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ขอ้ตกลงและเงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

บญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์ ททีบี ีดรมีเซฟวิง่ (ttb dream savings account) 

 
1. ลกัษณะผลติภัณฑ ์

1.1. เป็นผลติภัณฑเ์งนิฝากออมทรัพยท์ีม่สีมุดคู่ฝาก ทีใ่หบ้รกิารภายใตช้ือ่ผลติภัณฑ ์บัญชเีงนิฝากออมทรัพย์  ททีบี ี
ดรมีเซฟวิง่ (ttb dream savings account) 

1.2. ผูฝ้ากเงนิแจง้ความประสงคใ์หธ้นาคารด าเนนิการผูกบัญชโีอนเงนิจากบัญชหีลักทีร่ะบไุวใ้นวันเปิดบัญช ีไปยังบัญชี

เงนิฝากออมทรัพย์  ททีบี ีดรีมเซฟวิง่ (ttb dream savings account) เป็นรายเดอืนโดยอัตโนมัต ิซึง่ผูฝ้ากเงิน

สามารถระบวุนัทีแ่ละจ านวนเงนิได ้

1.3. อตัราดอกเบีย้ คา่ธรรมเนยีม และเงือ่นไขเงนิฝากเป็นไปตามประกาศของธนาคาร   
 

2. การเปิดบญัช ี
2.1. การเปิดบญัชคีรัง้แรก ชือ่บญัชเีงนิฝากตอ้งเป็นชือ่บคุคลธรรมดาทีเ่ป็นเจา้ของบัญชแีละมคีณุสมบัตติามประกาศของ

ธนาคารเทา่นัน้ ธนาคารไมอ่นุญาตใหใ้ชน้ามแฝงในการเปิดบัญช ีและไมอ่นุญาตใหเ้ปิดบญัชแีทนผูอ้ืน่ หรอืใหผู้อ้ ืน่

มาใชบ้ญัช ี
2.2. ผูฝ้ากเงนิสามารถเปิดบญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์ ททีบี ีดรมีเซฟวิง่ (ttb dream savings account) ไดไ้มจ่ ากดัจ านวน

บญัช ีทัง้นี ้บญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์ ททีบี ีดรมีเซฟวิง่ (ttb dream savings account) 1 บญัช ี จะสามารถผกูบัญชี

โอนเงนิกบับญัชหีลกัได ้1 บญัชเีทา่นัน้  

2.3. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  ทีทีบี ดรีมเซฟวิ่ง (ttb dream savings account)ไม่สามารถใชบ้ริการร่วมกับบัตร 

ATM/Debit ทกุประเภท 
2.4. ผูฝ้ากเงนิไม่สามารถขอเปลีย่นประเภทจากบญัชเีงนิฝากของธนาคารทีม่อียูเ่ดมิมาเป็นบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์ ททีี

บ ีดรมีเซฟวิง่ (ttb dream savings account) 
2.5. เปิดบัญชไีดทุ้กสาขาของธนาคาร หรือเปิดบัญชเีงนิฝากแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง ttb internet banking  และ 

แอปพลเิคชนั ttb touch    
 

3. หลกัเกณฑผ์ลติภัณฑ ์

3.1. ธนาคารจะด าเนินการหักโอนเงินจากบัญชหีลักไปยังบัญชเีงินฝากออมทรัพย์  ทีทีบี ดรีมเซฟวิง่ (ttb dream 
savings account)เป็นรายเดอืน โดยนับตามรอบเดอืนปฏทินิ ตามวนัทีแ่ละจ านวนเงนิทีผู่ฝ้ากเงนิแจง้ไว ้

3.2. ผูฝ้ากเงนิสามารถแจง้ความประสงคใ์หธ้นาคารหักโอนเงนิอัตโนมัตเิป็นจ านวนเงนิตัง้แต ่500 บาท – 25,000 บาท 
ตอ่เดอืน 

