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ข้อก าหนดและเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงนิฝากทวีทรัพย์ 

ข้อก าหนดและเงื่อนไขทั่วไปส าหรับเงนิฝากทุกประเภท 

1. ผู้ฝากสามารถน าฝาก และ/หรือถอนเงินจากบญัชีได้ โดยใช้สมดุเงินฝาก ณ ส านกังานสาขาของธนาคารท่ีรับเปิดบญัชี หรือสาขา

อื่นตามระเบียบของธนาคาร 

2. ธนาคารจะมอบสมดุเงินฝากให้แก่ผู้ฝากเพื่อเป็นหลกัฐาน ซึ่งผู้ฝากจะต้องเก็บรักษาไว้ในท่ีปลอดภยั และจะไม่มอบสมดุเงินฝาก

ให้แก่ผู้อื่นเป็นอนัขาด หากมีการช ารุดหรือสญูหาย หรือถกูลกัขโมย ผู้ฝากต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นหนงัสือ หรือตามช่องทางที่

ธนาคารก าหนดทนัที ทัง้นี ้สมุดเงนิฝากและสิทธิตามบัญชีเงนิฝาก ผู้ฝากจะโอนให้ผู้อื่น เปลี่ยนมือ แก้ไข หรือฉีกแผ่นใด

แผ่นหน่ึงออก หรือน าไปเป็นหลักประกันแก่บุคคลอื่นได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคารแล้ว

เท่านัน้ และไม่ว่ากรณีใดหากมีบคุคลอื่นน าสมดุเงินฝากไปใช้ ธนาคารไม่จ าต้องรับผิดชอบต่อผู้ฝาก ส าหรับความเสยีหายใดๆ 

หรือเงินที่ธนาคารจ่ายไปโดยสจุริตอนัเนื่องจากผู้อื่นน าสมดุเงินฝากไปใช้ก่อนท่ีจะมีการแจ้งให้ธนาคารทราบถึงการสญูหาย หรือ

ถกูลกัขโมย 

3. การฝาก ถอน โอนเงิน ช าระคา่สนิค้า/บริการ ช าระคา่สาธารณปูโภค และช าระคา่ใช้จ่ายตา่งๆ อาจท าได้ โดยไมต้่องใช้สมดุเงินฝาก ทัง้นี ้

ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ธนาคารก าหนด 

เนื่องจากการด าเนินการดงักลา่วข้างต้น ผู้ฝากสามารถกระท าได้หลายช่องทาง โดยไม่จ าเป็นต้องใช้สมดุเงินฝาก อาทิ การท า

รายการผา่นเคร่ือง ATM, การใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์, การท าค าสัง่ประจ า (หกับญัชีอตัโนมตัิ) หรือวิธีการอื่นใดที่

ธนาคารจดัให้มีขึน้ได้ด้วยซึง่ในกรณีเหลา่นีใ้ห้ถือวา่รายการท่ีได้ท าตามเง่ือนไขแตล่ะบริการเป็นการถกูต้องและผกูพนัผู้ฝากโดย

ไมต้่องท าเอกสารหรือหลกัฐานในการฝากหรือถอนแตล่ะคราวอีก และโดยที่การฝาก หรือถอนเงิน จากบญัชีเงินฝากดงักลา่วจะมี

ผลให้ยอดเงินฝากตามบญัชีของธนาคาร กบัยอดเงินฝากในสมดุเงินฝาก ไมต่รงกนั จนกวา่ผู้ฝากจะน าสมดุเงินฝากมาให้ธนาคาร

บนัทึกรายการให้ถูกต้องแล้ว ดงันัน้ ผู้ฝากตกลงให้ถือว่ายอดเงินฝากตามบญัชีของธนาคารเป็นยอดเงินฝากที่ถกูต้องเทา่นัน้ 

4. ผู้ฝากจะต้องน าสมดุเงินฝากที่ได้รับจากธนาคารมายื่นตอ่ธนาคาร เพื่อบนัทกึรายการเคลือ่นไหวทางบญัชี เช่น รายการฝาก หรือ

ถอนที่ไมไ่ด้ใช้สมดุเงินฝากลงในสมดุเงินฝาก เพื่อให้ยอดเงินฝากตามสมดุเงินฝากเป็นยอดเงินฝากตรงตามบญัชีของธนาคารในปัจจบุนั

