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ข้อตกลงการใช้บริการบตัรเอทีเอ็ม / บัตรเดบิต 

ตามท่ีข้าพเจ้า ซึง่ต่อไปในข้อตกลงฉบบันีจ้ะเรียกวา “ผู้ ขอใช้บริการ” ได้รับบตัรเอทีเอ็ม (บตัรเงินสด) และ/หรือบตัรเดบิต ซึ่งต่อไปในข้อตกลง   

ฉบบันีจ้ะเรียกว่า “บตัร” ไปจากธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ซึง่ต่อไปในข้อตกลงฉบบันีจ้ะเรียกวา “ธนาคาร” ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมผกูพนัและ
ปฏิบตัิตามข้อตกลง และเงื่อนไข ดงัต่อไปนี ้

 
1. บตัรท่ีธนาคารมอบให้ไว้กบัผู้ขอใช้บริการเป็นกรรมสิทธ์ิของธนาคาร ธนาคารมีสิทธ์ิระงบัการใช้บตัรชัว่คราว ยกเลิกการใช้บตัรหรือเรียกบตัรคืนเมื่อใดก็

ได้โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า และ 
- ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการมีความประสงค์จะเลิกใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งยกเลิกการใช้บริการท่ีสาขา หรือส านกังานท่ีผู้ขอใช้บริการเปิดบญัชี
ไว้พร้อมกบัคืนบตัรให้แกธ่นาคาร 
-  ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารหักค่าธรรมเนียมการใช้บริการบตัรในแต่ละปี ซึง่จะครบก าหนดช าระในเดือนท่ีท าบตัรของปีถัดไป โดยวิธีการหัก
บญัชีเงินฝากอตัโนมตัิ ตามอตัราท่ีธนาคารประกาศก าหนด และผู้ขอใช้บริการตกลงว่าจะคงเงินในบญัชีเงินฝากให้เพียงพอตามจ านวนค่าธรรมเนียม
ดงักล่าว ทัง้นีธ้นาคารจะหกับญัชีเงินฝากของผู้ใช้บริการจนกว่าจะครบจ านวนค่าธรรมเนียมการใช้บริการบตัร  
-  ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าในระหว่างปีท่ีใช้บริการ หากบตัรถกูยกเลิกเน่ืองจากผู้ขอใช้บริการขอยกเลิก หรือ ผู้ ขอใช้บริการช าระค่าธรรมเนียมการใช้
บริการบตัรไม่ครบถ้วน หรือ ด้วยเหตอุื่นใดๆก็ตาม  ผู้ขอใช้บริการไม่มีสิทธิขอคืนเงินคา่ธรรมเนียมการใช้บริการบตัรท่ีธนาคารได้เรียกเก็บไว้แล้ว  
- ในกรณีท่ีธนาคารไม่สามารถหกับญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการได้ครบจ านวน ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารยกเลิกการให้บริการบตัรดงักล่ าวได้
ทนัทีโดยมิต้องแจ้งให้ทราบอีก และหากผู้ขอใช้บริการประสงค์จะใช้บริการบตัรต่อไปผู้ขอใช้บริการจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการออกบตัรใหม่ตาม
อตัราท่ีธนาคารก าหนด 

2. ผู้ขอใช้บริการตกลงวา่จะน าบตัรท่ีธนาคารมอบให้ มาใช้บริการของธนาคารตามข้อก าหนดและเงื่อนไขในการใช้บตัรเอทีเอ็ม /บตัรเดบิต แล้วแต่กรณีท่ี
ธนาคารก าหนดไว้เท่านัน้ และธนาคารจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง    เพิ่มเติมหรือยกเลิกข้อก าหนดและเง่ือนไขในการใช้บัตรเอทีเอ็ม /บตัรเดบิต หรือ
เปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้ อตัราเบีย้ปรับ อตัราค่าธรรมเนียมและอตัราค่าบริการอื่น ๆ ในภายหน้าได้โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั และในกรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร หรือโฆษณาทางหนงัสือพิมพ์ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั และหากเป็นการโฆษณาทางหนงัสือพิมพ์รายวนั ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการ
ทราบเป็น  ลายลกัษณ์อกัษรอีกครัง้หนึง่ 

