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ข้อกาํหนดและเงือ่นไขการเปิดและใช้บัญชีเงนิฝากทวีทรัพย ์

ข้อกาํหนดและเงือ่นไขทั่วไปสาํหรับเงนิฝากทุกประเภท 

1. ผูฝ้ากสามารถนาํฝาก และ/หรอืถอนเงินจากบญัชีได ้โดยใชส้มดุเงินฝาก ณ สาํนกังานสาขาของธนาคารท่ีรบัเปิดบญัชี หรอืสาขาอ่ืน

ตามระเบียบของธนาคาร 

2. ธนาคารจะมอบสมดุเงินฝากใหแ้ก่ผูฝ้ากเพ่ือเป็นหลกัฐาน ซึ่งผูฝ้ากจะตอ้งเก็บรกัษาไวใ้นท่ีปลอดภยั และจะไม่มอบสมดุเงินฝาก

ใหแ้ก่ผูอ่ื้นเป็นอนัขาด หากมีการชาํรุดหรอืสญูหาย หรอืถกูลกัขโมย ผูฝ้ากตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นหนงัสอื หรอืตามช่องทางท่ี

ธนาคารกาํหนดทนัที ทัง้นี ้สมุดเงนิฝากและสิทธิตามบัญชีเงนิฝาก ผู้ฝากจะโอนให้ผู้อื่น เปลี่ยนมือ แก้ไข หรือฉีกแผ่นใด

แผ่นหน่ึงออก หรือนําไปเป็นหลักประกันแก่บุคคลอื่นได้ต่อเม่ือได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคารแล้ว

เท่าน้ัน และไม่ว่ากรณีใดหากมีบคุคลอ่ืนนาํสมดุเงินฝากไปใช ้ธนาคารไม่จาํตอ้งรบัผิดชอบต่อผูฝ้าก สาํหรบัความเสยีหายใดๆ 

หรือเงินท่ีธนาคารจ่ายไปโดยสจุริตอนัเน่ืองจากผูอ่ื้นนาํสมดุเงินฝากไปใชก้่อนท่ีจะมีการแจง้ใหธ้นาคารทราบถึงการสญูหาย หรือ

ถกูลกัขโมย 

3. การฝาก ถอน โอนเงิน ชาํระคา่สนิคา้/บรกิาร ชาํระคา่สาธารณปูโภค และชาํระคา่ใชจ้่ายตา่งๆ อาจทาํได ้โดยไมต่อ้งใชส้มดุเงินฝาก ทัง้นี ้

ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีธนาคารกาํหนด 

เน่ืองจากการดาํเนินการดงักลา่วขา้งตน้ ผูฝ้ากสามารถกระทาํไดห้ลายช่องทาง โดยไม่จาํเป็นตอ้งใชส้มดุเงินฝาก อาทิ การทาํ

รายการผ่านเครื่อง ATM, การใชบ้ริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส,์ การทาํคาํสั่งประจาํ (หกับญัชีอตัโนมตัิ) หรือวิธีการอ่ืนใดท่ี

ธนาคารจดัใหม้ีขึน้ไดด้ว้ยซึง่ในกรณีเหลา่นีใ้หถื้อวา่รายการท่ีไดท้าํตามเง่ือนไขแตล่ะบรกิารเป็นการถกูตอ้งและผกูพนัผูฝ้ากโดย

ไมต่อ้งทาํเอกสารหรอืหลกัฐานในการฝากหรอืถอนแตล่ะคราวอีก และโดยท่ีการฝาก หรอืถอนเงิน จากบญัชีเงินฝากดงักลา่วจะมี

ผลใหย้อดเงินฝากตามบญัชีของธนาคาร กบัยอดเงินฝากในสมดุเงินฝาก ไมต่รงกนั จนกวา่ผูฝ้ากจะนาํสมดุเงินฝากมาใหธ้นาคาร

บนัทึกรายการใหถู้กตอ้งแลว้ ดงันัน้ ผูฝ้ากตกลงใหถื้อว่ายอดเงินฝากตามบญัชีของธนาคารเป็นยอดเงินฝากท่ีถกูตอ้งเทา่นัน้ 

