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ผลิตภณัฑ์เงินฝาก

2

• Current Account - เงินฝากกระแสรายวัน

บัญชีที่ให้ความคล่องตัวในการด าเนินธุรกิจ

โดยการใช้เช็คส่ังจ่ายแทนเงินสด

• Savings Account - เงินฝากออมทรัพย์
บัญชีส าหรับการออมเงิน แต่ยังสะดวกในการเบกิใช้

โดยได้รับอัตราดอกเบีย้ตามยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิน้วัน

• Time Deposits – เงินฝากประจ า
บัญชีที่ให้ดอกเบีย้สูงตามระยะเวลาการฝาก

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิต่อธนาคาร

Product Catalog / Sales Sheet



Current Account - เงินฝากกระแสรายวัน
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Standard Current  กระแสรายวัน
เหมาะกบัผู้ที่ต้องการใช้บัญชีเพื่อความคล่องตัวในการด าเนินธุรกจิ 

Special Current กระแสรายวันพเิศษ
เหมาะกบัผู้ที่ต้องการใช้บัญชีเพื่อความคล่องตัวในการ
ด าเนินธุรกจิ พร้อมไปกบัการออมเงินเพื่อรับผลตอบแทน

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิต่อธนาคารเงนิฝาก

Product Catalog / Sales Sheet



เงือ่นไขหลัก
• เจา้ของบัญชตีอ้งบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทยเทา่นั้น, มูลนิธิ, นติบิคุคล
ท่ัวไป, กองทนุ 

• กรณีบคุคลธรรมดา ตอ้งมีเงินฝากรวมกันทกุบัญชภีายใต ้Customer 

Information File “CIF” เดยีวกัน ตัง้แต ่500,000 บาทขึน้ไป (โดย 
ไม่นับรวมยอดเช็คทีร่อเรียกเก็บ) จงึจะเปิดบัญชไีด ้ 

• ไม่รับเปิดบัญชสี าหรับผูเ้ยาว์

การฝากเงนิ

• การฝากเงินสดหรือเช็คของธนาคารทสิโก ้ณ สาขาของธนาคาร            
ทสิโก ้จะยกเวน้การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการฝากเงินขา้มเขต

การถอนเงนิ/โอนเงนิ

• สามารถถอนเงินไดท้กุสาขาธนาคารทสิโก ้หรือชอ่งทางอืน่ตามที่
ธนาคารก าหนด โดยธนาคารจะยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการ
ถอนเงินขา้มเขต ส าหรับการถอนเงินผา่นสาขา หรือผา่นเครื่อง ATM
ของธนาคารทสิโกเ้ทา่นั้น

การจา่ยดอกเบีย้: ไม่จา่ยดอกเบีย้

อตัราดอกเบีย้: ขอ้มูลอัตราดอกเบีย้ลา่สดุ คลกิ

กรณีบัญชไีม่มีการเคลือ่นไหวเป็นเวลา 24 เดอืนตดิตอ่กัน
และมียอดเงินคงเหลอืต ่ากว่า 5,000 บาท ธนาคารจะเรียก
เก็บคา่ธรรมเนียมรักษาบัญชี 50 บาทตอ่เดอืน

การปิดบัญชภีายใน 7 วัน นับจากวันทีเ่ปิดบัญชี ธนาคาร
จะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการปิดบัญชี 100 บาท

ไดรั้บยกเวน้การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการขอสมุดเช็ค 1 เลม่
ตอ่ปีปฏทินิ (20 ฉบับ/เลม่) เมื่อใชบั้ญชนีีเ้ป็นบัญชคี ูโ่อนกับ
บัญชอีอมทรัพยบ์ลไูดมอนด ์หรือบัญชอีอมทรัพยไ์ดมอนด์

กระแสรายวัน – Standard Current

ข ัน้ต ่า :  20,000 บาท

ข ัน้สูงสุด : ไม่ก าหนด

จ านวนเงนิเปิดบัญชี

ขัน้ต ่าและขัน้สงูสุด

เงือ่นไขการฝากเงนิ/

ถอนเงนิ/โอนเงนิ

สทิธปิระโยชน์

ดอกเบี้ย

คา่รักษาบัญชี

ขอ้ควรระวัง

หนา้หลกั บรกิารเสรมิ ตดิต่อธนาคารเงนิฝาก กระแสรายวนั
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บตัรเอทเีอ็ม

https://www.tisco.co.th/th/rates.html


เงือ่นไขหลัก
• เจา้ของบัญชตีอ้งเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาตไิทยเท่านัน้ , มูลนธิ,ิ

นติบุิคคลทั่วไป หรอืกองทุน

• กรณีบุคคลธรรมดา ตอ้งมเีงนิฝากรวมกันทุกบัญช ี ภายใต ้Customer 
Information File “CIF” เดยีวกัน ตัง้แต่ 500,000 บาทขึน้ไป (โดย       

ไม่นับรวมยอดเช็คทีร่อเรยีกเก็บ) จงึจะเปิดบัญชไีด ้  

• ไม่รับเปิดบัญชสี าหรับผูเ้ยาว ์

• หากยอดเงนิคงเหลอืเฉลีย่ในบัญชตี ่ากว่า 100,000 บาทต่อเดอืน    
ธนาคารจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมรักษาบัญชเีดอืนละ 100 บาท  ยกเวน้  
กรณีท ีเ่ป็นบัญชคู่ีโอนกับบัญชีออมทรัพย์บลูไดมอนด์ หรอืออมทรัพย์     

ไดมอนด ์ธนาคารจะไม่ก าหนดยอดเงินคงเหลอืเฉลีย่ในบัญชขัี้นต ่า

การฝากเงนิ

• การฝากเงนิสดหรอืเช็คของธนาคารทิสโก ้ ณ สาขาของธนาคารทิสโก ้   
จะยกเวน้การเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมการฝากเงินขา้มเขต

การถอนเงนิ/โอนเงนิ

• สามารถถอนเงนิไดทุ้กสาขาธนาคารทสิโก ้หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคาร

ก าหนด โดยธนาคารจะยกเวน้การเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมการถอนเงนิขา้มเขต
ส าหรับการถอนเงนิผ่านสาขาหรอืเครือ่ง ATM ของธนาคารทสิโกเ้ท่านัน้

การค านวณดอกเบีย้: ค านวณจากยอดเงินคงเหลอื ณ ส ิน้วัน

การจา่ยดอกเบีย้:    ปีละ 2 ครั้ง ในวันที ่25 มิ.ย. และ 25 ธ.ค.

อตัราดอกเบีย้: ขอ้มูลอัตราดอกเบีย้ลา่สดุ คลกิ

• กรณีบัญชไีม่มีการเคลือ่นไหวเป็นเวลา 24 เดอืนตดิตอ่กัน
และมียอดเงินคงเหลอืต ่ากว่า 5,000 บาท ธนาคารจะเรียก
เก็บคา่ธรรมเนียมรักษาบัญชี 50 บาทตอ่เดอืน

• การปิดบัญชภีายใน 7 วัน นับจากวันทีเ่ปิดบัญช ีธนาคาร    
จะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการปิดบัญช ี100 บาท

ไดรั้บยกเวน้การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม ดังนี้

• การออกแคชเชยีร์เช็คโดยตัดจากบัญช ี5 ฉบับตอ่เดอืน

• รายการเดนิบัญชยีอ้นหลังไม่เกนิ 6 เดอืน

• การออกหนังสอืรับรองเงินฝาก

• การออกบัตรเอทเีอ็มทสิโกใ้บแรก (TISCO ATM Chip Card)
และ คา่ธรรมเนียมบัตรเอทเีอ็มทสิโกร้ายปี

