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ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการเปิดและใชบ้ญัชีเงินฝากกระแสรายวนั 

การฝาก 

1. ใหผู้ฝ้ากใชแ้บบฟอรม์ใบนําฝากตามท่ีธนาคารกาํหนด 

2. ถา้เช็คท่ีฝากยงัไม่มีขดีคร่อม ใหผู้ฝ้ากขดีคร่อมเช็คน้ันเสีย 

3. ถา้ผูฝ้ากเป็นพนักงาน ลกูจา้ง เป็นหุน้ส่วน เป็นกรรมการ หรือมีตาํแหน่งหน้าท่ีในนิติบุคคลใด นําเช็คท่ีสัง่จ่ายใหแ้ก่นิติบุคคลน้ัน 

มาฝากเขา้บญัชีท่ีไม่ใช่บญัชีของนิติบุคคลตามหน้าเช็ค ธนาคารอาจปฏิเสธไม่ยอมรบัฝากได ้แมว้่าเช็คน้ันจะมีการสลกัหลงั

โดยชอบของนิติบุคคลน้ันๆ แลว้ก็ตาม 

4. ธนาคารจะจดัการเรียกเก็บเงินตามเช็คใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ ์วิธีการและภายในระยะเวลาตามกาํหนด หรือ

ตามปกติประเพณี ท่ีธนาคารพาณิชยส่์วนใหญ่ในประเทศไทยปฏบิติักนัอยู่ 

ในการเรียกเก็บเงินตามเช็คท่ีนําฝากน้ัน ไม่ว่าธนาคารจะไดร้บัรองการนําเขา้บญัชีผูร้บัเงิน (Payee’s Account Credit) รบัรองสลกัหลงั

(Endorsement Confirmed หรือ Endorsement Guaranteed) หรือรบัประกนัการใชเ้งิน (Discharged Guaranteed) หรือไม่ก็ตาม 

หากปรากฏในภายหลงัว่าผูฝ้ากไม่มีสิทธิในเช็คน้ัน หรือมีสิทธิแต่เพียงบกพร่อง เป็นเหตุใหธ้นาคารตอ้งรบัผิดชอบใชเ้งินใหแ้ก่ผูเ้ป็น

เจา้ของเช็คอนัแทจ้ริงหรือผูห้น่ึงผูใ้ดไป ผูฝ้ากจะตอ้งชดใชเ้งินใหแ้ก่ธนาคารตามจาํนวนท่ีธนาคารตอ้งเสียไปน้ัน พรอ้มทั้งดอกเบ้ีย

ในอตัราสูงสุดท่ีธนาคารประกาศกาํหนด สาํหรบัลูกคา้ท่ีปฏิบติัผิดเง่ือนไข หรือผิดนัดชาํระหน้ี นับแต่วนัท่ีธนาคารไดจ้่ายเงินน้ัน

เป็นตน้ไป 

ในกรณีท่ีเรียกเก็บแลว้ไม่ไดเ้งินตามเช็คท่ีนํามาฝากน้ันๆ ธนาคารจะแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบ ในเวลาอนัสมควร และผูฝ้ากจะตอ้งมาติดต่อ

ขอรบัเช็คคืนโดยเร็ว อยา่งไรก็ตาม ผูฝ้ากมีหน้าท่ีตอ้งติดตามว่าเช็คท่ีฝากเรียกเก็บน้ัน สามารถเรียกเก็บเงินไดห้รือไม่ ซ่ึงถา้เรียกเก็บ

เงินไม่ได ้ผูฝ้ากมีหน้าท่ีติดตามขอรบัเช็คน้ันคืนในกรณีท่ีผูฝ้ากละเลยไม่มาติดต่อขอรบัเช็คคืน หากเกิดความเสียหายแต่อยา่งใด ผูฝ้าก

ตกลงรบัผิดชอบเองทั้งส้ิน 

5. ในกรณีท่ีผูฝ้ากนําเช็คต่างธนาคารมาฝากเขา้บญัชีเงินฝากเพื่อเรียกเก็บ ธนาคารขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รบัฝากเช็คต่างธนาคารท่ีมี

รอยขดู หรือลบขอ้ความ หรือมีการแกไ้ขเพิ่มเติม ตดัทอน หรือเปล่ียนแปลงขอ้ความใดๆ บนเช็ค และผูฝ้ากจะตอ้งนําเช็ค