4. ถา้ผูฝ้ากเป็นพนกังาน ลกูจา้ง เป็นหุน้สว่น เป็นกรรมการ หรอืมีตาํแหนง่หนา้ท่ีในนิติบคุคลใด นาํเช็คท่ีสั่งจ่ายใหแ้ก่นิติบคุคลนัน้มาฝาก

เขา้บญัชีท่ีไมใ่ช่บญัชีของนิติบคุคลตามหนา้เช็ค ธนาคารอาจปฏเิสธไมย่อมรบัฝากได ้แมว้า่เช็คนัน้จะมีการสลกัหลงัโดยชอบของ

นิติบคุคลนัน้ๆแลว้ก็ตาม 

5. ในกรณีท่ีเปิดบญัชีเงินฝากรว่มกนั โดยมีเง่ือนไขใหผู้ฝ้ากรว่มแต่ละคนโดยลาํพงัคนใดคนหนึ่งมีสิทธิถอนเงินได ้ไม่ว่าจะถอนทัง้หมด

หรือบางสว่นถา้หากผูฝ้ากรว่มคนใดคนหนึ่งถึงแก่กรรมลง ผูฝ้ากรว่มคนอ่ืนท่ียงัมีชีวิตอยูม่ีสิทธิถอนเงินจากบญัชีนีไ้ด ้ไม่ว่าจะถอน

ทัง้หมดหรือบางส่วน ทัง้นีใ้นกรณีท่ีมีการแจง้ใหธ้นาคารไดร้บัทราบถึงการตายของผูฝ้ากรว่มคนใดคนหนึ่ง ธนาคารจะไมจ่่ายเงิน

ใหแ้ก่ผูฝ้ากรว่มท่ียงัมีชีวิตอยู่ก็ไดโ้ดยผูฝ้ากรว่มท่ียงัมีชีวิตอยูจ่ะตอ้งมาถอนเงิน หรอืปิดบญัชีรว่มกบัผูจ้ดัการมรดก หรอืทายาทของ

ผูต้าย (แลว้แตก่รณี) เวน้แตธ่นาคารจะเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
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6. ในกรณีท่ีผู้ฝากมอบหมายให้บุคคลอ่ืนมีอาํนาจในการเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากแทนผู้ฝากได้ หากปรากฏว่าผูฝ้าก

ถึงแก่กรรมลง และทายาทของผูฝ้ากมิไดแ้จง้ใหธ้นาคารทราบเป็นหนงัสือ และธนาคารไดจ้่ายเงินไปตามเง่ือนไขท่ีใหไ้วก้บัธนาคาร

แลว้ ผูฝ้ากตกลงใหถื้อว่าธนาคารไดจ้่ายเงินไปโดยถกูตอ้งแลว้ จึงไม่ตอ้งรบัผิดชอบต่อผูฝ้าก หรือทายาทของผูฝ้ากแตอ่ยา่งใด 

7. การลงลายมือช่ือในเอกสารเก่ียวกบัการฝาก หรอืถอนเงิน หรอืการขอใชบ้รกิารอ่ืน  ๆนัน้ จะตอ้งครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีใหไ้วก้บัธนาคาร และ

เป็นไปตามตวัอย่างลายมือช่ือ ตรายาง และ/หรือดวงตรา (ถา้มี) ของผูฝ้าก และ/หรือเจา้ของบญัชีร่วม แมจ้ะผิดเพีย้นตาม

ธรรมชาติจากลายมือช่ือท่ีใหไ้วเ้ป็นตวัอยา่งไปบา้ง แตไ่มม่เีหตชุวนสงสยัก็ใชไ้ด ้โดยผูฝ้ากยอมรบัวา่ธนาคารไมม่ีขอ้ผกูพนัในอนั

ท่ีจะตอ้งตรวจสอบตรายาง ดวงตรา หรือตวัเขียนอย่างอ่ืนเก่ียวกับการลงนามท่ีนอกเหนือไปจากลายมือชื่อที่ผู ้ฝากให้ไว ้ 

