
 

 

 

ข้อก าหนดและเง่ือนไขการเปิดบัญชีเงนิฝากผ่าน GHB ALL 
(เงื่อนไขนีใ้ห้มีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่ 16 กันยายน 2563 เป็นต้นไป) 

ผู้ เปิดบญัชีตกลงใช้บริการเปิดบญัชีเงินฝากผา่น GHB ALL กบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกว่า “ธนาคาร”) 

ตามรายละเอียดที่ธนาคารก าหนด โดยตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อก าหนดและเง่ือนไขการใช้บริการเปิดบัญชีเงินฝากผ่าน  

GHB ALL ดงัตอ่ไปนี ้      

1. คณุสมบตัิของผู้ เปิดบญัชี เป็นบคุคลธรรมดา (ยกเว้นคณะบคุคล/ห้างหุ้นสว่นสามญั)  

2. ผู้ เปิดบญัชีตกลงและรับทราบว่าการเปิดบญัชีเงินฝากผ่าน GHB ALL เป็นการเปิดบญัชีแบบไม่มีสมดุคู่ฝากและไม่มีการ

จดัท าเอกสารหลกัฐานท่ีต้องลงลายมือช่ือเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยผู้ เปิดบญัชีตกลงผกูพนัตามข้อตกลงการใช้ GHB ALL 

และเง่ือนไขที่เก่ียวข้องตามที่ธนาคารก าหนดทกุประการ 

3. ผู้ เปิดบญัชีตกลงและรับทราบว่า รูปถ่าย ข้อมลูทางชีวมิติ (Biometric) (เช่น ภาพจ าลองใบหน้า หรือลายนิว้มือ เป็นต้น) 

เอกสารและข้อมลูอื่นใดที่ธนาคารได้รับไม่ว่าผ่านช่องทางใดๆ ซึ่งรวมถึงช่องทางอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ เปิดบญัชี ในการเปิด

บญัชีเงินฝากผ่าน GHB ALL เป็นข้อมลูจริงถกูต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบนัทกุประการ และสามารถระบยุืนยนัตวัตนผู้ เปิด

บญัชี โดยธนาคารสามารถน าข้อมลูดงักลา่วมาใช้ในการให้บริการนีไ้ด้โดยชอบด้วยกฎหมาย  

 ในกรณีที่ข้อมลูดงักลา่วข้างต้นไมต่รงตามความเป็นจริง หรือไม่ถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบนั ให้ธนาคารมีสิทธิ

ระงบัหรือปิดบญัชีเงินฝากที่เปิดผ่าน GHB ALL เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า และธนาคารไม่มีความรับผิด

ใดๆ ในความเสยีหายที่เกิดขึน้ตอ่ผู้ เปิดบญัชีหรือบคุคลอื่นใด 

4. การเปิดบญัชีเงินฝากผา่น GHB ALL 

4.1 ผู้ เปิดบญัชีตกลงและรับทราบวา่สามารถเปิดบญัชีเงินฝากได้ตามประเภทและจ านวนบญัชีตามที่ธนาคารก าหนด 

โดยเง่ือนไขการเปิดบญัชีเงินฝากผ่าน GHB ALL เป็นส่วนหนึ่งของเง่ือนไขการเปิดบญัชีเงินฝากของธนาคาร 

รวมถึงรับทราบหลกัเกณฑ์เง่ือนไขผลิตภณัฑ์ตามที่ธนาคารให้ข้อมลูผ่าน GHB ALL และเว็บไซต์ของธนาคาร 

https://www.ghbank.co.th/ 

4.2 การเปิดบญัชีเงินฝากผ่าน GHB ALL จะเสร็จสมบูรณ์ ต่อเมื่อผู้ เปิดบญัชีได้ด าเนินการตามขัน้ตอนที่ธนาคาร

ก าหนดโดยครบถ้วน และธนาคารแจ้งผลการเปิดบญัชีเงินฝากผ่านทาง SMS และ/หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

(E-mail)  หรือตามช่องทางอื่นที่ธนาคารก าหนด โดยจะแจ้งภายใน 24 ชัว่โมง  นบัจากด าเนินการตามขัน้ตอนที่

ธนาคารก าหนดโดยครบถ้วน 

4.3 ผู้ เปิดบญัชีสามารถตรวจสอบรายการเดินบญัชี ตรวจสอบยอดเงินคงเหลอื ยื่นขอ e-Statement ผา่นบริการ GHB 

