
 

 

ท่ี อ 026/2565 

ประกาศ 

ตารางที่ 1 อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 

เริ่มใชต้ั้งแตว่นัที่ 3 ตลุาคม 2565 

หน่วย : รอ้ยละต่อปี 

ประเภทเงินฝาก 

ประเภทลูกคา้ 

บุคคล 

ธรรมดา 

นิติบุคคล 

(1) 

นิติบุคคล 

(2) 

โรงพยาบาล/

สถานศึกษา/

หน่วยงาน

ราชการ 

สถาบนั 

การเงิน 
กองทุน 

นิติบุคคล 

พิเศษ 

(1) 

นิติบุคคล

พิเศษ 

(2) 

ผูมี้ถิ่น

ฐานอยู่

นอก

ประเทศ 

1. เงินฝากกระแสรายวนั 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

อตัรา

ดอกเบี้ ย

เท่ากบั 

ผูม้ีถ่ินท่ี

อยูใ่น

ประเทศ 

ตาม

ประเภท

ลูกคา้ท่ี 

แสดงไวใ้น

ตาราง 

ของ 

ประกาศน้ี 

2. เงินฝากกระแสรายวนัอิเล็กทรอนิกส ์(K-eCurrent) 

    (โปรดดูเงื่อนไขตามขอ้ 14) 

0.000 

 
 

3. เงินฝากออมทรพัย ์         

     วงเงิน น้อยกว่า  1.0 ลา้นบาท  

     วงเงิน ตั้งแต่ 1.0 ลา้นบาท  แต่ไม่ถึง 50.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน ตั้งแต่ 50.0 ลา้นบาท  แต่ไม่ถึง 100.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน ตั้งแต่ 100.0 ลา้นบาท  ขึ้ นไป 

0.250 

0.250 

0.250 

0.250 

0.150 

0.150 

0.200 

0.200 

0.250 

0.250 

0.250 

0.250 

0.150 

0.150 

0.200 

0.200 

0.150 

0.150 

0.200 

0.200 

0.150 

0.150 

0.200 

0.200 

0.150 

0.150 

0.200 

0.200 

0.150 

0.150 

0.200 

0.200 

     เงินฝากออมทรพัย ์ 

(ส าหรบัลูกคา้ท่ีใชบ้ญัชีเงินฝากเป็นหลกัประกนั หรือ

ใชเ้ป็นอตัราดอกเบี้ ยอา้งอิงเงินใหส้ินเชื่อ) 

0.250 0.150 0.250 0.150 0.150 0.150  

4. เงินฝากออมทรพัยอ์ิเล็กทรอนิกส ์(K-eSavings) 

       วงเงิน ไม่เกิน 1 แสนบาท 

       วงเงิน ส่วนท่ีเกิน 1 แสนบาท ขึ้ นไป 

    (โปรดดูเงื่อนไขตามขอ้ 15) 

 

1.500 

0.500 
 

5. เงินฝาก LINE BK 

    (โปรดดูเงื่อนไขตามขอ้ 16) 

0.500 
 

6. เงินออมดอกพิเศษ LINE BK 

      ระยะเวลาฝาก 6 เดือน 

       วงเงิน ไม่เกิน 5 แสนบาท 

      (ส่วนท่ีเกิน 5 แสนบาท ขึ้ นไป ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ ย)  

    (โปรดดูเงื่อนไขตามขอ้ 17) 

 

 

1.000 

 

 

      ระยะเวลาฝาก 12 เดือน 

       วงเงิน ไม่เกิน 5 แสนบาท 

      (ส่วนท่ีเกิน 5 แสนบาท ขึ้ นไป ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ ย) 

    (โปรดดูเงื่อนไขตามขอ้ 17) 

 

1.500 

 
 

7. เงินฝากพื้ นฐาน (Basic Banking Account) 

    (โปรดดูเงื่อนไขตามขอ้ 18) 

0.250 
 

 

 

 

 

-/2/- เงินฝากออมทรพัย ์



 

 

ท่ี อ 026/2565 

 หน่วย : รอ้ยละต่อปี 

ประเภทเงินฝาก 

ประเภทลูกคา้ 

บุคคล 

ธรรมดา 

นิติบุคคล 

(1) 

นิติบุคคล 

(2) 

โรงพยาบาล/

สถานศึกษา/

หน่วยงาน

ราชการ 

สถาบนั 

การเงิน 
กองทุน 

นิติบุคคล

พิเศษ 

(1) 

นิติบุคคล

พิเศษ 

(2) 

ผูมี้ถิ่นฐาน

อยูน่อก

ประเทศ 

8. เงินฝากออมทรพัย ์ส าหรบันิติบุคคลพิเศษ                      

     ฝากตั้งแต่ 7 วันขึ้ นไป 

     วงเงิน ตั้งแต่   50.0 ลา้นบาท  แต่ไม่ถึง 100.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน ตั้งแต่ 100.0 ลา้นบาท  แต่ไม่ถึง 500.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน ตั้งแต่ 500.0 ลา้นบาท  ขึ้ นไป  

0.250 

0.250 

0.250  

อตัรา

ดอกเบี้ ย

เท่ากบั 

ผูม้ีถ่ินท่ี

อยูใ่น

ประเทศ 

ตาม

ประเภท

ลูกคา้ท่ี 

แสดงไวใ้น

ตาราง 

ของ

ประกาศน้ี 

    ฝากตั้งแต่ 14 วนัขึ้ นไป 

     วงเงิน ตั้งแต่   50.0 ลา้นบาท  แต่ไม่ถึง 100.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน ตั้งแต่ 100.0 ลา้นบาท  แต่ไม่ถึง 500.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน ตั้งแต่ 500.0 ลา้นบาท  ขึ้ นไป  

0.250 

0.250 

0.250  

     ฝากตั้งแต่ 30 วันขึ้ นไป 
     วงเงิน ตั้งแต่   50.0 ลา้นบาท  แต่ไม่ถึง 100.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน ตั้งแต่ 100.0 ลา้นบาท  แต่ไม่ถึง 500.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน ตั้งแต่ 500.0 ลา้นบาท  ขึ้ นไป  

0.250 

0.250 

0.250  

9. เงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ  1 
 

0.200 
 

10. เงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ  2 
 

0.300 
 

11. เงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ  3 
 

0.300 
 

12. เงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ  4 
 

0.200 
 

13. เงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ  5  0.250  

14. เงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ  6  0.250  

15. เงินฝากประจ าประเภทระบุวนั  

   ส าหรบันิติบุคคลพิเศษ 

   ระยะเวลาฝาก 7 – 14 วนั 

     วงเงิน ตั้งแต่   10.0 ลา้นบาท  แต่ไม่ถึง   50.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน ตั้งแต่   50.0 ลา้นบาท  แต่ไม่ถึง 100.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน ตั้งแต่ 100.0 ลา้นบาท  ขึ้ นไป 
 

0.300 

0.300 

0.300  

    ระยะเวลาฝาก 15 – 30 วนั 

     วงเงิน ตั้งแต่   10.0 ลา้นบาท  แต่ไม่ถึง   50.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน ตั้งแต่   50.0 ลา้นบาท  แต่ไม่ถึง 100.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน ตั้งแต่ 100.0 ลา้นบาท  ขึ้ นไป 
 

0.300 

0.300 

0.300  

    ระยะเวลาฝาก 31 – 60 วนั 

     วงเงิน ตั้งแต่   10.0 ลา้นบาท  แต่ไม่ถึง   50.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน ตั้งแต่   50.0 ลา้นบาท  แต่ไม่ถึง 100.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน ตั้งแต่ 100.0 ลา้นบาท  ขึ้ นไป 

 0.300 

0.300 

0.300 

 

 

 

 

 

-/3/-ระยะเวลาฝาก 



 

 

ท่ี อ 026/2565 

หน่วย : รอ้ยละต่อปี 

ประเภทเงินฝาก 

ประเภทลูกคา้ 

บุคคล 

ธรรมดา 

นิติบุคคล 

(1) 

นิติบุคคล 

(2) 

โรงพยาบาล/

สถานศึกษา/

หน่วยงาน

ราชการ 

สถาบนั 

การเงิน 
กองทุน 

นิติบุคคล 

พิเศษ 

(1) 

นิติบุคคล

พิเศษ 

(2) 

ผูมี้ถิ่น

ฐานอยู่

นอก

ประเทศ 

    ระยะเวลาฝาก 61 – 90 วนั 

     วงเงิน ตั้งแต่   10.0 ลา้นบาท  แต่ไม่ถึง   50.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน ตั้งแต่   50.0 ลา้นบาท  แต่ไม่ถึง 100.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน ตั้งแต่ 100.0 ลา้นบาท  ขึ้ นไป 

 
0.300 

0.300 

0.300 

 

อตัรา

ดอกเบี้ ย

เท่ากบั 

ผูม้ีถ่ินท่ี

อยูใ่น

ประเทศ 

ตาม

ประเภท

ลูกคา้ท่ี 

แสดงไวใ้น

ตาราง 

ของ 

ประกาศน้ี 

    ระยะเวลาฝาก 91 – 120 วนั 

     วงเงิน ตั้งแต่   10.0 ลา้นบาท  แต่ไม่ถึง   50.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน ตั้งแต่   50.0 ลา้นบาท  แต่ไม่ถึง 100.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน ตั้งแต่ 100.0 ลา้นบาท  ขึ้ นไป 

 

 

0.300 

0.300 

0.350 

 

    ระยะเวลาฝาก 121 – 182 วนั 

     วงเงิน ตั้งแต่   10.0 ลา้นบาท  แต่ไม่ถึง   50.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน ตั้งแต่   50.0 ลา้นบาท  แต่ไม่ถึง 100.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน ตั้งแต่ 100.0 ลา้นบาท  ขึ้ นไป 

 

 

0.300 

0.300 

0.350 

 

16. เงินฝากประจ า 3 เดือน 

     วงเงิน น้อยกว่า 10.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน ตั้งแต่   10.0 ลา้นบาท แต่ไม่ถึง   30.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน ตั้งแต่   30.0 ลา้นบาท แต่ไม่ถึง   50.0 ลา้นบาท    

     วงเงิน ตั้งแต่   50.0 ลา้นบาท แต่ไม่ถึง 500.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน ตั้งแต่ 500.0 ลา้นบาท ขึ้ นไป 

 

0.420 

0.470 

0.470 

0.470 

0.470 

 

0.300 

0.300 

0.300 

0.300 

0.300 

 

0.420 

0.470 

0.470 

0.470 

0.470 

 

0.300 

0.300 

0.300 

0.300 

0.300 

 

0.300 

0.300 

0.300 

0.300 

0.300 

 

0.300 

0.300 

0.300 

0.300 

0.300 

 

0.350 

0.350 

0.350 

0.350 

0.350 

 

0.400 

0.400 

0.400 

0.400 

0.400 

    เงินฝากประจ า 6 เดือน 

     วงเงิน น้อยกว่า  10.0 ลา้นบาท 
     วงเงิน  ตั้งแต่   10.0 ลา้นบาท แต่ไม่ถึง    30.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน  ตั้งแต่   30.0 ลา้นบาท แต่ไม่ถึง    50.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน  ตั้งแต่   50.0 ลา้นบาท แต่ไม่ถึง  100.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน ตั้งแต่ 100.0 ลา้นบาท ขึ้ นไป 

 

0.500 

0.550 

0.550 

0.550 

0.550 

 

0.350 

0.350 

0.350 

0.350 

0.350 

 

0.500 

0.550 

0.550 

0.550 

0.550 

 

0.350 

0.350 

0.350 

0.350 

0.350 

 

0.350 

0.350 

0.350 

0.350 

0.350 

 

0.350 

0.350 

0.350 

0.350 

0.350 

 

0.400 

0.400 

0.400 

0.400 

0.400 

 

0.450 

0.450 

0.450 

0.450 

0.450 

    เงินฝากประจ า 12 เดือน 

     วงเงิน น้อยกว่า  10.0 ลา้นบาท 
     วงเงิน  ตั้งแต่   10.0 ลา้นบาท แต่ไม่ถึง    30.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน  ตั้งแต่   30.0 ลา้นบาท แต่ไม่ถึง    50.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน ตั้งแต่    50.0 ลา้นบาท แต่ไม่ถึง 1,000.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน ตั้งแต่ 1,000.0 ลา้นบาท ขึ้ นไป 

 

0.600 

0.700 

0.700 

0.700 

0.700 

 

0.400 

0.400 

0.400 

0.400 

0.400 

 

0.600 

0.700 

0.700 

0.700 

0.700 

 

0.400 

0.400 

0.400 

0.400 

0.400 

 

0.400 

0.400 

0.400 

0.400 

0.400 

 

0.400 

0.400 

0.400 

0.400 

0.400 

 

0.450 

0.450 

0.450 

0.450 

0.450 

 

0.750 

0.750 

0.750 

0.750 

0.750 

    เงินฝากประจ า 24 เดือน  

     วงเงิน น้อยกว่า  10.0 ลา้นบาท 
     วงเงิน  ตั้งแต่   10.0 ลา้นบาท แต่ไม่ถึง    30.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน  ตั้งแต่   30.0 ลา้นบาท แต่ไม่ถึง    50.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน ตั้งแต่    50.0 ลา้นบาท แต่ไม่ถึง 1,000.0 ลา้นบาท     

     วงเงิน ตั้งแต่ 1,000.0 ลา้นบาท ขึ้ นไป 

 

0.850 
0.850 
0.850 
0.850 
0.850 

0.500 

0.500 

0.500 

0.500 

0.500 

 

0.850 
0.850 
0.850 
0.850 
0.850 

0.500 

0.500 

0.500 

0.500 

0.500 

0.500 

0.500 

0.500 

0.500 

0.500 

0.500 

0.500 

0.500 

0.500 

0.500 

0.550 

0.550 

0.550 

0.550 

0.550 

 

 

 
 
 
 

-/4/-เงินฝากประจ า 



 

 

ท่ี อ 026/2565 

หน่วย : รอ้ยละต่อปี 

ประเภทเงินฝาก 

ประเภทลูกคา้ 

บุคคล 

ธรรมดา 

นิติบุคคล 

(1) 

นิติบุคคล 

(2) 

โรงพยาบาล/

สถานศึกษา/

หน่วยงาน

ราชการ 

สถาบนั 

การเงิน 
กองทุน 

นิติบุคคล 

พิเศษ 

(1) 

นิติบุคคล

พิเศษ 

(2) 

ผูมี้ถิ่น

ฐานอยู่

นอก

ประเทศ 

    เงินฝากประจ า 36 เดือน 

     วงเงิน น้อยกว่า  10.0 ลา้นบาท 
     วงเงิน  ตั้งแต่   10.0 ลา้นบาท แต่ไม่ถึง    30.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน  ตั้งแต่   30.0 ลา้นบาท แต่ไม่ถึง    50.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน ตั้งแต่    50.0 ลา้นบาท แต่ไม่ถึง 1,000.0 ลา้นบาท     