กับธนาคาร กล่าวคือ ไม่ต้องตรวจสอบว่าเป็นตรายาง หรือดวงตราท่ีได้จดทะเบียนไวห้รอืไม ่

8. ในกรณีท่ีผูฝ้ากนาํเช็คมาฝากเขา้บญัชีเงินฝาก ธนาคารจะจดัการเรียกเก็บเงินตามเช็คใหต้ามวิธีการและภายในระยะเวลาตามปกติ

ประเพณี ท่ีธนาคารพาณิชยส์ว่นใหญ่ในประเทศไทยปฏิบตัิกนัอยู ่แตท่ัง้นี ้ในการเรยีกเก็บเงินตามเช็คท่ีนาํฝากนัน้ ไมว่า่ธนาคารจะ

ได้รับรองการนาํเข้าบัญชีผู้ร ับเงิน (Payee’s Account Credit) รับรองสลักหลัง (Endorsement Confirmed หรือ Endorsement 

Guaranteed) หรอืรบัประกนัการใชเ้งิน(Discharged Guaranteed) หรือไม่ก็ตาม หากปรากฏ ในภายหลงัว่าผูฝ้ากไม่มีสิทธิในเช็ค

นัน้ หรือมีสิทธิแต่เพียงบกพรอ่ง เป็นเหตใุหธ้นาคารตอ้งรบัผิดชอบใชเ้งินใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของเช็คอนัแทจ้ริงหรือผูห้นึ่งผูใ้ดไป ผูฝ้าก

จะตอ้งชดใชเ้งินใหแ้ก่ธนาคารตามจาํนวนท่ีธนาคารตอ้งเสียไปนัน้ พรอ้มทัง้ ดอกเบีย้ในอตัราสงูสดุท่ีธนาคารประกาศกาํหนด 

สาํหรบัลกูคา้ท่ีปฏิบตัิผิดเง่ือนไข หรอืผิดนดัชาํระหนี ้นบัแตว่นัท่ีธนาคารไดจ้่ายเงินนัน้เป็นตน้ไป 

ในกรณีท่ีเรียกเก็บแลว้ไม่ไดเ้งินตามเช็คท่ีนาํมาฝากนัน้ๆ ธนาคารจะแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบ ในเวลาอนัสมควร และผูฝ้ากจะตอ้งมา

ติดต่อขอรบัเช็คคืนโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม ผูฝ้ากมีหนา้ท่ีตอ้งติดตามวา่เช็คท่ีฝากเรียกเก็บนัน้ สามารถเรียกเก็บเงินไดห้รือไม่ ซึง่

ถา้เรียกเก็บเงินไม่ได ้ผูฝ้ากมีหนา้ท่ีติดตามขอรบัเช็คนัน้คืน ในกรณีท่ีผูฝ้ากละเลยไม่มาติดต่อขอรบัเช็คคืน หากเกิดความ

เสยีหายแตอ่ยา่งใด ผูฝ้ากตกลงรบัผิดชอบเองทัง้สิน้ 

9. ในกรณีท่ีผูฝ้ากนาํเช็คต่างธนาคารมาฝากเขา้บญัชีเงินฝากเพ่ือเรียกเก็บ ธนาคารขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รบัฝากเช็คต่างธนาคารท่ีมี

รอยขดู หรือลบขอ้ความ หรือมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม ตดัทอน หรือเปลี่ยนแปลงขอ้ความใดๆ บนเช็ค และผูฝ้ากจะตอ้งนาํเช็คดงักลา่ว

ไปฝากเพ่ือเรยีกเก็บ ณ ธนาคารเจา้ของเช็คเอง 

10. ผูฝ้ากตกลงชาํระคา่บริการรกัษาบญัชี และ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่ายต่างๆ อาทิเช่น (แต่ไม่จาํกดัอยูเ่พียง) ค่าธรรมเนียมการ

