
 

  

 

BSM-DP  1/65           ตารางอัตราดอกเบยีเงนิฝาก (ร้อยละต่อปี)

       เริมใช้ตังแต่วันที  14 มกราคม 2565 CD-INT

บุคคล

ธรรมดา
นิติบุคคล

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 กระแสรายวนั

1.1 บัญชี ททีบีี กระแสรายวันทัวไป 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 - -

1.2 บัญชีกระแสรายวัน ททีบีี เอกสทิธิ 0.000 0.000 0.000 - - - 0.000 - -

 1.3 บัญชีกระแสรายวัน ททีบีี เอกสทิธิ ทใีช้บริการธุรกรรม AS 0.000 0.000 0.000 0.000 - 0.000 0.000 - -

 (ตามเงือนไขท้ายประกาศ)

1.4 บัญชี ททีบีี รับ-จ่ายเซฟเวอรเ์พอืธุรกจิ 0.000 0.000 0.000 - - - - - -

(สาํหรับลูกค้าทเีปิดบัญชีก่อนวันที 1 ม.ค.55)

1.5 บัญชี ททีบีี เอสเอ็มอี OD การด์ 0.000 0.000 0.000 - - - - - -

(สําหรับลูกค้าทีเปิดบัญชก่ีอนวันท ี1 เม.ย. 58)

1.6 บัญชีกระแสรายวัน ททีบีี บัตรเงนิคล่องเพือผู้ซอื 0.000 0.000 0.000 0.000 - - 0.000 - -

 (ตามเงือนไขท้ายประกาศ)

1.7 บัญชีธุรกจิกระแสรายวัน ททีบีี วันแบงก ์-corporate business - 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 - -

 (ตามเงือนไขท้ายประกาศ)

1.8 บัญชีธุรกจิกระแสรายวัน ททีบีี เอสเอ็มอีวันแบงก์ 0.000 0.000 0.000 - - - 0.000 - -

(ตามเงือนไขท้ายประกาศ)

2 ออมทรัพย์

2.1 0.125 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 - -

2.2
0.125

- - - - - - - -

2.3
0.125 - - - - - - - -

2.4 บัญชี ททีบีี เซฟวงิ แคร ์(ttb savings care account) 0.125 - - - - - - - -

2.5
0.125 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 - -

2.6 บัญชี ททีบีี ดรีม เซฟวงิ (ttb dream savings account)  (ตามเงือนไขทา้ยประกาศ)

- เดือนที 1 ถงึเดือนท ี6 (บัญช ีทีทีบี ดรมีเซฟวงิ+0.25) 1.50 - - - - - - - -
- เดือนที 7 เป็นต้นไป (บัญช ีทีทีบี ดรมีเซฟวงิ) 1.25 - - - - - - - -

2.7 บัญชี ททีบีี โน ฟิกซ ์(ttb no fixed account)  (ตามเงือนไขทา้ยประกาศ)

 อตัราดอกเบียปกติ

    - ยอดเงนิ 30 ล้านบาทแรก 0.25 - - - - - - - -
    - ยอดเงนิส่วนทีเกนิ 30 ล้านบาทขนึไป 0.00

 อตัราดอกเบียโบนัส

         

0.90

0.65

1.00 - - - - - - - -

0.75 - - - - - - - -

ประเภทเงนิฝาก

ประเภทลูกค้า

ลูกค้าทัวไป
สถาบันทีไม่

แสวงหากาํไร
นิติบุคคล ราชการ กองทุน 1 กองทุน 2 รัฐวสิาหกจิ

ผู้มีถินฐานอยู่นอกประเทศ

บัญชี ททีบีี เบสกิ

(มีผลตงัแต ่1 มิ.ย. 59)

บัญชี ททีบีี payroll plus

(มีผลตงัแต ่1 มิ.ย. 59)

บัญชี ททีบีี ไม่มสีมุด(ttb savings no book account)

(มีผลตงัแต ่1 มิ.ย. 59 สาํหรบัลกูคา้ทีเปิดบญัชีก่อนวนัที 4 ส.ค. 54)

บัญชีออมทรัพย ์ททีบีี ธนกจิ 

(สาํหรบัลกูคา้ทีเปิดบญัชีก่อนวนัที 1 เม.ย. 58)

เมอืใช้บัญช ีทีทีบี ออลล ์ฟร ีทาํธุรกรรม 5 ครังขนึไปในเดือน

ปัจจุบันรับอัตราดอกเบยีโบนัสในเดือนถัดไป
     - ยอดเงนิ 30 ล้านบาทแรก

       (อัตราดอกเบียปกติ + โบนัส 0.65%)

     - ยอดเงนิส่วนทเีกนิ 30 ล้านบาทขึนไป

       (อัตราดอกเบียปกติ + โบนัส 0.65%)

  เมอืมยีอดเงนิเฉลยีตังแต่ 2 ล้านบาทขนึไปในเดือนปัจจุบัน 

  รับอัตราดอกเบียโบนัสในเดือนถัดไป
     - ยอดเงนิ 30 ล้านบาทแรก

      (อัตราดอกเบียปกติ + โบนัส 0.75%)

    - ยอดเงนิส่วนทีเกนิ 30 ล้านบาทขนึไป

      (อัตราดอกเบียปกติ + โบนัส 0.75%)
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          ตารางอัตราดอกเบยีเงนิฝาก (ร้อยละต่อปี)

       เริมใช้ตังแต่วันที  14 มกราคม 2565

บุคคล

ธรรมดา
นิติบุคคล

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

 อตัราดอกเบียโบนัสพิเศษ

1.20 - - - - - - - -

0.95 - - - - - - - -

1.30 - - - - - - - -

1.05 - - - - - - - -

1.40 - - - - - - - -

1.15 - - - - - - - -

2.8 บัญชี ททีบีี มเีซฟ (ttb ME save account)  (ตามเงือนไขทา้ยประกาศ)

 อัตราดอกเบียปกติ

    - ยอดเงนิ 10 ล้านบาทแรก 0.40 - - - - - - - -
    - ยอดเงนิส่วนทเีกนิ 10 ล้านบาทขนึไป 0.00 - - - - - - - -

 อัตราดอกเบียสาํหรบับญัชีทีเปิดใหม่

รับอัตราดอกเบยีโบนัสเป็นเวลา 1 เดือน

1.10 - - - - - - - -

0.70 - - - - - - - -

 อัตราดอกเบียสาํหรบับญัชีเดิม

1.10 - - - - - - - -

0.70 - - - - - - - -

2.9 บัญชี ททีบีี มมูีฟ (ttb ME move account) 0.00

ประเภทลูกค้า

ลูกค้าทัวไป
สถาบันทไีม่

แสวงหากาํไร
นิติบุคคล ราชการ กองทุน 1 กองทุน 2 รัฐวสิาหกจิ

ผู้มีถนิฐานอยู่นอกประเทศ

(ตามเงอืนไขท้ายประกาศ)

    - ยอดเงนิส่วนทเีกนิ 30 ล้านบาทขนึไป

     (อัตราดอกเบียปกติ + โบนัส 1.15%)

    - ยอดเงนิ 10 ล้านบาทแรก

     (อัตราดอกเบียปกติ + โบนัส 0.70%)

    - ยอดเงนิส่วนทเีกนิ 10 ล้านบาทขนึไป

     (อัตราดอกเบียปกติ + โบนัส 0.70%)

เมอืมยีอดเงนิรวมของธุรกรรมทฝีากเข้าทังหมดในเดือนปัจจุบันสูง

กว่ายอดเงนิรวมของธุรกรรมทถีอนออกทังหมดในเดือนปัจจุบันรับ

ดอกเบียโบนัสในเดือนถัดไป

     - ยอดเงนิ 10 ล้านบาทแรก

      (อัตราดอกเบยีปกติ + โบนัส 0.70%)

     - ยอดเงนิส่วนทีเกนิ 10 ล้านบาทขนึไป

      (อัตราดอกเบยีปกติ + โบนัส 0.70%)

     - ยอดเงนิส่วนทีเกนิ 30 ล้านบาทขนึไป

     (อัตราดอกเบียปกติ + โบนัส 0.95%)

เมอืมยีอดเงนิฝากคงเหลอืเฉลยีมากกว่า 2 ล้านบาท และมกีารลงทุน

ในกองทุนรวมทุกประเภทผ่าน ทีทีบี ทมีมูีลค่าของเงนิลงทุนเฉลยี

ตังแต่ 10 ล้านบาทขนึไปในเดือนปัจจุบัน รับอัตราดอกเบยีโบนัส

พิเศษในเดือนถัดไป

    - ยอดเงนิ 30 ล้านบาทแรก

     (อัตราดอกเบียปกติ + โบนัส 1.05%)

    - ยอดเงนิส่วนทเีกนิ 30 ล้านบาทขนึไป

     (อัตราดอกเบียปกติ + โบนัส 1.05%)

เมอืมยีอดเงนิฝากคงเหลอืเฉลยีมากกว่า 2 ล้านบาท และมกีารลงทุน

ในกองทุนรวมทุกประเภทผ่าน ทีทีบี ทมีมูีลค่าของเงนิลงทุนเฉลยี

ตังแต่ 20 ล้านบาทขนึไปในเดือนปัจจุบัน รับอัตราดอกเบยีโบนัส

พิเศษในเดือนถัดไป

    - ยอดเงนิ 30 ล้านบาทแรก

     (อัตราดอกเบียปกติ + โบนัส 1.15%)

กองทุนรวมทุกประเภทผ่าน ทีทีบี ทมีมูีลค่าของเงนิลงทุนเฉลยี

ตังแต่  1 ล้านบาทขนึไปในเดือนปัจจุบัน รับอัตราดอกเบียโบนัส

พิเศษในเดือนถัดไป

     - ยอดเงนิ 30 ล้านบาทแรก

      (อัตราดอกเบยีปกติ + โบนัส 0.95%)

ประเภทเงนิฝาก
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          ตารางอัตราดอกเบยีเงนิฝาก (ร้อยละต่อปี)

       เริมใช้ตังแต่วันที  14 มกราคม 2565

บุคคล

ธรรมดา
นิติบุคคล

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

3.3 บัญชี ททีบีี เงนิฝากประจาํ โฟลตตงิ (สาํหรบัลกูค้าทีเปิดบญัชีก่อนวนัที 5 ต.ค. 54 (ตามเงือนไขทา้ยประกาศ)

12 เดือน (รับดอกเบยีทุก 3เดือน) 0.60 - - - - - - - -

24 เดือน (รับดอกเบยีทุก 3เดือน) 0.60 - - - - - - - -

 36 เดือน (รับดอกเบยีทุก 3เดือน) 0.60 - - - - - - - -

3.4 บัญชี ททีบีี เงนิฝากประจาํ  อัพ แอนด ์อัพ  (ตามเงือนไขทา้ยประกาศ)

เดือนที 1 ถงึเดือนที 6 0.65 0.30 - - - - - - -

เดือนที 7 ถงึเดือนที 12 1.35 0.80 - - - - - - -

เดือนที 13 ถงึเดือนที 18 1.40 1.20 - - - - - - -
เดือนที 19 ถงึเดือนที 24 1.60 1.70 - - - - - - -

ลูกค้าทัวไป(1) อัตราดอกเบยีเฉลีย 1.25% ต่อปี

สถาบันทีไม่แสวงหากาํไร(2) อัตราดอกเบยีเฉลยี 1% ต่อปี

3.5 บัญชี ททีบีี เงนิฝากประจาํดอกเบยีด่วน 3 เดือน 0.50 0.10

3.6 บัญชี ททีบีี เงนิฝากประจาํดอกเบยีด่วน 12 เดือน 0.80 0.20

3.7 1.00 -

3.8 บัญชี ททีบีี เงนิฝากประจาํเอ๊กซค์ลูซฟี 9 เดือน 0.90 -

3.9 บัญช ีทีทีบี เงนิฝากประจาํทัวไป 12 เดือน 

(แคมเปญ “ฝากบัญช ีทีทีบี เงนิฝากประจาํทัวไป 12 เดือน 2.50 -
ยมิรับดอกเบยีสูง 2.5% ต่อปี”

ตังแต่วันท ี1 พฤศจิกายน 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565)

หมายเหตุ :  ' - ' คือ ไม่รับฝาก

เงอืนไขของเงนิฝากประเภทต่างๆ เงอืนไขในการจ่ายดอกเบยี และความหมายของประเภทลูกค้า อยู่หน้าถัดไป      

ประเภทเงนิฝาก

ประเภทลูกค้า

ลูกค้าทัวไป
สถาบันทไีม่

แสวงหากาํไร
นิติบุคคล ราชการ กองทุน 1 กองทุน 2 รัฐวสิาหกจิ

ผู้มีถนิฐานอยู่นอกประเทศ

(ตามเงอืนไขท้ายประกาศ)

(ตามเงอืนไขท้ายประกาศ)

บัญชี ททีบีี เงนิฝากประจาํถอนอิสระ 24 เดือน                              

             (สาํหรบัลกูคา้ทีเปิดบญัชีก่อนวนัที 12 ก.ค. 56)

(ตามเงอืนไขท้ายประกาศ)

(ตามเงอืนไขท้ายประกาศ)

(ตามเงอืนไขท้ายประกาศ)
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   เงือนไขเงินฝากและการจ่ายดอกเบยี  

1. บัญชี ทีทีบี กระแสรายวันทั่วไป และบัญชีธุรกิจกระแสรายวัน ทีทีบี วันแบงก (ttb one bank) ธนาคารไมคิดอัตราดอกเบี้ยใหสำหรับ

เงินฝากประเภทนี้ 

(สำหรับบัญชีธุรกิจกระแสรายวัน ทีทีบี วันแบงก (ttb one bank)ลูกคาไมสามารถเปดบัญชีใหม ตั้งแตวันที่ 3 ธันวาคม 2559 เปนตนไป) 

2. บัญชีกระแสรายวัน ทีทีบี เอกสิทธิ์ (Current 3 in 1) มีเงื่อนไขดังนี้ 

2.1. เปนเงินฝากประเภทตองจายคืนเมื่อทวงถามประเภทกระแสรายวัน แบบมีดอกเบ้ีย 

2.2. ธนาคารจะคำนวณดอกเบ้ียเปนรายวันตามยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวันและธนาคารจายดอกเบี้ยปละ 2 ครั้ง ทุกสิ้นงวด  