• การขอสมุดเช็ค 1 เลม่ตอ่ปีปฏทินิ (20 ฉบับ/เลม่) เมื่อใช ้

บัญชนีี้เป็นบัญชคี ูโ่อนกับบัญชอีอมทรัพยบ์ลไูดมอนด ์หรือ

บัญชอีอมทรัพยไ์ดมอนด์

กระแสรายวันพิเศษ – Special Current

ขัน้ต ่า :  100,000 บาท

ขัน้สูงสุด : ไม่ก าหนด

จ านวนเงนิเปิดบัญชี

ขัน้ต ่าและขัน้สงูสุด

เงือ่นไขการฝากเงนิ/

ถอนเงนิ/โอนเงนิ

สทิธปิระโยชน์

ดอกเบี้ย

คา่รักษาบัญชี

ขอ้ควรระวัง

หนา้หลกั บรกิารเสรมิ ตดิต่อธนาคารเงนิฝาก กระแสรายวนั
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Super Savings

ออมทรัพย์

ออมทรัพย์พิเศษ

เหมาะกับลูกค้าท่ีต้องการความสะดวกคล่องตัว
ในการเบิกถอน

เหมาะกับลูกค้าท่ีต้องการออมเงิน เพื่อได้รับ
ผลตอบแทนท่ีมากกว่าบัญชีออมทรัพย์ท่ัวไป

เหมาะกับลูกค้าท่ีเน้นการออมเงิน แต่ไม่เน้นการ
เบิกถอน เพื่อได้รับดอกเบีย้ท่ีสูง

TISCO My Savings

Diamond Savings

ออมทรัพย์บลูไดมอนด์

เหมาะกับลูกค้าท่ีต้องการบัญชีส าหรับใช้จ่าย
พร้อมรับดอกเบีย้เป็นรายเดือน

เหมาะกับลูกค้าท่ีต้องการออมเงินจ านวนมาก 
เพื่อเน้นรับผลตอบแทน

เหมาะกับลูกค้าท่ีต้องการออมเงินจ านวนมาก
เพื่อเน้นรับผลตอบแทน พร้อมความสะดวกด้วย
บัญชีกระแสรายวัน

Savings Account - เงินฝากออมทรัพย์

Blue Diamond Savings Premium Savings 

Standard Savings 

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิต่อธนาคารเงนิฝาก
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ออมทรัพย์บัญชีเงินฝากพืน้ฐาน
เหมาะกับลูกค้าท่ีมีรายได้น้อย ภายใต้โครงการ
สวัสดิการแห่งรัฐ หรือผู้มีอายุ 65 ปีบริบูรณ์ข้ึน้ไป

Basic Banking Account  
Savings 

ซุปเปอร์ออมทรัพย์

ออมทรัพย์ไดมอนด์

ออมทรัพย์ TISCO My Savings



เงือ่นไขหลัก • รับเปิดบัญชสี าหรับบคุคลธรรมดาสัญชาตไิทยเทา่นั้น, มูลนิธิ, นิต ิบุคคล
ท่ัวไป, กองทนุ 

การฝากเงนิ

• การฝากเงินสดหรือเช็คของธนาคารทสิโก ้ณ สาขา ของธนาคารทสิโก ้
จะยกเวน้การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการฝากเงินขา้มเขต

การถอนเงนิ/โอนเงนิ

• สามารถถอนเงินไดท้กุสาขาธนาคารทสิโก ้หรือชอ่งทางอืน่ตามทีธ่นาคาร
ก าหนด โดยธนาคารจะยกเวน้การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการถอนเงินขา้ม
เขต ส าหรับการถอนเงนิผา่นสาขาหรือผา่นเครื่อง ATM ของธนาคารทสิโก ้
เทา่นั้น

การค านวณดอกเบีย้: ค านวณจากยอดเงินคงเหลอื ณ สิน้วัน

การจา่ยดอกเบีย้:   ปีละ 2 ครั้ง ในวันที ่25 มิ.ย. และ 25 ธ.ค.

อตัราดอกเบีย้: ขอ้มูลอัตราดอกเบีย้ลา่สดุ คลกิ

• กรณีบัญชไีม่มีการเคลือ่นไหวเป็นเวลา 24 เดอืนตดิตอ่กัน 
และมียอดเงินคงเหลอืต ่ากว่า 2,000 บาท ธนาคารจะเรียก 
เก็บคา่รักษาบัญช ี50 บาทตอ่เดอืน

• การปิดบัญชภีายใน 7 วัน นับจากวันทีเ่ปิดบัญช ีธนาคาร     
จะเก็บคา่ธรรมเนียมการปิดบัญช ี100 บาท

• กรณีลกูคา้ไม่ท ารายการจนท าใหบั้ญชไีม่เคลือ่นไหว

ตดิตอ่กันนาน 12 เดอืน และมียอดเงินคงเหลอืในบัญช ี     
ณ ขณะนั้นเทา่กับ 0 บาท ธนาคารจะปิดบัญชทัีนที

ออมทรัพย์ – Standard Savings

ข ัน้ต ่า :  1,000 บาท

ข ัน้สูงสุด : ไม่ก าหนด

จ านวนเงนิเปิดบัญชี

ขัน้ต ่าและขัน้สงูสุด

เงือ่นไขการฝากเงนิ/

ถอนเงนิ/โอนเงนิ

ดอกเบี้ย

คา่รักษาบัญชี

ขอ้ควรระวัง

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิต่อธนาคารเงนิฝาก ออมทรพัย ์
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เงือ่นไขหลัก
• เจา้ของบัญชตีอ้งเป็นบคุคลธรรมดาสัญชาตไิทยเทา่นั้น และเป็น      
ผูม้ีรายไดน้อ้ยภายใตโ้ครงการสวัสดกิารแหง่รัฐ (ตอ้งแสดงหลักฐาน
หรือบัตรสวัสดกิารแหง่รัฐในการขอใชบ้ริการ) หรือเป็นผูม้ีอาย ุ65 ปี

บริบรูณ์ข ึน้ไป 

• สามารถเปิดบัญชไีด ้1 บัญช ีเทา่นั้น (ไม่รับเปิดบัญชรี่วม)

การฝากเงนิ

• การฝากเงินสดหรือเช็คของธนาคารทสิโก ้ณ สาขาของธนาคาร   
ทสิโก ้จะยกเวน้การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการฝากเงินขา้มเขต

การถอนเงนิ/โอนเงนิ

• สามารถถอนเงินไดท้กุสาขาธนาคารทสิโก ้หรือชอ่งทางอืน่ตามที่
ธนาคารก าหนด โดยธนาคารจะยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการ
ถอนเงินขา้มเขต ส าหรับการถอนเงินผา่นสาขา หรือผา่นเครื่อง ATM
ของธนาคารทสิโกเ้ทา่นั้น

การค านวณดอกเบีย้: ค านวณจากยอดเงินคงเหลอื ณ สิน้วัน

การจา่ยดอกเบีย้:     ปีละ 2 ครั้ง ในวันที ่25 ม.ิย. และ 25 ธ.ค. 

