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ขอ้ตกลงและเงือ่นไขการใชบ้รกิาร 
บญัช ีททีบี ีโนฟิกซ ์(ttb no fixed account) 

 
1. ลกัษณะผลติภัณฑ ์

1.1.เป็นผลติภัณฑเ์งนิฝากออมทรัพยท์ีม่สีมุดคูฝ่าก ทีใ่หบ้รกิารภายใตช้ือ่ผลติภัณฑบ์ญัช ีททีบี ีโนฟิกซ ์(ttb no fixed  

      account) 
1.2.อตัราดอกเบีย้ คา่ธรรมเนยีม และเงือ่นไขเงนิฝากเป็นไปตามประกาศของธนาคาร 

1.3.บญัชนีีไ้มส่ามารถโอนสทิธ ิหรอื น าไปเป็นหลกัประกนั หรอืกอ่ภาระผกูพัน เหนอืสทิธกิารรับเงนิในบญัชใีหแ้กบ่คุคล 
    หรอืนติบิคุคลอืน่ได ้เวน้แตจ่ะไดรั้บความยนิยอมเป็นหนังสอืจากธนาคาร 

 

2. การเปิดบญัช ี
2.1.การเปิดบัญชคีรัง้แรก ไม่ก าหนดจ านวนเงนิฝากขัน้ต ่า โดยชือ่บัญชเีงนิฝากตอ้งเป็นชือ่บุคคลธรรมดาทีเ่ป็นเจา้ของ  

     บัญชแีละธนาคารไม่อนุญาตใหใ้ชน้ามแฝงในการเปิดบัญช ีและไม่อนุญาตใหเ้ปิดบัญชแีทนผูอ้ืน่ หรือใหผู้อ้ ืน่มาใช ้
     บญัช ี

2.2.ผูฝ้ากเงนิ 1 ราย สามารถเปิดบญัช ีททีบี ีโนฟิกซ ์(ttb no fixed account) ไดเ้พยีง 1 บญัชเีทา่นัน้ โดยสามารถเปิด 
     เป็นบญัชเีดีย่วหรอืบญัชรี่วมได ้(นับรวมทัง้บญัชเีดีย่ว และบญัชรี่วม)   

2.3.บัญชี ทีทีบี  โน ฟิกซ์ ( ttb no fixed account) ไม่สามารถใช บ้ริการ ร่ วมกับบัต ร  ATM/Debit ทุกประ เภท 

2.4.ผูฝ้ากเงนิไม่สามารถขอเปลีย่นประเภทจากบัญชเีงนิฝากของธนาคารทีม่อียู่เดมิมาเป็นบัญช ีททีบี ีโนฟิกซ ์(ttb no  
     fixed account) 

2.5.เปิดบัญชไีดท้กุสาขาของธนาคาร หรอืเปิดบญัชเีงนิฝากแบบออนไลน์ผา่นชอ่งทาง ttb internet banking และ 
     แอปพลเิคชนั ttb touch   

 

3. หลกัเกณฑผ์ลติภัณฑ ์
3.1.การท าธรุกรรมผา่นชอ่งทางสาขา 

3.1.1 ผูฝ้ากเงนิสามารถท าธุรกรรมฝากเงนิ ไดท้กุสาขาทั่วประเทศในเวลาท าการของสาขานัน้ ๆ และไม่ก าหนด
จ านวนครัง้ในการรับฝาก  

3.1.2 การถอนเงนิ และ/หรอื โอนเงนิ ท าไดท้กุสาขาทั่วประเทศในเวลาท าการของสาขานัน้ ๆ ไม่จ ากัดจ านวน

เงนิ โดยผูฝ้ากเงนิตอ้งน าสมุดคูฝ่าก และบัตรประจ าตัวประชาชน มาแสดงและจะตอ้งปฏบิัตติามเงือ่นไขที่
ใหไ้วก้บัธนาคาร  

3.1.3 การถอนเงนิ โดยการมอบฉันทะ ถอนไดท้กุสาขา 
3.1.4 ผูฝ้ากเงนิไม่สามารถท าธุรกรรมถอนเงนิจากบัญช ีเพือ่โอนไปช าระคา่สาธารณูปโภค (Bill Payment) หรอื 