ALL หรือช่องทางอื่นใดตามที่ธนาคารก าหนด โดยผู้ เปิดบญัชียอมรับว่ารายละเอียดและข้อมลูที่ปรากฏในระบบ

ของธนาคารเป็นข้อมลูที่ถกูต้องและผกูพนัผู้ เปิดบญัชีทกุประการ  

5. ผู้ เปิดบญัชีตกลงและรับทราบวา่การเปิดบญัชีเงินฝากผา่น GHB ALL ต้องใช้ช่ือผู้ เปิดบญัชีเทา่นัน้ และไม่สามารถใช้ช่ืออื่น

หรือนามแฝง หรือเปิดเป็นบญัชีร่วมได้ โดยผู้ เปิดบญัชีต้องเปิดบญัชีเงินฝากด้วยตนเองเท่านัน้ ไม่สามารถให้ผู้อื่นเปิดแทน

ได้ ในกรณีที่ผู้ เปิดบญัชียินยอมให้บคุคลอื่นท่ีมีใบหน้าเหมือนหรือคล้ายกบัผู้ เปิดบญัชี หรือเป็นฝาแฝดของผู้ เปิดบญัชี เป็นผู้



 

 

 

เปิดบญัชีแทน ธนาคารมีสทิธิในการระงบัการเปิดบญัชี ปิดบญัชี หรือระงบัการให้บริการนีไ้ด้ทนัที และหากมีความเสียหาย

ใด ๆ เกิดขึน้ ผู้ เปิดบญัชีตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบในความเสยีหายที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 

6. ผู้ เปิดบญัชีตกลงและรับทราบว่า หากผู้ เปิดบญัชีมีฝาแฝดที่เกิดจากการปฏิสนธิจากไข่ใบเดียวกนั (Identical Twins) ซึ่งมี

เพศเดียวกัน และมีใบหน้าเหมือนหรือคล้ายกนัแล้ว ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิไม่ยินยอมให้เปิดบญัชีเงินฝากซึ่งเป็นเง่ือนไขท่ี

ส าคญัส าหรับการเปิดบญัชีเงินฝากผา่น GHB ALL หากในกรณีที่ธนาคารตรวจสอบพบในภายหลงัว่าผู้ เปิดบญัชีมีฝาแฝด

ในลกัษณะดงักลา่ว ธนาคารมีสิทธิปิดบญัชี หรือระงบัการให้บริการนีไ้ด้ทนัที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าแต่อย่างใด 

และหากมีความเสยีหายใด ๆ เกิดขึน้ ผู้ เปิดบญัชีตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบในความเสยีหายใด ๆ ที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 

7. ผู้ เปิดบญัชีรับทราบวา่จ านวนเงินฝากขัน้ต ่าส าหรับการเปิดบญัชีผา่น GHB ALL และจ านวนขัน้ต ่าส าหรับการน าฝากในแต่

ละครัง้เป็นไปตามที่ธนาคารก าหนดไว้ส าหรับการเปิดบญัชีเงินฝากแต่ละประเภท และผู้ เปิดบญัชีตกลงฝากเงินเข้าบญัชี

ตามขัน้ตอนและวิธีการเปิดบญัชีตามที่ธนาคารก าหนด 

8. ผู้ เปิดบญัชีตกลงและรับทราบว่าการเปิดบญัชีผ่าน GHB ALL เป็นบริการเปิดบญัชีแบบไม่มีสมดุคู่ฝาก ซึ่งอาจมีข้อจ ากดั

บางประการในการท ารายการหรือธุรกรรมเก่ียวกบับญัชีเงินฝาก เช่น การถอนหรือโอนเงินออกจากบญัชีจะกระท าได้เฉพาะ

ผา่นช่องทางและวิธีการท่ีธนาคารก าหนดเท่านัน้ ผู้ เปิดบญัชีไม่สามารถเรียกร้องให้ธนาคารต้องรับผิดชอบอนัเนื่องมาจาก

ข้อจ ากดัในการท ารายการหรือธุรกรรมดงักลา่ว 

9. ผู้ เปิดบัญชีตกลงและรับทราบว่า ในกรณีที่ GHB ALL ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ เปิดบัญชี 

ตกลงไมถื่อเอาเหตดุงักลา่วมาเรียกร้องให้ธนาคารต้องรับผิดชอบ 

10. ผู้ เปิดบญัชีตกลงและรับทราบว่าธนาคารจะท าการบนัทึกข้อมลูธุรกรรมต่าง ๆ ของบญัชีเงินฝากที่ เปิดผ่าน GHB ALLและ

