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ผลติภัณฑ์เงนิฝาก

2

• Current Account - เงนิฝากกระแสรายวนั
บัญชีที่ให้ความคล่องตวัในการด าเนินธุรกจิ โดยการใช้เช็คส่ังจ่ายแทนเงนิสด

• Savings Account - เงนิฝากออมทรัพย์
บัญชีส าหรับการออมเงนิ แต่ยงัสะดวกในการเบิกใช้ โดยได้รับอตัราดอกเบีย้

ตามยอดเงนิฝากคงเหลือ ณ ส้ินวนั

• Time Deposits – เงนิฝากประจ า
บัญชีที่ให้ดอกเบีย้สูงตามระยะเวลาการฝาก

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคาร
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Standard Current  กระแสรายวนั
เหมาะกบัผูท่ี้ตอ้งการใชบ้ญัชีเพ่ือความคล่องตวัในการด าเนินธุรกิจ 

Special Current กระแสรายวนัพเิศษ
เหมาะกบัผูท่ี้ตอ้งการใชบ้ญัชีเพ่ือความคล่องตวัในการด าเนินธุรกิจ 
พร้อมไปกบัการออมเงินเพ่ือรับผลตอบแทน

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก

Product Catalog / Sales Sheet

Current Account - เงนิฝากกระแสรายวนั



เง่ือนไขหลกั

การฝากเงนิ

• การฝากเงินสดหรือเช็คของธนาคารทิสโก ้ณ สาขาของธนาคารทิสโก ้จะยกเวน้การเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการฝากเงินขา้มเขต

การถอนเงนิ/โอนเงนิ

• สามารถถอนเงินไดทุ้กสาขาธนาคารทิสโก ้หรือช่องทางอ่ืนตามท่ีธนาคารก าหนด โดย
ธนาคารจะยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงินขา้มเขต ส าหรับการถอนเงินผา่น
สาขา หรือผา่นเคร่ือง ATM ของธนาคารทิสโกเ้ท่านั้น

การจ่ายดอกเบีย้ : ไม่จ่ายดอกเบ้ีย

อตัราดอกเบีย้ : ขอ้มูลอตัราดอกเบ้ียล่าสุด คลิก

• กรณีบญัชีไม่มีการเคล่ือนไหวเป็นเวลา 24 เดือนติดต่อกนั และมียอดเงินคงเหลือ
ต ่ากวา่ 5,000 บาท ธนาคารจะเรียก เก็บค่าธรรมเนียมรักษาบญัชี 50 บาทตอ่เดือน

• การปิดบญัชีภายใน 7 วนั นบัจากวนัท่ีเปิดบญัชี ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การปิดบญัชี 100 บาท

• ไดรั้บยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสมุดเช็ค 1 เล่มต่อปีปฏิทิน (20 ฉบบั/เล่ม) 
• เม่ือใชบ้ญัชีน้ีเป็นบญัชีคู่โอนกบับญัชีออมทรัพยบ์ลไูดมอนดห์รือบญัชีออมทรัพย์

ไดมอนด์

• ขั้นต า่ :  20,000 บาท

• ขั้นสูงสุด : ไม่ก าหนด
จ านวนเงนิเปิดบัญชีขั้นต า่

และขั้นสูงสุด

เง่ือนไขการฝากเงนิ/

ถอนเงนิ/โอนเงนิ

สิทธิประโยชน์

ดอกเบีย้

ค่ารักษาบัญชี

ข้อควรระวงั

หนา้หลกั บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก กระแสรายวนับตัรเอทเีอ็ม

• ธนาคารจะแจง้ลูกคา้ทราบ โดยจะเปิดเผยขอ้มูลผา่นช่องทางท่ีธนาคารก าหนด 
เช่น สาขาของธนาคาร เวบ็ไซต ์เป็นตน้

การแจ้งเปลีย่นแปลง
เง่ือนไขการให้บริการ         

ทีส่ าคญั
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กระแสรายวนั – Standard Current

• เจา้ของบญัชีตอ้งบุคคลธรรมดาสญัชาติไทยเท่านั้น, มูลนิธิ, นิติบุคคลทัว่ไป, กองทุน 
• กรณีบุคคลธรรมดา ตอ้งมีเงินฝากรวมกนัทุกบญัชีภายใต ้Customer Information File “CIF”

เดียวกนั ตั้งแต่ 500,000 บาทข้ึนไป (โดย ไม่นบัรวมยอดเช็คท่ีรอเรียกเก็บ) จึงจะเปิดบญัชีได ้ 

• ไม่รับเปิดบญัชีส าหรับผูเ้ยาว์

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


• เจา้ของบญัชีตอ้งเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทยเท่านั้น,  มูลนิธิ,  นิติบุคคลทัว่ไป หรือกองทุน
• กรณีบุคคลธรรมดา ตอ้งมีเงินฝากรวมกนัทุกบญัชี ภายใต ้Customer Information File “CIF”

เดียวกนั ตั้งแต่ 500,000 บาทข้ึนไป (โดยไม่นบัรวมยอดเช็คท่ีรอเรียกเก็บ) จึงจะเปิดบญัชีได ้ 
• ไม่รับเปิดบญัชีส าหรับผูเ้ยาว ์
• หากยอดเงินคงเหลือเฉล่ียในบญัชีต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อเดือน    ธนาคารจะเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมรักษาบญัชีเดือนละ 100 บาท  ยกเวน้  กรณีท่ีเป็นบญัชีคู่โอนกบับญัชีออมทรัพย ์
บลูไดมอนด์ หรือออมทรัพยไ์ดมอนด ์ธนาคารจะไม่ก าหนดยอดเงินคงเหลือเฉล่ียในบญัชีขั้นต ่า • การค านวณดอกเบีย้ : ค านวณจากยอดเงินคงเหลือ ณ ส้ินวนั

• การจ่ายดอกเบีย้ :    ปีละ 2 คร้ัง ในวนัท่ี 25 มิ.ย. และ 25 ธ.ค.
• อตัราดอกเบีย้ : ขอ้มูลอตัราดอกเบ้ียล่าสุด คลิก

• กรณีบญัชีไม่มีการเคล่ือนไหวเป็นเวลา 24 เดือนติดต่อกนั และมียอดเงิน
คงเหลือต ่ากวา่ 5,000 บาท ธนาคารจะเรียก เก็บค่าธรรมเนียมรักษาบญัชี 50 บาท
ต่อเดือน

• การปิดบญัชีภายใน 7 วนั นบัจากวนัท่ีเปิดบญัชี ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การปิดบญัชี 100 บาท

ไดรั้บยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ดงัน้ี

• การออกแคชเชียร์เช็คโดยตดัจากบญัชี 5 ฉบบัต่อเดือน
• รายการเดินบญัชียอ้นหลงัไม่เกิน 6 เดือน
• การออกหนงัสือรับรองเงินฝาก
• การออกบตัรเอทีเอม็ทิสโกใ้บแรก (TISCO ATM Chip Card) และ ค่าธรรมเนียม

บตัรเอทีเอม็ทิสโกร้ายปี
• การขอสมุดเช็ค 1 เล่มต่อปีปฏิทิน (20 ฉบบั/เล่ม) เม่ือใชบ้ญัชีน้ีเป็นบญัชีคูโ่อน

กบับญัชีออมทรัพยบ์ลูไดมอนด ์หรือบญัชีออมทรัพยไ์ดมอนด์

• ขั้นต า่ :  100,000 บาท

• ขั้นสูงสุด : ไม่ก าหนด

หนา้หลกั บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก กระแสรายวนับตัรเอทเีอ็ม

• ธนาคารจะแจง้ลูกคา้ทราบ โดยจะเปิดเผยขอ้มูลผา่นช่องทางท่ีธนาคารก าหนด 
เช่น สาขาของธนาคาร เวบ็ไซต ์เป็นตน้
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กระแสรายวนัพเิศษ – Special Current

เง่ือนไขหลกั

จ านวนเงนิเปิดบัญชีขั้นต า่
และขั้นสูงสุด

เง่ือนไขการฝากเงนิ/

ถอนเงนิ/โอนเงนิ

สิทธิประโยชน์

ดอกเบีย้

ค่ารักษาบัญชี

ข้อควรระวงั

การแจ้งเปลีย่นแปลง
เง่ือนไขการให้บริการ         

ทีส่ าคญั

การฝากเงนิ

• การฝากเงินสดหรือเช็คของธนาคารทิสโก ้ณ สาขาของธนาคารทิสโก ้  จะยกเวน้การเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการฝากเงินขา้มเขต

การถอนเงนิ/โอนเงนิ

• สามารถถอนเงินไดทุ้กสาขาธนาคารทิสโก ้หรือช่องทางอ่ืนตามท่ีธนาคารก าหนด โดยธนาคาร
จะยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงินขา้มเขต ส าหรับการถอนเงินผ่านสาขาหรือ
เคร่ือง ATM ของธนาคารทิสโกเ้ท่านั้น

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


Super Savings

ออมทรัพย์

ออมทรัพย์พเิศษ

เหมาะกบัลูกคา้ท่ีตอ้งการความสะดวกคล่องตวัในการเบิกถอน

เหมาะกบัลูกคา้ท่ีตอ้งการออมเงิน
เพื่อไดรั้บผลตอบแทนท่ีมากกวา่บญัชีออมทรัพยท์ัว่ไป

เหมาะกบัลูกคา้ท่ีเนน้การออมเงิน แต่ไม่เนน้การเบิกถอน
เพื่อไดรั้บดอกเบ้ียท่ีสูง

TISCO My Savings

Diamond Savings

ออมทรัพย์บลูไดมอนด์

เหมาะกบัลูกคา้ท่ีตอ้งการบญัชีส าหรับใชจ่้าย
พร้อมรับดอกเบ้ียเป็นรายเดือน

เหมาะกบัลูกคา้ท่ีตอ้งการออมเงินจ านวนมาก เพือ่เนน้
รับผลตอบแทน

เหมาะกบัลูกคา้ท่ีตอ้งการออมเงินจ านวนมากเพื่อเนน้รับ
ผลตอบแทน พร้อมความสะดวกดว้ยบญัชีกระแสรายวนั

