
 

 

ที อ 031/2563 

ประกาศ 
ตารางท ี1 อตัราดอกเบยีเงินฝาก 

เรมิใชต้งัแต่วนัท ี16 กนัยายน 2563 
หน่วย : รอ้ยละต่อปี 

ประเภทเงินฝาก 

ประเภทลูกคา้ 

บุคคล 
ธรรมดา 

นิติบุคคล 
(1) 

นิติบุคคล 
(2) 

โรงพยาบาล/
สถานศึกษา/
หน่วยงาน
ราชการ 

สถาบนั 
การเงิน กองทุน 

นิติบุคคล 
พิเศษ 
(1) 

นิติบุคคล
พิเศษ 
(2) 

ผูมี้ถิน
ฐานอยู่
นอก

ประเทศ 
1. เงินฝากกระแสรายวนั 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

อตัรา

ดอกเบีย

เท่ากบั 

ผูม้ีถินที

อยูใ่น

ประเทศ 

ตาม

ประเภท

ลูกคา้ที 

แสดงไวใ้น

ตาราง 

ของ 

ประกาศนี 

. เงินฝากกระแสรายวนัอิเล็กทรอนิกส ์(K-eCurrent) 
    (โปรดดูเงือนไขตามขอ้ ) 

0.000 

 
 

3. เงินฝากออมทรพัย ์         

     วงเงิน น้อยกวา่  .  ลา้นบาท  
     วงเงิน ตงัแต ่ .  ลา้นบาท  แต่ไม่ถึง .  ลา้นบาท 
     วงเงิน ตงัแต ่ .  ลา้นบาท  แต่ไม่ถึง .  ลา้นบาท 
     วงเงิน ตงัแต ่ .  ลา้นบาท  ขนึไป 

0.250 
0.250 
0.250 
0.250 

0.050 
0.050 
0.100 
0.100 

0.250 
0.250 
0.250 
0.250 

0.050 
0.050 
0.100 
0.100 

0.050 
0.050 
0.100 
0.100 

0.050 
0.050 
0.100 
0.100 

0.050 
0.050 
0.100 
0.100 

1.600 
1.600 
1.600 
1.600 

     เงินฝากออมทรพัย ์ 
(สาํหรบัลูกคา้ทีใชบ้ญัชีเงินฝากเป็นหลกัประกนั หรือ

ใชเ้ป็นอตัราดอกเบียอา้งอิงเงินใหสิ้นเชือ) 
0.250 0.050 0.250 0.050 0.050 0.050  

4. เงินฝากออมทรพัยอ์ิเล็กทรอนิกส ์(K-eSavings) 
       วงเงิน ไมเ่กิน  แสนบาท 

       วงเงิน ส่วนทีเกิน  แสนบาท ขึนไป 

    (โปรดดูเงือนไขตามขอ้ ) 

 

1.500 

0.500  

5. เงินฝากพนืฐาน (Basic Banking Account) 
    (โปรดดูเงือนไขตามขอ้ ) 

0.250 
 

6. เงินฝากออมทรพัย ์สาํหรบันิติบุคคลพิเศษ                     
     ฝากตงัแต่ 7 วันขึนไป 
     วงเงิน ตงัแต ่  .  ลา้นบาท  แต่ไม่ถึง .  ลา้นบาท 
     วงเงิน ตงัแต ่ .  ลา้นบาท  แต่ไม่ถึง .  ลา้นบาท 
     วงเงิน ตงัแต ่ .  ลา้นบาท  ขนึไป  

0.100 
0.100 
0.125 

 

    ฝากตงัแต่ 14 วนัขึนไป 
     วงเงิน ตงัแต ่  .  ลา้นบาท  แต่ไม่ถึง .  ลา้นบาท 
     วงเงิน ตงัแต ่ .  ลา้นบาท  แต่ไม่ถึง .  ลา้นบาท 
     วงเงิน ตงัแต ่ .  ลา้นบาท  ขนึไป 

 
 

0.100 
0.100 
0.125 

 

     ฝากตงัแต่ 30 วันขึนไป 
     วงเงิน ตงัแต ่  .  ลา้นบาท  แต่ไม่ถึง .  ลา้นบาท 
     วงเงิน ตงัแต ่ .  ลา้นบาท  แต่ไม่ถึง .  ลา้นบาท 
     วงเงิน ตงัแต ่ .  ลา้นบาท  ขนึไป 