ข้อมลูใด ๆ เก่ียวกบับญัชีเงินฝากไว้ในฐานข้อมลูของธนาคาร ซึ่งผู้ เปิดบญัชีสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมลูธุรกรรม

ของบญัชีตนเองผา่นทาง GHB ALL  หรือช่องทางอื่นใดตามที่ธนาคารก าหนด   

11. ผู้ เปิดบญัชีรับรองว่าการท ารายการหรือธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านบญัชีเงินฝากที่เปิดผ่าน GHB ALL เป็นรายการหรือธุรกรรมที่

ถกูต้องและผกูพนัผู้ เปิดบญัชี โดยไม่ต้องท าเอกสารหรือหลกัฐานเพิ่มเติมแต่ละคราวอีก เว้นแต่ธนาคารจะก าหนดไว้เป็น

อยา่งอื่น  

12. ผู้ เปิดบญัชียินยอมให้ธนาคารมีสิทธิในการหกัเงินในบญัชีเงินฝากที่เปิดผ่าน GHB ALL ที่ผู้ เปิดบญัชีมีอยู่กบัธนาคาร เพื่อ

ช าระหนีท้ัง้หมดหรือบางส่วนที่เกิดขึน้ระหว่างผู้ เปิดบัญชีกับธนาคารได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ เปิดบัญชีรับทราบ

ลว่งหน้าและไมต้่องรอให้รายการฝากเงินของบญัชีเงินฝากดงักลา่วถึงก าหนด (หากมี) 

 ในกรณีที่ผู้ เปิดบญัชีมีหนีส้นิเช่ือใด ๆ ที่ต้องช าระแก่ธนาคาร ไม่ว่าหนีน้ัน้จะมีหลกัประกนัหรือไม่ก็ตาม หรือมีหนี ้

อื่น ๆ เช่น คา่ธรรมเนียม คา่บริการ หรือคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ อนัเก่ียวกบัการใช้ หรือรักษาบญัชีเงินฝากที่ผู้ เปิดบญัชีมีหนีท้ี่ต้อง

ช าระให้แก่ธนาคารตามเง่ือนไข และหลกัเกณฑ์ที่ธนาคารก าหนด หากปรากฏว่าผู้ เปิดบญัชีไม่ช าระหนีต้ามเง่ือนไขและ

หลกัเกณฑ์ดงักลา่วให้แก่ธนาคาร ผู้ เปิดบญัชียินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากทกุประเภทที่ผู้ เปิดบญัชีมีอยู่กับ

ธนาคาร เพื่อช าระหนีด้งักลา่ว โดยธนาคารไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  

13. ผู้ เปิดบญัชีจะโอนสิทธิในบญัชีเงินฝาก หรือสิทธิในการรับเงินฝากไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นให้แก่บคุคลอื่นใดไม่ได้ทัง้สิน้ 



 

 

 

เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมจากธนาคารก่อน ผู้ เปิดบญัชีไมม่ีสทิธิโอนสทิธิตามบญัชีเงินฝากให้ผู้อื่น เปลี่ยนมือ แก้ไข หรือ

น าไปเป็นหลกัประกนัแก่บคุคลอื่นไมว่า่ทัง้หมดหรือแต่บางสว่น เว้นแต ่จะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสอืจากธนาคารก่อน 

14. ผู้ เปิดบญัชีตกลงและรับทราบว่าธนาคารมีสิทธิเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการเปิดบญัชีเงินฝากผ่าน GHB ALL รวมทัง้

อตัราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดในการใช้บริการของธนาคารตามที่ธนาคารประกาศก าหนดตามหลกัเกณฑ์ของ

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

15. ผู้ เปิดบญัชีตกลงและรับทราบวา่บรรดาเอกสาร หนงัสอื หรือการแจ้งข้อมลูขา่วสารใด ๆ ซึ่งธนาคารได้สง่หรือแจ้งไปยงัที่อยู ่

สถานท่ีท างาน หมายเลขโทรศพัท์ หมายเลขโทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของผู้ เปิดบญัชีตามที่แจ้งไว้กบั

ธนาคาร ให้ถือวา่ธนาคารได้สง่หรือแจ้งแก่ผู้ เปิดบญัชีโดยชอบแล้ว  

 ในกรณีที่ผู้ เปิดบญัชีเปลีย่นแปลงที่อยูห่รือสถานท่ีติดตอ่ดงักลา่วข้างต้น ผู้ เปิดบญัชีต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรหรือตามวิธีการท่ีธนาคารก าหนด  