อตัราดอกเบีย้: ขอ้มูลอัตราดอกเบีย้ลา่สดุ คลกิ

• กรณีบัตรเอทเีอ็มทสิโกช้ ารุด สญูหาย ลืมรหัส บัตรถูกยึดที่ต ูเ้อทีเอ็มอันเกิดจาก
ความผดิพลาดของผูใ้ชบ้ริการ ธนาคารเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการออกบัตรเอทีเอ็ม
ทสิโกใ้หม่ (อัตราคา่ธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศธนาคาร)

• กรณีลกูคา้ไม่ท ารายการจนท าใหบั้ญชไีม่เคลือ่นไหวตดิตอ่กันนาน 12 เดือน และมี
ยอดเงินคงเหลอืในบัญช ีณ ขณะนั้นเทา่กับ 0 บาท ธนาคารจะปิดบัญชทัีนที

• กรณีบัญชไีม่เคลือ่นไหวเป็นระยะเวลา 24 เดอืนตดิตอ่กัน ธนาคารจะถอืว่าเป็นบัญชี

ไม่เคลือ่นไหว และธนาคารจะระงับการท ารายการทกุประเภท จนกว่าเจา้ของบัญชี

จะมาตดิตอ่ท ารายการกับธนาคารดว้ยตนเอง

ออมทรัพย์บัญชีเงินฝากพืน้ฐาน– Basic Banking Account 

• ไมก่ าหนดจ านวนเงินขัน้ต ่าและขัน้สงูสดุในการเปิดบัญชี
จ านวนเงนิเปิดบัญชี

ขัน้ต ่าและขัน้สงูสุด

เงือ่นไขการฝากเงนิ/

ถอนเงนิ/โอนเงนิ

ดอกเบี้ย

ขอ้ควรระวัง

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิต่อธนาคารเงนิฝาก ออมทรพัย ์
Product Catalog / Sales Sheet

ไดรั้บยกเวน้การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม ดังนี้

• คา่ธรรมเนียมการออกบัตรเอทเีอ็มทสิโก ้(TISCO ATM  
Chip Card) ใบแรก และกรณีบัตรหมดอายุ

• คา่ธรรมเนียมบัตรเอทเีอ็มทสิโกร้ายปี

สทิธิประโยชน์

https://www.tisco.co.th/th/rates.html


เงื่อนไขหลัก
• เจา้ของบัญชตีอ้งเป็นบคุคลธรรมดาสัญชาตไิทยเทา่นั้น  หรือมูลนิธิ

• สามารถเปิดบัญชไีด ้1 บัญช ีเทา่นั้น 

• หากยอดเงินคงเหลอืเฉลีย่ในบัญชตี ่ากว่า 20,000 บาทตอ่เดอืน ธนาคาร    

จะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมเดอืนละ 100 บาท

การฝากเงนิ

• การฝากเงินสดหรือเช็คของธนาคารทสิโก ้ณ สาขา ของธนาคารทสิโก ้                
จะยกเวน้การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการฝากเงินขา้มเขต

การถอนเงนิ/โอนเงนิ

• สามารถถอนเงินไดท้กุสาขาธนาคารทสิโก ้หรือชอ่งทางอืน่ตามทีธ่นาคาร
ก าหนด โดยธนาคารจะยกเวน้การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการถอนเงินขา้มเขต 
ส าหรับการถอนเงินผา่นสาขา หรือผา่นเครื่อง ATM ของธนาคารทสิโกเ้ทา่นั้น

การค านวณดอกเบีย้: ค านวณจากยอดเงินคงเหลอื ณ สิน้วัน

การจา่ยดอกเบีย้ :   ปีละ 2 ครั้ง ในวันที ่25 มิ.ย. และ 25 ธ.ค. 

อตัราดอกเบีย้ : ขอ้มูลอัตราดอกเบีย้ลา่สดุ คลกิ

• กรณีบัญชไีม่มีการเคลือ่นไหวเป็นเวลา 24 เดอืนตดิตอ่กัน และมียอดเงินคงเหลอื             
ต ่ากว่า 5,000 บาท ธนาคารจะเรียกเก็บคา่รักษาบัญชเีงิน 50 บาทตอ่เดอืน

• การปิดบัญชภีายใน 180 วัน นับจากวันทีเ่ปิดบัญช ีธนาคารจะเก็บคา่ธรรมเนียม      
การปิดบัญช ี500 บาท

• กรณีลกูคา้ไม่ท ารายการจนท าใหบั้ญชไีม่เคลือ่นไหวตดิตอ่กันนาน 12 เดอืน และ     

มียอดเงินคงเหลอืในบัญช ีณ ขณะนั้นเทา่กับ 0 บาท ธนาคารจะปิดบัญชทัีนที

ออมทรัพย์พิเศษ – Premium Savings

ข ัน้ต ่า :  20,000 บาท

ข ัน้สูงสุด : ไม่ก าหนด

จ านวนเงินเปิดบัญชี

ขัน้ต ่า และขัน้สงูสดุ

เงื่อนไขการฝากเงิน/
ถอนเงิน/ โอนเงิน

ดอกเบีย้

คา่รักษาบัญชี

ขอ้ควรระวัง

ไดรั้บยกเวน้การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม ดังนี้

• แคชเชยีรเ์ช็ค 5 ฉบับตอ่เดอืน

• รายการเดนิบัญชยีอ้นหลังไม่เกนิ 6 เดอืน

• การออกหนังสอืรับรองเงินฝาก

• การออกบัตรเอทีเอ็มทิสโกใ้บแรก (TISCO ATM Chip 
Card) และคา่ธรรมเนียมรายปี (เฉพาะปีแรก)

สทิธิประโยชน์

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิต่อธนาคารเงนิฝาก ออมทรพัย ์

Product Catalog / Sales Sheet

https://www.tisco.co.th/th/rates.html


เงื่อนไขหลัก
• เจา้ของบัญชตีอ้งเป็นบคุคลธรรมดาสัญชาตไิทยเทา่นั้น 

• สามารถเปิดบัญชไีด ้1 บัญชเีทา่นั้น (ไม่รับเปิดบัญชรี่วม)

• หากยอดเงินคงเหลอืเฉลีย่ในบัญชตี ่ากว่า 100,000 บาทตอ่เดอืน ธนาคาร 

จะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมเดอืนละ 100 บาท

การฝากเงนิ

• การฝากเงินสดหรือเช็คของธนาคารทสิโก ้ณ สาขา ของธนาคารทสิโก ้             
จะยกเวน้การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการฝากเงินขา้มเขต

การถอนเงนิ/โอนเงนิ

• สามารถถอนเงินไดท้กุสาขาธนาคารทสิโก ้หรือชอ่งทางอื่นตามทีธ่นาคาร
ก าหนด โดยธนาคารจะยกเวน้การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการถอนเงินขา้ม
เขต ส าหรับการถอนเงินผา่นสาขา หรือผา่นเครื่อง ATM ของธนาคารทสิโก ้
เทา่นั้น

การค านวณดอกเบีย้: แบบข ัน้บนัได

(ค านวณจากยอดเงินคงเหลอืในบัญช ีณ สิน้วัน โดยอัตรา   
ดอกเบีย้ทีไ่ดรั้บจะแตกตา่งกันตามวงเงิน)

การจา่ยดอกเบีย้ : ปีละ 2 ครั้ง ในวันที ่25 มิ.ย. และ 25 ธ.ค. 

อตัราดอกเบีย้ : ขอ้มูลอัตราดอกเบีย้ลา่สดุ คลกิ

• การปิดบัญชภีายใน 180 วัน นับจากวันทีเ่ปิดบัญช ีธนาคารจะเก็บคา่ธรรมเนียม
การปิดบัญช ี500 บาท

• กรณีลกูคา้ไม่ท ารายการจนท าใหบั้ญชไีม่เคลือ่นไหวตดิตอ่กันนาน 12 เดอืน และ     

มียอดเงินคงเหลอืในบัญช ีณ ขณะนั้นเทา่กับ 0 บาท ธนาคารจะปิดบัญชทัีนที

• กรณีบัญชไีม่มีการเคลือ่นไหวเป็นเวลา 24 เดอืนตดิตอ่กัน และมียอดเงินคงเหลอื        
ต ่ากว่า 5,000 บาท ธนาคารจะเรียกเก็บคา่รักษาบัญช ี50 บาทตอ่เดอืน

ซุปเปอร์ออมทรัพย์ – Super Savings

ข ัน้ต ่า :  100,000 บาท

ข ัน้สูงสุด : ไม่ก าหนด

จ านวนเงินเปิดบัญชี

ขัน้ต ่าและขัน้สงูสดุ

เงื่อนไขการฝากเงิน/
ถอนเงิน/โอนเงิน

ดอกเบีย้

คา่รักษาบัญชี

ขอ้ควรระวัง

ไดรั้บยกเวน้การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม ดังนี้

• รายการเดนิบัญชยีอ้นหลังไม่เกนิ 6 เดอืน

• การออกหนังสอืรับรองเงินฝาก

สทิธิประโยชน์

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิต่อธนาคารเงนิฝาก ออมทรพัย ์