Blue Diamond Savings Premium Savings 

Standard Savings 

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก

ออมทรัพย์บัญชีเงนิฝากพืน้ฐาน
เหมาะกบัลูกคา้ท่ีมีรายไดน้อ้ย ภายใตโ้ครงการสวสัดิการแห่งรัฐ 
หรือผูมี้อาย ุ65 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป

Basic Banking Account  
Savings 

ซุปเปอร์ออมทรัพย์

ออมทรัพย์ไดมอนด์

ออมทรัพย์ TISCO My Savings

Product Catalog / Sales Sheet

Savings Account - เงนิฝากออมทรัพย์



• รับเปิดบญัชีส าหรับบุคคลธรรมดาสญัชาติไทยเท่านั้น, มูลนิธิ, นิติบุคคลทัว่ไป, กองทุน 

การฝากเงนิ

• การฝากเงินสดหรือเช็คของธนาคารทิสโก ้ณ สาขาของธนาคารทิสโก ้จะยกเวน้การเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการฝากเงินขา้มเขต

การถอนเงนิ/โอนเงนิ

• สามารถถอนเงินไดทุ้กสาขาธนาคารทิสโก ้หรือช่องทางอ่ืนตามท่ีธนาคารก าหนด โดยธนาคารจะ
ยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงินขา้มเขต ส าหรับการถอนเงินผา่นสาขาหรือผา่นเคร่ือง 
ATM ของธนาคารทิสโกเ้ท่านั้น

• การค านวณดอกเบีย้ : ค านวณจากยอดเงินคงเหลือ ณ ส้ินวนั
• การจ่ายดอกเบีย้ :   ปีละ 2 คร้ัง ในวนัท่ี 25 มิ.ย. และ 25 ธ.ค. 
• อตัราดอกเบีย้ : ขอ้มูลอตัราดอกเบ้ียล่าสุด คลิก

• กรณีบญัชีไม่มีการเคล่ือนไหวเป็นเวลา 24 เดือนติดต่อกนั และมียอดเงินคงเหลือ
ต ่ากวา่ 2,000 บาท ธนาคารจะเรียก เก็บค่ารักษาบญัชี 50 บาทต่อเดือน

• การปิดบญัชีภายใน 7 วนั นบัจากวนัท่ีเปิดบญัชี ธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียมการ
ปิดบญัชี 100 บาท

• กรณีลูกคา้ไม่ท ารายการจนท าใหบ้ญัชีไม่เคล่ือนไหวติดต่อกนันาน 12 เดือน และมี
ยอดเงินคงเหลือในบญัชี  ณ ขณะนั้นเท่ากบั 0 บาท ธนาคารจะปิดบญัชีทนัที

• ขั้นต า่ :  1,000 บาท

• ขั้นสูงสุด : ไม่ก าหนด

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก ออมทรพัย์

Product Catalog / Sales Sheet

ออมทรัพย์ – Standard Savings

เง่ือนไขหลกั

จ านวนเงนิเปิดบัญชีขั้นต า่
และขั้นสูงสุด

เง่ือนไขการฝากเงนิ/

ถอนเงนิ/โอนเงนิ

ดอกเบีย้

ค่ารักษาบัญชี

ข้อควรระวงั

• ธนาคารจะแจง้ลูกคา้ทราบ โดยจะเปิดเผยขอ้มูลผา่นช่องทางท่ีธนาคารก าหนด 
เช่น สาขาของธนาคาร เวบ็ไซต ์เป็นตน้

การแจ้งเปลีย่นแปลง
เง่ือนไขการให้บริการ         

ทีส่ าคญั

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


• เจา้ของบญัชีตอ้งเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทยเท่านั้น และเป็นผูมี้รายไดน้อ้ยภายใต้
โครงการสวสัดิการแห่งรัฐ (ตอ้งแสดงหลกัฐานหรือบตัรสวสัดิการแห่งรัฐในการขอใช้
บริการ) หรือเป็นผูมี้อาย ุ65 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป 

• สามารถเปิดบญัชีได ้1 บญัชี เท่านั้น (ไม่รับเปิดบญัชีร่วม)

การฝากเงนิ

• การฝากเงินสดหรือเช็คของธนาคารทิสโก ้ณ สาขาของธนาคารทิสโก ้จะยกเวน้การเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการฝากเงินขา้มเขต

การถอนเงนิ/โอนเงนิ

• สามารถถอนเงินไดทุ้กสาขาธนาคารทิสโก ้หรือช่องทางอ่ืนตามท่ีธนาคารก าหนด โดย
ธนาคารจะยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงินขา้มเขต ส าหรับการถอนเงินผา่น
สาขาหรือผา่นเคร่ือง ATM ของธนาคารทิสโกเ้ท่านั้น

• การค านวณดอกเบีย้ : ค านวณจากยอดเงินคงเหลือ ณ ส้ินวนั
• การจ่ายดอกเบีย้ :     ปีละ 2 คร้ัง ในวนัท่ี 25 มิ.ย. และ 25 ธ.ค. 
• อตัราดอกเบีย้ : ขอ้มูลอตัราดอกเบ้ียล่าสุด คลิก

• กรณีบตัรเอทีเอ็มทิสโกช้ ารุด สูญหาย ลืมรหัส บตัรถูกยึดท่ีตูเ้อทีเอ็มอนัเกิดจาก
ความผิดพลาดของผูใ้ชบ้ริการ ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกบตัรเอทีเอ็ม
ทิสโกใ้หม่ (อตัราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศธนาคาร)

• กรณีลูกคา้ไม่ท ารายการจนท าให้บญัชีไม่เคล่ือนไหวติดต่อกนันาน 12 เดือน และ
มียอดเงินคงเหลือในบญัชี ณ ขณะนั้นเท่ากบั 0 บาท ธนาคารจะปิดบญัชีทนัที

• กรณีบญัชีไม่เคล่ือนไหวเป็นระยะเวลา 24 เดือนติดต่อกนั ธนาคารจะถือว่าเป็น
บญัชีไม่เคล่ือนไหว และธนาคารจะระงบัการท ารายการทุกประเภท จนกวา่เจา้ของ
บญัชีจะมาติดต่อท ารายการกบัธนาคารดว้ยตนเอง

• ไม่ก าหนดจ านวนเงินขั้นต ่าและขั้นสูงสุดในการเปิดบญัชี

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก ออมทรพัย์

ไดรั้บยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ดงัน้ี
• ค่าธรรมเนียมการออกบตัรเอทีเอม็ทิสโก ้(TISCO ATM  Chip Card) ใบแรก

และกรณีบตัรหมดอายุ
• ค่าธรรมเนียมบตัรเอทีเอม็ทิสโกร้ายปี

Product Catalog / Sales Sheet

ออมทรัพย์บัญชีเงนิฝากพืน้ฐาน– Basic Banking Account

เง่ือนไขหลกั

จ านวนเงนิเปิดบัญชีขั้นต า่
และขั้นสูงสุด

เง่ือนไขการฝากเงนิ/

ถอนเงนิ/โอนเงนิ

• ธนาคารจะแจง้ลูกคา้ทราบ โดยจะเปิดเผยขอ้มูลผา่นช่องทางท่ีธนาคารก าหนด 
เช่น สาขาของธนาคาร เวบ็ไซต ์เป็นตน้

การแจ้งเปลีย่นแปลง
เง่ือนไขการให้บริการ         

ทีส่ าคญั

สิทธิประโยชน์

ดอกเบีย้

ข้อควรระวงั

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


• เจา้ของบญัชีตอ้งเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทยเท่านั้น  หรือมูลนิธิ 

• สามารถเปิดบญัชีได ้1 บญัชี เท่านั้น 

• หากยอดเงินคงเหลือเฉล่ียในบญัชีต ่ากวา่ 20,000 บาทต่อเดือน ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
เดือนละ 100 บาท

การฝากเงนิ

• การฝากเงินสดหรือเช็คของธนาคารทิสโก ้ณ สาขาของธนาคารทิสโกจ้ะยกเวน้การเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการฝากเงินขา้มเขต

การถอนเงนิ/โอนเงนิ

• สามารถถอนเงินไดทุ้กสาขาธนาคารทิสโก ้หรือช่องทางอ่ืนตามท่ีธนาคารก าหนด โดยธนาคารจะ
ยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงินขา้มเขต ส าหรับการถอนเงินผา่นสาขา หรือผา่น
เคร่ือง ATM ของธนาคารทิสโกเ้ท่านั้น

• การค านวณดอกเบีย้: ค านวณจากยอดเงินคงเหลือ ณ ส้ินวนั
• การจ่ายดอกเบีย้ :   ปีละ 2 คร้ัง ในวนัท่ี 25 มิ.ย. และ 25 ธ.ค. 

• อตัราดอกเบีย้ : ขอ้มูลอตัราดอกเบ้ียล่าสุด คลิก

• กรณีบญัชีไม่มีการเคล่ือนไหวเป็นเวลา 24 เดือนติดต่อกนั และมียอดเงินคงเหลือ 
ต ่ากวา่ 5,000 บาท ธนาคารจะเรียกเก็บค่ารักษาบญัชีเงิน 50 บาทต่อเดือน

• การปิดบญัชีภายใน 180 วนั นบัจากวนัท่ีเปิดบญัชี ธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียม 
การปิดบญัชี 500 บาท

• กรณีลูกคา้ไม่ท ารายการจนท าใหบ้ญัชีไม่เคล่ือนไหวติดต่อกนันาน 12 เดือน และ 
มียอดเงินคงเหลือในบญัชี ณ ขณะนั้นเท่ากบั 0 บาท ธนาคารจะปิดบญัชีทนัที

• ขั้นต า่ :  20,000 บาท

• ขั้นสูงสุด : ไม่ก าหนด

ไดรั้บยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ดงัน้ี
• แคชเชียร์เช็ค 5 ฉบบัต่อเดือน
• รายการเดินบญัชียอ้นหลงัไม่เกิน 6 เดือน
• การออกหนงัสือรับรองเงินฝาก
• การออกบตัรเอทีเอ็มทิสโกใ้บแรก (TISCO ATM Chip Card) และ

ค่าธรรมเนียมรายปี (เฉพาะปีแรก)