ดงักล่าวไปฝากเพื่อเรียกเก็บ ณ ธนาคารเจา้ของเช็คเอง 

6. การนําเช็คฝากเขา้บญัชีจะถือวา่ธนาคารไดร้บัฝากเงินต่อเมื่อธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คน้ันๆ ไดแ้ลว้ ถา้เช็คน้ันจะตอ้งส่งไปเรียกเก็บ

ในต่างประเทศหรือต่างทอ้งถ่ิน ก็ดี เป็นตัว๋เงินอยา่งอื่นนอกจากเช็คก็ดีหรือเป็นตราสารเปล่ียนมือชนิดอื่นใดก็ดี ธนาคารจะเรียกเก็บเงิน

ใหท้าํนองเดียวกบัท่ีว่ามาแลว้ในขอ้ 4. แต่ธนาคารมีสิทธิคิดค่าธรรมเนียมเรียกเก็บในอตัราสมควร พรอ้มดว้ยค่าใชจ้่ายท่ีเสียไป

หรือตอ้งจ่ายไป 

7. ผูฝ้ากจะตอ้งเหลือเงินใหค้งไวใ้นบญัชี และมีรายการเดินบญัชี จาํนวนไม่น้อยกว่าท่ีธนาคารกาํหนดตลอดเวลาท่ียงัไม่ปิดบญัชีเงินฝาก 

เวน้แต่จะมีขอ้ตกลงเป็นอยา่งอื่น 

การสัง่จา่ยและถอนเงิน 

8. ผูฝ้ากสามารถจะสัง่จ่ายหรือถอนเงิน โดยการใชเ้ช็ค หรือเอกสาร หรือวิธีการอื่นใดตามท่ีจะตกลงกบัธนาคาร หรือผ่านบริการ

ท่ีธนาคารกาํหนดก็ได ้เช่น บริการบตัร ATM หรือบตัรเดบิตอื่นใด หรือบริการหกับญัชีอตัโนมติั ฯลฯ แต่ถา้จะสัง่จ่ายหรือถอน

เงินดว้ยเช็ค ใหใ้ชเ้ช็คซ่ึงธนาคารมอบใหใ้ชส้ําหรับแต่ละบัญชีโดยเฉพาะ จะเขียนสัง่ในกระดาษหรือแบบฟอร์มอย่างอื่น 

นอกเหนือจากเช็คท่ีมอบใหไ้ปน้ันไม่ได ้เวน้แต่ธนาคารจะตกลงยนิยอมดว้ย 
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9. ผูส้ัง่จ่ายจะตอ้งกรอกขอ้ความในเช็คใหค้รบถว้น โดยจะใชภ้าษาไทย ภาษาจีน หรือภาษาองักฤษ ก็ได ้ธนาคารจะไม่จ่ายเงินถา้เขยีน

เป็นภาษาหรือขอ้ความท่ีธนาคารอ่านไม่ได ้หรืออา่นไม่ไดค้วาม 

การกรอกขอ้ความดงักล่าว จะตอ้งกรอกดว้ยปากกาท่ีใชน้ํ้าหมึก หรือปากกาลกูล่ืนท่ีใชห้มึกซ่ึงลบไมอ่อก หรือพิมพด์ว้ยเคร่ืองพิมพดี์ด

ท่ีทาํขึ้ น เพื่อสาํหรบัการกรอกขอ้ความในเช็คโดยเฉพาะ หรือท่ีพิมพเ์ป็นตวัปรุ (Perforation) 

ธนาคารอาจปฏิเสธไม่จ่ายเงินตามเช็คท่ีพมิพด์ว้ยตวัพิมพดี์ดธรรมดา หรือกรอกขอ้ความ รวมทั้ง (แต่ไม่จาํกดัอยูเ่พียง) ท่ีลงลายมือ

ช่ือสัง่จ่ายหรือสลกัหลงั ดว้ยปากกาลกูล่ืน ดินสอดาํ ดินสอก็อปป้ี หรือปากกา หรือวตัถุอื่นท่ีธนาคารเห็นว่าสามารถลบดว้ยยางลบ 

น้ํา สารเคมีหรือส่ิงอื่นซ่ึงไดผ้ลทาํนองเดียวกนัซ่ึงการลบดงักล่าวไม่สามารถเห็นไดโ้ดยง่าย 

