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ขอ้ตกลงและเงือ่นไขการใชบ้รกิาร 
บญัชเีงนิฝาก ททีบี ีเบสกิ (ttb basic account) 

 
1. ลกัษณะผลติภัณฑ ์

1.1. เป็นผลติภัณฑเ์งนิฝากออมทรัพยท์ีม่สีมดุคูฝ่าก ทีใ่หบ้รกิารภายใตช้ือ่ผลติภัณฑ ์บญัชเีงนิฝาก ททีบี ีเบสกิ (ttb 
basic account) 

1.2. อตัราดอกเบีย้ คา่ธรรมเนยีม และเงือ่นไขเงนิฝากเป็นไปตามประกาศของธนาคาร 

 
2. การเปิดบญัช ี

2.1. การเปิดบญัชคีรัง้แรกขัน้ต า่ เป็นไปตามเงือ่นไขของเงนิฝากออมทรัพยนั์น้ๆ โดยชือ่บญัชเีงนิฝากตอ้งเป็นชือ่บคุคล 
       หรอืนติบิคุคลทีเ่ป็นเจา้ของบญัช ี ธนาคารไม่อนุญาตใหใ้ชน้ามแฝงในการเปิดบญัช ี 

2.2. เปิดบญัชไีดท้กุสาขาของธนาคาร  

 
3. หลกัเกณฑผ์ลติภัณฑ ์

3.1. การฝากเงนิท าไดท้กุสาขาทัว่ประเทศในเวลาท าการของสาขานัน้ๆ และไมก่ าหนดจ านวนครัง้ในการรับฝาก กรณี 
       การฝาก/ถอนเงนิตา่งสาขาและขา้มจังหวดั ธนาคารจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมตามประกาศของธนาคาร 

3.2. การถอนเงนิท าไดท้กุสาขาทั่วประเทศในเวลาท าการของสาขานัน้ๆ โดยผูฝ้ากเงนิตอ้งน าสมดุคูฝ่ากมาแสดงและ 

       จะตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีใ่หไ้วก้บัธนาคาร 
3.3. กรณีถอนเงนิตา่งสาขา ผูฝ้ากเงนิตอ้งแสดงบตัรประจ าตัวประชาชน 

3.4. การถอนเงนิโดยเจา้ของบญัช ี
3.5. บญัชบีคุคลธรรมดา ถอนไดท้กุสาขาไมจ่ ากัดจ านวนเงนิ 

3.6. บญัชนีติบิคุคล ถอนทีส่าขาเจา้ของบัญช ีไม่จ ากดัจ านวนเงนิ ส าหรับกรณีถอนตา่งสาขา ถอนไดไ้มเ่กนิ 500,000 
       บาทตอ่วนั 

3.7. การถอนเงนิโดยการมอบฉันทะ 

3.8. บญัชบีคุคลธรรมดา ถอนไดท้กุสาขาภายในส านักหักบัญชเีดยีวกนั 
3.9. บญัชนีติบิคุคล ส าหรับกรณีถอนตา่งสาขาธนาคารไมอ่นุญาตใหถ้อนโดยการมอบฉันทะ 

 
4. ดอกเบีย้ และคา่ธรรมเนยีม 

4.1. การก าหนดอัตราดอกเบีย้และการค านวณดอกเบีย้เงนิฝากออมทรัพยท์กุประเภทใหเ้ป็นไปตามประกาศอัตรา

ดอกเบีย้ของธนาคาร โดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้ใหท้กุวันจากยอดเงนิคงเหลอืในบัญช ีและน าดอกเบีย้ฝากเขา้
บญัชใีหปี้ละ 2 ครัง้ คอืเดอืนมถินุายนและเดอืนธันวาคม หากดอกเบีย้ทีไ่ดรั้บไมเ่กนิ 20,000 บาทตอ่ปี โดยผูฝ้าก

เงนิแจง้เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษีอากร ธนาคารจะไมห่ักภาษี ณ ทีจ่่ายตามหลกัเกณฑข์องกรมสรรพากร 
4.2. หากบัญชไีมม่รีายการเคลือ่นไหวเป็นระยะเวลา 360 วนัตดิตอ่กนั และมยีอดเงนิในบัญชตี า่กวา่ทีธ่นาคารก าหนด     

ธนาคารจะหักเงนิจากบญัชเีพือ่ช าระคา่ธรรมเนยีมการรักษาบัญช ีตามหลักเกณฑท์ีธ่นาคารก าหนด และหากเงนิใน
บญัชเีป็นศนูยต์ดิตอ่กนัเกนิกวา่ทีธ่นาคารก าหนด ธนาคารจะด าเนนิการปิดบญัชโีดยอตัโนมัต ิ