3. ผู้ขอใช้บริการมีหน้าท่ีต้องลงลายมือชื่อในช่องท่ีก าหนดไว้ด้านหลงัของบตัร (ในกรณีท่ีด้านหลงัของบตัรมีช่องให้ส าหรับลงลายมือชื่อ) จ ารหสั (ในกรณี
ท่ีธนาคารแจ้งหรือส่งมอบรหสัประจ าตวั) และเก็บรักษารหสัที่ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้ในท่ีท่ีปลอดภยั และจะมิให้  
ผู้ ใดถอนเงินหรือยดึถือบตัรและล่วงรู้รหสัประจ าตวัท่ีธนาคารมอบให้ ในกรณีท่ีบตัรสญูหายหรือถกูลกัไปหรือตกอยู่ในความครอบครองของผู้ อื่น และมี    
ผู้น าไปใช้เป็นเหตใุห้ธนาคารหกัเงินในบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ จะรับผิดชอบในการกระท านัน้ๆ เสมือนหนึง่เป็นการกระท าของผู้ขอใช้บริการเอง 

4. ธนาคารตกลงว่าผู้ขอใช้บริการมีสิทธ์ิขอระงบัการใช้บตัรชัว่คราวทางโทรศพัท์หรือโดยวิธีอื่นซึง่สามารถติดต่อกนัได้ ในท านองเดียวกนัโดยแจ้งไปยัง 
TMB Phone Banking โทร.1558 และธนาคารจะระงบัการใช้บตัรภายใน 5 นาที นบัแต่เวลาท่ีได้รับแจ้งระงบัดงักล่าว  ผู้ขอใช้บริการไม่ต้องรับผิดชอบ
ภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ หลงัจากพ้นเวลาดงักล่าว เว้นแต่จะพิสจูน์ได้ว่าภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ดงักล่าวเป็นการกระท าของผู้ใช้บริการเอง 

5. ในกรณีท่ีบตัรถกูลกัไป หรือสญูหายไปไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผู้ขอใช้บริการจะแจ้งให้ธนาคารทราบทนัทีท่ีสาขาท่ีผู้ขอใช้บริการมีบญัชี หรือท่ี TMB Phone 
Banking โทร.1558 เพื่อขอให้ธนาคารอายดัการใช้บตัร และพิจารณาออกบตัรใบใหม่ต่อไป 
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6. ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า การฝากเงิน ถอนเงิน หรือการช าระค่าสินค้า รวมทัง้การท ารายการสมคัรขอใช้บริการหกับญัชีเงินฝาก "Direct Debit" ด้วยบตัร
ท่ีธนาคารมอบให้โดยผา่นเคร่ือง ATM หรือเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ ใด ๆ ให้ถือว่าเป็นการถอนเงิน หรือโอนเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ ขอใช้บริการ โดยผู้
ขอใช้ตกลงว่าผู้ ขอใช้บริการไม่จ าเป็นต้องท าหลกัฐานการถอนเงินหรือโอนเงินจากบญัชีของผู้ ขอใช้บริการให้กบัธนาคารอีกแต่อย่างใด  และผู้ขอใช้
บริการตกลงยินยอมผูกพันตามข้อตกลงและเง่ือนไขบริการหกับญัชีเงินฝากอัตโนมตัิส าหรับผู้สมัครใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีธนาคาร
ก าหนดทกุประการ 

การเบกิถอนเงินสด ช าระค่าสินค้าและบริการ หรือรายการใช้จ่ายผ่านบตัรท่ีเกิดขึน้เป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ ธนาคารจะเรียกเก็บเป็นสกลุ
เงินบาท โดยการก าหนดอตัราแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทนัน้ อ้างอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนกลางของวีซา่ ซึง่รวมค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกลุเงินไม่เกิน
ร้อยละ 2.5 จากจ านวนเงินท่ีท ารายการ 