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก ออมทรพัย์

Product Catalog / Sales Sheet

ออมทรัพย์พเิศษ – Premium Savings

เง่ือนไขหลกั

จ านวนเงนิเปิดบัญชีขั้นต า่
และขั้นสูงสุด

เง่ือนไขการฝากเงนิ/

ถอนเงนิ/โอนเงนิ

สิทธิประโยชน์

ดอกเบีย้

ค่ารักษาบัญชี

ข้อควรระวงั

• ธนาคารจะแจง้ลูกคา้ทราบ โดยจะเปิดเผยขอ้มูลผา่นช่องทางท่ีธนาคารก าหนด 
เช่น สาขาของธนาคาร เวบ็ไซต ์เป็นตน้

การแจ้งเปลีย่นแปลง
เง่ือนไขการให้บริการ         

ทีส่ าคญั

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


• เจา้ของบญัชีตอ้งเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทยเท่านั้น 

• สามารถเปิดบญัชีได ้1 บญัชีเท่านั้น (ไม่รับเปิดบญัชีร่วม)

• หากยอดเงินคงเหลือเฉล่ียในบญัชีต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อเดือน ธนาคาร จะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมเดือนละ 100 บาท

การฝากเงนิ

• การฝากเงินสดหรือเช็คของธนาคารทิสโก ้ณ สาขาของธนาคารทิสโกจ้ะยกเวน้การเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการฝากเงินขา้มเขต

การถอนเงนิ/โอนเงนิ

• สามารถถอนเงินไดทุ้กสาขาธนาคารทิสโก ้หรือช่องทางอ่ืนตามท่ีธนาคารก าหนด              
โดยธนาคารจะยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงินขา้มเขต ส าหรับการถอนเงินผา่น
สาขา หรือผา่นเคร่ือง ATM ของธนาคารทิสโกเ้ท่านั้น

• การค านวณดอกเบีย้ : แบบขั้นบันได
(ค านวณจากยอดเงินคงเหลือในบญัชี ณ ส้ินวนั โดยอตัราดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจะ
แตกต่างกนัตามวงเงิน)

• การจ่ายดอกเบีย้ : ปีละ 2 คร้ัง ในวนัท่ี 25 มิ.ย. และ 25 ธ.ค. 
• อตัราดอกเบีย้ : ขอ้มูลอตัราดอกเบ้ียล่าสุด คลิก

• การปิดบญัชีภายใน 180 วนั นบัจากวนัท่ีเปิดบญัชี ธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียม  
การปิดบญัชี 500 บาท

• กรณีลูกคา้ไม่ท ารายการจนท าใหบ้ญัชีไม่เคล่ือนไหวติดต่อกนันาน 12 เดือน และ
มียอดเงินคงเหลือในบญัชี ณ ขณะนั้นเท่ากบั 0 บาท ธนาคารจะปิดบญัชีทนัที

• กรณีบญัชีไม่มีการเคล่ือนไหวเป็นเวลา 24 เดือนติดต่อกนัและมียอดเงินคงเหลือ 
ต ่ากวา่ 5,000 บาท ธนาคารจะเรียกเก็บค่ารักษาบญัชี 50 บาทต่อเดือน

• ขั้นต า่ :  100,000 บาท

• ขั้นสูงสุด : ไม่ก าหนด

ไดรั้บยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ดงัน้ี
• รายการเดินบญัชียอ้นหลงัไม่เกิน 6 เดือน
• การออกหนงัสือรับรองเงินฝาก

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก ออมทรพัย์

Product Catalog / Sales Sheet

ซุปเปอร์ออมทรัพย์ – Super Savings

เง่ือนไขหลกั

จ านวนเงนิเปิดบัญชีขั้นต า่
และขั้นสูงสุด

เง่ือนไขการฝากเงนิ/

ถอนเงนิ/โอนเงนิ

สิทธิประโยชน์

ดอกเบีย้

ค่ารักษาบัญชี

ข้อควรระวงั

• ธนาคารจะแจง้ลูกคา้ทราบ โดยจะเปิดเผยขอ้มูลผา่นช่องทางท่ีธนาคารก าหนด 
เช่น สาขาของธนาคาร เวบ็ไซต ์เป็นตน้

การแจ้งเปลีย่นแปลง
เง่ือนไขการให้บริการ         

ทีส่ าคญั

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


หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก ออมทรพัย์

• เจา้ของบญัชีตอ้งเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทยเท่านั้น 

• สามารถเปิดบญัชีได ้1 บญัชี เท่านั้น 

การฝากเงนิ

• การฝากเงินสด หรือเช็คของธนาคารทิสโก ้ณ สาขาของธนาคารทิสโกจ้ะยกเวน้การเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการฝากเงินขา้มเขต

การถอนเงนิ/โอนเงนิ

• สามารถถอนเงินไดทุ้กสาขาธนาคารทิสโก ้หรือช่องทางอ่ืนตามท่ีธนาคารก าหนด โดยธนาคารจะ
ยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงินขา้มเขต ส าหรับการถอนเงินผา่นสาขา หรือผา่นเคร่ือง 
ATM ของธนาคารทิสโกเ้ท่านั้น

• การค านวณดอกเบีย้ : แบบขั้นบันได
(ค านวณจากยอดเงินคงเหลือในบญัชี ณ ส้ินวนั โดยอตัราดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจะ
แตกต่างกนัตามวงเงิน)

• การจ่ายดอกเบีย้ :   จ่ายดอกเบ้ียเป็นรายเดือน ทุกวนัท่ี 25 ของเดือน

• อตัราดอกเบีย้ : ขอ้มูลอตัราดอกเบ้ียล่าสุด คลิก

• กรณีปิดบญัชีภายใน 7 วนั นบัจากวนัท่ีเปิดบญัชี ธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียม   
การปิดบญัชี 100 บาท

• กรณีลูกคา้ไม่ท ารายการจนท าใหบ้ญัชีไม่เคล่ือนไหวติดต่อกนันาน 12 เดือน และ 
มียอดเงินคงเหลือในบญัชี ณ ขณะนั้นเท่ากบั 0 บาท ธนาคารจะปิดบญัชีทนัที

• กรณีบญัชีไม่มีการเคล่ือนไหวเป็นเวลา 24 เดือนติดต่อกนั และมียอดเงินคงเหลือ      
ต ่ากวา่ 2,000 บาท ธนาคารจะเรียกเก็บค่ารักษาบญัชี  50 บาทต่อเดือน

• ขั้นต า่ :  1,000 บาท

• ขั้นสูงสุด : ไม่ก าหนด

Product Catalog / Sales Sheet

ออมทรัพย์ TISCO My Savings

เง่ือนไขหลกั

จ านวนเงนิเปิดบัญชีขั้นต า่
และขั้นสูงสุด

เง่ือนไขการฝากเงนิ/

ถอนเงนิ/โอนเงนิ

ดอกเบีย้

ค่ารักษาบัญชี

ข้อควรระวงั

• ธนาคารจะแจง้ลูกคา้ทราบ โดยจะเปิดเผยขอ้มูลผา่นช่องทางท่ีธนาคารก าหนด 
เช่น สาขาของธนาคาร เวบ็ไซต ์เป็นตน้

การแจ้งเปลีย่นแปลง
เง่ือนไขการให้บริการ         

ทีส่ าคญั

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


• เจา้ของบญัชีตอ้งเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทยเท่านั้น , มูลนิธิ หรือ นิติบุคคลทัว่ไป  

• สามารถเปิดบญัชีได ้1 บญัชีเท่านั้น (ไม่รับเปิดบญัชีร่วม)

• หากยอดเงินคงเหลือเฉล่ียในบญัชีต ่ากวา่ 1,000,000 บาทต่อเดือน ธนาคารจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมเดือนละ 200 บาท

การฝาก

• การฝากเงินสดหรือเช็คของธนาคารทิสโก ้ณ สาขา ของธนาคารทิสโก ้ จะยกเวน้การเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการฝากเงินขา้มเขต

การถอนเงนิ/โอนเงนิ

• สามารถถอนเงินไดทุ้กสาขาธนาคารทิสโก ้หรือช่องทางอ่ืนตามท่ีธนาคารก าหนด โดยธนาคารจะ
ยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงินขา้มเขต ส าหรับการถอนเงินผา่นสาขา หรือผา่นเคร่ือง 
ATM ของธนาคารทิสโกเ้ท่านั้น

• การค านวณดอกเบีย้ : แบบขั้นบันได

(ค านวณจากยอดเงินคงเหลือในบญัชี ณ ส้ินวนั โดยอตัราดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจะ
แตกต่างกนัตามวงเงิน)

• การจ่ายดอกเบีย้ :    ปีละ 2 คร้ัง ในวนัท่ี 25 มิ.ย. และ 25 ธ.ค.
• อตัราดอกเบีย้ : ขอ้มูลอตัราดอกเบ้ียล่าสุด คลิก

• ธนาคารจะหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ายจากดอกเบ้ียเงินฝากท่ีจ่าย ตามประกาศกรมสรรพากร
• การปิดบญัชีภายใน 180 วนั นบัจากวนัท่ีเปิดบญัชี ธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียม          

การปิดบญัชี 1,000 บาท
• กรณีลูกคา้ไม่ท ารายการจนท าใหบ้ญัชีไม่เคล่ือนไหวติดต่อกนันาน 12 เดือน และ        

มียอดเงินคงเหลือในบญัชี ณ ขณะนั้นเท่ากบั 0 บาท ธนาคารจะปิดบญัชีทนัที

• กรณีบญัชีไม่มีการเคล่ือนไหวเป็นเวลา 24 เดือนติดต่อกนั และมียอดเงินคงเหลือ   
ต ่ากวา่ 5,000 บาท ธนาคารจะเรียกเก็บค่ารักษาบญัชี 50 บาทต่อเดือน

• ขั้นต า่ : 1,000,000 บาท

• ขั้นสูงสุด : ไม่ก าหนด

ไดรั้บยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ดงัน้ี
• การโอนเงินอตัโนมติัระหวา่งบญัชีคู่โอน
• การออกบตัรเอทีเอม็ทิสโกใ้บแรก (TISCO ATM Chip Card) และค่าธรรมเนียมบตัร