10. สัง่จ่ายจะตอ้งกรอกช่ือผูร้บัเงินในเช็คใหช้ดัเจน ธนาคารอาจไม่จา่ยเงินตามเช็ค ถา้เช็คน้ันเขยีนสัง่จา่ยเงินใหแ้ก่ผูร้บัเงินเกินกวา่หน่ึงคน

หรือสัง่จา่ยเงินใหแ้ก่ ผูไ้ม่มีตวัตนหรือนามสมมุติ หรือเขยีนสัง่จ่าย “เงินสด” แต่ขดีฆ่าคาํว่า “หรือผูถื้อ” ออก 

11. จาํนวนเงินท่ีสัง่จ่ายตอ้งเขียนทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถา้จะใชเ้คร่ืองกรุเช็คเป็นตวัเลขแต่อย่างเดียว โดยไม่เขียนตวัหนังสือ 

ตอ้งทาํความตกลงกบัธนาคารเสียก่อน และใหเ้ขียนชิดคาํว่า “บาท” ธนาคารจะไม่จ่ายเงินตามเช็คท่ีเขียนจาํนวนเงินตวัเลข 

และตวัหนังสือไม่ตรงกนั 
12. ลายมือช่ือผูส้ัง่จ่ายในเช็คจะตอ้งเป็นไปตามตวัอยา่งท่ีมอบใหไ้วแ้ก่ธนาคาร ธนาคารจะจ่ายเงินตามเช็คท่ีมีลายมือช่ือผูส้ัง่จ่าย

เพี้ ยนไปบา้งจากลายมือช่ือท่ีใหไ้วเ้ป็นตวัอยา่งก็ได ้ถา้ไม่มีเหตุชวนสงสยัว่า ไม่ใช่ลายมือช่ืออนัแทจ้ริงของผูส้ัง่จ่าย ส่วนดวงตรา

หรือตรายางท่ีประทบัเพื่อประกอบลายมือช่ือน้ัน ธนาคารไม่รบัผิดชอบท่ีจะตรวจว่าถูกตอ้งแทจ้ริงหรือไม่ 

13. ก.   เช็คท่ีมีรอยขดูหรือลบขอ้ความ ธนาคารจะไม่จ่ายเงินหรือไม่รบัเขา้บญัชีให ้

ข. การแกไ้ขเพิ่มเติม ตดัทอนหรือเปล่ียนแปลงขอ้ความใดๆ บนเช็คใหใ้ชว้ิธีขดีฆ่า และผูส้ัง่จ่ายตอ้งลงลายมือช่ือกาํกบัทุกแห่ง 

เช่นเดียวกบัท่ีลงลายมือช่ือสัง่จา่ยเงิน และถา้การลงลายมือช่ือสัง่จ่ายจะตอ้งลงลายมอืช่ือร่วมกนัหลายคน การลงลายมือช่ือกาํกบั

ก็ตอ้งลงลายมือช่ือร่วมกนัดว้ย ทั้งน้ีเวน้แต่การขดีฆ่าคาํวา่ “หรือผูถื้อ” ออก 

ค. การสัง่จ่ายเช็คท่ีมีรอยขดู หรือลบขอ้ความ หรือมีการแกไ้ขเพิ่มเติม ตดัทอน หรือเปล่ียนแปลงขอ้ความใดๆ บนเช็ค จะทาํให้

ผูร้บัเงินไม่สามารถนําเช็คดงักล่าวไปฝากเพื่อเรียกเก็บต่างธนาคารได ้และธนาคารจะไม่รบัผิดชอบในความเสียหายใดๆ 

ท่ีเกิดขึ้ นจากการท่ีผูร้บัเงินไม่สามารถรบัเงินตามเช็คได ้

14. เช็คท่ีมีผูนํ้ามายืน่ขอรบัเงินสดน้ัน หากธนาคารเห็นว่ามีพิรุธ หรือสงสยัแลว้ อาจไม่จ่ายเงินใหก็้ได ้

15. ธนาคารจะไม่จา่ยเงินจาํนวนท่ีเป็นเศษส่วนของ หน่ึงสตางค ์และสาํหรบัเช็คท่ีสัง่จ่ายเงินจาํนวนท่ีตํา่กวา่10บาทน้ันธนาคารอาจปฏเิสธ