ทกุๆ 1 ปี และผู้ฝากจะต้องมาถอนเงินฝากคืนทัง้จ านวน ภายใน 10 ปี นบัแต่วนัที่ปรากฏรายการครัง้สดุท้ายตามที่ปรากฏในสมดุเงิน

ฝาก หรือวนัที่ในรายการเงินฝากประจ าที่ปรากฏในรายการครัง้สดุท้ายในสมดุเงินฝากประจ าครบก าหนด ทัง้นี ้หากผู้ฝากละเลยไม่น า

สมดุเงินฝากมาด าเนินการภายในระยะเวลาตามที่กลา่ว หากเกิดความเสยีหาย ผู้ฝากตกลงยินยอมรับผิดชอบเองทัง้สิน้ 

5. ถ้าผู้ฝากเป็นพนกังาน ลกูจ้าง เป็นหุ้นสว่น เป็นกรรมการ หรือมีต าแหนง่หน้าที่ในนิติบคุคลใด น าเช็คที่สัง่จ่ายให้แก่นิติบคุคลนัน้มาฝาก

เข้าบญัชีที่ไมใ่ช่บญัชีของนิติบคุคลตามหน้าเช็ค ธนาคารอาจปฏเิสธไมย่อมรับฝากได้ แม้วา่เช็คนัน้จะมีการสลกัหลงัโดยชอบของ
นิติบคุคลนัน้ๆแล้วก็ตาม 
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6. ในกรณีที่เปิดบญัชีเงินฝากร่วมกนั โดยมีเง่ือนไขให้ผู้ฝากร่วมแต่ละคนโดยล าพงัคนใดคนหนึ่งมีสิทธิถอนเงินได้ ไม่ว่าจะถอนทัง้หมด

หรือบางสว่นถ้าหากผู้ฝากร่วมคนใดคนหนึ่งถึงแก่กรรมลง ผู้ฝากร่วมคนอื่นที่ยงัมีชีวิตอยู่มีสิทธิถอนเงินจากบญัชีนีไ้ด้ ไม่ว่าจะถอน

ทัง้หมดหรือบางส่วน ทัง้นีใ้นกรณีที่มีการแจ้งให้ธนาคารได้รับทราบถึงการตายของผู้ฝากร่วมคนใดคนหนึ่ง ธนาคารจะไม่จ่ายเงิน

ให้แก่ผู้ฝากร่วมที่ยงัมีชีวิตอยูก็่ได้โดยผู้ฝากร่วมที่ยงัมีชีวิตอยู่จะต้องมาถอนเงิน หรือปิดบญัชีร่วมกบัผู้จดัการมรดก หรือทายาทของ

ผู้ตาย (แล้วแตก่รณี) เว้นแตธ่นาคารจะเห็นเป็นอยา่งอื่น 

7. ในกรณีที่ผู้ ฝากมอบหมายให้บุคคลอื่นมีอ านาจในการเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากแทนผู้ ฝากได้ หากปรากฏว่าผู้ ฝาก

ถึงแก่กรรมลง และทายาทของผู้ฝากมิได้แจ้งให้ธนาคารทราบเป็นหนงัสือ และธนาคารได้จ่ายเงินไปตามเง่ือนไขที่ให้ไว้กบัธนาคาร

แล้ว ผู้ฝากตกลงให้ถือว่าธนาคารได้จ่ายเงินไปโดยถกูต้องแล้ว จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ฝาก หรือทายาทของผู้ฝากแตอ่ยา่งใด 

8. การลงลายมือช่ือในเอกสารเก่ียวกบัการฝาก หรือถอนเงิน หรือการขอใช้บริการอื่น  ๆนัน้ จะต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขที่ให้ไว้กบัธนาคาร และ

เป็นไปตามตัวอย่างลายมือช่ือ ตรายาง และ/หรือดวงตรา (ถ้ามี) ของผู้ฝาก และ/หรือเจ้าของบญัชีร่วม แม้จะผิดเพีย้นตาม