เอทีเอม็ทิสโกร้ายปี

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก ออมทรพัย์

Product Catalog / Sales Sheet

ออมทรัพย์ไดมอนด์ – Diamond Savings

เง่ือนไขหลกั

จ านวนเงนิเปิดบัญชีขั้นต า่
และขั้นสูงสุด

เง่ือนไขการฝากเงนิ/

ถอนเงนิ/โอนเงนิ

สิทธิประโยชน์

ดอกเบีย้

ค่ารักษาบัญชี

ข้อควรระวงั

• ธนาคารจะแจง้ลูกคา้ทราบ โดยจะเปิดเผยขอ้มูลผา่นช่องทางท่ีธนาคารก าหนด 
เช่น สาขาของธนาคาร เวบ็ไซต ์เป็นตน้

การแจ้งเปลีย่นแปลง
เง่ือนไขการให้บริการ         

ทีส่ าคญั

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


• เจา้ของบญัชีตอ้งเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทยเท่านั้น 
• สามารถเปิดบญัชีได ้1 บญัชีเท่านั้น (ไม่รับเปิดบญัชีร่วม)
• ไม่รับเปิดบญัชีส าหรับผูเ้ยาว ์
• ตอ้งมีบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั/กระแสรายวนัพิเศษกบัธนาคาร และตอ้งสมคัรใชบ้ริการโอนเงิน

อตัโนมติักบับญัชีออมทรัพยบ์ลูไดมอนด ์ 
• ไม่สามารถปิดบญัชีกระแสรายวนั/กระแสรายวนัพิเศษท่ีเป็นบญัชีคู่โอนได ้ในระหวา่งท่ีบญัชี   

ออมทรัพยบ์ลูไดมอนดย์งัคงเปิดอยู่
• หากยอดเงินคงเหลือเฉล่ียในบญัชีต ่ากวา่ 1,000,000 บาทต่อเดือน ธนาคารจะเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมเดือนละ 200 บาท

การฝากเงนิ

• การฝากเงินสดหรือเช็คของธนาคารทิสโก ้ณ สาขา ของธนาคารทิสโกจ้ะยกเวน้การเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการฝากเงินขา้มเขต

• การค านวณดอกเบีย้: แบบขั้นบันได
(ค านวณเงินจากยอดเงินคงเหลือในบญัชี ณ ส้ินวนั โดยอตัราดอกเบ้ียท่ีไดจ้ะ
แตกต่างกนัตามวงเงิน)

• การจ่ายดอกเบีย้ :    ปีละ 2 คร้ัง ในวนัท่ี 25 มิ.ย. และ 25 ธ.ค.
• อตัราดอกเบีย้ : ขอ้มูลอตัราดอกเบ้ียล่าสุด คลิก

• ธนาคารจะหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ายจากดอกเบ้ียเงินฝากท่ีจ่าย ตามประกาศกรมสรรพากร
• การปิดบญัชีภายใน 180 วนั นบัจากวนัท่ีเปิดบญัชี ธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียม         

การปิดบญัชี 1,000 บาท
• กรณีลูกคา้ไม่ท ารายการจนท าใหบ้ญัชีไม่เคล่ือนไหวติดต่อกนันาน 12 เดือน และ          

มียอดเงินคงเหลือในบญัชี ณ ขณะนั้นเท่ากบั 0 บาท ธนาคารจะปิดบญัชีทนัที

• กรณีบญัชีไม่มีการเคล่ือนไหวเป็นเวลา 24 เดือนติดต่อกนั และมียอดเงินคงเหลือ
ต ่ากวา่ 5,000 บาท ธนาคารจะเรียกเก็บค่ารักษาบญัชี 50 บาทต่อเดือน

ยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ดงัน้ี
• การโอนเงินอตัโนมติัระหวา่งบญัชีคู่โอน
• การออกบตัรเอทีเอม็ทิสโกใ้บแรก (TISCO ATM Chip Card) และค่าธรรมเนียม

บตัรเอทีเอม็ทิสโกร้ายปี

การถอนเงนิ/โอนเงนิ

• สามารถถอนเงินไดทุ้กสาขาธนาคารทิสโก ้หรือช่องทางอ่ืนตามท่ีธนาคารก าหนด โดยธนาคารจะ
ยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงินขา้มเขต ส าหรับการถอนเงินผ่านสาขาหรือผ่านเคร่ือง 
ATM ของธนาคารทิสโกเ้ท่านั้น

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก ออมทรพัย์

• ขั้นต า่ : 1,000,000 บาท

• ขั้นสูงสุด : ไม่ก าหนด

• ธนาคารจะแจง้ลูกคา้ทราบ โดยจะเปิดเผยขอ้มูลผา่นช่องทางท่ีธนาคารก าหนด เช่น 
สาขาของธนาคาร เวบ็ไซต ์เป็นตน้

Product Catalog / Sales Sheet

ออมทรัพย์บลูไดมอนด์ – Blue Diamond Savings

เง่ือนไขหลกั

เง่ือนไขการฝากเงนิ/

ถอนเงนิ/โอนเงนิ

จ านวนเงนิเปิดบัญชีขั้นต า่
และขั้นสูงสุด

สิทธิประโยชน์

ดอกเบีย้

ค่ารักษาบัญชี

ข้อควรระวงั

การแจ้งเปลีย่นแปลง
เง่ือนไขการให้บริการ         

ทีส่ าคญั

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


Term Deposits
เหมาะกบัลูกคา้ท่ีตอ้งการออมเงินระยะยาวเนน้ไดรั้บดอกเบ้ียสูง
โดยมีระยะเวลาฝาก ตั้งแต่ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 18, 24, 36 และ 48 เดือน

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก

ฝากประจ าพเิศษ
เหมาะกบัลูกคา้ท่ีตอ้งการออมเงินระยะยาว เนน้ไดรั้บดอกเบ้ียสูง
โดยมีระยะเวลาฝาก 12, 13, และ 17 เดือน

Product Catalog / Sales Sheet

Term Deposits - เงนิฝากประจ า

ฝากประจ า

Happy Retirement

Recurring Deposits
เหมาะกบัลูกคา้ท่ีตอ้งการออมเงินระยะยาว โดยฝากเป็นประจ าทุกเดือนติดต่อกนั
เพื่อผลตอบแทนสูงกวา่เงินฝากประจ า และไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา

ฝากประจ าปลอดภาษี

ส าหรับลูกคา้ท่ีไดรั้บสิทธิในการรับดอกเบ้ียพิเศษจากการท าประกนัชีวติ 
My Wish Retirement 99.5 แบบรายปี โดยมีระยะเวลาฝาก 12 เดือน



• เจา้ของบญัชีตอ้งเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทยเท่านั้น , มูลนิธิ ,   นิติบุคคลทัว่ไป หรือกองทุน

(ยกเวน้ ธนาคารจะประกาศก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน)

การฝากเงนิ

• ตอ้งฝากเงินขั้นต ่า 20,000 บาท (ยกเวน้ ธนาคารจะประกาศก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน)

• สามารถฝากเงินท่ีสาขาของธนาคาร โดยธนาคารยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฝากเงินสด
และฝากเช็คธนาคารทิสโกข้า้มเขต

การถอนเงนิ

• สามารถถอนเงินไดท่ี้สาขาของธนาคาร โดยตอ้งถอนเตม็จ านวนของงวดการฝากในแต่ละงวด
ซ่ึงธนาคารจะยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมถอนเงินขา้มเขต

• การค านวณดอกเบีย้ : ค านวณจากยอดเงินท่ีฝากจนถึงครบระยะเวลาฝาก
• การจ่ายดอกเบีย้ :   จ่ายเม่ือครบระยะเวลาการฝาก
• อตัราดอกเบีย้ : ขอ้มูลอตัราดอกเบ้ียล่าสุด คลิก

• ไม่มี

หากถอนเงินก่อนครบก าหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ีย ดงัน้ี
• การถอนเงินฝากก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ีย

ส าหรับระยะเวลาการฝากจริงในอตัราร้อยละ 0.15 ต่อปี
• การถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วนัเร่ิมฝาก  ธนาคารจะไม่จ่าย

ดอกเบ้ีย เวน้แต่เป็นการถอนเงินก่อนครบก าหนดเพ่ือเปล่ียนการฝากเป็นบตัร
เงินฝากและใช้เป็นหลกัประกันการกู้ยืมจากธนาคารหรือกรณีเปล่ียนมาใช้
ผลิตภณัฑอ่ื์นท่ีก าหนดไวข้องธนาคาร และบริษทัในกลุ่มทิสโก้

• ขั้นต า่ :  20,000 บาท  

• ขั้นสูงสุด : ไม่ก าหนด

(ยกเวน้ ธนาคารจะประกาศก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน)

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก ฝากประจ า

• เป็นเงินฝากประจ าประเภทเดิม

• ธนาคารจะแจง้ลูกคา้ทราบ โดยจะเปิดเผยขอ้มูลผา่นช่องทางท่ีธนาคารก าหนด 
เช่น สาขาของธนาคาร เวบ็ไซต ์เป็นตน้

Product Catalog / Sales Sheet

ฝากประจ า  – Term Deposits

เง่ือนไขหลกั

เง่ือนไขการฝากเงนิ/

ถอนเงนิ/โอนเงนิ

จ านวนเงนิเปิดบัญชีขั้นต า่
และขั้นสูงสุด

การฝากเงนิต่อเม่ือ
ครบก าหนดเวลา

ดอกเบีย้

ค่ารักษาบัญชี

ข้อควรระวงั

การแจ้งเปลีย่นแปลง
เง่ือนไขการให้บริการ         

ทีส่ าคญั

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


• เจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาตไิทยอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึน้ไปเท่านั้น และไม่
เคยมบีัญชีเงนิฝาก (สมุดคู่ฝาก/ใบรับฝากเงนิ/บัตรเงนิฝาก) และ/หรือบัญชีกองทุนรวม กบั
ธนาคารมาก่อน

การฝากเงนิ

• จ านวนเงินขั้นต ่า 500,000 บาท/ จ านวนเงินสูงสุด : 2,000,000 บาท (จะไดรั้บดอกเบ้ียอตัรา
พิเศษร้อยละ 2 ต่อปี ในการฝากคร้ังแรกเท่านั้น)

• สามารถฝากเงินท่ีสาขาของธนาคารโดยธนาคารยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฝากเงินสด
และฝากเช็คธนาคารทิสโกข้า้มเขต