ไม่ยอมจ่ายเงินได ้

16. ในกรณีท่ีมีเช็คหลายฉบบันํามาขึ้ นเงินพรอ้ม  ๆ กนั ไม่ว่าจะโดยการนํามาขึ้ นเงินสดหรือถูกส่งเรียกเก็บผ่านสาํนักหกับญัชีหรือธนาคารอืน่

เรียกเก็บแต่มีเงินในบญัชีไม่พอจะจา่ยใหค้รบตามเช็คทุกฉบบัได ้ธนาคารจะเลือกจา่ยใหต้ามเช็คฉบบัใดก็ได ้

17. ก. ถา้ผูฝ้ากประสงคจ์ะใหธ้นาคารจ่ายเงินตามเช็คท่ีสัง่จ่ายโดยผ่านบญัชีธนาคารใดธนาคารหน่ึงแลว้ ใหผู้ฝ้ากขีดคร่อมเช็ค  

    คือขดีเสน้ขนานสองเสน้เฉียงตรงมุมบนดา้นซา้ยมือของเช็ค หรือขีดเสน้ขนานสองเสน้ตรงกลางเช็คในทางตั้ง และจะเขียนคาํว่า  

  “และบริษัท”หรือ “& CO ”ลงในระหว่างเสน้ขนานดว้ยหรือไม่ก็ตาม การขดีคร่อมเช่นน้ีเรียกว่า ขดีคร่อมทัว่ไป เช่นตวัอยา่ง 
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ถา้ผูฝ้ากจะใหจ้่ายเงินผ่านบญัชีธนาคารใดโดยเฉพาะ ใหท้าํการขีดคร่อมเฉพาะ คือ ใหเ้ขยีนช่ือธนาคารน้ันๆ ลงใน

ระหว่างเสน้ขนานขดีคร่อม เช่นตวัอยา่ง 

                                              

ถา้ผูฝ้ากตอ้งการจะใหจ้า่ยเงินเขา้บญัชีผูห้น่ึงผูใ้ดโดยเฉพาะ ใหเ้ขยีนช่ือผูร้บัเงินลงในแบบฟอรม์เช็คตรงช่องว่างระหวา่งคาํว่า 

“จ่าย” กบัคาํวา่ “หรือผูถื้อ” และขดีฆ่าคาํวา่ “หรือผูถื้อ” ออกกบัทั้งตอ้งเขยีนคาํว่า “บญัชีผูร้บัเงิน” หรือ “ACCOUNT 

PAYEE” ลงในระหวา่งเสน้ขนานขดีคร่อมท่ีกล่าว เช่นตวัอยา่ง 

                                               

 

ธนาคารอาจปฏิเสธไม่จ่ายเงินตามเช็คท่ีมีการขดีคร่อมผิดแผกไปจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

ข.   ธนาคารจะไม่จ่ายเงินเขา้บญัชีผูร้บัสลกัหลงั สาํหรบัเช็คท่ีมีการขดีคร่อม และเขยีนคาํวา่ “หา้มเปล่ียนมือ”หรือ “NOT NEGOTIABLE”

หรือคาํอื่นใดท่ีมีความหมายทาํนองเดียวกนัในระหว่างเสน้ขดีคร่อม หรือบริเวณใกลเ้คียงกบัเสน้ขดีคร่อมน้ัน 

18. ถา้บญัชีของผูฝ้ากมีเงินไม่พอจ่ายตามเช็ค และ/หรือตามเอกสารอื่นใด ธนาคารจะปฏเิสธการจา่ยเงิน และจะหกับญัชีผูฝ้าก

เป็นค่าธรรมเนียมเช็คคืนตามอตัราท่ีธนาคารกาํหนดทุกคราวท่ีมีการคืนเช็ค แต่ถา้หากธนาคารจา่ยเงินตามเช็ค และ/หรือ

เอกสารอื่นใดใหเ้กินจาํนวนเงินท่ีมีอยูใ่นบญัชีของผูฝ้ากไป ผูฝ้ากยนิยอมใหถื้อวา่ผูฝ้ากเป็นหน้ีกูเ้บิกเงินเกินบญัชีต่อธนาคาร 

และยอมใชเ้งินส่วนท่ีธนาคารจ่ายเกินบญัชีน้ันใหธ้นาคารพรอ้มทั้งดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียกูเ้บิกเงินเกินบญัชีส่วนท่ีเกินวงเงิน 

