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ขอ้ตกลงและเงือ่นไขการใชบ้รกิาร 
บญัชเีงนิฝาก ททีบี ีพืน้ฐาน (ttb puentarn account) 

 
1. ลกัษณะผลติภัณฑ ์

1.1 เป็นผลติภัณฑเ์งนิฝากออมทรัพยท์ีม่สีมดุคูฝ่าก ทีใ่หบ้รกิารภายใตช้ือ่ผลติภัณฑ ์บญัชเีงนิฝาก ททีบี ีพืน้ฐาน (ttb 

puentarn account) 
1.2 อตัราดอกเบีย้ คา่ธรรมเนยีม และเงือ่นไขเงนิฝากเป็นไปตามประกาศของธนาคาร 

 
2. การเปิดบญัช ี

2.1 การเปิดบัญชคีรัง้แรก ไม่ก าหนดจ านวนเงนิฝากขัน้ต ่า โดยชือ่บัญชเีงนิฝากตอ้งเป็นชือ่บุคคลที่เป็นเจา้ของบัญช ี

บุคคลธรรมดา ทีม่ีสัญชาตไิทย อายุตัง้แต่ 65  ปีขึน้ไป (ณ วันทีเ่ปิดบัญช)ี หรือ บุคคลธรรมดาทีถ่อืบัตรสวัสดกิาร
แห่งรัฐ ร่วมกับบัตรประชาชน (หรอืเอกสารแสดงตนอืน่ประกอบการเปิดบัญชตีามทีธ่นาคารก าหนด)  และธนาคารไม่

อนุญาตใหใ้ชน้ามแฝงในการเปิดบญัช ีและไมอ่นุญาตใหเ้ปิดบญัชแีทนผูอ้ืน่ หรอืใหผู้อ้ ืน่มาใชบ้ญัช ี 
2.2 ผูฝ้ากเงนิ 1 ราย สามารถเปิดบญัชเีงนิฝาก ททีบี ีพืน้ฐาน ไดเ้พยีง 1 บญัชเีทา่นัน้ (ทกุสาขารวมกนั) 

2.3 ผูฝ้ากเงนิมีสทิธสิมัครใชบ้ริการบัตรเดบติของธนาคาร โดยตอ้งปฏิบัติตามขอ้ตกลงการใชบ้รกิารบัตรเดบิตของ
ธนาคาร  กรณีทีผู่ฝ้ากเงนิสมัครใชบ้รกิารบัตรเดบติของธนาคาร คู่กับบัญชเีงนิฝาก ททีบี ีพื้นฐาน ผูฝ้ากเงนิจะไดรั้บ

ยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้  ค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมต่ออายุบัตรเดบติ  ส าหรับค่าธรรมเนียมออกบัตร

ทดแทน กรณีบตัรเดบติช ารุดหรอืสญูหาย ธนาคารจะเรยีกเก็บตามอตัราทีธ่นาคารประกาศก าหนด 
2.4 ผูฝ้ากเงนิไม่สามารถขอเปลีย่นประเภทจากบัญชเีงนิฝากของธนาคารทีม่อียู่เดมิมาเป็นบัญชเีงนิฝาก ททีบี ีพื้นฐาน 

(ttb puentarn account) 
2.5 เปิดบญัชไีดท้กุสาขาของธนาคาร  

 

3. หลกัเกณฑผ์ลติภัณฑ ์
3.1 ธนาคารขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงสถานะผลติภัณฑบ์ญัชเีงนิฝาก ททีบี ีพืน้ฐาน เป็น บญัชเีงนิฝาก ททีบี ีเบสกิ โดย

ธนาคารจะแจง้ใหผู้ฝ้ากเงนิทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั และใหถ้อืวา่สทิธพิเิศษของบัญชเีงนิฝาก ททีบี ีพืน้ฐาน 
ไดส้ ิน้สดุลงทนัท ีเมือ่เขา้เงือ่นไขขอ้ใดขอ้หนึง่ ดงัตอ่ไปนี้ 

3.1.1 บญัชเีงนิฝาก ททีบี ีพืน้ฐาน มยีอดเงนิฝากเฉลีย่คงเหลอืในแตล่ะเดอืนเกนิกวา่ 50,000 บาท 