การถอนเงนิ

• สามารถถอนเงินไดท่ี้สาขาของธนาคาร โดยตอ้งถอนเตม็จ านวนของงวดการฝากในแต่ละงวด

• การถอนเงินสดตั้งแต่ 1 ลา้นบาทข้ึนไป จะตอ้งแจง้ธนาคารล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนัท าการ

• การค านวณดอกเบีย้ : ค านวณจากยอดเงินท่ีฝากจนถึงครบระยะเวลาฝาก
• การจ่ายดอกเบีย้ :   จ่ายเม่ือครบระยะเวลาการฝาก
• อตัราดอกเบีย้ : ขอ้มูลอตัราดอกเบ้ียล่าสุด คลิก

• ขั้นต า่      :  500,000 บาท

• ขั้นสูงสุด : 2,000,000 บาท

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก ฝากประจ า

• เม่ือครบก าหนดระยะเวลาฝาก และลูกคา้ไม่แจง้ความประสงคถ์อนเงินหรือไม่มี
ค าสั่งเป็นอย่างอ่ืนให้ถือว่าลูกคา้ตกลงให้เปล่ียนเป็นประเภทเงินฝากประจ า        
3 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ีครบก าหนดระยะเวลาฝาก โดยไดรั้บอตัราดอกเบ้ียและ
เง่ือนไขตามท่ีธนาคารประกาศในขณะนั้นเป็นเงินฝากประจ าระยะเวลาฝาก
3 เดือน

• ธนาคารจะแจง้ลูกคา้ทราบ โดยจะเปิดเผยขอ้มูลผา่นช่องทางท่ีธนาคารก าหนด 
เช่น สาขาของธนาคาร เวบ็ไซต ์เป็นตน้

Product Catalog / Sales Sheet

ฝากประจ าพเิศษ 12 เดือน – Special Term Deposits

เง่ือนไขหลกั

เง่ือนไขการฝากเงนิ/

ถอนเงนิ/โอนเงนิ

จ านวนเงนิเปิดบัญชีขั้นต า่
และขั้นสูงสุด

การฝากเงนิต่อเม่ือ
ครบก าหนดเวลา

ดอกเบีย้

ค่ารักษาบัญชี

การแจ้งเปลีย่นแปลง
เง่ือนไขการให้บริการ         

ทีส่ าคญั

• ไม่มี

• 12 เดือนระยะเวลา

หากถอนเงินก่อนครบก าหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ีย ดงัน้ี
• การถอนเงินฝากก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ีย

ส าหรับระยะเวลาการฝากจริงในอตัราร้อยละ 0.15 ต่อปี
• การถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วนัเร่ิมฝาก  ธนาคารจะไม่จ่าย

ดอกเบ้ีย เวน้แต่เป็นการถอนเงินก่อนครบก าหนดเพ่ือเปล่ียนการฝากเป็นบตัร
เงินฝากและใช้เป็นหลกัประกันการกู้ยืมจากธนาคารหรือกรณีเปล่ียนมาใช้
ผลิตภณัฑอ่ื์นท่ีก าหนดไวข้องธนาคาร และบริษทัในกลุ่มทิสโก้

ข้อควรระวงั
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• เจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาตไิทยเท่านั้น 

การฝากเงนิ

• ตอ้งฝากเงินขั้นต ่า 500,000 บาท 

• สามารถฝากเงินท่ีสาขาของธนาคารโดยธนาคารยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฝากเงินสด
และฝากเช็คธนาคารทิสโกข้า้มเขต

การถอนเงนิ

• สามารถถอนเงินไดท่ี้สาขาของธนาคาร โดยตอ้งถอนเตม็จ านวนของงวดการฝากในแต่ละงวด

• การถอนเงินสดตั้งแต่ 1 ลา้นบาทข้ึนไป จะตอ้งแจง้ธนาคารล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนัท าการ

• การค านวณดอกเบีย้ : ค านวณจากยอดเงินท่ีฝากจนถึงครบระยะเวลาฝาก
• การจ่ายดอกเบีย้ :   จ่ายเม่ือครบระยะเวลาการฝาก
• อตัราดอกเบีย้ : ขอ้มูลอตัราดอกเบ้ียล่าสุด คลิก

• ขั้นต า่      :  500,000 บาท

• ขั้นสูงสุด : ไม่ก าหนด

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก ฝากประจ า

• เม่ือครบก าหนดระยะเวลาฝาก และลูกคา้ไม่แจง้ความประสงคถ์อนเงินหรือไม่มี
ค าสั่งเป็นอย่างอ่ืนให้ถือว่าลูกคา้ตกลงให้เปล่ียนเป็นประเภทเงินฝากประจ า        
3 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ีครบก าหนดระยะเวลาฝาก โดยไดรั้บอตัราดอกเบ้ียและ
เง่ือนไขตามท่ีธนาคารประกาศในขณะนั้นเป็นเงินฝากประจ าระยะเวลาฝาก
3 เดือน

• ธนาคารจะแจง้ลูกคา้ทราบ โดยจะเปิดเผยขอ้มูลผา่นช่องทางท่ีธนาคารก าหนด 
เช่น สาขาของธนาคาร เวบ็ไซต ์เป็นตน้

Product Catalog / Sales Sheet

ฝากประจ าพเิศษ 13 และ 17 เดือน– Special Term Deposits

เง่ือนไขหลกั

เง่ือนไขการฝากเงนิ/

ถอนเงนิ/โอนเงนิ

จ านวนเงนิเปิดบัญชีขั้นต า่
และขั้นสูงสุด

การฝากเงนิต่อเม่ือ
ครบก าหนดเวลา

ดอกเบีย้

ค่ารักษาบัญชี

การแจ้งเปลีย่นแปลง
เง่ือนไขการให้บริการ         

ทีส่ าคญั

• ไม่มี

• 13 เดือน และ 17 เดือนระยะเวลา

หากถอนเงินก่อนครบก าหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ีย ดงัน้ี
• การถอนเงินฝากก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ีย

ส าหรับระยะเวลาการฝากจริงในอตัราร้อยละ 0.15 ต่อปี
• การถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วนัเร่ิมฝาก  ธนาคารจะไม่จ่าย

ดอกเบ้ีย เวน้แต่เป็นการถอนเงินก่อนครบก าหนดเพ่ือเปล่ียนการฝากเป็นบตัร
เงินฝากและใช้เป็นหลกัประกันการกู้ยืมจากธนาคารหรือกรณีเปล่ียนมาใช้
ผลิตภณัฑอ่ื์นท่ีก าหนดไวข้องธนาคาร และบริษทัในกลุ่มทิสโก้

ข้อควรระวงั
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• เจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและได้รับสิทธิในการรับดอกเบีย้พิเศษจากการท าประกนัชีวติ  
My Wish Retirement 99.5 แบบรายปี (รับประกนัภยัโดย บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)) โดย
ต้องช าระเบีย้ประกนัปีแรกตั้งแต่ 100,000 บาทต่อกรมธรรม์

• สามารถเปิดบัญชีโดยผู้เอาประกนั บุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกนั (ซ่ึงได้แก่ บิดา มารดา บุตร หลาน พี่
น้อง และคู่สมรส/คู่ชีวติ) และผู้ช าระค่าเบีย้ประกนั 

• รับเปิดบัญชีหลงัจากลูกค้าช าระค่าเบีย้ประกนัชีวติ My Wish Retirement 99.5 แบบรายปี ที่สาขาธนาคาร 
(การช าระค่าเบีย้ประกนัชีวติด้วยบัตรเครดติ หรือ แบ่งช าระไม่ได้รับสิทธิในการรับดอกเบี้ยเงนิฝากประจ า 12 
เดือน ในอตัราพเิศษ (ร้อยละ 4 ต่อปี)

การฝากเงนิ

• ตอ้งฝากเงินขั้นต ่า 20,000 บาท 

• สามารถฝากเงินได ้1 รายการต่อกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 1 ฉบบั

การถอนเงนิ

• สามารถถอนเงินไดท่ี้สาขาของธนาคาร โดยตอ้งถอนเตม็จ านวนของงวดการฝากในแต่ละงวด

• การถอนเงินสดตั้งแต่ 1 ลา้นบาทข้ึนไป จะตอ้งแจง้ธนาคารล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนัท าการ

• ถอนเงินไดเ้ม่ือครบก าหนด

• การค านวณดอกเบีย้ : ค านวณจากยอดเงินท่ีฝากจนถึงครบระยะเวลาฝาก

• การจ่ายดอกเบีย้ :   จ่ายเม่ือครบระยะเวลาการฝาก

• อตัราดอกเบีย้ : ขอ้มูลอตัราดอกเบ้ียล่าสุด คลิก

• ขั้นต ่า      :  20,000 บาท

• ขั้นสูงสุด : ไม่เกินค่าเบ้ียประกนัท่ีช าระในปีแรก

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก ฝากประจ า

• เม่ือครบก าหนดระยะเวลาฝาก และลูกคา้ไม่แจง้ความประสงคถ์อนเงินหรือไม่มีค  าสัง่เป็นอยา่ง
อ่ืนให้ถือวา่ลูกคา้มีความประสงคท่ี์จะฝากเงินนั้นต่อไปโดยมีเง่ือนไขเช่นเดียวกบัการฝากเงิน
ฝากประจ าทัว่ไประยะเวลา 12 เดือน และหากธนาคารมิได้แจง้ให้ลูกคา้ทราบเป็นอย่างอ่ืน 
ลูกคา้ยนิยอมให้ถือวา่ธนาคารตกลงรับฝากเงินต่อไปตามความประสงคข์องลูกคา้ทุกคราว โดย
ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียเงินฝากประจ าทัว่ไปตามอตัราดอกเบ้ียของธนาคารท่ีมีผลบงัคบัอยูใ่น
ขณะท่ีมีการฝากต่อ

• ธนาคารจะแจง้ลูกคา้ทราบ โดยจะเปิดเผยขอ้มูลผา่นช่องทางท่ีธนาคารก าหนด เช่น สาขาของ
ธนาคาร เวบ็ไซต ์เป็นตน้