16. ผู้ เปิดบญัชีตกลงและรับทราบวา่ วิธีการด าเนินการใด ๆ โดยผ่านอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็น

วิธีการที่น่าเช่ือถือและยอมรับได้ รวมทัง้รับรองว่า เอกสารและข้อมูลอื่นใดที่ธนาคารได้รับจากผู้ เปิดบัญชีด้วยวิธีการ

ดงักลา่ว หรือที่ใช้ประกอบการด าเนินการดงักลา่วนัน้ เป็นเอกสารและข้อมลูที่เช่ือถือได้และถกูต้องแท้จริงเสมือนเอกสารที่

เป็นลายลกัษณ์อกัษรทกุประการ และใช้บงัคบัได้ระหวา่งผู้ เปิดบญัชีและธนาคาร  

17. ผู้ เปิดบญัชีตกลงและรับทราบว่า การเปิดบญัชีเงินฝากและการลงนามตามข้อก าหนดและเง่ือนไขนี ้เป็นการกระท าผ่าน

อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้กระท าไปโดยมีการยืนยนัด้วยสิ่งที่ผู้ เปิดบญัชีใช้ในกระบวนการพิสจูน์และยืนยนัตวัตน เช่น 

User Name / Password / PIN / One Time Password (OTP) / ข้อมลูทางชีวมิติ (Biometric) (เช่น ภาพจ าลองใบหน้า 

หรือลายนิว้มือ เป็นต้น) หรือรหสัอื่นใด ให้ถือวา่ถกูต้องสมบรูณ์นบัตัง้แตเ่วลาที่มีการยืนยนัการท าธุรกรรมเปิดบญัชีเงินฝาก 

และให้มีผลผกูพนัผู้ เปิดบญัชี รวมทัง้ให้ถือว่าเป็นการที่ผู้ เปิดบญัชีได้ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ให้ไว้แก่ธนาคารเพื่อเป็น

หลกัฐาน และตกลงให้ธนาคารสามารถใช้ข้อมลูการเปิดบญัชีเงินฝากและการลงนามตามข้อก าหนดและเง่ือนไขนี ้เป็น

ต้นฉบบัเอกสารเพื่อใช้ในการพิสจูน์วา่ผู้ เปิดบญัชีได้เปิดบญัชีเงินฝาก และใช้ในการด าเนินการทางกฎหมายได้ทกุประการ 

18. หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึน้จากเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์การใช้บริการของผู้ เปิดบัญชี หรือเกิดจากระบบเครือข่าย

โทรศพัท์มือถือ ธนาคารไมรั่บผิดใดๆ ในความเสยีหายที่เกิดขึน้ตอ่ผู้ เปิดบญัชีหรือบคุคลอื่น 

19. ผู้ เปิดบญัชีตกลงและรับทราบว่า ในกรณีมีความจ าเป็น ธนาคารมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมลู รายงานข้อมลู จดัท ารายงาน 

หรือข้อมลูใด ๆ ของผู้ เปิดบญัชี และ/หรือข้อมลูทางการเงิน ธุรกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ให้แก่บคุคลหรือหน่วยงานใด ภายใต้

บทบญัญตัิของกฎหมาย ค าสัง่ กฎระเบียบของหนว่ยงานท่ีมีอ านาจก ากบัดแูลธนาคาร เพื่อปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎหมายของ

ธนาคาร รวมถึงผู้ รับช าระเงิน ผู้ รับโอนเงิน บุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการหรือให้บริกา รตาม

ข้อก าหนดและเง่ือนไขนี ้และธนาคารมีสิทธิในการด าเนินการตามข้อนีต้ลอดไปถึงแม้จะได้มีการปิดบญัชีเงินฝากไปแล้ว  

ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด 

20. ผู้ เปิดบญัชีมีหน้าที่ในการรักษายอดเงินคงเหลอืในบญัชีเงินฝากตามประกาศของธนาคารท่ีใช้บงัคบัอยูใ่นขณะนี ้ในกรณีที่ผู้

เปิดบญัชีไม่ได้ท าการเคลื่อนไหวทางบญัชีและมียอดเงินคงเหลือในบญัชีเงินฝากต ่ากว่าจ านวนที่ธนาคารก าหนด ผู้ เปิด



