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ผลิตภัณฑเงินฝาก 
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• Current Account - เงินฝากกระแสรายวัน 

     บัญชีท่ีใหความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจ   

     โดยการใชเช็คส่ังจายแทนเงินสด 

 

• Savings Account - เงินฝากออมทรัพย 

     บัญชีสําหรับการออมเงิน แตยังสะดวกในการเบิกใช  

     โดยไดรับอัตราดอกเบ้ียตามยอดเงินฝากคงเหลือ ณ ส้ินวัน 

 

• Time Deposits – เงินฝากประจํา 

     บัญชีท่ีใหดอกเบ้ียสูงตามระยะเวลาการฝาก 
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Current Account - เงนิฝากกระแสรายวัน 
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Standard Current        กระแสรายวัน 
 เหมาะกับผูที่ตองการใชบัญชีเพื่อความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจ  

    Special Current           กระแสรายวันพิเศษ 
เหมาะกับผูที่ตองการใชบัญชีเพื่อความคลองตัวในการ

ดําเนินธุรกิจ พรอมไปกับการออมเงินเพื่อรับผลตอบแทน 
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เงือ่นไขหลัก 
• เจา้ของบัญชตีอ้งบคุคลธรรมดา, มลูนธิ,ิ  นติบิคุคลท่ัวไป, กองทนุ  
• กรณีบคุคลธรรมดา ตอ้งมเีงนิฝากรวมกันทกุบัญชภีายใต ้Customer 

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

• ไมรั่บเปิดบัญชสีําหรับผูเ้ยาว ์
 

การฝากเงนิ 
• การฝากเงนิสดหรอืเช็คของธนาคารทสิโก ้ณ สาขาของธนาคาร            

ทสิโก ้จะยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการฝากเงนิขา้มเขต 
การถอนเงนิ/โอนเงนิ 
• สามารถถอนเงนิไดท้กุสาขาธนาคารทสิโก ้หรอืชอ่งทางอืน่ตามที่

ธนาคารกําหนด โดยธนาคารจะยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการ
ถอนเงนิขา้มเขต สําหรับการถอนเงนิผา่นสาขา หรอืผา่นเครือ่ง ATM 
ของธนาคารทสิโกเ้ท่านัน้ 

การจา่ยดอกเบีย้:  ไมจ่า่ยดอกเบีย้ 

อตัราดอกเบีย้:     ขอ้มลูอัตราดอกเบีย้ลา่สดุ คลกิ 

กรณีบัญชไีมม่กีารเคลือ่นไหวเป็นเวลา 24 เดอืนตดิตอ่กัน    
และมยีอดเงนิคงเหลอืตํา่กวา่ 5,000 บาท ธนาคารจะเรยีก  
เก็บคา่ธรรมเนยีมรักษาบัญช ี50 บาทตอ่เดอืน 

การปิดบัญชภีายใน 7 วนั นับจากวนัทีเ่ปิดบัญช ีธนาคาร     
จะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการปิดบัญช ี100 บาท 

ไดรั้บยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการขอสมดุเช็ค 1 เลม่
ตอ่ปีปฏทินิ (20 ฉบับ/เลม่) เมือ่ใชบ้ัญชนีีเ้ป็นบัญชคีูโ่อนกับ
บัญชอีอมทรัพยบ์ลไูดมอนด ์หรอืบัญชอีอมทรัพยไ์ดมอนด ์

กระแสรายวัน – Standard Current 

ข ัน้ตํา่ :  20,000 บาท 
ข ัน้สงูสดุ :  ไมกํ่าหนด 

จํานวนเงนิเปิดบญัชี
ขัน้ตํา่และขัน้สงูสดุ 

เงือ่นไขการฝากเงนิ/ 
ถอนเงนิ/โอนเงนิ 

สทิธปิระโยชน ์

ดอกเบีย้ 

คา่รักษาบญัช ี

ขอ้ควรระวงั 
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เงือ่นไขหลัก • เจา้ของบญัชตีอ้งเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทยเทา่นัน้ , มลูนธิ,ิ           
นติบิคุคลทัว่ไป หรอืกองทนุ 

• กรณีบคุคลธรรมดา ตอ้งมเีงนิฝากรวมกนัทกุบญัช ีภายใต ้Customer 
Information File “CIF” เดยีวกนั ตัง้แต ่500,000 บาทขึน้ไป (โดย       
ไมนั่บรวมยอดเชค็ทีร่อเรยีกเก็บ) จงึจะเปิดบญัชไีด ้  

• ไมรั่บเปิดบญัชสีาํหรับผูเ้ยาว ์หรอืบคุคลธรรมดาสญัชาตอิืน่ 
• หากยอดเงนิคงเหลอืเฉลีย่ในบญัชตํีา่กวา่ 100,000 บาทตอ่เดอืน    

ธนาคารจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมรักษาบญัชเีดอืนละ 100 บาท  ยกเวน้  
กรณีทีเ่ป็นบญัชคีูโ่อนกบับญัชอีอมทรัพยบ์ลไูดมอนด ์หรอืออมทรัพย ์    
ไดมอนด ์ธนาคารจะไมกํ่าหนดยอดเงนิคงเหลอืเฉลีย่ในบญัชขีัน้ตํา่ 

  
การฝากเงนิ 
• การฝากเงนิสดหรอืเชค็ของธนาคารทสิโก ้ณ สาขาของธนาคารทสิโก ้  

จะยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการฝากเงนิขา้มเขต 
การถอนเงนิ/โอนเงนิ 

• สามารถถอนเงนิไดทุ้กสาขาธนาคารทสิโก ้หรือช่องทางอืน่ตามที่ธนาคาร
กําหนด โดยธนาคารจะยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการถอนเงนิขา้มเขต 
สาํหรับการถอนเงนิผา่นสาขาหรอืเครือ่ง ATM ของธนาคารทสิโกเ้ทา่นัน้ 

   การคาํนวณดอกเบีย้:  คํานวณจากยอดเงนิคงเหลอื ณ สิน้วนั 
                                  

การจา่ยดอกเบีย้:    ปีละ 2 ครัง้ ในวนัที ่25 ม.ิย. และ 25 ธ.ค. 

อตัราดอกเบีย้:       ขอ้มลูอัตราดอกเบีย้ลา่สดุ คลกิ 

• กรณีบัญชไีมม่กีารเคลือ่นไหวเป็นเวลา 24 เดอืนตดิตอ่กัน   
และมยีอดเงนิคงเหลอืตํา่กวา่ 5,000 บาท ธนาคารจะเรยีก  
เก็บคา่ธรรมเนยีมรักษาบัญช ี50 บาทตอ่เดอืน 

• การปิดบัญชภีายใน 7 วนั นับจากวนัทีเ่ปิดบัญช ีธนาคาร    
จะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการปิดบัญช ี100 บาท 
 

ไดรั้บยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม ดังนี ้
• การออกแคชเชยีรเ์ช็คโดยตัดจากบญัช ี5 ฉบับตอ่เดอืน 
• รายการเดนิบัญชยีอ้นหลังไมเ่กนิ 6 เดอืน 
• การออกหนังสอืรับรองเงนิฝาก 
• การออกบัตรเอทเีอ็มทสิโกใ้บแรก (TISCO ATM Chip Card) 

และ คา่ธรรมเนยีมบัตรเอทเีอ็มทสิโกร้ายปี 
• การขอสมดุเช็ค 1 เลม่ตอ่ปีปฏทินิ (20 ฉบับ/เลม่) เมือ่ใช ้