Product Catalog / Sales Sheet

เง่ือนไขหลกั

เง่ือนไขการฝากเงนิ/

ถอนเงนิ/โอนเงนิ

จ านวนเงนิเปิดบัญชีขั้นต ่าและ
ขั้นสูงสุด

การฝากเงนิต่อเม่ือ
ครบก าหนดเวลา

ดอกเบีย้

ค่ารักษาบัญชี

การแจ้งเปลีย่นแปลงเง่ือนไขการ
ให้บริการที่ส าคญั

• ไม่มี

• 12 เดือนระยะเวลา

• การถอนเงินฝากก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียส าหรับ
ระยะเวลาการฝากจริงในอตัราร้อยละ 0.15 ต่อปี 

• การถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือนนบัแต่วนัเร่ิมฝาก  ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบ้ีย เวน้แต่
เป็นการถอนเงินก่อนครบก าหนดเพ่ือเปล่ียนการฝากเป็นบัตรเงินฝากและใช้เ ป็น
หลักประกันการกู้ยืมจากธนาคารหรือกรณีเปล่ียนมาใช้ผลิตภณัฑ์อ่ืนท่ีก าหนดไว้ของ
ธนาคาร และบริษทัในกลุ่มทิสโก้

• กรณีผูเ้อาประกนัไม่ผ่านการพิจารณาตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการรับประกนัของบริษทั
ประกนั หรือบริษทัประกนัแจง้ยกเลิกกรมธรรม์ประกนัชีวิต หรือกรณีผูเ้อาประกนัยกเลิก
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตภายในระยะเวลา free look ผูฝ้ากเงินจะไดรั้บดอกเบ้ียในอตัรา
ดอกเบ้ียเงินฝากประจ าทัว่ไประยะเวลา 12 เดือน ตามประกาศอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก ณ วนัท่ี
เปิดบญัชี 

ข้อควรระวงั

บัญชีเงนิฝากประจ า 12 เดือน Happy Retirement 
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• เจา้ของบญัชีตอ้งเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทยเท่านั้น

• สามารถเปิดบญัชีได ้1 บญัชี เท่านั้น (ไม่รับเปิดบญัชีร่วม) • การค านวณดอกเบีย้ : ค านวณทุกส้ินวนัจนถึงส้ินเดือนท่ีฝากงวดสุดทา้ย
• การจ่ายดอกเบีย้ :   จ่ายเม่ือครบระยะเวลาฝาก
• อตัราดอกเบีย้ : ขอ้มูลอตัราดอกเบ้ียล่าสุด คลิก

• กรณีท่ีผูฝ้ากเงินขอถอนเงินฝากก่อนครบระยะเวลาการฝากเงิน  ธนาคารจะจ่าย
ดอกเบ้ียส าหรับระยะเวลาการฝากจริงในอตัรา ร้อยละ 0.50 ต่อปี และหกัภาษีเงินได ้
ณ ท่ีจ่าย

• กรณีท่ีผูฝ้ากเงินขอถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือน นบัจากวนัเร่ิมฝากเงิน
ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบ้ีย

• กรณีผิดเง่ือนไขการฝากเงิน ผูฝ้ากจะไดรั้บอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ีย        
ผิดเง่ือนไขตามประกาศของธนาคาร ณ วนัท่ีเปิดบญัชี

ระยะเวลาการฝากเงนิ 36 เดือน

จ านวนเงินขั้นต ่า 1,000 บาท ขั้นสูงสุดไม่เกิน 16,500 บาท 

ระยะเวลาการฝากเงนิ 24 เดือน

จ านวนเงินขั้นต ่า 1,000 บาท ขั้นสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท 

• ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจากดอกเบ้ียเงินฝากตามกฎหมาย หาก
ปฏิบติัตามเง่ือนไขของกรมสรรพากร

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก ฝากประจ า

• เม่ือครบก าหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะปิดบญัชีและโอนเงินพร้อมดอกเบ้ีย
เขา้บญัชีท่ีผูฝ้ากเงินแจง้ความประสงคไ์วใ้นวนัท่ีครบก าหนด (หากมี)

• หากผูฝ้ากท าผิดเง่ือนไขการฝาก ธนาคารจะปิดบญัชีเม่ือผูฝ้ากเงินมาติดต่อ
ธนาคาร หรือตามระยะเวลาการฝากของผูฝ้ากเงินเป็นอยา่งชา้

Product Catalog / Sales Sheet

ฝากประจ าปลอดภาษี  – Recurring Deposits

การฝากเงนิ / การโอนเงนิ

• ตอ้งฝากเงินดว้ยยอดเงินตามท่ีไดร้ะบุไว ้ณ วนัเปิดบญัชี โดยฝากเงินต่อเน่ืองทุกเดือน เดือนละ 1 คร้ัง 

• ตอ้งฝากเงินใหค้รบตามก าหนดระยะเวลาการฝาก และขาดฝากได ้ ไม่เกิน 2 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการฝาก

• สามารถฝากเงินโดยน าฝากเงินสดท่ีสาขาของธนาคาร หรือใชบ้ริการ  โอนเงินผา่นเคร่ืองเอทีเอม็ หรือแจง้ใหธ้นาคารโอนเงิน
อตัโนมติัจาก  บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือบญัชีกระแสรายวนัของผูฝ้าก (หากวนัท่ีตอ้งน าฝากเงินตรงกบัวนัหยดุของธนาคาร 
ธนาคารจะโอนเงินในวนัท าการก่อนวนัหยดุ)

การถอนเงนิ

• เม่ือครบระยะเวลาการฝาก สามารถถอนเงินไดท่ี้สาขาของธนาคารในวนัครบก าหนดระยะเวลาการฝาก 

• การถอนเงินก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลาการฝาก จะถือวา่ปิดบญัชีและผิดเง่ือนไขการฝากเงิน

เง่ือนไขหลกั

จ านวนเงนิเปิดบัญชีขั้นต า่
และขั้นสูงสุด

เง่ือนไขการฝากเงนิ/ถอนเงนิ/โอนเงนิ

การปิดบัญชี

สิทธิประโยชน์

ดอกเบีย้

ค่ารักษาบัญชี • ไม่มี

• ธนาคารจะแจง้ลูกคา้ทราบ โดยจะเปิดเผยขอ้มูลผา่นช่องทางท่ีธนาคารก าหนด 
เช่น สาขาของธนาคาร เวบ็ไซต ์เป็นตน้

ข้อควรระวงั

การแจ้งเปลีย่นแปลง
เง่ือนไขการให้บริการ         

ทีส่ าคญั

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


100,000

1. อตัราดอกเบีย้คงที่ - บัญชีออมทรัพย์, ฝากประจ า, ฝากประจ าปลอดภาษี

ยอดเงนิคงเหลือ ดอกเบีย้

ไม่เกิน 1 แสนบาท A%

มากกวา่ 1 แสน แต่ไม่เกิน 1 ลา้นบาท B%

มากกวา่ 1 ลา้น แต่ไม่เกิน 10 ลา้นบาท C%

มากกวา่ 10 ลา้นบาท D%

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

บาท

300,000

6,900,000

1)

2)

3)

90,000

1) ค ำนวณดอกเบ้ียด้วย A%

2) ค ำนวณดอกเบ้ียด้วย B%

3) ค ำนวณดอกเบ้ียด้วย C%

1. อตัราดอกเบีย้ขั้นบนัไดตามยอดเงนิฝาก คดิแบบอตัราก้าวหน้า

บัญชีซุปเปอร์ออมทรัพย์, ออมทรัพย์ TISCO My Savings, ออมทรัพย์ไดมอนด์, ออมทรัพย์บลูไดมอนด์

ยอดเงนิคงเหลือ ดอกเบีย้

1 แสนบาทแรก A%

ส่วนท่ีเกิน 1 แสน แต่ไม่เกิน 1 ลา้นบาท B%

ส่วนท่ีเกิน 1 ลา้น แต่ไม่เกิน 10 ลา้นบาท C%

ส่วนท่ีเกิน 10 ลา้นบาท D%

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

บาท

1)

2)

3)

90,000

300,000

6,900,000

1) ค ำนวณดอกเบี้ยด้วย A%

2)  1 แสนบำทแรก ค ำนวณดอกเบ้ียด้วย A%

2 แสนบำท ค ำนวณดอกเบ้ียด้วย B% 5 ล้ำน 9 แสนบำท ค ำนวณดอกเบ้ียด้วย C%

3)  1 แสนบำทแรก ค ำนวณดอกเบ้ียด้วย A%

9 แสนบำท ค ำนวณดอกเบ้ียด้วย B%

ยอดเงนิคงเหลือ ดอกเบีย้

ทั้งจ านวน A%

1,000,000

บาท
1)

10,000,000

90,000

1) ค ำนวณดอกเบี้ยด้วย A%

2. อตัราดอกเบีย้ขั้นบันไดตามยอดเงนิฝาก คดิแบบยอดรวม
- บัญชีกระแสรายวนัพเิศษ, ออมทรัพย์พเิศษ

ค านวณจากยอดเงนิคงเหลือ ค านวณจากยอดเงนิคงเหลือแตกต่างตามวงเงนิ 

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก

Product Catalog / Sales Sheet

การค านวณดอกเบีย้



ค านวณจากยอดเงนิคงเหลือ แตกต่างตามวงเงนิ 

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก

ตัวอย่าง :   การค านวณดอกเบีย้ขั้นบันไดตามยอดเงินฝาก คดิแบบอตัราก้าวหน้า

ยอดเงนิคงเหลือ ดอกเบีย้

วงเงินฝาก 0 - 70,000 บาท 0.25%

วงเงนิฝากส่วนทีเ่กนิ 70,000 - 100,000 บาท 2.00%

วงเงินฝากส่วนท่ีเกิน 100,000 - 1 ลา้นบาท 0.80%

วงเงินฝากส่วนท่ีเกิน 1 ลา้นบาทข้ึนไป 0.25%

- ออมทรัพย์ TISCO My Savings :