Product Catalog / Sales Sheet
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เงือ่นไขหลัก • เจา้ของบัญชตีอ้งเป็นบคุคลธรรมดาสัญชาตไิทยเทา่นั้น 

• สามารถเปิดบัญชไีด ้1 บัญช ีเทา่นั้น 

การฝากเงนิ

• การฝากเงินสด หรือเช็คของธนาคารทสิโก ้ณ สาขา ของธนาคารทสิโก ้ 
จะยกเวน้การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการฝากเงินขา้มเขต

การถอนเงนิ/โอนเงนิ

• สามารถถอนเงินไดท้กุสาขาธนาคารทสิโก ้หรือชอ่งทางอืน่ตามทีธ่นาคาร
ก าหนด โดยธนาคารจะยกเวน้การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการถอนเงินขา้มเขต
ส าหรับการถอนเงินผา่นสาขา หรือผา่นเครื่อง ATM ของธนาคารทสิโกเ้ทา่นัน้

การค านวณดอกเบีย้ : แบบข ัน้บนัได

(ค านวณจากยอดเงินคงเหลอืในบัญช ีณ สิน้วัน โดยอัตรา

ดอกเบีย้ทีไ่ดรั้บจะแตกตา่งกันตามวงเงิน)

การจา่ยดอกเบีย้:   จา่ยดอกเบีย้เป็นรายเดอืน 
ทกุวันที ่25 ของเดอืน

อตัราดอกเบีย้: ขอ้มูลอัตราดอกเบีย้ลา่สดุ คลกิ

1. กรณีปิดบัญชภีายใน 7 วัน นับจากวันทีเ่ปิดบัญช ีธนาคารจะเก็บคา่ธรรมเนียม  
การปิดบัญช ี100 บาท

2. กรณีลกูคา้ไม่ท ารายการจนท าใหบั้ญชไีม่เคลือ่นไหวตดิตอ่กันนาน 12 เดอืน และ

มียอดเงินคงเหลอืในบัญช ีณ ขณะนั้นเทา่กับ 0 บาท ธนาคารจะปิดบัญชทัีนที

• กรณีบัญชไีม่มีการเคลือ่นไหวเป็นเวลา 24 เดอืนตดิตอ่กัน และมียอดเงินคงเหลอื      
ต ่ากว่า 2,000 บาท ธนาคารจะเรียกเก็บคา่รักษาบัญช ี 50 บาทตอ่เดอืน

ออมทรัพย์ TISCO My Savings

จ านวนเงินเปิดบัญชขีัน้
ต ่าและขัน้สงูสดุ

เงือ่นไขการฝากเงนิ/

ถอนเงนิ / โอนเงนิ

ดอกเบี้ย

คา่รักษาบัญชี

ขอ้ควรระวัง

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิต่อธนาคารเงนิฝาก ออมทรพัย ์

Product Catalog / Sales Sheet

ข ัน้ต ่า :  1,000 บาท

ข ัน้สูงสุด : ไม่ก าหนด

https://www.tisco.co.th/th/rates.html


เงือ่นไขหลัก • เจา้ของบัญชตีอ้งเป็นบคุคลธรรมดาสัญชาตไิทยเทา่นั้น , มูลนิธิ หรือ      
นิตบิคุคลท่ัวไป  

• สามารถเปิดบัญชไีด ้1 บัญชเีทา่นั้น (ไม่รับเปิดบัญชรี่วม)

• หากยอดเงินคงเหลอืเฉลีย่ในบัญชตี ่ากว่า 1,000,000 บาทตอ่เดอืน 
ธนาคารจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมเดอืนละ 200 บาท

การฝาก

• การฝากเงินสดหรือเช็คของธนาคารทสิโก ้ณ สาขา ของธนาคารทสิโก ้ 
จะยกเวน้การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการฝากเงินขา้มเขต

การถอนเงนิ/โอนเงนิ

• สามารถถอนเงินไดท้กุสาขาธนาคารทสิโก ้หรือชอ่งทางอืน่ตามทีธ่นาคาร
ก าหนด โดยธนาคารจะยกเวน้การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการถอนเงินขา้มเขต
ส าหรับการถอนเงินผา่นสาขา หรือผา่นเครื่อง ATM ของธนาคารทสิโกเ้ทา่นัน้

การค านวณดอกเบีย้: แบบข ัน้บนัได

(ค านวณจากยอดเงินคงเหลอืในบัญช ีณ สิน้วัน โดยอัตรา
ดอกเบีย้ทีไ่ดรั้บจะแตกตา่งกันตามวงเงิน)

การจา่ยดอกเบีย้:    ปีละ 2 ครั้ง ในวันที ่25 มิ.ย. และ 25 ธ.ค.

อตัราดอกเบีย้: ขอ้มูลอัตราดอกเบีย้ลา่สดุ คลกิ

• ธนาคารจะหักภาษีเงินได ้ณ ทีจ่า่ยส าหรับดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพยท์ีไ่ม่เขา้
หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขทีไ่ดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้ตามทีป่ระกาศกรมสรรพากร
ก าหนด

• การปิดบัญชภีายใน 180 วัน นับจากวันทีเ่ปิดบัญช ีธนาคารจะเก็บคา่ธรรมเนยีม    
การปิดบัญช ี1,000 บาท

• กรณีลกูคา้ไม่ท ารายการจนท าใหบั้ญชไีม่เคลือ่นไหวตดิตอ่กันนาน 12 เดอืน และ  
มียอดเงินคงเหลอืในบัญช ีณ ขณะนั้นเทา่กับ 0 บาท ธนาคารจะปิดบัญชทัีนที

• กรณีบัญชไีม่มีการเคลือ่นไหวเป็นเวลา 24 เดอืนตดิตอ่กัน และมียอดเงินคงเหลอื   
ต ่ากว่า 5,000 บาท ธนาคารจะเรียกเก็บคา่รักษาบัญช ี50 บาทตอ่เดอืน

ออมทรัพย์ไดมอนด์ –Diamond Savings

ข ัน้ต ่า : 1,000,000 บาท

ข ัน้สูงสุด : ไม่ก าหนด

จ านวนเงินเปิดบัญชขีัน้
ต ่าและขัน้สงูสดุ

เงือ่นไขการฝากเงนิ/

ถอนเงนิ / โอนเงนิ

ดอกเบี้ย

คา่รักษาบัญชี

ขอ้ควรระวัง

ไดรั้บยกเวน้การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม ดังนี้

• การโอนเงินอัตโนมัตริะหว่างบัญชคี ูโ่อน

• การออกบัตรเอทเีอ็มทสิโกใ้บแรก (TISCO ATM Chip Card)

และคา่ธรรมเนียมบัตรเอทเีอ็มทสิโกร้ายปี

สทิธปิระโยชน์

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิต่อธนาคารเงนิฝาก ออมทรพัย ์
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https://www.tisco.co.th/th/rates.html


เงื่อนไขหลัก
• เจา้ของบัญชตีอ้งเป็นบคุคลธรรมดาสัญชาตไิทยเทา่นั้น 

• สามารถเปิดบัญชไีด ้1 บัญชเีทา่นั้น (ไม่รับเปิดบัญชรี่วม)

• ไม่รับเปิดบัญชสี าหรับผูเ้ยาว์ 

• ตอ้งมีบัญชเีงินฝากกระแสรายวัน/กระแสรายวันพเิศษกับธนาคาร และตอ้ง
สมัครใชบ้ริการโอนเงินอัตโนมัตกัิบบัญชอีอมทรัพยบ์ลไูดมอนด ์ 

• ไม่สามารถปิดบัญชกีระแสรายวัน/กระแสรายวันพเิศษทีเ่ป็นบัญชคี ูโ่อนได ้
ในระหว่างทีบั่ญชอีอมทรัพยบ์ลไูดมอนดยั์งคงเปิดอยู่

• หากยอดเงินคงเหลอืเฉลีย่ในบัญชตี ่ากว่า 1,000,000 บาทตอ่เดอืน 

ธนาคารจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมเดอืนละ 200 บาท

การฝากเงนิ

• การฝากเงินสดหรือเช็คของธนาคารทสิโก ้ณ สาขา ของธนาคารทสิโก ้            
จะยกเวน้การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการฝากเงินขา้มเขต

การค านวณดอกเบีย้: แบบข ัน้บนัได

(ค านวณเงินจากยอดเงินคงเหลอืในบัญช ีณ สิน้วัน โดยอัตรา
ดอกเบีย้ทีไ่ดจ้ะแตกตา่งกันตามวงเงิน)

การจา่ยดอกเบีย้:    ปีละ 2 ครั้ง ในวันที ่25 มิ.ย. และ 25 ธ.ค.