บัญชนีีเ้ป็นบัญชคีูโ่อนกับบัญชอีอมทรัพยบ์ลไูดมอนด ์หรอื
บัญชอีอมทรัพยไ์ดมอนด ์

กระแสรายวันพิเศษ – Special Current 

ข ัน้ตํา่ :  100,000 บาท 
ข ัน้สูงสุด :  ไมกํ่าหนด 

จํานวนเงนิเปิดบญัชี
ขัน้ตํา่และขัน้สงูสดุ 

เงือ่นไขการฝากเงนิ/
ถอนเงนิ/โอนเงนิ 

สทิธปิระโยชน ์

ดอกเบีย้ 

คา่รักษาบญัช ี

ขอ้ควรระวงั 
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Super Savings 

ออมทรัพย 

ออมทรัพยพิเศษ 

เหมาะกับลูกคาท่ีตองการความสะดวกคลองตัว   

ในการเบิกถอน 

เหมาะกับลูกคาท่ีตองการออมเงิน เพ่ือไดรับ

ผลตอบแทนท่ีมากกวาบัญชีออมทรัพยท่ัวไป 

เหมาะกับลูกคาท่ีเนนการออมเงิน แตไมเนนการ 

เบิกถอน เพ่ือไดรับดอกเบี้ยท่ีสูง 

TISCO My Savings 

     Diamond Savings 

ออมทรัพยบลูไดมอนด 

เหมาะกับลูกค้าท่ีต้องการบัญชีสาํหรับใช้จ่าย 

พร้อมรับดอกเบีย้เป็นรายเดือน 

เหมาะกับลูกคาท่ีตองการออมเงินจํานวนมาก 

เพ่ือเนนรับผลตอบแทน 

เหมาะกับลูกคาท่ีตองการออมเงินจํานวนมาก

เพ่ือเนนรับผลตอบแทน พรอมความสะดวกดวย

บัญชีกระแสรายวัน 

Savings Account - เงินฝากออมทรัพย 

Blue Diamond Savings  Premium Savings  

Standard Savings  
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ออมทรัพยบัญชีเงินฝากพืน้ฐาน 
เหมาะกับลูกคาท่ีมีรายไดนอย ภายใตโครงการ

สวัสดิการแหงรัฐ หรือผูมีอายุ 65 ปบริบูรณขึ้นไป 

Basic Banking Account  

Savings  

ซุปเปอรออมทรัพย 

ออมทรัพยไดมอนด 

ออมทรัพย TISCO My Savings 



เงือ่นไขหลัก • รับเปิดบัญชสีําหรับบคุคลธรรมดา, มลูนธิ,ิ นติบิคุคลท่ัวไป, กองทนุ  
     

การฝากเงนิ 
• การฝากเงนิสดหรอืเช็คของธนาคารทสิโก ้ณ สาขา ของธนาคารทสิโก ้

จะยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการฝากเงนิขา้มเขต 
การถอนเงนิ/โอนเงนิ 
• สามารถถอนเงนิไดท้กุสาขาธนาคารทสิโก ้หรอืชอ่งทางอืน่ตามทีธ่นาคาร

กําหนด โดยธนาคารจะยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการถอนเงนิขา้ม
เขต สําหรับการถอนเงนิผา่นสาขาหรอืผา่นเครือ่ง ATM ของธนาคารทสิโก ้
เทา่นัน้ 

 
 

 

การคาํนวณดอกเบีย้:   คํานวณจากยอดเงนิคงเหลอื ณ สิน้วนั                                 

การจา่ยดอกเบีย้:   ปีละ 2 ครัง้ ในวนัที ่25 ม.ิย. และ 25 ธ.ค.  
 

 อตัราดอกเบีย้:      ขอ้มลูอัตราดอกเบีย้ลา่สดุ คลกิ 

• กรณีบัญชไีมม่กีารเคลือ่นไหวเป็นเวลา 24 เดอืนตดิตอ่กัน 
และมยีอดเงนิคงเหลอืตํา่กวา่ 2,000 บาท ธนาคารจะเรยีก 
เก็บคา่รักษาบัญช ี50 บาทตอ่เดอืน 

• การปิดบัญชภีายใน 7 วนั นับจากวนัทีเ่ปิดบัญช ีธนาคาร     
จะเก็บคา่ธรรมเนยีมการปิดบัญช ี100 บาท 

• กรณีลกูคา้ไมทํ่ารายการจนทําใหบั้ญชไีมเ่คลือ่นไหว
ตดิตอ่กันนาน 12 เดอืน และมยีอดเงนิคงเหลอืในบัญช ี     
ณ ขณะนัน้เทา่กับ 0 บาท ธนาคารจะปิดบัญชทัีนท ี

 

ออมทรัพย – Standard Savings 

ข ัน้ตํา่ :  1,000 บาท 
ข ัน้สงูสดุ :  ไมกํ่าหนด 

จํานวนเงนิเปิดบญัชี
ขัน้ตํา่และขัน้สงูสดุ 

เงือ่นไขการฝากเงนิ/
ถอนเงนิ/โอนเงนิ 

ดอกเบีย้ 

คา่รักษาบญัช ี

ขอ้ควรระวงั 

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคาร เงนิฝาก ออมทรพัย ์
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เงือ่นไขหลัก • เจา้ของบัญชตีอ้งเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทยเทา่นัน้ และเป็น      
ผูม้รีายไดน้อ้ยภายใตโ้ครงการสวสัดกิารแหง่รัฐ (ตอ้งแสดงหลักฐาน
หรอืบัตรสวสัดกิารแหง่รัฐในการขอใชบ้รกิาร) หรอืเป็นผูม้อีาย ุ65 ปี
บรบิรูณ์ขึน้ไป  

• สามารถเปิดบัญชไีด ้1 บัญช ีเทา่นัน้ (ไมรั่บเปิดบัญชรีว่ม) 
 

 
การฝากเงนิ 
• การฝากเงนิสดหรอืเช็คของธนาคารทสิโก ้ณ สาขาของธนาคาร   

ทสิโก ้จะยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการฝากเงนิขา้มเขต 
การถอนเงนิ/โอนเงนิ 

• สามารถถอนเงนิไดท้กุสาขาธนาคารทสิโก ้หรอืชอ่งทางอืน่ตามที่
ธนาคารกําหนด โดยธนาคารจะยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการ
ถอนเงนิขา้มเขต สําหรับการถอนเงนิผา่นสาขา หรอืผา่นเครือ่ง ATM 
ของธนาคารทสิโกเ้ท่านัน้ 

 

การคาํนวณดอกเบีย้:  คํานวณจากยอดเงนิคงเหลอื ณ สิน้วนั                      

การจา่ยดอกเบีย้:     ปีละ 2 ครัง้ ในวนัที ่25 ม.ิย. และ 25 ธ.ค.  

 อตัราดอกเบีย้:        ขอ้มลูอัตราดอกเบีย้ลา่สดุ คลกิ 

• กรณีบัตรเอทีเอ็มทสิโกช้ํารุด สูญหาย ลมืรหัส บัตรถูกยดึที่ตูเ้อทีเอ็มอันเกดิจาก
ความผดิพลาดของผูใ้ชบ้รกิาร ธนาคารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการออกบัตรเอทเีอ็ม
ทสิโกใ้หม ่(อัตราคา่ธรรมเนยีมเป็นไปตามประกาศธนาคาร) 

• กรณีลกูคา้ไมทํ่ารายการจนทําใหบั้ญชไีมเ่คลือ่นไหวตดิตอ่กันนาน 12 เดอืน และมี
ยอดเงนิคงเหลอืในบัญช ีณ ขณะนัน้เทา่กับ 0 บาท ธนาคารจะปิดบัญชทัีนท ี

• กรณีบัญชไีมเ่คลือ่นไหวเป็นระยะเวลา 24 เดอืนตดิตอ่กัน ธนาคารจะถอืวา่เป็นบัญชี
ไม่เคลือ่นไหว และธนาคารจะระงับการทํารายการทุกประเภท จนกวา่เจา้ของบัญชี
จะมาตดิตอ่ทํารายการกับธนาคารดว้ยตนเอง 

 

ออมทรัพยบัญชีเงินฝากพื้นฐาน– Basic Banking Account  

•         ไมกํ่าหนดจํานวนเงนิขัน้ตํา่และขัน้สงูสดุในการเปิดบัญช ีจํานวนเงนิเปิดบญัชี
ขัน้ตํา่และขัน้สงูสดุ 