 
 

0.100 
0.100 
0.125 

 

7. เงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ  1  0.150  

8. เงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ  2  0.200  

9. เงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ  3  0.200  

10. เงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ  4  0.100  

-/2/- เงินฝากออมทรพัย ์



 

 

ที อ 031/2563 
 หน่วย : รอ้ยละต่อปี 

ประเภทเงินฝาก 

ประเภทลูกคา้ 

บุคคล 
ธรรมดา 

นิติบุคคล 
(1) 

นิติบุคคล 
(2) 

โรงพยาบาล/
สถานศึกษา/
หน่วยงาน
ราชการ 

สถาบนั 
การเงิน กองทุน 

นิติบุคคล
พิเศษ 
(1) 

นิติบุคคล
พิเศษ 
(2) 

ผูมี้ถินฐาน
อยูน่อก
ประเทศ 

11. เงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ  5  0.100  

อตัรา

ดอกเบีย

เท่ากบั 

ผูม้ีถินที

อยูใ่น

ประเทศ 

ตาม

ประเภท

ลูกคา้ที 

แสดงไวใ้น

ตาราง 

ของ

ประกาศนี 

12. เงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ  6  0.125  

13. เงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ  7  1.250  

14. เงินฝากประจาํประเภทระบุวนั  
   สาํหรบันิติบุคคลพิเศษ 
   ระยะเวลาฝาก 7 – 14 วนั 
    วงเงิน  ตงัแต่   10.0 ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง    50.0 ลา้นบาท 
     วงเงิน  ตงัแต่   50.0 ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง  100.0 ลา้นบาท 
     วงเงิน ตงัแต่ .  ลา้นบาท ขนึไป     

 

 

 
0.100 
0.100 
0.125 

 

    ระยะเวลาฝาก 15 – 30 วนั 
     วงเงิน  ตงัแต่   10.0 ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง    .  ลา้นบาท 
     วงเงิน  ตงัแต่   50.0 ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง  100.0 ลา้นบาท 
     วงเงิน ตงัแต่ .  ลา้นบาท ขึนไป       

 
0.100 
0.100 
0.125  

    ระยะเวลาฝาก 31 – 60 วนั 
     วงเงิน  ตงัแต่   10.0 ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง    .  ลา้นบาท 
     วงเงิน  ตงัแต่   50.0 ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง  100.0 ลา้นบาท 
     วงเงิน ตงัแต่ .  ลา้นบาท ขึนไป 

 

 
0.125 
0.125 
0.150 

 

    ระยะเวลาฝาก 61 – 90 วนั 
     วงเงิน  ตงัแต่   10.0 ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง    .  ลา้นบาท 
     วงเงิน  ตงัแต่   50.0 ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง  100.0 ลา้นบาท 
     วงเงิน ตงัแต่ .  ลา้นบาท ขึนไป         

 

 
0.150 
0.150 
0.150 

 
 

    ระยะเวลาฝาก 91 – 120 วนั 
     วงเงิน  ตงัแต่   10.0 ลา้นบาท แต่ไมเ่กิน 50.0 ลา้นบาท 
     วงเงิน  ตงัแต่   50.0 ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง  100.0 ลา้นบาท 
     วงเงิน ตงัแต่ .  ลา้นบาท ขึนไป         

 

 
0.150 
0.150 
0.200 

 

    ระยะเวลาฝาก 121 – 182 วนั 
     วงเงิน  ตงัแต่   10.0 ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง    .  ลา้นบาท 
     วงเงิน  ตงัแต่   50.0 ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง  100.0 ลา้นบาท 
     วงเงิน ตงัแต่ .  ลา้นบาท ขึนไป         

 

 
0.150 
0.150 
0.200 

 

15. เงินฝากประจาํ  3 เดือน 
     วงเงิน นอ้ยกวา่ .  ลา้นบาท 
     วงเงิน ตงัแต่   .  ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง   .  ลา้นบาท 
     วงเงิน ตงัแต่   .  ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง   .  ลา้นบาท   
     วงเงิน ตงัแต่   .  ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง .  ลา้นบาท 
     วงเงิน ตงัแต่ .  ลา้นบาท ขึนไป 

 

