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ขอ้ตกลงและเงือ่นไขการใชบ้รกิาร 
บญัช ีททีบี ีฝากประจ า ดอกเบีย้ดว่น (ttb quick interest term deposit) 

 
1. ลกัษณะผลติภัณฑ ์

1.1. เป็นบญัชเีงนิฝากประจ า ประเภท 3 เดอืน และ 12 เดอืน  

1.2. ธนาคารสงวนสทิธใินการเปิดบัญชเีงนิฝากเฉพาะผูฝ้ากทีม่คีณุสมบตัติามประกาศของธนาคารเทา่นัน้  

 
2. การเปิดบญัช ี

2.1. การเปิดบญัชคีรัง้แรก และการฝากเพิม่ครัง้ตอ่ไปขัน้ต า่ 10,000 บาทขึน้ไป 
2.2. ผูฝ้ากสามารถเปิดบัญช ีททีบี ีฝากประจ า ดอกเบีย้ดว่น (ttb quick interest term deposit) โดยยอดเงนิฝาก

รวมทัง้บัญชเีดีย่วและบญัชรี่วมตอ้งมยีอดรวมกนั ไมเ่กนิ 50,000,000 บาท ตอ่รายลกูคา้ ตอ่ระยะเวลาฝาก 
(ระยะเวลาฝากทัง้ประเภท 3 และ 12 เดอืน ประเภทละ 50 ลา้นบาท) 

2.3. ผูฝ้ากจะตอ้งมบีัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์หรอืบัญชเีงนิฝากกระแสรายวนั ซึง่ธนาคารจะโอนดอกเบีย้ใหภ้ายใน 7 วนั

นับจากวนัทีฝ่ากเงนิ โดยธนาคารจะโอนดอกเบีย้เงนิฝากเขา้บัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์ หรอืบัญชเีงนิฝากกระแส
รายวนั ตามทีผู่ฝ้ากแจง้ความประสงคไ์วใ้นวนัทีเ่ปิดบญัช ีพรอ้มหักภาษี ณ ทีจ่า่ย 

 
3. อตัราดอกเบีย้ 

อตัราดอกเบีย้เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบีย้ส าหรับบัญช ีททีบี ีฝากประจ า ดอกเบีย้ดว่น (ttb quick interest term 
deposit) 

 
4. การฝาก/ ถอนเงนิ 

4.1. ฝากเงนิไดท้กุสาขาของธนาคาร หรอืฝากเงนิผา่นชอ่งทาง ttb internet banking และ แอปพลเิคชนั ttb touch   

4.2. ผูฝ้ากสามารถถอนเงนิ หรอืปิดบญัชไีดท้กุสาขาของธนาคาร  

4.3. การถอนเงนิ ผา่นชอ่งทาง ttb internet banking และ แอปพลเิคชนั ttb touch ผูฝ้ากสามารถท ารายการถอนเงนิ
เพือ่โอนไปยังบญัชเีงนิฝากออมทรัพยห์รอืบัญชเีงนิฝาก กระแสรายวนัทีม่อียู่กบัธนาคาร ภายใตช้ือ่บญัชเีดยีวกบัผู ้

ฝากไดโ้ดยไมจ่ ากดัจ านวนเงนิตอ่วนั  
4.4. การถอนเงนิตน้ใหถ้อนเต็มจ านวนของเงนิทีฝ่ากในแตล่ะรายการจะถอนเงนิตน้เพยีงบางสว่นไมไ่ด ้ 

4.5. การถอนเงนิทีส่าขาทกุครัง้ตอ้งแสดงสมดุคูฝ่ากบญัช ีททีบี ีฝากประจ า ดอกเบีย้ดว่น (ttb quick interest term 
deposit)  

4.6. กรณีถอนเงนิรายการใดกอ่นครบก าหนด 3 เดอืน นับจากวนัทีฝ่าก ธนาคารไมจ่่ายดอกเบีย้ส าหรับรายการนัน้  

4.7. กรณีถอนเงนิรายการใดกอ่นครบก าหนดการฝาก โดยฝากตัง้แต ่3 เดอืนขึน้ไป ธนาคารจะจา่ยดอกเบีย้ตาม
ระยะเวลาทีฝ่ากไวจ้รงิ ในอตัราดอกเบีย้เงนิฝากประเภทบัญช ีททีบี ีเบสกิ ทีป่ระกาศใช ้ ณ  วนัทีรั่บฝากส าหรับ

ลกูคา้ประเภทเดยีวกนั 
4.8. กรณีถอนเงนิรายการใดกอ่นครบก าหนด และไดม้กีารจา่ยดอกเบีย้ไปแลว้เกนิกวา่ดอกเบีย้ทีม่สีทิธไิดรั้บ ผูฝ้ากจะ

ไดรั้บเงนิคนืต า่กวา่ยอดเงนิทีฝ่าก โดยลกูคา้จะไดรั้บเงนิคนืทัง้ส ิน้ = เงนิตน้ + ดอกเบีย้ทีค่ านวณไดต้ามเกณฑ ์