ตามท่ีธนาคารประกาศกาํหนด นับแต่วนัท่ีธนาคารไดจ้่ายเงินน้ันเป็นตน้ไปและผูฝ้ากจะนําเงินจาํนวนท่ีธนาคารไดจ้่ายเกินบญัชีไป 

พรอ้มดอกเบ้ีย มาชาํระคนืใหแ้ก่ธนาคารภายในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนน้ัน ถา้หากผูฝ้ากคา้งชาํระดอกเบ้ียและตน้เงินท่ี

ธนาคารจ่ายเกินบญัชีไปในเดือนใด ผูฝ้ากตกลงใหธ้นาคารนําดอกเบ้ียท่ีคา้งชาํระทบเขา้กบัตน้เ งินท่ีคา้งในขณะน้ันๆ และ

ใหก้ลายเป็นตน้เงินท่ีผูฝ้ากจะตอ้งเสียดอกเบ้ียในอตัราตามท่ีกล่าวขา้งตน้ และใหค้ิดคาํนวณโดยวิธีการเช่นน้ีตลอดไปทุกเดือนท่ี

มียอดคา้งชาํระ จนกวา่ผูฝ้ากจะชาํระหน้ีใหแ้ก่ธนาคารจนเสร็จส้ิน 

19. คาํสัง่หา้มการจ่ายเงินตามเช็ค ตอ้งทาํเป็นลายลกัษณอ์กัษร ระบุรายละเอียดเลขหมายเช็ค วนัท่ีท่ีสัง่จา่ย ช่ือผูร้บัเงิน และจาํนวนเงินใน

เช็ค เวน้แต่กรณีจาํเป็นเร่งด่วน ธนาคารอาจยอมรบัคาํสัง่ทางโทรศพัท ์หรือโทรสารก่อน และผูฝ้ากจะตอ้งยนืยนัเป็นลายลกัษณอ์กัษร

ตามมาภายหลงัทนัทีอยา่งไรก็ดี ถา้คาํสัง่หา้มน้ันเป็นคาํสัง่ปลอม หรือไม่มีการยนืยนัจากผูฝ้าก ธนาคารไม่ตอ้งรบัผิดชอบใน

ความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึ้ น 

20. ในกรณีท่ีเปิดบญัชีเงินฝากร่วมกนั โดยมีเง่ือนไขใหผู้ฝ้ากร่วมแต่ละคนโดยลาํพงัคนใดคนหน่ึงมสิีทธิถอนเงินได ้ไมว่า่จะถอนทั้งหมด

หรือบางส่วน  ถา้หากผูฝ้ากร่วมคนใดคนหน่ึงถึงแก่กรรมลง ผูฝ้ากร่วมคนอื่นท่ียงัมีชีวิตอยูม่ีสิทธิถอนเงินจากบญัชีน้ีได ้ไม่วา่

จะถอนทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการแจง้ใหธ้นาคารไดร้บัทราบถึงการตายของผูฝ้ากร่วมคนใดคนหน่ึง ธนาคาร
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จะไม่จ่ายเงินใหแ้ก่ผูฝ้ากร่วมท่ียงัมีชีวิตอยูก็่ได ้โดยผูฝ้ากร่วมท่ียงัมีชีวิตอยูจ่ะตอ้งมาถอนเงิน หรือปิดบญัชีร่วมกบัผูจ้ดัการมรดก 

หรือทายาทของผูต้าย (แลว้แต่กรณี) เวน้แต่ธนาคารจะเห็นเป็นอยา่งอื่น 

21. ในกรณีท่ีผูฝ้ากมอบหมายใหบุ้คคลอื่นมีอาํนาจในการเบิกถอนเงินจากบญัชีเงินฝากแทนผูฝ้ากได ้ หากปรากฏวา่ผูฝ้ากถึงแก่กรรมลง 

และทายาทของผูฝ้ากมิไดแ้จง้ใหธ้นาคารทราบเป็นหนังสือ และธนาคารไดจ่้ายเงินไปตามเง่ือนไขท่ีใหไ้วก้บัธนาคารแลว้ 

ผูฝ้ากตกลงใหถื้อว่าธนาคารไดจ้่ายเงินไปโดยถูกตอ้งแลว้ จึงไมต่อ้งรบัผิดชอบต่อผูฝ้าก หรือทายาทของผูฝ้ากแต่อยา่งใด 