ช าระเงนิกู ้(Loan Payment) หรอืช าระคา่สนิคา้และบรกิารได ้
3.1.5 การท าธรุกรรมถอนเงนิ, โอนเงนิระหวา่งบญัชภีายในธนาคาร หรอื การโอนเงนิระหวา่งธนาคาร ทีส่าขาของ

ธนาคาร รวมกันเกนิ 2 ครัง้ขึน้ไปต่อเดอืน (ตัง้แต่ครัง้ที ่3 เป็นตน้ไป) ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

เพิม่เตมิจากคา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บตามปกต ิ(หากม)ี อกีครัง้ละ 50 บาทตอ่ธุรกรรม โดยสรุปยอดรวม ณ 
วันสิน้เดือน และท าการหักบัญช ีณ วันที่ 1 ของเดือนถัดไป กรณีที่ยอดเงินคงเหลือในบัญชตี ่ากว่า

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บ ธนาคารจะหักค่าธรรมเนียมจากยอดเงนิคงเหลอืในบัญชนัี้นก่อน และจัดเก็บ
รายการทีห่ักคา่ธรรมเนยีมสว่นทียั่งไมค่รบไวใ้นระบบ เพือ่น าไปหักในวนัถัดไปหรอืจนกวา่จะครบทัง้จ านวน 

    3.2.การท าธรุกรรมผา่นชอ่งทาง อเิล็กทรอนกิส ์แบงกก์ิง้ (Electronic Banking) 

3.2.1 สามารถใชบ้รกิารถอนเงนิสดไม่ใชบ้ัตรไดท้ีเ่ครื่อง ttb ATM เพยีงใชร้หัสถอนเงนิจากการท ารายการผ่าน 
แอปพลเิคชนั ttb touch  

3.2.2 ชอ่งทาง ADM ผูฝ้ากเงนิสามารถท าธรุกรรมเฉพาะการฝากเงนิสดทีเ่ครือ่ง ADM  
3.2.3 ชอ่งทาง ttb internet banking และ แอปพลเิคชนั ttb touch ผูฝ้ากเงนิไม่สามารถท าธรุกรรมการโอนเงนิ

ระหวา่งธนาคาร, การช าระคา่สาธารณูปโภค (Bill Payment) และการช าระคา่สนิคา้และบรกิารผา่น EPAYS 
(E-Payment) โดยผ่านบัญช ีททีบี ีโนฟิกซ ์(ttb no fixed account) แต่สามารถใชเ้ป็นบัญชเีพื่อรับโอน

เงนิได ้ 

3.2.4 ผูฝ้ากเงินสามารถโอนเงินระหว่างบัญชภีายในธนาคารได ้ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง กรณีเป็นบัญชรี่วม ไม่
สามารถโอนเงนิได ้โดยสามารถตรวจสอบยอดเงนิคงเหลอืไดเ้พยีงอย่างเดยีว 

3.3.บญัช ีททีบี ีโนฟิกซ ์(ttb no fixed account) ไมส่ามารถใชบ้รกิารหักบญัชอีตัโนมัตเิพือ่ช าระคา่สนิคา้และบรกิาร 
     (Direct Debit) และไมส่ามารถน าไปใชผู้กเป็นบญัชเีพือ่รองรับการโอนเงนิหรอืหักเงนิออกไปยังบญัชอีืน่ได ้ 

 

 
 

4. ดอกเบีย้ และคา่ธรรมเนยีม 
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4.1. การจ่ายดอกเบีย้เงนิฝาก ระบบจะค านวณดอกเบีย้ใหทุ้กวันจากยอดเงนิคงเหลอืในบัญช ีและน าดอกเบีย้ฝากเขา้
บัญชใีหปี้ละ 2 ครัง้ คอืในเดอืนมถิุนายน และเดอืนธันวาคม หากดอกเบีย้เงนิฝากออมทรัพยท์ีไ่ดรั้บรวมทกุธนาคาร

ไม่เกนิ 20,000 บาทต่อปี ธนาคารจะไม่หักภาษี ณ ทีจ่่าย 15% ของจ านวนดอกเบีย้ทีไ่ดรั้บ ตามหลักเกณฑข์อง
กรมสรรพากร 