ธรรมชาติจากลายมือช่ือที่ให้ไว้เป็นตวัอยา่งไปบ้าง แตไ่มม่ีเหตชุวนสงสยัก็ใช้ได้ โดยผู้ ฝากยอมรับวา่ธนาคารไม่มีข้อผกูพนัในอนั

ที่จะต้องตรวจสอบตรายาง ดวงตรา หรือตวัเขียนอย่างอื่นเก่ียวกับการลงนามที่นอกเหนือไปจากลายมือชื่อที่ผู้ ฝากให้ไว้  

กับธนาคาร กล่าวคือ ไม่ต้องตรวจสอบว่าเป็นตรายาง หรือดวงตราที่ได้จดทะเบียนไว้หรือไม ่

9. ในกรณีที่ผู้ฝากน าเช็คมาฝากเข้าบญัชีเงินฝาก ธนาคารจะจดัการเรียกเก็บเงินตามเช็คให้ตามวิธีการและภายในระยะเวลาตามปกติ

ประเพณี ที่ธนาคารพาณิชย์สว่นใหญ่ในประเทศไทยปฏิบตัิกนัอยู ่แตท่ัง้นี ้ในการเรียกเก็บเงินตามเช็คที่น าฝากนัน้ ไม่ว่าธนาคารจะ

ได้รับรองการน าเข้าบญัชีผู้ รับเงิน (Payee’s Account Credit) รับรองสลกัหลงั (Endorsement Confirmed หรือ Endorsement 

Guaranteed) หรือรับประกนัการใช้เงิน(Discharged Guaranteed) หรือไม่ก็ตาม หากปรากฏ ในภายหลงัว่าผู้ฝากไม่มีสิทธิในเช็ค

นัน้ หรือมีสิทธิแต่เพียงบกพร่อง เป็นเหตใุห้ธนาคารต้องรับผิดชอบใช้เงินให้แก่ผู้ เป็นเจ้าของเช็คอนัแท้จริงหรือผู้หนึ่งผู้ ใดไป ผู้ฝาก

จะต้องชดใช้เงินให้แก่ธนาคารตามจ านวนที่ธนาคารต้องเสียไปนัน้ พร้อมทัง้ ดอกเบีย้ในอตัราสงูสดุที่ธนาคารประกาศก าหนด 

ส าหรับลกูค้าที่ปฏิบตัิผิดเง่ือนไข หรือผิดนดัช าระหนี ้นบัแตว่นัท่ีธนาคารได้จ่ายเงินนัน้เป็นต้นไป 

ในกรณีที่เรียกเก็บแล้วไมไ่ด้เงินตามเช็คที่น ามาฝากนัน้ๆ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบ ในเวลาอนัสมควร และผู้ฝากจะต้องมา

ติดตอ่ขอรับเช็คคืนโดยเร็ว อยา่งไรก็ตาม ผู้ฝากมีหน้าที่ต้องติดตามว่าเช็คที่ฝากเรียกเก็บนัน้ สามารถเรียกเก็บเงินได้หรือไม่ ซึ่ง

ถ้าเรียกเก็บเงินไม่ได้ ผู้ฝากมีหน้าที่ติดตามขอรับเช็คนัน้คืน ในกรณีที่ผู้ฝากละเลยไม่มาติดต่อขอรับเช็คคืน หากเกิดความ

เสยีหายแตอ่ยา่งใด ผู้ฝากตกลงรับผิดชอบเองทัง้สิน้ 

10. ในกรณีที่ผู้ฝากน าเช็คต่างธนาคารมาฝากเข้าบญัชีเงินฝากเพื่อเรียกเก็บ ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับฝากเช็คต่างธนาคารที่มี

รอยขดู หรือลบข้อความ หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม ตดัทอน หรือเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ บนเช็ค และผู้ฝากจะต้องน าเช็คดงักลา่ว

ไปฝากเพื่อเรียกเก็บ ณ ธนาคารเจ้าของเช็คเอง 

11. ผู้ฝากตกลงช าระคา่บริการรักษาบญัชี และ/หรือคา่ธรรมเนียม คา่ใช้จ่ายต่างๆ อาทิเช่น (แต่ไม่จ ากดัอยู่เพียง) ค่าธรรมเนียมการ