สมุดเช็ค 

22. ผูฝ้ากจะตอ้งเก็บรกัษาสมุดเช็คไวใ้นท่ีซ่ึงมัน่คงปลอดภยั และตอ้งไม่มอบเช็คท่ียงัไม่กรอกขอ้ความใหแ้ก่ผูอ้ื่นเป็นอนัขาด หากผูฝ้าก

ละเลยหรือ ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุใหบุ้คคลอื่นไดเ้ช็คไปปลอมลายมือช่ือของผูส้ัง่จ่าย และธนาคารหลงเช่ือจ่ายเงินตามเช็คปลอมน้ัน  ๆไป 

ธนาคารไม่ตอ้งรบัผิดชอบต่อผูฝ้ากสาํหรบัเงินจาํนวนท่ีจ่ายไปน้ัน 

23. ถา้สมุดเช็คทั้งเล่มหรือฉบบัใดหายไป ผูฝ้ากตอ้งรีบแจง้ใหธ้นาคารทราบทนัที และหากวา่เช็คน้ันเป็นเช็คท่ีสัง่จา่ยแลว้ ผูฝ้าก

ตกลงใหธ้นาคารระงบัการจ่ายเงินไปพรอ้มกนั และถา้ปรากฏวา่ธนาคารไดจ้่ายเงินตามเช็คน้ันไปก่อนน้ีแลว้ ผูฝ้ากยอมรบัวา่

ธนาคารไดจ้า่ยเงินไปโดยถูกตอ้งแลว้และไม่ตอ้งรบัผิดชอบต่อผูฝ้ากแต่อยา่งใด 

24. เมื่อตอ้งการสมุดเช็คเล่มใหม่ ใหใ้ชใ้บขอสมุดเช็คซ่ึงมีอยูใ่นสมุดเช็คเล่มเดิมท่ีจ่ายใหไ้ปน้ัน และใหล้งช่ือเช่นเดียวกบัลงลายมือช่ือ

สัง่จ่ายเงินคือใหล้งช่ือตามเง่ือนไขและตามตวัอยา่งลายมือช่ือท่ีไดใ้หไ้ว ้ธนาคารสงวนสิทธิท่ีจะพจิารณาจา่ยเช็คใหต้ามสมควร 

หรือจะไม่จ่ายใหก็้ได ้

การปิดบญัชี 

25. ธนาคารจะปิดบญัชีกระแสรายวนัของผูฝ้ากเสียเมื่อใดก็ได ้ โดยแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบล่วงหน้าตามระยะเวลาท่ีธนาคารเห็นสมควร อยา่งไรก็ดี 

ในกรณีทีผู่ฝ้ากสัง่จ่ายเงินเกินจ  านวนที่มีอยู่ในบัญชี หรือบัญชีเงินฝากถูกอายัดโดยค าสัง่ศาล หรือเจา้พนักงาน

ผูมี้อ  านาจตามกฎหมายหรือผูฝ้ากถึงแก่กรรม หรือบญัชีเงินฝากหรือผูฝ้ากมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการกระท าผิดตามกฎหมาย 

หรือในกรณีอ่ืนท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร ธนาคารจะปิดบญัชีโดยไม่แจง้ใหผู้ฝ้ากทราบล่วงหนา้ก็ได ้

26. เมื่อมีการปิดบญัชี ไม่วา่ธนาคารปิดเองหรือผูฝ้ากขอปิดผูฝ้ากจะตอ้งคืนเช็คท่ียงัไม่ไดใ้ชทุ้กฉบบัใหแ้ก่ธนาคารกบัยอมใหธ้นาคารกนัเงิน

จากบญัชีเพื่อรอจา่ยตามเช็คท่ีผูฝ้ากออกคาํสัง่จ่ายไปแลว้ แต่ยงัไม่มีผูนํ้ามาขอรบัเงินไวไ้ดด้ว้ย (ถา้มี) 

เบ็ดเตล็ด 

27. ผูฝ้ากตกลงชาํระค่าอากรแสตมป์ ค่าบริการรกัษาบญัชี และ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่ายต่างๆ เช่น (แต่ไม่จาํกดัอยูเ่พียง) 

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินขา้มเขตสาํนักหกับญัชี ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมเช็คคืน โดยยนิยอมใหห้กัเงิน

ดงักล่าวจากบญัชีเงินฝากได ้ตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารกาํหนด 

28. เมื่อผูฝ้ากยา้ยท่ีอยู ่จะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทั้งน้ี เอกสาร รายละเอียดเกี่ยวกบัการเดินบญัชี หรือหนังสือติดต่อ