2.3. การคำนวณดอกเบ้ีย (ยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน x อัตราดอกเบ้ียตามประกาศ ณ ขณะนั้น) / จำนวนวันในปนั้นๆ 

2.4. ธนาคารจะทำการหักภาษี ณ ที่จาย ตามเกณฑที่กรมสรรพากรกำหนด 

2.5. ลูกคาบัญชีกระแสรายวัน ทีทีบี เอกสิทธิ์ สำหรับ AS หมายถึงลูกคาตามคำจำกัดความดังนี้   

        -กลุมลูกคาทั่วไป สถาบันท่ีไมแสวงหากำไร นิตบิุคคล หนวยงานราชการ-ทหาร หรือ รัฐวิสาหกิจ ตามลำดับ ที่ใชบริการผรูับฝาก

ทรัพยสิน (Custodian) กับธนาคาร 

        - กลุมลูกคากองทุน 2 ท่ีใชบริการผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม (Fund Supervisory) กับธนาคาร หรือ ที่ใชบริการผรูับฝาก

ทรัพยสิน (Custodian) กับธนาคาร 

2.6. ลูกคาบัญชีกระแสรายวัน ทีทีบี เอกสิทธิ์  สำหรับ AS ใหอัตราดอกเบ้ียรอยละ  0.05 ตอป 

3. บัญชี ทีทีบี รับ-จายเซฟเวอรเพื่อธุรกิจ (ttb business saver account) มีเงื่อนไขดังนี้ 

(สำหรับลูกคาที่เปดบัญชีกอนวันที่ 1 มกราคม 2555) 

3.1. เปนเงินฝากประเภทตองจายคืนเมื่อทวงถามประเภทกระแสรายวัน แบบมีดอกเบ้ีย 

3.2. ธนาคารจะคาํนวณดอกเบ้ียเปนรายวันตามยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวันและธนาคารจายดอกเบี้ยปละ 2 ครั้ง ทุกสิ้นงวด 

3.3. การคํานวณดอกเบ้ีย (ยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน X อัตราดอกเบ้ียตามประกาศ ณ ขณะนั้น) / จํานวนวันในปนั้นๆ 

3.4. ธนาคารจะทําการหักภาษี ณ ที่จาย ตามเกณฑที่กรมสรรพากรกําหนด 

3.5. ใหเงื่อนไขตามที่ระบุไวในขอ 3.1 –  3.4 ขางตนและอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก บัญชี ทีทีบี รับ-จายเซฟเวอรเพือ่ธุรกิจ ครอบคลุม 

ถึงผลิตภัณฑ บัญชี ทีทีบี บิสสิเนส เซฟเวอร ดวย 

3.6. ลูกคาไมสามารถเปดบัญชีใหม ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 เปนตนไป 

4. บัญชี ทีทีบี เอสเอ็มอี OD การด (ttb sme OD card account) 

 บัญชี ทีทีบี เอสเอ็มอี โนฟ (ประเภท 20 รายการ) (ttb sme no fee max – 20)  

 บัญชี ทีทีบี เอสเอ็มอี โนฟ (ประเภท 40 รายการ) (ttb sme no fee max – 40)  มีเงื่อนไขดังนี้ 

(สำหรับลูกคาที่เปดบัญชีกอนวันที่ 1 เมษายน 2558) 

4.1. เปนเงินฝากประเภทตองจายคืนเมื่อทวงถามประเภทกระแสรายวัน แบบมีดอกเบ้ีย 

4.2. ธนาคารจะคาํนวณดอกเบ้ียเปนรายวันตามยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวันและธนาคารจายดอกเบี้ยปละ 2 ครั้ง ทุกสิ้นงวด 

4.3. การคํานวณดอกเบ้ีย (ยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน X อัตราดอกเบ้ียตามประกาศ ณ ขณะนั้น) / จํานวนวันในปนั้นๆ 

4.4. ธนาคารจะทําการหักภาษี ณ ที่จาย ตามเกณฑที่กรมสรรพากรกําหนด 

4.5. ลูกคาไมสามารถเปดบัญชีใหม  ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2558 เปนตนไป 

5. บัญชีกระแสรายวัน ทีทีบี บัตรเงินคลองเพื่อผซูื้อ (ttb purchasing card)  มีเงื่อนไขดังนี้ 

5.1. เปนเงินฝากประเภทตองจายคืนเมื่อทวงถามประเภทกระแสรายวัน แบบมีดอกเบ้ีย 

5.2. ธนาคารจะคำนวณดอกเบ้ียเปนรายวันตามยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวันและธนาคารจายดอกเบี้ยปละ 2 ครั้ง ทุกสิ้นงวด  

5.3. การคำนวณดอกเบ้ีย (ยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน x อัตราดอกเบ้ียตามประกาศ ณ ขณะนั้น) / จำนวนวันในปนั้นๆ 

5.4. ธนาคารจะทำการหักภาษี ณ ที่จาย ตามเกณฑที่กรมสรรพากรกำหนด 
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   เงือนไขเงินฝากและการจ่ายดอกเบยี (ต่อ) 

6. บัญชีธุรกิจกระแสรายวัน ทีทีบี วันแบงก - corporate business มีเงื่อนไขดังนี้ 

6.1. เปนเงินฝากประเภทตองจายคืนเมื่อทวงถามประเภทกระแสรายวัน แบบมีดอกเบ้ีย 

6.2. ธนาคารจะคาํนวนดอกเบ้ียเปนรายวันตามยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวันและธนาคารจายดอกเบี้ยปละ 2 ครั้ง ทุกสิ้นงวด 

6.3. การคํานวณดอกเบ้ีย (ยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน X อัตราดอกเบ้ียตามประกาศ ณ ขณะนั้น) / จํานวนวันในปนั้นๆ 

6.4. ธนาคารจะทําการหักภาษี ณ ที่จาย ตามเกณฑที่กรมสรรพากรกําหนด 

7. บัญชีธุรกิจกระแสรายวัน ทีทีบี เอสเอ็มอีวันแบงก (ttb sme one bank) มีเงื่อนไขดังนี้ 

7.1. เปนเงินฝากประเภทกระแสรายวัน แบบไมมีดอกเบี้ย สำหรับกลุมลูกคาธุรกิจที่เปน SME ตามหลกัเกณฑของธนาคารครอบคลุมทั้ง     

นิตบิุคคล สถาบันท่ีไมแสวงหากำไร ไดแก สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน (โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย) และรัฐวิสาหกิจที่

ดำเนินการในรูปบริษัทจำกัด ไมรวมสถาบันการเงิน และผูมีถิ่นฐานอยูนอกประเทศ  

7.2. เปดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 2,500 บาท การฝากครั้งตอไปไมจำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำ  

7.3. ผฝูากขอใชบริการสามารถเปดบัญชีธุรกิจกระแสรายวัน ทีทีบี เอสเอ็มอีวันแบงก คกูับบัญชีธรุกิจออมทรัพย ทีทีบี เอสเอ็มอีวันแบงก  

และ ตองสมัครใชบริการชองทาง ttb biz touch application และ/หรือ ttb business click หรือ ttb business one  

7.4. ธนาคารคิดคาธรรมเนียมรายปบัญชี ttb sme one bank ตามประกาศธนาคารตามตาราง 3 (อัตราคาบริการตางๆ  เบี้ยปรับท่ี

เกี่ยวเน่ืองกับเงินฝาก เงินใหสินเชื่อ และคาบริการอื่นๆ) โดยในปแรกธนาคารจจะดำเนินการหักคาบริการหลังการเปดบัญชี หรือ 

เปลี่ยนแปลงประเภทบัญชี และปตอๆไป ธนาคารจะหักคาบริการทุกๆ 395 วัน โดยนับจากวันที่เปด หรือเปลี่ยนแปลงประเภท       

บัญชเีงินฝากอื่น มาเปนบัญชีธุรกิจกระแสรายวัน ทีทีบี เอสเอ็มอีวันแบงก ทั้งน้ีหากทางธนาคารไมสามารถทำการเรียกเก็บเงิน

คาธรรมเนียมรายปจากบัญชีของผูขอใชบริการไดสำเร็จภายในระยะเวลาท่ีธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให      

บริการรวมทั้งยกเลิกสิทธปิระโยชนในการใชบริการตามเงื่อนไชท่ีธนาคารกำหนด 

7.5. ในกรณีธนาคารไมสามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียมรายปบัญชี ttb sme one bank ได หรือพบวามีการใชบัญชีโดยไมเปนไปตาม   

ขอตกลงและเงื่อนไขการใชบริการตามท่ีธนาคารกำหนด หรือพบวาการทำธุรกรรมผิดวัตถุประสงคการใช ซื้ออาจนำความเสียหาย      

มาสูธนาคาร ธนาคารสงวนสทิธิ์ไมคืนคาธรรมเนียมรายปบัญชี ttb one bank ยกเลกิสิทธิประโยชนตางๆและเปลี่ยนแปลงประเภท

ผลิตภัณฑเปนเงินฝากประเภทอื่นๆตามที่ธนาคารกำหนด 

7.6. สิทธิประโยชน สำหรับบัญชีธุรกิจกระแสรายวัน ทีทีบี เอสเอ็มอีวันแบงก ผานชองทาง ttb business click หรือ ttb biz touch    

สำหรับการทำธุรกรรมฟรี แบบไมมีคาธรรมเนียม หรือการทำธุรกรรมในราคาพิเศษ โดยไมจำกัดจำนวนครั้ง มีรายละเอียดดังน้ี 

       7.6.1 ฟรีคาธรรมเนียมการโอนเงินระหวางบัญชีภายในธนาคาร เพ่ือจายเงินเดือนแกพนักงาน (Payroll) 

       7.6.2 ฟรีคาธรรมเนียมการโอนเงินระหวางบัญชีภายในธนาคาร เพ่ือจายคาสินคา/บริการ ครั้งละหลายรายการ (Direct Credit) 

       7.6.3 ฟรีคาธรรมเนียมการโอนเงินระหวางธนาคารแบบทันที เฉพาะชองทาง ttb business touch 

       7.6.4 ฟรีคาธรรมเนียมการโอนเงินระหวางธนาคารแบบภายในวันทำการ (SMART Same Day-Bulk Payment) 

                เฉพาะชองทาง ttb business touch 

       7.6.5 ฟรีคาธรรมเนียมการโอนเงินระหวางธนาคารแบบ 1 วันทำการ (SMART Next Day-Bulk Payment) 

       7.6.6 ฟรีคาธรรมเนียมการชำระคาสาธารณูปโภค /คาสินคาและบริการ (Bill Payment) 

       7.6.7 ฟรีคาธรรมเนียมการโอนเงินระหวางธนาคาร สำหรับเงินโอนที่มีมูลคาสูง (Bahtnet) 

       7.6.8 การโอนเงินระหวางธนาคารแบบภายในวันทำการ (SMART Same Day-Bulk Payment) คิดคาธรรมเนียมในราคาพิเศษ 

                เฉพาะชองทาง ttb business click              

       7.6.9 การโอนเงินระหวางธนาคาร สำหรับเงินโอนที่มีมูลคาสูง (Bahtnet) คิดคาธรรมเนียมในราคาพิเศษ 

 7.7  คาธรรมเนียมอื่นๆ ในการใชบริการบัญชธุรกิจกระแสรายวัน ทีทีบี เอสเอ็มอีวันแบงก ใหเปนไปตามประกาศเรื่อง อัตรา 

        คาธรรมเนียมของธนาคาร   
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เงือนไขเงินฝากและการจ่ายดอกเบีย (ต่อ) 

8. บัญชี ทีทีบี เบสิก (ttb basic account) (ชื่อเดิม เงินฝากออมทรัพยทั่วไป) มีเง่ือนไขดังนี้ 

8.1. เปนเงินฝากประเภทเผื่อเรียก  หรือเงินฝากประเภทสะสมทรัพย   การเปดบัญชีครั้งแรก ไมกำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 

8.2. อัตราดอกเบ้ียตามประกาศธนาคาร  และธนาคารจายดอกเบี้ยปละ 2 ครั้งคอื เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม โดยหักภาษี ณ ที่จาย 

ของดอกเบ้ียเงินฝาก  ตามหลักเกณฑของกรมสรรพากร 

9. บัญชี ทีทีบี  payroll plus มีเงื่อนไขดังนี้ 

9.1. เปนเงินฝากออมทรัพยสำหรับกลุมลูกคาบุคคลธรรมดาท่ีรับเงินเดือนผานธนาคาร  

9.2. อัตราดอกเบ้ียเงินฝากตามประกาศธนาคาร และธนาคารจายดอกเบี้ยปละ 2 ครั้ง คือ เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม โดยหักภาษี    

ณ ที่จาย ของดอกเบ้ียเงินฝาก ตามหลักเกณฑของกรมสรรพากร 

10.  บัญชี ทีทีบี ไมมีสมุด (ttb saving no book account) มีเงื่อนไขดังนี ้ 

10.1. เปนเงินฝากออมทรัพย ประเภทไมมีสมุดคฝูาก สำหรับองคกรภาครัฐและเอกชนที่มีความประสงคใหเจาหนาที่ หรือพนักงาน เปดบัญชี

ออมทรัพยเพื่อเปนหลักประกันในการเขาทำงานขององคกรน้ันๆ โดยผูบริหารท่ีมีอำนาจขององคกรภาครัฐ/ ภาคเอกชนแจงความ

ประสงคที่จะใชบริการบัญชี ทีทีบี ไมมีสมุด  เพื่อใชเปนหลักประกันของพนักงาน 

10.2. อัตราดอกเบ้ียเงินฝากตามประกาศธนาคาร  และธนาคารจายดอกเบี้ยปละ 2 ครั้ง คือ เดือนมิถุนายน และ เดือนธันวาคม โดยหักภาษี  

ณ ที่จาย ของดอกเบ้ียเงินฝาก ตามหลักเกณฑของกรมสรรพากร 

10.3. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการใหบริการสำหรับลูกคาที่เปดใชบริการกอน วันที่ 4 สิงหาคม 2554 เทานั้น 