อตัราดอกเบีย้: ขอ้มูลอัตราดอกเบีย้ลา่สดุ คลกิ

▪ ธนาคารจะหักภาษีเงินได ้ณ ทีจ่า่ยส าหรับดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพยท์ีไ่ม่เขา้
หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขทีไ่ดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้ตามทีป่ระกาศกรมสรรพากร
ก าหนด

▪ การปิดบัญชภีายใน 180 วัน นับจากวันทีเ่ปิดบัญช ีธนาคารจะเก็บคา่ธรรมเนียม  
การปิดบัญช ี1,000 บาท

▪ กรณีลกูคา้ไม่ท ารายการจนท าใหบั้ญชไีม่เคลือ่นไหวตดิตอ่กันนาน 12 เดอืน และ  
มียอดเงินคงเหลอืในบัญช ีณ ขณะนั้นเทา่กับ 0 บาท ธนาคารจะปิดบัญชทัีนที

• กรณีบัญชไีม่มีการเคลือ่นไหวเป็นเวลา 24 เดอืนตดิตอ่กัน และ
มียอดเงินคงเหลอืต ่ากว่า 5,000 บาท ธนาคารจะเรียกเก็บคา่
รักษาบัญช ี50 บาทตอ่เดอืน

ออมทรัพย์บลูไดมอนด์ –Blue Diamond Savings

จ านวนเงินเปิดบัญชี

ขัน้ต ่าและขัน้สงูสดุ

เงื่อนไขการฝากเงิน/
ถอนเงิน / โอนเงิน

ดอกเบี้ย

คา่รักษาบัญชี

ขอ้ควรระวัง

ยกเวน้การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม ดังนี้

• การโอนเงินอัตโนมัตริะหว่างบัญชคี ูโ่อน

• การออกบัตรเอทเีอ็มทสิโกใ้บแรก (TISCO ATM Chip Card)

และคา่ธรรมเนียมบัตรเอทเีอ็มทสิโกร้ายปี

สทิธปิระโยชน์

การถอนเงนิ/โอนเงนิ

• สามารถถอนเงินไดท้กุสาขาธนาคารทสิโก ้หรือชอ่งทางอื่นตามทีธ่นาคาร
ก าหนด โดยธนาคารจะยกเวน้การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการถอนเงินขา้มเขต

ส าหรับการถอนเงินผา่นสาขาหรือผา่นเครือ่ง ATM ของธนาคารทสิโกเ้ทา่นั้น

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิต่อธนาคารเงนิฝาก ออมทรพัย ์

Product Catalog / Sales Sheet

ข ัน้ต ่า : 1,000,000 บาท

ข ัน้สูงสุด : ไม่ก าหนด
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Recurring Deposits ฝากประจ าปลอดภาษี

Term Deposits ฝากประจ า

Term Deposits - เงินฝากประจ า

เหมาะกับลกูคา้ทีต่อ้งการออมเงนิระยะยาว

เนน้ไดรั้บดอกเบี้ยสงู โดยมรีะยะเวลาฝาก

ตัง้แต ่1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 24, 36 

และ 48 เดอืน

เหมาะกับลกูคา้ทีต่อ้งการออมเงนิระยะยาว

โดยฝากเป็นประจ าทกุเดอืนติดตอ่กัน เพือ่

ผลตอบแทนสงูกวา่เงินฝากประจ า และ

ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิต่อธนาคารเงนิฝาก

Product Catalog / Sales Sheet



เงือ่นไขหลัก • เจา้ของบัญชตีอ้งเป็นบคุคลธรรมดาสัญชาตไิทยเทา่นั้น , มูลนิธิ , นิต ิ
บคุคลท่ัวไป หรือกองทนุ

การฝากเงนิ

• ตอ้งฝากเงินขัน้ต ่า 20,000 บาท

• สามารถฝากเงินทีส่าขาของธนาคาร โดยธนาคารยกเวน้การเรียกเก็บ

คา่ธรรมเนียมฝากเงินสดและฝากเช็คธนาคารทสิโกข้า้มเขต

การถอนเงนิ

• สามารถถอนเงินไดท้ีส่าขาของธนาคาร โดยตอ้งถอนเต็มจ านวนของ
งวดการฝากในแต่ละงวด  ซึ่ง ธนาคารจะยกเวน้กา ร เรี ยกเก็บ
คา่ธรรมเนียมถอนเงินขา้มเขต

การค านวณดอกเบีย้:

ค านวณจากยอดเงินทีฝ่ากจนถงึครบระยะเวลาฝาก

การจา่ยดอกเบีย้:   จา่ยเมื่อครบระยะเวลาการฝาก

อตัราดอกเบีย้: ขอ้มูลอัตราดอกเบีย้ลา่สดุ คลกิ

ไม่มี

หากถอนเงินกอ่นครบก าหนด ธนาคารจะจา่ยดอกเบีย้ ดังนี้

ฝากประจ า  – Term Deposits

ข ัน้ต ่า :  20,000 บาท  

ข ัน้สูงสุด : ไม่ก าหนด

จ านวนเงนิเปิดบัญชี

ขัน้ต ่าและขัน้สงูสุด

เงือ่นไขการฝากเงนิ /

ถอนเงนิ

ดอกเบี้ย

คา่รักษาบัญชี

ขอ้ควรระวัง

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิต่อธนาคารเงนิฝาก ฝากประจ า

เป็นเงินฝากประจ าประเภทเดมิ

• ถอนเงินฝากกอ่นครบระยะเวลาการฝาก  ธนาคารจะ  
จา่ยดอกเบีย้ส าหรับระยะเวลาการฝากจริงในอัตรา   
รอ้ยละ 0.50 ตอ่ปี และหักภาษีเงินได ้ณ ทีจ่า่ย

• ถอนเงินฝากกอ่นระยะเวลา 3 เดอืน นับจากวันเริ่มฝาก
ธนาคารจะไม่จา่ยดอกเบีย้

Product Catalog / Sales Sheet

การฝากเงินตอ่เมื่อ
ครบก าหนดเวลา
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เงือ่นไขหลัก
• เจา้ของบัญชตีอ้งเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาตไิทยเท่านัน้

• สามารถเปิดบัญชไีด ้1 บัญช ีเท่านัน้ (ไม่รับเปิดบัญชร่ีวม)

การฝากเงนิ / การโอนเงนิ

• ตอ้งฝากเงนิดว้ยยอดเงนิตามทีไ่ดร้ะบุไว ้ณ วันเปิดบัญช ีโดยฝากเงนิ
ต่อเนือ่งทุกเดอืน เดอืนละ 1 ครัง้ 

• ตอ้งฝากเงนิใหค้รบตามก าหนดระยะเวลาการฝาก และขาดฝากได ้      
ไม่เกนิ 2 ครัง้ ตลอดระยะเวลาการฝาก