3.1.2 บญัชเีงนิฝาก ททีบี ีพืน้ฐาน มยีอดเงนิรวมเขา้บญัช ีหรอื ยอดเงนิรวมออกจากบญัช ีเกนิกวา่ 50,000 บาท
ตอ่เดอืน 

3.1.3 ผูฝ้ากเงนิขาดคณุสมบตัใินการเป็นผูม้สีทิธเิปิดบญัชเีงนิฝาก ททีบี ีพืน้ฐาน ตามทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทย
ก าหนด 

3.2 บญัชเีงนิฝากพืน้ฐานไมม่กีารเคลือ่นไหวตดิตอ่กนัเกนิ 3 ปี โดยธนาคารจะสง่จดหมายแจง้สถานะบญัชไีมเ่คลือ่นไหว
ทกุสิน้ปี เป็นเวลา 3 ปี ตดิตอ่กัน โดยในปีที ่3 ธนาคารจะแจง้การเปลีย่นสถานะบัญชจีากบญัชเีงนิฝาก ททีบี ีพืน้ฐาน  

เป็น บญัชเีงนิฝาก ททีบี ีเบสกิ 

3.3 ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการปิดบญัชเีงนิฝาก ททีบี ีพืน้ฐาน ในกรณีทีผู่ฝ้ากเงนิไมท่ าธรุกรรมการฝากเงนินับตัง้แต่
วนัทีเ่ปิดบญัช ีโดยยอดเงนิฝากคงเหลอืในบญัชเีป็นศนูยบ์าทเป็นระยะเวลา 360 วนั ตดิตอ่กัน หรอืมกีารท าธรุกรรม

ทางการเงนิ แตเ่งนิในบัญชเีป็นศนูยบ์าทตดิตอ่กนัครบ 395 วนั  
3.4 หากธนาคารมขีอ้สงสยัวา่การเปิดบัญชเีงนิฝากของผูฝ้ากเงนิเป็นไปโดยไม่สจุรติ  ผูฝ้ากเงนิยนิยอมใหธ้นาคารมสีทิธิ

ระงับการเดนิบญัชแีละ/หรอืปิดบญัชเีงนิฝากของผูฝ้ากเงนิไดโ้ดยขึน้อยู่กับดลุยพนิจิของธนาคาร  

3.1.1 ผูฝ้ากเงนิสามารถท าธุรกรรมฝากเงนิ ไดทุ้กสาขาทั่วประเทศในเวลาท าการของสาขานัน้ ๆ และไม่ก าหนด
จ านวนครัง้ในการรับฝาก  

3.1.2 การถอนเงนิ และ/หรอื โอนเงนิ ท าไดท้กุสาขาทั่วประเทศในเวลาท าการของสาขานัน้ ๆ ไมจ่ ากัดจ านวนเงนิ 
โดยผูฝ้ากเงนิตอ้งน าสมุดคูฝ่าก และบัตรประจ าตัวประชาชน มาแสดงและจะตอ้งปฏบิัตติามเงือ่นไขทีใ่หไ้ว ้

กบัธนาคาร  
3.1.3 การถอนเงนิ โดยการมอบฉันทะ ถอนไดท้กุสาขา 

3.5 การท าธรุกรรมผา่นชอ่งทาง อเิล็กทรอนกิส ์แบงกก์ิง้ (Electronic Banking) 

3.2.1 ชอ่งทาง ATM ผูฝ้ากเงนิสามารถท าธรุกรรมใดๆ ผา่นเครือ่ง ATM 
3.2.2 ชอ่งทาง ADM ผูฝ้ากเงนิสามารถท าธรุกรรมเฉพาะการฝากเงนิสดทีเ่ครือ่ง ADM  

 
4. ดอกเบีย้ และคา่ธรรมเนยีม 

4.1. ผูฝ้ากเงนิจะไดรั้บดอกเบีย้ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยบัญชเีงนิฝาก ทีทีบี พื้นฐาน (ถา้มี) โดยธนาคารก าหนด

ระยะเวลาการจ่ายดอกเบีย้ปีละ 2 ครัง้ คอืเดือนมถิุนายนและธันวาคม และหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ของรายได ้
ดอกเบีย้ทีไ่ดรั้บ ยกเวน้หักภาษี ณ ทีจ่่าย 15% ในกรณีดอกเบีย้ทีไ่ดรั้บไม่เกนิ 20,000 บาทต่อปี ตามหลักเกณฑ์