11. บัญชี ทีทีบี เซฟว่ิง แคร (ttb savings care account) มีเงื่อนไขดังนี ้

11.1. ความคมุครองและสิทธิประโยชนของบริการบัญชี ทีทีบี เชฟวิ่ง แคร จะคมุครองเฉพาะผูขอใชบริการท่ีเปดบัญชีในนามบุคคลธรรมดา   

โดยไมเปนบัญชีรวม มีจำนวนเงินเปดบัญชีและยอดเงินฝากคงเหลืออยูในบัญชีไมนอยกวา 5,000 บาท     

11.2. อัตราดอกเบ้ียเงินฝากตามประกาศธนาคาร และธนาคารจายปละ 2 ครั้ง คอื เดอืนมิถุนายนและเดือนธันวาคม โดยหักภาษี ณ ท่ีจายของ

ดอกเบ้ียเงินฝาก ตามหลักเกณฑของกรมสรรพากร 

11.3. บัญชี ทีทีบี เซฟวิ่ง แคร  ไมสามารถใชบริการรวมกับบัตรเดบิตทุกประเภท และไมสามารถใชบริการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระคาสินคา

และบริการ (direct debit) และไมสามารถนำไปใชผูกเปนบัญชีเพื่อหักโอนเงินออกไปยัง บัญชีเงินฝากอื่นได แตสามารถเปนบัญชีรับโอน

เงินจากบัญชีเงินฝากอื่นได 

11.4. การทำธุรกรรมผานชองทาง ttb internet banking และ แอปพลิเคชั่น  ttb touch 

- ชองทาง ttb internet banking และ แอปพลิเคชั่น  ttb touch สามารถทำธุรกรรมไดเฉพาะการถามยอดเงิน และการโอนเงิน

ระหวางบัญชีของธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ ttb เทานั้น ทั้งน้ีไมสามารถทำธุรกรรมการโอนเงินระหวางธนาคาร, การชำระ

คาสาธารณูปโภค (Bill Payment) และการชำระคาสินคาและบริการ (E-Payment) ได 

- ไมสามารถทำธุรกรรมใดๆ ผานเครื่อง ATM 

11.5. ผขูอใชบริการจะไดรับความคมุครองการประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล ซึ่งคมุครองความสญูเสยีหรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุซึ่ง

ทำใหเกิดการบาดเจ็บทางรางกายการเสียชีวิตสูญเสยีอวัยวะ สายตาการรับฟงเสียงการพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพถาวร แตไมรวมถึงการ

ถูกฆาตกรรม หรือถูกทำรายรางกาย การขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนตและไมรวมคารักษาพยาบาล 

11.6. จำนวนเงินหรือคาสินไหมทดแทนท่ีผูขอใชบริการไดรับความคุมครองตามขอ 11.5 เทากับ 20 เทา ของยอดเงินฝากคงเหลือ 

11.6. ในบัญชี ทีทีบี เซฟวิ่ง แคร 1 วัน กอนวันเกิดอุบัติเหตุ สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงเสียง การพูดออกเสียง หรือ ทุพพลภาพถาวร  

สูงสุดไมเกิน 3,000,000 บาทตอป 

11.7. ความคมุครองและสิทธิประโยชนของบริการบัญชี ทีทีบี เซฟวิ่ง แคร ที่ไดรับเปนไปตามบันทึกขอตกลงและเงื่อนไขการใชบริการบัญช ี

ทีทีบี เซฟวิ่ง แคร ที่ผขูอใชบริการไดรับไวเปนหลักฐาน ณ วันที่ขอใชบริการ 
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12. บัญชีออมทรัพย ทีทีบี ธนกิจ (ttb saving corporate permier)มีเงื่อนไขดังนี ้

(สำหรับลูกคาที่เปดบัญชีกอนวันที่ 1 เมษายน 2558) 

12.1.  เปดบัญชีครั้งแรกตั้งแต  500 บาท ขึ้นไป 

12.2.  อัตราดอกเบ้ียตามประกาศธนาคาร  

12.3.  ธนาคารจะคำนวณดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือเม่ือสิ้นวันเปนรายวันตามจำนวนเงินฝากที่ธนาคารกำหนด                   

12.4.  ธนาคารจายดอกเบี้ยปละ 2 ครั้ง ภายในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม สำหรับการหักภาษี ณ ที่จาย สำหรับรายไดดอกเบ้ีย     

ปฏิบัติตามหลักเกณฑของกรมสรรพากร 

12.5. ลกูคาไมสามารถเปดบัญชีใหม ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2558 เปนตนไป 

13. บัญชี ทีทีบี ดรีม เซฟวิ่ง (ttb dream savings account) มีเงื่อนไขดังนี ้

13.1. เปนเงินฝากออมทรัพยสำหรับลูกคาบุคคลธรรมดา  ลูกคาสามารถเปดบัญชี ทีทีบี ดรีม เซฟวิ่ง ไดไมจำกัดจำนวนบัญชี ทั้งน้ี              

บัญชี ทีทีบี ดรีมเซฟวิ่ง1 บัญชี  จะสามารถผูกบัญชีโอนเงินกับบัญชีหลักได 1 บัญชีเทานั้น   

13.2. ยอดเงินในบัญชีหลักจะตองมีจำนวนเพียงพอตอการหักโอนเงินอยางนอย  1 วันทำการ กอนวนัท่ีลูกคาแจงความประสงคให   

ธนาคารดำเนินการหักโอนเงิน ท้ังนี้ ธนาคารจะดำเนินการหักโอนเงินเพียง 1 ครั้ง ตอเดือน หากในเดอืนใด ธนาคารไมสามารถหักโอนเงิน

จากบัญชีหลักในวันที่ลูกคาแจงความประสงคไวได ธนาคารจะไมหักโอนเงินในเดือนนั้นอีก   

13.3. ลูกคาสามารถถอนเงินจากบัญชี ทีทีบี ดรีม เซฟวิ่งไดไมจำกัดจำนวนครั้งตอเดือน โดยโอนเงินกลับไปยังบัญชีหลักที่ลกูคาผูกบัญชีไว 

หลังจากนั้นจึงถอนเงินสดจากบัญชีหลักตามปกตไิด 

13.4. บัญชี ทีทีบี ดรีม เซฟวิ่ง ไมสามารถใชบริการรวมกับบัตรเดบิต ทุกประเภท หรือนำไปใชในการทำธุรกรรมอ่ืนๆ และไมสามารถฝากเงิน 

เขาบัญชี ทีทีบี ดรีม เซฟวิ่งโดยตรงได  

13.5. ยกเวนคาธรรมเนียมการโอนเงินจากบัญชีหลักไปบัญชี ทีทีบี ดรีม เซฟวิ่ง และจากบัญชี ทีทีบี ดรีม เซฟวิ่ง ไปบัญชีหลัก  

13.6. อัตราดอกเบ้ียที่ลูกคาไดรับเปนไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของบัญชี ทีทีบี ดรีม เซฟวิ่ง  

- อัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 6 (นับจากวันท่ีลูกคาเปดบัญชี) = อัตราดอกเบี้ยบัญชี ทีทีบี ดรีม เซฟวิ่ง + 0.25% 

  - อัตราดอกเบ้ียเดอืนที่ 7 เปนตนไป = อัตราดอกเบ้ีย ทีทีบี ดรีม เซฟวิ่ง 

โดยธนาคารจายปละ 2 ครั ้ง คือ เดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม โดยหักภาษี ณ ที ่จายของดอกเบี ้ยเงินฝากตามหลักเกณฑ              

ของกรมสรรพากร              

14. บัญชี ทีทีบี โน ฟกซ (ttb no fixed account) มีเงื่อนไขดังนี ้

14.1. ลูกคา 1 ราย สามารถเปดบัญชี ทีทีบี โน ฟกซ ไดเพียง 1 บัญชีเทานั้น (นับรวมบัญชีรวม ทุกสาขารวมกัน) 

14.2. ไมจำกัดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำสำหรับการเปดบัญชีครั้งแรก และการฝากเพ่ิมครั้งตอไป 

14.3. ไมสามารถใชบริการรวมกับบัตรเดบิตทุกประเภท และไมสามารถใชบัญชีเพ่ือทำธุรกรรมชำระคาสาธารณูปโภค, ชำระคาสินคา 

 และบริการ, ชำระเงินกู รวมถึงการสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติเพ่ือชำระคาสินคาและบริการได 

14.4. การทำธุรกรรมผานชองทางตางๆ 

            (1) การทำธุรกรรมผานชองทางเคานเตอรบริการของสาขา 

-   กรณีมีการทำธุรกรรมถอนเงิน หรือโอนเงิน ที่เคานเตอรบริการของสาขารวมกันทั้งหมดมากกวา 2 ครั้งขึ้นไปตอเดือน จะเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมเพิ่มเติมจากคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บปกติ รายการละ 50 บาท แลวทำการสรุปยอดรวม ณ วันสิ้นเดือน เพื่อหักบัญชีโดย

อัตโนมัติในวันท่ี 1 ของเดือนถัดไป 

            (2) การทำธรุกรรมผานชองทาง ttb internet banking และ แอปพลิเคช่ัน ttb touch 

-   ชองทางเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (CDM) ผฝูากเงินสามารถทำธุรกรรมเฉพาะการฝากเงินสดที่เครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ 
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    (CDM),ชองทาง ttb internet banking และ แอฟพลิเคชั่น ttb touch ผฝูากเงินไมสามารถทำธุรกรรมการโอนเงินระหวาง  

    ธนาคาร, การชำระคาสาธารณูปโภค ( Bill Payment) และการชำระคาสินคาและบริการผาน Epays  (E-Payment) โดยผาน 

    บัญชี  ทีทีบี โนฟกซ  (ttb no fixed account) แตสามารถใชเปนบัญชีโอนเงินได    

-   ผูฝากเงินสามารถโอนเงินระหวางบัญชีภายในธนาคารได ไมจำกัดจำนวนครั้ง กรณีเปนบัญชีรวม ไมสามารถโอนเงินได  

    โดยสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือไดเพียงอยางเดียว 

-   สามารถใชบริการถอนเงินสดไมใชบัตรไดที่ตู ATM/CDM ทีเอ็มบี ธนชาต เพียงใชรหัสถอนเงินจากการทำรายการผาน  

    แอปพลิเคช่ัน ttb touch 

14.5. อัตราดอกเบ้ียเงินฝากเปนไปตามประกาศธนาคาร และธนาคารจายดอกเบี้ยใหปละ 2 ครั้ง คือเดือนมิถุนายนและเดือน     

         ธันวาคม โดยหักภาษดีอกเบ้ียเงินฝาก ณ ที่จายตามหลักเกณฑของกรมสรรพากร 

อัตราดอกเบี้ยโบนัสของบัญชี ทีทีบี โนฟกซ 

ลูกคาจะไดรับอัตราดอกเบี้ยโบนัสพิเศษจากอัตราดอกเบี้ยปกติในเดือนถัดไป เมื่อยอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยมากกวา 2 ลานบาท และมีการ

ลงทุนในกองทุนรวมทุกประเภทผาน ทีทีบี ที่มีมูลคาของเงินลงทุนเฉลี่ยตั้งแต 1 ลานบาท หรือ 10 ลานบาท หรือ 20 ลานบาทขึ้นไป หรือ ใช

บญัชี ทีทีบี ออลลฟรี ทำธุรกรรม 5 ครั้งขึ้นไปในเดือนปจจุบัน หรือ 

 ลูกคาจะไดรับอัตราดอกเบ้ียโบนัส เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบ้ียปกติในเดือนถัดไป เม่ือมียอดเงินฝากเฉลี่ยในเดือนปจจุบัน  

              ตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป  

 ยอดมูลคาของเงินลงทุนรวมเฉลี่ยของกองทุนรวมในแตละเดอืน คำนวณจากผลรวมของยอดเงินฝากคงเหลือทุกสิ้น

วันหารดวยจำนวนวันในเดือนนั้นๆ หรือ 

 ยอดเงินฝากเฉลี่ยของบัญชีในแตละเดือน คำนวณจากผลรวมของยอดเงินฝากคงเหลือทุกสิ้นวันหารดวยจำนวนวนัใน

เดือนน้ันๆ หรือ 

 ทีทีบี ออลลฟรี นับรวมธุรกรรมทุกประเภท (ทั้งธุรกรรมเงินเขาและเงินออกจากบัญชี) ผานทุกชองทาง ยกเวน การ

สอบถามยอด  

 เนื่องจากลูกคา 1 ราย สามารถเปดบัญชี ทีทีบี โนฟกซ ไดเพียง 1 บัญชีเทานั้น (นับรวมบัญชีรวมทุกสาขารวมกัน) สำหรับกรณีที่

ลูกคาที่เปดบัญชี ทีทีบี โนฟกซ มากกวา 1 บัญชี ถือเปนการทำผิดเงื่อนไข หากลูกคาจะไดรับอัตรา  ดอกเบ้ียโบนัสเพิ่ม ธนาคารจะ

เพิ่มอัตราดอกเบี้ย โบนัสสำหรับบัญชีที่มียอดเงินฝากสูงสุด เพียง 1 บัญชี ภายใตชื่อบัญชีของลูกคาทานนั้น โดยบัญชีอื่นจะไดรับ

อัตราดอกเบ้ียปกติ 

ตัวอยางการคำนวณอัตราดอกเบี้ยโบนัส 

 ลูกคามีการลงทุนในกองทุนรวมทุกประเภทผาน ทีทีบี ที่มีมูลคาของเงินลงทุนเฉลี่ยตั้งแต 1 ลานบาท หรือ 10 ลานบาท หรือ 20

ลานบาทขึ้นไปในเดือน เม.ย. 64 ทำใหในเดือน พ.ค.64 ไดรับอัตราดอกเบ้ียโบนัสพิเศษเพ่ิมขึ้นจากอัตราดอกเบ้ียปกติ หรือ 

 ลูกคามียอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยของเดือน เม.ย.64 ตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป ทำใหในเดือน พ.ค.64 ไดรับอัตราดอกเบ้ียโบนัสเพิ่มขึ้น

จากอัตราดอกเบ้ียปกติ 

 ตอมาลูกคามียอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยของเดือน พ.ค.64 ลดลงต่ำกวา 2 ลานบาท ทำใหในเดือน มิ.ย.64ไดรับอัตราดอกเบ้ียปกติ 

 ตอมาลูกคามียอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยของเดือน มิ.ย.64 มากกวา 2 ลานบาท ทำใหในเดือน ก.ค.64 ไดรับอัตราดอกเบี้ยโบนัส

เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบ้ียปกติ 

15. บัญชี ทีทีบี มีเซฟ (ttb me save account)  มีเง่ือนไขดังนี ้

15.1. เฉพาะบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุตั้งแต 18 ป โดยชื่อบัญชีเงินฝาก ตองเปนชื่อเดียวกันกับชื่อเจาของบัญชีเงินฝากโดย 

       ไมอนุญาตใหใชชื่ออื่นหรือนามแฝง 
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15.2. ไมมีการกำหนดยอดขั้นต่ำในการเปดบัญชีครั้งแรก และการฝากเพ่ิมครั้งตอไป 

15.3. ลูกคา 1 ราย สามารถเปด บัญช ีทีทีบี มีเซฟ ไดเพียง 1 บัญชีเทานั้น (ทุกสาขารวมกัน) 

15.4. ไมสามารถใชบริการรวมกับบัตรเดบิตทุกประเภท และไมสามารถใชบัญชีเพ่ือทำธุรกรรมชำระคาสาธารณูปโภค 

 ชำระคาสินคาและบริการ ชำระเงินกู รวมถึงการสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติเพ่ือชำระคาสินคาและบริการได 

15.5. ไมสามารถใชเปนหลักทรัพยค้ำประกัน 

15.6. การทำธุรกรรม 

               (1)  การฝากเงิน สามารถฝากผาน : 

- เครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (CDM) ของธนาคารทหารไทยธนชาต 

- การโอนเขาบัญชี โดยเปนไปตามเงื่อนไขและคาธรรมเนียมการโอนของแตละธนาคาร 

               (2)  การถอนเงิน 

               - การถอนเงินออกจากบัญชี และการปดบัญชี ไมสามารถถอนเปนเงินสดได โดยตองทำการโอนเขาบัญชีที่ผูกไว 

                 โดยจะตองเปนบัญชีที่เปนของลูกคา และเปนชื่อเดียวกับชื่อของลูกคา (ไมเปนบัญชีรวม และ/หรือ) 

15.7. คาธรรมเนียมบริการจากการใชบรกิารบัญชี ทีทีบี มีเซฟ เปนไปตามประกาศอัตราคาธรรมเนียมของธนาคาร 

15.8. อัตราดอกเบ้ียเปนไปตามประกาศอัตราดอกเบ้ียของธนาคาร และธนาคารจายดอกเบี้ยใหปละ 2 ครั้ง คือเดือนมิถุนายน 

และเดือนธนัวาคม โดยหักภาษีดอกเบ้ียเงินฝาก ณ ที่จายตามเกณฑของกรมสรรพากร 

อัตราดอกเบี้ยโบนัส บัญชี ทีทีบี มีเซฟ 

1. อัตราดอกเบ้ียโบนัสสำหรับลูกคาที่เปดบัญชีใหม 

 ลูกคาจะไดรับอัตราดอกเบ้ียโบนัส เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยปกติ สำหรับยอดเงินท้ังจำนวน เปนเวลา 1 เดือนนับจากวันท่ี           

เปดบัญชี โดยอัตราดอกเบ้ียโบนัสมีผลตั้งแตวันที่ลูกคาเปดบัญชี และจายดอกเบี้ยเขาบัญชีลูกคาตามรอบการจายดอกเบี้ยปกต ิ

2. อัตราดอกเบ้ียโบนัสสำหรับบัญชีเดิม 

 ลูกคาจะไดรับอัตราดอกเบ้ียโบนัส เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยปกติในเดอืนถัดไป สำหรับยอดเงินทั้งจำนวน เมื่อมียอดเงินรวมของ

ธุรกรรมท่ีฝากเขาทั้งหมดในเดือนนั้น สูงกวา ยอดเงินรวมของธุรกรรมที่ถอนออกทั้งหมดในเดือนนั้น โดยธนาคารจะจายดอกเบี้ย    

เขาบัญชีลูกคาตามรอบการจายดอกเบี้ยปกติ 

 สำหรับลูกคาที่เปดบัญชีมาแลว 1 เดอืนขึ้นไป 

 ธุรกรรมการฝาก และ ถอนจะไมรวมถึงธุรกรรมประเภท การจายดอกเบี้ย การหักภาษี ณ ที่จาย หรือ คาธรรมเนียม 

16. บัญชี ทีทีบี มีมูฟ (ttb Me move account) 

ผลิตภัณฑและบริการ ทีทีบี มีมูฟ เปนสวนหนึ่งของบริการ ttb internet banking โดยผูใชบริการจะตองมีบัญชี บัญชี ทีทีบี มีมูฟ อยูกอนแลว 

จึงจะสามารถใช บัญชี ทีทีบี มีมูฟ ได ทั้งนี้ บัญชี ทีทีบี มีมูฟ มีขอตกลงและเงื่อนไขของผลิตภัณฑและบริการ ดังตอไปนี้ 

16.1 ในการเปดใชบัญชี ทีทีบี มีมูฟ ผูใชบริการจะตองมีอายุขั้นต่ำ 18 ปบริบูรณและมีสัญชาติไทย โดยผูใชบริการสามารถลงทะเบียนเปดบัญชี

และสมัครใชบริการบัญชี ทีทีบี มีมูฟ ไดที่สาขาทีเอ็มบีธนชาต หรือผาน ttb internet banking และ แอปพลิเคช่ัน ttb touch และสามารถ

ปดบัญชีและยกเลกิการใชบริการ บัญชี ทีทีบี มีมูฟ ไดที่สาขาทีเอม็บีธนชาต เทานั้น โดยผใูชบริการ 1 ทาน สามารถเปดบัญชี ทีทีบี มีมูฟ กับ

ธนาคารไดเพียง 1 บัญช ี

16.2 การเปดบัญชี ทีทีบี มีมูฟ ครั้งแรก ไมกำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ โดยช่ือบัญชีเงินฝากตองเปนชื่อบุคคลธรรมดาที่เปนเจาของบัญชี ธนาคาร

ไมอนุญาตใหเปดเปนบัญชีรวมและไมใหใชนามแฝงในการเปดบัญชี และไมอนุญาตใหเปดบัญชีแทนผูอื่น และผูใชบริการตองไมยินยอมให

ผอูื่นมาใชบัญชีแทน โดยผูใชบริการตองมีคณุสมบัติตามประกาศของธนาคารเทานั้น 
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เงือนไขเงินฝากและการจ่ายดอกเบีย (ต่อ) 

16.3 รายละเอียดของผลิตภัณฑและสิทธิประโยชนที่ผใูชบริการจะไดรับจากบัญชี ทีทีบี มีมูฟ ธนาคารจะประกาศใหทราบทางเว็บไซต 

www.ttbbank.com หรือ ttb contract center 1428 โดยธนาคารมีสิทธิปรับเพ่ิม ลด ระงับ หรือเปล่ียนแปลง สิทธปิระโยชน              

ของผลิตภัณฑและบริการ บัญชี ทีทีบี มีมูฟไดตามที่ธนาคารเห็นสมควร 

16.4 ดอกเบ้ีย และคาธรรมเนียมอื่นๆ จากการใชบริการ บัญชี ทีทีบี มีมูฟ (หากมี) ใหเปนไปตามประกาศอัตราดอกเบ้ียและคาธรรมเนียมธนาคาร 

16.5 ในกรณีมีขอพิพาทเกี่ยวกับบัญชี ทีทีบี มีมูฟ ผใูชบริการยินยอมใหธนาคารใชหลักเกณฑและขั้นตอนของธนาคารในการสอบสวนหาขอเท็จจริง

และดำเนินการแกไขขอผิดพลาด 

16.6 ในกรณีมีขอสงสัยหรือพบขอผิดพลาดใดๆในการโอนเงิน หรือการชำระคาสินคา/บริการ ผานบัญชี ทีทีบี มีมูฟ ผใูชบริการสามารถติดตอ  

ธนาคารผาน ttb contact centre 1428  หรือธนาคารทหารไทยธนขาต ทุกสาขา 

16.7 การทำรายการธุรกรรมหลังเวลา 23.00 น. ถือเปนรายการของวันถัดไป 

16.8 ผใูชบริการตกลงวาจะใชหรือทำธุรกรรมผานบัญชี ทีทีบี มีมูฟ เพื่อใชสวนตัวของผูใชบริการเอง มิใชเพื่อวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

16.8.1 เพื่อวัตถุประสงคที่ขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นโยบายของธนาคาร                  

ตลอดจนขอบังคับ หรือคำสั่งของหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่มีหนาที่กำกับดูแลธนาคาร 

16.8.2 หากผใูชบริการมิไดใชบัญชี ทีทีบี มีมูฟ ตามวัตถุประสงคที่ธนาคารกำหนด หรือหากธนาคารตรวจสอบพบวาลักษณะการใชบัญชี        

ทีทีบี มีมูฟ ของผูใชบริการเปนไปเพ่ือการพาณิชย  หรือมิไดเปนไปตามปกติประเพณีของผใูชบัญชีเ ทีทีบี มีมูฟ ธนาคารขอสงวนสิทธิ

ในการปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมหรือยกเลิกบัญชี ทีทีบี มีมูฟ ของผใูชบริการไดทันทีโดยไมตองแจงใหผใูชบริการทราบลวงหนา 

16.9 ขอตกลงและเงื่อนไขการใชบริการน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได โดยธนาคารจะประกาศใหทราบ ณ ที่ทำการของธนาคาร หรือ                  

สาขาทีเอ็มบีธนชาต หรือ เว็บไซต www.ttbbank.com และผูใชบริการตกลงและยินยอมผูกพันตามขอกำหนดและเงื่อนไขการใชบริการท่ี

แกไขเพ่ิมเติมทุกประการ และใหถือวาขอตกลงและเงื่อนไขของผลิตภัณฑและบริการ บัญชี ทีทีบี มีมูฟ นี้เปนสวนหน่ึงของขอตกลงและ  

เงื่อนไขของบริการ ttb internet banking 

16.10  หากผูใชบริการทำธรุกรรมรวมกับผลติภัณฑอื่นใดของธนาคาร ผูใชบริการตกลงและยินยอมผูกพันตามขอกำหนดและเงื่อนของชองทาง หรือ

ผลิตภัณฑดังกลาวดวย 

16.11  ในการทำธุรกรรมโอนเงินผานบัญชี ทีทีบี มีมูฟ ธนาคารจะแจงผลการทำธุรกรรมหรือสงมอบใบบันทึกรายการใหแกผใูชบริการเก็บไวเปน

หลักฐาน ผานที่อยูของจดหมายอิเล็กโทรนิกส (E-MAIL) โดยธนาคารจะโอนเงินตามคำสั่งที่ไดรับจากผูใชบริการ หากเกิดความผิดพลาดใดๆ 

ธนาคารจะรับผิดชอบสูงสุดไมเกินจำนวนเงินท่ีระบุตามคำสั่งของธุรกรรมน้ัน 

17 บัญชีธุรกิจออมทรัพย ทีทีบี วันแบงก (ttb one Bank มีเงื่อนไขดังนี ้

 (สำหรับลูกคาที่เปดบัญชีกอนวันที่ 3 ธันวาคม 2559) 

17.1 เปดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท  การฝากครั้งตอไปไมจำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำ 

17.2 ในการเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพย ทีทีบ ีวันแบงก จะตองเปดคกูับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ทีทีบี วันแบงก  เพื่อใหบัญชีธุรกิจกระแสรายวัน 

ทีทีบี วันแบงก ไดรับสิทธิประโยชนในการใชบริการตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด 

17.3 หากเดือนใดมียอดเงินฝากคงเหลือในบั๒ญชีต่ำกวาจำนวนขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนด คือ 50,000 บาท สำหรับแพ็กเกจ ttb one bank และ 

150,000 บาทสำหรับ small payment pack และ 350,000 บาทสำหรับ large payment pack  ณ สิ้นวันทำการ เปนเวลา 7 วันติดตอกัน 

(วันตามปปฏิทิน) ธนาคารจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการรักษาบัญชีในอัตรา 100 บาท ตอเดือนสำหรับแพ็กเกจเริ่มตน ttb one bank 350 

บาทตอเดือนสำหรับ small payment pack และ 700 บาทตอเดือนสำหรับ large payment pack โดยธนาคารจะหักคาธรรมเนียมดังกลาว

จากบัญชีธุรกิจออมทรัพย ทีทีบี วนัแบงก  ในวนัถัดจากวันครบกำหนด 7 วันดังกลาว ทั้งน้ี ธนาคารจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาว 
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    เงือนไขเงินฝากและการจ่ายดอกเบีย (ต่อ) 

เพียงเดือนละ 1 ครั้ง ในกรณีท่ียอดเงินคงเหลือในบัญชีธุรกิจออมทรัพย ทีทีบี วันแบงก   มีจำนวนต่ำกวาคาธรรมเนียมท่ีธนาคารตองหักขางตน 

ธนาคารจะบันทึกรายการดังกลาวไวในระบบ เพ่ือนำไปหักจากบัญชีธุรกิจออมทรัพย ทีทีบี วันแบงก ในวนัถัดไป หรือจนกวายอดเงินคงเหลือใน

บัญชีธุรกิจออมทรัพย ทีทีบี วันแบงก จะมีจำนวนเพียงพอสำหรับการหักคาธรรมเนียมดังกลาวจนครบถวน 

17.4 คาธรรมเนียมอื่นๆ ในการใชบริการบัญชีเงินฝากออมทรัพย ทีทีบี วันแบงก ใหเปนไปตามประกาศเรื่อง อัตราคาธรรมเนียมของธนาคาร 

17.5 อัตราดอกเบ้ียเงินฝากเปนไปตามประกาศธนาคาร และธนาคารจายดอกเบี้ยใหปละ 2 ครั้ง คือเดือนมิถุนายนและเดือนธนัวาคม โดยหักภาษี

ดอกเบ้ียเงินฝาก ณ ที่จายตามหลักเกณฑของกรมสรรพากร 

17.6 ttb one bank – basic pack สำหรับลูกคาที่เปดบัญชีกอนวันที่ 1 สิงหาคม 2556 และลูกคาไมสามารถเปดบัญชีใหม  ต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม 