ถอนเงินข้ามเขตส านกัหกับญัชี คา่ธรรมเนียมการโอนเงิน คา่ธรรมเนียมเช็คคืน โดยยินยอมให้หกัเงินดงักลา่วจากบญัชีเงินฝากได้ ตาม

เง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ที่ธนาคารก าหนด 
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12. ในกรณีผู้ฝากมีหนีส้นิที่ต้องช าระอยูก่บัธนาคาร ไมว่า่จะมีหลกัประกนัหรือไม่ก็ตาม ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิหกัเงินจากบญัชี

เงินฝากประเภทใดๆ ที่ผู้ฝากมีอยูก่บัธนาคาร หรือเงินซึง่อยูใ่นความครอบครองดแูล และ/หรือในอ านาจสัง่การของธนาคารไม่ว่า

ธนาคารจะได้รับฝากเงิน ได้การครอบครองดูแล และ/หรือได้อ านาจสัง่การนีม้าโดยทางใด เพื่อเข้าช าระหนี ้และ /หรือ ความ

รับผิดชอบของผู้ฝากได้ทนัทีโดยไมจ่ าต้องบอกกลา่ว  

13. ผูฝ้ากตกลงให้ธนาคารจดัสง่เอกสาร รายละเอียดเกี่ยวกบับญัชี หนงัสือ จดหมายติดต่อ ค าบอกกลา่วใดๆ ไปยงัสถานที่ที่ ผู้

ฝากแจ้งไว้กับธนาคารหรือที่อยู่ที่ผู้ ฝากแจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนงัสือครัง้หลงัสดุ หรือที่อยู่ตามเอกสารส าคัญของทาง

ราชการ ไมว่่าธนาคารจะสง่เอง หรือสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน ให้ถือว่าธนาคารได้สง่ให้แก่ผู้ฝากโดยชอบ

แล้ว ทัง้นี ้โดยไมค่ านงึถึงวา่จะมีผู้ รับไว้หรือไม ่และแม้หากสง่ให้ไมไ่ด้เพราะต าบลสถานที่ที่กลา่วเปลี่ยนแปลงไป หรือถกูรือ้ถอน

ไปโดยมิได้แจ้งการเปลี่ยนแปลง หรือรือ้ถอนนัน้เป็นหนงัสือให้ธนาคารทราบก็ดี หรือสง่ให้ไม่ได้เพราะหาไม่พบสถานที่ที่ระบไุว้

ก็ดี ให้ถือวา่ผู้ฝากได้รับและได้ทราบหนงัสอืติดตอ่ และ/หรือบอกกลา่วของธนาคารแล้วโดยชอบ 

14. การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขการเปิดและใช้บญัชีเงินฝาก 

14.1 หากเป็นการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขที่สง่ผลให้ผู้ฝากเกิดภาระหรือความเสีย่งที่เพิม่ขึน้ การเปลีย่นแปลงดงักลา่วจะมีผลเมื่อผู้

ฝากให้ความยินยอม 

14.2 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขอื่น ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดย

หากเป็นการเปลีย่นแปลงที่มีผลกระทบตอ่การใช้บริการของผู้ฝาก (เช่น การปรับคา่ธรรมเนียมการใช้บริการท่ีสอดคล้องกบั

ต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ การเปลีย่นแปลงช่องทางในการให้บริการ การเปลีย่นแปลงวนัครบก าหนดช าระหนี)้ ธนาคารจะสือ่สารหรือ

แจ้งข้อมลูอนัเป็นสาระส าคญัของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนให้ผู้ฝากทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั หรือระยะเวลาอื่น

ตามที่กฎหมายก าหนด 

14.3 หากมกีฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ก าหนดให้ธนาคารต้องด าเนินการเก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขไว้เป็นการเฉพาะเป็น

อยา่งอื่น ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารปฏิบตัิตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ดงักลา่วได้ 

15. การลา่ช้าหรืองดเว้นใด  ๆในการใช้สทิธิของธนาคารตามกฎหมาย ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขในค าขอฯ ฉบบันี ้ตลอดจนระเบียบต่างๆของ