3.3. ยอดเงนิในบัญชหีลักจะตอ้งมีจ านวนเพียงพอต่อการหักโอนเงนิอย่างนอ้ย  1 วันท าการ ก่อนวันทีผู่ฝ้ากเงนิแจง้

ความประสงคใ์หธ้นาคารด าเนนิการหักโอนเงนิ ทัง้นี ้ธนาคารจะด าเนนิการหักโอนเงนิเพยีง 1 ครัง้ ตอ่เดอืน หากใน
เดอืนใด ธนาคารไมส่ามารถหักโอนเงนิจากบัญชหีลกัในวนัทีผู่ฝ้ากเงนิแจง้ความประสงคไ์วไ้ด ้ธนาคารจะไมห่ักโอน

เงนิในเดอืนนัน้ซ ้าอกี  
3.4. ธนาคารจะด าเนนิการหักโอนเงนิตามความประสงคข์องผูฝ้ากเงนิทีไ่ดแ้จง้ไว ้จนกวา่ผูฝ้ากเงนิจะปิดบญัชหีรอืยกเลกิ

การใชบ้รกิาร บญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์ ททีบี ีดรมีเซฟวิง่ (ttb dream savings account) 
3.5. กรณีแจง้เปลีย่นแปลงวันทีโ่อนเงนิ หากวันทีท่ีต่อ้งการเปลีย่นแปลงเป็นวันทีห่ลังจากวันทีผู่ฝ้ากเงนิมาแจง้ และใน

เดอืนนัน้ธนาคารท ารายการหักโอนเงนิไปแลว้ ธนาคารจะหักโอนเงนิซ ้าอกีครัง้ในเดอืนนัน้ ดังนัน้ภายในเดอืนทีข่อ

เปลีย่นแปลงผูฝ้ากเงนิจะถกูธนาคารหักโอนเงนิรวม 2 ครัง้ 
3.6. ผูฝ้ากเงนิสามารถแจง้ความประสงคข์อเปลีย่นแปลงเลขทีบ่ญัชหีลักในการผูกบญัชโีอนเงนิ รวมถงึเปลีย่นแปลงวันที่

และจ านวนเงนิทีต่อ้งการใหธ้นาคารหักโอนเงนิโดยอัตโนมัต ิทัง้นี ้ การเปลีย่นแปลงขอ้มลูดงักลา่วจะมผีลภายใน 2 
วนัท าการถัดไปหลงัจากธนาคารเปลีย่นแปลงขอ้มูลในระบบเรยีบรอ้ยแลว้  

3.7. ผูฝ้ากเงนิสามารถถอนเงนิจากบัญชเีงนิฝากออมทรัพย์  ททีบี ีดรีมเซฟวิง่ (ttb dream savings account)ไดไ้ม่

จ ากดัจ านวนครัง้ตอ่เดอืน โดยเงนิทีถ่อนจะถกูโอนไปยังบญัชหีลกัทีผู่ฝ้ากเงนิผกูบญัชโีอนเงนิไว ้  
3.8. บัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์ ททีบี ีดรีมเซฟวิง่ (ttb dream savings account)ไม่สามารถน าไปใชใ้นการท าธุรกรรม

อืน่ๆได ้และผูฝ้ากเงนิไม่สามารถฝากเงินเขา้บัญชเีงนิฝากออมทรัพย์  ททีบี ีดรีมเซฟวิง่ (ttb dream savings 
account) โดยตรงได ้

 
4. ดอกเบีย้ และคา่ธรรมเนยีม 

4.1. การจ่ายดอกเบีย้เงนิฝาก ระบบจะค านวณดอกเบีย้ใหทุ้กวันจากยอดเงนิคงเหลอืในบัญช ีและน าดอกเบีย้ฝากเขา้