ตัวอย่าง : หากท่านฝากเงินจ านวน 1 ลา้นบาท ระยะเวลาการฝาก 1 วนั จะไดรั้บดอกเบ้ีย ดงัน้ี 
1) จ  านวนเงินส่วนท่ีไม่เกิน 70,000 บาท  ดอกเบ้ีย 0.25% จะไดรั้บดอกเบ้ีย = (70,000 x 0.25% x 1) / 365 = 0.48 บาท
2) จ านวนเงินส่วนท่ีเกิน 70,000 บาท แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท  ดอกเบ้ีย 2% จะไดรั้บดอกเบ้ีย = (30,000 x 2% x 1) / 365 = 1.64 บาท
3) จ านวนเงินส่วนท่ีเกิน 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน 1 ลา้นบาท  ดอกเบ้ีย 0.80% จะไดรั้บดอกเบ้ีย = (900,000 x 0.80% x 1) / 365 = 19.73 บาท

รวมเงินดอกเบ้ียรับ  (0.48 + 1.64 + 19.73) = 21.85 บาท  
อตัราดอกเบ้ียเฉล่ียตามตวัอยา่งน้ี คือ  0.80%
หมายเหตุ : การค านวณดอกเบ้ียเฉล่ียจะข้ึนอยูก่บัระยะเวลาท่ีฝาก และจ านวนเงินฝากของลูกคา้

วธีิการและจ านวนวนัต่อปีท่ีใชใ้นการค านวณดอกเบ้ีย ธนาคารจะค านวณดอกเบ้ียอตัราร้อยละต่อปีท่ีประกาศไวใ้นประกาศอตัราดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคารตามยอดเงินคงเหลือเป็นรายวนั โดยจ านวน
วนัต่อปีท่ีใชใ้นการค านวณ คือ  365 วนั (ไม่วา่ปีปฏิทินท่ีฝากนั้นจะมี 365 วนัหรือ 366 วนัก็ตาม)   โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี

จ ำนวนดอกเบี้ยทีไ่ด้รับ = (เงินต้น x อัตรำดอกเบี้ยตำมประกำศ x ระยะเวลำกำรฝำก(วัน)) / 365

* อตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2565

Product Catalog / Sales Sheet

ตัวอย่างการค านวณดอกเบีย้



เง่ือนไขหลกั : ผู้ใช้บริการต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น
: ต้องมบีัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวนั เพ่ือผูกบัญชี
: 1 บัตร ผูกบัญชีตนเองได้สูงสุด 5 บัญชี

ข้อควรระวงั : กรณีบัตรหาย ให้แจ้งธนาคารเพ่ืออายดับัตรทนัท ี  โดยตดิต่อสาขาของธนาคารทสิโก้ หรือ TISCO Contact Center 02-633-6000

หนา้หลกั บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า : 100 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมส าหรับบางประเภทบญัชีหรือลูกค้า Wealth)
ค่าธรรมเนียมรายปี: 200 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทบญัชี)
ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่   : 100 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทบญัชี หรือลูกค้า Wealth)

- ควรแจ้งให้ธนาคารทราบทนัที
- เจ้าของบัตรต้องรับผดิชอบต่อความเสียหายทีเ่กดิขึน้หลงัจากบัตรหายจนถึงเวลาไม่เกนิ  5 นาท ีหลงัจากแจ้งผู้ออกบัตร

เง่ือนไขการฝาก/ถอน/โอน : ถอนเงนิสูงสุด 100,000 บาท หรือ 200,000 บาท ต่อวนั (ขึน้อยู่กบัประเภทบัญชีหลกัทีผู่กไว้กบับตัร)
: จ านวนคร้ังการถอนสูงสุด 5 หรือ 10 คร้ังต่อวนั (ขึน้อยู่กบัประเภทบญัชีหลกัทีผู่กไว้กบับตัร)
: โอนเงนิระหว่างบัญชีธนาคาร สูงสุด 2 แสนบาท หรือ 5 แสนบาทต่อวนั
: โอนเงนิไปธนาคารอ่ืน สูงสุด 1 แสนบาทหรือ 2 แสนบาทต่อวนั (ไม่จ ากดัจ านวนคร้ังต่อวนั)

วงเงนิสูงสุด       : ถอนเงนิสูงสุด 1 แสนบาท หรือ 2 แสนบาทต่อวนั (ขึน้อยู่กบัประเภทบัญชีหลกัทีผู่กไว้กบับัตร) 

ช่องทางตดิต่อธนาคาร : การลดวงเงนิ - ตดิต่อทุกสาขาของธนาคารทสิโก้ หรือ TISCO Contact Center 02-633-6000

การเพิม่วงเงนิ - ตดิต่อทุกสาขาของธนาคารทสิโก้ 

ความรับผดิชอบของเจ้าของบตัรกรณบีตัรหาย :

Product Catalog / Sales Sheet

บัตรเอทีเอม็ทสิโก้
(TISCO ATM Chip Card)



หนา้หลกั บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก

หมายเหต ุ: 
1/ บญัชีรับโอน หมายรวมถึง บญัชีออมทรัพย์ Basic Savings, One Savings, Smart Payrolll (รับโอนย้ายจาก  SCBT)
2/ วงเงินตอ่วนัของ ORFT และ PromptPay ใช้วงเงินเดียวกนั

สิทธิประโยชน์และเง่ือนไขต่างๆ ของการใช้บริการบัตรเอทเีอม็ทสิโก้ (TISCO ATM Chip Card)

Product Catalog / Sales Sheet

บริการบัตรเอทเีอม็ทสิโก้
(TISCO ATM Chip Card)

บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์,
ออมทรัพย์ Smart Payroll,

ออมทรัพย์ TISCO My Savings, กระแสรายวนั, 
บัญชีเงนิฝากพื้นฐาน บัญชีรับโอน1/

บัญชีเงนิฝากกระแสรายวนัพเิศษ,
ซุปเปอร์ออมทรัพย์, ออมทรัพย์พเิศษ,

ออมทรัพย์ไดมอนด์, ออมทรัพย์บลูไดมอนด์
ลูกค้า Wealth

วงเงินการถอนเงินสูงสุด (ต่อวนั) 
5 คร้ัง ต่อ วนั หรือ

100,000 บาท
10 คร้ัง ต่อ วนั หรือ

200,000 บาท
10 คร้ัง ต่อ วนั หรือ

200,000 บาท

การโอนเงินระหวา่งบญัชีธนาคารทิสโกภ้ายในบตัรเดียวกนั ไม่จ ากดัจ านวนเงินและจ านวนคร้ัง

การโอนเงินจากบญัชีธนาคารทิสโกเ้ขา้บญัชีบุคคลอ่ืนของ
ธนาคารทิสโก้

3 คร้ัง ต่อ วนั  หรือ
วงเงินสูงสุด 200,000 บาท ต่อ วนั

5 คร้ัง ต่อ วนั  หรือ
วงเงินสูงสุด 200,000 บาท ต่อ วนั

5 คร้ัง ต่อ วนั  หรือ
วงเงินสูงสุด 500,000 บาท ต่อ วนั

การโอนเงินจากบญัชีธนาคารทิสโกเ้ขา้บญัชีบุคคลอ่ืน
ต่างธนาคาร (ORFT)2/

ไม่จ ากดัจ านวนคร้ัง ต่อ วนั 
วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ต่อ คร้ัง
วงเงินสูงสุด 100,000 บาท ต่อ วนั 

ไม่จ ากดัจ านวนคร้ัง ต่อ วนั 
วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ต่อ คร้ัง
วงเงินสูงสุด 100,000 บาท ต่อ วนั 

ไม่จ ากดัจ านวนคร้ัง ต่อ วนั 
วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ต่อ คร้ัง
วงเงินสูงสุด 200,000 บาท ต่อ วนั 

การโอนเงินจากบญัชีธนาคารเขา้บญัชีพร้อมเพย ์(PromptPay) 2/ ไม่จ ากดัจ านวนคร้ัง ต่อ วนั 
วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ต่อ คร้ัง
วงเงินสูงสุด 100,000 บาท ต่อ วนั 

ไม่จ ากดัจ านวนคร้ัง ต่อ วนั 
วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ต่อ คร้ัง
วงเงินสูงสุด 100,000 บาท ต่อ วนั 

ไม่จ ากดัจ านวนคร้ัง ต่อ วนั 
วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ต่อ คร้ัง
วงเงินสูงสุด 200,000 บาท ต่อ วนั 

การช าระค่าบริการ Bill Payment จากบญัชีธนาคาร ไม่จ ากดัจ านวนคร้ัง ต่อ วนั 
วงเงินสูงสุด 2,000,000 บาท ต่อ วนั 

ไม่จ ากดัจ านวนคร้ัง ต่อ วนั 
วงเงินสูงสุด 2,000,000 บาท ต่อ วนั 

ไม่จ ากดัจ านวนคร้ัง ต่อ วนั 
วงเงินสูงสุด 2,000,000 บาท ต่อ วนั 

ค่าบริการโอนเงินระหวา่งธนาคาร (ORFT) 0 - 10,000 บาท อตัรา 25 บาท
มากกวา่ 10,000 - 50,000 บาท อตัรา 35 บาท

ค่าบริการโอนเงินพร้อมเพย ์(PromptPay) วงเงิน 0 - 5,000 บาท ฟรี | วงเงิน มากกวา่ 5,000 – 30,000 บาท อตัรา 2 บาท
วงเงิน มากกวา่ 30,000 – 100,000 บาท อตัรา 5 บาท | วงเงิน มากกวา่ 100,000 – วงเงินสูงสุดท่ีก าหนด อตัรา 10 บาท

ค่าบริการถอนเงินสด / โอนเงินไปยงับญัชีธนาคารทิสโก้ / 
สอบถามยอดเงินในบญัชี ท่ีเคร่ือง ATM ของธนาคารทิสโก ้  
ทัว่ประเทศ

ฟรี



บริการบัตรเอทเีอม็ทสิโก้
(TISCO ATM Chip Card)

บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์,
ออมทรัพย์ Smart Payroll,

ออมทรัพย์ TISCO My Savings, กระแสรายวนั, 
บัญชีเงนิฝากพื้นฐาน บัญชีรับโอน1/

บัญชีเงนิฝากกระแสรายวนัพเิศษ,
ซุปเปอร์ออมทรัพย์, ออมทรัพย์พเิศษ,

ออมทรัพย์ไดมอนด์, ออมทรัพย์บลูไดมอนด์
ลูกค้า Wealth

ค่าบริการถอนเงนิสด / โอนเงนิระหว่างบัญชีธนาคารภายในบัตร / สอบถามยอดเงนิในบัญชี จากเคร่ือง ATM ต่างธนาคารทัว่ประเทศ *