2556 เปนตนไป 

18 บัญชีธุรกิจออมทรัพย ทีทีบี เอสเอ็มอีวันแบงก (ttb sme one bank) มีเงื่อนไขดังนี ้

18.1 เปนเงินฝากประเภทออมทรัพย สำหรับกลุมลูกคาธุรกิจที่เปน SME  ครอบคลุมทั้ง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล สถาบันที่ไมแสวงหากำไร ไดแก 

สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน (โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย) และรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการในรูปบริษัทจำกัด ไมรวมสถาบันการเงิน 

และผูมีถิ่นฐานอยนูอกประเทศ 

18.2 เปดบัญชีขั้นต่ำครั้งแรก 0 บาท  และไมกำหนดฝากเงินขั้นต่ำครั้งแรก  

18.3 ในการเปดบัญชีธุรกิจออมทรัพย ทีทีบี เอสเอ็มอีวันแบงก จะตองเปดคกูับบัญชีธรุกิจกระแสรายวัน ทีทีบี เอสเอ็มอีวันแบงก เพื่อใหบัญชีธุรกิจ

กระแสรายวัน ทีทีบี เอสเอ็มอีวันแบงก ไดรับสิทธิประโยชนในการใชบริการตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด  

18.4 คาธรรมเนียมอ่ืนๆ ในการใชบริการบัญชีเงินฝากออมทรัพย ใหเปนไปตามประกาศเรือ่ง อัตราคาธรรมเนียมของธนาคาร 

18.5 อัตราดอกเบ้ียเงินฝากเปนไปตามประกาศธนาคาร และธนาคารจายดอกเบี้ยใหปละ 2 ครั้ง คือเดือนมิถุนายนและเดือน ธันวาคม โดยหักภาษี

ดอกเบ้ียเงินฝาก ณ ที่จายตามหลักเกณฑของกรมสรรพากร 

19 บัญชีออมทรัพย ทีทีบี คอรปอเรทลิควิดิตี้ (ttb corporate liquidity account) มีเงื่อนไขดังนี ้

19.1 เปดบัญชีครั้งแรกตั้งแต  500 บาท ขึ้นไป 

19.2 อัตราดอกเบ้ียตามประกาศธนาคาร  

19.3 ธนาคารจะคำนวณดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือเม่ือสิ้นวันเปนรายวันตามจำนวนเงินฝากที่ธนาคารกำหนด                      

ตัวอยางเชน จำนวนเงินฝากออมทรัพยต่ำกวา 10 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เทากับ 0.125% ถาจำนวนเงินฝากออมทรัพย 

ตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป อัตราดอกเบ้ียเงินฝากเทากับ 1.00% โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบ้ีย 1.00% ทั้งจำนวนในระยะเวลาที่                     

เงินฝากออมทรัพยนั้นมีจำนวนเงินฝากตั้งแต 10 ลานบาท แตถาในระยะเวลาที่จำนวนเงินฝากต่ำกวา 10 ลานบาท ธนาคารจะ            

คำนวณดอกเบี้ย 0.125% ทั้งจำนวน เปนตน 

19.4 ธนาคารจายดอกเบี้ยปละ 2 ครั้ง ภายในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม สำหรับการหักภาษี ณ ที่จาย สำหรับรายไดดอกเบ้ีย           

ปฏิบัติตามหลักเกณฑของกรมสรรพากร 

20 บัญชีออมทรัพย ทีทีบี แคชคอนเซ็นเทรชัน (ttb cash concentration account) มีเงื่อนไขดังนี้ 

20.1 เปดบัญชีครั้งแรกตั้งแต  500 บาท ขึ้นไป 

20.2 อัตราดอกเบ้ียตามประกาศธนาคาร 

20.3 บัญชีออมทรัพย ทีทีบี แคชคอนเซ็นเทรชัน มี 2 ประเภท คอื ประเภทมี สมุดคฝูากและประเภทไมมีสมุดคฝูาก สำหรับประเภท               

ไมมีสมุดคฝูาก ผฝูากเงินจะไดรับ Statement เปนรายเดอืน เพ่ือใชเปนหลักฐานแทน 

20.4 ธนาคารจายดอกเบี้ยปละ 2 ครั้ง ภายในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม สำหรับการหักภาษี ณ ที่จายสำหรับรายไดดอกเบ้ีย             

ปฏิบัติตามหลักเกณฑของกรมสรรพากร 
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   เงือนไขเงินฝากและการจ่ายดอกเบยี (ต่อ) 

21 บัญชี ทีทีบี ออลลฟรี (ttb all free) มีเงื่อนไขดังนี้ 

21.1 เปนบัญชีเงินฝากสำหรับลูกคาบุคคลธรรมดาเทานั้น ไมอนุญาตใหเปดเปนบัญชีชื่อรวม และ/หรือ/เพ่ือ/โดย 

21.2 การเปดบัญชีครั้งแรก ไมกำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 

21.3 สิทธิประโยชนที่ผฝูากเงินจะไดรับ ไดแก ความคมุครองการประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล และ การทำธุรกรรมฟรี (ไมมีคาธรรมเนียม)     

แบบไมจำกัดจำนวนครั้ง สำหรับการทำธุรกรรมดังตอไปนี้   

21.3.1 การโอนเงินระหวางบัญชีของธนาคารทหารไทยธนชาต(ท้ังผโูอนและผูรับโอน) ท่ีสาขาของธนาคาร, เครื่อง ATM, เครื่องรับฝากเงินสด

อัตโนมัติ (CDM), ttb contact center 1428, ทีทีบี อินเทอรเน็ตแบงกกิ้ง และ แอปพลิเคชั่น ttb touch 

21.3.2 การถอนเงินสด, การฝากเงินสด  และสอบถามยอดเงินคงเหลือ  ท่ีเครื่อง ATM และเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัต ิ(CDM) ของธนาคาร 

21.3.3 การถอนเงินสด  และสอบถามยอดเงินคงเหลือ  ที่เครื่อง ATM ตางธนาคารภายในประเทศไทยที่มีสัญลักษณ  ATM Pool 

21.3.4 ถอนเงินสดผานเครื่อง EDC ที่ตัวแทนรับถอนเงินสูงสุด 20,000 บาท/ บัญชี/ วัน 

21.3.5 การโอนเงินระหวางธนาคารแบบทันที (Online Retail Funds Transfer : ORFT) ที่เครื่อง  ATM, เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) 

ของธนาคาร, เครื่อง ATM ตางธนาคารภายในประเทศไทยที่มีสญัลักษณ  ATM Pool และผานชองทาง ทีทีบี อินเทอรเน็ตแบงกกิ้ง และ 

แอปพลิเคชั่น ttb touch  

21.3.6 การโอนเงินระหวางธนาคารแบบ 1 วนัทำการ (SMART) ผานชองทาง ทีทีบี อินเทอรเน็ตแบงกกิ้ง และ แอปพลิเคชั่น ttb touch 

21.3.7 การชำระคาสาธารณูปโภค / คาสินคาและบริการ (Bill Payment) ท่ีเครื่อง ATM, เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM), ทีทีบี 

อินเทอรเน็ตแบงกกิ้ง และ แอปพลเิคช่ัน ttb touch 

21.3.8 การใชบริการหักบัญชีอัตโนมัติชำระคาสินคาและบริการ (direct debit) 

21.3.9 การชำระคาสินคาและบริการผาน EPAYS (E-Payment) 

21.3.10  ความคุมครองและสิทธิประโยชนของบริการบัญชี ทีทีบี ออลลฟรี จะคมุครองเฉพาะผขูอใชบริการท่ีเปดบัญชีในนามบุคคลธรรมดา 

อายุตั้งแต 15 ป ขึ้นไป แตไมเกิน 70 ป   โดยไมเปนบัญชีรวม และมีจำนวนยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี ไมนอยกวา 5,000 บาท 

21.3.11 ผขูอใชบริการจะไดรับความคุมครองการประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล ซึ่งคมุครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ

ซึ่งทำใหเกิดการบาดเจ็บทางรางกาย การเสียชีวติสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงเสียงการพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพถาวร แตไม

รวมถึงการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำรายรางกาย การขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนตและไมรวมคารักษาพยาบาล 

21.3.12  จำนวนเงินหรือคาสินไหมทดแทนที่ผูขอใชบริการไดรับความคมุครองตามขอ 21.3.10 เทากับ 20 เทา ของยอดเงินฝากคงเหลือใน บัญชี 

ทีทีบี ออลลฟรี 1 วัน กอนวันเกิดอุบัตเิหตุ สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงเสียง การพูดออกเสียง หรือ ทุพพลภาพถาวร  สูงสุดไมเกิน 

3,000,000 บาทตอป 

21.3.13  ความคุมครองและสิทธิประโยชนของบริการบัญชี ทีทีบี ออลลฟรี ที่ไดรับเปนไปตามบันทึกขอตกลงและเงื่อนไขการใชบริการบัญชี ทีที

บี ออลลฟรี ที่ผขูอใชบริการไดรับไวเปนหลักฐาน ณ วันที่ขอใชบริการ 

21.3.14  สำหรับสิทธคิวามคมุครองคารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ผฝูากเงินจะไดรับความคมุครองคารักษาพยาบาล 3,000 บาท   ตออุบัติเหตุ 

ตอครั้ง ตามเงื่อนไขความคุมครองคารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ รับประกันภัยโดย บมจ.ธนชาตประกันภัย  โดยศกึษารายละเอียด

เพิ่มเตมิไดที่ www.ttbbank.com 

21.4 คาธรรมเนียมอื่น ๆ จากการใชบริการบัญชี ทีทีบี ออลล ฟรี  นอกเหนือจากธุรกรรมท่ีถูกระบุไวในขอ 21.3.1 - 21.3.8   ใหเปนไปตาม

ประกาศอัตราคาธรรมเนียมของธนาคาร    

21.5 กรณีผฝูากเงินตองการสมัครใชบริการบัตรเดบิตของธนาคาร  จะตองชำระคาธรรมเนียมการใชบริการตามประกาศของธนาคาร     

 

 

 

 

 

13/22 



 

  

 เงือนไขเงินฝากและการจ่ายดอกเบีย (ต่อ) 

21.6 ธนาคารจะหักคาธรรมเนียมขอออกบัตรเดบิต ทีทีบี ออลล ฟรี จากบัญชี ทีทีบี ออลล ฟรี โดยอัตโนมัติ ในเดือนถัดไปจากเดือนท่ีออกบัตร 

เพื่อชำระคาธรรมเนียมการออกบัตรในแตละครั้งตามอัตราที่ธนาคารประกาศกำหนด ผูฝากเงินตองคงเงินในบัญชีเงินฝากใหเพียงพอตาม 

จำนวนคาธรรมเนียม ทั้งน้ีธนาคารจะหักบัญชีเงินฝากของผูฝากเงินดังกลาวแบบเต็มจำนวน  

21.7 ธนาคารจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมรายปหลังจากการใชบัตรเดบิต ทีทีบี ออลล ฟรี ครบ 12 เดอืน โดยวิธีการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ 

ตามอัตราท่ีธนาคารประกาศกำหนดในเดือนที่ครบรอบการขอออกบัตรเดบิต โดยผฝูากเงินตกลงวาจะคงเงินในบัญชีเงินฝากใหเพียงพอตาม

จำนวนคาธรรมเนียม ทั้งน้ีธนาคารจะหักบัญชีเงินฝากของผูฝากเงินดังกลาวแบบเต็มจำนวน  

21.8 หากธนาคารไมสามารถหักคาธรรมเนียมขอออกบัตร หรือ คาธรรมเนียมรายปบัตรเดบิต ทีทีบี ออลล ฟรี จากบัญชีเงินฝากของผูฝากเงินได

ครบจำนวน ธนาคารจะระงับการใชงานบัตรชั่วคราว หรือ ยกเลิกการใหบรกิารบัตรดังกลาว จนกวาผฝูากเงินจะชำระคาธรรมเนียมบัตรคงคาง

ไดครบจำนวน โดยผูฝากเงินตองปฏิบัติตามขอกำหนดและเงื่อนไขในการใชบัตรเดบิตที่ธนาคารกำหนด 

21.9 ผฝูากเงินที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพยอยูกับธนาคาร(ตามประเภทที่ธนาคารกำหนด)สามารถเปลี่ยนผลิตภัณฑเงินฝากออมทรัพยเดิม เปนบัญชี 

ทีทีบี ออลล ฟรี ได โดยใหถือวาเงื่อนไขหรือสิทธิพิเศษที่ผูฝากเงินไดรับจากผลิตภัณฑเงินฝากออมทรัพยเดิมสิ้นสุดลงทันที 

21.10 หากธนาคารมีขอสงสัยวาการเปดบัญชีเงินฝากของผฝูากเงินเปนไปโดยไมสุจริตธนาคารมีสิทธิระงับการเดนิบัญชีและ/หรือปดบัญชี 

เงินฝากของผูฝากเงินไดโดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของธนาคาร 

22 บัญชีพื้นฐาน (puentarn account) มีเงื่อนไขดังนี ้ 

22.1 การเปดบัญชีครั้งแรกไมกำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ โดยชื่อบัญชีเงินฝากตองเปนชื่อบุคคลท่ีเปนเจาของบัญชี บุคคลธรรมดาท่ีมี  

สัญชาติไทย อายุต้ังแต 65 ปขึ้นไป (ณ วันที่เปดบัญชี) หรือ บุคคลธรรมดาที่ถือบัตรสวัสดกิารแหงรัฐรวมกับบัตรประชาชน 

(หรือเอกสารแสดงตนอื่นประกอบการเปดบัญชีตามที่ธนาคารกำหนด) และธนาคารไมอนุญาตใหใชนามแฝงในการเปดบัญชี และไม

อนุญาตใหเปดบัญชีแทนผูอื่น หรือใหผอูื่นมาใชบัญชี 

22.2 ผฝูากเงิน 1 ราย สามารถเปดบัญชีเพื้นฐาน ไดเพียง 1 บัญชีเทานั้น (ทุกสาขารวมกัน) 