0.370 

0.370 

0.370 

0.370 

0.370 

 

0.150 

0.150 

0.150 

0.150 

0.150 

 

0.370 

0.370 

0.370 

0.370 

0.370 

 

0.150 

0.150 

0.150 

0.150 

0.150 

 

0.150 

0.150 

0.150 

0.150 

0.150 

 

0.150 

0.150 

0.150 

0.150 

0.150 

 

0.200 

0.200 

0.200 

0.200 

0.200 

 

 

 

 
 

-/3/-เงินฝากประจาํ 



 

 

ที อ 031/2563 
หน่วย : รอ้ยละต่อปี 

ประเภทเงินฝาก 

ประเภทลูกคา้ 

บุคคล 
ธรรมดา 

นิติบุคคล 
(1) 

นิติบุคคล 
(2) 

โรงพยาบาล/
สถานศึกษา/
หน่วยงาน
ราชการ 

สถาบนั 
การเงิน กองทุน 

นิติบุคคล 
พิเศษ 
(1) 

นิติบุคคล
พิเศษ 
(2) 

ผูมี้ถิน
ฐานอยู่
นอก

ประเทศ 
    เงินฝากประจาํ  6 เดือน 
     วงเงิน น้อยกวา่  .  ลา้นบาท 
     วงเงิน  ตงัแต่   .  ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง    .  ลา้นบาท 
     วงเงิน  ตงัแต่   .  ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง    .  ลา้นบาท 
     วงเงิน  ตงัแต่   .  ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง  .  ลา้นบาท 
     วงเงิน ตงัแต่ .  ลา้นบาท ขึนไป 

 

0.450 

0.450 

0.450 

0.450 

0.450 

 

0.200 

0.200 

0.200 

0.200 

0.200 

 

0.450 

0.450 

0.450 

0.450 
0.450 

 

0.200 

0.200 

0.200 

0.200 

0.200 

 

0.200 

0.200 

0.200 

0.200 

0.200 

 

0.200 

0.200 

0.200 

0.200 

0.200 

 

0.250 

0.250 

0.250 

0.250 

0.250 

 

 

อตัรา

ดอกเบีย

เท่ากบั 

ผูม้ีถินที

อยูใ่น

ประเทศ 

ตาม

ประเภท

ลูกคา้ที 

แสดงไวใ้น

ตาราง 

ของ 

ประกาศนี 

    เงินฝากประจาํ 12 เดือน 
     วงเงิน น้อยกวา่  .  ลา้นบาท 
     วงเงิน  ตงัแต่   .  ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง    .  ลา้นบาท 
     วงเงิน  ตงัแต่   .  ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง    .  ลา้นบาท 
     วงเงิน ตงัแต่    .  ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง , .  ลา้นบาท 

     วงเงิน ตงัแต่ , .  ลา้นบาท ขนึไป 

  
0.450 
0.450 
0.450 
0.450 
0.450 

 
0.200 
0.200 
0.200 
0.200 
0.200 

 
0.450 
0.450 
0.450 
0.450 
0.450 

 
0.200 
0.200 
0.200 
0.200 
0.200 

 
0.200 
0.200 
0.200 
0.200 
0.200 

 
0.200 
0.200 
0.200 
0.200 
0.200 

 
0.250 
0.250 
0.250 
0.250 
0.250 

 
 

    เงินฝากประจาํ 24 เดือน  
     วงเงิน น้อยกวา่  .  ลา้นบาท 
     วงเงิน  ตงัแต่   .  ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง    .  ลา้นบาท 
     วงเงิน  ตงัแต่   .  ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง    .  ลา้นบาท 
     วงเงิน ตงัแต่    .  ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง , .  ลา้นบาท    
     วงเงิน ตงัแต่ , .  ลา้นบาท ขนึไป 

 
0.500 
0.500 
0.500 
0.500 
0.500 

0.250 
0.250 
0.250 
0.250 
0.250 

 
0.500 
0.500 
0.500 
0.500 
0.500 

0.250 
0.250 
0.250 
0.250 
0.250 

0.250 
0.250 
0.250 
0.250 
0.250 

0.250 
0.250 
0.250 
0.250 
0.250 

0.300 
0.300 
0.300 
0.300 
0.300 

 
 