• สามารถฝากเงนิโดยน าฝากเงนิสดทีส่าขาของธนาคาร หรอืใชบ้รกิาร  
โอนเงนิผ่านเครือ่งเอทเีอ็ม หรอืแจง้ใหธ้นาคารโอนเงนิอัตโนมัตจิาก  
บัญชเีงนิฝากออมทรัพย์ หรอืบัญชกีระแสรายวันของผูฝ้าก (หากวัน      
ทีต่อ้งน าฝากเงนิตรงกับวันหยุดของธนาคาร ธนาคารจะโอนเงนิในวัน
ท าการก่อนวันหยุด)

การถอนเงนิ

• เมือ่ครบระยะเวลาการฝาก สามารถถอนเงนิไดท้ ีส่าขาของธนาคาร       
ในวันครบก าหนดระยะเวลาการฝาก 

• การถอนเงนิก่อนวันครบก าหนดระยะเวลาการฝาก จะถอืว่าปิดบัญชี
และผดิเงือ่นไขการฝากเงนิ

การค านวณดอกเบีย้: ค านวณทุกสิน้วันจนถงึสิน้เดอืนทีฝ่ากงวดสุดทา้ย

การจา่ยดอกเบีย้:   จ่ายเมือ่ครบระยะเวลาฝาก

อตัราดอกเบีย้: ขอ้มูลอัตราดอกเบีย้ล่าสุด คลกิ

ไม่ม ี

• กรณีท ีผู่ฝ้ากเงนิขอถอนเงนิฝากก่อนครบระยะเวลาการฝากเงนิ  
ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ส าหรับระยะเวลาการฝากจรงิในอัตรา 
รอ้ยละ 0.50 ต่อปี และหักภาษีเงนิได ้ณ ทีจ่่าย

• กรณีท ีผู่ฝ้ากเงนิขอถอนเงนิฝากก่อนระยะเวลา 3 เดอืน นับจาก
วันเริม่ฝากเงนิ ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบีย้

ฝากประจ าปลอดภาษี  – Recurring Deposits

ระยะเวลาการฝากเงนิ 36 เดอืน

จ านวนเงนิขัน้ต ่า 1,000 บาท ขัน้สูงสุดไม่เกนิ 16,500 บาท 

ระยะเวลาการฝากเงนิ 24 เดอืน

จ านวนเงนิขัน้ต ่า 1,000 บาท ขัน้สูงสุดไม่เกนิ 25,000 บาท 

จ านวนเงินเปิดบัญชี

ขัน้ต ่าและขัน้สงูสดุ

เงื่อนไขการฝากเงิน/
โอนเงิน / ถอนเงิน

ดอกเบี้ย

คา่รักษาบัญชี

ขอ้ควรระวัง

สทิธปิระโยชน์
• ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาจากดอกเบีย้เงินฝากตาม
กฎหมาย หากปฏบัิตติามเงือ่นไขของกรมสรรพากร

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิต่อธนาคารเงนิฝาก ฝากประจ า

Product Catalog / Sales Sheet

• กรณีผดิเงือ่นไขการฝากเงนิ ผูฝ้ากจะไดรั้บอัตราดอกเบีย้เท่ากับ
อัตราดอกเบีย้ผดิเงือ่นไขตามประกาศของธนาคาร ณ วันทีเ่ปิด
บัญชี

การปิดบัญชี
• เมือ่ครบก าหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะปิดบัญชแีละโอน
เงนิพรอ้มดอกเบีย้เขา้บัญชที ีผู่ฝ้ากเงนิแจง้ความประสงคไ์วใ้น
วันทีค่รบก าหนด (หากม)ี

• หากผูฝ้ากท าผดิเงือ่นไขการฝาก ธนาคารจะปิดบัญชเีมือ่ผูฝ้าก
เงนิมาตดิต่อธนาคาร หรอืตามระยะเวลาการฝากของผูฝ้ากเงนิ
เป็นอย่างชา้
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100,000

1. อัตราดอกเบีย้คงที่ - บัญชีออมทรัพย์, ฝากประจ า, ฝากประจ าปลอดภาษี

ยอดเงินคงเหลือ ดอกเบ้ีย

ไม่เกนิ 1 แสนบาท A%

มากกว่า 1 แสน แต่ไม่เกนิ 1 ล้านบาท B%

มากกว่า 1 ล้าน แต่ไม่เกนิ 10 ล้านบาท C%

มากกว่า 10 ล้านบาท D%

100,000 1,000,000 10,000,000

บาท

300,000

6,900,000

1)

2)

3)

90,000

1) ค านวณดอกเบี้ยดว้ยA%

2) ค านวณดอกเบี้ยดว้ย B%

3) ค านวณดอกเบี้ยดว้ย C%

1. อัตราดอกเบีย้ขัึน้บันไดตามยอดเงินฝาก คิดแบบอัตราก้าวหน้า

บัญชีซุปเปอร์ออมทรัพย์, ออมทรัพย์ TISCO My Savings, ออมทรัพย์ไดมอนด์, ออมทรัพย์บลูไดมอนด์

ยอดเงินคงเหลือ ดอกเบ้ีย

1 แสนบาทแรก A%

ส่วนท ีเ่กนิ 1 แสน แต่ไม่เกนิ 1 ล้านบาท B%

ส่วนท ีเ่กนิ 1 ล้าน แต่ไม่เกนิ 10 ล้านบาท C%

ส่วนท ีเ่กนิ 10 ล้านบาท D%

100,000 1,000,000 10,000,000

บาท

1)

2)

3)

90,000

300,000

6,900,000

1) ค านวณดอกเบีย้ดว้ย A%

2)  1 แสนบาทแรก ค านวณดอกเบ ีย้ดว้ย A%

2 แสนบาท ค านวณดอกเบีย้ดว้ย B% 5 ลา้น 9 แสนบาท ค านวณดอกเบีย้ดว้ย C%

3)  1 แสนบาทแรก ค านวณดอกเบีย้ดว้ย A%

9 แสนบาท ค านวณดอกเบีย้ดว้ย B%

ยอดเงินคงเหลือ ดอกเบ้ีย

ทัง้จ านวน A%

1,000,000

บาท

1)

10,000,000

90,000

1) ค านวณดอกเบี้ยดว้ย A%

2. อัตราดอกเบีย้ขัึน้บันไดตามยอดเงินฝาก คิดแบบยอดรวม
- บัญชีกระแสรายวันพิเศษ, ออมทรัพย์พิเศษ

การค านวณดอกเบีย้
ค านวณจากยอดเงนิคงเหลือ ค านวณจากยอดเงนิคงเหลือแตกต่างตามวงเงนิ 

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิต่อธนาคารเงนิฝาก

Product Catalog / Sales Sheet



ตัวอย่าง :   การค านวณดอกเบีย้ขัึน้บันไดตามยอดเงินฝาก คิดแบบอัตราก้าวหน้า

ยอดเงินคงเหลือ ดอกเบี้ย

30,000 บาทแรก 0.15%

วงเงนิส่วนทีเ่กนิ 3 หม ืน่บาท แต่ไม่เกนิ 1 แสนบาท 2.00%

วงเงนิส่วนทีเ่กนิ 1 แสนบาท แต่ไม่เกนิ 5 แสนบาท 1.45%

วงเงนิส่วนทีเ่กนิ 5 แสนบาท แต่ไม่เกนิ 1 ลา้นบาท 0.25%

วงเงนิส่วนทีเ่กนิ 1 ลา้นบาท 0.25%

ตวัอย่างการค านวณดอกเบีย้
ค านวณจากยอดเงินคงเหลอื แตกต่างตามวงเงิน 

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิต่อธนาคารเงนิฝาก

Product Catalog/ Sales Sheet

- ออมทรัพย์ TISCO My Savings :