ถอนเงินขา้มเขตสาํนกัหกับญัชี ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมเช็คคืน โดยยินยอมใหห้กัเงินดงักลา่วจากบญัชีเงินฝากได ้ตาม

เง่ือนไขและหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารกาํหนด และหากไม่มีเงินฝากเหลือผูฝ้ากยินยอมใหธ้นาคารพิจารณาปิดบญัชีเงินฝากได ้โดย

ธนาคารจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

11. ในกรณีผูฝ้ากมีหนีส้ินท่ีตอ้งชาํระอยูก่บัธนาคาร ไม่ว่าจะมีหลกัประกนัหรือไมก็่ตาม ผูฝ้ากยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิหกัเงินจากบญัชี

เงินฝากประเภทใดๆ ท่ีผูฝ้ากมีอยูก่บัธนาคาร หรอืเงินซึง่อยูใ่นความครอบครองดแูล และ/หรอืในอาํนาจสั่งการของธนาคารไม่ว่า

ธนาคารจะไดร้บัฝากเงิน ไดก้ารครอบครองดูแล และ/หรือไดอ้าํนาจสั่งการนีม้าโดยทางใด เพ่ือเขา้ชาํระหนี ้และ/หรือ ความ

รบัผิดชอบของผูฝ้ากไดท้นัทีโดยไมจ่าํตอ้งบอกกลา่ว ทัง้นีธ้นาคารจะนาํสง่หลกัฐานการหกับญัชีใหผู้ฝ้ากทราบ 
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12. ผูฝ้ากตกลงใหธ้นาคารจดัสง่เอกสาร รายละเอียดเกี่ยวกบับญัชี หนงัสือ จดหมายติดต่อ คาํบอกกลา่วใดๆ ไปยงัสถานท่ี 

ที่ผูฝ้ากแจง้ไวก้บัธนาคารหรือท่ีอยู่ท่ีผูฝ้ากแจง้การเปลี่ยนแปลงไวเ้ป็นหนงัสือครัง้หลงัสดุ หรือท่ีอยู่ตามเอกสารสาํคญัของทาง

ราชการ ไม่ว่าธนาคารจะสง่เอง หรือสง่ทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน ใหถื้อว่าธนาคารไดส้ง่ใหแ้ก่ผูฝ้ากโดยชอบ

แลว้ ทัง้นี ้โดยไมค่าํนงึถึงวา่จะมีผูร้บัไวห้รอืไม ่และแมห้ากสง่ใหไ้มไ่ดเ้พราะตาํบลสถานท่ีท่ีกลา่วเปลีย่นแปลงไป หรอืถกูรือ้ถอน

ไปโดยมิไดแ้จง้การเปลี่ยนแปลง หรือรือ้ถอนนัน้เป็นหนงัสือใหธ้นาคารทราบก็ดี หรอืสง่ใหไ้ม่ไดเ้พราะหาไม่พบสถานท่ีท่ีระบไุว้

ก็ดี ใหถื้อวา่ผูฝ้ากไดร้บัและไดท้ราบหนงัสอืติดตอ่ และ/หรอืบอกกลา่วของธนาคารแลว้โดยชอบ 

13. การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขการเปิดและใชบ้ญัชีเงินฝาก 

13.1 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขท่ีสง่ผลใหผู้ฝ้ากเกิดภาระหรือความเสี่ยงท่ีเพ่ิมขึน้ การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วจะมีผลเมื่อ 

ผูฝ้ากใหค้วามยินยอม 

13.2 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขอ่ืน ผูฝ้ากตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงไดต้ามท่ีธนาคารเห็นสมควร โดย

หากเป็นการเปลีย่นแปลงท่ีมีผลกระทบตอ่การใชบ้รกิารของผูฝ้าก (เช่น การปรบัคา่ธรรมเนียมการใชบ้รกิารท่ีสอดคลอ้งกบั

ตน้ทนุท่ีเพ่ิมขึน้ การเปลีย่นแปลงช่องทางในการใหบ้รกิาร การเปลีย่นแปลงวนัครบกาํหนดชาํระหนี)้ ธนาคารจะสือ่สารหรอื