     วงเงิน ตั้งแต่ 1,000.0 ลา้นบาท ขึ้ นไป 

  

1.150 

1.150 

1.150 

1.150 

1.150 

 

0.550 

0.550 

0.550 

0.550 

0.550 

 

1.150 

1.150 

1.150 

1.150 

1.150 

 

0.550 

0.550 

0.550 

0.550 

0.550 

 

0.550 

0.550 

0.550 

0.550 

0.550 

 

0.550 

0.550 

0.550 

0.550 

0.550 

 

0.600 

0.600 

0.600 

0.600 

0.600 

 

 
อตัรา

ดอกเบี้ ย

เท่ากบั 

ผูม้ีถ่ินท่ี

อยูใ่น

ประเทศ 

ตาม

ประเภท

ลูกคา้ท่ี 

แสดงไวใ้น

ตาราง 

ของ 

ประกาศน้ี 

 

17. เงินฝากคล่องตวั ครอบครวัอุ่นใจ  

       วงเงิน  ตั้งแต่ 0.009 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน  1.0  ลา้นบาท 

 (โปรดดูเงื่อนไขตามขอ้ 22)   
0.550 

 

 

18. เงินฝากประจ าซูเปอร ์ซีเนียร ์

       วงเงิน ตั้งแต่ 0.1 ลา้นบาท  แต่ไม่เกิน  3.0 ลา้นบาท 

       (โปรดดูเงื่อนไขตามขอ้ 23) 

1.000 

 

 

 

    

 

19. เงินฝากประจ าพิเศษ 15 เดือน    

       วงเงิน ตั้งแต่ 0.2 ลา้นบาท ขึ้ นไป 

       (โปรดดูเงื่อนไขตามขอ้ 24)                

0.850 

 

20. เงินฝากทวีทรพัย ์24 เดือน 

       วงเงิน  500 - 25,000 บาท 

      (โปรดดูเงื่อนไขตามขอ้ 28)            

  

1.550 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-/5/-เงื่อนไข 



 

 

ท่ี อ 026/2565 

เง่ือนไขตา่งๆ ในการจา่ยดอกเบี้ ย 
1. นิติบุคคล (1) หมายถึง นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนหรือจดัตั้งถูกตอ้งตามกฎหมาย เช่น บริษัทจ ากดั บริษัทมหาชนจ ากดั หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 

หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล สมาคม เป็นตน้                                                   

2. นิติบุคคล (2) หมายถึง วดั มูลนิธิ และสภากาชาดไทย 

3. โรงพยาบาล/สถานศึกษา/หน่วยงานราชการ หมายถึง โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันกวดวิชา (ทั้งของรัฐบาลและเอกชน 

รวมถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งกับโรงพยาบาล หรือสถานศึกษาน้ันๆ) หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานทูตต่างประเทศ และองค์การ

ระหว่างประเทศท่ีตั้งอยู่ในประเทศไทย 

4. สถาบนัการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลท่ีด าเนินการคลา้ยสถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย ์

บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ โรงรบัจ าน า สหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัย ์เป็นตน้ 

5. กองทุน หมายถึง กองทุนรวม กองทุนส ารองเลี้ ยงชีพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญ กองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน กองทุนต่างๆ 

บริษัทประกนัชีวิต  และบริษัทประกนัภยั 

6. นิติบุคคลพิเศษ (1) หมายถึง นิติบุคคลท่ีใชผ้ลิตภัณฑ์ของธนาคาร และไดน้ าเงินเขา้ฝากในบัญชีเป็นจ านวนเงินตามวงเงินท่ีก าหนดไวใ้น

ตารางขา้งตน้ โดยอตัราดอกเบี้ ยดังกล่าวขา้งตน้ตอ้งไดร้บัอนุมัติจากผูม้ีอ านาจของธนาคารเท่าน้ัน และจะก าหนดใหเ้ป็นอตัราดอกเบี้ ยคงท่ี

ตลอดระยะเวลาฝากหรือไม่ก็ได ้ หรือเปลี่ยนแปลงขึ้ นลงตามประกาศอตัราดอกเบี้ ยของธนาคารหรือไม่ก็ได ้

ทั้งน้ี ส าหรบับญัชีเงินฝากออมทรพัย ์ลูกคา้ตอ้งฝากเงินจ านวนดงักล่าวไวต้ามระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนด หรือไม่น้อยกว่า 7 วนั 14 วนั หรือ 

30 วนั ตามประเภทเงินฝากท่ีไดร้บัอนุมติั โดยภายในระยะเวลาดงักล่าว ยอดคงเหลือ ณ สิ้ นวนั ตอ้งมีจ านวนเงินไม่น้อยกว่าวงเงินฝากท่ีไดร้บั

อนุมติัจากทางธนาคาร เวน้แต่มีขอ้ตกลงกบัธนาคารเป็นกรณีพิเศษ   

7. นิติบุคคลพิเศษ (2) หมายถึง สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ ท่ีท าขอ้ตกลงสมัครใชบ้ริการทางการเงินแบบครบวงจร รวมไปถึง

บริการบัตรเดบิตร่วมกับธนาคารส าหรับนิสิต นักศึกษา หรือ ลูกจา้งของสถาบันการศึกษาน้ันๆ ภายใน 31 ตุลาคม 2565 และมีการใช้

บริการกองทุนส่วนบุคคลกับบริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ซึ่งไดน้ าเงินเขา้ฝากในบัญชีเป็น

จ านวนเงินตามวงเงินท่ีก าหนดไวใ้นตารางขา้งตน้ โดยอตัราดอกเบี้ ยดงักล่าวขา้งตน้ตอ้งไดร้บัอนุมติัจากผูม้ีอ านาจของธนาคารเท่าน้ัน 

8. ค าว่า “วงเงิน” กรณีประเภทเงินฝากประจ า ใหห้มายถึง จ านวนเงินท่ีน าเขา้ฝากในแต่ละครั้ง หรือจ านวนเงินฝากท่ีต่ออายุการฝาก 

9. ส าหรบัเงินฝากประเภทเงินฝากประจ าทุกประเภทท่ีครบก าหนดระยะเวลาการฝากแลว้ใหถื้อว่าสญัญาการฝากคราวน้ันสิ้ นสุดลง  ถา้ผูฝ้ากไม่

มาถอนคืนหรือไม่มีค าสัง่เป็นอย่างอื่น ใหถื้อว่าผูฝ้ากตกลงใหเ้ร่ิมตน้การฝากเงินใหม่โดยมีก าหนดระยะเวลาเท่าระยะเวลาการฝากเดิมเป็น

คราว ๆ ไป โดยแต่ละคราวมีอายุการฝากเท่ากบัระยะเวลาการฝากเดิม เวน้แต่ธนาคารจะไดก้ าหนดเงื่อนไขไวใ้นแต่ละประเภทเงินฝากเป็น

การเฉพาะ 

10. ส าหรบัลูกคา้ท่ีไดใ้ชบ้ริการกบัธนาคารหลายผลิตภณัฑห์รือมีขอ้ตกลงกบัธนาคารเป็นกรณีพิเศษ ธนาคารอาจจะพิจารณารวมจ านวนเงินฝาก

ของลูกคา้เป็นวงเงินเดียวกนัหรือผูฝ้ากกลุ่มเดียวกนัตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะได ้

11. ธนาคารจะรบัฝากตามระยะเวลาการฝากท่ีก าหนดไวใ้นตารางอตัราดอกเบี้ ยเงินฝากน้ีเท่าน้ัน 

12. บญัชีเงินบาทของบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยู่นอกประเทศ (Non-Resident Baht Account : NRBA) และ บญัชีเงินบาทของบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูน่อกประเทศ

เพื่อการลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละตราสารทางการเงินอื่น (Non-Resident Baht Account for Securities : NRBS) ซึ่งจะตอ้งมีการปฏิบัติใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน มีเงื่อนไขดงัน้ี 

12.1 เงินฝากกระแสรายวนัและเงินฝากออมทรพัย ์ไม่จ่ายดอกเบี้ ย  

12.2 เงินฝากประจ า ไม่รบัฝาก  

13. เงินฝากออมทรพัย ์ธนาคารแบ่งจ่ายดอกเบี้ ยปีละ 2 ครั้ง โดยจ่ายดอกเบี้ ยพรอ้มหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (ถา้มี) ภายในเดือนมิถุนายนและเดือน

ธนัวาคมของทุกปี 

14. เงินฝากกระแสรายวนัอิเล็กทรอนิกส ์มีเงื่อนไขดงัน้ี 

14.1 เงินฝากกระแสรายวนัอิเล็กทรอนิกส ์เป็นบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนั 

14.2 รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทย อายุตั้ งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้ นไป ท่ีได้รับค าเชิญจากธนาคารผ่านทาง SMS หรือ 

Notification จาก K PLUS หรือผ่านช่องทางตามท่ีธนาคารก าหนด 

14.3 ผูเ้ปิดบญัชีเงินฝากตอ้งเป็นผูท่ี้ใชบ้ริการ K PLUS (ธนาคารบนมือถือกสิกรไทย) 

 

 

 

-/6/-การเปิดบญัชี 



 

 

ท่ี อ 026/2565 

เง่ือนไขตา่งๆ ในการจา่ยดอกเบี้ ย (ตอ่) 

14.4 การเปิดบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัอิเล็กทรอนิกส ์

14.4.1 เปิดบญัชีเงินฝากผ่านช่องทางบริการ K PLUS เท่าน้ัน  

14.4.2 ชื่อบญัชีเงินฝากจะตอ้งตรงกบัชื่อผูใ้ชบ้ริการ K PLUS 

14.4.3 ไม่รบัเปิดบญัชีชื่อร่วม และไม่อนุญาตใหใ้ชช้ื่ออ่ืนหรือนามแฝงหรือใหผู้อ้ื่นเป็นผูร้บัผลประโยชน์จากบญัชีน้ี  

14.4.4 ไม่มีจ านวนเงินขั้นต า่ในการเปิดบญัชี 

14.5 บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัอิเล็กทรอนิกสไ์ม่จ่ายดอกเบี้ ย 

14.6 บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัอิเล็กทรอนิกสส์ามารถท ารายการฝากผ่านทุกช่องทางการใหบ้ริการของธนาคาร 

14.7 ผูฝ้ากสามารถถอนเงินสดหรือโอนเงินได ้ดงัน้ี 

14.7.1 โอนเงินจากบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัอิเล็กทรอนิกสผ์่านบริการ K PLUS ไปยงับญัชีเงินฝากบญัชีอื่น 

14.7.2 การถอนเงินสดหรือโอนเงิน โดยใชบ้ตัรเอทีเอ็ม/บตัรเดบิต ผ่านเคร่ือง ATM  

14.7.3 การถอนเงินสดโดยใช ้QR Code บน K PLUS ผ่านตู ้ATM หรือ สาขาของธนาคาร หรือท่ีจุดบริการเคแบงค ์เซอรวิ์ส 

14.8 ผูฝ้ากสามารถขอปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวนัอิเล็กทรอนิกส์ไดท่ี้ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา โดยผูฝ้ากตอ้งด าเนินการช าระยอด

เงินกูค้งคา้งและดอกเบี้ ยใหแ้ลว้เสร็จก่อน จึงจะด าเนินการปิดบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัอิเล็กทรอนิกสไ์ด ้ทั้งน้ีหากมีเงินฝากคงเหลือ

ในบัญชีผูฝ้ากจะตอ้งโอนเงินคงเหลือทั้งหมดท่ีมีอยู่ในบัญชีเงินฝากกระแสรายวนัอิเล็กทรอนิกส ์ณ วนัท ารายการขอปิดบัญชีเงินฝาก

กระแสรายวนัอิเล็กทรอนิกส ์ออกไปยงับญัชีเงินฝากอื่น (ของผูฝ้ากเองหรือบุคคลอ่ืนก็ได)้ ก่อน 

14.9 ผูฝ้ากจะไดร้บัรายการเดินบญัชีผ่าน email ท่ีผูฝ้ากไดใ้หข้อ้มูลไวก้บัธนาคาร 

14.10 ไม่มีบริการออกเช็คผ่านบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัอิเล็กทรอนิกส ์

15. เงินฝากออมทรพัยอ์ิเล็กทรอนิกส ์มีเงื่อนไขดงัน้ี 

15.1 เงินฝากออมทรพัยอ์ิเล็กทรอนิกส ์เป็นบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัยแ์บบไม่มีสมุดคู่ฝาก 

15.2 รบัฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาท่ีมสีญัชาติไทย อายุตั้งแต่ 12 ปีบริบูรณ์ขึ้ นไป  

15.3 ผู้เปิดบัญชีเงินฝากต้องเป็นผู้ท่ีใชบ้ริการ K PLUS (ธนาคารบนมือถือกสิกรไทย) หรือ MAKE by KBank หรือแอปพลิเคชันอื่นท่ี

ธนาคารใหบ้ริการ 

15.4 การเปิดบญัชีเงินฝากออมทรพัยอ์ิเล็กทรอนิกส ์

15.4.1 ช่องทางการเปิดบญัชีเงินฝาก 

15.4.1.1 ผูฝ้ากท่ีเปิดบญัชีแรก พรอ้มสมคัรบริการ K PLUS หรือ MAKE by KBank หรือแอปพลิเคชนัอื่นท่ีธนาคารใหบ้ริการ

ตอ้งพิสูจน์ตัวตนท่ีสาขาของธนาคารหรือจุดบริการยืนยนัตัวตน (K CHECK ID) ท่ีธนาคารก าหนด หรือผ่านระบบ

และแพลตฟอรม์ของ NDID  

15.4.1.2 ผูฝ้ากท่ีใชบ้ริการ K PLUS อยูแ่ลว้สามารถเปิดบญัชีเพิ่มผ่าน K PLUS หรือแอปพลิเคชนัอื่นท่ีธนาคารใหบ้ริการ 

15.4.2 ชื่อบญัชีเงินฝากจะตอ้งตรงกบัชื่อผูใ้ชบ้ริการ K PLUS หรือหากเปิดบญัชีผ่านแอปพลิเคชนัอื่นท่ีธนาคารใหบ้ริการ ชื่อบญัชี 

  เงินฝากจะตอ้งตรงกบัชื่อผูใ้ชบ้ริการแอปพลิเคชนัน้ันๆ 

15.4.3 ไม่รบัเปิดบญัชีชื่อร่วม และไม่อนุญาตใหใ้ชช้ื่ออ่ืนหรือนามแฝงหรือใหผู้อ้ื่นเป็นผูร้บัผลประโยชน์จากบญัชีน้ี 

