจดัใหมี้ข้ึนในภายภาคหนา้ไดด้ว้ย  
3.ผูฝ้ากสามารถท่ีจะฝากเงิน หรือ โอนเงินฝากเขา้บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์SME ได ้แต่ไม่สามารถถอนเงินฝากบางส่วนไดร้วมถึงดอกเบ้ียเงินฝาก           

ท่ีธนาคารจ่ายให้ปีละ 2 คร้ัง ณ วนัท่ี 25 ของเดือนมิถุนายน และเดือนธนัวาคมนั้น  หากตอ้งการถอนเงินฝากในบญัชีตอ้งถอนปิดบญัชีเงินฝาก โดยผูฝ้ากจะตอ้ง
ช าระหน้ี และปิดบญัชีสินเช่ือเสร็จส้ินก่อน หลงัจากนั้นธนาคารจะเป็นผูโ้อนเงินทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นบญัชีเงินฝากเขา้บญัชีผูฝ้าก หรือสั่งจ่ายเป็นแคชเชียร์เชค็ตามช่ือ
เดียวกนักบับญัชีเงินฝากออมทรัพย ์SME ท่ีผูฝ้ากแจง้ไว ้

4.ส าหรับดอกเบ้ียท่ีธนาคารจ่ายให ้ธนาคารมีสิทธ์ิน าไปหกัช าระค่างวดสินเช่ืออตัโนมติั Direct Debit ได ้
5.ในกรณีท่ีบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์SME ของผูฝ้ากมิไดมี้การเคล่ือนไหวเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าท่ีธนาคารประกาศก าหนด และมียอดเงินคงเหลือ      

ในบญัชีเงินฝากนอ้ยกวา่จ านวนท่ีธนาคารก าหนด  ธนาคารจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมหกัเงินค่ารักษาบญัชีเงินฝาก 
6.ผูฝ้ากเงินประเภทเงินฝากออมทรัพย ์SME  ธนาคารจะไม่มีสมุดคู่ฝากท่ีใชเ้ป็นหลกัฐานการฝากเงิน ผูฝ้ากสามารถตรวจสอบธุรกรรมจากใบแจง้

รายการเดินบญัชี (Statement) ทุกส้ินเดือน และผูฝ้ากมีหนา้ท่ีตรวจสอบดูวา่ถกูตอ้ง หรือไม่ หากเห็นวา่ไม่ถกูตอ้งผูฝ้ากจะตอ้งคดัคา้นเป็นหนงัสือต่อธนาคารภายใน        
7 วนั นบัแต่วนัท่ีผูฝ้ากไดรั้บหนงัแจง้  มิฉะนั้นใหธ้นาคารถือวา่ผูฝ้ากยอมรับวา่ยอดเงิน และรายการในบญัชีออมทรัพย ์SME ตามท่ีแจง้ไปนั้นถกูตอ้งแลว้   

 นอกจากน้ี ผูฝ้ากสามารถตรวจสอบรายการเดินบญัชี (Statement) ได้ดว้ยตวัเองผ่านสาขาของธนาคาร และ/หรือ ช่องทางอื่นใดท่ีธนาคารก าหนด          
ในกรณีท่ีผูฝ้ากขอรายงานการเดินบญัชี (Statement) จากสาขาของธนาคาร โดยธนาคารจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมการบริการออก Statement  เม่ือผูฝ้ากร้องขอ 

7.ผูฝ้ากเงินประเภทออมทรัพย ์SME ทราบ  และเขา้ใจว่า  ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารท่ีตอ้งจ่ายคืนเม่ือทวงถามประเภทออมทรัพยจ์ะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้ง
รวมค านวณเพือ่เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดานั้น ตอ้งเป็นดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคารเฉพาะท่ีตอ้งจ่ายคืนเม่ือทวงถามประเภทออมทรัพยทุ์กบญัชี  และมีจ านวน
ดอกเบ้ียรวมกนัทั้งส้ินไม่เกินสองหม่ืนบาทตลอดปีภาษี  และเป็นไปตามเง่ือนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง  กรณีผูฝ้ากเงิน
ไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากมีจ านวนรวมกนัทั้งส้ินเกินสองหม่ืนบาทตลอดปีภาษี และ/หรือ ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินไดท่ี้
เก่ียวขอ้ง  หากธนาคารตอ้งน าส่งภาษี หัก ณ ท่ีจ่ายจากดอกเบ้ียเงินฝากในบญัชีของผูฝ้ากในงวดการจ่ายดอกเบ้ียใด  แต่มีเงินจากดอกเบ้ียไม่พอหักเพื่อน าส่งเป็น
ภาษีจากเงินไดด้อกเบ้ีย หรือ  ธนาคารไม่ไดท้ าการหกัภาษีไวก่้อน  ผูฝ้ากตกลงยนิยอมใหธ้นาคารหกัภาษีเงินไดด้งักล่าวจากบญัชีเงินฝากท่ีมีการจ่ายดอกเบ้ียนั้น   

8.ผูฝ้ากเงินประเภทออมทรัพย์ SME ทราบ และเขา้ใจว่า ผูฝ้ากเงินมีหน้าท่ีต้องช าระค่าภาษีเงินได้ ส าหรับดอกเบ้ียเงินฝากตามกฎหมายก าหนด             
และผูฝ้ากเงินไม่เรียกร้องใหธ้นาคารคืนเงินภาษีท่ีธนาคารไดห้กั และน าส่งใหแ้ก่กรมสรรพากรไปแลว้ 

 
 