    เงินฝากประจาํ 36 เดือน 
     วงเงิน น้อยกวา่  .  ลา้นบาท 
     วงเงิน  ตงัแต่   .  ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง    .  ลา้นบาท 
     วงเงิน  ตงัแต่   .  ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง    .  ลา้นบาท 
     วงเงิน ตงัแต่    .  ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง , .  ลา้นบาท    
     วงเงิน ตงัแต่ , .  ลา้นบาท ขนึไป 

  
0.700 
0.700 
0.700 
0.700 
0.700 

 
0.250 
0.250 
0.250 
0.250 
0.250 

 
0.700 
0.700 
0.700 
0.700 
0.700 

 
0.250 
0.250 
0.250 
0.250 
0.250 

 
0.250 
0.250 
0.250 
0.250 
0.250 

 
0.250 
0.250 
0.250 
0.250 
0.250 

 
0.300 
0.300 
0.300 
0.300 
0.300 

 
 

16. เงินฝากคล่องตวั ครอบครวัอุ่นใจ  
       วงเงิน  ตงัแต่ .  ลา้นบาท แต่ไม่เกิน  .   ลา้นบาท 

 (โปรดดูเงือนไขตามขอ้ )   
0.550 

 

 

 

    

 

17. เงินฝากประจาํซูเปอร ์ซีเนียร ์
       วงเงิน ตงัแต่ .  ลา้นบาท  แต่ไม่เกิน  .  ลา้นบาท 

       (โปรดดูเงือนไขตามขอ้ ) 

0.800 

 

 

 

    

 

18. เงินฝากประจาํพิเศษ 5 เดือน    
       วงเงิน ตงัแต่ .  ลา้นบาท ขึนไป 

       (โปรดดูเงือนไขตามขอ้ )            

 

0.500 

  

0.500 

 

 

  

 

19. เงินฝากประจาํพิเศษ 8 เดือน    
       วงเงิน ตงัแต่ .  ลา้นบาท ขึนไป 

       (โปรดดูเงือนไขตามขอ้ )            

 

0.550 

  

0.550 

 

 

  

 

 
 

-/4/-เงินฝากทวทีรพัย ์



 

 

ที อ 031/2563 
 

หน่วย : รอ้ยละต่อปี 

ประเภทเงินฝาก 

ประเภทลูกคา้ 

บุคคล 
ธรรมดา 

นิติบุคคล 
(1) 

นิติบุคคล 
(2) 

โรงพยาบาล/
สถานศึกษา/
หน่วยงาน
ราชการ 

สถาบนั 
การเงิน กองทุน 

นิติบุคคล 
พิเศษ 
(1) 

นิติบุคคล
พิเศษ 
(2) 

ผูมี้ถิน
ฐานอยู่
นอก

ประเทศ 
20. เงินฝากทวีทรพัย ์24 เดือน 
       วงเงิน   – ,  บาท 

      (โปรดดูเงือนไขตามขอ้ )            

  
1.250  

 21. เงินฝากทวีทรพัย ์KBank x BLACKPINK 
       วงเงิน ตงัแต่  บาท แต่ไมถึ่ง ,  บาท 

       วงเงิน ตงัแต่ ,  - ,  บาท 

      (โปรดดูเงือนไขตามขอ้ )            

  
1.350 

1.500 
 

 

 

 

  

 

 
เงือนไขตา่งๆ ในการจา่ยดอกเบีย 
1. นิติบุคคล (1) หมายถึง นิติบุคคลทีจดทะเบียนหรือจดัตงัถูกตอ้งตามกฎหมาย เช่น บริษัทจํากดั บริษัทมหาชนจาํกดั หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล สมาคม เป็นตน้                                                   
2. นิติบุคคล (2) หมายถึง วดั มูลนิธิ และสภากาชาดไทย 

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

รวมถึงหน่วยงานทีเกียวขอ้งกับโรงพยาบาล หรือสถานศึกษานันๆ) หน่วยงานราชการ รฐัวิสาหกิจ สถานทูตต่างประเทศ และองคก์าร

ระหว่างประเทศทีตังอยู่ในประเทศไทย 

4. สถาบนัการเงิน หมายถึง สถาบนัการเงินหรือนิติบุคคลทีดําเนินการคลา้ยสถาบนัการเงิน เช่น ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย ์

บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ โรงรบัจาํนํา สหกรณ ์ชุมนุมสหกรณอ์อมทรพัย ์เป็นตน้ 

5. กองทุน หมายถึง กองทุนรวม กองทุนสาํรองเลียงชีพ กองทุนบาํเหน็จบาํนาญ กองทุนฟืนฟูและพัฒนาระบบสถาบนัการเงิน กองทุนต่างๆ 

บริษัทประกนัชีวิต  และบริษัทประกนัภยั 

6. นิติบุคคลพิเศษ (1) หมายถึง นิติบุคคลทีใชผ้ลิตภัณฑ์ของธนาคาร และไดนํ้าเงินเขา้ฝากในบัญชีเป็นจํานวนเงินตามวงเงินทีกําหนดไวใ้น

ตารางขา้งตน้ โดยอตัราดอกเบียดงักล่าวขา้งตน้ตอ้งไดร้บัอนุมติัจากผูมี้อาํนาจของธนาคารเท่านัน และจะกาํหนดใหเ้ป็นอตัราดอกเบียคงที

ตลอดระยะเวลาฝากหรือไมก็่ได ้ หรือเปลียนแปลงขนึลงตามประกาศอัตราดอกเบียของธนาคารหรือไมก็่ได ้

ทงันี สาํหรบับญัชีเงินฝากออมทรพัย ์ลูกคา้ตอ้งฝากเงินจาํนวนดงักล่าวไวต้ามระยะเวลาทีธนาคารกาํหนด หรือไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั 14 วนั หรือ 

30 วนั ตามประเภทเงินฝากทีไดร้บัอนุมติั โดยภายในระยะเวลาดงักล่าว ยอดคงเหลือ ณ สินวนั ตอ้งมีจาํนวนเงินไมน่อ้ยกวา่วงเงินฝากทีไดร้บั

อนุมติัจากทางธนาคาร เวน้แต่มีขอ้ตกลงกบัธนาคารเป็นกรณีพิเศษ   

7. นิติบุคคลพิเศษ (2) หมายถึง สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรฐั ทีทําขอ้ตกลงสมัครใชบ้ริการทางการเงินแบบครบวงจรภายใน      

31 สิงหาคม 2561 และมีการใชบ้ริการกองทุนส่วนบุคคลกบับริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ซึง

ไดนํ้าเงินเขา้ฝากในบญัชีเป็นจาํนวนเงินตามวงเงินทีกาํหนดไวใ้นตารางขา้งตน้    โดยอตัราดอกเบียดงักล่าวขา้งตน้ตอ้งไดร้บัอนุมติัจากผูมี้

อาํนาจของธนาคารเท่านัน และจะกาํหนดใหเ้ป็นอัตราดอกเบียคงทีตลอดระยะเวลาฝากหรือไม่ก็ได ้ หรือเปลียนแปลงขึนลงตามประกาศ

อัตราดอกเบียของธนาคารหรือไม่ก็ได ้ทงันีกรณีทีนิติบุคคลพิเศษ (2) รายใดไม่ปฏิบัติตามเงือนไข ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่จ่ายดอกเบีย

สาํหรบัเงินฝากจาํนวนดงักล่าวทงัหมดตามระยะเวลาการฝากทีธนาคารกาํหนดไว ้

8. คาํวา่ “วงเงิน” กรณีประเภทเงินฝากประจาํ ใหห้มายถึง จาํนวนเงินทีนําเขา้ฝากในแต่ละครงั หรือจาํนวนเงินฝากทีต่ออายุการฝาก 

9. สาํหรบัเงินฝากประเภทเงินฝากประจาํทุกประเภททีครบกาํหนดระยะเวลาการฝากแลว้ใหถื้อวา่สญัญาการฝากคราวนันสินสุดลง  ถา้ผูฝ้ากไม่

มาถอนคืนหรือไม่มีคาํสงัเป็นอย่างอืน ใหถื้อวา่ผูฝ้ากตกลงใหเ้ริมตน้การฝากเงินใหม่โดยมีกาํหนดระยะเวลาเท่าระยะเวลาการฝากเดิมเป็น

คราว ๆ ไป โดยแต่ละคราวมีอายุการฝากเท่ากบัระยะเวลาการฝากเดิม เวน้แต่ธนาคารจะไดก้าํหนดเงือนไขไวใ้นแต่ละประเภทเงินฝากเป็น