เงือ่นไขการฝากเงนิ/
ถอนเงนิ/โอนเงนิ 

ดอกเบีย้ 

ขอ้ควรระวงั 

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคาร เงนิฝาก ออมทรพัย ์
Product Catalog / Sales Sheet 

ไดรั้บยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม ดังนี ้ 
• คา่ธรรมเนยีมการออกบัตรเอทเีอ็มทสิโก ้(TISCO ATM  

Chip Card) ใบแรก และกรณีบัตรหมดอาย ุ
• คา่ธรรมเนยีมบัตรเอทเีอ็มทสิโกร้ายปี 

สทิธปิระโยชน ์
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เงือ่นไขหลัก 
• เจา้ของบัญชตีอ้งเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทยเทา่นัน้  หรอืมลูนธิ ิ 
• สามารถเปิดบัญชไีด ้1 บัญช ีเทา่นัน้  
• ไมรั่บเปิดบัญชสีําหรับบคุคลธรรมดาสญัชาตอิืน่ 
• หากยอดเงนิคงเหลอืเฉลีย่ในบัญชตํีา่กวา่ 20,000 บาทตอ่เดอืน ธนาคาร    

จะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเดอืนละ 100 บาท 

การฝากเงนิ 
• การฝากเงนิสดหรอืเช็คของธนาคารทสิโก ้ณ สาขา ของธนาคารทสิโก ้                

จะยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการฝากเงนิขา้มเขต 
การถอนเงนิ/โอนเงนิ 
• สามารถถอนเงนิไดท้กุสาขาธนาคารทสิโก ้หรอืชอ่งทางอืน่ตามทีธ่นาคาร

กําหนด โดยธนาคารจะยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการถอนเงนิขา้มเขต 
สําหรับการถอนเงนิผา่นสาขา หรอืผา่นเครือ่ง ATM ของธนาคารทสิโกเ้ท่านัน้ 

 
 

การคาํนวณดอกเบีย้:  คํานวณจากยอดเงนิคงเหลอื ณ สิน้วนั                                 

   การจา่ยดอกเบีย้ :   ปีละ 2 ครัง้ ในวนัที ่25 ม.ิย. และ 25 ธ.ค.  

อตัราดอกเบีย้     :   ขอ้มลูอัตราดอกเบีย้ลา่สดุ คลกิ 

• กรณีบัญชไีมม่กีารเคลือ่นไหวเป็นเวลา 24 เดอืนตดิตอ่กัน และมยีอดเงนิคงเหลอื             
ตํา่กวา่ 5,000 บาท ธนาคารจะเรยีกเก็บคา่รักษาบัญชเีงนิ 50 บาทตอ่เดอืน 

• การปิดบัญชภีายใน 180 วนั นับจากวนัทีเ่ปิดบัญช ีธนาคารจะเก็บคา่ธรรมเนยีม      
การปิดบัญช ี500 บาท 

• กรณีลกูคา้ไมทํ่ารายการจนทําใหบ้ัญชไีมเ่คลือ่นไหวตดิตอ่กันนาน 12 เดอืน และ     
มยีอดเงนิคงเหลอืในบัญช ีณ ขณะนัน้เทา่กับ 0 บาท ธนาคารจะปิดบัญชทัีนท ี
 

ออมทรัพยพิเศษ – Premium Savings 

ข ัน้ตํา่ :  20,000 บาท 
ข ัน้สงูสดุ :  ไมกํ่าหนด 

จํานวนเงนิเปิดบัญชี
ขัน้ตํา่ และขัน้สงูสดุ 

เงือ่นไขการฝากเงนิ/
ถอนเงนิ/ โอนเงนิ 

ดอกเบีย้ 

คา่รักษาบัญช ี

ขอ้ควรระวงั 

ไดรั้บยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม ดังนี ้
• แคชเชยีรเ์ช็ค 5 ฉบับตอ่เดอืน 
• รายการเดนิบัญชยีอ้นหลังไมเ่กนิ 6 เดอืน 
• การออกหนังสอืรับรองเงนิฝาก 
• การออกบัตรเอทเีอ็มทสิโกใ้บแรก (TISCO ATM Chip 

Card) และคา่ธรรมเนยีมรายปี (เฉพาะปีแรก) 

สทิธปิระโยชน ์

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคาร เงนิฝาก ออมทรพัย ์
Product Catalog / Sales Sheet 
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เงือ่นไขหลัก • เจา้ของบัญชตีอ้งเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทยเทา่นัน้  
• สามารถเปิดบัญชไีด ้1 บัญชเีทา่นัน้ (ไมรั่บเปิดบัญชรีว่ม) 
• ไมรั่บเปิดบัญชสีําหรับบคุคลธรรมดาสญัชาตอิืน่ 
• หากยอดเงนิคงเหลอืเฉลีย่ในบัญชตํีา่กวา่ 100,000 บาทตอ่เดอืน ธนาคาร 

จะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเดอืนละ 100 บาท 
  
การฝากเงนิ 
• การฝากเงนิสดหรอืเช็คของธนาคารทสิโก ้ณ สาขา ของธนาคารทสิโก ้             

จะยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการฝากเงนิขา้มเขต 
การถอนเงนิ/โอนเงนิ 
• สามารถถอนเงนิไดท้กุสาขาธนาคารทสิโก ้หรอืชอ่งทางอืน่ตามทีธ่นาคาร

กําหนด โดยธนาคารจะยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการถอนเงนิขา้ม
เขต สําหรับการถอนเงนิผา่นสาขา หรอืผา่นเครือ่ง ATM ของธนาคารทสิโก ้
เทา่นัน้ 

การคาํนวณดอกเบีย้:  แบบข ัน้บนัได    
 (คํานวณจากยอดเงนิคงเหลอืในบัญช ีณ สิน้วนั โดยอัตรา   
ดอกเบีย้ทีไ่ดรั้บจะแตกตา่งกันตามวงเงนิ) 

การจา่ยดอกเบีย้ : ปีละ 2 ครัง้ ในวนัที ่25 ม.ิย. และ 25 ธ.ค.                                   

อตัราดอกเบีย้     : ขอ้มลูอัตราดอกเบีย้ลา่สดุ คลกิ 

• การปิดบัญชภีายใน 180 วนั นับจากวนัทีเ่ปิดบัญช ีธนาคารจะเก็บคา่ธรรมเนยีม       
การปิดบัญช ี500 บาท 

• กรณีลกูคา้ไมทํ่ารายการจนทําใหบ้ัญชไีมเ่คลือ่นไหวตดิตอ่กันนาน 12 เดอืน และ     
มยีอดเงนิคงเหลอืในบัญช ีณ ขณะนัน้เทา่กับ 0 บาท ธนาคารจะปิดบัญชทัีนท ี

• กรณีบัญชไีมม่กีารเคลือ่นไหวเป็นเวลา 24 เดอืนตดิตอ่กัน และมยีอดเงนิคงเหลอื        
ตํา่กวา่ 5,000 บาท ธนาคารจะเรยีกเก็บคา่รักษาบัญช ี50 บาทตอ่เดอืน 

ซุปเปอรออมทรัพย – Super Savings 

ข ัน้ตํา่ :  100,000 บาท 
ข ัน้สงูสดุ :  ไมกํ่าหนด 

จํานวนเงนิเปิดบัญชี
ขัน้ตํา่และขัน้สงูสดุ 

เงือ่นไขการฝากเงนิ/
ถอนเงนิ/โอนเงนิ 

ดอกเบีย้ 

คา่รักษาบัญช ี

ขอ้ควรระวงั 

ไดรั้บยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม ดังนี ้
• รายการเดนิบัญชยีอ้นหลังไมเ่กนิ 6 เดอืน 
• การออกหนังสอืรับรองเงนิฝาก 

สทิธปิระโยชน ์

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคาร เงนิฝาก ออมทรพัย ์
Product Catalog / Sales Sheet 
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เงือ่นไขหลัก • เจา้ของบัญชตีอ้งเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทยเทา่นัน้  
• สามารถเปิดบัญชไีด ้1 บัญช ีเทา่นัน้  
• ไมรั่บเปิดบัญชสีําหรับบคุคลธรรมดาสญัชาตอิืน่ 