4.3. กรณีจ านวนดอกเบีย้ทีไ่ดรั้บไปแลว้ภายในปี เขา้ตามหลกัเกณฑข์องกรมสรรพากรก าหนด ธนาคารจะหักภาษีหัก ณ 

ทีจ่า่ย 15% จากดอกเบีย้โดยอาจจะเกนิจากจากดอกเบีย้ทีไ่ดรั้บในเดอืนสดุทา้ย (ยอดเงนิฝาก + ดอกเบีย้ (ถา้ม)ี 
– ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 15% ทีค่ านวณไดต้ามเกณฑ ์(ถา้ม)ี) กรณีทีล่กูคา้ตอ้งการขอคนืภาษี ลกูคา้สามารถ

ด าเนนิการไดด้ว้ยตนเอง โดยใชห้นังสอืรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่า่ย ทีธ่นาคารออกใหเ้ป็นหลกัฐานในการขอคนื
ภาษี 

4.4. คา่ธรรมเนยีมการท าธรุกรรมทางการเงนิอืน่ ๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร 

4.5. รายการเคลือ่นไหว หมายถงึ การฝาก-ถอนเงนิ และ การน าสมดุเงนิฝาก (ถา้ม)ี มาปรับรายการ ณ เคานเ์ตอรส์าขา
ของธนาคาร , การท าธรุกรรมผ่านชอ่งทางอเิล็คทรอนกิส ์ไดแ้ก ่เครือ่ง ATM , เครือ่งรับฝากเงนิอตัโนมัต ิ(ADM), 

ttb internet banking , bahtnet , interbank transfer และ แอปพลเิคชนั ttb touch รวมทัง้การท ารายการผา่น
ตวัแทนรับฝากเงนิของธนาคาร ทัง้นี ้การปรับเปลีย่นสถานะของบญัชไีมเ่คลือ่นไหวใหเ้ป็นบัญชปีกตทิี่

เคลือ่นไหว   สามารถท ารายการฝาก-ถอนเงนิ ณ เคานเ์ตอรบ์รกิารสาขาของธนาคารดว้ยตนเองเทา่นัน้ 
 

5. หลกัเกณฑท์ัว่ไป 

5.1. เชค็ ดร๊าฟท ์หรอืตราสารอืน่ๆ ทีน่ าฝากเขา้บัญช ีธนาคารจะรับฝากไวเ้พือ่การเรยีกเก็บเทา่นัน้ การฝากเงนิจะ
สมบรูณ์เมือ่ธนาคารเรยีกเก็บเงนิตามตราสารดงักลา่วได ้   และผูฝ้ากเงนิจะถอนเงนิทีน่ าฝากตามตราสารดงักลา่ว

ไดต้อ่เมือ่ธนาคารเรยีกเก็บเงนิไดเ้รยีบรอ้ยแลว้ 
5.2. ยอดเงนิในสมุดคูฝ่ากจะถอืวา่ถูกตอ้งเมือ่ธนาคารไดต้รวจสอบวา่ตรงกับบัญชขีองธนาคารแลว้ 

5.3. กรณีผูฝ้ากเงนิเปลีย่นชือ่ ชือ่สกลุ หมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดห้รอืทีอ่ยู ่จะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบทนัท ี 
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5.4. ผูฝ้ากเงนิจะแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้ความและตวัเลขใดๆ ลงในสมดุคูฝ่าก หรอืโอนเปลีย่นมอืหรอืฉีกแผ่น
ใดของสมุดคูฝ่ากมไิด ้

5.5. ในการท าธรุกรรมใดๆกบัธนาคาร ผูฝ้ากเงนิจะไดรั้บเอกสารหลกัฐานเพือ่ใชเ้ป็นหลักฐานประกอบการท าธรุกรรมนัน้ 
5.6. ในการท าธรุกรรมโอนเงนิผ่านบัญชเีงนิฝาก ธนาคารจะแจง้ผลการท าธรุกรรมหรอืสง่มอบใบบันทกึรายการใหแ้กผู่ ้

ฝากเงนิเก็บไวเ้ป็นหลักฐาน  โดยธนาคารจะโอนเงนิตามค าสัง่ทีไ่ดรั้บจากผูฝ้ากเงนิ  หากเกดิความผดิพลาดใดๆ
ธนาคารจะรับผดิชอบสงูสดุไมเ่กนิจ านวนเงนิทีร่ะบตุามค าสัง่ของธรุกรรมนัน้  