แจง้ขอ้มลูอนัเป็นสาระสาํคญัของการเปลี่ยนแปลงท่ีชดัเจนใหผู้ฝ้ากทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั หรือระยะเวลาอ่ืน

ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

13.3 หากมกีฎหมายและ/หรอืกฎเกณฑก์าํหนดใหธ้นาคารตอ้งดาํเนินการเก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขไวเ้ป็นการเฉพาะเป็น

อยา่งอ่ืน ผูฝ้ากตกลงยินยอมใหธ้นาคารปฏิบตัิตามกฎหมายและ/หรอืกฎเกณฑด์งักลา่วได ้

14. การลา่ชา้หรืองดเวน้ใด  ๆในการใชส้ิทธิของธนาคารตามกฎหมาย ตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขในคาํขอฯ ฉบบันี ้ตลอดจนระเบียบตา่งๆของ

ธนาคาร ไมถื่อวา่ธนาคารสละสทิธิหรอืใหค้วามยินยอมในการผิดสญัญาของผูฝ้ากแตป่ระการใด 

15. ในกรณีเอกสาร / ขอ้มลู เก่ียวกบัการเปิดบญัชีของผูฝ้ากท่ีใหไ้วแ้ก่ธนาคารนัน้ไมถ่กูตอ้งครบถว้นตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑข์อง

ธนาคาร / หน่วยงานท่ีมีอาํนาจกาํกบัดแูลธนาคาร / หน่วยงานของรฐั ผูฝ้ากมีหนา้ท่ีนาํสง่และ/หรือดาํเนินการเก่ียวกบัเอกสาร/

ขอ้มลูการเปิดบญัชีกบัธนาคารใหถ้กูตอ้งครบถว้นโดยเรว็  

16. ผูฝ้ากตกลงยินยอมใหธ้นาคารเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคล และ/หรือขอ้มลูใดๆ ของผูฝ้าก โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จาํเป็น 

เพ่ือการใหบ้ริการแก่ผูฝ้าก การดาํเนินการตามคาํขอของผูฝ้ากก่อนใหบ้ริการ การมอบหมายงานใหผู้อ่ื้นดาํเนินการแทนธนาคาร

เพ่ือสนบัสนนุการใหบ้รกิาร เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดตอ่สื่อสาร งานติดตามทวงถาม เป็นตน้ การโอนสิทธิและ/หรอื

หนา้ท่ี และ/หรือการจัดการขอ้รอ้งเรียน นอกจากนี ้ผูฝ้ากตกลงยินยอมใหธ้นาคารเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวไดท้ัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศใหแ้ก่ ผูใ้หบ้ริการภายนอก ตวัแทนของธนาคาร ผูร้บัจา้งช่วงงานต่อ พนัธมิตรทางธุรกิจท่ีออกผลิตภณัฑร์่วมกัน 

ในลกัษณะ co-brand ผูส้นใจจะเขา้รบัโอนสทิธิ/หนา้ท่ี ผูร้บัโอนสทิธิ/หนา้ท่ี และ/หรอืผูใ้หบ้รกิาร Cloud Computing และยินยอม

ใหผู้ร้บัขอ้มูลจากธนาคารดงักล่าว เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวต่อไปไดภ้ายใตว้ตัถุประสงคด์งักล่าว ทัง้นี ้

รายละเอียดอ่ืน  ๆและสทิธิ ปรากฏในนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลในเว็บไซตข์องธนาคาร www.kasikornbank.com/th/privacy-policy 

ในกรณีท่ีผูฝ้ากมีการใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลอ่ืนใดแก่ธนาคารเพ่ือดาํเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถปุระสงคข์า้งตน้ ผูฝ้าก

ขอรบัรองว่าไดร้บัความยินยอมจากบุคคลอ่ืนดังกล่าว หรือไดอ้าศัยหลกัเกณฑอ่ื์นทางกฎหมายในการใหข้อ้มูลส่วนบุคคล 