การฝากเงนิ 
• การฝากเงนิสด หรอืเช็คของธนาคารทสิโก ้ณ สาขา ของธนาคารทสิโก ้ 

จะยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการฝากเงนิขา้มเขต 
การถอนเงนิ/โอนเงนิ 
• สามารถถอนเงนิไดท้กุสาขาธนาคารทสิโก ้หรอืชอ่งทางอืน่ตามทีธ่นาคาร

กําหนด โดยธนาคารจะยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการถอนเงนิขา้มเขต 
สําหรับการถอนเงนิผา่นสาขา หรอืผา่นเครือ่ง ATM ของธนาคารทสิโกเ้ท่านัน้ 

การคาํนวณดอกเบีย้ :    แบบข ัน้บนัได 
 
(คํานวณจากยอดเงนิคงเหลอืในบัญช ีณ สิน้วนั โดยอัตรา
ดอกเบีย้ทีไ่ดรั้บจะแตกตา่งกันตามวงเงนิ) 

การจา่ยดอกเบีย้:   จา่ยดอกเบีย้เป็นรายเดอืน                 
                            ทกุวนัที ่25 ของเดอืน 

อตัราดอกเบีย้:       ขอ้มลูอัตราดอกเบีย้ลา่สดุ คลกิ 

1. กรณีปิดบัญชภีายใน 7 วนั นับจากวนัทีเ่ปิดบัญช ีธนาคารจะเก็บคา่ธรรมเนยีม  
การปิดบัญช ี100 บาท 

2. กรณีลกูคา้ไมทํ่ารายการจนทําใหบ้ัญชไีมเ่คลือ่นไหวตดิตอ่กันนาน 12 เดอืน และ
มยีอดเงนิคงเหลอืในบัญช ีณ ขณะนัน้เทา่กับ 0 บาท ธนาคารจะปิดบัญชทัีนท ี

• กรณีบัญชไีมม่กีารเคลือ่นไหวเป็นเวลา 24 เดอืนตดิตอ่กัน และมยีอดเงนิคงเหลอื      
ตํา่กวา่ 2,000 บาท ธนาคารจะเรยีกเก็บคา่รักษาบัญช ี 50 บาทตอ่เดอืน 

ออมทรัพย TISCO My Savings 

จํานวนเงนิเปิดบัญชขีัน้
ตํา่และขัน้สงูสดุ 

เงือ่นไขการฝากเงนิ/
ถอนเงนิ / โอนเงนิ 

ดอกเบีย้ 

คา่รักษาบญัช ี

ขอ้ควรระวงั 

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคาร เงนิฝาก ออมทรพัย ์
Product Catalog / Sales Sheet 

ข ัน้ตํา่ :  1,000 บาท 
ข ัน้สงูสดุ :  ไมกํ่าหนด 
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เงือ่นไขหลัก • เจา้ของบัญชตีอ้งเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทยเทา่นัน้ , มลูนธิ ิหรอื      
นติบิคุคลท่ัวไป   

• สามารถเปิดบัญชไีด ้1 บัญชเีทา่นัน้ (ไมรั่บเปิดบัญชรีว่ม) 
• ไมรั่บเปิดบัญชสีําหรับบคุคลธรรมดาสญัชาตอิืน่ 
• หากยอดเงนิคงเหลอืเฉลีย่ในบัญชตํีา่กวา่ 1,000,000 บาทตอ่เดอืน 

ธนาคารจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเดอืนละ 200 บาท 

การฝาก 
• การฝากเงนิสดหรอืเช็คของธนาคารทสิโก ้ณ สาขา ของธนาคารทสิโก ้ 

จะยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการฝากเงนิขา้มเขต 
การถอนเงนิ/โอนเงนิ 
• สามารถถอนเงนิไดท้กุสาขาธนาคารทสิโก ้หรอืชอ่งทางอืน่ตามทีธ่นาคาร

กําหนด โดยธนาคารจะยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการถอนเงนิขา้มเขต 
สําหรับการถอนเงนิผา่นสาขา หรอืผา่นเครือ่ง ATM ของธนาคารทสิโกเ้ท่านัน้ 

 

การคาํนวณดอกเบีย้:   แบบข ัน้บนัได 
(คํานวณจากยอดเงนิคงเหลอืในบัญช ีณ สิน้วนั โดยอัตรา
ดอกเบีย้ทีไ่ดรั้บจะแตกตา่งกันตามวงเงนิ) 

การจา่ยดอกเบีย้:    ปีละ 2 ครัง้ ในวนัที ่25 ม.ิย. และ 25 ธ.ค. 
 

อตัราดอกเบีย้:        ขอ้มลูอัตราดอกเบีย้ลา่สดุ คลกิ 

• ธนาคารจะหักภาษีเงนิได ้ณ ทีจ่า่ยสําหรับดอกเบีย้เงนิฝากออมทรัพยท์ีไ่มเ่ขา้
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีไ่ดรั้บการยกเวน้ภาษีเงนิได ้ตามทีป่ระกาศกรมสรรพากร
กําหนด 

• การปิดบัญชภีายใน 180 วนั นับจากวนัทีเ่ปิดบัญช ีธนาคารจะเก็บคา่ธรรมเนยีม    
การปิดบัญช ี1,000 บาท 

• กรณีลกูคา้ไมทํ่ารายการจนทําใหบ้ัญชไีมเ่คลือ่นไหวตดิตอ่กันนาน 12 เดอืน และ  
มยีอดเงนิคงเหลอืในบัญช ีณ ขณะนัน้เทา่กับ 0 บาท ธนาคารจะปิดบัญชทัีนท ี

• กรณีบัญชไีมม่กีารเคลือ่นไหวเป็นเวลา 24 เดอืนตดิตอ่กัน และมยีอดเงนิคงเหลอื   
ตํา่กวา่ 5,000 บาท ธนาคารจะเรยีกเก็บคา่รักษาบัญช ี50 บาทตอ่เดอืน 

ออมทรัพยไดมอนด – Diamond Savings 

ข ัน้ตํา่ : 1,000,000 บาท 
ข ัน้สงูสดุ :  ไมกํ่าหนด 

จํานวนเงนิเปิดบัญชขีัน้
ตํา่และขัน้สงูสดุ 

เงือ่นไขการฝากเงนิ/
ถอนเงนิ / โอนเงนิ 

ดอกเบีย้ 

คา่รักษาบญัช ี

ขอ้ควรระวงั 

ไดรั้บยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม ดังนี ้
• การโอนเงนิอัตโนมัตริะหวา่งบัญชคีูโ่อน 
• การออกบัตรเอทเีอ็มทสิโกใ้บแรก (TISCO ATM Chip Card)  

และคา่ธรรมเนยีมบัตรเอทเีอ็มทสิโกร้ายปี 

สทิธปิระโยชน ์

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคาร เงนิฝาก ออมทรพัย ์
Product Catalog / Sales Sheet 
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เงือ่นไขหลัก 
• เจา้ของบัญชตีอ้งเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทยเทา่นัน้  
• สามารถเปิดบัญชไีด ้1 บัญชเีทา่นัน้ (ไมรั่บเปิดบัญชรีว่ม) 
• ไมรั่บเปิดบัญชสีําหรับบคุคลธรรมดาสญัชาตอิืน่ หรอืผูเ้ยาว ์ 
• ตอ้งมบีัญชเีงนิฝากกระแสรายวนั/กระแสรายวนัพเิศษกับธนาคาร และตอ้ง

สมัครใชบ้รกิารโอนเงนิอัตโนมัตกิับบัญชอีอมทรัพยบ์ลไูดมอนด ์  
• ไมส่ามารถปิดบัญชกีระแสรายวนั/กระแสรายวนัพเิศษทีเ่ป็นบัญชคีูโ่อนได ้

ในระหวา่งทีบ่ัญชอีอมทรัพยบ์ลไูดมอนดย์ังคงเปิดอยู ่
• หากยอดเงนิคงเหลอืเฉลีย่ในบัญชตํีา่กวา่ 1,000,000  บาทตอ่เดอืน 

ธนาคารจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเดอืนละ 200 บาท 
การฝากเงนิ 
• การฝากเงนิสดหรอืเช็คของธนาคารทสิโก ้ณ สาขา ของธนาคารทสิโก ้            

จะยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการฝากเงนิขา้มเขต 

การคาํนวณดอกเบีย้:  แบบข ัน้บนัได  
(คํานวณเงนิจากยอดเงนิคงเหลอืในบัญช ีณ สิน้วนั โดยอัตรา
ดอกเบีย้ทีไ่ดจ้ะแตกตา่งกันตามวงเงนิ) 

การจา่ยดอกเบีย้:    ปีละ 2 ครัง้ ในวนัที ่25 ม.ิย. และ 25 ธ.ค.  