(ถา้ม)ี – ดอกเบีย้ทีผู่ฝ้ากไดรั้บตามเงือ่นไขการฝากกอ่นหักภาษี  ทัง้นี้ผูฝ้ากตอ้งเป็นผูด้ าเนนิการขอคนืเงนิภาษี
หัก ณ ทีจ่า่ยดงักลา่วจากกรมสรรพากรดว้ยตนเอง 

 
5. การจ่ายดอกเบีย้เงนิฝาก 

5.1. ธนาคารจ่ายดอกเบีย้บัญช ีททีบี ีฝากประจ า ดอกเบีย้ดว่น (ttb quick interest term deposit) ใหแ้กผู่ฝ้ากภายใน 

7 วนันับจากวนัทีฝ่ากเงนิ โดยโอนดอกเบีย้เงนิฝากเขา้บญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์หรอืบัญชเีงนิฝากกระแสรายวนั
ตามทีผู่ฝ้ากแจง้ความประสงคไ์วใ้นวนัทีเ่ปิดบญัชเีงนิฝาก พรอ้มหักภาษี ณ ทีจ่่าย 

5.2. การหักภาษี ณ ทีจ่า่ย ส าหรับดอกเบีย้เงนิฝาก ธนาคารจะด าเนนิการตามหลกัเกณฑท์ีก่รมสรรพากรก าหนด และ
กรณีทีล่กูคา้ตอ้งการขอคนืภาษี  ผูฝ้ากตอ้งเป็นผูด้ าเนนิการดว้ยตนเอง โดยขอรับหนังสอืรับรองการหักภาษี ณ ที่

จา่ย จากธนาคารส าหรับเป็นหลกัฐานในการขอคนืภาษีจากกรมสรรพากร 
  

6. การครบก าหนดเงนิฝาก 

เมือ่บญัช ีททีบี ีฝากประจ า ดอกเบีย้ดว่น (ttb quick interest term deposit) ครบก าหนด ธนาคารจะด าเนนิการตอ่อายุ
เงนิดงักลา่วใหอ้ตัโนมัต ิโดยตอ่อายเุป็นผลติภัณฑบ์ญัช ีททีบี ีฝากประจ า ดอกเบีย้ดว่น (ttb quick interest term 

deposit) ประเภทเดมิ 
 

 

7. หลกัเกณฑอ์ืน่ๆ 
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7.1. เชค็ ดร๊าฟท ์หรอืตราสารทางการเงนิอืน่ ๆ ทีน่ าฝากเขา้บัญช ีธนาคารจะรับฝากไวเ้พือ่การเรยีกเก็บเทา่นัน้ การ
ฝากเงนิตามตราสารทางการเงนิจะสมบรูณ์และผูฝ้ากสามารถเบกิถอนไดภ้ายหลงัธนาคารเรยีกเก็บเงนิตามตราสาร

ทางการเงนิดงักลา่วไดแ้ลว้ 
7.2. ยอดเงนิฝากในสมดุคูฝ่ากจะถอืวา่ถูกตอ้ง เมือ่ธนาคารไดต้รวจสอบวา่ตรงกบับญัชขีองธนาคารแลว้ 

7.3. กรณีผูฝ้ากเปลีย่นชือ่ ชือ่สกลุ ทีอ่ยู ่หรอืสมุดคูฝ่ากสญูหาย จะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบทนัท ี
7.4. ผูฝ้ากจะแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้ความและตวัเลขใด ๆ ลงในสมดุคูฝ่าก หรอืโอนเปลีย่นมอื หรอืฉกีแผน่

หนึง่แผน่ใดของสมดุคูฝ่ากมไิด ้

7.5. บญัช ีททีบี ีฝากประจ า ดอกเบีย้ดว่น (ttb quick interest term deposit) ไม่สามารถใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ้าประกนั
สนิเชือ่กบัธนาคาร 

7.6. ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบีย้และเงือ่นไขอืน่ๆ ส าหรับผลติภัณฑน์ี ้ใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศธนาคารโดยจะประกาศใหท้ราบ ณ ทีท่ าการธนาคารและผ่านทางเว็ปไซตข์องธนาคาร ไดท้ี ่
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7.7. คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร  
7.8. หากธนาคารมขีอ้สงสยัวา่การเปิดบัญชเีงนิฝากของผูฝ้ากเป็นไปโดยไม่สจุรติ  ผูฝ้ากยนิยอมใหธ้นาคารมสีทิธริะงับ

การเดนิบัญชแีละ/หรอืปิดบัญชเีงนิฝากไดโ้ดยขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของธนาคาร 
7.9. หากประสงคจ์ะรับสมดุคูฝ่ากจากการเปิดบัญชเีงนิฝากแบบออนไลน ์หรอืประสงคจ์ะปิดบญัชเีงนิฝากซึง่เป็นบญัชคีู่

โอน(บญัชหีลกั) โปรดแสดงบัตรประชาชนพรอ้มทัง้สมดุคูฝ่ากทีท่า่นมอียู่กบัธนาคารเพือ่ใชเ้ป็นหลกัฐานในการ

ด าเนนิการ โดยสามารถตดิตอ่ไดท้ีท่กุสาขาของธนาคาร 

 