4.2. กรณีจ านวนดอกเบีย้ทีไ่ดรั้บไปแลว้ภายในปี เขา้ตามหลักเกณฑข์องกรมสรรพากรก าหนด ธนาคารจะหักภาษีหัก ณ 
ทีจ่่าย 15% จากดอกเบีย้โดยอาจจะเกนิจากจากดอกเบีย้ทีไ่ดรั้บในเดอืนสดุทา้ย (ยอดเงนิฝาก + ดอกเบีย้ (ถา้ม)ี 

– ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 15% ทีค่ านวณไดต้ามเกณฑ ์(ถา้ม)ี) กรณีทีล่กูคา้ตอ้งการขอคนืภาษี ลกูคา้สามารถด าเนนิการ

ไดด้ว้ยตนเอง 
4.3. โดยใชห้นังสอืรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่า่ย ทีธ่นาคารออกใหเ้ป็นหลกัฐานในการขอคนืภาษี 

4.4. ผูฝ้ากเงนิไดรั้บการยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการท าธรุกรรมส าหรับบญัช ีททีบี ีโนฟิกซ ์(ttb no fixed account) ดงันี ้
4.4.1. ยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการฝากเงนิสดทีเ่ครือ่ง ADM 

4.4.2. ยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิระหวา่งบญัชภีายในธนาคาร ผา่นชอ่งทาง ttb internet banking และ แอป 

พลเิคชนั ttb touch 
4.4.3. ยกเวน้คา่ธรรมเนยีมรักษาบญัชสี าหรับบญัช ีททีบี ีโนฟิกซ ์(ttb no fixed account) 

4.5. คา่ธรรมเนยีมการท าธรุกรรมทางการเงนิอืน่ ๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร 
 

5. หลกัเกณฑท์ัว่ไป 

5.1. ในกรณีทีผู่ฝ้ากเงนิไม่ท าธรุกรรมการฝากเงนินับตัง้แตว่นัทีเ่ปิดบัญช ีโดยยอดเงนิฝากคงเหลอืในบญัชเีป็นศนูยบ์าท 
เป็นระยะเวลา 360 วนัตดิตอ่กนั ธนาคารจะปิดบญัชเีงนิฝากโดยอตัโนมัต ิ

5.2. ส าหรับบัญชเีงนิฝากทีไ่ม่มธีุรกรรมการฝาก-ถอน โอน ผ่านชอ่งทางตา่งๆ หรอื ไม่มที ารายการปรับสมุดคูฝ่ากตัง้แต ่
365 วนัขึน้ไป จะเปลีย่นสถานะเป็นบญัชไีมเ่คลือ่นไหว ซึง่คา่รักษาบญัชเีป็นตามเงือ่นไขของผลติภัณฑ ์

5.3. ส าหรับสถานะเป็นบัญชไีม่เคลือ่นไหว ผูฝ้ากเงนิตอ้งตดิตอ่ธนาคารเพือ่ปรับสถานะเป็นบัญชปีกต ิทัง้นี้ สถานะเป็น
บญัชไีมเ่คลือ่นไหว สามารถท าธรุกรรมการฝาก-โอนเขา้ ไดต้ามปกต ิ

5.4. เช็ค ดร๊าฟท ์หรือตราสารอืน่ๆ ทีน่ าฝากเขา้บัญช ีธนาคารจะรับฝากไวเ้พื่อการเรียกเก็บเท่านั้น การฝากเงนิจะ

สมบรูณ์เมือ่ธนาคารเรยีกเก็บเงนิตามตราสารดังกลา่วได ้ และผูฝ้ากเงนิจะถอนเงนิทีน่ าฝากตามตราสารดังกลา่วได ้
ตอ่เมือ่ธนาคารเรยีกเก็บเงนิไดเ้รยีบรอ้ยแลว้  

5.5. ยอดเงนิในสมดุคูฝ่ากจะถอืวา่ถูกตอ้งเมือ่ธนาคารไดต้รวจสอบวา่ตรงกับบัญชขีองธนาคารแลว้ 
5.6. ในกรณีทีผู่ฝ้ากเงนิมกีารเปลีย่นชือ่ นามสกลุ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ได ้ผูฝ้ากเงนิจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคาร

ทราบทนัท ี

5.7. ผูฝ้ากเงนิจะแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้ความและตวัเลขใดๆ ลงในสมดุคูฝ่าก หรอืโอนเปลีย่นมอืหรอืฉีกแผ่น
ใดของสมดุคูฝ่ากมไิด ้

5.8. ในการท าธรุกรรมใดๆกบัธนาคาร ผูฝ้ากเงนิจะไดรั้บเอกสารหลกัฐานเพือ่ใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการท าธรุกรรมนัน้ 
5.9. ในการท าธุรกรรมโอนเงนิผ่านบัญชเีงนิฝาก ธนาคารจะแจง้ผลการท าธุรกรรมหรือสง่มอบใบบันทกึรายการใหแ้ก่ผู ้

ฝากเงนิเก็บไวเ้ป็นหลักฐาน โดยธนาคารจะโอนเงนิตามค าสั่งทีไ่ดรั้บจากผูฝ้ากเงนิ หากเกดิความผดิพลาดใดๆ
ธนาคารจะรับผดิชอบสงูสดุไมเ่กนิจ านวนเงนิทีร่ะบตุามค าสัง่ของธรุกรรมนัน้  

5.10. ในกรณีทีส่มดุคูฝ่ากสญูหาย ผูฝ้ากเงนิแจง้ใหธ้นาคารทราบทนัท ี ทัง้นีผู้ฝ้ากเงนิจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบจ านวนเงนิที่

เกดิธรุกรรมกอ่นการแจง้ธนาคารเพือ่ยกเลกิ/อายัดสมดุคูฝ่าก  
5.11. หากผูฝ้ากเงนิยนิยอมใหผู้อ้ ืน่ใชบ้ัญชรี่วมกับผูฝ้ากเงนิ หรือใชบ้ัญชขีองผูฝ้ากเงนิเพื่อรับโอนหรือถอนเงนิในทาง

ทจุรติจนเป็นเหตใุหเ้กดิความเสยีหายแกบ่คุคลอืน่  ผูฝ้ากเงนิตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการ
ทจุรตินัน้  

5.12. ในกรณีมขีอ้พพิาทเกีย่วกับบัญชเีงนิฝาก ผูฝ้ากเงนิยนิยอมใหธ้นาคารใชห้ลักเกณฑแ์ละขัน้ตอนของธนาคารในการ

สอบสวนและด าเนนิการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด  
5.13. ในกรณีมขีอ้สงสัยหรือพบขอ้ผดิพลาดใดๆในการโอนเงนิผ่านบัญชเีงนิฝาก ผูฝ้ากเงนิสามารถตดิต่อธนาคารผ่าน 

contact center 1428  หรอื ทกุสาขาของธนาคาร 
5.14. การท ารายการธรุกรรมผา่นชอ่งทางของธนาคารหลงัเวลา 23.00 น. ถอืเป็นรายการของวนัถัดไป 

5.15. ผูฝ้ากเงนิตกลงวา่จะใชห้รือท าธุรกรรมผ่านบัญช ีททีบี ีโนฟิกซ ์(ttb no fixed account) เพือ่ใชส้ว่นตัวของผูฝ้าก
เงนิเอง มใิชเ่พือ่วตัถปุระสงค ์ดงัตอ่ไปนี ้

5.15.1. เพื่อวัตถุประสงคท์ีข่ัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบรอ้ยหรือศลีธรรมอันดขีองประชาชน นโยบายของ

ธนาคาร ตลอดจนขอ้บงัคบั หรอืค าสัง่ของหน่วยงานราชการ 
5.15.2. หากผูฝ้ากเงนิมไิดใ้ชบ้ญัช ีททีบี ีโนฟิกซ ์(ttb no fixed account) ตามวตัถปุระสงคท์ีธ่นาคารก าหนด หรอื

หากธนาคารตรวจสอบพบวา่ลักษณะการใชบ้ญัชขีองผูฝ้ากเงนิ มไิดเ้ป็นไปตามปกตปิระเพณีของผูใ้ชบ้ัญช ี
ททีบี ีโนฟิกซ ์(ttb no fixed account) ธนาคารขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธหรือระงับการท าธุรกรรมหรือ