5.7. ในกรณีทีส่มดุคูฝ่าก/บตัรเอทเีอ็ม/บตัรเดบติทีใ่ชโ้อนเงนิจากบญัชเีงนิฝากสญูหาย ผูฝ้ากเงนิจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคาร

ทราบทนัท ี ทัง้นี้ผูฝ้ากเงนิจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบจ านวนเงนิทีเ่กดิธรุกรรมกอ่นการแจง้ธนาคารเพือ่ยกเลกิ/อายัด
สมดุคูฝ่าก/บตัรเอทเีอ็ม/บตัรเดบติ  

5.8. หากผูฝ้ากเงนิประสงคจ์ะยกเลกิขอ้ตกลงการใชบ้รกิารโอนเงนิกบัธนาคาร ผูฝ้ากเงนิตอ้งด าเนนิการปิดบญัชเีงนิฝาก
กบัธนาคาร  

5.9. หากผูฝ้ากเงนิยนิยอมใหผู้อ้ ืน่ใชบ้ญัชรี่วมกับผูฝ้ากเงนิ หรอืใชบ้ญัชขีองผูฝ้ากเงนิเพือ่รับโอนหรอืถอนเงนิในทาง

ทจุรติจนเป็นเหตใุหเ้กดิความเสยีหายแกบ่คุคลอืน่  ผูฝ้ากเงนิตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการ
ทจุรตินัน้  

5.10.ในกรณีมขีอ้พพิาทเกีย่วกับบญัชเีงนิฝาก ผูฝ้ากเงนิยนิยอมใหธ้นาคารใชห้ลักเกณฑแ์ละขัน้ตอนของธนาคารในการ
สอบสวนและด าเนนิการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด  

5.11.ในกรณีมขีอ้สงสยัหรอืพบขอ้ผดิพลาดใดๆในการโอนเงนิผา่นบญัชเีงนิฝาก ผูฝ้ากเงนิสามารถตดิตอ่ธนาคารผ่าน 
contact center 1428 หรอืสาขาเจา้ของบญัช ี 
5.12.การท ารายการธรุกรรมผา่นชอ่งทางของธนาคารหลงัเวลา 23.00 น. ถอืเป็นรายการของวนัถัดไป 

5.13.ขอ้ตกลงและเงือ่นไขการใชบ้รกิารนี้อาจเปลีย่นแปลงได ้โดยจะประกาศใหท้ราบ ณ ทีท่ าการของธนาคาร 
5.14.ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขและขอ้ตกลงการใชบ้รกิารนี ้ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดย  

       ธนาคารจะประกาศใหท้ราบ ณ ทีท่ าการของธนาคาร และผ่านทางเว็ปไซตข์องธนาคาร 
 

ขอ้มลูในเอกสารฉบบันี ้มผีลใชบ้งัคบัไดจ้นกวา่จะมกีารเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ คา่ธรรมเนยีม รวมทัง้เงือ่นไขผลติภัณฑท์ี่

อาจเกดิขึน้ในภายหนา้  ในกรณีมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไข ธนาคารจะแจง้ลกูคา้ทราบลว่งหนา้ผา่นชอ่งทาง 
www.ttbbank.com หรอื ทกุสาขาของธนาคาร 

 
 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขการใชบ้รกิาร SMS Alert 

1. กรณีมกีารท ารายการฝาก-ถอนเงนิ ในบญัชอีอมทรัพยห์รอืบัญชกีระแสรายวนัของลกูคา้ ระหวา่งเวลา 07.00 – 23.00 น. 
ลกูคา้จะไดรั้บแจง้การท ารายการทาง SMS หลงัจากมกีารท ารายการดงักลา่ว หรอืเมือ่มกีารใชจ้า่ยผา่นบตัรเดบติ (Debit 

Card) ของธนาคาร เวน้แตจ่ะมขีอ้ขดัขอ้งทางเทคนคิเกดิขึน้ 
 ส าหรับการท ารายการทีเ่กดิขึน้นอกชว่งเวลาดงักลา่ว ลกูคา้จะไดรั้บแจง้การท ารายการทาง SMS ในเวลาประมาณ 

07.00 น. ของวนัท ารายการหรอืวนัถัดไป (แลว้แตก่รณี) 
2. ลกูคา้โปรดตรวจสอบความถกูตอ้งของรายการทีม่กีารแจง้ทาง SMS Alert อกีครัง้ 

3. ธนาคารขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะยกเลกิ เปลีย่นแปลง การใหบ้รกิาร SMS Alert ตามทีธ่นาคารจะเห็นสมควร 

4. อตัราคา่ธรรมเนยีมบรกิารทางการเงนิผา่น SMS Alert เป็นไปตามประกาศของธนาคาร 
 