ของบุคคลอ่ืนดงักล่าวแก่ธนาคาร และไดแ้จง้ใหบุ้คคลอ่ืนดงักล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผย

ขอ้มลูสว่นบคุคลตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลขา้งตน้แลว้ 
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17. ธนาคารมีสิทธิระงบัการเคลื่อนไหวบญัชี และ/หรือทาํการอายดัเงินฝากในบญัชี และ/หรือปิดบญัชี และ/หรือระงบั และ/หรือ

ยกเลิกการใหบ้ริการภายใตข้อ้กาํหนดและเง่ือนไขฉบบันี ้ไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น หรือเฉพาะแต่ผูฝ้ากรายใดรายหนึ่ง โดย

ธนาคารจะแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบลว่งหนา้ เวน้แต ่ในกรณีดงัจะกลา่วต่อไปนี ้ผูฝ้ากตกลงใหธ้นาคารมีสิทธิตามท่ีระบขุา้งตน้ไดท้นัที

ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร อนึ่ง ผูฝ้ากตกลงยอมรบัว่า ธนาคารไม่ตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดจากการดาํเนินการ

ดงักลา่ว 

17.1 ในกรณีที่ขอ้มลู รายละเอียด คาํรบัรอง หรือคาํยืนยนัใดๆ ที่ผูฝ้ากใหไ้ว ้ไม่เป็นความจริง ไม่ถกูตอ้งหรืออาจก่อใหเ้กิด

ความเขา้ใจผิดในสาระสาํคญั 

17.2 ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงท่ีธนาคารเช่ือไดว้่า ขอ้มลู และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ท่ีผูฝ้ากแจง้แก่ธนาคารใหด้าํเนินการ

ตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขฉบบันี ้หรือการใชบ้ริการของผูฝ้าก อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางท่ีไม่เป็นคณุเกิดขึน้ หรือ

อาจกระทบต่อสิทธิของธนาคารหรือบคุคลอื่น หรือมีความเสี่ยงวา่ผูฝ้ากอาจใชบ้ญัชีโดยมีวตัถปุระสงคอ์นัมิชอบตาม

กฎหมาย หรืออาจขดัต่อความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรืออาจทาํใหธ้นาคารปฏิบตัิผิดกฎหมาย 

และ/หรือกฎขอ้บงัคบั และ/หรือคาํสั่งใดๆ และ/หรือคาํขอความรว่มมือใดๆ ของธนาคาร และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศ

ไทย และ/หรือผูต้รวจสอบ และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอาํนาจควบคมุหรือกาํกบัดแูลธนาคาร 

17.3 ในกรณีท่ีปรากฎขอ้เท็จจรงิท่ีธนาคารเช่ือไดว้า่ ผูฝ้ากไมไ่ดใ้ชบ้ญัชีดว้ยตวัเอง หรอืมีบคุคลอ่ืนท่ีไมใ่ช่ผูฝ้ากใชบ้ญัชีของผูฝ้าก 

17.4 ในกรณีท่ีบญัชีมียอดเงินคงเหลือเป็นลกูหนีธ้นาคาร หรือบญัชี ถกูอายดัโดยคาํสั่งศาล หรือเจา้พนกังานผูม้ีอาํนาจตาม

กฎหมาย หรือผูฝ้ากถึงแก่กรรม หรอืบญัชีหรือผูฝ้ากมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํผิดกฎหมาย หรือไดร้บัเงินจากการท่ี

ผูอ่ื้นไดก้ระทาํการโอนเงินเขา้ผิดบญัชี 

17.5 ผูฝ้ากปฏิบตัิผิดขอ้กาํหนดและเง่ือนไขไม่ว่าขอ้หนึ่งขอ้ใด ซึ่งรวมถึงการไม่ชาํระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าใชจ้่ายต่างๆ 

และภาษีอากร (หากมี)  

17.6 ธนาคารตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือคาํสั่งและ/หรือการขอความรว่มมือของศาล หรือผูม้ีอาํนาจ