ธนาคาร ไมถื่อวา่ธนาคารสละสทิธิหรือให้ความยินยอมในการผิดสญัญาของผู้ฝากแตป่ระการใด 

16. ในกรณีผู้ฝากใช้บญัชีเงินฝากนีเ้ป็นช่องทางในการกระท าที่ส่อไปในทางกระท าที่ผิดกฎหมาย หรือได้รับเงินจากการที่ผู้อื่นได้

กระท าการโอนเงินเข้าผิดบญัชี ผู้ฝากตกลงยินยอมให้สิทธิธนาคารสามารถด าเนินการระงับการให้บริการ หรือท าการอายดัเงิน

ฝากในบญัชีดงักลา่วได้ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

17. ในกรณีที่บญัชีมียอดคงเหลือเป็นลูกหนีธ้นาคาร หรือบญัชีเงินฝากถูกอายัดโดยค าสัง่ศาล หรือเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจตาม

กฎหมาย หรือผู้ฝากถึงแก่กรรม หรือบญัชีเงินฝากหรือผู้ฝากมีส่วนเก่ียวข้องกบัการกระท าผิดตามกฎหมาย หรือในกรณีอื่นที่

ธนาคารพิจารณาเห็นสมควรธนาคารจะปิดบญัชีโดยไมแ่จ้งให้ผู้ฝากทราบลว่งหน้าก็ได้ 

18. ในกรณีเอกสาร / ข้อมลู เก่ียวกบัการเปิดบญัชีของผู้ฝากที่ให้ไว้แก่ธนาคารนัน้ไมถ่กูต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ของ

ธนาคาร / หนว่ยงานท่ีมีอ านาจก ากบัดแูลธนาคาร / หน่วยงานของรัฐ ผู้ฝากมีหน้าที่น าสง่และ /หรือด าเนินการเก่ียวกบัเอกสาร/

ข้อมลูการเปิดบญัชีกับธนาคารให้ถกูต้องครบถ้วนโดยเร็ว หากไม่ด าเนินการผู้ฝากตกลงยินยอมให้สิทธิธนาคารสามารถระงับ

การฝากถอน โอนเงิน และ/หรือธุรกรรมทางการเงินต่างๆ เก่ียวกับบญัชีของผู้ฝากได้จนกว่าผู้ฝากจะได้ด าเนินการเก่ียวกับ

เอกสาร / ข้อมลู การเปิดบญัชีของผู้ฝาก ให้ถกูต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว 
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19. ผู้ฝากขอรับรองว่า ข้อมูลในใบค าขอเปิดบัญชีนีค้รบถ้วนและเป็นความจริง และผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคาร   (1) เก็บ/

รวบรวม/ใช้ข้อมลูของผู้ฝากที่มีอยู่กบัธนาคาร หรือที่ธนาคารได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหลง่อื่น ซึ่งรวมถึงข้อมลูเก่ียวกบับญัชีเงินฝาก 

สินเช่ือ ธุรกรรมต่างๆ เชือ้ชาติ เผ่าพนัธุ์ ความเห็นทางการเมือง/ลทัธิ/ศาสนา/ปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ  ประวตัิอาชญากรรม 

ข้อมูลสขุภาพ ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ใบหน้า เสียง ลายนิว้มือ ม่านตา ฯลฯ) และข้อมูลอื่นใด ซึ่งจะเรียกรวมว่า “ข้อมูล” โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ/การให้บริการ/การปฏิบตัิตามกฎหมายของธนาคาร การที่ธนาคารจ้ าง/มอบหมาย

บคุคลอื่นด าเนินการแทน ไม่ว่าเก่ียวกบังานเทคโนโลยีสารสนเทศ/งานติดต่อสื่อสาร/งานติดตามทวงถาม/งานอื่นใด  และเพื่อ

วตัถุประสงค์อื่นอนัชอบด้วยกฎหมาย (2) เปิดเผยข้อมูลให้แก่กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย/พนัธมิตรทางธุรกิจ/ผู้

ให้บริการภายนอก/ผู้ประมวลผลข้อมลู/ผู้สนใจจะเข้ารับโอนสิทธิ/ผู้ รับโอนสิทธิ/ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย หรือหน่วยงาน/องค์กร/