ตัวอย่าง : หากท่านฝากเงินจ านวน 1 ล้านบาท ระยะเวลาการฝาก 1 วนั จะได้รบัดอกเบีย้ ดงันี ้
1) จ านวนเงินส่วนที่ไม่เกิน 30,000 บาท  ดอกเบีย้ 0.15% จะได้รับดอกเบีย้ = (30,000 x 0.15% x 1) / 365 = 0.12 บาท
2) จ านวนเงินส่วนที่เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท  ดอกเบีย้ 2% จะได้รับดอกเบีย้ = (70,000 x 2% x 1) / 365 = 3.84 บาท
3) จ านวนเงินส่วนที่เกิน 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท ดอกเบีย้ 1.45% จะได้รับดอกเบีย้ = (400,000 x 1.45% x 1) / 365 = 15.89 บาท
4) จ านวนเงินส่วนที่เกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท  ดอกเบีย้ 0.25% จะได้รับดอกเบีย้ = (500,000 x 0.25% x 1) / 365 = 3.42 บาท

รวมเงินดอกเบีย้รบั  (0.12 + 3.84 + 15.89 + 3.42) = 23.27 บาท  
อตัราดอกเบีย้เฉล่ียตามตวัอย่างนี ้ คือ  0.85%
หมายเหตุ : การค านวณดอกเบีย้เฉลีย่จะขึน้อยูกั่บระยะเวลาท่ีฝาก และจ านวนเงินฝากของลูกค้า

วิธีการและจ านวนวนัต่อปีที่ใช้ในการค านวณดอกเบีย้ ธนาคารจะค านวณดอกเบีย้อตัราร้อยละต่อปีที่ประกาศไว้ในประกาศอตัราดอก เบีย้เงินฝาก
ของธนาคารตามยอดเงินคงเหลือเป็นรายวนั โดยจ านวนวนัต่อปีที่ใช้ในการค านวณ คือ  365 วนั (ไม่ว่าปีปฏิทินท่ีฝากนัน้จะมี 365 วนัหรือ 366 วนัก็ตาม)   
โดยมีสูตรการค านวณ ดงันี ้

จ ำนวนดอกเบ้ียท่ีได้รับ = (เงินต้น x อัตรำดอกเบ้ียตำมประกำศ x ระยะเวลำกำรฝำก(วัน)) / 365

* อัตราดอกเบีย้ ณ วันท่ี 25 ธันวาคม 2561



บัตรเอทเีอ็มทสิโก้
(TISCO ATM Chip Card)

เงื่อนไขึหลัก
: ผู้ใช้บริการต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านัน้
: ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน เพื่อผูกบัญชี
: 1 บัตร ผูกบัญชีตนเองได้สูงสุด 5 บัญชี

ข้ึอควรระวัง: กรณีบัตรหาย ให้แจ้งธนาคารเพื่ออายัดบัตรทันที   โดยติดต่อสาขึาขึองธนาคารทิสโก้ หรือ TISCO Contact Center 02-633-6000

หนา้หลกั บรกิารเสรมิ ตดิต่อธนาคารเงนิฝาก

ค่าธรรมเนียมแรกเข้ึา : 100 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมส าหรับบางประเภทบัญชีหรือลูกค้า Wealth)

ค่าธรรมเนียมรายปี    : 200 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทบัญชี)
ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่   : 100 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทบัญชี หรือลูกค้า Wealth)

- ควรแจ้งให้ธนาคารทราบทันที
- เจ้าขึองบัตรต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน้หลังจากบัตรหายจนถ้งเวลาไม่เกิน  5 นาที 

หลังจากแจ้งผู้ออกบัตร

เงื่อนไขึการฝาก/ถอน/โอน     : ถอนเงินสูงสุด 100,000 บาท หรือ 200,000 บาท ต่อวัน (ข้ึน้อยู่กับประเภทบัญชีหลักท่ีผูกไว้กับบัตร)
: จ านวนครั้งการถอนสูงสุด 5 หรือ 10 ครั้งต่อวัน (ข้ึน้อยู่กับประเภทบัญชีหลักท่ีผูกไว้กับบัตร)
: โอนเงินระหว่างบัญชีธนาคาร สูงสุด 2 แสนบาท หรือ 5 แสนบาทต่อวัน
: โอนเงินไปธนาคารอื่น สูงสุด 1 แสนบาทหรือ 2 แสนบาทต่อวัน (ไม่จ ากัดจ านวนครั้งต่อวัน)

วงเงินสูงสุด       : ถอนเงินสูงสุด 1 แสนบาท หรือ 2 แสนบาทต่อวัน (ข้ึน้อยู่กับประเภทบัญชีหลักท่ีผูกไว้กับบัตร) 

ช่องทางติดต่อธนาคาร : การลดวงเงิน - ติดต่อทุกสาขึาขึองธนาคารทิสโก้ หรือ TISCO Contact Center 02-633-6000

การเพิ่มวงเงิน - ติดต่อทุกสาขึาขึองธนาคารทิสโก้ 

Product Catalog / Sales Sheet

ความรับผิดชอบขึองเจ้าขึองบัตร
กรณีบัตรหาย:



หนา้หลกั บรกิารเสรมิ ตดิต่อธนาคารเงนิฝาก

Product Catalog / Sales Sheet

หมายเหตุ : 
1/ บัญชีรับโอน หมายรวมถึง บัญชีออมทรัพย ์Basic Savings, One Savings, Smart Payrolll (รับโอนย้ายจาก  SCBT)
2/ วงเงินต่อวันของ ORFT และ PromptPay ใช้วงเงินเดียวกัน

สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขึต่างๆ ขึองการใช้บริการบัตรเอทีเอ็มทิสโก้ (TISCO ATM Chip Card)

บริการบัตรเอทีเอ็มทิสโก้
(TISCO ATM Chip Card)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์,
ออมทรัพย์ Smart Payroll,

ออมทรัพย์ TISCO My Savings,
กระแสรายวัน, บัญชีเงินฝากพืน้ฐาน

บัญชีรับโอน1/

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันพิเศษ,
ซุปเปอร์ออมทรัพย์,
ออมทรัพย์พิเศษ,

ออมทรัพย์ไดมอนด์, 
ออมทรัพย์บลูไดมอนด์

ลูกค้า Wealth

วงเงินการถอนเงินสูงสุด (ต่อวัน) 
5 ครัง้ ต่อ วัน หรือ

100,000 บาท
10 ครัง้ ต่อ วัน หรือ

200,000 บาท
10 ครัง้ ต่อ วัน หรือ

200,000 บาท

การโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารทิสโก้ภายใน
บัตรเดียวกัน ไม่จ ากัดจ านวนเงินและจ านวนครัง้

การโอนเงินจากบัญชีธนาคารทิสโก้เข้าบัญชี
บุคคลอ่ืนของธนาคารทิสโก้

3 ครัง้ ต่อ วัน  หรือ
วงเงินสูงสุด 200,000 บาท ต่อ วัน

5 ครัง้ ต่อ วัน  หรือ
วงเงินสูงสุด 500,000 บาท ต่อ วัน

5 ครัง้ ต่อ วัน  หรือ
วงเงินสูงสุด 500,000 บาท ต่อ วัน

การโอนเงินจากบัญชีธนาคารทิสโก้เข้าบัญชี
บุคคลอ่ืนต่างธนาคาร (ORFT)2/

ไม่จ ากัดจ านวนครัง้ ต่อ วัน 
วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ต่อ ครัง้
วงเงินสูงสุด 100,000 บาท ต่อ วัน 

ไม่จ ากัดจ านวนครัง้ ต่อ วัน 
วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ต่อ ครัง้
วงเงินสูงสุด 200,000 บาท ต่อ วัน 

ไม่จ ากัดจ านวนครัง้ ต่อ วัน 
วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ต่อ ครัง้
วงเงินสูงสุด 200,000 บาท ต่อ วัน 