ของกรมสรรพากร  
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4.2. ผูบ้ัญชเีงนิฝาก ททีบี ีพืน้ฐาน ไม่มคีา่ธรรมเนียมในการรักษาบัญช ีจนกวา่ผูฝ้ากเงนิปฏบิัตผิดิเงือ่นไขท าใหบ้ัญชถีูก
เปลีย่นสถานะเป็นบญัชเีงนิฝาก ททีบี ีเบสกิ 

4.3. คา่ธรรมเนยีมการท าธรุกรรมทางการเงนิอืน่ ๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร 
 

5. หลกัเกณฑท์ัว่ไป 
5.1. ในกรณีทีผู่ฝ้ากเงนิไม่ท าธรุกรรมการฝากเงนินับตัง้แต่วนัทีเ่ปิดบัญช ีโดยยอดเงนิฝากคงเหลอืในบญัชเีป็นศนูยบ์าท 

เป็นระยะเวลา 360 วนัตดิตอ่กนั ธนาคารจะปิดบญัชเีงนิฝากโดยอตัโนมัต ิ

5.2. ส าหรับบัญชเีงนิฝากทีไ่ม่มธีรุกรรมการฝาก-ถอน โอน ผา่นชอ่งทางตา่งๆ หรอื ไม่มที ารายการปรับสมุดคูฝ่ากตัง้แต ่
365 วันขึน้ไป จะเปลีย่นสถานะเป็นบัญชไีม่เคลือ่นไหว ธนาคารจะเรยีกเก็บซึง่อาจมคีา่รักษาบัญชตีามเงือ่นไขของ

ผลติภัณฑ ์
5.3. ส าหรับสถานะเป็นบัญชไีม่เคลือ่นไหว ผูฝ้ากเงนิตอ้งตดิตอ่ธนาคารเพือ่ปรับสถานะเป็นบัญชปีกต ิทัง้นี้ สถานะเป็น

บญัชไีมเ่คลือ่นไหว สามารถท าธรุกรรมการฝาก-โอนเขา้ ไดต้ามปกต ิ 

5.4. เช็ค ดร๊าฟท์ หรือตราสารอื่นๆ ที่น าฝากเขา้บัญช ีธนาคารจะรับฝากไวเ้พื่อการเรียกเก็บเท่านั้น การฝากเงนิจะ
สมบรูณ์เมือ่ธนาคารเรยีกเก็บเงนิตามตราสารดังกลา่วได ้ และผูฝ้ากเงนิจะถอนเงนิทีน่ าฝากตามตราสารดังกลา่วได ้

ตอ่เมือ่ธนาคารเรยีกเก็บเงนิไดเ้รยีบรอ้ยแลว้  
5.5. ยอดเงนิในสมดุคูฝ่ากจะถอืวา่ถูกตอ้งเมือ่ธนาคารไดต้รวจสอบวา่ตรงกับบัญชขีองธนาคารแลว้ 

5.6. ในกรณีทีผู่ฝ้ากเงนิมกีารเปลีย่นชือ่ นามสกลุ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ได ้ผูฝ้ากเงนิจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคาร

ทราบทนัท ี
5.7. ผูฝ้ากเงนิจะแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้ความและตัวเลขใดๆ ลงในสมุดคู่ฝาก หรือโอนเปลีย่นมอืหรือฉีก

แผน่ใดของสมดุคูฝ่ากมไิด ้
5.8. ในการท าธรุกรรมใดๆกบัธนาคาร ผูฝ้ากเงนิจะไดรั้บเอกสารหลกัฐานเพือ่ใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการท าธรุกรรมนัน้ 

5.9. ในการท าธุรกรรมโอนเงนิผ่านบัญชเีงนิฝาก ธนาคารจะแจง้ผลการท าธรุกรรมหรอืสง่มอบใบบันทกึรายการใหแ้กผู่ ้
ฝากเงนิเก็บไวเ้ป็นหลักฐาน  โดยธนาคารจะโอนเงนิตามค าสั่งทีไ่ดรั้บจากผูฝ้ากเงนิ  หากเกดิความผดิพลาดใดๆ