นิติบคุคลใด ๆ ที่มีสญัญาอยูก่บัธนาคาร และยินยอมให้ผู้ รับข้อมลูจากธนาคารดงักลา่วเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูต่อไป

ได้ตามวตัถปุระสงค์ที่ได้แจ้งไว้ต่อธนาคาร  (ทัง้นี ้ไม่รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อเสนอผลิตภณัฑ์ บริการ และ

ข้อเสนอพิเศษตา่งๆของผู้ รับข้อมลูจากธนาคาร) และ (3) สง่หรือโอนข้อมลูไปยงัต่างประเทศได้ ทัง้นี ้การให้ข้อมลูเพิ่มเติมของผู้

ฝากในภายหลังให้อยู่ภายใต้ข้อก าหนดนี ด้้วย และผู้ ฝากรับทราบว่า ผู้ ฝากสามารถติดต่อธนาคารผ่านช่ องทาง  

K-Contact Center โทร.02-8888888 

ทัง้นี ้ธนาคารจะไม่ท าการเก็บรวบรวม/ใช้ เปิดเผยข้อมลูที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงข้อมลู

ชีวภาพ (เช่น ใบหน้า เสียง ลายนิว้มือ ม่านตา ฯลฯ) หากผู้ฝากแสดงเจตนาโดยชดัแจ้งว่าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารด าเนินการ

ดงักลา่ว 

20. ข้อก าหนดและเงื่อนไขส าหรับเงนิฝากประเภทเงนิฝากทวีทรัพย์ 

20.1 ฝากจะต้องฝากในนามบคุคลธรรมดาคนเดียวเทา่นัน้ เว้นแตเ่ป็นบญัชีร่วมระหว่างสามี ภรรยา บิดา และ/หรือมารดากบั

บตุรผู้ เยาว์, บิดาและ/หรือมารดาเพื่อบตุรผู้ เยาว์ ทัง้นี ้ผู้ฝากต้องแจ้งเลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากรต่อธนาคารในวนัเปิด

บญัชีด้วย และจะมีบญัชีเงินฝากในนามเดียวกนัได้เพียงบญัชีเดียว  

ในกรณีที่มิใช่บคุคลตามวรรคแรก สามารถที่จะเปิดบญัชีเงินฝากทวีทรัพย์ได้ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขนี ้แต่จะไม่ได้

รับการยกเว้นภาษีในสว่นของดอกเบีย้ตามที่กรมสรรพากรก าหนด  

20.2 ผู้ฝากจะต้องน าเงินเข้าฝากในบญัชีเงินฝากทวีทรัพย์ ภายในวนัที่ครบก าหนดในแตล่ะเดือนติดตอ่กนั ไมน้่อยกวา่ 24 เดือน  

20.3 ผู้ฝากจะต้องน าเงินเข้าฝากในบญัชีเงินฝากทวีทรัพย์ เป็นจ านวนเงินเท่าๆ กนั ทกุเดือน โดยธนาคารให้บริการรับฝากขัน้

ต ่าตามที่ธนาคารก าหนด และสงูสดุไม่เกินเดือนละ 25,000.- บาท (สองหมื่นห้าพนับาทถ้วน) ทัง้นี ้รวมจ านวนเงินฝาก

ตลอดระยะเวลาการฝาก ทัง้สิน้ไมเ่กิน 600,000.- บาท (หกแสนบาทถ้วน)  

20.4 ในการน าฝาก ผู้ฝากสามารถฝากได้ทกุวนั ณ ส านกังานของธนาคารท่ีเปิดท าการ  

20.5 เมื่อผู้ฝากน าฝากตามก าหนด และตรงตามเง่ือนไขที่ตกลงครบถ้วนถกูต้อง ธนาคารจะจ่ายคืนเงินต้นพร้อมทัง้ดอกเบีย้ใน

อตัราเท่ากบัอตัราดอกเบีย้ที่ธนาคารประกาศก าหนด ณ วนัเปิดบญัชี โดยผู้ฝากสามารถปิดบญัชีและรับเงินต้นพร้อม

ดอกเบีย้ดงักลา่วได้ ณ สาขาที่เปิดบญัชี หรือสาขาอื่นตามระเบียบธนาคาร ในวนัที่ครบก าหนดระยะเวลาการฝากและ 