การโอนเงินจากบัญชีธนาคารเข้าบัญชี
พร้อมเพย์ (PromptPay)2/

ไม่จ ากัดจ านวนครัง้ ต่อ วัน 
วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ต่อ ครัง้
วงเงินสูงสุด 100,000 บาท ต่อ วัน 

ไม่จ ากัดจ านวนครัง้ ต่อ วัน 
วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ต่อ ครัง้
วงเงินสูงสุด 200,000 บาท ต่อ วัน 

ไม่จ ากัดจ านวนครัง้ ต่อ วัน 
วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ต่อ ครัง้
วงเงินสูงสุด 200,000 บาท ต่อ วัน 

การช าระค่าบริการ Bill Payment จากบัญชี
ธนาคาร

ไม่จ ากัดจ านวนครัง้ ต่อ วัน 
วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท ต่อ ครัง้
วงเงินสูงสุด 200,000 บาท ต่อ วัน 

ไม่จ ากัดจ านวนครัง้ ต่อ วัน 
วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ต่อ ครัง้
วงเงินสูงสุด 500,000 บาท ต่อ วัน 

ไม่จ ากัดจ านวนครัง้ ต่อ วัน 
วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ต่อ ครัง้
วงเงินสูงสุด 500,000 บาท ต่อ วัน 

บัตรหาย / อายัดบัตร  โทร. 02-633-6000 กด 8 

มีผลวันที่: 16 มกราคม 2563



บริการเสริม

TISCO Alert

TISCO Mobile Banking TISCO PromptPay

TISCO e-Statement

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม ตดิต่อธนาคารเงนิฝาก

Product Catalog / Sales Sheet



TISCO Mobile Banking

โอนเงนิ

ดูข้อมูลบัญชี
เงินฝาก จ่ายบลิ

สมัครบริการ
พรอ้มเพย์

บริการทางการเงินขึองธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว
ในการท าธุรกรรมทางการเงินได้ทุกที่ ทุกเวลา

ท าธรุกรรมทางการเงนิไดง้า่ยๆ ทุกที่ตลอด 24 ชัว่โมง

ปลอดภัยดว้ยระบบ PIN กอ่นการเขา้ใชง้านทุกครัง้ และมกีารยืนยัน
การท าธรุกรรมผ่านระบบ OTP และมรีะบบการเขา้รหัสขอ้มลูดว้ย
เทคโนโลยี SSL (Secure Socket Layer)

ท าธรุกรรมทางการเงนิไดท้ันที สะดวกรวดเร็ว ท าไดท้กุที่
โดยท ารายการผ่านโทรศัพท์มอืถอื

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิต่อธนาคารเงนิฝาก

ลงทะเบยีนไดท้ ี่

ทุกสาขาธนาคารทสิโก ้☑

Product Catalog / Sales Sheet



TISCO PromptPay

• ลดความเสี่ยงจากการพกพาเงนิสด และการส่งมอบ
เงนิสด และสามารถตรวจสอบรายการโอนเงนิได ้

• ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิต ่ากวา่ ท าใหผู้โ้อนมี
ค่าใชจ้่ายลดลง

อตัราคา่ธรรมเนยีมการโอนเขา้บญัชทีีล่งทะเบยีนPromptPay
ลงทะเบยีนไดท้ี่

ทกุสาขาธนาคารทสิโก ้

ตูเ้อทเีอ็มของทสิโก ้

TISCO Mobile 

Banking

บรกิารทางเลอืกใหมใ่นการโอนเงนิและรบัเงนิ โดยไมต่อ้งใชเ้ลขทีบ่ญัชธีนาคาร ใชเ้พยีงแคห่มายเลขโทรศพัทม์อืถอื
หรอืเลขประจ าตวัประชาชน ผา่นช่องทางตา่งๆ ไดแ้ก่ ผา่นเครือ่ง ATM และ TISCO Mobile Banking

• ลดความซ ้าซอ้นในการมบีัญชหีลายธนาคาร

• โอนเงนิระหวา่งกนัไดส้ะดวก โดยใชเ้พยีงแค่หมายเลข
โทรศัพท์มอืถอื หรือเลขประจ าตวัประชาชน

• รับเงนิจากภาครัฐเขา้บัญชไีดโ้ดยตรงดว้ยเลขประจ าตัว
ประชาชน







หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิต่อธนาคารเงนิฝาก
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SMS

ใหบ้รกิารขอ้มลูทางการเงนิ โดยแจง้รายการเคลือ่นไหวของ
บญัชเีงนิฝากผา่นทาง SMS ของหมายเลขโทรศพัทม์อืถอื

รูทุ้กความเคลือ่นไหวของบัญชี ตลอด 24 ช่ัวโมง

รายการยอดเงนิเขา้

รายการยอดเงนิออก

ลงทะเบยีนไดท้ ี่

ทุกสาขาธนาคารทสิโก ้☑

TISCO Alert





หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิต่อธนาคารเงนิฝาก
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บริการตรวจสอบขอ้มูลบัญชเีงินฝาก สนิเชือ่ กองทนุรวม และหลักทรัพยข์องลกูคา้ได ้      
ดว้ยตนเองผา่นชอ่งทาง Internet

TISCO E-Statement

ลงทะเบยีนไดท้ ี่

ทุกสาขาธนาคารทสิโก ้☑

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิต่อธนาคารเงนิฝาก

Product Catalog / Sales Sheet

ลักษณะบรกิาร

1) บริการตรวจสอบยอดเงินคงเหลอื
• บัญชเีงินฝาก ไดแ้ก ่กระแสรายวันทกุประเภท, ออมทรัพยท์กุประเภท, เงินฝากประจ า
ประจ าปลอดภาษี, ตั๋วสัญญาใชเ้งิน, ใบรับฝาก, บัตรเงินฝาก และตั๋วแลกเงิน 

• บัญชสีนิเชือ่ ไดแ้ก ่สนิเชือ่เชา่ซือ้รถยนต,์ สนิเชือ่จ าน าทะเบยีนรถยนต,์ สนิเชือ่บา้น
• บัญชกีองทนุรวม
• บัญชหีลักทรัพย์

2) บริการเรียกดรูายการเดนิบัญช ีสามารถเรียกดยูอ้นหลังไดส้งูสดุถงึ 1 ปี

• บัญชเีงินฝาก  สามารถเรียกดรูายการเดนิบัญชแีบบ Real Time 
• บัญชสีนิเชือ่   สามารถตรวจสอบรายละเอียดการช าระเงินไดใ้น 2 วันท าการหลังจาก
วันทีช่ าระเงิน

• บัญชกีองทนุรวม และบัญชหีลักทรัพย ์ สามารถเรียกดขูอ้มูลยอ้นหลัง 1 วันท าการ

บรกิาร 

e-Statement

ตรวจสอบความเคลือ่นไหวบัญช ีในชว่งเวลา ดังนี้
- บริการเงินฝาก / สนิเชือ่ เปิดใหบ้ริการ 08.00 - 23.00 น.
- บริการกองทนุ / หลักทรัพย ์ เปิดใหบ้ริการ 08.00 - 04.00 น. 

การใชบ้รกิาร

หมายเหตุ : ระบบ e-statement ปลอดภัยดว้ยชือ่ผูใ้ชบ้ริการ (Username), รหัสผา่น (Password) และ          
มีระบบการเขา้รหัสขอ้มูลดว้ยเทคโนโลย ีSSL (Secure Socket Layer)



▪ สาขึาธนาคารทสิโก้

▪ ศูนย์บริการลูกค้า TISCO Contact Center  

โทร. 0-2633-6000 หรือ e-mail : ContactCenter@tisco.co.th

▪ รายละเอียดเพิ่มเติม : www.tisco.co.th

ตดิต่อธนาคาร - CONTACT US

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิเงนิฝาก

Product Catalog / Sales Sheet

https://www.tisco.co.th/th/contact-us/branch.html
http://www.tisco.co.th/