การเฉพาะ 

-/5/-สาํหรบั 



 

 

ที อ 031/2563 
เงือนไขตา่งๆ ในการจา่ยดอกเบีย (ตอ่) 

10. สาํหรบัลูกคา้ทีไดใ้ชบ้ริการกบัธนาคารหลายผลิตภณัฑห์รือมีขอ้ตกลงกบัธนาคารเป็นกรณีพิเศษ ธนาคารอาจจะพิจารณารวมจาํนวนเงินฝาก
ของลูกคา้เป็นวงเงินเดียวกนัหรือผูฝ้ากกลุ่มเดียวกนัตามความเหมาะสม เพือใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะได ้

11. ธนาคารจะรบัฝากตามระยะเวลาการฝากทีกาํหนดไวใ้นตารางอตัราดอกเบียเงินฝากนีเท่านัน 
12. บญัชีเงินบาทของบุคคลทีมีถินทีอยู่นอกประเทศ (Non-Resident Baht Account : NRBA) และ บญัชีเงินบาทของบุคคลทีมีถินทีอยูน่อกประเทศ

เพือการลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละตราสารทางการเงินอืน (Non-Resident Baht Account for Securities : NRBS) ซึงจะตอ้งมีการปฏิบติัใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลียนเงิน มีเงือนไขดงันี 

12.1 เงินฝากกระแสรายวนัและเงินฝากออมทรพัย ์ไมจ่่ายดอกเบีย  

12.2 เงินฝากประจาํ ไมร่บัฝาก  

13. เงินฝากออมทรพัย ์ธนาคารแบ่งจ่ายดอกเบียปีละ 2 ครงั โดยจ่ายดอกเบียพรอ้มหกัภาษี ณ ทีจ่าย (ถา้มี) ภายในเดือนมิถุนายนและเดือน

ธนัวาคมของทุกปี 
14. เงินฝากกระแสรายวนัอิเล็กทรอนิกส ์มีเงือนไขดงันี 

14.1 เงินฝากกระแสรายวนัอิเล็กทรอนิกส ์เป็นบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนั 

14.2 รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาทีมีสัญชาติไทย อายุตังแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึนไป ทีไดร้ับคําเชิญจากธนาคารผ่านทาง SMS หรือ 

Notification จาก K PLUS หรือผ่านช่องทางตามทีธนาคารกาํหนด 

14.3 ผูเ้ปิดบญัชีเงินฝากตอ้งเป็นผูที้ใชบ้ริการ K PLUS (ธนาคารบนมือถือกสิกรไทย) 

14.4 การเปิดบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัอิเล็กทรอนิกส ์

14.4.1 เปิดบญัชีเงินฝากผ่านช่องทางบริการ K PLUS เท่านัน  

14.4.2 ชือบญัชีเงินฝากจะตอ้งตรงกบัชือผูใ้ชบ้ริการ K PLUS 

14.4.3 ไม่รบัเปิดบญัชีชือรว่ม และไมอ่นุญาตใหใ้ชชื้ออืนหรือนามแฝงหรือใหผู้อื้นเป็นผูร้บัผลประโยชน์จากบญัชีนี  

14.4.4 ไม่มีจาํนวนเงินขนัตาํในการเปิดบญัชี 

14.5 บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัอิเล็กทรอนิกสไ์มจ่่ายดอกเบีย 

14.6 บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัอิเล็กทรอนิกสส์ามารถทาํรายการฝากผ่านทุกช่องทางการใหบ้ริการของธนาคาร 

14.7 ผูฝ้ากสามารถถอนเงินสดหรือโอนเงินได ้ดงันี 

14.7.1 โอนเงินจากบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัอิเล็กทรอนิกสผ่์านบริการ K PLUS ไปยงับญัชีเงินฝากบญัชีอืน 

14.7.2 การถอนเงินสดหรือโอนเงิน โดยใชบ้ตัรเอทีเอ็ม/บตัรเดบิต ผ่านเครือง ATM  

14.7.3 การถอนเงินสดโดยใช ้QR Code บน K PLUS ผ่านตู ้ATM หรือ สาขาของธนาคาร หรือทีจุดบริการเคแบงค ์เซอรว์สิ 