15.4.4 ไม่มีจ านวนเงินขั้นต า่ในการเปิดบญัชี 
15.4.5 ผูฝ้ากสามารถเปิดบญัชีผ่าน K PLUS ไดสู้งสุด 5 บญัชีต่อ 1 คน หรือเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารก าหนด 

15.5 บญัชีเงินฝากออมทรพัยอ์ิเล็กทรอนิกสส์ามารถท ารายการฝากผ่านทุกช่องทางการใหบ้ริการของธนาคาร 

15.6 ผูฝ้ากสามารถโอนเงินหรือถอนเงินสดได ้ดงัน้ี 

15.6.1 โอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรพัยอ์ิเล็กทรอนิกสผ์่านบริการ K PLUS หรือแอปพลิเคชนัอื่นท่ีธนาคารใหบ้ริการ ไปยงับัญชี 

  เงินฝากบัญชีอื่น 

15.6.2 การถอนเงินสดหรือโอนเงิน โดยใชบ้ตัรเอทีเอ็ม/บตัรเดบิต ผ่านตู ้ATM (เฉพาะบญัชีเงินฝากท่ีเปิดผ่านช่องทางบริการ  

  K PLUS เท่าน้ัน) 

15.6.3 การถอนเงินสด ดว้ย QR Code บน K PLUS ผ่านตู ้ATM หรือสาขาของธนาคาร หรือท่ีจุดบริการเคแบงก ์เซอรวิ์ส 

15.6.4 การถอนเงินสด ดว้ย QR Code บน แอปพลิเคชนัอื่นท่ีธนาคารใหบ้ริการ ผ่านตู ้ATM ของธนาคาร 

 

 

-/7/-ธนาคาร 



 

 

ท่ี อ 026/2565 

เง่ือนไขตา่งๆ ในการจา่ยดอกเบี้ ย (ตอ่) 

15.7 ธนาคารแบ่งจ่ายดอกเบี้ ยปีละ 2 ครั้ง โดยจ่ายดอกเบี้ ยพรอ้มหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (ถา้มี) ภายในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของ

ทุกปี  

15.8 การปิดบญัชีเงินฝากออมทรพัยอ์ิเล็กทรอนิกส ์ผูฝ้ากตอ้งปิดผ่านช่องทางบริการ K PLUS หรือ MAKE by KBank หรือแอปพลิเคชนัอื่น

ท่ีธนาคารใหบ้ริการ ตามเงื่อนไขท่ีธนาคารก าหนด 

15.9 สูตรในการค านวณดอกเบี้ ยเงินฝากออมทรพัยอ์ิเล็กทรอนิกส ์ณ สิ้ นวนั (1 วนั) 

อตัราดอกเบี้ ยเฉลี่ยต่อปี      = [
(ยอดเงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 1 แสนบาท X 

1.50

100
) + (ยอดเงินฝากส่วนที่เกิน 1 แสนบาท X 

0.50

100
)

ยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้ นวนั
]  X 100 

 

จ านวนดอกเบี้ ยท่ีไดร้บัต่อวนั   =   เงินตน้ x อตัราดอกเบี้ ยเฉลี่ยต่อปี  x  1 
                                  100                365 

15.10 การค านวณดอกเบี้ ย การจ่ายดอกเบี้ ย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ/หรือ วิธีปฏิบัติใด ๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากนอกเหนือจากเงื่อนไข

ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ผูฝ้ากตอ้งปฎิบติัตามเงื่อนไขท่ีธนาคารก าหนด 

15.11 กรณีผูฝ้ากขาดการเคลื่อนไหวเกินกว่า 1 ปี และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ต า่กว่า 2,000 บาท 

ธนาคารจะท าการหกัค่าธรรมเนียมรกัษาบัญชีตามหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารก าหนด และหลงัจากหกัค่าธรรมเนียมจนมียอดคงเหลือเป็น 

0 บาท (ศูนยบ์าท) ธนาคารจะท าการปิดบญัชีเงินฝาก 

16. เงินฝาก LINE BK มีเงื่อนไขดงัน้ี 

16.1 เงินฝาก LINE BK เป็นบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัยแ์บบไม่มีสมุดคู่ฝาก 

16.2 รบัฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาท่ีมีสญัชาติไทย อายุตั้งแต่ 12 ปีบริบูรณ์ขึ้ นไป  

16.3 ผูเ้ปิดบญัชีเงินฝากตอ้งเป็นผูท่ี้ใชบ้ริการ LINE BK บนแอปพลิเคชนั LINE 

16.4 การเปิดบญัชีเงินฝาก LINE BK 

16.4.1 เปิดบญัชีผ่านช่องทาง LINE BK บนแอปพลิเคชนั LINE 

16.4.1.1 ลูกคา้ท่ีเปิดบญัชีแรกและไม่ไดใ้ชบ้ริการ K PLUS ตอ้งพิสูจน์ตวัตนท่ีสาขาของธนาคารหรือจุดบริการยืนยนัตัวตน 

(K CHECK ID) ท่ีธนาคารก าหนด 

16.4.1.2 ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ K PLUS อยูแ่ลว้ สามารถพิสูจน์ตวัตนดว้ย K PLUS 

16.4.2 ชื่อบญัชีเงินฝากจะตอ้งตรงกบัชื่อผูใ้ชบ้ริการ LINE BK บนแอปพลิเคชนั LINE 

16.4.3 ไม่รบัเปิดบญัชีชื่อร่วม และไม่อนุญาตใหใ้ชช้ื่ออ่ืนหรือนามแฝงหรือใหผู้อ้ื่นเป็นผูร้บัผลประโยชน์จากบญัชีน้ี 

16.4.4 ไม่มีจ านวนเงินขั้นต า่ในการเปิดบญัชี 
16.4.5 เปิดบัญชีเงินฝาก LINE BK ไดสู้งสุด 5 บัญชี ต่อ 1 คน (นับรวมกรณีท่ีมีการน าบัญชีเงินฝากออมทรพัยป์ระเภทอื่น (บัญชี

เด่ียว) ของธนาคารท่ีใชง้านอยูบ่นแอปพลิเคชัน่ K PLUS มาผูกและใชผ้่านช่องทาง LINE BK) 

16.5 บญัชีเงินฝาก LINE BK สามารถท ารายการฝากเงินสดผ่านทุกช่องทางการใหบ้ริการของธนาคาร 

16.6 ผูฝ้ากสามารถโอนเงินหรือถอนเงินสดได ้ดงัน้ี 

16.6.1 โอนเงินจากบญัชีเงินฝาก LINE BK ไปยงับัญชีเงินฝากบัญชีอื่น ผ่านช่องทาง LINE BK 

16.6.2 การถอนเงินสดหรือโอนเงิน โดยใชบ้ตัรเดบิต ผ่านตู ้ATM 

16.6.3 การถอนเงินสด ดว้ย QR Code ช่องทาง LINE BK บนแอปพลิเคชนั LINE ผ่านตู ้ATM  

16.7 ธนาคารแบ่งจ่ายดอกเบี้ ยปีละ 2 ครั้ง โดยจ่ายดอกเบี้ ยพรอ้มหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (ถา้มี) ภายในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของ

ทุกปี  

16.8 การปิดบัญชีเงินฝาก LINE BK ผู ้ฝากตอ้งปิดผ่านช่องทางบริการ LINE BK บนแอปพลิเคชัน LINE เท่าน้ัน ตามเงื่อนไขท่ีธนาคาร

ก าหนด 

16.9 กรณีผูฝ้ากขาดการเคลื่อนไหวเกินกว่า 1 ปี และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก LINE BK ต า่กว่า 2,000 บาท ธนาคารจะท าการ

หักค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีตามหลักเกณฑ์ท่ีธนาคารก าหนด และหลังจากหักค่าธรรมเนียมจนมียอดคงเหลือเป็น 0 บาท (ศูนย์

บาท) ธนาคารจะท าการปิดบญัชีเงินฝาก 

 

 

-/8/-เงินออมดอกพิเศษ 



 

 

ท่ี อ 026/2565 

เง่ือนไขตา่งๆ ในการจา่ยดอกเบี้ ย (ตอ่) 

17. เงินออมดอกพิเศษ LINE BK มีเงื่อนไขดงัน้ี 

17.1 เงินออมดอกพิเศษ LINE BK เป็นบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัยแ์บบไม่มีสมุดคู่ฝาก 

17.2 รบัฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาท่ีมีสญัชาติไทย อายุตั้งแต่ 12 ปีบริบูรณ์ขึ้ นไป  

17.3 ผูเ้ปิดบญัชีเงินฝากตอ้งเป็นผูท่ี้ใชบ้ริการ LINE BK บนแอปพลิเคชนั LINE 

17.4 ผูฝ้ากตอ้งมีบญัชีเงินฝาก LINE BK อยูแ่ลว้ 

17.5 การเปิดบญัชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK 

17.5.1 เปิดบญัชีผ่านช่องทาง LINE BK บนแอปพลิเคชนั LINE 

17.5.2 ผู้ฝากตอ้งมีบัญชีเงินฝาก LINE BK หรือมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทอื่น (บัญชีเด่ียว) ของธนาคารท่ีใชง้านอยู่บน

แอปพลิเคชัน่ K PLUS มาผูกและใชผ้่านช่องทาง LINE BK เรียบรอ้ยแลว้ เพื่อใชส้ าหรบัผูกเป็นบัญชีคู่โอนในการหกัเงินในแต่

ละเดือนเพื่อน าฝากเขา้บญัชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK อตัโนมติั และใชเ้ป็นบญัชีเพื่อรบัเงินตน้และดอกเบี้ ยพรอ้มหกัภาษี ณ 

ท่ีจ่าย (ถา้มี) เมื่อครบก าหนดระยะเวลาฝาก 

17.5.3 ชื่อบญัชีเงินฝากจะตอ้งตรงกบัชื่อผูใ้ชบ้ริการ LINE BK บนแอปพลิเคชนั LINE 

17.5.4 ไม่รบัเปิดบญัชีชื่อร่วม และไม่อนุญาตใหใ้ชช้ื่ออ่ืนหรือนามแฝงหรือใหผู้อ้ื่นเป็นผูร้บัผลประโยชน์จากบญัชีน้ี 

17.5.5 ไม่มีจ านวนเงินขั้นต า่ในการเปิดบญัชี 
17.5.6 เปิดบญัชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK ไดสู้งสุด 3 บญัชี ต่อ 1 คน 

17.6 ผูฝ้ากตอ้งฝากจนครบก าหนดระยะเวลาฝาก 6 เดือน หรือ 12 เดือน ตามท่ีผูฝ้ากก าหนดไว ้ณ วนัเปิดบัญชีเงินออมดอกพิเศษ LINE 

BK 

17.7 ผูฝ้ากตอ้งมียอดเงินฝากใหถึ้งจ านวนเงินฝากเป้าหมาย ตามท่ีผูฝ้ากก าหนดไว ้ณ วนัเปิดบัญชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK ก่อนวนั

ครบก าหนดระยะเวลาฝาก โดยจ านวนเงินฝากเป้าหมายขั้นต า่ 100 บาท และสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อบญัชี 

17.8 ผูฝ้ากตอ้งมีธุรกรรมการฝากเงินอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (ตลอดระยะเวลาฝาก) โดยเร่ิมนับตั้งแต่เดือนท่ีผูฝ้ากก าหนดใหธ้นาคารท า

การหกัเงินจากบญัชีคู่โอนเป็นครั้งแรก ยกเวน้กรณีฝากเงินครบตามจ านวนเงินฝากเป้าหมายแลว้จะไม่มีการหกัเงินเพื่อน าฝากในเดือน

ท่ีเหลืออยู ่ซึ่งจะไม่นับว่าผิดเงื่อนไขการฝาก 

17.8.1 ฝากเงินโดยอตัโนมติั ณ สิ้ นวนั โดยธนาคารจะท าการหกัเงินจากบัญชีคู่โอนน าฝากเขา้บัญชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK ใน

จ านวนเท่ากนัแต่ละเดือน ตามวนัท่ีท่ีผูฝ้ากก าหนดไว ้ณ วนัเปิดบญัชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK 

17.8.2 กรณีในเดือนน้ันๆ ณ สิ้ นวนัท่ีท่ีผูฝ้ากก าหนดไว ้พบว่ามียอดเงินฝากในบัญชีคู่โอนไม่เพียงพอตามท่ีผูฝ้ากก าหนดไว ้ณ วนั
เปิดบัญชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK ธนาคารจะไม่ท าการหกัเงินทุกกรณี ทั้งน้ีผูฝ้ากสามารถฝากดว้ยเงินสดผ่านช่องทาง

สาขาของธนาคาร หรือจุดบริการ KBANK Service ท่ีธนาคารก าหนด หรือเคร่ือง CDM หรือโอนเงินจากบญัชีเงินฝากบญัชีอื่น

ได ้

17.8.3 กรณีท่ีผูฝ้ากเงินท ารายการฝากเงินตามระยะเวลา (6 เดือน หรือ 12 เดือน) และฝากเงินเกินกว่าจ านวนเงินเป้าหมายท่ี

ตอ้งการออม (แต่ไม่เกิน 500,000 บาท) เงินฝากส่วนท่ีเกินกว่าจ านวนเงินเป้าหมายจะได้รับอัตราดอกเบี้ ยเงินออม

ดอกเบี้ ยพิเศษ LINE BK ณ วนัท่ีเปิดบญัชี  

17.8.4 ไม่รบัฝากเงินดว้ยเช็ค 

17.8.5 ขาดฝาก 1 ครั้ง ธนาคารจ่ายดอกเบี้ ยเท่ากบัอตัราดอกเบี้ ยเงินออมดอกพิเศษ LINE BK ณ วนัท่ีเปิดบัญชีเงินออมดอกพิเศษ 

LINE BK โดยค านวณดอกเบี้ ยนับตั้งแต่วนัท่ีน าฝากจนถึงวนัครบก าหนดตามระยะเวลาท่ีฝากไว ้

17.8.6 ขาดฝากตั้งแต่ครั้งท่ี 2 เป็นตน้ไป ธนาคารจะไม่รบัฝากเพิ่มและธนาคารจะปิดบญัชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK โดยธนาคาร

จะโอนเงินตน้และดอกเบี้ ยพรอ้มหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (ถา้มี) ไปยงับญัชีคู่โอนท่ีผูกไวใ้นวนัท่ี 1 ของเดือนถดัไปโดยอตัโนมติั โดย

ค านวณดอกเบี้ ยนับตั้งแต่วนัท่ีน าฝากจนถึงก่อนวนัท่ีปิดบญัชี 1 วนั ตามระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริง 

17.9 กรณีผิดเงื่อนไขการฝาก หรือฝากไม่ครบก าหนดระยะฝาก หรือมียอดเงินฝากไม่ถึงจ านวนเงินฝากเป้าหมาย ตามท่ีผูฝ้ากก าหนดไว ้ณ 

วนัเปิดบญัชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK ผูฝ้ากจะไดร้บัอตัราดอกเบี้ ยเท่ากบัอตัราต า่สุดของเงินฝาก LINE BK ตามท่ีธนาคารประกาศ 

ณ วนัท่ีเร่ิมสญัญาการฝาก ยกเวน้ส่วนท่ีเกิน 500,000 บาท ผูฝ้ากจะไม่ไดร้บัดอกเบี้ ย 

17.10 จ่ายดอกเบี้ ยครั้งเดียวเมื่อครบก าหนดระยะเวลาฝาก 

17.11 เมื่อครบก าหนดระยะเวลาฝากถือว่าสญัญาบัญชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK น้ีสิ้ นสุดลง ธนาคารจะปิดบัญชีเงินออมดอกพิเศษ LINE 

BK โดยธนาคารจะโอนเงินตน้และดอกเบี้ ยพรอ้มหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (ถา้มี) ไปยงับญัชีคู่โอนท่ีผูกไวใ้นวนัถดัไปโดยอตัโนมติั 

 

-/9/-วนัครบก าหนด 



 

 

ท่ี อ 026/2565 

เง่ือนไขตา่งๆ ในการจา่ยดอกเบี้ ย (ตอ่) 

17.12 วนัครบก าหนดระยะเวลาการฝาก  ใหเ้ร่ิมนับจากวนัท่ีเปิดบญัชี นับวนัชนวนั และเดือนชนเดือน และนับเพิ่มไปอีก 1 วนั (ตวัอยา่งเช่น 

เปิดบญัชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK ระยะเวลาฝาก 6 เดือน วนัท่ี 15 ตุลาคม 2563 วนัท่ีครบก าหนดคือวนัท่ี 16 เมษายน 2564 

เป็นตน้) 

17.13 ไม่สามารถโอนเงินหรือถอนเงินสดหรือถอนเงินบางส่วนออกจากบญัชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK ได ้ผูฝ้ากตอ้งด าเนินการปิดบัญชี

ผ่านช่องทาง LINE BK บนแอปพลิเคชนั LINE โดยธนาคารจะโอนเงินและดอกเบี้ ยพรอ้มหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (ถา้มี) ไปยงับัญชีเงินฝาก

บัญชีคู่โอนโดยอตัโนมติั ทั้งน้ีหากธนาคารพบว่าไม่สามารถโอนไปยงับัญชีคู่โอนท่ีผูกไวไ้ด ้ผูฝ้ากสามารถเลือกโอนไปยงับญัชีเงินฝาก

บญัชีอื่นได ้

17.14 การปิดบัญชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK ผูฝ้ากตอ้งปิดผ่านช่องทางบริการ LINE BK บนแอปพลิเคชัน LINE เท่าน้ัน ตามเงื่อนไขท่ี

ธนาคารก าหนด 

18. เงินฝากพื้ นฐาน มีเงื่อนไขดงัน้ี 

18.1 รบัฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาท่ีมีสญัชาติไทย โดยเป็นผูฝ้ากท่ีมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้ นไปในวนัท่ีฝาก หรือผูฝ้ากท่ีเขา้ร่วมโครงการ

สวสัดิการแห่งรฐั  

18.2 จ ากดัสิทธ์ิการเปิดบญัชีเงินฝากพื้ นฐาน 1 คน ต่อ 1 บญัชี 

18.3 ไม่มีจ านวนเงินขั้นต า่ในการเปิดบญัชี 

18.4 ไม่มีค่าบริการรกัษาบญัชีเงินฝากจนกว่าบญัชีเงินฝากพื้ นฐานจะถูกเปลี่ยนสถานะเป็นบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย์ 

18.5 ธนาคารแบ่งจ่ายดอกเบี้ ยปีละ 2 ครั้ง โดยจ่ายดอกเบี้ ยพรอ้มหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (ถา้มี) ภายในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของ

ทุกปี 

18.6 ตั้งแต่วนัท่ี 26 มิถุนายน 2563 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการปรับสถานะบัญชีเงินฝากพื้ นฐานเป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์

ของธนาคารไดท้นัที โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบล่วงหน้าในกรณีท่ีเขา้เงื่อนไขขอ้ใดขอ้หน่ึง ดงัน้ี 

18.6.1 มียอดเงินฝากเฉลี่ยเกิน 50,000 บาทต่อเดือน 

18.6.2 ผลรวมของยอดเงินเขา้บญัชี หรือผลรวมของยอดเงินออกจากบญัชีเกิน 50,000 บาทต่อเดือน 

18.6.3 กรณีบญัชีเงินฝากพื้ นฐานไม่มีการเคลื่อนไหวติดต่อกนัเกินกว่า 24 เดือน 

18.6.4 คุณสมบติัของผูฝ้ากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการเป็นผูม้ีสิทธิในการเปิดบญัชีเงินฝากพื้ นฐาน ยกตวัอยา่งเช่น กรณีผูฝ้ากไม่ไดเ้ป็น 

           ผูม้ีรายไดน้้อยภายใตโ้ครงการสวสัดิการแห่งรฐั 

ทั้งน้ี หากบัญชีเงินฝากพื้ นฐานถูกปรบัสถานะเป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรพัยแ์ลว้ ผูฝ้ากตกลงยินยอมและปฏิบติัตามขอ้ก าหนด

และเงื่อนไขส าหรบัเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรพัยทุ์กประการ และในกรณีท่ีผูฝ้ากไดใ้ชบ้ริการบัตรเดบิตพื้ นฐาน (K-Basic Debit 

Card) คู่กบับัญชีเงินฝากพื้ นฐาน ผูฝ้ากตกลงช าระค่าธรรมเนียมการใชบ้ตัรเดบิตพื้ นฐาน (K-Basic Debit Card) ตามอตัราประกาศ

ค่าธรรมเนียมส าหรบับัตรเดบิตกสิกรไทย (K-Debit Card) โดยผูฝ้ากยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบัญชีเงินฝากท่ีผูกกบับัตรเดบิต

พื้ นฐาน (K-Basic Debit Card) เมื่อครบรอบปีการเป็นสมาชิกบตัรเดบิตพื้ นฐาน (K-Basic Debit Card) 

18.7 กรณีบญัชีเงินฝากพื้ นฐานถูกเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปเป็นเงินฝากออมทรพัยแ์ลว้ จะไม่สามารถเปลี่ยนกลบัมาเป็นบญัชีเงินฝากพื้ นฐาน

ไดอ้ีก ในกรณีท่ีผูฝ้ากประสงคจ์ะใชบ้ัญชีเงินฝากพื้ นฐานอีก ผูฝ้ากจะตอ้งด าเนินการเปิดบัญชีใหม่ ซึ่งตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนด และ

เงื่อนไขการเปิดและใชบ้ญัชีเงินฝากส าหรบัการฝากเงินประเภทบญัชีเงินฝากพื้ นฐาน ณ วนัท่ีเปิดบญัชีใหม่ ตามท่ีธนาคารก าหนดดว้ย 

19. เงินฝากประจ าประเภทระบุวนั  มีเงื่อนไขดงัต่อไปน้ี 

19.1 ครบก าหนดระยะเวลาการฝากตามจ านวนวนัท่ีผูฝ้ากระบุไว ้ตั้งแต่ 7-182 วนั 

19.2 รบัฝากเฉพาะนิติบุคคลพิเศษ (1) 

19.3 จ านวนเงินท่ีรับฝากตั้งแต่ 10,000,000 บาทขึ้ นไปต่อบัญชีย่อย (Sub Account) โดยหากในภายหลังธนาคารตรวจสอบพบว่ามี

จ านวนเงินท่ีรบัฝากต่อบัญชียอ่ยใดไม่ถึง 10,000,000 บาท ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิจ่ายดอกเบี้ ยส าหรบัยอดเงินของบญัชีย่อยท่ีไม่ถึง 

10,000,000 บาทน้ันเท่ากับอัตราดอกเบี้ ยเงินฝากออมทรัพย ์ประเภทลูกคา้นิติบุคคล (1) ตามท่ีธนาคารประกาศ ณ วนัท่ีเร่ิม

สญัญาการฝากของบญัชียอ่ยน้ันๆ 

19.4 จ่ายดอกเบี้ ยครั้งเดียวเมื่อครบก าหนดระยะเวลาการฝาก 
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ท่ี อ 026/2565 

เง่ือนไขตา่งๆ ในการจา่ยดอกเบี้ ย (ตอ่) 

19.5 ถา้ผูฝ้ากถอนเงินก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบี้ ย เท่ากบัอตัราดอกเบี้ ยเงินฝากออมทรพัยป์ระเภทลูกคา้นิติ

บุคคล (1) ณ วนัท่ีน าฝากหรือวนัท่ีต่ออายุการฝาก โดยค านวณดอกเบี้ ยนับตั้งแต่วนัท่ีน าฝากหรือวนัท่ีต่ออายุการฝากจนถึงก่อนวนัท่ี

ถอนเงินปิดบญัชี 1 วนัตามระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริง พรอ้มหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (ถา้มี) 

19.6 ผูฝ้ากไม่สามารถถอนเงินตน้บางส่วนก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝากได ้จะตอ้งถอนทั้งจ านวนและปิดบญัชียอ่ยเท่าน้ัน 

19.7 เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการฝากแลว้ ถา้ผูฝ้ากไม่มาถอนเงินหรือไม่มีค าสัง่เป็นอย่างอื่น ใหถื้อว่าผูฝ้ากตกลงใหเ้งินฝากประจ า

ประเภทระบุวนั ไดเ้ร่ิมตน้การฝากเงินใหม่โดยมีก าหนดระยะเวลาเท่าระยะเวลาการฝากเดิมเป็นคราวๆ ไป โดยแต่ละคราวมีอายุการ

ฝากเท่ากับระยะเวลาการฝากเดิม ส าหรับอัตราดอกเบี้ ยและเงื่อนไขการฝากใหเ้ป็นไปตามท่ีธนาคารประกาศใชบ้ังคับอยู่ ณ วั น

เร่ิมตน้การฝากเงินใหม่น้ัน 

20. เงินฝากประจ า 3 เดือน  หรือ 6 เดือน หรือ 12 เดือน มีเงื่อนไขดงัน้ี 

20.1 ครบก าหนดระยะเวลาการฝาก 3 เดือน หรือ 6 เดือน หรือ 12 เดือน ตามประเภทการฝาก 

20.2 จ่ายดอกเบี้ ยครั้งเดียวเมื่อครบก าหนดระยะเวลาการฝาก  

20.3 ถา้ผูฝ้ากถอนเงินก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก จะไดร้บัดอกเบี้ ยตามระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริงในอัตราดอกเบี้ ย ณ วนัท่ีเร่ิมสญัญาการ

ฝาก ดงัน้ี 

20.3.1 ระยะเวลาการฝาก 3 เดือน ถา้ถอนก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ ย 

20.3.2 ระยะเวลาการฝาก 6 เดือน และ 12 เดือน  

20.3.2.1 ฝากมาแลว้ไม่ถึง 3 เดือน ถา้ถอนก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ ย 

20.3.2.2 ประเภทลูกคา้บุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล (2) ท่ีฝากมาแลว้ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ถา้ถอนก่อนครบก าหนด

ระยะเวลาการฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบี้ ยเท่ากบัอัตราดอกเบี้ ยเงินฝากออมทรพัยป์ระเภทลูกคา้บุคคลธรรมดา ณ 
วนัท่ีน าฝากหรือวนัท่ีต่ออายุการฝาก โดยค านวณดอกเบี้ ยนับตั้งแต่วนัท่ีน าฝากหรือวนัท่ีต่ออายุการฝากจนถึง

ก่อนวนัท่ีถอนเงินหรือปิดบญัชี 1 วนัตามระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริง พรอ้มหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย(ถา้มี) 

20.3.2.3 ประเภทลูกคา้นิติบุคคล (1) โรงพยาบาล/สถานศึกษา/หน่วยงานราชการ สถาบันการเงิน กองทุน นิติบุคคลพิเศษ 

(1) และนิติบุคคลพิเศษ (2) ที่ฝากมาแลว้ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ถา้ถอนก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก 

ธนาคารจ่ายดอกเบี้ ยเท่ากบัอตัราดอกเบี้ ยเงินฝากออมทรัพยป์ระเภทลูกคา้นิติบุคคล (1) ณ วนัท่ีน าฝากหรือ

วนัท่ีต่ออายุการฝาก โดยค านวณดอกเบี้ ยนับตั้งแต่วนัท่ีน าฝากหรือวนัท่ีต่ออายุการฝากจนถึงก่อนวนัท่ีถอนเงิน

หรือปิดบญัชี 1 วนัตามระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริง พรอ้มหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย(ถา้มี) 

20.4 กรณีผูฝ้ากถอนเงินตน้บางส่วนก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก  เงินตน้ส่วนท่ีเหลือในบัญชีเงินฝากประจ าประเภท 3 เดือน หรือ 6 

เดือน หรือ 12 เดือน เมื่อฝากไวจ้นครบก าหนดระยะเวลาการฝากจะยงัคงไดร้บัดอกเบี้ ยตามอัตราดอกเบี้ ยท่ีก าหนดไว ้ณ วนัท่ีเร่ิมฝาก

ตามปกติ 

20.5 เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการฝากแลว้ ถา้ผูฝ้ากไม่มาถอนเงินหรือไม่มีค าสัง่เป็นอย่างอื่น ใหถื้อว่าผูฝ้ากตกลงใหเ้งินฝากประจ าประเภท 3 

เดือน หรือ 6 เดือน หรือ 12 เดือนน้ีไดเ้ร่ิมตน้การฝากเงินใหม่โดยมีก าหนดระยะเวลาเท่าระยะเวลาการฝากเดิมเป็นคราวๆ ไป โดยแต่

ละคราวมีอายุการฝากเท่ากบัระยะเวลาการฝากเดิม ส าหรบัอตัราดอกเบี้ ยและเงื่อนไขการฝากใหเ้ป็นไปตามท่ีธนาคารประกาศใชบ้ังคบัอยู่ ณ 

วนัเร่ิมตน้การฝากเงินใหม่น้ัน 

21. เงินฝากประจ า 24 เดือน หรือ 36 เดือน มีเงื่อนไขดงัน้ี 

21.1 ครบก าหนดระยะเวลาการฝาก 24 เดือน หรือ 36 เดือนตามประเภทการฝาก 

21.2 จ่ายดอกเบี้ ยทุก 12 เดือน 

21.3 ผูฝ้ากตอ้งมีบัญชีเงินฝากออมทรพัยห์รือบัญชีเงินฝากกระแสรายวนัเพื่อใชผู้กกบับัญชีเงินฝากประจ า 24 เดือน หรือ 36 เดือน ส าหรบัใช้