บญัชีกระแสรายวนั/ออมทรัพย/์เงินฝากพ้ืนฐาน/ออมทรัพยพ์ิเศษ/
ออมทรัพย ์Smart Payroll/ออมทรัพย ์TISCO My Savings

ฟรี 10 คร้ัง ต่อเดือน 
คร้ังท่ี 11 เป็นตน้ไป คร้ังละ 10 บาท

บญัชีกระแสรายวนัพิเศษ/ซุปเปอร์ออมทรัพย/์ ออมทรัพยไ์ดมอนด/์
ออมทรัพยบ์ลูไดมอนด์

ฟรี ค่าบริการถอนเงินสด / โอนเงินระหวา่งบญัชีธนาคารภายในบตัร 
สอบถามยอดเงินบญัชีคร้ังละ 5 บาท (ยกเวน้ จนกวา่จะมีการแจง้เปล่ียนแปลง)

ค่าธรรมเนียมออกบัตร **

บญัชีออมทรัพย/์ออมทรัพย ์TISCO My Savings/ซุปเปอร์ออมทรัพย/์
กระแสรายวนั

100 บาท

บญัชีเงินฝากพ้ืนฐาน/ กระแสรายวนัพิเศษ/ออมทรัพยพ์ิเศษ/ออม
ทรัพย ์Smart Payroll/ออมทรัพยไ์ดมอนด/์ออมทรัพยบ์ลูไดมอนด์

ใบแรกไม่คิดค่าธรรมเนียม
ใบถดัไป 100 บาท/บตัร

ค่าธรรมเนียมรายปี *** 200 บาท

การยกเลิกบตัรเอทีเอม็
กรณีผูถื้อบตัรยกเลิกการใชบ้ตัร ธนาคารจะคืนค่าธรรมเนียมรายปีตามสดัส่วนระยะเวลาคงเหลือของบตัร โดยจะคืนเขา้บญัชีท่ีผกูกบับตัรหรือบญัชี
เงินฝากอ่ืนท่ีผูถื้อบตัรมีอยูก่บัธนาคารในเดือนถดัจากเดือนท่ียกเลิกบตัร กรณีผูถื้อบตัรไม่มีบญัชีกบัธนาคาร กรุณาติดต่อขอรับค่าธรรมเนียมคืนท่ี

สาขาของธนาคารในเวลาท าการของธนาคาร

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

หนา้หลกั บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก

หมายเหต ุ: 
1/ บญัชีรับโอน หมายรวมถึง บญัชีออมทรัพย์ Basic Savings, One Savings, Smart Payrolll (รับโอนย้ายจาก  SCBT)

อปัเดตวนัที่: 16 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ : 
*ส าหรับลูกคา้ Wealth จะฟรีค่าบริการถอนเงินสด/โอนเงินระหวา่งบญัชีธนาคารภายในบตัร/สอบถามยอดเงินในบญัชีจากเคร่ือง ATM ต่างธนาคาร ค่าธรรมเนียมออกบตัร และค่าธรรมเนียมรายปี
**กรณีท าบตัรหาย/ออกบตัรใหม่ ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมออกบตัร, บตัร ATM มีอายใุชง้านตามท่ีระบุไวบ้นหนา้บตัร
***ส าหรับค่าธรรมเนียมรายปีข้ึนอยูก่บับญัชีหลกัท่ีผกูอยูใ่นบตัร ATM กรณีออมทรัพยพิ์เศษฟรีค่าธรรมเนียมรายปี เฉพาะปีแรก
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สิทธิประโยชน์และเง่ือนไขต่างๆ ของการใช้บริการบัตรเอทเีอม็ทสิโก้ (TISCO ATM Chip Card)



TISCO Alert

TISCO My Wealth TISCO PromptPay

TISCO e-Statement

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก
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บริการเสริม



โอนเงิน

ดูข้อมูลบัญชีเงินฝาก จ่ายบิล

สมัครบริการ
พร้อมเพย์

บริการทางการเงนิของธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือ
เพ่ือเพิม่ความสะดวกรวดเร็วในการท าธุรกรรมทางการเงนิได้ทุกที่ ทุกเวลา

• ท าธุรกรรมทางการเงินไดง่้ายๆ ทุกท่ีตลอด 24 ชัว่โมง
• ซ้ือ/ขาย/สับเปล่ียนกองทุน (ไม่สามารถใชบ้ริการไดต้ั้งแต่เวลา 01.00 - 02.00 น.)
• เปิดบญัชีกองทุน (ไม่สามารถใชบ้ริการไดต้ั้งแต่เวลา 23.00 - 04.00 น.)

ปลอดภยัดว้ยระบบ PIN ในการเขา้ใชง้านและยนืยนัธุรกรรม และมีระบบการเขา้รหสั
ขอ้มูลดว้ยเทคโนโลย ีSSL (Secure Socket Layer)

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก

ลงทะเบียนได้ที่

ทุกสาขาธนาคารทิสโก้☑

บริการ
กองทุน
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TISCO My Wealth

• ท าธุรกรรมทางการเงินไดท้นัที สะดวกรวดเร็ว ท าไดทุ้กท่ีโดยท ารายการผา่น
โทรศพัทมื์อถือ

• เปิดบญัชีกองทุนรวมออนไลน ์/ อปัเดตขอ้มูลเปิดบญัชีกองทุนรวม
(New Single Form) ผา่น TISCO My Wealth 



• ลดความเส่ียงจากการพกพาเงินสด และการส่งมอบเงินสด
และสามารถตรวจสอบรายการโอนเงินได้

• ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต ่ากวา่ ท าใหผู้โ้อนมีค่าใชจ่้ายลดลง

อตัราค่าธรรมเนียมการโอนเข้าบัญชีที่ลงทะเบียน PromptPayลงทะเบียนได้ที่
ทุกสาขาธนาคารทิสโก้
ตูเ้อทีเอม็ของทิสโก้
TISCO My Wealth

บริการทางเลือกใหม่ในการโอนเงินและรับเงิน โดยไม่ต้องใช้เลขทีบ่ัญชีธนาคาร ใช้เพยีงแค่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือเลขประจ าตัวประชาชน
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ผ่านเคร่ือง ATM และ TISCO My Wealth

• ลดความซ ้ าซอ้นในการมีบญัชีหลายธนาคาร

• โอนเงินระหวา่งกนัไดส้ะดวก โดยใชเ้พียงแค่หมายเลข
โทรศพัทมื์อถือ หรือเลขประจ าตวัประชาชน

• รับเงินจากภาครัฐเขา้บญัชีไดโ้ดยตรงดว้ยเลขประจ าตวัประชาชน







หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
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TISCO PromptPay



SMS

ให้บริการข้อมูลทางการเงนิ โดยแจ้งรายการเคล่ือนไหวของบญัชี
เงนิฝากผ่านทาง SMS ของหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

รู้ทุกความเคล่ือนไหวของบญัชี ตลอด 24 ชัว่โมง

รายการยอดเงินเขา้

รายการยอดเงินออก
ลงทะเบยีนได้ที่
ทุกสาขาธนาคารทิสโก้☑





หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก
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TISCO Alert



บริการตรวจสอบขอ้มูลบญัชีเงินฝาก สินเช่ือ และกองทุนรวม1ท่ีของลูกคา้ไดด้ว้ยตนเองผา่นช่องทาง Internet

ลงทะเบยีนได้ที่
ทุกสาขาธนาคารทิสโก้☑

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก

ลกัษณะบริการ

1) บริการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ
• บญัชีเงินฝาก ไดแ้ก่ กระแสรายวนัทุกประเภท, ออมทรัพยทุ์กประเภท, เงินฝากประจ าประจ าปลอดภาษี, ตัว๋สญัญาใชเ้งิน, 

ใบรับฝาก, บตัรเงินฝาก และตัว๋แลกเงิน 
• บญัชีสินเช่ือ ไดแ้ก่ สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต,์ สินเช่ือจ าน าทะเบียนรถยนต,์ สินเช่ือบา้น
• บญัชีกองทุนรวม 1

2) บริการเรียกดูรายการเดินบญัชี สามารถเรียกดูยอ้นหลงัไดสู้งสุดถึง 1 ปี
• บญัชีเงินฝาก  สามารถเรียกดูรายการเดินบญัชีแบบ Real Time 
• บญัชีสินเช่ือ   สามารถตรวจสอบรายละเอียดการช าระเงินไดใ้น 2 วนัท าการหลงัจากวนัท่ีช าระเงิน
• บญัชีกองทุนรวม 1 สามารถเรียกดูขอ้มูลยอ้นหลงั 1 วนัท าการ

บริการ 
e-Statement

ตรวจสอบความเคล่ือนไหวบญัชี ในช่วงเวลา ดงัน้ี
- บริการเงินฝาก / สินเช่ือ เปิดใหบ้ริการ 08.00 - 23.00 น.
- บริการกองทุน เปิดใหบ้ริการ 08.00 - 04.00 น. 

การใช้บริการ

หมำยเหตุ : - ระบบ e-statement ปลอดภยัดว้ยช่ือผูใ้ชบ้ริการ (Username), รหสัผา่น (Password) และมีระบบการเขา้รหสัขอ้มูลดว้ยเทคโนโลย ี
SSL (Secure Socket Layer)
- 1 หมายถึง กองทุนรวมท่ีธนาคารก าหนด
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TISCO E-Statement



 สาขาธนาคารทสิโก้

 ศูนย์บริการลูกค้า TISCO Contact Center  

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

 รายละเอยีดเพิม่เติม : www.tisco.co.th

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิเงนิฝาก

“ท่านสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได ้ตามประกาศความเป็น
ส่วนตวับนเวบ็ไซตข์องธนาคาร (https://www.tisco.co.th/th/privacy-notice.html) และ/หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีธนาคารก าหนด ในกรณีท่ีท่านไดใ้หข้อ้มูลส่วนบุคคลของบุคคล
อ่ืนแก่ธนาคาร ท่านจะตอ้งแจง้ใหบุ้คคลดงักล่าวทราบถึงรายละเอียดตามประกาศความเป็นส่วนตวัของธนาคารดว้ย”
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ติดต่อธนาคาร - CONTACT US

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

