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 (1.) ข้อมูลทัวไป  
ชือผู้ขาย / ชือผู้ออก ผลิตภัณฑ์   ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 
ชือผลิตภัณฑ์   บัญชี ทีทีบี เบสิก (ttb basic account) 
ประเภทผลิตภัณฑ์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย ์แบบมีสมุดคู่ฝาก 
ระยะเวลาการฝาก ไม่กําหนดระยะเวลาฝาก  
วันเดือนป   7 พฤษภาคม 2564 
จํานวนเงินเปดบัญชีขนัตาและ
สูงสุด (บาท) 

ไม่กําหนดจํานวนเงินขันตา ในการเปดบัญชีครงัแรก 

(2.) อัตราดอกเบยีและการ
คํานวณ 

 

อัตราดอกเบยี (ต่อป)  

 

0.125% ต่อป (อัตราดอกเบีย ณ วนัท ี1 เมษายน 2564) 
 

ทงันอัีตราดอกเบียอาจเปลียนแปลงไดโ้ดยสามารถเรียกดขู้อมูลอัตรา
ดอกเบียปจจุบันได้ที https://www.ttbbank.com/rates 
 การจ่ายดอกเบียเงินฝาก ระบบจะคํานวณดอกเบียใหทุ้กวันจากยอดเงิน

คงเหลือในบัญชี และนําดอกเบียฝากเข้าบัญชีให้ปละ 2 ครัง คือในเดือน
มถุินายน และเดือนธนัวาคม หากดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์ทไีดร้ับรวม
ทกุธนาคารไม่เกิน 20,000 บาทตอ่ป ธนาคารจะไม่หักภาษี ณ ทจ่ีาย 15% 
ของจํานวนดอกเบียทีไดร้บั ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร 

 จํานวนวันทีใช้ในการคํานวณดอกเบีย : 365 หรือ 366 วัน 
(3.) เงือนไข  
เงือนไขหลัก  1) เปนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ แบบมีสมุดคู่ฝาก 

2) ไม่กําหนดจํานวนเงินขันตา ในการเปดบัญชีครังแรก 
3) สําหรับลูกค้าทุกประเภททีมีสัญชาติไทย รวมถงึนติบุิคคลตามกฎหมาย 

และลูกค้าบุคคลธรรมดาทีเปนชาวต่างชาติทีมีถินทีอยู่ในประเทศ หรือ
ได้รับอนุญาตให้ทํางานในประเทศ 

4) ชือบัญชีเงินฝากตอ้งเปนชอืบุคคลหรือนิติบุคคลตามกฎหมาย ทเีปน
เจ้าของบัญชโีดยไม่อนุญาตให้ใช้ชือนามแฝง 

5) กรณีลูกค้ามีความประสงค์จะเปดใช้บริการบัตรเดบติร่วมกับบัญชี ทีทีบี 
เบสิก ประเภทบัตรเดบิตทีอนุญาตให้ผกูร่วมกนัคือ บัตรเดบิต ทีทีบี ไลท์ 

6) ใช้เปนหลักทรัพย์คาประกันสินเชือกับธนาคารได ้
 

หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถเลือกเปดบัญชี โดยไม่สมัครบัตรเดบิตได ้
เงือนไขการฝาก/ถอน/โอน 
สิทธปิระโยชน์และเงือนไขอืน  

 

การทาํธรุกรรมทีไม่มีค่าธรรมเนียม 
1) การฝากเงินทําได้ทุกสาขาของธนาคารทวัประเทศในเวลาทําการของ

สาขานัน ๆ และไม่กําหนดจํานวนครังในการรบัฝาก  
2) เช็ค ดร๊าฟท์ หรือตราสารอืน ๆ ทีนําฝากเข้าบญัชี ธนาคารจะรบัฝากไว้

เพือการเรียกเก็บเท่านนั การฝากเงินจะสมบูรณ์เมือธนาคารเรียกเก็บเงิน
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ตามตราสารดงักล่าวได้ และผู้ฝากเงินจะถอนเงินทนํีาฝากตามตราสาร
ดังกล่าวได้ต่อเมือธนาคารเรียกเก็บเงินได้เรียบร้อยแล้ว 