ธนาคารจะรับผดิชอบสงูสดุไมเ่กนิจ านวนเงนิทีร่ะบตุามค าสัง่ของธรุกรรมนัน้  

5.10. ในกรณีทีส่มุดคูฝ่ากสญูหาย ผูฝ้ากเงนิแจง้ใหธ้นาคารทราบทันท ี ทัง้นี้ผูฝ้ากเงนิจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบจ านวนเงนิ
ทีเ่กดิธรุกรรมกอ่นการแจง้ธนาคารเพือ่ยกเลกิ/อายัดสมดุคูฝ่าก  

5.11. หากผูฝ้ากเงนิยนิยอมใหผู้อ้ ืน่ใชบ้ัญชรี่วมกับผูฝ้ากเงนิ หรือใชบ้ัญชขีองผูฝ้ากเงนิเพื่อรับโอนหรือถอนเงนิในทาง
ทจุรติจนเป็นเหตใุหเ้กดิความเสยีหายแกบ่คุคลอืน่  ผูฝ้ากเงนิตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการ

ทจุรตินัน้  

5.12. ในกรณีมขีอ้พพิาทเกีย่วกับบัญชเีงนิฝาก ผูฝ้ากเงนิยนิยอมใหธ้นาคารใชห้ลักเกณฑแ์ละขัน้ตอนของธนาคารในการ
สอบสวนและด าเนนิการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด  

5.13. ในกรณีมีขอ้สงสัยหรอืพบขอ้ผดิพลาดใดๆในการโอนเงนิผ่านบัญชเีงนิฝาก ผูฝ้ากเงนิสามารถตดิต่อธนาคารผ่าน 
contact center 1428  หรอื ทกุสาขาของธนาคาร 

5.14. การท ารายการธรุกรรมผา่นชอ่งทางของธนาคารหลงัเวลา 23.00 น. ถอืเป็นรายการของวนัถัดไป 
5.15. ผูฝ้ากเงนิตกลงว่าจะใชห้รอืท าธุรกรรมผ่านบัญชเีงนิฝาก ททีบี ีพื้นฐาน เพื่อใชส้ว่นตัวของผูฝ้ากเงนิเอง มใิชเ่พื่อ

วตัถปุระสงค ์ดงัตอ่ไปนี ้

5.15.1. เพื่อวัตถุประสงคท์ีข่ัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบรอ้ยหรอืศลีธรรมอันดขีองประชาชน นโยบายของ
ธนาคาร ตลอดจนขอ้บงัคบั หรอืค าสัง่ของหน่วยงานราชการ 

5.15.2. หากผูฝ้ากเงนิมไิดใ้ชบ้ัญชเีงนิฝาก ททีีบ ีพื้นฐาน ตามวัตถุประสงคท์ี่ธนาคารก าหนด หรือหากธนาคาร
ตรวจสอบพบวา่ลักษณะการใชบ้ัญชขีองผูฝ้ากเงนิ มไิดเ้ป็นไปตามปกตปิระเพณีของผูใ้ชบ้ญัชเีงนิฝาก ททีี

บ ีพื้นฐาน ธนาคารขอสงวนสทิธใินการปฏิเสธหรือระงับการท าธุรกรรมหรือยกเลกิบัญชเีงนิฝาก ทีทีบ ี

พืน้ฐาน ของผูฝ้ากเงนิไดท้นัท ี 
5.15.3. ผูฝ้ากเงนิตกลงและยอมรับวา่ธนาคารมีสทิธปิฏเิสธไม่รับเช็คตา่งธนาคารทีม่รีอยขดีฆ่า ขดูลบ หรอืแกไ้ข

ขอ้ความใดๆลงบนเช็คเพื่อเขา้บัญชีของผูฝ้ากเงนิได ้ และผูฝ้ากเงินตกลงสละสทิธิในการเรียกรอ้ง
คา่เสยีหายอนัอาจเกดิขึน้เนือ่งจากการระงับการจ่ายเงนิ หรอืการปฏเิสธไมรั่บเชค็ตา่งธนาคารดงักลา่ว 

5.15.4. ขอ้ตกลงและเงือ่นไขการใชบ้รกิารนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยธนาคารจะประกาศใหท้ราบ ณ ทีท่ าการ
ของธนาคารและทางเว็ปไซตข์องธนาคาร   

5.16. ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขและขอ้ตกลงการใชบ้รกิารนี้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดย

ธนาคารจะประกาศใหท้ราบ ณ ทีท่ าการของธนาคาร และผา่นทางเว็ปไซตข์องธนาคาร 

 
 
 