บัญชใีหปี้ละ 2 ครัง้ คอืเดอืนมถิุนายน และเดอืนธันวาคม ทัง้นี้ การหักภาษี ณ ทีจ่่าย เป็นไปตามหลักเกณฑข์อง
กรมสรรพากร 
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4.2. ยกเวน้คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิจากบัญชหีลักไปบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์ ททีบี ีดรมีเซฟวิง่ (ttb dream savings 
account)และจาก  บญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์ ททีบี ีดรมีเซฟวิง่ (ttb dream savings account)ไปบญัชหีลกั 

4.3. ยกเวน้คา่รักษาบญัชสี าหรับบญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์ ททีบี ีดรมีเซฟวิง่ (ttb dream savings account) 
4.4. กรณีจ านวนดอกเบีย้ทีไ่ดรั้บไปแลว้ภายในปี เขา้ตามหลักเกณฑข์องกรมสรรพากรก าหนด ธนาคารจะหักภาษีหัก ณ 

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

ไดด้ว้ยตนเอง โดยใชห้นังสอืรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่า่ย ทีธ่นาคารออกใหเ้ป็นหลกัฐานในการขอคนืภาษี 

 
5. หลกัเกณฑท์ัว่ไป 

5.1. ในกรณีทีผู่ฝ้ากเงนิไม่ท าธรุกรรมการฝากเงนินับตัง้แตว่นัทีเ่ปิดบัญช ีโดยยอดเงนิฝากคงเหลอืในบญัชเีป็นศนูยบ์าท 
เป็นระยะเวลา 360 วนัตดิตอ่กนั ธนาคารจะปิดบญัชเีงนิฝากโดยอตัโนมัต ิ

5.2.  ส าหรับบัญชเีงนิฝากทีไ่ม่มธีุรกรรมการฝาก-ถอน โอน ผ่านชอ่งทางตา่งๆ หรอื ไม่มที ารายการปรับสมุดคูฝ่ากตัง้แต ่

365 วันขึน้ไป จะเปลีย่นสถานะเป็นบัญชไีม่เคลือ่นไหว ธนาคารจะเรยีกเก็บซึง่อาจมคี่ารักษาบัญชตีามเงือ่นไขของ
ผลติภัณฑ ์

5.3. ยอดเงนิในสมดุคูฝ่ากจะถอืวา่ถูกตอ้งเมือ่ธนาคารไดต้รวจสอบวา่ตรงกับบัญชขีองธนาคารแลว้ 
5.4. ในกรณีทีผู่ฝ้ากเงนิมกีารเปลีย่นชือ่ นามสกลุ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ได ้ผูฝ้ากเงนิจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคาร

ทราบทนัท ี

5.5. ผูฝ้ากเงนิจะแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้ความและตวัเลขใดๆ ลงในสมดุคูฝ่าก หรอืโอนเปลีย่นมอืหรอืฉีกแผ่น
ใดของสมดุคูฝ่ากมไิด ้

5.6. ในการท าธรุกรรมใดๆกบัธนาคาร ผูฝ้ากเงนิจะไดรั้บเอกสารหลกัฐานเพือ่ใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการท าธรุกรรมนัน้ 
5.7. ในการท าธุรกรรมโอนเงนิผ่านบัญชเีงนิฝาก ธนาคารจะแจง้ผลการท าธุรกรรมหรือสง่มอบใบบันทกึรายการใหแ้ก่ผู ้

ฝากเงนิเก็บไวเ้ป็นหลักฐาน  โดยธนาคารจะโอนเงนิตามค าสั่งทีไ่ดรั้บจากผูฝ้ากเงนิ  หากเกดิความผดิพลาดใดๆ
ธนาคารจะรับผดิชอบสงูสดุไมเ่กนิจ านวนเงนิทีร่ะบุตามค าสัง่ของธรุกรรมนัน้  

5.8. ในกรณีทีส่มุดคู่ฝากสูญหาย ผูฝ้ากเงินจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบทันท ี ทัง้นี้ผูฝ้ากเงนิจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบ

จ านวนเงนิทีเ่กดิธรุกรรมกอ่นการแจง้ธนาคารเพือ่ยกเลกิ/อายัดสมดุคูฝ่าก 
5.9. หากผูฝ้ากเงนิยนิยอมใหผู้อ้ ืน่ใชบ้ัญชรี่วมกับผูฝ้ากเงนิ หรือใชบ้ัญชขีองผูฝ้ากเงนิเพื่อรับโอนหรือถอนเงนิในทาง

ทจุรติจนเป็นเหตใุหเ้กดิความเสยีหายแกบ่คุคลอืน่  ผูฝ้ากเงนิตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการ
ทจุรตินัน้  

5.10. ในกรณีมขีอ้พพิาทเกีย่วกับบัญชเีงนิฝาก ผูฝ้ากเงนิยนิยอมใหธ้นาคารใชห้ลักเกณฑแ์ละขัน้ตอนของธนาคารในการ

สอบสวนและด าเนนิการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด  
5.11. ในกรณีมขีอ้สงสัยหรือพบขอ้ผดิพลาดใดๆในการโอนเงนิผ่านบัญชเีงนิฝาก ผูฝ้ากเงนิสามารถตดิต่อธนาคารผ่าน  

contact center 1428 หรอืสาขาเจา้ของบญัช ี 
5.12. การท ารายการธรุกรรมผา่นชอ่งทางของธนาคารหลงัเวลา 23.00 น. ถอืเป็นรายการของวนัถัดไป 

5.13. ผูฝ้ากเงินตกลงว่าจะใชห้รือท าธุรกรรมผ่านบัญชเีงินฝากออมทรัพย์  ทีทีบี ดรีมเซฟวิง่ (ttb dream savings 
account) เพือ่ใชส้ว่นตวัของผูฝ้ากเงนิเอง มใิชเ่พือ่วตัถปุระสงค ์ดงัตอ่ไปนี ้

5.13.1. เพื่อวัตถุประสงคท์ีข่ัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบรอ้ยหรือศลีธรรมอันดขีองประชาชน นโยบายของ

ธนาคาร ตลอดจนขอ้บงัคบั หรอืค าสัง่ของหน่วยงานราชการ 
5.13.2. หากผูฝ้ากเงินมิไดใ้ช่บัญชเีงนิฝากออมทรัพย์  ทีทีบี ดรีมเซฟวิง่ (ttb dream savings account) ตาม

วัตถุประสงคท์ีธ่นาคารก าหนด หรือหากธนาคารตรวจสอบพบว่าลักษณะการใชบ้ัญชขีองผูฝ้ากเงนิ มไิด ้
เป็นไปตามปกติประเพณีของผูใ้ชบ้ัญชีเงินฝากออมทรัพย์  ทีทีบี ดรีมเซฟวิ่ง (ttb dream savings 

account) ธนาคารขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธหรอืระงับการท าธุรกรรมหรอืยกเลกิบัญชเีงนิฝากออมทรัพย์  

ททีบี ีดรมีเซฟวิง่ (ttb dream savings account) ของผูฝ้ากเงนิไดท้นัท ี 
5.13.3. ขอ้ตกลงและเงือ่นไขการใชบ้รกิารนี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยธนาคารจะประกาศใหท้ราบ ณ ทีท่ าการ

ธนาคาร และผา่นทางเว็ปไซตข์องธนาคาร 
5.15 หากผูฝ้ากเงนิประสงคจ์ะรับสมุดคูฝ่ากจากการเปิดบัญชเีงนิฝากแบบออนไลน์ หรอืประสงคจ์ะปิดบญัชเีงนิฝากซึง่

เป็นบญัชคีูโ่อน (บญัชหีลัก) โปรดแสดงบัตรประจ าตวัประชาชนและสมดุบญัชเีงนิฝากของผูฝ้ากเงนิทีม่กีับธนาคาร
เพือ่ใชเ้ป็นหลกัฐานในการด าเนนิการ  โดยสามารถตดิตอ่ไดท้กุสาขาของธนาคาร 

 

 
 

 

 