อตัราดอกเบีย้:       ขอ้มลูอัตราดอกเบีย้ลา่สดุ คลกิ 

 ธนาคารจะหักภาษีเงนิได ้ณ ทีจ่า่ยสําหรับดอกเบีย้เงนิฝากออมทรัพยท์ีไ่มเ่ขา้
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีไ่ดรั้บการยกเวน้ภาษีเงนิได ้ตามทีป่ระกาศกรมสรรพากร
กําหนด 

 การปิดบัญชภีายใน 180 วนั นับจากวนัทีเ่ปิดบัญช ีธนาคารจะเก็บคา่ธรรมเนยีม  
การปิดบัญช ี1,000 บาท 

 กรณีลกูคา้ไมทํ่ารายการจนทําใหบ้ัญชไีมเ่คลือ่นไหวตดิตอ่กันนาน 12 เดอืน และ  
มยีอดเงนิคงเหลอืในบัญช ีณ ขณะนัน้เทา่กับ 0 บาท ธนาคารจะปิดบัญชทัีนท ี

• กรณีบัญชไีมม่กีารเคลือ่นไหวเป็นเวลา 24 เดอืนตดิตอ่กัน และ
มยีอดเงนิคงเหลอืตํา่กวา่ 5,000 บาท ธนาคารจะเรยีกเก็บคา่
รักษาบัญช ี50 บาทตอ่เดอืน 

ออมทรัพยบลูไดมอนด – Blue Diamond Savings 

จํานวนเงนิเปิดบัญช ี
ขัน้ตํา่และขัน้สงูสดุ 

เงือ่นไขการฝากเงนิ/
ถอนเงนิ / โอนเงนิ 

ดอกเบีย้ 

คา่รักษาบญัช ี

ขอ้ควรระวงั 

ยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม ดังนี ้
• การโอนเงนิอัตโนมัตริะหวา่งบัญชคีูโ่อน 
• การออกบัตรเอทเีอ็มทสิโกใ้บแรก (TISCO ATM Chip Card) 

และคา่ธรรมเนยีมบัตรเอทเีอ็มทสิโกร้ายปี 

สทิธปิระโยชน ์

การถอนเงนิ/โอนเงนิ 
• สามารถถอนเงนิไดทุ้กสาขาธนาคารทสิโก ้หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคาร

กําหนด โดยธนาคารจะยกเวน้การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงนิขา้มเขต 
สําหรับการถอนเงนิผา่นสาขาหรอืผา่นเครือ่ง ATM ของธนาคารทสิโกเ้ท่านัน้ 

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคาร เงนิฝาก ออมทรพัย ์
Product Catalog / Sales Sheet 

ข ัน้ตํา่ : 1,000,000 บาท 
ข ัน้สงูสดุ :  ไมกํ่าหนด 
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Recurring Deposits    ฝากประจําปลอดภาษี 

Term Deposits       ฝากประจํา 

Term Deposits - เงินฝากประจํา 

เหมาะกบัลกูคา้ทีต่อ้งการออมเงนิระยะยาว  
เนน้ไดรั้บดอกเบีย้สงู  โดยมรีะยะเวลาฝาก 
ตัง้แต ่1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 24, 36 
และ 48 เดอืน 

เหมาะกบัลกูคา้ทีต่อ้งการออมเงนิระยะยาว 
โดยฝากเป็นประจําทกุเดอืนตดิตอ่กัน เพือ่
ผลตอบแทนสงูกวา่เงนิฝากประจํา และ
ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา 

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคาร เงนิฝาก 

  

Product Catalog / Sales Sheet 



 เงือ่นไขหลัก 

 
• เจา้ของบัญชตีอ้งเป็นบคุคลธรรมดา , มลูนธิ ิ, นติบิคุคลท่ัวไป        

หรอืกองทนุ 
 

การฝากเงนิ 
• ตอ้งฝากเงนิขัน้ตํา่ 20,000 บาท 
• สามารถฝากเงนิทีส่าขาของธนาคาร โดยธนาคารยกเวน้การเรยีกเก็บ

คา่ธรรมเนยีมฝากเงนิสดและฝากเช็คธนาคารทสิโกข้า้มเขต 
การถอนเงนิ 
• สามารถถอนเงนิไดท้ีส่าขาของธนาคาร โดยตอ้งถอนเต็มจํานวนของ

งวดการฝากในแต่ละงวด ซึ่งธนาคารจะยกเวน้การเรียกเ ก็บ
คา่ธรรมเนยีมถอนเงนิขา้มเขต 

การคาํนวณดอกเบีย้:    
คํานวณจากยอดเงนิทีฝ่ากจนถงึครบระยะเวลาฝาก 

การจา่ยดอกเบีย้:   จา่ยเมือ่ครบระยะเวลาการฝาก 

อตัราดอกเบีย้:     ขอ้มลูอัตราดอกเบีย้ลา่สดุ คลกิ 

ไมม่ ี

หากถอนเงนิกอ่นครบกําหนด ธนาคารจะจา่ยดอกเบีย้ ดังนี ้
 

 
 
 

 
 

 

ฝากประจํา  – Term Deposits 

ข ัน้ตํา่ :  20,000 บาท   
ข ัน้สงูสดุ :  ไมกํ่าหนด 

จํานวนเงนิเปิดบญัชี
ขัน้ตํา่และขัน้สงูสดุ 

เงือ่นไขการฝากเงนิ /
ถอนเงนิ 

ดอกเบีย้ 

คา่รักษาบญัช ี

ขอ้ควรระวงั 

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคาร เงนิฝาก ฝากประจํา 

เป็นเงนิฝากประจําประเภทเดมิ 

• ถอนเงนิฝากกอ่นครบระยะเวลาการฝาก  ธนาคารจะ  
จา่ยดอกเบีย้สําหรับระยะเวลาการฝากจรงิในอัตรา   
รอ้ยละ 0.50 ตอ่ปี และหักภาษีเงนิได ้ณ ทีจ่า่ย 

• ถอนเงนิฝากกอ่นระยะเวลา 3 เดอืน นับจากวนัเริม่ฝาก 
ธนาคารจะไมจ่า่ยดอกเบีย้ 
 

Product Catalog / Sales Sheet 

การฝากเงนิตอ่เมือ่
ครบกําหนดเวลา 
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เงือ่นไขหลัก • เจา้ของบญัชตีอ้งเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทยเทา่นัน้ 
• สามารถเปิดบญัชไีด ้1 บญัช ีเทา่นัน้ (ไมรั่บเปิดบญัชรีว่ม) 
  
การฝากเงนิ / การโอนเงนิ 
• ตอ้งฝากเงนิดว้ยยอดเงนิตามทีไ่ดร้ะบไุว ้ณ วันเปิดบญัช ีโดยฝากเงนิ

ตอ่เนือ่งทกุเดอืน เดอืนละ 1 ครัง้  
• ตอ้งฝากเงนิใหค้รบตามกําหนดระยะเวลาการฝาก และขาดฝากได ้      

ไมเ่กนิ 2 ครัง้ ตลอดระยะเวลาการฝาก 
• สามารถฝากเงนิโดยนําฝากเงนิสดทีส่าขาของธนาคาร หรอืใชบ้รกิาร  