ตามกฎหมาย หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานท่ีมีอาํนาจควบคมุหรือกาํกบัดแูลธนาคาร 

 

18. ข้อกาํหนดและเงือ่นไขสาํหรับเงนิฝากประเภทเงนิฝากทวีทรัพย ์

18.1 ผูฝ้ากจะตอ้งฝากในนามบคุคลธรรมดาคนเดียวเทา่นัน้ เวน้แตเ่ป็นบญัชีรว่มระหวา่งสามี ภรรยา บิดา และ/หรอืมารดากบั

บตุรผูเ้ยาว,์ บิดาและ/หรือมารดาเพ่ือบตุรผูเ้ยาว ์ทัง้นี ้ผูฝ้ากตอ้งแจง้เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรต่อธนาคารในวนัเปิด

บญัชีดว้ย และจะมีบญัชีเงินฝากในนามเดียวกนัไดเ้พียงบญัชีเดียว  

ในกรณีท่ีมิใช่บคุคลตามวรรคแรก สามารถท่ีจะเปิดบญัชีเงินฝากทวีทรพัยไ์ดภ้ายใตข้อ้กาํหนดและเง่ือนไขนี ้แต่จะไมไ่ด้

รบัการยกเวน้ภาษีในสว่นของดอกเบีย้ตามท่ีกรมสรรพากรกาํหนด  

18.2 ผูฝ้ากจะตอ้งนาํเงินเขา้ฝากในบญัชีเงินฝากทวีทรพัย ์ภายในวนัท่ีครบกาํหนดในแตล่ะเดือนตดิตอ่กนั ไมน่อ้ยกวา่ 24 เดือน  

18.3 ผูฝ้ากจะตอ้งนาํเงินเขา้ฝากในบญัชีเงินฝากทวีทรพัย ์เป็นจาํนวนเงินเท่าๆ กัน ทุกเดือน โดยธนาคารใหบ้ริการรบัฝาก 

ขัน้ตํ่าตามท่ีธนาคารกาํหนด และสงูสดุไม่เกินเดือนละ 25,000.- บาท (สองหมื่นหา้พนับาทถว้น) ทัง้นี ้รวมจาํนวนเงิน

ฝากตลอดระยะเวลาการฝาก ทัง้สิน้ไมเ่กิน 600,000.- บาท (หกแสนบาทถว้น)  
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18.4 ในการนาํฝาก ผูฝ้ากสามารถฝากไดท้กุวนั ณ สาํนกังานของธนาคารท่ีเปิดทาํการ  

18.5 เมื่อผูฝ้ากนาํฝากตามกาํหนด และตรงตามเง่ือนไขท่ีตกลงครบถว้นถกูตอ้ง ธนาคารจะจ่ายคืนเงินตน้พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ 

ในอตัราเท่ากบัอตัราดอกเบีย้ท่ีธนาคารประกาศกาํหนด ณ วนัเปิดบญัชี โดยผูฝ้ากสามารถปิดบญัชีและรบัเงินตน้พรอ้ม

ดอกเบีย้ดงักลา่วได ้ณ สาขาท่ีเปิดบญัชี หรือสาขาอ่ืนตามระเบียบธนาคาร ในวนัท่ีครบกาํหนดระยะเวลาการฝากและ 

ผูฝ้ากจะไดร้บัการยกเวน้ภาษีในสว่นของดอกเบีย้ 

18.6 หากผูฝ้ากขาดการนาํฝาก หรอืฝากไมค่รบตามจาํนวนท่ีกาํหนด หรอืฝากลา่ชา้กวา่ระยะเวลาท่ีกาํหนด หรอืปิดบญัชีก่อน

ครบกาํหนด หรอืไมป่ฏิบตัิตามเง่ือนไข ไมว่า่กรณีใดๆ รวมกนัเกินกวา่ 2 ครัง้ ผูฝ้ากจะไมไ่ดร้บัอตัราดอกเบีย้เงินฝากตาม