ผู้ฝากจะได้รับการยกเว้นภาษีในสว่นของดอกเบีย้  
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20.6 หากผู้ฝากขาดการน าฝาก หรือฝากไมค่รบตามจ านวนที่ก าหนด หรือฝากลา่ช้ากวา่ระยะเวลาที่ก าหนด หรือปิดบญัชีก่อน

ครบก าหนด หรือไมป่ฏิบตัิตามเง่ือนไข ไมว่า่กรณีใดๆ รวมกนัเกินกวา่ 2 ครัง้ ผู้ฝากจะไมไ่ด้รับอตัราดอกเบีย้เงินฝากตาม

อตัราของบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์และจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีในส่วนของดอกเบีย้ตามที่กรมสรรพากรก าหนด โดย

ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้เท่ากับอัตราดอกเบีย้ของเงินฝากออมทรัพย์ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดาตามประกาศของ

ธนาคารที่ใช้บงัคบัอยู่ ณ วนัเปิดบญัชี โดยค านวณดอกเบีย้นบัตัง้แต่วนัที่น าฝากครัง้แรกเป็นต้นไปพร้อมหกัภาษี  ณ  

ที่จ่ายตามที่กฎหมายก าหนด 

20.7 หากฝากครบก าหนดตามเง่ือนไขแล้ว ผู้ฝากยงัคงด ารงเงินฝากอยูต่อ่ไป หรือมีการน าเงินเข้าฝากเพิ่มเติมในบญัชีดงักลา่ว

อยู่ต่อไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ส าหรับจ านวนเงินที่ฝากต่อมาหลงัครบก าหนดระยะเวลาการฝากในอตัราดอกเบีย้  

ออมทรัพย์ (กรณีนีผู้้ฝากจะไมไ่ด้รับยกเว้นภาษีดอกเบีย้เงินฝากที่ได้รับหลงัจากครบระยะเวลา)  

20.8 ผู้ฝากจะโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที่ที่มีอยู่เก่ียวกับบญัชีเงินฝากทวีทรัพย์นีใ้ห้กับผู้อื่น และ/หรือน าไปเป็นประกันภาระ

ผกูพนัใดๆ ไมไ่ด้โดยเด็ดขาด เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมจากธนาคารก่อน  

20.9 หากผู้ ฝากถึงแก่กรรมก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบีย้  

ออมทรัพย์ปกติ จนกวา่ทายาทจะมารับเงินฝากไปจากธนาคาร และไม่ได้รับการยกเว้นภาษีในสว่นของดอกเบีย้ในกรณี  

ที่กล่าวตามวรรคแรก หากปรากฏว่ามีการน าเงินเข้าฝากในบญัชี ตามเง่ือนไขและก าหนดระยะเวลาที่ได้ตกลงไว้เดิม 

ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ในอตัราตามที่ได้ตกลงไว้ แตจ่ะไมไ่ด้รับยกเว้นภาษีในสว่นของดอกเบีย้  

20.10 ในกรณีที่ธนาคารได้ยกเว้นการหกัภาษี ณ ที่จ่ายจากดอกเบีย้ในบญัชีของผู้ ฝากไปแล้ว หากปรากฏว่าการฝากเงิน  

ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่กรมสรรพากรก าหนด ไม่ว่าประการใดๆ ก็ตาม เป็นเหตุให้ธนาคารต้องน าส่งภาษีส่วนที่มิได้  

ท าการหกัไว้ พร้อมทัง้เงินเพิ่มตามที่กรมสรรพากรก าหนด ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของ  

ผู้ฝากที่มีอยูก่บัธนาคารไมว่า่ประเภทใดได้ทนัที โดยไมจ่ าต้องแจ้งให้แก่ผู้ฝากอีก  

20.11 การเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขข้างต้น จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้จาก

ดอกเบีย้ในบัญชี ดงักล่าว ซึ่งธนาคารจะหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กรมสรรพากรก าหนด และหากเงินฝากในบัญชีใด  

มีการฝากไมค่รบ 24 เดือน จะได้รับ ดอกเบีย้ในอตัราเทา่กบัอตัราดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคาร  

 