โอนเงนิผา่นเครือ่งเอทเีอม็ หรอืแจง้ใหธ้นาคารโอนเงนิอตัโนมตัจิาก  
บญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์หรอืบญัชกีระแสรายวันของผูฝ้าก (หากวัน      
ทีต่อ้งนําฝากเงนิตรงกบัวันหยดุของธนาคาร ธนาคารจะโอนเงนิในวัน   
ทําการกอ่นวันหยดุ) 

การถอนเงนิ 
• เมือ่ครบระยะเวลาการฝาก สามารถถอนเงนิไดท้ีส่าขาของธนาคาร       

ในวันครบกําหนดระยะเวลาการฝาก  
• การถอนเงนิกอ่นวันครบกําหนดระยะเวลาการฝาก จะถอืวา่ปิดบญัช ี   

และผดิเงือ่นไขการฝากเงนิ 

   การคาํนวณดอกเบีย้:  คํานวณทกุสิน้วันจนถงึสิน้เดอืนทีฝ่ากงวดสดุทา้ย 

การจา่ยดอกเบีย้:   จา่ยเมือ่ครบระยะเวลาฝาก 

อตัราดอกเบีย้:     ขอ้มลูอตัราดอกเบีย้ลา่สดุ คลกิ 

ไมม่ ี

• กรณีทีผู่ฝ้ากเงนิขอถอนเงนิฝากกอ่นครบระยะเวลาการฝากเงนิ  
ธนาคารจะจา่ยดอกเบีย้สําหรับระยะเวลาการฝากจรงิในอตัรา 
รอ้ยละ 0.50 ตอ่ปี และหักภาษีเงนิได ้ณ ทีจ่า่ย 

• กรณีทีผู่ฝ้ากเงนิขอถอนเงนิฝากกอ่นระยะเวลา 3 เดอืน นับจาก
วันเริม่ฝากเงนิ ธนาคารจะไมจ่า่ยดอกเบีย้ 

ฝากประจําปลอดภาษี  – Recurring Deposits 

ระยะเวลาการฝากเงนิ 36 เดอืน 
จํานวนเงนิขัน้ตํ่า 1,000 บาท ขัน้สงูสดุไมเ่กนิ 16,500 บาท  
ระยะเวลาการฝากเงนิ 24 เดอืน 
จํานวนเงนิขัน้ตํ่า 1,000 บาท ขัน้สงูสดุไมเ่กนิ 25,000 บาท  

จํานวนเงนิเปิดบัญช ี 
ขัน้ตํา่และขัน้สงูสดุ 

เงือ่นไขการฝากเงนิ/
โอนเงนิ / ถอนเงนิ 

ดอกเบีย้ 

คา่รักษาบญัช ี

ขอ้ควรระวงั 

สทิธปิระโยชน ์ • ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาจากดอกเบีย้เงนิฝากตาม
กฎหมาย หากปฏบิตัติามเงือ่นไขของกรมสรรพากร 

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคาร เงนิฝาก ฝากประจํา 
Product Catalog / Sales Sheet 

• กรณีผดิเงือ่นไขการฝากเงนิ ผูฝ้ากจะไดรั้บอตัราดอกเบีย้เทา่กบั
อตัราดอกเบีย้ผดิเงือ่นไขตามประกาศของธนาคาร ณ วันทีเ่ปิด
บญัช ี

การปิดบญัช ี • เมือ่ครบกําหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะปิดบญัชแีละโอน
เงนิพรอ้มดอกเบีย้เขา้บญัชทีีผู่ฝ้ากเงนิแจง้ความประสงคไ์วใ้น
วันทีค่รบกําหนด (หากม)ี 

• หากผูฝ้ากทําผดิเงือ่นไขการฝาก ธนาคารจะปิดบญัชเีมือ่ผูฝ้าก
เงนิมาตดิตอ่ธนาคาร หรอืตามระยะเวลาการฝากของผูฝ้ากเงนิ
เป็นอยา่งชา้ 
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100,000 

1.  อัตราดอกเบี้ยคงท่ี   - บัญชอีอมทรัพย, ฝากประจํา, ฝากประจําปลอดภาษี      

ยอดเงินคงเหลือ ดอกเบี้ย 

 ไมเกิน 1 แสนบาท A% 

 มากกวา 1 แสน แตไมเกิน 1 ลานบาท B% 

 มากกวา 1 ลาน แตไมเกิน 10 ลานบาท C% 

 มากกวา 10 ลานบาท D% 

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

บาท 

300,000 

6,900,000 

1) 

2) 

3) 

90,000 

1) คํานวณ ดอกเบ ี�ยดว้ย A%  

2) คํานวณ ดอกเบ ี�ยดว้ย B%  

3) คํานวณ ดอกเบ ี�ยดว้ย C%  

1. อัตราดอกเบี้ยขั้นบันไดตามยอดเงินฝาก คิดแบบอัตรากาวหนา 

บัญชีซุปเปอรออมทรัพย, ออมทรัพย TISCO My Savings, ออมทรัพยไดมอนด, ออมทรัพยบลูไดมอนด 

ยอดเงินคงเหลือ ดอกเบี้ย 

1 แสนบาทแรก A% 

สวนที่เกิน 1 แสน แตไมเกิน 1 ลานบาท B% 

สวนที่เกิน  1 ลาน แตไมเกิน 10 ลานบาท C% 

สวนที่เกิน 10 ลานบาท D% 

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

บาท 

1) 

2) 

3) 

90,000 

300,000 
6,900,000 

1) คาํนวณ ดอกเบ ี�ยดว้ย A%  

2)  1 แสนบาทแรก  คํานวณ ดอกเบ ี�ยดว้ย A%  
     2 แสนบาท  คํานวณ ดอกเบ ี�ยดว้ย B%       5 ลา้น 9 แสนบาท  คํานวณ ดอกเบ ี�ยดว้ย C%  

3)  1 แสนบาทแรก  คํานวณ ดอกเบ ี�ยดว้ย A%  

     9 แสนบาท  คํานวณ ดอกเบ ี�ยดว้ย B%  

ยอดเงินคงเหลือ ดอกเบี้ย 

      ทั้งจํานวน A% 

1,000,000 

บาท 
1) 

10,000,000 

90,000 

1) คํานวณ ดอกเบ ี�ยดว้ย A%  

2.  อัตราดอกเบี้ยขั้นบันไดตามยอดเงินฝาก คิดแบบยอดรวม 

          - บัญชกีระแสรายวันพิเศษ, ออมทรัพยพิเศษ 

การคํานวณดอกเบี้ย 
คํานวณจากยอดเงินคงเหลือ คํานวณจากยอดเงินคงเหลือแตกตางตามวงเงิน  

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคาร เงนิฝาก 
Product Catalog / Sales Sheet 



ตัวอยาง :   การคํานวณดอกเบี้ยขั้นบันไดตามยอดเงินฝาก คิดแบบอัตรากาวหนา 

ยอดเงินคงเหลือ ดอกเบ้ีย 

  30,000 บาทแรก 0.15% 

  วงเงินสวนท่ีเกิน 3 หมื่นบาท แตไมเกิน 1 แสนบาท 2.00% 

  วงเงินสวนท่ีเกิน 1 แสนบาท แตไมเกิน 5 แสนบาท 1.45% 

  วงเงินสวนท่ีเกิน 5 แสนบาท แตไมเกิน 1 ลานบาท 0.25% 

  วงเงินสวนท่ีเกิน 1 ลานบาท 0.25% 

ตัวอยางการคํานวณดอกเบ้ีย 
คํานวณจากยอดเงินคงเหลือ แตกตางตามวงเงิน  

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคาร เงนิฝาก 
Product Catalog/ Sales Sheet 

- ออมทรัพย TISCO My Savings : 

 ตัวอยาง :   หากทานฝากเงินจํานวน 1  ลานบาท ระยะเวลาการฝาก 1 วัน จะไดรับดอกเบ้ีย ดังนี้  
    1) จํานวนเงินสวนที่ไมเกิน 30,000 บาท  ดอกเบี้ย 0.15% จะไดรับดอกเบี้ย  = (30,000 x 0.15% x 1) / 365 = 0.12 บาท 