ในกรณีท่ีธนาคารเปิดให้บริการช าระคา่สินค้า/บริการโดยวิธีการแจ้งเพียงหมายเลขบตัรด้วยวาจา หรือลายลกัษณ์อกัษรให้แก่ผู้จ าหน่าย/   ผู้
ให้บริการ หากผู้ ขอใช้บริการทักท้วงว่ามิได้เป็นผู้สั่งซือ้สินค้า/ขอรับบริการจากผู้ จ าหน่าย/ผู้ ให้บริการ ธนาคารจะระงับการเรียกเก็บเงินจากผู้ ขอใช้
บริการทันที และในกรณีท่ีธนาคารได้รับเงินดังกล่าวแล้ว ธนาคารจะคืนเงินให้แก่ผู้ ขอใช้บริการทันที เว้นแต่ในภายหลังหากพิสูจน์ได้ว่าภาระหนีท่ี้
เกิดขึน้เป็นการกระท าของผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชอบภาระหนีด้งักล่าวตอ่ธนาคาร นอกจากนีไ้มเ่ป็นการตดัสิทธ์ิของผู้ขอใช้บริการใน
การ  ยกเลิกการซือ้สินค้า/ขอใช้บริการภายใน 45 วัน นับตัง้แต่วันท่ีสั่งซือ้/ขอใช้บริการ  หรือภายใน 30 วัน นบัแต่วันท่ีถึงก าหนดส่งมอบสินค้า/
ให้บริการและ ในกรณีท่ีก าหนดระยะเวลาส่งมอบสินค้า/ให้บริการไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ถ้าผู้ขอใช้บริการพสิจูน์ได้ว่าไม่ได้รับสินค้า/บริการ หรือได้รับ
ไม่ครบถ้วน หรือช ารุด หรือไม่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ หากเป็นการสั่งซือ้สินค้า/บริการภายในประเทศ ธนาคารจะคืนเงินให้แก่ผู้ ขอใช้บริการ
ภายใน 30 วนั     นบัแต่วนัท่ีผู้ขอใช้บริการแจ้งให้ธนาคารทราบ หากเป็นการสัง่ซือ้สินค้า/บริการจากต่างประเทศ ธนาคารจะคืนเงินให้แก่ผู้ขอใช้บริการ
ภายใน 60 วนั   นบัแต่วนัท่ีผู้ขอใช้บริการแจ้งให้ธนาคารทราบ 

7. ผู้ ขอใช้บริการตกลงว่าในกรณีท่ีผู้ ขอใช้บริการฝากเงินเข้าบญัชีของผู้ ขอใช้บริการด้วยบตัรท่ีธนาคารมอบให้โดยผ่านเคร่ือง ATM หรือเคร่ือง
อเิล็กทรอนิกส์ใด ๆ ไมว่่าจะเป็นการฝากด้วยเงินสด หรือเช็คตราสารใด ๆ ให้ถือเอาความถกูต้องเป็นเด็ดขาดตามจ านวนท่ีธนาคารตรวจนบัได้ 

ในกรณีท่ีธนบัตรท่ีผู้ ขอใช้บริการน ามาฝากปลอม หรือช ารุดทัง้หมด หรือแต่บางส่วน หรือเช็คหรือตราสารท่ีผู้ ขอใช้บริการน ามาฝากไม่
สามารถเก็บเงินได้หรือเรียกเก็บเงินล่าช้า ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารน าเงนิหรือเช็คตราสารท าบญัชีเฉพาะส่วนท่ีสมบรูณ์ และตามก าหนดเวลาท่ี
ธนาคารน าเงินเข้าบญัชีตามวิธีและประเพณีปฏิบตัิของธนาคาร โดยผู้ขอใช้บริการยอมรับผิดชอบในความเสียหายหรือความสญูเสียท่ีเกิดขึน้เสมือน
หนึง่เป็นการกระท าของผู้ขอใช้บริการเองทัง้นัน้ 

8. ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าหลกัฐานทางบญัชีของธนาคารเป็นหลกัฐานท่ีถูกต้อง ในกรณีท่ีเกิดข้อขดัข้องขึน้กบัเคร่ือง ATM หรือเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ 
เป็นเหตใุห้ผู้ ใช้บริการถอนเงิน โอนเงินหรือช าระค่าสินค้าด้วยบตัรท่ีธนาคารมอบให้โดยผ่านเคร่ืองATM หรือเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ได้มากกว่าหรือ
เกินไปจากจ านวนเงินท่ีมีอยู่ในบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการตกลงวา่เงินจ านวนท่ีเกินไปดงักล่าวนัน้เป็นหนีท่ี้ผู้ขอใช้บริการจะต้องช าระ
คืนแก่ธนาคาร และผู้ขอใช้บริการตกลงจะช าระเงินจ านวนดงักล่าวพร้อมทัง้ดอกเบีย้ในอตัราผิดนัดของธนาคาร โดยคิดจากต้นเงินจ านวนดังกล่าว    
นบัแต่วนัท่ีผู้ขอใช้บริการถอนเงิน/โอนเงินช าระค่าสินค้าคืนให้แก่ธนาคารทนัที ท่ีได้รับแจ้งจากธนาคาร อีกทัง้ผู้ ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคาร   
หกัเงินท่ีผู้ขอใช้บริการน ามาฝากในบญัชีของผู้ขอใช้บริการในภายหลงัเพื่อช าระหนีด้งักล่าวได้ทนัที 

9. ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการมีความประสงค์จะให้ธนาคารส่งใบแจ้งรายการใช้บตัร ธนาคารจะส่งใบแจ้งรายการใช้บตัรให้ตามท่ีอยู่ท่ีผู้ขอใช้บริการให้ไว้กบั
ธนาคาร แต่ทัง้นีผู้้ ขอใช้บริการจะต้องโต้แย้งหรือทักท้วงภายใน 60 วัน นบัแต่วันท่ีได้รับแจ้งรายการใช้บตัร และหากผู้ขอใช้บริการมิได้โต้แย้งหรือ
ทกัท้วงภายในเวลาดงักล่าวให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับว่ารายการดงักล่าวถกูต้อง และผู้ขอใช้บริการยินยอมเสียค่าธรรมเนียมการแจ้งรายการ
ใช้บตัรให้แกธ่นาคารในอตัราท่ีธนาคารก าหนด 

ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการมิได้รับใบแจ้งรายการใช้บตัรในเดือนใดท่ีมีการใช้บตัรดังกล่าวโดยมิใช่ความบกพร่องของธนาคารผู้ ขอใช้บริการ   
ตกลงวา่เป็นหน้าท่ีของผู้ขอใช้บริการท่ีจะต้องติดต่อสอบถามจากธนาคารเพื่อรับทราบจ านวนเงินในรายการใช้บตัรภายในสิน้เดือนของแต่ละเดือนท่ีมี
การใช้บตัรนัน้เอง 



 

TMB ATM-Debit Card_ SWT_version 1.0      Date last updated 01/04/2015 
3/3 

10. ผู้ ขอใช้บริการยินยอมเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามระเบียบท่ีธนาคารก าหนดและตกลงวา ธนาคารมีสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม      
ดงักล่าวได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ตามวิธีการท่ีได้ตกลงไว้ตามข้อตกลงฉบบันี ้

11. ผู้ใช้บริการสามารถใช้บตัรสมคัรขอใช้บริการ หรือผลิตภณัฑ์ทางการเงินต่างๆ ของธนาคารได้ทกุช่องทางท่ีธนาคารเปิดให้บริการ โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไข
ข้อตกลงของการให้บริการหรือการใช้ผลิตภณัฑ์ทางการเงินนัน้ๆ  

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความท่ีให้ไว้ในใบสมคัรข้างต้นเป็นความจริงทกุประการ และตกลงยินยอมให้ธนาคารใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูที่เกี่ยวข้องกบัข้าพเจ้า
เป็นไปเพื่อประโยชน์กบัธุรกิจธนาคาร โดยไม่มีเงื่อนไข จนกว่าข้าพเจ้าจะแจ้งยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมนีเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่ธนาคาร 
 
 