รองรบัการโอนดอกเบี้ ยเมื่อครบก าหนดระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ ย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

21.3.1 ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรพัยห์รือบัญชีเงินฝากกระแสรายวนั ตอ้งตรงกบัชื่อบัญชีเงินฝากประจ า 24 เดือน หรือ 36 เดือน ท่ี

เปิดไวก้บัธนาคาร 

21.3.2 บัญชีเงินฝากออมทรพัยห์รือบัญชีเงินฝากกระแสรายวนั จะเป็นสาขาเดียวกนัหรือต่างสาขากบับัญชีเงินฝากประจ า 24 เดือน หรือ 

36 เดือนกไ็ด ้
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เง่ือนไขตา่งๆ ในการจา่ยดอกเบี้ ย (ตอ่) 

21.4 ถา้ผูฝ้ากถอนเงินก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก จะไดร้บัดอกเบี้ ยตามระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริงในอัตราดอกเบี้ ย ณ วนัท่ีเร่ิมสัญญา

การฝาก ดงัน้ี 

21.4.1 ฝากมาแลว้ไม่ถึง 3 เดือน ถา้ถอนก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ ย 

21.4.2 ประเภทลูกคา้บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล (2) ท่ีฝากมาแลว้ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ถา้ถอนก่อนครบก าหนดระยะเวลาการ

ฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบี้ ยเท่ากบัอตัราดอกเบี้ ยเงินฝากออมทรพัยป์ระเภทลูกคา้บุคคลธรรมดา ณ วนัท่ีน าฝากหรือวนัท่ีต่อ

อายุการฝาก โดยค านวณดอกเบี้ ยนับตั้งแต่วนัท่ีน าฝากหรือวนัท่ีต่ออายุการฝากจนถึงก่อนวนัท่ีถอนเงินหรือปิดบญัชี 1 วนั

ตามระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริง พรอ้มหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย(ถา้มี) 

21.4.3 ประเภทลูกคา้นิติบุคคล (1) โรงพยาบาล/สถานศึกษา/หน่วยงานราชการ สถาบันการเงิน กองทุน นิติบุคคลพิเศษ (1) 

และนิติบุคคลพิเศษ (2) ท่ีฝากมาแลว้ไม่น้อยกว่า 3 เดือน  ถา้ถอนก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบี้ ย

เท่ากบัอตัราดอกเบี้ ยเงินฝากออมทรพัยป์ระเภทลูกคา้นิติบุคคล (1) ณ วนัท่ีน าฝากหรือวนัท่ีต่ออายุการฝาก โดยค านวณ
ดอกเบี้ ยนับตั้งแต่วนัท่ีน าฝากหรือวนัท่ีต่ออายุการฝากจนถึงก่อนวนัท่ีถอนเงินหรือปิดบญัชี 1 วนัตามระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริง 

พรอ้มหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย(ถา้มี) 

21.4.4 หากเป็นการถอนเงินหลังจากท่ีธนาคารไดจ้่ายดอกเบี้ ยใหก้บัผูฝ้ากไปแลว้ ผูฝ้ากเงินจะไดร้บัเงินตน้และดอกเบี้ ยท่ีค านวณ

ไดต้ามเงื่อนไขท่ีก าหนดไวใ้นขอ้  21.4.2 หรือขอ้ 21.4.3  หลังจากหกัดอกเบี้ ย (รวมหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย) ท่ีผูฝ้ากเงินไดร้บั

ไปแลว้ก่อนหน้าน้ัน  ทั้งน้ี ผูฝ้ากเงินสามารถขอคืนภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายดงักล่าวไดจ้ากกรมสรรพากร 

21.5 กรณีผูฝ้ากถอนเงินตน้บางส่วนก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก  เงินตน้ส่วนท่ีเหลือในบัญชีเงินฝากประจ าประเภท 24 เดือน หรือ 

36 เดือน เมื่อฝากไวจ้นครบก าหนดระยะเวลาการฝากจะยงัคงไดร้บัดอกเบี้ ยตามอตัราดอกเบี้ ยท่ีก าหนดไว ้ณ วนัท่ีเร่ิมฝากตามปกติ 

21.6 เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการฝากแลว้ ถา้ผูฝ้ากไม่มาถอนเงินหรือไม่มีค าสัง่เป็นอย่างอื่น ใหถื้ อว่าผูฝ้ากตกลงใหเ้งินฝากประจ า

ประเภท 24 เดือน หรือ 36 เดือนน้ีไดเ้ร่ิมตน้การฝากเงินใหม่โดยมีก าหนดระยะเวลาเท่าระยะเวลาการฝากเดิมเป็นคราวๆ ไป โดย

แต่ละคราวมีอายุการฝากเท่ากบัระยะเวลาการฝากเดิม ส าหรบัอตัราดอกเบี้ ยและเงื่อนไขการฝากใหเ้ป็นไปตามท่ีธนาคารประกาศใช้

บงัคบัอยู ่ณ วนัเร่ิมตน้การฝากเงินใหม่น้ัน 

21.7 ส าหรบับญัชีเงินฝากประจ าท่ีไดร้บัเงื่อนไขใหแ้บ่งจ่ายดอกเบี้ ยตามสญัญาการฝากของแต่ละผลิตภณัฑห์รือตามท่ีไดร้บัอนุมติัเป็นกรณี

พิเศษจากธนาคาร หากในภายหลงัธนาคารพบว่าบญัชีเงินฝากประจ าถูกหา้มถอน / โอน ท าใหไ้ม่สามารถหกัและ/หรือ  โอนดอกเบี้ ย

เงินฝากท่ีธนาคารแบ่งจ่ายออกจากบัญชีเงินฝากประจ าได ้ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกเงื่อนไขการแบ่งจ่ายดอกเบี้ ยตามท่ีกล่าว

ขา้งตน้ โดยธนาคารจะท าการจ่ายดอกเบี้ ยใหใ้นวนัท่ีครบก าหนดสญัญาการฝาก 

22. เงินฝากคล่องตวั ครอบครวัอุ่นใจ มีเงื่อนไขดงัต่อไปน้ี 

22.1 ครบก าหนดระยะเวลาการฝาก 9 เดือน 
22.2 รบัฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาและเปิดบญัชีโดยใชช้ื่อบญัชีเงินฝากในนามผูฝ้ากคนเดียวเท่าน้ัน 

22.3 จ านวนเงินท่ีรับฝากตั้งแต่ 9,000 บาทขึ้ นไปต่อบัญชีย่อย (Sub Account) แต่เมื่อรวมยอดเงินฝากบัญชีย่อยทุกบัญชีของเงินฝาก

คล่องตัว ครอบครวัอุ่นใจแลว้ตอ้งไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อรายบุคคล หากในภายหลังธนาคารตรวจสอบพบว่ามีจ านวนเงินท่ีรบั

ฝากต่อบัญชีย่อยใดไม่ถึง 9,000 บาท ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิจ่ายดอกเบี้ ยส าหรับยอดเงินของบัญชีย่อยท่ีไม่ถึง 9,000 บาทน้ัน

เท่ากบัอตัราดอกเบี้ ยต า่สุดของเงินฝากประจ า 3 เดือน ประเภทลูกคา้บุคคลธรรมดา ตามท่ีธนาคารประกาศ ณ วนัท่ีเร่ิมสญัญาการ

ฝากของบญัชียอ่ยน้ันๆ 

22.4 ผู้ฝากจะไดร้ับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเป็นความคุม้ครองของการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลภายใตบ้ริการเงินฝาก คล่องตัว 

ครอบครวัอุ่นใจ เท่ากบัอตัราดอกเบี้ ยท่ีไดร้บัเพิ่มข้ึนจากประกาศสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ต่อปี 

22.5 จ่ายดอกเบี้ ยครั้งเดียวเมื่อครบก าหนดระยะเวลาการฝาก 9 เดือน 

22.6 ผูฝ้ากตอ้งมีบัญชีเงินฝากออมทรพัยห์รือบัญชีเงินฝากกระแสรายวนั 1 บัญชี เพื่อใชผู้กกบับัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครวัอุ่นใจส าหรบัใช้

รองรับการโอนดอกเบี้ ยเมื่อครบก าหนดระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ ย หรือเพื่อใชร้องรับการโอนกรณียอดเงินฝากคงเหลือเกินกว่า  

1,000,000 บาทต่อรายบุคคลโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

22.6.1 ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรพัยห์รือบัญชีเงินฝากกระแสรายวนั ตอ้งตรงกบัชื่อบัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครวัอุ่นใจ ท่ีเปิดไว้

กบัธนาคาร 

22.6.2 บัญชีเงินฝากออมทรัพยห์รือบัญชีเงินฝากกระแสรายวนั จะเป็นสาขาเดียวกันหรือต่างสาขากับบัญชีเงินฝากคล่องตัว 

ครอบครวัอุ่นใจก็ได ้

-/12/-ในกรณี 



 

 

ท่ี อ 026/2565 

เง่ือนไขตา่งๆ ในการจา่ยดอกเบี้ ย (ตอ่) 

22.7 ในกรณีท่ียอดเงินฝากเกินกว่า 1,000,000 บาทต่อรายบุคคล ธนาคารสงวนสิทธ์ิไม่จ่ายดอกเบี้ ยส าหรับยอดเงินในส่วนท่ีเกินกว่า 

1,000,000 บาทและ/หรือสงวนสิทธ์ิท่ีจะท าการโอนยอดเงินฝากเฉพาะในส่วนท่ีเกิน 1,000,000 บาทออกจากบัญชีเงินฝาก

คล่องตวั ครอบครวัอุ่นใจท่ีฝากครั้งล่าสุดไปเขา้บัญชีเงินฝากออมทรพัยห์รือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัท่ีผูฝ้ากไดผู้กกบับญัชีเงินฝาก

คล่องตวั ครอบครวัอุ่นใจ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบล่วงหน้า 

22.8 กรณีหากภายหลังธนาคารตรวจสอบพบว่าบัญชีเงินฝากคล่องตัวครอบครัวอุ่นใจไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของผลิตภณัฑ ์ธนาคารสงวน

สิทธ์ิไม่จ่ายดอกเบี้ ย และ/หรือสงวนสิทธ์ิท่ีจะท าการปิดบัญชีพรอ้มโอนยอดเงินฝากทั้งหมดออกจากบัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครัว

อุ่นใจไปเขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัย ์หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัท่ีผูฝ้ากไดผู้กกบับญัชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครวัอุ่นใจ 

22.9 ส าหรบัผูฝ้ากท่ีฝากเงินฝากคล่องตัว ครอบครวัอุ่นใจ  ยอดเงินท่ีถอนจะไดร้บัดอกเบี้ ยตามระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริงในอตัราดอกเบี้ ย ณ 

วนัท่ีเร่ิมสญัญาการฝาก ดงัน้ี 

22.9.1 ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ ยในอตัราต า่สุดของเงินฝากประจ า 3 เดือน ของประเภทลูกคา้บุคคลธรรมดา 

22.9.2 ฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ยงัไม่ครบก าหนด ธนาคารจ่ายดอกเบี้ ยในอตัราต า่สุดของเงินฝากประจ า 6 เดือน ประเภทลูกคา้

บุคคลธรรมดา 

ยกเวน้ธนาคารตรวจสอบพบว่ามีจ านวนเงินรบัฝากต่อบญัชีย่อยไม่ถึง 9,000 บาท ยอดเงินท่ีถอนก่อนครบก าหนดระยะเวลาฝากจะ

ไดร้บัดอกเบี้ ยในอตัราต า่สุดของเงินฝากประจ า 3 เดือน ประเภทลูกคา้บุคคลธรรมดาทุกกรณี 

22.10 กรณีผูฝ้ากถอนเงินตน้บางส่วนก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก เงินตน้ส่วนท่ีเหลือในบัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครวัอุ่นใจเมื่อ

ฝากไวจ้นครบก าหนดระยะเวลาการฝาก จะยงัคงไดร้บัดอกเบี้ ยตามอตัราดอกเบี้ ยท่ีก าหนดไว ้ณ วนัท่ีเร่ิมฝากตามปกติ 

22.11 เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการฝากแลว้ ถา้ผูฝ้ากไม่มาถอนหรือไม่มีค าสัง่เป็นอย่างอื่น ใหถื้อว่าผูฝ้ากตกลงใหเ้งินฝากคล่องตัว 

ครอบครวัอุ่นใจน้ีไดเ้ร่ิมตน้การฝากเงินใหม่โดยมีก าหนดระยะเวลาเท่าระยะเวลาการฝากเดิมเป็นคราวๆ ไป โดยแต่ละคราวมีอายุ

การฝากเท่ากบัระยะเวลาการฝากเดิม ส าหรบัอตัราดอกเบี้ ยและเงื่อนไขการฝากใหเ้ป็นไปตามท่ีธนาคารประกาศใชบ้งัคบัอยู ่ณ วนั

เร่ิมตน้การฝากเงินใหม่น้ัน 

22.12 ความคุม้ครองของการประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลภายใตบ้ริการเงินฝากคล่องตัว ครอบครวัอุ่นใจ 

22.12.1 ธนาคารสงวนสิทธ์ิคุม้ครองประกนัภยัอุบัติเหตุส่วนบุคคลภายใตบ้ริการเงินฝากคล่องตัว ครอบครวัอุ่นใจ ใหก้บัผูฝ้ากท่ีมีอายุตั้งแต่ 
16 ปีขึ้ นไป และสูงสุดมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ 

22.12.2 ผูฝ้ากจะไดร้บัจ านวนเงินเอาประกนัภยั 2 เท่าของยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครวัอุ่นใจก่อนหน้า 1 วนั ท่ีผู ้

ฝากเสียชีวิต ทั้งน้ี ผูฝ้ากจะไดร้บัจ านวนเงินเอาประกนัภยัสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อราย 

22.12.3 หากผูฝ้ากมียอดเงินคงเหลือในบญัชีเงินฝากต า่กว่า 9,000 บาท หรือปิดบญัชีก่อนหน้า 1 วนัท่ีผูฝ้ากเงินเสียชีวิต ธนาคาร

สงวนสิทธ์ิไม่คุม้ครองประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลภายใตบ้ริการเงินฝากคล่องตวั ครอบครวัอุ่นใจ 

22.12.4 ขอบเขตของความคุม้ครอง 

22.12.4.1 การเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง อนัเน่ืองมาจากอุบัติเหตุท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นขอ้ยกเวน้ของกรมธรรม์ อบ.1 

22.12.4.2 อุบติัเหตุอนัเน่ืองมาจากการขบัขี่หรือโดยสารรถจกัรยานยนต์และการถูกฆาตกรรมหรือถูกท ารา้ยร่างกายโดยเจตนา 