อตัราของบญัชีเงินฝากทวีทรพัยแ์ละจะไม่ไดร้บัการยกเวน้ภาษีในส่วนของดอกเบีย้ตามท่ีกรมสรรพากรกาํหนด โดย

ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้เท่ากับอัตราดอกเบีย้ของเงินฝากออมทรพัยป์ระเภทลูกคา้บุคคลธรรมดาตามประกาศของ

ธนาคารท่ีใช้บังคับอยู่ ณ วันเปิดบัญชี โดยคาํนวณดอกเบีย้นับตัง้แต่วันท่ีนาํฝากครัง้แรกเป็นตน้ไปพรอ้มหักภาษี  

ณ ท่ีจ่ายตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

18.7 หากฝากครบกาํหนดตามเง่ือนไขแลว้ ผูฝ้ากยงัคงดาํรงเงินฝากอยูต่อ่ไป หรอืมีการนาํเงินเขา้ฝากเพ่ิมเติมในบญัชีดงักลา่ว

อยู่ต่อไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้สาํหรบัจาํนวนเงินท่ีฝากต่อมาหลงัครบกาํหนดระยะเวลาการฝากในอตัราดอกเบีย้ 

ออมทรพัย ์(กรณีนีผู้ฝ้ากจะไมไ่ดร้บัยกเวน้ภาษีดอกเบีย้เงินฝากท่ีไดร้บัหลงัจากครบระยะเวลา)  

18.8 ผูฝ้ากจะโอนสิทธิ และ/หรือหนา้ท่ีท่ีมีอยู่เก่ียวกับบญัชีเงินฝากทวีทรพัยนี์ใ้หก้ับผูอ่ื้น และ/หรือนาํไปเป็นประกันภาระ

ผกูพนัใดๆ ไมไ่ดโ้ดยเด็ดขาด เวน้แตจ่ะไดร้บัความยินยอมจากธนาคารก่อน  

18.9 หากผู้ฝากถึงแก่กรรมก่อนครบกําหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบีย้ 

ออมทรพัยป์กติ จนกว่าทายาทจะมารบัเงินฝากไปจากธนาคาร และไม่ไดร้บัการยกเวน้ภาษีในสว่นของดอกเบีย้ในกรณี 

ท่ีกล่าวตามวรรคแรก หากปรากฏว่ามีการนาํเงินเขา้ฝากในบญัชี ตามเง่ือนไขและกาํหนดระยะเวลาท่ีไดต้กลงไวเ้ดิม 

ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ในอตัราตามท่ีไดต้กลงไว ้แตจ่ะไมไ่ดร้บัยกเวน้ภาษีในสว่นของดอกเบีย้  

18.10 ในกรณีท่ีธนาคารไดย้กเวน้การหักภาษี ณ ท่ีจ่ายจากดอกเบีย้ในบัญชีของผูฝ้ากไปแลว้ หากปรากฏว่าการฝากเงิน 

ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกรมสรรพากรกาํหนด ไม่ว่าประการใดๆ ก็ตาม เป็นเหตุใหธ้นาคารตอ้งนาํสง่ภาษีส่วนท่ีมิได ้

ทาํการหกัไว ้พรอ้มทัง้เงินเพ่ิมตามท่ีกรมสรรพากรกาํหนด ผูฝ้ากตกลงยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของ 

ผูฝ้ากท่ีมีอยูก่บัธนาคารไมว่า่ประเภทใดไดท้นัที โดยไมจ่าํตอ้งแจง้ใหแ้ก่ผูฝ้ากอีก  

18.11 การเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรพัยท่ี์ไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขขา้งตน้ จะไม่ไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินไดจ้าก

ดอกเบีย้ในบญัชี ดังกล่าว ซึ่งธนาคารจะหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามท่ีกรมสรรพากรกาํหนด และหากเงินฝากในบญัชีใด 

มีการฝากไมค่รบ 24 เดือน จะไดร้บั ดอกเบีย้ในอตัราเทา่กบัอตัราดอกเบีย้เงินฝากออมทรพัยป์กติของธนาคาร  

 