22.3 ผฝูากเงิน มีสิทธิสมัครใชบริการบัตรเดบิตของธนาคาร โดยตองปฏิบัติตามขอตกลงการใชบริการบัตรเดบิตของธนาคาร กรณีท่ีผ ู     

ฝากเงินสมัครใชบริการบัตรเดบิตของธนาคาร คกูับบัญชีเพ้ืนฐาน ผฝูากเงินจะไดรับยกเวนคาธรรมเนียมแรกเขา คาธรรมเนียมรายป 

และคาธรรมเนียมตออายุบัตรเดบิต สำหรับคาธรรมเนียมออกบัตรทดแทน กรณีบัตรเดบิตชำรุดหรือสูญหาย ธนาคารจะเรียกเก็บตาม

อัตราที่ธนาคารประกาศกำหนด 

22.4 บัญชีพ้ืนฐาน ไมมีคาธรรมเนียมในการรักษาบัญชี จนกวาผูฝากเงินปฏิบัติผิดเงื่อนไขทำใหบัญชีถูกเปลี่ยนสถานะเปนบัญชี ทีทีบี เบสกิ 

22.5 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงสถานะผลิตภัณฑบัญชีพ้ืนฐาน เปนบัญชี ทีทีบี เบสิก โดยธนาคารจะแจงใหผฝูากเงินทราบลวงหนาไม

นอยกวา 30 วัน และใหถือวาสิทธิพิเศษของบัญชีพ้ืนฐาน ไดสิ้นสุดลงทันที เมื่อเขาเงื่อนไขขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้  

22.5.1 บัญชีพ้ืนฐานไมมีการเคลื่อนไหวติดตอกันเกิน 3 ป โดยธนาคารจะสงจดหมายแจงสถานะบัญชีไมเคลื่อนไหวทุกสิ้นป            

เปนเวลา 3 ป ติดตอกัน โดยในปที่ 3 ธนาคารจะแจงการเปลี่ยนสถานะบัญชีจากบัญชีพื้นฐาน เปนบัญชี ทีทีบี เบสิก 

22.5.2 บัญชีพ้ืนฐาน มียอดเงินฝากเฉลี่ยคงเหลือในแตละเดอืนเกินกวา 50,000 บาท 

22.5.3 บัญชีพ้ืนฐาน มียอดเงินรวมเขาบัญชี หรือ ยอดเงินรวมออกจากบัญชี เกินกวา 50,000 บาทตอเดือน 

22.5.4 ผฝูากเงินขาดคณุสมบัติในการเปนผูมีสิทธิเปดบัญชีพื้นฐานตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกำหนด 

22.6 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการปดบัญชีพื้นฐาน ในกรณีที่ผูฝากเงินไมทำธุรกรรมการฝากเงินนับตั้งแตวันที่เปดบัญชี                         

โดยยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีเปนศูนยบาทเปนระยะเวลา 360 วัน ติดตอกัน หรือมีการทำธุรกรรมทางการเงิน                         

แตเงินในบัญชีเปนศูนยบาทติดตอกันครบ 395 วัน 

22.7 หากธนาคารขอสงสัยวาการเปดบัญชีเงินฝากของผูฝากเงินเปนไปโดยไมสุจริต ผูฝากเงินยินยอมใหธนาคารมีสิทธิระงับ                  

การเดนิบัญชีและ/หรือปดบัญชีเงินฝากของผฝูากเงินไดโดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของธนาคาร 
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 เงือนไขเงินฝากและการจ่ายดอกเบีย (ต่อ) 

22.8 ผฝูากเงินจะไดรับดอกเบี้ยตามประกาศอัตราดอกเบ้ียบัญชีพ้ืนฐาน (ถามี) โดยธนาคารกำหนดระยะเวลาการจายดอกเบี้ย                  

ปละ 2 ครั้ง คือเดือนมิถุนายนและธันวาคม และหักภาษี ณ ที่จาย 15% ของรายไดดอกเบ้ียที่ไดรับ ยกเวนหักภาษี ณ ที่จาย          

15% ในกรณีดอกเบ้ียที่ไดรับรวมทุกธนาคารไมเกิน 20,000 บาทตอป ตามหลักเกณฑของกรมสรรพากร 

22.9 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและขอตกลงการใชบริการน้ี ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได โดยธนาคารจะ 

         ประกาศใหทราบ ณ ที่ทำการของธนาคาร 

23 บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำท่ัวไป  3 , 6  , 12 , 24  และ 36 เดือน  มีเงื่อนไขดังนี ้

23.1 บัญช ีทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป ประเภท 3 , 6 ,12 ,24 เดือน และ 36 เดือน สำหรับลูกคาทุกประเภท ยกเวน ผูมีถิ่นฐาน อยนูอก

ประเทศที่เปน บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ไมสามารถเปดบัญชีใหม และฝากเพ่ิมในบัญชีเดิมได  

23.1.1 การเปดบัญชีครั้งแรกและฝากครั้งตอไปขั้นต่ำตั้งแต 1,000 บาทขึ้นไป                                                                                                       

23.1.2 บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป ประเภท 3, 6,12 เดือน การถอนเงินตน สามารถถอนเงินเพียงบางสวนได                         

บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป ประเภท 24 และ 36 เดือน การถอนเงินตนตองถอนเต็มจำนวนของเงินที่ฝากในแตละรายการ 

จะถอนเงินเพียงบางสวนไมได  

23.1.3 การถอนเงินท่ีสาขาเจาของบัญชี และการถอนเงินตางสาขา ถอนไดไมจำกัดจำนวน 

23.1.4 อัตราดอกเบ้ียเงินฝากเปนไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยสำหรับบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป ประเภท 3 ,6,12,24            

และ 36 เดือน  

- ธนาคารจายดอกเบี้ยบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป ประเภท 3,6 ,12 เดือน โดยจายดอกเบี้ยแบบทบตนพรอมหักภาษี ณ ที่จาย 

- ธนาคารจายดอกเบี้ยบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป ประเภท 24 เดือน และ 36 เดือน เปนราย 3 เดอืนโดยโอนดอกเบ้ียเงินฝาก

เขาบัญชีงินฝากออมทรัพย หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่ลูกคาแจงความประสงคไวในวันท่ีเปดบัญชีเงินฝาก พรอมหัก

ภาษี ณ ที่จาย   

23.1.5 กรณีถอนเงินฝากเมื่อครบกำหนด สามารถถอนเงินและปดบัญชีในวันที่เงินครบกำหนดไดทุกสาขาท่ัวประเทศ 

23.1.6 กรณีถอนเงินกอน 3 เดือนธนาคารไมจายดอกเบี้ย กรณีถอนกอนครบกำหนด โดยฝากตั้งแต 3 เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝาก 

ธนาคารจะจายดอกเบีย้ตามระยะเวลาที่ฝากไวจริง ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบัญชี ทีทีบี เบสกิ ที่ประกาศใช ณ วันท่ี    

รับฝากสำหรับลูกคาประเภทเดียวกัน และหัก ภาษี ณ ที่จาย 

23.1.7 กรณีถอนเงินฝากกอนครบกำหนด  สำหรับบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป ประเภท 24 เดือน และ 36 เดือน และ               

ไดมีการจายดอกเบี้ยไปแลวเกินกวาดอกเบ้ียที่มีสิทธิไดรับ ลูกคาจะไดรับเงินคนืต่ำกวายอดเงินที่ฝาก  

23.1.8 โดยลูกคาจะไดรับเงินคืนทั้งสิ้น = เงินตน + ดอกเบี้ยที่คำนวณไดตามเกณฑ (ถามี) – ดอกเบ้ียที่ลูกคาไดรับตามเงื่อนไข          

การฝากกอนหักภาษี ทั้งนี้ลูกคาตองเปนผูดำเนินการ  ขอคืนเงินภาษีหัก ณ ที่จายจากกรมสรรพากรดวยตนเอง 

23.1.9 เงินฝากประจำทั่วไป สามารถใชเปนหลักทรัพยค้ำประกันสินเชื่อกับธนาคารได ยกเวน บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป   

ประเภท 24 และ 36 เดือน 

24 บัญชีเงินฝากประจำ ทีทีบี ธนกิจ (ttb corporate premiere) มีเง่ือนไขดังนี ้   

24.1 เปนเงินฝากประจำประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนดไวในใบรับฝาก 

24.2 เปดบัญชีตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไป หรือตามท่ีธนาคารกำหนดไวในเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประจำทีทีบีธนกิจ 

24.3 อัตราดอกเบ้ียเงินฝากตามประกาศธนาคาร   

24.4 กรณีฝากเงินครบกำหนด หากลูกคาไมมาติดตอระบบจะทำการตออายุ และนำเงินตนพรอมดอกเบ้ียสุทธ ิ(ภายหลังหักภาษี ณ  

         ที่จาย) ฝากเขาบัญชีเงินฝากประจำตามประเภทระยะเวลาเดิมโดยอัตโนมัต ิ

24.5 กรณีลูกคาตองการโอนดอกเบี้ยเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย / กระแสรายวัน หรือใหธนาคารออกแคชเชียรเช็ค ณ วันที่เปด 

           บัญชีลูกคาตองแจงความประสงคกับธนาคารไวกอน (การจายแคชเชียรเช็คตองเปนประเภท “A/C PAYEE ONLY” และ ระบุ  

           ชื่อผรูับเงนิใหชัดเจน) 

24.6 การจายดอกเบี้ยเงินฝากประจำ กรณีฝากครบกำหนดตามสัญญาจายดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ฝากไวจริงในอัตราดอกเบี้ย 
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 เงือนไขเงินฝากและการจ่ายดอกเบีย (ต่อ) 

เงินฝาก ณ วันที่ฝาก (ระบุไวในใบรับฝาก) และหักภาษีหัก ณ ที่จายตามหลักเกณฑที่กำหนด กรณีถอนกอนครบกำหนด  ธนาคารไมจายดอกเบี้ย 

25 บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำ โฟลตติ้ง มีเงื่อนไขดังนี ้

      (สำหรับลูกคาที่เปดบัญชีกอนวันที่ 5 ตุลาคม 2554) 

25.1  เปนเงินฝากประจำบุคคลธรรมดาประเภท 12, 24 และ 36 เดือน 

25.2  ลูกคาเปดบัญชีเงินฝากครั้งแรก 100,000 บาทขึ้นไป และการฝากเพิ่มแตละรายการไมต่ำกวา รายการละ 100,000 บาท 

25.3  ธนาคารจายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยการโอนดอกเบ้ียเงินฝากเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย ตามที่ลูกคาแจงความประสงคไว 

 ตั้งแตวันที่เปดบัญชีพรอมหักภาษี ณ ที่จาย 

25.4  เมื่อเงินฝากครบกำหนด ธนาคารจะตออายุเงินฝากแบบอัตโนมัติ กรณีถอนกอน 3 เดือน ธนาคารจะไมจายดอกเบี้ยเงินฝาก    

             และกรณีถอนภายหลัง 3 เดือนแตไมครบกำหนด ธนาคารจายดอกเบี้ยเงินฝากเทากับอัตราดอกเบี้ยญชี ทีทีบี เบสิก 

   พรอมหักภาษี ณ ที่จายและกรณีที่ธนาคารจายดอกเบี้ยเงินฝากลวงหนา (จายราย 3 เดือน)  มีจำนวนมากกวาจำนวนท่ีตอง 

   จายจริง ณ วันที่ถอนกอนครบกำหนด ธนาคารจะหักเงินคนืเทากับสวนตางระหวางดอกเบ้ียที่ไดรับกับดอกเบี้ยท่ีจายไปแลวกอน  

              หักภาษี ณ ที่จาย  

25.5 การหักภาษี ณ ที่จายรายไดดอกเบ้ียเงินฝาก ธนาคารจะดำเนินการตามอัตราที่กรมสรรพากรกำหนด 

25.6  ลูกคาไมสามารถเปดบัญชีใหม และฝากเพ่ิมในบัญชีเดิมได  ตั้งแตวันที่ 5 ตุลาคม 2554 เปนตนไป 

26 บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำอัพ แอนด อัพ (ttb up and up term deposit account) มีเงื่อนไขดังนี้ 

26.1 เงินฝากประจำ ประเภท  24  เดือน    

26.2 ลูกคาบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย รวมถึงลูกคาบุคคลธรรมดา ซึ่งเปนชาวตางชาติท่ีมีถิ่นท่ีอยใูนประเทศ หรือไดรับอนุญาตให       

ทำงานในประเทศ หรือสถาบันสาธารณกุศลที่ไมมวีัตถุประสงคเพื่อแสวงหากำไร ไดแก สมาคม สโมสร และมูลนิธิท่ีเสียภาษ,ี วัด   

สภากาชาด   สมาคม   มูลนิธิ   โบสถคริสต   มัสยิด  พรรคการเมือง, องคกรสาธารณกุศลตางๆ ที่ไดรับการยกเวนภาษ,ี  

 สภาอุตสาหกรรม  และองคการมหาชนที่มีกฎหมายจัดต้ังเฉพาะโดยไมมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหากำไร (กลุมลูกคาสถาบันท่ีไม                

แสวงหากำไร ไมสามารถเปดบัญชีใหม ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เปนตนไป) 

26.3 ลูกคาจะไดรับอัตราดอกเบ้ียตามประกาศอัตราดอกเบ้ียสำหรับบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำ อัพ แอนด อัพ ณ  วันที่ฝากเงิน  โดยอัตรา

ดอกเบ้ียจะเพ่ิมสูงขึ้นทุกๆ 6 เดอืน   

26.4 เปดบัญชีครั้งแรก 100,000 บาท  และฝากเพ่ิมครั้งตอไป 100,000 บาท ทั้งการฝากครั้งแรกและครั้งตอไป ตองมียอดรวมกันไมเกิน 

200,000,000 บาท ตอราย มีผลตั้งแต วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  

26.5 ลูกคาฝากเงินไดทุกสาขาทั่วประเทศ   

26.6 การถอนเงินฝากเม่ือครบกำหนดสามารถถอนเงินและปดบัญชีในวันที่เงินฝากครบกำหนดไดทุกสาขาทั่วประเทศ   

26.7 การถอนเงินกอนครบกำหนดลูกคาตองถอนท้ังจำนวน (รายการท่ีฝาก) จะถอนเพียงบางสวนไมได  โดยลกูคาจะไดรับดอกเบ้ียตาม