ยกเลกิบญัช ีททีบี ีโนฟิกซ ์(ttb no fixed account) ของผูฝ้ากเงนิไดท้นัท ี 
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5.15.3. ผูฝ้ากเงนิตกลงและยอมรับว่าธนาคารมสีทิธปิฏเิสธไม่รับเช็คต่างธนาคารทีม่รีอยขดีฆ่า ขดูลบ หรอืแกไ้ข
ขอ้ความใดๆลงบนเช็คเพื่อเขา้บัญชีของผูฝ้ากเงินได ้  และผูฝ้ากเงินตกลงสละสทิธิในการเรียกรอ้ง

คา่เสยีหายอนัอาจเกดิขึน้เนือ่งจากการระงับการจ่ายเงนิ หรอืการปฏเิสธไมรั่บเชค็ตา่งธนาคารดงักลา่ว 
5.15.4. ขอ้ตกลงและเงือ่นไขการใชบ้รกิารนี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยธนาคารจะประกาศใหท้ราบ ณ ทีท่ าการ

ของธนาคารและทางเว็ปไซตข์องธนาคาร   
หมายเหต:ุ   - หากผูฝ้ากเงนิประสงคจ์ะรับสมดุคูฝ่ากจากการเปิดบญัชเีงนิฝากแบบออนไลน์ โปรดแสดงบัตรประจ าตวั

ประชาชนเพือ่ใชเ้ป็นหลักฐานในการด าเนนิการ  หรอืหากประสงคจ์ะปิดบญัชเีงนิฝาก โปรดแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน

และสมดุบัญชเีงนิฝากของผูฝ้ากเงนิทีม่กีับธนาคาร เพือ่ใชเ้ป็นหลกัฐานในการด าเนนิการ  โดยสามารถตดิตอ่ไดท้กุสาขา
ของธนาคาร  

 
 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขการใชบ้รกิาร SMS Alert (เฉพาะบญัชบีุคคลธรรมดาเทา่น ัน้) 

 
1. ธนาคารจะสง่ SMS แจง้เตอืนเมือ่ผูฝ้ากเงนิท ารายการธรุกรรมไดแ้ก ่ฝาก/ถอนเงนิ, โอนเงนิ, รูดใชจ้า่ยผา่นบตัรเดบติ, 

รายการเงนิเขา้/หักบญัชอีตัโนมัต ิผา่นชอ่งทางบรกิารตา่งๆของธนาคารทนัทตีลอด 24 ช.ม. ยกเวน้ ประเภทธรุกรรมทีร่อ
ผลการท ารายการ (หลงัเวลา 23.00 น.) เชน่ การโอนเงนิตา่งธนาคารแบบ 1 วนัท าการ, ผลเชค็คนื และรายการเงนิเขา้/

หักบญัชอีตัโนมัต ิธนาคารจะสง่ SMS ใหผู้ฝ้ากเงนิในวนัถัดไป  

2. ผูฝ้ากเงนิควรตรวจสอบความถูกตอ้งของรายการทีม่กีารแจง้ทาง SMS Alert อกีครัง้ หากมขีอ้สงสยัหรอืความผดิพลาด
ใดๆ เกีย่วกับธรุกรรมทีเ่กดิขึน้ หรอืขอ้ความทีไ่ดรั้บไม่ตรงกบัยอดทีผู่ฝ้ากเงนิท ารายการ หรอืผูฝ้ากเงนิไม่ไดเ้ป็นผูท้ า

รายการดว้ยตนเอง ผูฝ้ากเงนิตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบทนัทผี่าน contact center 1428  
3. หากผูฝ้ากเงนิเปลีย่นแปลงเบอรโ์ทรศพัทม์อืถอืทีไ่ดล้งทะเบยีนไวก้บัธนาคาร เพือ่ใชบ้รกิาร SMS Alert ผูฝ้ากเงนิจะตอ้ง

แจง้ใหธ้นาคารทนัท ี
4. ธนาคารขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะยกเลกิ เปลีย่นแปลง การใหบ้รกิาร SMS Alert ตามทีธ่นาคารจะเห็นสมควร โดยธนาคารจะ

ประกาศใหท้ราบ ณ ทีท่ าการของธนาคาร และทางเว็บไซตข์องธนาคาร 

5. อตัราคา่ธรรมเนยีมบรกิารทางการเงนิผา่น SMS Alert เป็นไปตามประกาศของธนาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