ใดๆ ท่ีธนาคารส่งไปยงัผูฝ้ากตามตาํบลท่ีอยู ่และหรือสาํนักงานท่ีทาํการท่ีแจง้ไว ้ใหถื้อวา่ผูฝ้ากไดท้ราบขอ้ความในเอกสาร รายละเอียด

เกี่ยวกบัการเดินบญัชี หรือหนังสือติดต่อน้ันๆ แลว้ 

29. ถา้ผูฝ้ากตอ้งการจะเปล่ียนแปลงผูล้งลายมือช่ือในเช็ค หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงเง่ือนไข เกี่ยวกบัลงลายมือช่ือสัง่จ่ายเงิน การสลกัหลงั 

การติดต่อเกี่ยวกบัการดาํเนิน บญัชีท่ีไดใ้หไ้วแ้ต่เดิม จะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

30. เมื่อธนาคารแจง้ยอดเงินฝากใหผู้ฝ้ากทราบในวนัส้ินเดือนหรือส้ินงวด ผูฝ้ากจะตอ้งตรวจสอบวา่ถูกตอ้งหรือไม่ ถา้ไม่ถูกตอ้ง 

ใหท้กัทว้งภายใน 7 วนันับแต่วนัท่ีธนาคารไดส่้งรายการแจง้ยอดใหท้ราบ ถา้ไม่มีการทกัทว้ง จะถือวา่ยอดเงินฝากท่ีแจง้น้ัน

ถูกตอ้งแลว้ 

31. ในกรณีท่ีธนาคารนําเงินของบุคคลอื่นหรือของธนาคารเขา้บญัชีเงินฝากของผูฝ้ากโดยผิดพลาด ไม่ว่าจะโดยการนําฝาก หรือโอนเงิน 

หรือดว้ยวิธีอื่นใด ซ่ึงเป็นการนําเขา้ผิดบญัชี หรือผิดจาํนวน ไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ ผูฝ้ากยนิยอมใหธ้นาคารหกัเงินตามจาํนวนดงักล่าว

จากบญัชีเงินฝากของผูฝ้ากไดท้นัทีท่ีธนาคารทราบถึงการนําเงินเขา้บญัชีผิดบญัชีน้ัน โดยธนาคารไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบ

ล่วงหน้าก่อนแต่อยา่งใด 
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32. ถา้ผูฝ้ากมีหน้ีสินความรบัผิดชอบต่อธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นหน้ีสินความรบัผิดชอบประเภทใด ธนาคารมีสิทธิหกับญัชีของผูฝ้ากได้

โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

33. ในกรณีผูฝ้ากใชบ้ญัชีเงินฝากน้ีเป็นช่องทางในการกระทาํท่ีส่อไปในทางกระทาํท่ีผิดกฎหมาย หรือไดร้บัเงินจากการท่ีผูอ้ื่นได้

กระทาํการโอนเงินเขา้ผิดบญัชี ผูฝ้ากตกลงยนิยอมใหสิ้ทธิธนาคารสามารถดาํเนินการระงบัการเคล่ือนไหวบญัชีเงินฝาก หรือ

ทาํการอายดัเงินฝากในบญัชีดงักล่าวไดต้ามท่ีธนาคารพจิารณาเห็นสมควร 

34. เง่ือนไขท่ีกาํหนดไวข้า้งตน้ ธนาคารอาจเปล่ียนแปลงแกไ้ขหรือเพิ่มเติมไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม เมื่อธนาคารแจง้ไปยงัผูฝ้ากแลว้ 

ใหถื้อว่าผกูพนัผูฝ้ากตามท่ีแกไ้ขหรือเพิ่มเติมน้ันๆ ทุกประการ 

35. นอกจากเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวข้า้งตน้น้ีแลว้ ความผกูพนัท่ีธนาคารและลกูคา้จะพึงมีต่อกนัตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายก็ดี 

วิธีการและประเพณีอนัเกี่ยวกบัการดาํเนิน บญัชีกระแสรายวนัท่ีธนาคารพาณิชยท์ัว่ไปปฏบิติัอยูก็่ดี ใหนํ้ามาใชบ้งัคบัแก่การฝาก

และถอนเงินบญัชีกระแสรายวนับญัชีน้ีดว้ยเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัเง่ือนไขน้ี 