ระยะเวลาในเดือนที่ถอน  และตามประกาศอัตราดอกเบ้ีย  ณ  วันที่ฝากเงินพรอมหักภาษี ณ ที่จาย 

26.8 ธนาคารจายดอกเบี้ยบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำอัพ แอนด อัพ เปนราย 3 เดือนพรอมหักภาษี ณ ที่จายตามหลักเกณฑที่กรมสรรพากร

กำหนดและโอนดอกเบ้ียเงินฝากเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย  หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่ลูกคาแจงความประสงคไวในวันที่เปด

บัญชีเงินฝาก 

26.9 เมื่อบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำอัพ แอนด อัพ ครบกำหนด ธนาคารจะโอนทั้งเงินฝากและดอกเบี้ยเงินฝากเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย    

หรือบัญชเีงินฝากกระแสรายวันที่ลูกคาแจงความประสงคไวในวันที่เปดบัญชี 

26.10  บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำอัพ แอนด อัพ ไมสามารถใชเปนหลักทรัพยค้ำประกันสินเชื่อกับธนาคาร 

27 บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำดอกเบี้ยดวน (ttb quick Interest term deposit account) มีเงื่อนไขดังนี ้

27.1  เงินฝากประจำ ประเภท  3 เดือน 12 เดือน 

27.2  สำหรับลูกคาบุคคลธรรมดา รวมถึงลูกคาบุคคลธรรมดา ซึ่งเปนชาวตางชาติที่มีถิ่นที่อยูในประเทศ หรือไดรับอนุญาตใหทำงาน 
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 เงือนไขเงินฝากและการจ่ายดอกเบีย (ต่อ) 

        ในประเทศ หรือ สถาบันสาธารณกุศลท่ีไมมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหากำไร ไดแก สมาคม สโมสร และมูลนิธิท่ีเสียภาษ,ี วัด  สภากาชาด   สมาคม   

มูลนิธิ   โบสถคริสต   มัสยิด   พรรคการเมือง, องคกรสาธารณกุศลตางๆ ที่ไดรับการยกเวนภาษี, สภาอุตสาหกรรม และองคการมหาชนท่ีมี

กฎหมายจัดตั้งเฉพาะโดยไมมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหากำไร (กลมุลูกคาสถาบันท่ีไม แสวงหากำไร ไมสามารถ        เปดบัญชีใหม ตั้งแตวันที 1 

มิถุนายน 2563 เปนตนไป ) 

27.3 สำหรับลูกคาสถาบันการศกึษาเอกชนที่เปนนิติบุคคล (โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย) หรือ สถาบันการศกึษาของรัฐบาล                   

ไมสามารถเปดบัญชีใหม และฝากเพ่ิมในบัญชีเดิมได 

27.4  การเปดบัญชีครั้งแรกและฝากเพิ่มครั้งตอไปขั้นต่ำตั้งแต 10,000 บาทขึ้นไป และยอดเงินฝากรวมทั้งบัญชีเดี่ยวและบัญชีรวม 

            ตองมียอดรวมกัน ไมเกิน 50,000,000 บาท ตอรายลูกคา ตอระยะเวลาฝาก 

27.5  การถอนเงินตนใหถอนเต็มจำนวนของเงินที่ฝากในแตละรายการจะถอนเงินเพียงบางสวนไมได 

27.6  การถอนเงินฝากเม่ือครบกำหนดสามารถถอนเงินและปดบัญชีในวันที่เงินฝากครบกำหนดไดทุกสาขาท่ัวประเทศ 

27.7  อัตราดอกเบ้ียเงินฝากเปนไปตามประกาศอัตราดอกเบ้ียสำหรับบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำดอกเบ้ียดวน  

27.8  กรณีถอนเงินรายการใดกอนครบกำหนด 3 เดือน นับจากวันท่ีฝาก ธนาคารไมจายดอกเบี้ยสำหรับรายการน้ัน 

27.9 กรณีถอนเงินรายการใดกอนครบกำหนดการฝาก โดยฝากตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไวจริงในอัตรา

ดอกเบ้ียเงินฝากประเภทบัญชี ทีทีบี เบสิก ที่ประกาศใช  ณ  วันที่รับฝากสำหรับลูกคาประเภทเดยีวกันพรอมหักภาษี ณ ที่จาย 

27.10 กรณีถอนเงินรายการใดกอนครบกำหนด  และไดมีการจายดอกเบี้ยไปแลวเกินกวาดอกเบ้ียที่มีสิทธิไดรับ ลูกคาจะไดรับเงินคืนต่ำกวา

ยอดเงินที่ฝาก โดยลกูคาจะไดรับเงินคืนทั้งสิ้น = เงินตน + ดอกเบี้ยที่คำนวณไดตามเกณฑ (ถามี) – ดอกเบ้ียที่ลูกคาไดรับตามเงื่อนไขการ

ฝากกอนหักภาษี ทั้งนี้ลูกคาตองเปนผดูำเนินการขอคืนเงินภาษีหัก ณ ที่จายจากกรมสรรพากรดวยตนเอง 

27.11 ธนาคารจายดอกเบี้ยบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำดอกเบ้ียดวน ใหแกลูกคาในวันที่ 7 นับจากวันท่ีฝากเงิน โดยโอนดอกเบี้ยเงินฝากเขา

บัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่ลูกคาแจงความประสงคไวในวนัที่เปดบัญชีเงินฝาก พรอมหักภาษี ณ ที่

จาย 

27.12 เมื่อบัญช ีทีทีบี เงินฝากประจำดอกเบ้ียดวน ครบกำหนด ธนาคารจะดำเนินการตออายุเงินฝากใหอัตโนมัติ โดยตออายุเปนบัญชี 

ทีทีบี เงินฝากประจำดอกเบ้ียดวน ประเภทเดิม 

27.13  บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำดอกเบ้ียดวน  ไมสามารถใชเปนหลักทรัพยค้ำประกันสินเชื่อกับธนาคาร 

28 บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำถอนอิสระ (ttb freedom account) มีเงื่อนไขดังนี ้

  (สำหรับลูกคาที่เปดบัญชีกอนวันที่ 12 กรกฎาคม 2556) 

28.1 เงินฝากประจำ ประเภท 24 เดือน    

28.2 ลูกคาบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย รวมถึงลูกคาบุคคลธรรมดา ซึ่งเปนชาวตางชาติท่ีมีถิ่นท่ีอยใูนประเทศ หรือไดรับอนุญาติใหทำงานใน

ประเทศ 

28.3 เปดบัญชีครั้งแรก 500,000 บาทขึ้นไป และรายการฝากเพ่ิมแตละครั้ง ขั้นต่ำ 100,000 บาทขึ้นไป 

28.4 ลูกคาฝากเงินไดทุกสาขาท่ัวประเทศ  

28.5 การถอนเงินฝากเม่ือครบกำหนดสามารถถอนเงินและปดบัญชีในวันที่เงินฝากครบกำหนดไดทุกสาขาท่ัวประเทศ  

28.6 ลูกคาสามารถถอนเงินตนเพียงบางสวนได  

28.7 กรณีที่ลกูคาตองการถอนเงินกอนครบกำหนดการฝาก ในสวนของยอดเงินท่ีถอน ธนาคารจะจายดอกเบี้ยในอัตราครึ่งหนึ่งของ        

อัตราดอกเบ้ียบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำถอนอิสระ ณ วันที่ฝากเงินพรอมหักภาษี ณ ที่จาย 

28.8 ธนาคารจะจายดอกเบี้ยบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำถอนอิสระใหลูกคาเมื่อเงินฝากครบกำหนด พรอมหักภาษี ณ ที่จาย ตาม 

   หลักเกณฑที่กรมสรรพากรกำหนด 
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28.9 เมื่อบัญชี บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำถอนอิสระครบกำหนด ธนาคารจะดำเนินการตออายุเงินฝากดังกลาวใหอัตโนมัติ ซึ่งธนาคารจะตอ

อายุใหเปนบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำถอนอิสระประเภทเดิม 

28.10  บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำถอนอิสระ ไมสามารถใชเปนหลักทรัพยค้ำประกันสินเชื่อกับธนาคาร  

28.11  ลูกคาไมสามารถเปดบัญชีใหม และฝากเพ่ิมในบัญชีเดิมได  ตั้งแตวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 เปนตนไป 

29 บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำเอ็กซคลูซีฟ (ttb exclusive term deposit account) มีเงื่อนไขดังนี้ 

29.1 สำหรับลูกคาธนบดีธนกิจที่เปนบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย รวมถึงลูกคาบุคคลธรรมดา ซ่ึงเปนชาวตางชาติท่ีมีถิ่นท่ีอยใูน  ประเทศ 

หรือไดรับอนุญาตใหทำงานในประเทศเทานั้น 

29.2 การเปดบัญชีครั้งแรกและฝากเพ่ิมแตละครั้ง ขั้นต่ำตั้งแต 500,000 บาทขึ้นไป และยอดเงินฝากรวมท้ังบัญชีเดี่ยว และ/หรือบัญชีรวม 

ตองมียอดรวมกันไมเกิน 50,000,000 บาทตอรายลูกคา 

29.3 ลูกคาสามารถถอนเงินและปดบัญชีในวันที่เงินฝากครบกำหนดไดทุกสาขาทั่วประเทศ 

29.4 การถอนเงินตนใหถอนเต็มจำนวนของเงินที่ฝากในแตละรายการ จะถอนเงินตนเพียงบางสวนไมได 

29.5 กรณีถอนเงินรายการใดกอนครบกำหนด โดยมีระยะเวลาการฝากไมถึง 3 เดอืนนับจากวันท่ีฝาก ธนาคารไมจายดอกเบี้ยสำหรับรายการ

นั้น 

29.6 กรณีถอนเงินรายการใดกอนครบกำหนด โดยมีระยะเวลาการฝากตั้งแต 3 เดอืนขึ้นไปนับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจายดอกเบี้ยตาม

ระยะเวลาที่ฝากไวจริงในอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก ประเภทบัญชี ทีทีบี เบสิก ที่ประกาศใช ณ วันที่รับฝากสำหรับลูกคาประเภทเดียวกัน

พรอมหักภาษี ณ ที่จาย 

29.7 ธนาคารจะจายดอกเบี้ยบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำเอ็กซคลซีูฟ ใหลูกคาเมื่อเงินฝากครบกำหนด โดยโอนดอกเบี้ยเงินฝากเขาบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามท่ีลูกคาแจงความประสงคไวในวันที่เปดบัญชีเงินฝากพรอมหักภาษี ณ ทีจ่าย 

29.8 ในกรณีที่ไมใชลูกคาธนบดีธนกิจอัตราดอกเบ้ียที่ไดรับเมื่อเงินฝากครบกำหนด จะเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำทั่วไปประเภท 6 

เดือนตามอัตราดอกเบ้ีย ณ วันที่ลูกคาเปดบัญชี พรอมหักภาษี ณ ที่จาย 

29.9 เมื่อบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำเอ็กซคลซีูฟ ครบกำหนด ธนาคารจะดำเนินการตออายุเงินฝากดังกลาวเปนผลิตภัณฑประเภทเดิมให

อัตโนมัติ 

29.10  บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำเอ็กซคลูซีฟ ไมสามารถใชเปนหลักทรัพยค้ำประกันสินเชื่อกับธนาคาร 

30 บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป 12 เดือน (โปรโมชันแคมเปญ “ฝากบัญช ีทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป 12 เดือน ยิ้มรับดอกเบี้ยสูง     

2.5% ตอป”) มีเง่ือนไขดังนี้ 

30.1 สำหรับลูกคาบุคคลธรรมดา ที่สมัครผลิตภัณฑประกันชีวิต ทีทีบี แฮปป ไลฟ โพรเทค ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 

2564 และกรมธรรมตองไดรับการอนุมัติภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เทานั้น 

30.2 คาเบ้ียประกันชีวิตข้ันต่ำ 30,000 บาทตอกรมธรรม โดยตองชำระคาเบ้ียประกันชีวิตแบบรายป สำหรับปแรก  

30.3 การพิจารณารับประกันภัยใหเปนไปตามเงื่อนไขของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   

30.4 ใหเปดบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำท่ัวไป 12 เดือน ไดตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 เทานั้น จำกัดจำนวน

เงินฝาก  ขั้นต่ำ 30,000 บาท และฝากสูงสุดไมเกิน 10 เทา ของคาเบ้ียประกันชีวิตปแรก กรณีไมตรงกับเงื่อนไขการฝากเงิน ธนาคารจะ

ปรับอัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากดังกลาวเทากับอัตราดอกเบี้ยบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำท่ัวไป 12 เดือนปกติ ตามประกาศอัตรา

ดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคาร ณ วันที่ฝาก 

30.5 กำหนดใหชื่อผูเปดบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป 12 เดือน ตองเปนชื่อเจาของกรมธรรม หรือชื่อผชูำระเบ้ียประกันชีวิต เทานั้น 

30.6 เงื่อนไขการจายดอกเบี้ย โปรโมชัน่แคมเปญ “ฝากบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป ประจำ 12 เดือน ยิ้มรับดอกเบี้ยสูง 2.5% ตอป” 

30.6.1 ธนาคารจะจายดอกเบี้ยบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป 12 เดือน สำหรับอัตราดอกเบ้ียพิเศษ 2.50% ตอป  
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30.6.2 เงื่อนไขการถอนกอนครบกำหนด และเงื่อนไขอื่น ๆ เปนไปตามเงื่อนไขเงินฝากบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป 12 เดือนปกติ 

ตามประกาศอัตราดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคาร  

30.6.3 กรณีขอยกเลิกกรมธรรมภายใน 12 เดือน นับจากวันที่กรมธรรมไดรับอนุมัติ ธนาคารจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินบัญชี ทีทีบี   

เงินฝากประจำทั่วไป 12 เดือน เปนอัตราดอกเบ้ียบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป 12 เดือนปกติ ณ วันที่ฝาก 

30.6.4 กรณีไมผานการพิจารณารับประกันชีวิตของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารจะปรับลด

อัตราดอกเบ้ียบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป 12 เดือน เปนอัตราดอกเบ้ียบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป 12 เดือนปกติ  ณ 

วันที่ฝาก 

30.6.5 อัตราดอกเบ้ีย และเงื่อนไขตาง ๆ เปนไปตามประกาศธนาคาร ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงธนาคารจะแจงใหผใูชบริการทราบผาน

สาขาธนาคารและผานทางเว็ปไซตของธนาคาร 

30.7 เมื่อยอดเงินฝากบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป 12 เดือน ครบกำหนดตามระยะเวลาฝาก ใหถือวาผูฝากตกลงตอเปนบัญชี ทีทีบี เงินฝาก

ประจำทั่วไป 12 เดือนปกติ โดยจะไดรับอัตราดอกเบ้ีย และเงื่อนไขตามท่ีธนาคารประกาศในขณะนั้น  

30.8 ผซูื้อควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครอง เงื่อนไข และขอยกเวนกอนตัดสินใจทำประกันชีวิตทุกครั้ง 

30.9 ผลิตภัณฑประกันชีวิตเปนของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  และธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด 

(มหาชน) เปนเพียงนายหนาประกันชีวิต และรบัผิดชอบในฐานะนายหนาเทานั้น 
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เงือนไขอืนๆ 

1. เงินฝากออมทรัพย และเงินฝากกระแสรายวันทุกประเภท อัตราดอกเบี้ยใหมจะมีผลใชบังคับนับแตวันที่เริ่มใช 

-  เงินฝากออมทรัพยทุกประเภท สำหรับหนวยงานทหาร ใหอัตราดอกเบ้ียรอยละ 0.05 ตอป 

2. เงินฝากออมทรัพย ttb electronic savings และ ttb salary account ใชอัตราดอกเบ้ียบัญชี ทีทีบี เบสิก ตามประกาศธนาคาร   

3. เงินฝาก ttb check plus ใหบริการรับฝากเฉพาะผฝูาก ttb check plus เดิม ที่เปดบัญชีกอนวันที่ 1 กันยายน 2547 โดยลูกคา 

จะไมไดรับดอกเบ้ียทุกวงเงินฝาก 

4. เงินฝากประจำสายสัมพันธ ธนาคารขอแจงปดการใหบริการเปดบัญชีใหม สำหรับบัญชีเงินฝากประจำสายสัมพันธประเภท 3, 6,12, 24 และ 

36 เดือน ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เปนตนไป 

4.1. สำหรับลูกคารายเดิมที่เปดใชบริการกอนวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 บัญชีเงินฝากประจำสายสัมพันธประเภท 3, 6, 12, 24 และ 

36 เดือน (ไมนับรวมบัญชีที่มีสถานะครบกำหนดแลว และลูกคาไมประสงคจะตออายุเงินฝาก) จะไดรับการเปลี่ยนแปลงประเภท

ผลิตภัณฑ เปนเงินฝากประจำทั่วไป ประเภท 3, 6 , 12 , 24 และ 36 เดือน โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ลูกคาจะไดรับสิทธิประโยชนตาม

ขอตกลงและเงื่อนไขการใชบริการผลิตภัณฑเงินฝากประจำทั่วไป ตั้งแตวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 เปนตนไป 

4.2. ยอดเงินฝากที่ยงัไมครบกำหนดการฝาก หลังจากทำการเปลี่ยนแปลงประเภทผลิตภัณฑ เปนเงินฝากประจำทั่วไปแลว ลูกคา ยังคง

ไดรับอัตราดอกเบี ้ยตามประกาศอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประจำสายสัมพันธเดิมจนกวาจะครบกำหนดการฝาก และเมื่อครบ

กำหนดการฝากธนาคารจะดำเนินการตออายุยอดเงินฝากตามระยะเวลาฝากเดิมใหอัตโนมัติ โดยไดรับดอกเบ้ียตามประกาศอัตรา

ดอกเบ้ียเงินฝากประจำทั่วไป ณ วันท่ีตออายุ 

4.3. ยอดเงินฝากที่ฝากเพ่ิมในบัญชีเดิม ลูกคาสามารถฝากเพ่ิมไดตั้งแตวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 เปนตนไป โดยจะไดรับดอกเบ้ียตาม

ประกาศอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำทั่วไป ตามระยะเวลาฝากเดิม 

5. เงินฝากประจำทุกประเภท ท่ีฝากอยูกับธนาคารกอนวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ ธนาคารจะจายดอกเบี้ยเงินฝากใหในอัตราเดิมตอไปจนกวา

จะครบกำหนดระยะเวลาการฝาก และกรณีเงินฝากประจำทุกประเภทครบกำหนดตรงกับวันหยุดของธนาคาร  ธนาคารถือเอาวันทำการวัน

แรก   ตอจากวันหยุดทำการนั้นเปนวันครบกำหนดจายดอกเบี้ย  ทั้งนี้ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยใหสำหรับวันหยุดทำการนั้นดวย  ตามอัตรา

ดอกเบ้ีย ณ  วันที่ฝากเงิน      

-  เงินฝากประจำ ประเภท Odd Period สำหรับลูกคานิติบุคคล ที่มีวงเงินฝากไมต่ำกวาที่ธนาคารกำหนด ใหอางอิงอัตราดอกเบี้ย

ตามประเภทเงินฝากประจำที่มีระยะเวลาใกลเคียงและสั้นกวา 

6. วิธีการคำนวณดอกเบี้ย  =   จำนวนเงินตน X ระยะเวลาการฝาก (วนั) X อัตราดอกเบ้ีย ณ วันฝาก 

                                                                                  365  X 100 

7. อัตราดอกเบ้ียตามประกาศขางตน  ไมใชกับลูกคาดังตอไปนี้   

7.1 สถาบันการเงิน ซึ่งประกอบดวยธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย สหกรณออมทรัพย 

ชุมนุมสหกรณออมทรัพย สถาบันการเงินอื่นๆและสถาบันการเงินตามพรบ.ดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 

สถาบันการเงิน ที่มีถิ่นที่อยูนอกประเทศไทย (Non-resident) 

7.2 สถาบันการเงิน ผูมีถิ่นท่ีอยูอาศัยอยนูอกประเทศไทย (Non-resident) 
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เงือนไขอืนๆ (ต่อ) 

7.3 บัญชีลูกคาที่มีเงื่อนไขพิเศษหรือหนังสือสัญญาเดมิกับธนาคาร เชนบัญชีการบริหารเงินสดของหนวยงานราชการ/ รัฐวสิาหกิจ    

ใหเปนไปตามเงื่อนไขพิเศษหรือหนังสือสัญญาเดิมที่ทำไวกับธนาคาร 

7.4 บัญชีลูกคานิติบุคคลบางรายท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ และเขาเงื่อนไขขอใดขอหน่ึงที่ไดระบุไว ดังน้ี  

- ลูกคาใชบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต เปนบัญชีหลัก  

- ลูกคาใชบริการธุรกรรมทางการเงิน หรือบริการอื่นใดของธนาคาร เชน สินเชื่อ, บริการธุรกิจตางประเทศ, บริการธุรกิจ

หลักทรัพย  ฯลฯ 

- ลูกคาที่ไดรับจดหมายเชิญจากทางธนาคาร 

ทั้งนี้ลูกคาในขอ 7.1 - 7.2 ใหใชประกาศภายในของธนาคารเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับสถาบันการเงิน โดยธนาคารสงวนสิทธิ์ท่ี

จะพิจารณาเปนรายกรณีไป 

8. สำหรับลูกคาและ / หรือกลุมลูกคาที่เปนไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่ธนาคารกำหนด และ / หรือมีขอตกลงพิเศษกับธนาคารธนาคาร

สงวนสทิธิ์อาจจะพิจารณาเงื่อนไขและจายดอกเบี้ยเงินฝากใหตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจการเงินในแตละขณะ

ได แตทั้งน้ีจะไมเกินกวาอัตราดอกเบ้ียเงินฝากที่ธนาคารกำหนดจะจายใหแกผูฝากเงินที่จัดอยูในกลุมเดียวกัน รวมทั้งมีประเภทเงินฝากและ

ระยะเวลาการฝากเดียวกันดวย บวกดวยรอยละ 2.00 ตอป 

9. เงินฝากที่เปนเงินบาททุกประเภทที่ฝากไวกับสถาบันการเงินภายในประเทศ (ไมรวมบัญชีเงินบาทของบุคคลท่ีมีถิ่นที่อยูนอกประเทศ)  ไดรับ

การคุมครองเงินตนและดอกเบ้ียจากสถาบันคมุครองเงินฝาก โดยไมเกินจำนวนตามท่ีกฎหมายกำหนด ดังน้ี 

           ระยะเวลา     จำนวนเงินท่ีคมุครอง  

ตั้งแตวันที่ 11  สิงหาคม 2564 เปนตนไป            จำนวน 1 ลานบาท 

10. คารักษาบัญชี และคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับบัญชีเงินฝากทุกประเภทใหเปนไปตามประกาศอัตราคาธรรมเนียมบริการท่ัวไปของธนาคาร 

หรือตามเงื่อนไขขอตกลงการใชบริการของผลิตภัณฑเงินฝากนั้น ๆ 

11. ธนาคารขอสงวนสิทธเิปลี่ยนแปลงจำนวนเงินเปดบัญชีขั้นต่ำสำหรับผลิตภัณฑบางประเภท 

ความหมายของประเภทลูกคา 

(1) ลูกคาทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา บุคคลตางชาติซึ่งมีใบอนุญาตใหทำงาน (Work Permit) รวมคสูมรส นักเรียนตางชาติ หรือ 

นักทองเท่ียวชาวตางชาติพำนักระยะยาว (Long stay)  หรือบุคคลที่มีถิ่นที่อยูในประเทศที่มีพรมแดนติดตอกับประเทศไทยและมิไดประกอบ

ธุรกิจธนาคาร  ตามหลักเกณฑของธนาคาร  เปนตน 

(2) สถาบันที่ไมแสวงหากำไร หมายถึง สถาบันการศึกษาเอกชนที่เปนนิติบุคคล (โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย)  สมาคม สโมสร  

      และมูลนิธิท่ีเสียภาษี  สถาบันการศึกษาของรัฐบาล  สถาบันสาธารณกุศลท่ีไดรับการยกเวนภาษี เชน วัด  โบสถคริสต  มัสยิด 

      สภากาชาด  องคกรสาธารณกุศลตาง ๆ ที่ไดรับการยกเวนภาษ ีสมาคม  มูลนิธิ (ตองมีเอกสารไดรับยกเวนภาษี ไดแก ประกาศ 

      กระทรวงการคลังวาดวยภาษีเงินไดและภาษีมูลคาเพ่ิม    เรื่องกำหนด องคการ   สถานสาธารณกุศล   สถานพยาบาล และ 

      สถานศกึษา ตามมาตรา 47(7)(ข) แหงประมวลรัษฎากร ที่ระบุชื่อสมาคม/มูลนิธิท่ีเปดบัญชี) พรรคการเมือง สภาอุตสาหกรรมและ  

องคการมหาชนท่ีมีกฏหมายจัดตั้งเฉพาะ  เปนตน 

(3) นิตบิุคคล หมายถึง หางหุนสวนจำกัด  หางหนุสวนสามัญนิติบุคคล  บริษัทจำกัด  บริษัทมหาชนจำกัด กิจการรวมคาที่เปนนิติ 

      บุคคล ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใชสถาบันการเงิน    สหกรณ    สหพันธสหกรณ 

      สหกรณการเกษตร  (ยกเวนสหกรณออมทรัพย) บริษัทประกันภัย นิตบิุคคลอื่น ที่เปนองคกรท่ีมีสถานภาพเปนนิติบุคคล 

      ตามกฏหมายเฉพาะอื่นๆ ที่ไดรับการยกเวนภาษี เชน นิติบุคคลอาคารชุด  เปนตน     
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ความหมายของประเภทลูกค้า (ต่อ) 

(4) ราชการ หมายถึง หนวยงานราชการ หนวยงานทหาร  รัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม เทศบาล  สุขาภิบาล องคการบริหารสวน 

ทองถิ่น และเทศพาณิชยที่มิไดดำเนินการในรูปบริษัทจำกัด    องคการบริหารสวนทองถิ่นท่ีดำเนินการในรูปบริษัทจำกัด เปนตน  

(5) กองทุน 1 หมายถึง กองทุนประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ  กองทุนเงินทดแทน เปนตน   

(6) กองทุน 2 หมายถึง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม กองทุนรวมตาง ๆ    ทั้งท่ีจัดการโดยบริษัทหลัก 

     ทรัพยจัดการกองทุนรวมและบริษัทหลักทรัพยกองทุนรวม  กองทุนอ่ืนที่จัดตั้งเพ่ือเปนสวสัดิการ   เปนตน  

(7) รัฐวสิาหกิจ หมายถึง รัฐวิสาหกิจและรฐัวิสาหกิจที่ดำเนินการในรูปบริษัทจำกัด เปนตน 

(8)-(9) ผูมีถิ่นฐานอยนูอกประเทศ หมายถึง บุคคล/นิติบุคคลที่มีถ่ินฐานนอกประเทศ สถานฑูตตางประเทศ และองคการระหวาง 

     ประเทศที่ตั้งอยูในประเทศไทย สาขาของบริษัทไทยในตางประเทศ รัฐบาล องคการระหวางประเทศซึ่งตั้งอยูในตางประเทศ นิต ิ

     บุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ และมิไดประกอบกิจการในประเทศ นิติบุคคลอื่นที่ ธปท.กำหนด นิติบุคคลที่ตั้งขึ้น 

     ตามกฎหมายตางประเทศและมีบริษัทลูกประกอบกิจการในประเทศ เปนตน   

 

ประกาศนี้มีผลใชบังคับสำหรับสำนักงานใหญ   และสาขาทั่วประเทศของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด  (มหาชน)    

ตั้งแตวันที่ 14 มกราคม 2565 เปนตนไป  

  

                                                                                                  
 

(  นางประภาศิริ  โฆษิตธนากร  ) 

                                                                                             ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน                                                                                                                                 

                                                                                            ประกาศ  ณ  วันท่ี  13 มกราคม 2565 

 

 

 

 