 

 

 

บญัชียินยอมให้ธนาคาร เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมในการรักษาบญัชีเงินฝาก ตามหลกัเกณฑ์ที่ธนาคารประกาศก าหนด ทัง้นี ้

หากบญัชีเงินฝากของผู้ เปิดบญัชีมียอดเงินคงเหลือในบญัชีเงินฝากเท่ากับศูนย์ และเมื่อธนาคารเห็นสมควร ผู้ เปิดบญัชี

ยินยอมให้ธนาคารปิดบญัชีเงินฝากของผู้ เปิดบญัชีได้โดยไมจ่ าต้องแจ้งให้ผู้ เปิดบญัชีทราบแตอ่ยา่งใด 

21. ผู้ เปิดบญัชีตกลงและรับทราบว่าจะได้รับดอกเบีย้เงินฝากในอตัราที่ธนาคารประกาศก าหนด และ/หรือข้อก าหนดและ

เง่ือนไขส าหรับการเปิดบญัชีเงินฝากแต่ละประเภท พร้อมทัง้ยินยอมให้ธนาคารเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้เงินฝากและ

เง่ือนไขการจ่ายดอกเบีย้ได้โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ เปิดบญัชีทราบภายใต้หลกัเกณฑ์ตามประกาศ หรือระเบียบของธนาคาร

แหง่ประเทศไทย หรือหนว่ยงานราชการอื่นที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองดงักลา่ว และผู้ เปิดบญัชียอมรับตามอตัราและเง่ือนไขการจ่าย

ดอกเบีย้เงินฝากที่ธนาคารได้ก าหนดนัน้ทกุประการ 

22. ในกรณีที่ผู้ เปิดบญัชียกเลิกการใช้บริการ GHB ALL หรือไม่สามารถเข้าใช้บริการ GHB ALL ได้ โดยผู้ เปิดบญัชียงัมิได้ท า

การปิดบญัชีดงักล่าวตามขัน้ตอนที่ธนาคารก าหนด ถือว่าบญัชีเงินฝากจะยงัคงสถานะการเปิดบญัชีอยู่ โดยผู้ เปิดบญัชี

สามารถติดตอ่ธนาคารด้วยตนเองในวนัและเวลาท าการของธนาคาร เพื่อแจ้งความประสงค์ในการปิดบญัชี ทัง้นี ้ธนาคารมี

สทิธิที่จะปิดบญัชีเงินฝากได้ตามดลุพินิจของธนาคาร โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ เปิดบญัชีทราบลว่งหน้า  

23. ผู้ เปิดบญัชีตกลงและรับทราบว่า ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับการฝาก ถอน โอน หรือธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ หรือจ ากัด

จ านวนเงินฝาก หรือคืนเงินฝากทัง้หมดหรือบางส่วน หรือปิดบญัชีเงินฝากของผู้ เปิดบญัชีไม่ว่าเมื่อใดและไม่ว่าเหตุใดก็

ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ เปิดบญัชีทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ เปิดบญัชีเป็นผู้มี

หนีส้นิล้นพ้นตวั หรือถกูพิทกัษ์ทรัพย์ หรือเป็นบคุคลล้มละลาย หรือถกูอายดัทรัพย์สิน หรือมีเหตอุนัควรสงสยัหรือเช่ือได้ว่า

เอกสารแสดงตนหรือเอกสารประกอบอ่ืน ๆ ท่ีผู้ เปิดบญัชียื่นไว้ตอ่ธนาคารในการเปิดบญัชีเงินฝากไม่ถกูต้อง หรือเป็นบคุคล

ที่ต้องสงสยัวา่มีสว่นเก่ียวข้องในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั ค าสัง่ หรือตามนโยบายใด ๆ ของทางราชการหรือ

ธนาคาร หรือได้ประพฤติผิดข้อตกลงนี ้หรือบญัชีเงินฝากถูกน าไปใช้หรือมีพฤติการณ์น่าสงสยัว่ามีส่วนเก่ียวข้องกับการ

กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการ

ร้าย หรือไมเ่ป็นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง หรือกระท าการหรืองดเว้นกระท าการใดซึง่ธนาคารเห็นว่าเป็นการ

ใช้บญัชีเงินฝากโดยไมส่มควร ทัง้นี ้ผู้ เปิดบญัชีจะไมเ่รียกร้องคา่เสยีหายใด ๆ  จากธนาคาร และธนาคารไมต้่องรับผิดชอบใน

ความเสยีหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึน้จากการด าเนินการดงักลา่วข้างต้นตอ่ผู้ เปิดบญัชีหรือบคุคลอื่นแตอ่ยา่งใด  

24. ในกรณีที่ธนาคารใช้สิทธิปิดบญัชีเงินฝากของผู้ เปิดบญัชี และยงัคงมีเงินของผู้ เปิดบญัชีคงเหลืออยู่ในบญัชีเงินฝาก ผู้ เปิด

บญัชียินยอมให้ธนาคารน าเงินฝากดงักลา่วไปวาง ณ ส านกังานวางทรัพย์ กรมบงัคบัคดี โดยถือวา่ผู้ เปิดบญัชีได้รับเงินฝาก

คืนจากธนาคารโดยถกูต้องครบถ้วน และธนาคารไม่ต้องคิดค านวณดอกเบีย้เงินฝากให้แก่ผู้ เปิดบญัชีต่อไปอีก นบัแต่วนัที่

ธนาคารได้น าเงินฝากไปวาง ณ ส านกังานวางทรัพย์ กรมบงัคบัคดี เป็นต้นไป 

25. ผู้ เปิดบญัชีตกลงและรับทราบวา่ ในกรณีธนาคารทราบวา่เจ้าของบญัชีเงินฝากถึงแก่กรรม ธนาคารจะระงบัการจ่ายเงินฝาก

จากบญัชีเงินฝากดงักลา่วทนัที โดยผู้จดัการมรดกตามค าสัง่ศาลของเจ้าของบญัชีเงินฝากที่ถึงแก่กรรมมีสิทธิถอนเงินจาก

บญัชีเงินฝาก ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนด 

26. ผู้ เปิดบญัชีตกลงปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขการเปิดบญัชีเงินฝากผ่าน GHB ALL นี ้ตลอดจนระเบียบและวิธีปฏิบตัิ



 

 

 

อื่น ๆ ของธนาคารรวมทัง้อตัราและวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าบริการที่เก่ียวกับการรับฝากเงิน

ตามที่ธนาคารก าหนด ในกรณีมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และยกเลิกข้อก าหนดและเง่ือนไขดงักล่าว ผู้ เปิดบญัชี

ยินยอมผกูพนัโดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ เปิดบญัชีทราบก่อน และหากก่อให้เกิดความเสยีหายแก่ผู้ เปิดบญัชี ธนาคารจะแจ้ง

ให้ผู้ เปิดบญัชีทราบภายใต้หลกัเกณฑ์ตามประกาศ กฎ หรือระเบียบของธนาคารแหง่ประเทศไทย หรือหนว่ยงานราชการอื่น

ที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองดงักลา่วเทา่นัน้ 

27. ผู้ เปิดบญัชีตกลงปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขการเปิดบญัชีเงินฝากผา่น GHB ALL รวมทัง้ข้อก าหนดและเง่ือนไขอื่น ๆ 

ที่ได้แสดงให้ปรากฏบนหน้าจอโทรศพัท์มือถือ หรืออปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดของผู้ เปิดบญัชีในขณะท ารายการเปิดบญัชี

เงินฝาก ซึ่งผู้ เปิดบญัชีได้อ่านและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว โดยผู้ เปิดบญัชีรับทราบว่า ผู้ เปิดบญัชีจะต้องท าการบนัทึก หรื อ

พิมพ์ ข้อก าหนดและเง่ือนไขดงักลา่วเพื่อเก็บไว้เป็นหลกัฐานด้วยตนเอง ไมใ่ช่หน้าที่ของธนาคารแตอ่ยา่งใด และผู้ เปิดบญัชี

ตกลงยินยอมผกูพนัตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่เก่ียวข้องตามที่ธนาคารก าหนดทกุประการ และให้ถือว่าข้อมลูหรือหลกัฐาน

เก่ียวกบัการเปิดบญัชีเงินฝาก เป็นส่วนหนึ่งของเง่ือนไขการเปิดบญัชีเงินฝากของธนาคารด้วย ทัง้นี ้ผู้ เปิดบญัชีตกลงเป็น

ผู้ รับผิดชอบ หากมีความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึน้อนัเนื่องมากจากการที่ผู้ เปิดบญัชีไม่ปฏิบตัิตามเง่ือนไขดงักล่าว โดยไม่

เรียกร้องให้ธนาคารต้องรับผิดชอบแตอ่ยา่งใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