36. กรณีธนาคารตรวจสอบพบวา่ การฝากเงินของผูฝ้ากเป็นบญัชีเงินฝากผิดประเภท หรือไม่เป็นไปตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

หรือกฎหมายกาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการปิดบญัชี และทาํการเปิดบญัชีใหม่ เพื่อโอนเงินดงักล่าวเขา้บญัชีใหม่ 

โดยเร่ิมสญัญาการฝากใหม่ตามท่ีธนาคาร หรือ ธปท. หรือกฎหมายกาํหนด โดยธนาคารจะจา่ยดอกเบ้ียในบญัชีเงินฝากท่ีเปิด

ใหม่ยอ้นหลงัใหนั้บแต่วนัท่ีผูฝ้ากนําฝากตามระยะเวลาการฝากจริงในอตัราดอกเบ้ียตามประเภทของบญัชีท่ีเร่ิมสญัญาการฝาก

ใหม่ตามท่ีธนาคารประกาศกาํหนด 

37. ผูฝ้ากสามารถถอนเงินฝากต่างสาขาได ้ไม่เกินจาํนวนเงินท่ีธนาคารกาํหนด ทั้งน้ี ธนาคารอาจพิจารณาปฏเิสธการถอนเงินต่างสาขาได ้

หากพบวา่เป็นจาํนวนเงินท่ีสงูผิดปกติ หรือมีเหตุสงสยั 

38. ในกรณีท่ีธนาคารพบวา่เอกสาร / ขอ้มลู เกี่ยวกบัการเปิดบญัชีของผูฝ้ากท่ีใหไ้วแ้ก่ธนาคารน้ันไม่ถูกตอ้งครบถว้นตามเง่ือนไข

และหลกัเกณฑข์องธนาคาร / หน่วยงานท่ีมีอาํนาจกาํกบัดแูลธนาคาร / หน่วยงานของรฐั ผูฝ้ากตกลงยนิยอมใหสิ้ทธิธนาคาร

สามารถดาํเนินการระงบัการฝาก ถอนโอนเงิน และ/หรือ ธุรกรรมทางการเงินต่างๆ เกี่ยวกบับญัชีของผูฝ้ากได ้ จนกว่าผูฝ้าก

จะไดด้าํเนินการเกี่ยวกบั เอกสาร / ขอ้มลู การเปิดบญัชีของผูฝ้ากน้ัน ใหม้ีความถูกตอ้งครบถว้นตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑท่ี์

กล่าวขา้งตน้ 

39. ผูฝ้ากรบัรองวา่ขอ้มลูในใบสมคัร ครบถว้นเป็นจริง โดยตกลงใหธ้นาคาร „เก็บ/รวบรวม/ใชข้อ้มลูท่ีใหไ้ว/้มีอยูก่บัธนาคาร/

ธนาคารไดจ้ากแหล่งอื่น รวมถึงขอ้มลูบญัชีเงินฝาก สินเช่ือ ธุรกรรมต่างๆ เช้ือชาติ ศาสนา ประวติัอาชญากรรม ขอ้มลู

สุขภาพและขอ้มลูอื่นใด (รวมท่ีจะไดใ้นภายหนา้) (“ขอ้มลู”) เพื่อบริหารจดัการธุรกิจของธนาคาร/เสนอผลิตภณัฑ/์บริการ/

มอบหมายบุคคลดาํเนินการแทน ทั้งงานเทคโนโลยสีารสนเทศ ส่ือสาร ทวงถาม งานอืน่ และวตัถุประสงคอ์ื่นอนัชอบดว้ย

กฎหมายและใหธ้นาคารส่งขอ้มลูไปต่างประเทศได ้„ เปิดเผยขอ้มลูใหก้ลุ่มธุรกิจของธนาคาร พนัธมิตรทางธุรกิจ ผูใ้หบ้ริการ 

ผูป้ระมวลผล ผูส้นใจรบั/ผูร้บัโอนสิทธิ องคก์รท่ีมีสญัญากบัธนาคาร ผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย ตามวตัถุประสงคข์า้งตน้ 

และใหผู้ร้บัขอ้มลูเก็บ/รวบรวม/ใช/้เปิดเผยขอ้มลูตามวตัถุประสงคท่ี์ไดแ้จง้ไว ้„ ติดต่อธนาคาร โทร. 02-8888888 

 

 

 

 

 