22.12.4.3 คุม้ครองตลอด 24 ชัว่โมงทัว่โลก 

22.12.5 ส าหรบัรายละเอียดความคุม้ครองประกนัภยั สามารถติดต่อไดท่ี้ส่วนบริการลูกคา้ บมจ.เมืองไทยประกนัภยั โทร.1484 

23. เงินฝากประจ าซูเปอร ์ซีเนียร ์มีเงื่อนไขดงัต่อไปน้ี 

23.1 ครบก าหนดระยะเวลาการฝาก 30 เดือน 

23.2 รบัฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาท่ีมีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้ นไป และเปิดบญัชีโดยใชช้ื่อบญัชีเงินฝากในนามผูฝ้ากคนเดียวเท่าน้ัน 

23.3 จ านวนเงินท่ีรบัฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้ นไปต่อบัญชีย่อย (Sub Account) แต่เมื่อรวมยอดเงินฝากบัญชีย่อยทุกบัญชีของเงินฝาก

ประจ าซูเปอร ์ซีเนียรแ์ลว้ตอ้งไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อรายบุคคล หากในภายหลงัธนาคารตรวจสอบพบว่ามีจ านวนเงินท่ีรบัฝากต่อ

บัญชีย่อยใดไม่ถึง 100,000 บาท ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิจ่ายดอกเบี้ ยส าหรบัยอดเงินของบัญชีย่อยท่ีไม่ถึง 100,000 บาทน้ันเท่ากบั

อตัราดอกเบี้ ยต า่สุดของเงินฝากประจ า 3 เดือน ประเภทลูกคา้บุคคลธรรมดา ตามท่ีธนาคารประกาศ ณ วนัท่ีเร่ิมสญัญาการฝากของ

บญัชียอ่ย 

23.4 ผูฝ้ากจะไดร้ับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเป็นความคุม้ครองของการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล  ภายใตบ้ริการเงินฝากประจ าซูเปอร ์           
ซีเนียร ์เท่ากบัอตัราดอกเบี้ ยท่ีไดร้บัเพิ่มขึ้ นจากประกาศสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ต่อปี  

-/13/-จ่ายดอกเบี้ ย 



 

 

ท่ี อ 026/2565 

เง่ือนไขตา่งๆ ในการจา่ยดอกเบี้ ย (ตอ่) 

23.5 จ่ายดอกเบี้ ยทุกเดือน โดยการจ่ายดอกเบี้ ยในแต่ละครั้งจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัรารอ้ยละ 15 ทั้งน้ี ผูฝ้ากเงินสามารถขอคืนภาษี

จากดอกเบี้ ยหกั ณ ท่ีจ่ายดังกล่าวไดจ้ากกรมสรรพากรตามหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกบัภาษีเงินได้

(ฉบบัท่ี 137)  
23.6 ผูฝ้ากตอ้งมีบัญชีเงินฝากออมทรพัยห์รือบัญชีเงินฝากกระแสรายวนั 1 บัญชี เพื่อใชผู้กกบับญัชีเงินฝากประจ าซูเปอร ์ซีเนียร ์  ส าหรบั

ใชร้องรับการโอนดอกเบี้ ยเมื่อครบก าหนดระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ ย หรือเพื่อใชร้องรับการโอนกรณียอดเงินฝากคงเหลือเกินกว่า 

3,000,000 บาทต่อรายบุคคล โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

23.6.1 ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรพัยห์รือบัญชีเงินฝากกระแสรายวนั ตอ้งตรงกบัชื่อบัญชีเงินฝากประจ าซูเปอร ์ซีเนียร ์ ท่ีเปิดไวก้บั

ธนาคาร 

23.6.2 บญัชีเงินฝากออมทรพัยห์รือบัญชีเงินฝากกระแสรายวนั จะเป็นสาขาเดียวกนัหรือต่างสาขากบับญัชีเงินฝากประจ าซูเปอร ์ ซเีนียร ์

ก็ได ้

23.7 ในกรณีท่ียอดเงินฝากเกินกว่า 3,000,000 บาทต่อรายบุคคล ธนาคารสงวนสิทธ์ิไม่จ่ายดอกเบี้ ยส าหรับยอดเงินในส่วนท่ีเกินกว่า 

3,000,000 บาทและ/หรือสงวนสิทธ์ิท่ีจะท าการโอนยอดเงินฝากเฉพาะในส่วนท่ีเกิน 3,000,000 บาท ออกจากบญัชีเงินฝากประจ า

ซูเปอร์ ซีเนียร์ ท่ีฝากครั้งล่าสุดไปเขา้บัญชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวนัท่ีผูฝ้ากไดผู้กกบับัญชีเงินฝากประจ า

ซูเปอร ์ซีเนียร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบล่วงหน้า ส าหรบัดอกเบี้ ยท่ีธนาคารแบ่งจ่ายรายเดือนใหก้่อนหน้าไปแลว้น้ันธนาคารจะหกั

จากยอดเงินฝากส่วนท่ีเกินกว่า 3,000,000 บาทก่อนโอนออกไปเขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัยห์รือบญัชีกระแสรายวนั 
23.8 กรณีหากภายหลังธนาคารตรวจสอบพบว่าบัญชีเงินฝากประจ าซูเปอรซ์ีเนียร์ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของผลิตภณัฑ ์ธนาคารสงวน

สิทธ์ิไม่จ่ายดอกเบี้ ย และ/หรือสงวนสิทธ์ิท่ีจะท าการปิดบัญชีพรอ้มโอนยอดเงินฝากทั้งหมดออกจากบญัชีเงินฝากประจ าซูเปอร ์ซีเนียร์

ไปเขา้บัญชีเงินฝากออมทรพัย ์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวนัท่ีผูฝ้ากไดผู้กกบับัญชีเงินฝากประจ าซูเปอร ์ซีเนียร ์ส าหรบัดอกเบี้ ยท่ี

ธนาคารแบ่งจ่ายรายเดือนใหก้่อนหน้าไปแลว้น้ันธนาคารจะหักจากยอดเงินฝากก่อนโอนออกไปเขา้บัญชีเงินฝากออมทรัพยห์รือบัญชี

กระแสรายวนั 
23.9 ถา้ผูฝ้ากถอนเงินก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก จะไดร้บัดอกเบี้ ยตามระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริงในอตัราดอกเบี้ ย ณ วนัท่ีเร่ิมสญัญา

การฝาก ดงัน้ี 
23.9.1 ฝากมาแลว้ไม่ถึง 3 เดือน ถา้ถอนก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ ย 

23.9.2 ฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ยงัไม่ครบก าหนด ธนาคารจ่ายดอกเบี้ ยในอตัราเงินฝากออมทรพัยป์ระเภทลูกคา้บุคคลธรรมดา ณ 
วนัท่ีน าฝากหรือวนัท่ีต่ออายุการฝาก โดยค านวณดอกเบี้ ยนับตั้งแต่วนัท่ีน าฝากหรือวนัท่ีต่ออายุการฝากจนถึงก่อนวนัท่ี
ถอนเงินหรือปิดบญัชี 1 วนัตามระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริง พรอ้มหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

23.9.3 หากเป็นการถอนเงินหลงัจากท่ีธนาคารไดจ้่ายดอกเบี้ ยใหก้บัผูฝ้ากไปแลว้ ผูฝ้ากเงินจะไดร้บัเงินตน้และดอกเบี้ ยท่ีค านวณได้

ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไวใ้นขอ้  23.9.2 หลังจากหกัดอกเบี้ ย(รวมหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย)ท่ีผูฝ้ากเงินไดร้บัไปแลว้ก่อนหน้าน้ัน 

ทั้งน้ี ผู ้ฝากเงินสามารถขอคืนภาษีจากดอกเบี้ ยหัก ณ ท่ีจ่ายดังกล่าวไดจ้ากกรมสรรพากรตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

ประกาศ อธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกบัภาษี เงินได(้ฉบบัท่ี 137) 

23.10 กรณีผูฝ้ากถอนเงินตน้บางส่วนก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก เงินตน้ส่วนท่ีเหลือในบญัชีเงินฝากประจ าซูเปอร ์ซีเนียร ์เมื่อฝากไว้
จนครบก าหนดระยะเวลาการฝากจะยงัคงไดร้บัดอกเบี้ ยตามอตัราดอกเบี้ ยตามท่ีก าหนดไว ้ณ วนัท่ีเร่ิมฝากตามปกติ 

23.11 เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการฝากแลว้ ถา้ผูฝ้ากไม่มาถอนหรือไม่มีค าสัง่เป็นอย่างอื่น ใหถื้อว่าเงินฝากประจ าซูเปอร์ ซีเนียร์ น้ีได้
เร่ิมตน้การฝากเงินใหม่โดยมีก าหนดระยะเวลาเท่าระยะเวลาการฝากเดิมเป็นคราว ๆ ไป โดยแต่ละคราวมีอายุการฝากเท่ากบัระยะเวลา

การฝากเดิม ส าหรบัอตัราดอกเบี้ ยและเงื่อนไขการฝากใหเ้ป็นไปตามท่ีธนาคารประกาศใชบ้งัคบัอยู ่ณ วนัเร่ิมตน้การฝากเงินใหม่น้ัน 

23.12 สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขท่ีกรมสรรพากรก าหนดตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกบัภาษีเงิน
ได ้(ฉบบัท่ี 137) 

23.13 ความคุม้ครองของการประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลภายใตบ้ริการเงินฝากประจ าซูเปอร ์ซีเนียร ์  

23.13.1 ธนาคารสงวนสิทธ์ิคุม้ครองประกนัภยัอุบัติเหตุส่วนบุคคลภายใตบ้ริการเงินฝากประจ าซูเปอร ์ซีเนียร ์ใหก้บัผูฝ้ากท่ีมีอายุ

ตั้งแต่ 55 ปีขึ้ นไป และสูงสุดมีอายุไม่เกิน 70 ปี บริบูรณ์   
23.13.2 ผูฝ้ากจะไดร้บัจ านวนเงินเอาประกนัภยัเท่ากบัยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากประจ าซูเปอร์ ซีเนียร ์ก่อนหน้า 1 วนัท่ีผูฝ้าก

เสียชีวิตหรือประสบอุบติัเหตุ ทั้งน้ี ผูฝ้ากจะไดร้บัจ านวนเงินเอาประกนัภยัสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อราย 

-/14/-หากผูฝ้าก 



 

 

ท่ี อ 026/2565 

เง่ือนไขตา่งๆ ในการจา่ยดอกเบี้ ย (ตอ่) 

23.13.3 หากผูฝ้ากมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากต า่กว่า 100,000 บาท หรือปิดบัญชีก่อนหน้า 1 วนัท่ีผูฝ้ากเงินเสียชีวิตหรือ

ประสบอุบติัเหตุ ธนาคารสงวนสิทธ์ิไม่คุม้ครองประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลภายใตบ้ริการเงินฝากประจ าซูเปอร ์ซีเนียร ์

23.13.4 ขอบเขตของความคุม้ครอง  

23.13.4.1 รายละเอียดความคุม้ครองประกนัภยัอุบัติเหตุส่วนบุคคล ภายใตบ้ริการเงินฝากประจ าซูเปอร ์ซีเนียร์ 

ความคุม้ครองประกนัภยั วงเงินคุม้ครองต่อรายบุคคล 

1. เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวร

สิ้ นเชิง (อบ.1) 

    1.1 จากอุบติัเหตุ 

เท่ากบัยอดเงินฝากในบญัชี (ก่อนหน้า 1 วนั 

ท่ีผูฝ้ากเสียชีวิต)  และสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท 

    1.2 จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้ายร่างกายโดย

เจตนา 

10% ของยอดเงินฝาก (ก่อนหน้า 1 วนั ท่ีผูฝ้าก 
ประสบอุบัติเหตุ) สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท 

    1.3 ขณะขบัขี่หรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์ 10% ของยอดเงินฝาก (ก่อนหน้า 1 วนั ท่ีผูฝ้าก 

ประสบอุบัติเหตุ) สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท 

2. กระดูกแตกหักจากอุบัติเหตุ (จ่ายตามเงื่อนไขท่ี บมจ.

เมืองไทยประกนัภยัก าหนด) 

รวมไม่เกิน 10% ของยอดเงินฝาก 

(ก่อนหน้า 1 วนั ท่ีผูฝ้ากประสบอุบติัเหตุ) 
และสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท 

3. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ(รวมอุบัติเหตุขณะขับขี่

หรือโดยสารรถจกัรยานยนต์ และจ่ายตามเงื่อนไขท่ี บมจ.

เมืองไทยประกนัภยัก าหนด) 

ไม่เกิน 10,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 

 

23.13.4.2 คุม้ครองตลอด 24 ชัว่โมงทัว่โลก 

23.13.5 ส าหรบัรายละเอียดความคุม้ครองประกนัภยั สามารถติดต่อไดท่ี้ส่วนบริการลูกคา้  บมจ.เมืองไทยประกนัภยั โทร. 1484 

23.14 ส าหรบัผูท่ี้ฝากเงินฝากคุม้ครองผูสู้งอายุไวก้่อนวนัท่ี 5 สิงหาคม 2557 จะยงัคงไดร้บัสิทธิประโยชน์ภายใตบ้ริการเงินฝากคุม้ครอง

ผูสู้งอายุ ท่ีก าหนดไว ้ ดงัน้ี 

23.14.1 ไดร้บัอตัราดอกเบี้ ยตามท่ีก าหนดไว ้ณ วนัท่ีน าเงินเขา้ฝากเงินฝากคุม้ครองผูสู้งอายุ ตลอดอายุสญัญาการฝาก 

23.14.2 ไดร้บัสิทธ์ิยกเวน้ภาษีจากดอกเบี้ ยเงินฝากคุม้ครองผูสู้งอายุ ตลอดอายุสญัญาการฝาก (สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบบัท่ี 137) 

23.14.3 ตั้งแต่วนัท่ี 5 สิงหาคม 2557 เป็นตน้ไป ธนาคารขอมอบสิทธิประโยชน์ความคุม้ครองของการประกันภยัอุบัติเหตุส่วน

บุคคลใหก้บัผูท่ี้ฝากเงินฝากคุม้ครองผูสู้งอายุไวก้่อนวนัท่ี 5 สิงหาคม 2557 ภายใตเ้งื่อนไขเช่นเดียวกบัผูท่ี้ฝากเงินฝาก

ประจ าซูเปอร ์ซีเนียร ์ 

23.14.4 กรณีท่ีเงินฝากคุม้ครองผูสู้งอายุครบก าหนดระยะเวลาการฝากแลว้ ถา้ผูฝ้ากไม่มาถอนหรือไม่มีค าสัง่เป็นอยา่งอื่น ใหถื้อว่า
เงินฝากคุม้ครองผูสู้งอายุน้ีไดเ้ร่ิมตน้การฝากเงินใหม่ภายใตบ้ริการเงินฝากประจ าซูเปอร ์ซีเนียร ์โดยระยะเวลาฝาก อตัรา

