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ขอ้ตกลงและเงือ่นไขการใชบ้รกิาร 
บญัช ีททีบี ีฝากประจ าท ัว่ไป ประเภท 24 และ 36 เดอืน  

  
  

1. ลกัษณะผลติภัณฑ ์ 
1.1 เป็นบญัชเีงนิฝากประจ าทัว่ไป ประเภท 24 และ 36 เดอืน 

1.2 ธนาคารสงวนสทิธใินการเปิดบัญชเีงนิฝากเฉพาะผูฝ้ากทีม่คีณุสมบตัติามประกาศของธนาคารเทา่นัน้ 

 
2. การเปิดบญัช ี 

2.1 การเปิดบญัชคีรัง้แรก ขัน้ต า่ตัง้แต ่1,000 บาทขึน้ไป 
2.2 ผูฝ้ากจะตอ้งมบีัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์หรอืบัญชเีงนิฝากกระแสรายวนัเพือ่รับโอนดอกเบีย้ เป็นราย 3 เดอืน 

โดยธนาคารจะโอนดอกเบีย้เงนิฝากเขา้บัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์ หรอืบญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั ตามทีผู่ฝ้าก

แจง้ความประสงคไ์วใ้นวนัทีเ่ปิด พรอ้มหัก ภาษี ณ ทีจ่่าย 
2.3 เปิดบญัชไีดท้กุสาขาของธนาคารหรอืเปิดบัญชผีา่นชอ่งทาง ttb internet banking และ แอปพลเิคชนั ttb 

touch 
 

3. อตัราดอกเบีย้ 

อตัราดอกเบีย้เงนิฝากเป็นไปตามประกาศอตัราดอกเบีย้ส าหรับบญัช ีททีบี ีฝากประจ าทั่วไป ประเภท 24 และ 36 
เดอืน  

 
4. การฝาก/ถอนเงนิ  

4.1 การฝากเงนิ ฝากไดท้กุสาขาของธนาคาร หรอืฝากเงนิผา่นชอ่งทาง ttb internet banking และ แอปพลเิคชนั
ttb touch โดยฝากครัง้ตอ่ไปตัง้แต ่1,000 บาท ขึน้ไป 

4.2 ผูฝ้ากสามารถถอนเงนิ หรอืปิดบญัชไีดท้กุสาขาของธนาคาร 

4.3 การถอนเงนิ ผา่นชอ่งทาง ttb internet banking และ แอปพลเิคชนั ttb touch ผูฝ้ากสามารถท ารายการถอน
เงนิเพือ่โอนไปยังบัญชเีงนิฝากออมทรัพยห์รอืบญัชเีงนิฝากกระแสรายวนัทีม่อียูก่ับธนาคาร ภายใตช้ือ่บญัชี

เดยีวกับผูฝ้ากไดโ้ดยไมจ่ ากัดจ านวนเงนิตอ่วนั 
4.4 การถอนเงนิตน้ ตอ้งถอนเต็มจ านวนของเงนิทีฝ่ากในแตล่ะรายการ จะถอนเงนิเพยีงบางสว่นไมไ่ด ้ 

4.5 การถอนเงนิ ณ สาขาทกุครัง้ ตอ้งแสดงสมดุคูฝ่ากหรอืใบรับฝากเงนิ (tdก.) 

4.6 กรณีถอนเงนิกอ่นครบก าหนด 3 เดอืน ธนาคารจะไม่จา่ยดอกเบีย้ให ้กรณีถอนกอ่นครบก าหนดตัง้แต ่3 เดอืน 
นับจากวนัทีเ่ปิดบญัช ีธนาคารจา่ยดอกเบีย้ตามระยะเวลาทีฝ่ากไวจ้รงิ ในอตัราดอกเบีย้เงนิฝากประเภทบญัช ี

ททีบี ีเบสกิ ทีป่ระกาศใช ้ณ วันทีรั่บฝาก ส าหรับผูฝ้ากประเภทเดยีวกนั และหักภาษี ณ ทีจ่า่ย 
4.7 กรณีถอนเงนิฝากกอ่นครบก าหนด ผูฝ้ากจะไดรั้บเงนิคนืต า่กวา่ยอดเงนิทีฝ่ากโดยผูฝ้ากจะไดรั้บเงนิคนืทัง้ส ิน้ 

= เงนิตน้ + ดอกเบีย้ทีค่ านวณไดต้ามเกณฑ ์(ถา้ม)ี - ดอกเบีย้ทีผู่ฝ้ากไดรั้บตามเงือ่นไขการฝากกอ่นหักภาษี 
ทัง้นีผู้ฝ้ากสามารถขอคนืเงนิภาษีหัก ณ ทีจ่า่ยดงักลา่วจากกรมสรรพากรโดยตรง 

 