    2) จํานวนเงินสวนที่เกิน 30,000 บาท แตไมเกิน 1 แสนบาท  ดอกเบี้ย 2%  จะไดรับดอกเบี้ย = (70,000 x 2% x 1) / 365 = 3.84 บาท 

    3) จํานวนเงินสวนทีเ่กิน 1 แสนบาท แตไมเกิน 5 แสนบาท  ดอกเบี้ย 1.45% จะไดรับดอกเบี้ย = (400,000 x 1.45% x 1) / 365 = 15.89 บาท 

    4) จํานวนเงินสวนที่เกิน 5 แสนบาท แตไมเกิน 1 ลานบาท  ดอกเบี้ย 0.25% จะไดรับดอกเบี้ย = (500,000 x 0.25% x 1) / 365 = 3.42 บาท 

 

                                                               รวมเงินดอกเบ้ียรับ  (0.12 + 3.84 + 15.89 + 3.42) =  23.27 บาท   

                                                               อัตราดอกเบ้ียเฉลี่ยตามตัวอยางนี้ คือ  0.85% 

                                                               หมายเหตุ : การคํานวณดอกเบ้ียเฉล่ียจะขึ้นอยูกับระยะเวลาท่ีฝาก และจํานวนเงินฝากของลูกคา 

วิธีการและจํานวนวันตอปที่ใชในการคํานวณดอกเบ้ีย ธนาคารจะคํานวณดอกเบ้ียอัตรารอยละตอปท่ีประกาศไวในประกาศอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก 

ของธนาคารตามยอดเงินคงเหลือเปนรายวัน โดยจํานวนวันตอปท่ีใชในการคํานวณ คือ  365 วัน (ไมวาปปฏิทินที่ฝากนั้นจะมี 365 วันหรือ 366 วันก็ตาม)   

โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้ 
 

        จํานวนดอกเบี้ยท่ีไดรับ = (เงินตน  x  อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ x ระยะเวลาการฝาก(วัน)) / 365 

* อัตราดอกเบ้ีย ณ วันท่ี 25 ธันวาคม 2561 



บัตรเอทีเอ็มทิสโก 
(TISCO ATM Chip Card) 

 

  

เง่ือนไขหลัก  
: ผูใชบริการตองเปนบุคคลธรรมดาเทานั้น  

: ตองมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย  หรือบัญชีกระแสรายวัน เพื่อผูกบัญชี 

: 1 บัตร ผูกบัญชีตนเองไดสูงสุด 5 บัญชี 

ขอควรระวัง: กรณีบัตรหาย ใหแจงธนาคารเพื่ออายัดบัตรทันท ี  โดยติดตอสาขาของธนาคารทิสโก หรือ TISCO Contact Center 02-633-6000 

หนา้หลกั บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคาร เงนิฝาก 

คาธรรมเนียมแรกเขา          : 100 บาท (ยกเวนคาธรรมเนียมสําหรับบางประเภทบัญชีหรือลูกคา Wealth) 

คาธรรมเนียมรายป             :  200 บาท (ยกเวนคาธรรมเนียมบางประเภทบัญชี) 

คาธรรมเนียมออกบัตรใหม   : 100 บาท (ยกเวนคาธรรมเนียมบางประเภทบัญชี หรือลูกคา Wealth) 

- ควรแจงใหธนาคารทราบทันที 

- เจาของบัตรตองรับผิดชอบตอความเสียหายทีเ่กิดขึ้นหลังจากบัตรหายจนถึงเวลาไมเกิน  5 นาที 

หลังจากแจงผูออกบัตร 

เง่ือนไขการฝาก/ถอน/โอน     : ถอนเงินสูงสุด 100,000 บาท หรือ 200,000 บาท ตอวัน (ขึ้นอยูกับประเภทบัญชีหลักที่ผูกไวกบับัตร) 

                                             : จํานวนคร้ังการถอนสูงสุด 5 หรือ 10 คร้ังตอวัน (ขึ้นอยูกับประเภทบัญชีหลักที่ผูกไวกบับัตร) 

                                             : โอนเงินระหวางบัญชีธนาคาร สูงสุด 2 แสนบาท หรือ 5 แสนบาทตอวัน 

                                             : โอนเงินไปธนาคารอื่น สูงสุด 1 แสนบาทหรือ 2 แสนบาทตอวัน (ไมจํากัดจํานวนคร้ังตอวัน) 

วงเงินสูงสุด       : ถอนเงินสูงสุด 1 แสนบาท หรือ 2 แสนบาทตอวัน (ขึ้นอยูกับประเภทบัญชีหลักที่ผูกไวกบับัตร)  

ชองทางติดตอธนาคาร : การลดวงเงิน  -  ติดตอทุกสาขาของธนาคารทิสโก หรือ TISCO Contact Center 02-633-6000  

การเพิ่มวงเงิน - ติดตอทุกสาขาของธนาคารทิสโก  

Product Catalog / Sales Sheet 

ความรับผิดชอบของเจาของบัตร

กรณีบัตรหาย: 



 

  

หนา้หลกั บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคาร เงนิฝาก 
Product Catalog / Sales Sheet 

หมายเหตุ :  

1/ บัญชีรับโอน หมายรวมถึง บัญชีออมทรัพย Basic Savings, One Savings, Smart Payrolll (รับโอนยายจาก  SCBT) 

2/ วงเงินตอวันของ ORFT และ PromptPay ใชวงเงินเดียวกัน 

สิทธิประโยชนและเงื่อนไขตางๆ ของการใชบรกิารบัตรเอทีเอ็มทิสโก (TISCO ATM Chip Card) 

บริการบัตรเอทีเอ็มทิสโก 

 (TISCO ATM Chip Card) 