ดอกเบี้ ย และเงื่อนไขการฝากใหเ้ป็นไปตามท่ีธนาคารประกาศใชบ้งัคบัอยู่ ส าหรบับริการเงินฝากประจ าซูเปอร ์ซีเนียร์ ณ 

วนัเร่ิมตน้การฝากเงินใหม่ ทั้งน้ี ดอกเบี้ ยท่ีเกิดขึ้ นจากเงินฝากประจ าซูเปอร ์ซีเนียร ์จะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัรารอ้ยละ 
15  โดยผูฝ้ากเงินสามารถขอคืนภาษีจากดอกเบี้ ยหัก ณ ท่ีจ่ายดังกล่าวไดจ้ากกรมสรรพากรตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกบัภาษี เงินได ้(ฉบบัท่ี 137) 

23.15 ส าหรับบัญชีเงินฝากประจ าท่ีไดร้ับเงื่อนไขใหแ้บ่งจ่ายดอกเบี้ ยตามสัญญาการฝากของแต่ละผลิตภัณฑ์หรือตามท่ีไดร้ับอนุมัติเป็น
กรณีพิเศษจากธนาคาร  หากในภายหลงัธนาคารพบว่าบญัชีเงินฝากประจ าถูกหา้มถอน / โอน ท าใหไ้ม่สามารถหกัและ/หรือ  โอน

ดอกเบี้ ยเงินฝากท่ีธนาคารแบ่งจ่ายออกจากบัญชีเงินฝากประจ าได ้ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกเงื่อนไขการแบ่งจ่ายดอกเบี้ ยตามท่ี

กล่าวขา้งตน้   โดยธนาคารจะท าการจ่ายดอกเบี้ ยใหใ้นวนัท่ีครบก าหนดสญัญาการฝาก 

 

 

 

-/15/-เงินฝาก 



 

 

ท่ี อ 026/2565 

เง่ือนไขตา่งๆ ในการจา่ยดอกเบี้ ย (ตอ่) 

24. เงินฝากประจ าพิเศษ 15 เดือน มีเงื่อนไขดงัต่อไปน้ี 

24.1 ครบก าหนดระยะเวลาการฝาก 15 เดือน 

24.2 รบัฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาท่ีถือผลิตภณัฑก์องทุนรวมตราสารหน้ีต่างประเทศกบัธนาคารและครบก าหนด ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 

2565 เป็นตน้ไป หรือลูกคา้ท่ีมีขอ้ตกลงกบัธนาคารเป็นกรณีพิเศษ 

24.3 ลูกคา้ท่ีมีขอ้ตกลงกบัธนาคารเป็นกรณีพิเศษ หมายถึง ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการเงินฝากซึ่งไดต้กลงกบัธนาคารและจะตอ้งไดร้บัอนุมติัจากผู้

มีอ านาจของธนาคารก่อน 

24.4 จ านวนเงินที่ร ับฝากขั้นต า่ 200,000 บาทต่อบัญชีย่อย (Sub Account) และสูงสุดต่อรายลูกคา้ไม่เกินยอดเงินกองทุนครบ

ก าหนดตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 24.2 โดยหากในภายหลังธนาคารตรวจสอบพบว่ามีจ านวนเงินท่ีรับฝากต่อบัญชีย่อยใด              

ไม่ถึง 200,000 บาท ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิจ่ายดอกเบี้ ยส าหรับยอดเงินของบัญชีย่อยท่ีไม่ถึง 200,000 บาทน้ันเท่ากับอัตรา

ดอกเบี้ ยต า่สุดของเงินฝากประจ า 3 เดือน ประเภทลูกคา้บุคคลธรรมดา ตามท่ีธนาคารประกาศ ณ วนัท่ีเร่ิมสญัญาการฝากของบัญชี

ยอ่ยน้ันๆ 

24.5 จ่ายดอกเบี้ ยทุกเดือน 

24.6 ผู้ฝากตอ้งมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 1 บัญชี เพื่อใชผู้กกับบัญชีเงินฝากประจ าพิเศษ 15 เดือน 

ส าหรบัใชร้องรบัการโอนดอกเบี้ ยเมื่อครบก าหนดระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ ย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

24.6.1 ชื่อบญัชีเงินฝากออมทรพัยห์รือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั ตอ้งตรงกบัชื่อบัญชีเงินฝากประจ าพิเศษ 15 เดือน ท่ีเปิดไวก้บัธนาคาร 
24.6.2 บัญชีเงินฝากออมทรัพยห์รือบัญชีเงินฝากกระแสรายวนั จะเป็นสาขาเดียวกันหรือต่างสาขากับบัญชีเงินฝากประจ าพิเศษ 

15 เดือน ก็ได ้
24.7 ถา้ผูฝ้ากถอนเงินก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก จะไดร้บัดอกเบี้ ยตามระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริงในอตัราดอกเบี้ ย ณ วนัท่ีเร่ิมสญัญา

การฝาก ดงัน้ี 

24.7.1 ฝากมาแลว้ไม่ถึง 3 เดือน ถา้ถอนก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ ย 
24.7.2 ฝากมาแลว้ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ถา้ถอนก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบี้ ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ ย                

เงินฝากออมทรัพยป์ระเภทลูกคา้บุคคลธรรมดา ณ วนัท่ีน าฝาก โดยค านวณดอกเบี้ ยนับตั้งแต่วนัท่ีน าฝากจนถึงก่อนวันท่ี

ถอนเงินหรือปิดบญัชี 1 วนัตามระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริง พรอ้มหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย(ถา้มี) 

24.7.3 หากเป็นการถอนเงินหลงัจากท่ีธนาคารไดจ้่ายดอกเบี้ ยใหก้บัผูฝ้ากไปแลว้ ผูฝ้ากเงินจะไดร้บัเงินตน้และดอกเบี้ ยท่ีค านวณได้

ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไวใ้นขอ้  24.7.1 หรือ 24.7.2 แลว้แต่กรณี โดยธนาคารจะหกัดอกเบี้ ย(รวมหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย)ท่ีผูฝ้าก

เงินไดร้บัไปแลว้ก่อนหน้าน้ัน ทั้งน้ี ผูฝ้ากเงินสามารถขอคืนภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายดงักล่าวไดจ้ากกรมสรรพากร 

24.8 กรณีผูฝ้ากถอนเงินตน้บางส่วนก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก เงินตน้ส่วนท่ีเหลือในบญัชีเงินฝากประจ าพิเศษ 15 เดือน เมื่อฝากไว้

จนครบก าหนดระยะเวลาการฝากจะยงัคงไดร้บัดอกเบี้ ยตามอตัราดอกเบี้ ยท่ีก าหนดไว ้ณ วนัท่ีเร่ิมฝากตามปกติ 

24.9 เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการฝากถือว่าสญัญาเงินฝากประจ าพิเศษ 15 เดือนน้ีสิ้ นสุดลง ถา้ผูฝ้ากไม่มาถอนเงินหรือไม่มีค าสัง่เป็น

อย่างอื่นใหถื้อว่าผูฝ้ากตกลงใหเ้ปลี่ยนประเภทเงินฝากประจ าพิเศษ 15 เดือนเป็นประเภทเงินฝากประจ า 3 เดือน นับแต่วนัท่ีครบ

ก าหนดระยะเวลาการฝากโดยไดร้บัอตัราดอกเบี้ ยและเงื่อนไขตามท่ีธนาคารประกาศในขณะน้ัน 

24.10 ส าหรับบัญชีเงินฝากประจ าท่ีไดร้ับเงื่อนไขใหแ้บ่งจ่ายดอกเบี้ ยตามสัญญาการฝากของแต่ละผลิตภัณฑ์หรือตามท่ีไดร้ับอนุมัติเป็น
กรณีพิเศษจากธนาคาร  หากในภายหลงัธนาคารพบว่าบญัชีเงินฝากประจ าถูกหา้มถอน / โอน ท าใหไ้ม่สามารถหกัและ/หรือ  โอน

ดอกเบี้ ยเงินฝากท่ีธนาคารแบ่งจ่ายออกจากบัญชีเงินฝากประจ าได ้ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกเงื่อนไขการแบ่งจ่ายดอกเบี้ ยตามท่ี

กล่าวขา้งตน้   โดยธนาคารจะท าการจ่ายดอกเบี้ ยใหใ้นวนัท่ีครบก าหนดสญัญาการฝาก 
25. ธนาคารอาจพิจารณาแบ่งจ่ายดอกเบี้ ยเงินฝากประจ าใหก้บัลูกคา้ท่ีมีขอ้ตกลงกับธนาคารเป็นกรณีพิเศษและไดร้ับอนุมัติจากผูม้ีอ านาจ

ของธนาคาร ทั้งน้ี ตามแต่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 
26. ส าหรบัเงินฝากประจ าทุกประเภทท่ีธนาคารไดแ้บ่งจ่ายดอกเบี้ ยตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้ นไปในรอบระยะเวลาการฝากเงินของแต่ละสญัญาการฝาก 

โดยมีเงื่อนไข ดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

-/16/-ส าหรบั 



 

 

ท่ี อ 026/2565 

เง่ือนไขตา่งๆ ในการจา่ยดอกเบี้ ย (ตอ่) 

26.1 ส าหรับเงินฝากประจ าท่ีธนาคารได้แบ่งจ่ายดอกเบี้ ยใหแ้ก่ผู ้ฝากไปแล้ว ถา้ผู ้ฝากถอนเงินก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก 

ธนาคารจะด าเนินการเรียกดอกเบี้ ยท่ีจ่ายไปแลว้คืนตามสัดส่วนท่ีค านวณจากยอดเงินตน้ท่ีผูฝ้ากไดถ้อนเงินออกจากบัญชี โดย

ธนาคารจะไม่คืนภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย จากดอกเบี้ ยเงินฝากท่ีไดน้ าส่งกรมสรรพากรแลว้ 

26.2 ธนาคารจะท าการค านวณดอกเบี้ ยเงินฝากใหใ้หม่ ดว้ยอตัราดอกเบี้ ยเงินฝากตามเงื่อนไขของแต่ละประเภทเงินฝากประจ า ในกรณีท่ี

ผูฝ้ากถอนเงินก่อนครบก าหนด ตามท่ีธนาคารไดป้ระกาศไว ้ณ วนัท่ีผูฝ้ากเร่ิมตน้ฝากเงิน  และธนาคารขอสงวนสิทธ์ิไม่ค านวณ

ดอกเบี้ ยเงินฝากใหแ้ก่ผูฝ้ากในกรณีท่ีมีเงื่อนไขก าหนดไวว่้า ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ ย 

27. ส าหรบับัญชีเงินฝากประจ าท่ีไดร้บัเงื่อนไขใหแ้บ่งจ่ายดอกเบี้ ยตามสญัญาการฝากของแต่ละผลิตภณัฑห์รือตามท่ีไดร้บัอนุมติัเป็นกรณีพิเศษ
จากธนาคาร หากในภายหลังธนาคารพบว่าบัญชีเงินฝากประจ าถูกหา้มถอน / โอน ท าใหไ้ม่สามารถหกัและ/หรือ โอนดอกเบี้ ยเงินฝากท่ี

ธนาคารแบ่งจ่ายออกจากบญัชีเงินฝากประจ าได ้ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกเงื่อนไขการแบ่งจ่ายดอกเบี้ ยตามท่ีกล่าวขา้งตน้   โดยธนาคาร

จะท าการจ่ายดอกเบี้ ยใหใ้นวนัท่ีครบก าหนดสญัญาการฝาก 

28. เงินฝากทวีทรพัย ์24 เดือน มีเงื่อนไขดงัน้ี 

28.1 รบัฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา 

28.2 ผูฝ้ากตอ้งฝากติดต่อกนัทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง และมีจ านวนเงินฝากเดือนละเท่าๆ กนั (ตลอดระยะเวลาการฝาก 24 เดือน) 

28.3 จ านวนเงินท่ีรบัฝากตั้งแต่ 500 บาท ถึง 25,000 บาท 

28.4 กรณีฝากไวจ้นครบก าหนดระยะเวลาการฝาก 24 เดือน จะไดร้บัดอกเบี้ ยตามระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริงในอัตราดอกเบี้ ย ณ วนัท่ีเร่ิม 

สญัญาการฝากดงัน้ี 

28.4.1 ขาดฝาก 1  ครั้ง ธนาคารจ่ายดอกเบี้ ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ ยเงินฝากทวีทรัพย ์ณ วันท่ีเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ โดย
ค านวณดอกเบี้ ยนับตั้งแต่วนัท่ีน าฝากจนถึงวนัครบก าหนดตามระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริงและไดร้บัการยกเวน้ภาษี 

28.4.2 ขาดฝาก 2  ครั้ง ธนาคารจ่ายดอกเบี้ ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ ยเงินฝากทวีทรัพย ์ณ วันท่ีเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ โดย
ค านวณดอกเบี้ ยนับตั้งแต่วนัท่ีน าฝากจนถึงวนัครบก าหนดตามระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริง และไดร้บัการยกเวน้ภาษี 

28.4.3 ขาดฝากตั้งแต่ครั้งท่ี 3 เป็นตน้ไป ธนาคารไม่รบัฝากเงินฝากทวีทรพัยใ์นงวดท่ีเหลืออีกต่อไปและจ่ายดอกเบี้ ยเท่ากบัอตัรา

ดอกเบี้ ยต า่สุดของเงินฝากออมทรพัย ์ประเภทลูกคา้บุคคลธรรมดา ณ วนัท่ีเปิดบญัชีเงินฝากทวีทรพัย ์โดยค านวณดอกเบี้ ย

นับตั้งแต่วนัท่ีน าฝากจนถึงก่อนวนัท่ีปิดบัญชี 1 วนัตามระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริง  พรอ้มหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายรอ้ยละ 15 

28.4.4 ในกรณีท่ีบัญชีเงินฝากทวีทรัพย ์ครบก าหนดแลว้แต่ผูฝ้ากยงัไม่มาถอนเงิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ ยโดยอา้งอิงจากอัตรา
ดอกเบี้ ยต า่สุดของเงินฝากออมทรพัย ์ประเภทบุคคลธรรมดา ตามประกาศของธนาคารท่ีใชบ้งัคบัอยู ่ โดยค านวณดอกเบี้ ย

ตามจ านวนยอดเงินฝากคงเหลือ นับตั้งแต่วนัท่ีเงินฝากทวีทรพัยค์รบก าหนดระยะเวลาการฝากจนถึงก่อนวนัท่ีปิดบัญชี 1 

วนัตามระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริง พรอ้มหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายรอ้ยละ 15 