5. การจ่ายดอกเบีย้เงนิฝาก  
5.1 ธนาคารจ่ายดอกเบีย้บญัช ีททีบี ีฝากประจ าทัว่ไป ประเภท 24 และ 36 เดอืน เป็นราย 3 เดอืน โดยโอน 

           ดอกเบีย้เงนิฝากเขา้บัญชเีงนิฝากทีผู่ฝ้ากแจง้ความประสงคไ์วใ้นวนัทีเ่ปิดบญัชเีงนิฝากประจ าทัว่ไป พรอ้มหัก 
     ภาษี ณ ทีจ่า่ย       

5.2 การหักภาษี ณ ทีจ่า่ย ส าหรับดอกเบีย้เงนิฝาก ธนาคารจะด าเนนิการตามหลักเกณฑท์ีก่รมสรรพากรก าหนด   

     และกรณีทีผู่ฝ้ากตอ้งการขอคนืภาษี ผูฝ้ากสามารถด าเนนิการไดด้ว้ยตนเอง โดยใชห้นังสอืรับรองการหักภาษี  
     ณ ทีจ่่าย ทีธ่นาคารออกใหเ้ป็นหลกัฐานในการขอคนืภาษี 

 
6. การครบก าหนดเงนิฝาก 

เมือ่บญัช ีททีบี ีฝากประจ าทัว่ไป ประเภท 24 และ 36 เดอืน ครบก าหนด ธนาคารจะด าเนนิการตอ่อายเุงนิฝาก
ดงักลา่วใหอ้ัตโนมัตเิป็นผลติภัณฑเ์งนิฝากประจ าประเภทเดมิ โดยจะไดรั้บอตัราดอกเบีย้เทา่กบัดอกเบีย้บญัช ีททีี

บ ีฝากประจ าทั่วไป ประเภท 24 และ 36 เดอืน แลว้แตก่รณี ณ วนัทีต่อ่อาย ุ 

 
7. หลกัเกณฑอ์ืน่ ๆ  

7.1 เชค็ ดร๊าฟท ์หรอืตราสารทางการเงนิอืน่ ๆ ทีน่ าฝากเขา้บญัช ีธนาคารจะรับฝากไวเ้พือ่การเรยีกเก็บเทา่นัน้ การ 
     ฝากเงนิตามตราสารทางการเงนิจะสมบรูณ์และผูฝ้ากสามารถเบกิถอนไดภ้ายหลงัธนาคารเรยีกเก็บเงนิตามตรา    

     สารทางการเงนิดงักลา่วไดแ้ลว้ 

7.2 ยอดเงนิฝากในสมดุคูฝ่ากจะถอืวา่ถกูตอ้ง เมือ่ธนาคารไดต้รวจสอบวา่ตรงกับบญัชขีองธนาคารแลว้ 
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7.3 กรณีผูฝ้ากเปลีย่นชือ่ ชือ่สกลุ ทีอ่ยู ่หรอืสมุดคูฝ่ากสญูหาย จะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบทนัท ี
7.4 ผูฝ้ากจะแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้ความและตวัเลขใด ๆ ลงในสมดุคูฝ่าก หรอืโอนเปลีย่นมอื หรอืฉกี 

     แผน่หนึง่แผน่ใดของสมุดคูฝ่ากมไิด ้
7.5 บญัช ีททีบี ีฝากประจ าทัว่ไป ประเภท 24 และ 36 เดอืน ไมส่ามารถใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ้าประกนัสนิเชือ่กับ 

     ธนาคารได ้
7.6 ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบีย้และเงือ่นไขอืน่ๆ ส าหรับผลติภัณฑน์ี ้ใหเ้ป็นไปตาม 

     ประกาศธนาคาร โดยจะประกาศใหท้ราบ ณ ทีท่ าการธนาคารและผ่านทางเว็ปไซตข์องธนาคาร ไดท้ี ่ 

     www.ttbbank.com 
7.7 คา่ธรรมเนยีมตา่ง ๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร 

7.8 ผูฝ้ากจะตอ้งเก็บรักษาสมุดคูฝ่ากไวใ้นทีท่ีป่ลอดภัย และไมม่อบใหบ้คุคลอืน่ใดเก็บรักษาแทน 
7.9 หากประสงคจ์ะรับสมุดคูฝ่ากจากการเปิดบญัชเีงนิฝากแบบออนไลน ์หรอืประสงคจ์ะปิดบัญชเีงนิฝากซึง่เป็น   

     บญัชคีูโ่อน(บญัชหีลัก) โปรดแสดงบตัรประชาชนพรอ้มทัง้สมดุคูฝ่ากทีท่า่นมอียู่กบัธนาคารเพือ่ใชเ้ป็น 

     หลกัฐานในการด าเนนิการ  โดยสามารถตดิตอ่ไดท้ีท่กุสาขาของธนาคาร 

 
 

 