บัญชีเงินฝากออมทรัพย, 

ออมทรัพย Smart Payroll, 

ออมทรัพย TISCO My Savings, 

กระแสรายวัน, บัญชีเงินฝากพื้นฐาน 

บัญชีรับโอน1/ 

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันพิเศษ,

ซุปเปอรออมทรัพย, 

ออมทรัพยพิเศษ, 

ออมทรัพยไดมอนด,  

ออมทรัพยบลูไดมอนด 

ลูกคา Wealth 

วงเงินการถอนเงินสูงสุด (ตอวัน)   
5 ครั้ง ตอ วัน หรือ 

100,000 บาท 

10 ครั้ง ตอ วัน หรือ 

200,000 บาท 

10 ครั้ง ตอ วัน หรือ 

200,000 บาท 

การโอนเงินระหวางบัญชีธนาคารทิสโกภายใน

บัตรเดียวกัน   ไมจํากัดจํานวนเงินและจํานวนครั้ง 

การโอนเงินจากบัญชีธนาคารทิสโกเขาบัญชี

บุคคลอื่นของธนาคารทิสโก 
3 ครั้ง ตอ วัน  หรือ 

วงเงินสูงสุด 200,000 บาท ตอ วัน 

5 ครั้ง ตอ วัน  หรือ 

วงเงินสูงสุด 500,000 บาท ตอ วัน 

5 ครั้ง ตอ วัน  หรือ 

วงเงินสูงสุด 500,000 บาท ตอ วัน 

การโอนเงินจากบัญชีธนาคารทิสโกเขาบัญชี

บุคคลอื่นตางธนาคาร (ORFT)2/ 

ไมจํากัดจํานวนครั้ง ตอ วัน  

วงเงินไมเกิน 50,000 บาท ตอ ครั้ง 

วงเงินสูงสุด 100,000 บาท ตอ วัน  

ไมจํากัดจํานวนครั้ง ตอ วัน  

วงเงินไมเกิน 50,000 บาท ตอ ครั้ง 

วงเงินสูงสุด 200,000 บาท ตอ วัน  

ไมจํากัดจํานวนครั้ง ตอ วัน  

วงเงินไมเกิน 50,000 บาท ตอ ครั้ง 

วงเงินสูงสุด 200,000 บาท ตอ วัน  

การโอนเงินจากบัญชีธนาคารเขาบัญชี 

พรอมเพย (PromptPay)2/ 

ไมจํากัดจํานวนครั้ง ตอ วัน  

วงเงินไมเกิน 100,000 บาท ตอ ครั้ง 

วงเงินสูงสุด 100,000 บาท ตอ วัน  

ไมจํากัดจํานวนครั้ง ตอ วัน  

วงเงินไมเกิน 100,000 บาท ตอ ครั้ง 

วงเงินสูงสุด 200,000 บาท ตอ วัน  

ไมจํากัดจํานวนครั้ง ตอ วัน  

วงเงินไมเกิน 100,000 บาท ตอ ครั้ง 

วงเงินสูงสุด 200,000 บาท ตอ วัน  

การชําระคาบริการ Bill Payment จากบัญชี

ธนาคาร 

ไมจํากัดจํานวนครั้ง ตอ วัน  

วงเงินไมเกิน 200,000 บาท ตอ ครั้ง 

วงเงินสูงสุด 200,000 บาท ตอ วัน  

ไมจํากัดจํานวนครั้ง ตอ วัน  

วงเงินไมเกิน 500,000 บาท ตอ ครั้ง 

วงเงินสูงสุด 500,000 บาท ตอ วัน  

ไมจํากัดจํานวนครั้ง ตอ วัน  

วงเงินไมเกิน 500,000 บาท ตอ ครั้ง 

วงเงินสูงสุด 500,000 บาท ตอ 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 ตดิตอ่ธนาคาร เงนิฝาก 
Product Catalog / Sales Sheet 



TISCO Mobile Banking 

โอนเงนิ 

ดูข้อมูลบัญชี
เงินฝาก จ่ายบลิ 

สมัครบรกิาร 
พรอ้มเพย์ 

บริการทางการเงินของธนาคารผานโทรศพัทมือถือ เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว

ในการทําธรุกรรมทางการเงินไดทุกที ่ทุกเวลา 

ทําธรุกรรมทางการเงนิไดง้า่ยๆ ทกุทีต่ลอด 24 ชัว่โมง 

ปลอดภัยดว้ยระบบ PIN กอ่นการเขา้ใชง้านทกุครัง้ และมกีารยนืยัน
การทําธรุกรรมผา่นระบบ OTP และมรีะบบการเขา้รหสัขอ้มลูดว้ย
เทคโนโลย ีSSL (Secure Socket Layer) 

ทําธรุกรรมทางการเงนิไดท้นัท ีสะดวกรวดเร็ว ทําไดท้กุที ่   
โดยทํารายการผา่นโทรศพัทม์อืถอื 

 

  

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคาร เงนิฝาก 

ลงทะเบยีนไดท้ี ่

ทกุสาขาธนาคารทสิโก ้☑ 

Product Catalog / Sales Sheet 



TISCO PromptPay 

• ลดความเสีย่งจากการพกพาเงนิสด และการสง่มอบ    
เงนิสด และสามารถตรวจสอบรายการโอนเงนิได ้

• คา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิตํา่กวา่ ทําใหผู้โ้อนมี
คา่ใชจ้า่ยลดลง 

อตัราคา่ธรรมเนยีมการโอนเขา้บญัชที ีล่งทะเบยีน PromptPay ลงทะเบยีนไดท้ ี ่
ทกุสาขาธนาคารทสิโก ้
ตูเ้อทเีอ็มของทสิโก ้
TISCO Mobile 
Banking 

บรกิารทางเลอืกใหมใ่นการโอนเงนิและรบัเงนิ โดยไมต่อ้งใชเ้ลขทีบ่ญัชธีนาคาร ใชเ้พยีงแคห่มายเลขโทรศพัทม์อืถอื 
หรอืเลขประจําตวัประชาชน ผา่นชอ่งทางตา่งๆ ไดแ้ก ่ผา่นเครือ่ง ATM และ TISCO Mobile Banking 

• ลดความซํา้ซอ้นในการมบีญัชหีลายธนาคาร 

• โอนเงนิระหวา่งกนัไดส้ะดวก โดยใชเ้พยีงแคห่มายเลข
โทรศพัทม์อืถอื หรอืเลขประจําตวัประชาชน 

• รับเงนิจากภาครัฐเขา้บญัชไีดโ้ดยตรงดว้ยเลขประจําตวั
ประชาชน  

 
 
 

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคาร เงนิฝาก 
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SMS 

ใหบ้รกิารขอ้มลูทางการเงนิ โดยแจง้รายการเคลือ่นไหวของ
บญัชเีงนิฝากผา่นทาง SMS ของหมายเลขโทรศพัทม์อืถอื 

รูท้กุความเคลือ่นไหวของบญัช ีตลอด 24 ชัว่โมง 

รายการยอดเงนิเขา้ 

รายการยอดเงนิออก 
ลงทะเบยีนไดท้ี ่

ทกุสาขาธนาคารทสิโก ้☑ 

TISCO Alert 
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บรกิารตรวจสอบขอ้มลูบญัชเีงนิฝาก สนิเชือ่ กองทนุรวม และหลักทรัพยข์องลกูคา้ได ้     
ดว้ยตนเองผา่นชอ่งทาง Internet 

TISCO E-Statement 

ลงทะเบยีนไดท้ี ่

ทกุสาขาธนาคารทสิโก ้☑ 

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคาร เงนิฝาก 
Product Catalog / Sales Sheet 

ลักษณะบรกิาร 

1) บรกิารตรวจสอบยอดเงนิคงเหลอื 
• บัญชเีงนิฝาก ไดแ้ก ่กระแสรายวนัทกุประเภท, ออมทรัพยท์กุประเภท, เงนิฝากประจํา

ประจําปลอดภาษี, ตั๋วสญัญาใชเ้งนิ, ใบรับฝาก, บัตรเงนิฝาก และตั๋วแลกเงนิ  
• บัญชสีนิเชือ่ ไดแ้ก ่สนิเชือ่เชา่ซือ้รถยนต,์ สนิเชือ่จํานําทะเบยีนรถยนต,์ สนิเชือ่บา้น 
• บัญชกีองทนุรวม 
• บัญชหีลักทรัพย ์

 
2) บรกิารเรยีกดรูายการเดนิบัญช ีสามารถเรยีกดยูอ้นหลังไดส้งูสดุถงึ 1 ปี 
• บัญชเีงนิฝาก  สามารถเรยีกดรูายการเดนิบัญชแีบบ Real Time  
• บัญชสีนิเชือ่   สามารถตรวจสอบรายละเอยีดการชําระเงนิไดใ้น 2 วนัทําการหลังจาก

วนัทีช่ําระเงนิ 
• บัญชกีองทนุรวม และบัญชหีลักทรัพย ์สามารถเรยีกดขูอ้มลูยอ้นหลัง 1 วนัทําการ 

บรกิาร  
e-Statement 

ตรวจสอบความเคลือ่นไหวบัญช ีในชว่งเวลา ดังนี ้
  - บรกิารเงนิฝาก / สนิเชือ่       เปิดใหบ้รกิาร 08.00 - 23.00 น. 
  - บรกิารกองทนุ / หลักทรัพย ์ เปิดใหบ้รกิาร  08.00 - 04.00 น.  

การใชบ้รกิาร 

หมายเหต ุ:  ระบบ e-statement ปลอดภัยดว้ยชือ่ผูใ้ชบ้รกิาร (Username), รหัสผา่น (Password) และ          
มรีะบบการเขา้รหัสขอ้มลูดว้ยเทคโนโลย ีSSL (Secure Socket Layer) 



 สาขาธนาคารทิสโก   

 ศูนยบริการลูกคา TISCO Contact Center   

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

 รายละเอียดเพิ่มเติม :   www.tisco.co.th 

ติดตอธนาคาร - CONTACT US 

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ เงนิฝาก 
Product Catalog / Sales Sheet 

https://www.tisco.co.th/th/contact-us/branch.html
https://www.tisco.co.th/BranchLocationAction.do?language=th
http://www.tisco.co.th/
http://www.tisco.co.th/
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