3) การถอนเงินสด,การฝากเงินสด และสอบถามยอดเงนิคงเหลือ โดย
เจ้าของบัญชี และการมอบฉันทะ : ถอนไดทุ้กสาขาของธนาคารไม่จํากัด
จํานวนเงิน ทังในเขตสํานักหักบัญชีเดียวกันและต่างสํานักหักบัญชี/ขา้ม
จังหวัดการโอนเงนิระหว่างบัญชีของธนาคารทหารไทยธนชาต (ทังผูโ้อน
และผู้รับโอน) ทีสาขาของธนาคาร, เครอืง ATM, เครืองรับฝากเงินสด
อัตโนมัติ (CDM), ttb internet banking และ แอปพลิเคชนั ttb touch  

4) การถอนเงินสดผ่านเครือง EDC ทตีัวแทนรับถอนเงิน สูงสุด 20,000 
บาท/ บัญชี/ วัน ไม่จํากัดจํานวนครงั 
 

สําหรับการทําธรุกรรมทีมค่ีาธรรมเนียม  
1) การถอนเงินสด  และสอบถามยอดเงินคงเหลือ  ทีเครอืง ATM ต่าง

ธนาคาร 
2) การโอนเงินระหว่างธนาคาร ทีเครอืง ATM , เครืองรบัฝากเงนิสด

อัตโนมัติ (CDM) ของธนาคาร ,เครือง ATM ต่างธนาคารภายในประเทศ
ไทยทีมสัีญลักษณ์  ATM Pool และผ่านช่องทาง ttb internet banking 
และ แอปพลิเคชัน ttb touch 

3) การชําระค่าสาธารณูปโภค / ค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) ทีเครอืง 
ATM, เครอืงรับฝากเงนิสดอัตโนมัต ิ(CDM), ttb internet banking และ  
แอปพลิเคชัน ttb touch 

4) การใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติชําระค่าสินค้าและบริการ (direct debit) 
5) การชําระค่าสินค้าและบริการผ่าน Epays (E-Payment) 

 
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จากการใช้บริการบัญชี ทีทีบี เบสิก นอกเหนือจาก
ธรุกรรมทถูีกระบุไวใ้ห้เปนไปตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 

(4.) ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม  

ค่าบริการ  1. ค่าธรรมเนียมผลิตภณัฑบั์ญชี ทีทีบี เบสิก 
1.1 ค่าธรรมเนียมเปดบัญชีพร้อมออกบัตรเดบิต                 200 บาท/บัตร 
       แบบมี Chip 
1.2 ค่าธรรมเนียมรายปบัตรเดบิต แบบมี Chip                    0 บาท  
1.3 ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ทดแทนบัตรสูญหาย            200 บาท/บัตร 
 
หมายเหตุ :   
1) ธนาคารกําหนดให้บัญชี ททีีบี เบสิก ทไีม่มีรายการการฝาก-ถอนเงิน หรือ

ไม่ได้นําสมุดเงินฝาก (ถ้ามี) มาปรับรายการ ณ เคาน์เตอร์สาขาของ
ธนาคาร หรือไม่ได้ทําธรุกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เครือง 
ATM , เครืองรับฝากเงนิอัตโนมัติ (CDM) ,Bahtnet, Interbank Transfer, 
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ttb internet banking และ แอปพลิเคชัน ttb touch รวมทังไมมี่การทํา
รายการผ่านตัวแทนรับฝากเงินของธนาคาร  ตดิต่อกันระยะเวลา 1 ปขึนไป 
เปนบัญชีไม่เคลือนไหว และเมือยอดเงินคงเหลือในบญัชีมียอดเปนศูนย์บาท
ครบ 395 วัน ธนาคารจะทําการปดบัญชีเงินฝากดังกล่าวทนัท ี

                  ทังนี การปรับเปลียนสถานะของบัญชีไม่เคลือนไหวให้เปนบัญชี
ปกติทีเคลอืนไหว สามารถทํารายการฝาก-ถอนเงิน ณ เคาน์เตอรบ์ริการ
สาขาของธนาคารด้วยตนเองเท่านัน 

2) ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จากการใช้บริการบัญชี ททีีบี เบสิก นอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมทีธนาคารยกเว้นให้แก่ผู้ฝากเงินดังกล่าว(ถ้ามี)  ให้เปนไป
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 

3) ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจากเครือง ATM ในต่างประเทศ : 75 บาท ต่อ
รายการ ไม่รวมค่าธรรมเนียมการทํารายการทีเรียกเก็บโดยธนาคาร
เจ้าของเครืองเอทีเอ็ม 

4) ธนาคารไม่คิดค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดผา่นเครอืง EDC เว้นแต่
ตัวแทนรับถอนเงินอาจมีการเรียกเก็บโดยอัตราค่าธรรมเนียมเปนไปตามที
ตัวแทนรับถอนเงินจะกําหนด 
 

หมายเหตุ :  
 อัตราแลกเปลยีนทีเกิดจากการถอนเงินและชําระค่าสินค้าและบริการ

เรียกเก็บเปนสกุลเงนิบาท โดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลียนกลางของ 
VISA ซึงรวมความเสียงจากการแปลงสกุลเงินไม่เกินร้อยละ 2.5 จาก
จํานวนเงินทีทํารายการ 

 บัตรนีไม่สามารถสอบถามยอดคงเหลือในต่างประเทศได ้
ค่ารักษาบัญชี  กรณีทีบัญชีทีไม่เคลือนไหวตงัแต่ 1 ปขึนไป และยอดเงินคงเหลอื ตากวา่ 

2,000 บาท มค่ีารักษาบัญชี 50 บาทต่อบัญชีตอ่เดือน 

(5.) ข้อแนะนํา/คําเตือน  

ข้อควรระวงั   กรณีทีผูฝ้ากเงินไม่ทําธรุกรรมการฝากเงนินบัตังแตวั่นทีเปดบัญชี โดย
ยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีเปนศูนย์บาท เปนระยะเวลา 360 วัน 
ติดต่อกัน ธนาคารจะดําเนินการปดบัญชโีดยอัตโนมัต ิ

 กรณีทีผูฝ้ากเงินมีการทําธุรกรรมทางการเงิน แต่มีเงนิในบัญชีเปนศูนย์
ติดต่อกันครบ 395 วัน ธนาคารจะดําเนินการปดบัญชโีดยอัตโนมตัิ  

 กรณีทีลูกค้ามีความประสงค์จะเปดใช้บริการบัตรเดบิต ทีทีบี ไลท์ ร่วมกับ
บัญชี ทีทีบี เบสิก จะมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตร 

(6.) ช่องทางในการตดิตอ่/
ร้องเรียน 

 

ช่องทางในการติดต่อ/ 
ร้องเรียนผู้ออกผลิตภัณฑ์ 

หากท่านมีข้อสงสัยในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ หรือต้องการร้องเรียน สามารถ
ดําเนินการผ่าน www.ttbbank.com หรือ ธนาคารทหารไทยธนชาต ทุกสาขา 
หรือ ttb contact center 1428 
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คําเตือน  :   เงินฝากนไีดร้บัความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจํานวนเงินทีกฎหมายกําหนด โดยใน

ปจจุบันจนถึง 10 สิงหาคม 2564  วงเงินคุ้มครองเงินฝาก ไมเ่กินจํานวน 5 ล้านบาท และลดลงเหลือ
ไม่เกินจํานวน 1 ล้านบาท ตงัแต่วนัที 11 สิงหาคม 2564 เปนตน้ไป 

 
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี มีผลใช้บังคับได้จนกว่าจะมีการเปลียนแปลงอัตราดอกเบีย ค่าธรรมเนียม 

รวมทังเงือนไขผลิตภัณฑ์ทีอาจเกิดขึนในภายหน้า  ในกรณีมีการเปลียนแปลงเงือนไข ธนาคารจะแจ้งลูกค้า
ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทาง www.ttbbank.com หรือ ธนาคารทหารไทยธนชาต ทุกสาขา 

 