28.5 ถา้ผูฝ้ากถอนเงินก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก จะไดร้บัดอกเบี้ ยตามระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริงในอตัราดอกเบี้ ย ณ วนัท่ีเร่ิมสญัญา

การฝาก ดงัน้ี 

28.5.1 ฝากมาแลว้ไม่ถึง 3 เดือน ถา้ถอนก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ ย 

28.5.2 ฝากมาแลว้ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ถา้ถอนก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบี้ ยเท่ากบัอตัราดอกเบี้ ย เงิน

ฝากออมทรพัยป์ระเภทลูกคา้บุคคลธรรมดาตามประกาศของธนาคารท่ีใชบ้ังคบัอยู่ ณ วนัเปิดบัญชี โดยค านวณดอกเบี้ ย

นับตั้งแต่วนัท่ีรบัฝากจนถึงก่อนวนัท่ีปิดบญัชี 1 วนัตามระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริง พรอ้มหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายรอ้ยละ 15 

28.6 วนัครบก าหนดระยะเวลาการฝาก  ใหเ้ร่ิมนับจากวนัท่ีเปิดบัญชีต่อไปอีก 24 เดือน นับวนัชนวนั และเดือนชนเดือน (ตัวอย่างเช่น 

เปิดบญัชีเงินฝากทวีทรพัยว์นัท่ี 15 ตุลาคม 2556  วนัท่ีครบก าหนดคือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2558 เป็นตน้) 

28.7 ส าหรบับัญชีเงินฝากทวีทรพัยท่ี์สมคัรใชบ้ริการหกั/โอนเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวนัหรือบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์เพื่อฝากเขา้

บัญชีเงินฝากทวีทรพัยทุ์กเดือน ระบบจะท าการหกัเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวนัหรือบัญชีเงินฝากออมทรพัยเ์ดือนละ  1 ครั้ง 

เพื่อฝากเขา้บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ใหทุ้กวนัท่ี 5 ของเดือน แต่ถา้เงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวนัหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์              

มียอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอ ระบบจะท าการหักเงินในวนัท่ี 10 หรือ 15 หรือ 20 หรือ 25 หรือวนัสุดทา้ยของเดือนตามล าดับ 

จนกว่าระบบจะท าการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัหรือบญัชีเงินฝากออมทรพัยเ์พื่อฝากเขา้บญัชีเงินฝากทวีทรพัยไ์ดส้ าเร็จ 

28.8 ส าหรบัสิทธิในการไดร้บัยกเวน้ภาษีดอกเบี้ ยเงินฝากทวีทรพัยเ์ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กรมสรรพากรก าหนด 

 

 

-/17/-การปิดบญัชี 



 

 

ท่ี อ 026/2565 

เง่ือนไขตา่งๆ ในการจา่ยดอกเบี้ ย (ตอ่) 

29. การปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภท ยกเวน้บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนั ผูฝ้ากสามารถปิดบัญชีเงินฝากและรบัเงินตน้พรอ้มดอกเบี้ ยใน

วนัท่ีครบก าหนดระยะเวลาการฝาก ณ สาขาใดของธนาคารก็ได ้

30. สิทธิในการไดร้บัยกเวน้ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายจากดอกเบี้ ยเงินฝากแต่ละประเภท ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กรมสรรพากรก าหนด 

31. สูตรในการค านวณดอกเบี้ ยมีดงัน้ี 

จ านวนดอกเบี้ ยท่ีไดร้บั   =   เงินตน้ x อตัราดอกเบี้ ยต่อปี  x ระยะเวลาท่ีฝากจริง 

100                     365 

32. เงินฝากประจ าประเภทท่ีมีระยะเวลาการฝาก 3, 6, 12, 24 และ 36 เดือน ท่ีไดร้ับอัตราดอกเบี้ ยในช่วงวงเงินท่ีสูงกว่าอัตราดอกเบี้ ยของ

วงเงินฝากอื่นในกลุ่มประเภทลูกคา้เดียวกนั ถา้ถอนเงินบางส่วนก่อนครบก าหนดจนท าใหย้อดเงินฝากท่ีเหลืออยู่ต า่กว่าวงเงินฝากท่ีไดฝ้ากไวใ้น

ครั้งแรก ใหถื้อว่ายอดเงินฝากท่ีคงเหลืออยู่ไดร้บัดอกเบี้ ยเท่ากบัอตัราดอกเบี้ ยในช่วงวงเงินฝากท่ีมียอดเงินฝากคงเหลืออยู่ ณ วนัท่ีฝากห รือ

วนัท่ีต่ออายุการฝาก ตามระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริง 

33. นิติบุคคลพิเศษ (1) ท่ีไดร้บัดอกเบี้ ยเงินฝากออมทรพัย ์ฝากตั้งแต่ 7 วนั 14 วนั หรือ 30 วนั ขึ้ นไป    เมื่อครบระยะเวลาฝากตามท่ีธนาคาร

อนุมัติแลว้ แต่ปรากฏว่าไม่มีการถอนเงินฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ ยส าหรับเงินฝากดังกล่าวใหใ้นอัตราดอกเบี้ ยเงินฝากออมทรัพยต์าม

ประเภทของลูกคา้น้ันๆ 

34. ในกรณีท่ีนิติบุคคลพิเศษ (1) รายใดถอนเงินฝากออมทรพัยไ์ม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนก่อนระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นประกาศตามประเภทเงิน
ฝากท่ีไดร้บัอนุมติั ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ ยส าหรบัเงินฝากจ านวนดังกล่าวทั้งหมดในอตัราดอกเบี้ ยเงินฝากออมทรพัย์ตามประเภทของลูกคา้น้ันๆ 

เวน้แต่มขีอ้ตกลงกบัธนาคารเป็นกรณีพิเศษ 

35. เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 1 รับฝากเฉพาะรัฐวิสาหกิจ ท่ีประกอบกิจการเกี่ยวกับสาธารณูปโภคขั้นพื้ นฐานหรือการขนส่งท่ีครอบคลุมทัว่ทั้ง

ประเทศ หรือนิติบุคคลพิเศษ (1) ท่ีมียอดเงินฝากเฉลี่ยกบัธนาคารไม่ต า่กว่า 500 ลา้นบาทต่อเดือน รวมทั้งมีสญัญาใชบ้ริการจดัการดา้น

การเงินกบัธนาคารหรือตามเงื่อนไขท่ีธนาคารก าหนด 

36. เงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ 2 รบัฝากเฉพาะนิติบุคคลท่ีสมคัรใชบ้ริการจดัการดา้นการเงินกบัธนาคารตามเงื่อนไขท่ีธนาคารก าหนด 

37. เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 3 รบัฝากเฉพาะนิติบุคคลรายใหญ่ท่ีประกอบธุรกิจประเภทผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ทั้งในและ

ต่างประเทศ ซึ่งสมคัรใชบ้ริการจดัการดา้นการเงิน บริการดา้นปริวรรตเงินตรา บริการดา้นการลงทุน และบริการอื่นๆของธนาคาร โดยมี

ยอดเงินฝากกบัธนาคารไม่ต า่กว่า 400 ลา้นบาท หรือตามเงื่อนไขท่ีธนาคารก าหนด  

38. เงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ 4 รบัฝากเฉพาะนิติบุคคลพิเศษ (1) ท่ีเป็นบริษัทมหาชนจ ากดัรายใหญ่ ท่ีมีบริษัทในกลุ่มท าธุรกิจไฮเปอรม์ารเ์ก็ต 
ซูเปอรม์ารเ์ก็ตและรา้นสะดวกซื้ อ โดยมีสาขาและพื้ นท่ีใหเ้ช่าครอบคลุมทัว่ประเทศ  ซึ่งสมคัรใชบ้ริการจดัการดา้นการเงินทั้งขารบัและขาจ่าย 

บริการรบัช าระเงินดว้ยบัตรเครดิต และบริการอื่นๆ ของธนาคาร ทั้งน้ีรวมถึงกลุ่มบริษัทในเครือ หรือมูลนิธิ หรือสหกรณ์ออมทรพัยท่ี์จดัตั้ง 

และดูแลโดยกลุ่มบริษัทในเครือ ซึ่งสมคัรใชบ้ริการจัดการดา้นการเงินทั้งขารบัและขาจ่ายกบัธนาคาร  หรือตามเงื่อนไขท่ีธนาคารก าหนด 

ทั้งน้ี กรณีท่ีนิติบุคคลพิเศษ (1) รายใดไม่ปฏิบติัตามเงื่อนไขเงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ 4 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิไม่จ่ายดอกเบี้ ยส าหรบัเงินฝาก

จ านวนดงักล่าวทั้งหมดตามระยะเวลาการฝากท่ีธนาคารก าหนดไว ้

39. เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 5 รับฝากเฉพาะนิติบุคคลรายใหญ่ หรือ รัฐวิสาหกิจ ท่ีสมัครใชบ้ริการจัดการด้านการเงิน หรือบริการธุรกรรม

ระหว่างประเทศ หรือบริการอื่นๆ ของธนาคาร โดยมียอดขายจากธุรกิจตั้งแต่ 400 ลา้นบาท แต่ไม่ถึง 5,000 ลา้นบาทต่อปี และมียอดเงิน

ฝากไม่น้อยกว่า 100 ลา้นบาท ซึ่งฝากไวต้ั้งแต่ 30 วนัขึ้ นไป หรือตามเงื่อนไขท่ีธนาคารก าหนด กรณีนิติบุคคลรายใหญ่ หรือ รฐัวิสาหกิจราย

ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 5 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิไม่จ่ายดอกเบี้ ยส าหรับเงินฝากจ านวนดังกล่าวทั้งหมดตาม

ระยะเวลาการฝากท่ีธนาคารก าหนดไว ้

40. เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 6 รับฝากเฉพาะนิติบุคคลรายใหญ่ หรือ รัฐวิสาหกิจ ท่ีสมัครใชบ้ริการจัดการดา้นการเงิน หรือบริการธุรกรรม

ระหว่างประเทศ หรือบริการอื่นๆ ของธนาคาร โดยมียอดขายจากธุรกิจตั้งแต่ 5,000 ลา้นบาทขึ้ นไปต่อปี และมียอดเงินฝากไม่น้อยกว่า 

500 ลา้นบาท ซึ่งฝากไวต้ั้งแต่ 30 วนัขึ้ นไป หรือตามเงื่อนไขท่ีธนาคารก าหนด กรณีนิติบุคคลรายใหญ่ หรือ รฐัวิสาหกิจรายใดไม่ปฏิบัติตาม

เงื่อนไขของเงินฝากเงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ 6 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิไม่จ่ายดอกเบี้ ยส าหรบัเงินฝากจ านวนดังกล่าวทั้งหมดตามระยะเวลา

การฝากท่ีธนาคารก าหนดไว ้

 

 

 

 

-/18/-ธนาคาร 



 

 

ท่ี อ 026/2565 

เงื่อนไขตา่งๆ ในการจา่ยดอกเบี้ ย (ตอ่) 

41. ธนาคารอาจพิจารณาจ่ายดอกเบี้ ยเงินฝากเพิ่มใหก้บัลูกคา้ได ้ส าหรบัลูกคา้ท่ีมีสินทรพัยอ์ยู่กบัธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเ งิน

ของธนาคาร หรือเขา้ร่วมโครงการเงินฝากพิเศษต่างๆ หรือไดร้บัอนุมติัจากธนาคารตามแผนยุทธศาสตรต่์างๆ ท่ี ธนาคารก าหนด ทั้งน้ีการ

พิจารณาจ่ายอตัราดอกเบี้ ยพิเศษดงักล่าวอาจขึ้ นอยูก่บัองคป์ระกอบอื่นๆ เช่น สภาพการแข่งขนัทางธุรกิจ และความตอ้งการในการระดมเงิน

ฝากของธนาคาร ณ ขณะน้ันๆ แต่ทั้งน้ีจะไม่เกินกว่าอตัราดอกเบี้ ยเงินฝากท่ีธนาคารก าหนดจ่ายใหแ้ก่ผูฝ้ากเงินท่ีจดัอยู่ ในกลุ่มประเภทและ

ระยะเวลาการฝากเดียวกนั บวกดว้ยรอ้ยละ 0.50 ต่อปี 

42. นอกจากอตัราดอกเบี้ ยท่ีธนาคารประกาศก าหนดไวใ้นตารางขา้งตน้แลว้ ธนาคารอาจพิจารณาใหข้องก านัลท่ีไม่อยู่ในรูปอตัราดอกเบี้ ยแก่
ลูกคา้จากการจดักิจกรรมรายการส่งเสริมการขายตามประเพณีนิยมท่ีธนาคารถือปฏิบัติเป็นการทัว่ไป 

43. เงินฝากท่ีเป็นเงินบาททุกประเภทท่ีฝากไวก้บัธนาคารท่ีเป็นบัญชีเงินฝากภายในประเทศ ไดร้บัการคุม้ครองเงินตน้และดอกเบี้ ยจากสถาบัน
คุม้ครองเงินฝาก โดยไม่เกินจ านวนตามท่ีกฏหมายก าหนด ดงัน้ี  

ระยะเวลาท่ีคุม้ครอง      จ านวนเงินท่ีคุม้ครอง 

ตั้งแต่วนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 เป็นตน้ไป    ไม่เกิน 1 ลา้นบาท 

ยกเวน้ เงินฝากในบัญชีเงินบาทของผูม้ีถ่ินท่ีอยู่นอกประเทศ ซึ่งเป็นบญัชีตามพระราชบญัญติัควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  เงินฝากท่ีมีอนุพนัธ์แฝง  

และเงินฝากระหว่างสถาบนัการเงิน จะไม่ไดร้บัความคุม้ครองเงินตน้และดอกเบี้ ยจากสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 

44. ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาเปล่ียนแปลงเงื่อนไขและ/หรืออตัราดอกเบี้ ยเงินฝากท่ีก าหนดตามความเหมาะสมหรือเพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะได ้

45. ส าหรับผู ้ท่ีฝากเงินฝากประจ าหรือเงินฝากทวีทรัพยไ์วก้่อนประกาศน้ีใชบ้ังคับ  จะไดร้ับเงื่อนไขและดอกเบี้ ยในอัตราเดิมจนกว่าจะครบ  
ก าหนดระยะเวลาการฝาก 

46. อตัราดอกเบี้ ยเงินฝากท่ีกล่าวขา้งตน้ มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ีประกาศจนกว่าธนาคารจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 
47. ส าหรบัรายละเอียดนอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้ สามารถสอบถามไดท่ี้เจา้หน้าท่ีธนาคาร 
 

 

 

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

 
 

                     
ผูม้ีอ านาจลงนาม …………………………………………………………………………. 

(นายกฤษณ์ จิตตแ์จง้) 

กรรมการผูจ้ดัการ 

   ประกาศ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 
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