14.8 ผูฝ้ากสามารถขอปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวนัอิเล็กทรอนิกส์ไดที้ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา โดยผูฝ้ากตอ้งดําเนินการชําระยอด

เงินกูค้งคา้งและดอกเบียใหแ้ลว้เสร็จก่อน จึงจะดาํเนินการปิดบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัอิเล็กทรอนิกสไ์ด ้ทงันีหากมีเงินฝากคงเหลือ

ในบญัชีผูฝ้ากจะตอ้งโอนเงินคงเหลือทงัหมดทีมีอยู่ในบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัอิเล็กทรอนิกส ์ณ วนัทาํรายการขอปิดบญัชีเงินฝาก

กระแสรายวนัอิเล็กทรอนิกส ์ออกไปยงับญัชีเงินฝากอืน (ของผูฝ้ากเองหรือบุคคลอืนก็ได)้ ก่อน 

14.9 ผูฝ้ากจะไดร้บัรายการเดินบญัชีผ่าน email ทีผูฝ้ากไดใ้หข้อ้มูลไวก้บัธนาคาร 

14.10 ไม่มีบริการออกเช็คผ่านบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัอิเล็กทรอนิกส ์

15. เงินฝากออมทรพัยอิ์เล็กทรอนิกส ์มีเงือนไขดงันี 

15.1 เงินฝากออมทรพัยอิ์เล็กทรอนิกส ์เป็นบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัยแ์บบไมมี่สมุดคูฝ่าก 

15.2 รบัฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาทีมีสญัชาติไทย อายุตงัแต่ 12 ปีบริบูรณขึ์นไป  

15.3 ผูเ้ปิดบญัชีเงินฝากตอ้งเป็นผูที้ใชบ้ริการ K PLUS (ธนาคารบนมือถือกสิกรไทย) 

15.4 การเปิดบญัชีเงินฝากออมทรพัยอิ์เล็กทรอนิกส ์
15.4.1 ช่องทางการเปิดบญัชีเงินฝาก 

15.4.1.1 ลูกคา้ทีเปิดบญัชีแรก พรอ้มสมคัรบริการ K PLUS ตอ้งพิสูจน์ตวัตนทีสาขาของธนาคารหรือจุดบริการยืนยนัตัวตน 

(K CHECK ID) ทีธนาคารกาํหนด หรือผ่านระบบและแพลตฟอรม์ของ NDID  

15.4.1.2 ลูกคา้ทีใชบ้ริการ K PLUS อยูแ่ลว้สามารถเปิดบญัชีเพิมผ่าน K PLUS หรือแอปพลิเคชนัอืนทีธนาคารใหบ้ริการ 

 

-/6/-ชือบญัชี 



 

 

ที อ 031/2563 
เงือนไขตา่งๆ ในการจา่ยดอกเบีย (ตอ่) 

15.4.2 ชือบญัชีเงินฝากจะตอ้งตรงกบัชือผูใ้ชบ้ริการ K PLUS หรือหากเปิดบญัชีผ่านแอปพลิเคชนัอืนทีธนาคารใหบ้ริการ ชือบญัชี 
  เงินฝากจะตอ้งตรงกบัชือผูใ้ชบ้ริการแอปพลิเคชนันันๆ 
15.4.3 ไม่รบัเปิดบญัชีชือรว่ม และไมอ่นุญาตใหใ้ชชื้ออืนหรือนามแฝงหรือใหผู้อื้นเป็นผูร้บัผลประโยชน์จากบญัชีนี 
15.4.4 ไม่มีจาํนวนเงินขนัตาํในการเปิดบญัชี 

15.5 บญัชีเงินฝากออมทรพัยอิ์เล็กทรอนิกสส์ามารถทาํรายการฝากผ่านทุกช่องทางการใหบ้ริการของธนาคาร 

15.6 ผูฝ้ากสามารถโอนเงินหรือถอนเงินสดได ้ดงันี 

15.6.1 โอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรพัยอิ์เล็กทรอนิกสผ่์านบริการ K PLUS หรือแอปพลิเคชนัอืนทีธนาคารใหบ้ริการ ไปยงับญัชี 
  เงินฝากบญัชีอืน 
15.6.2 การถอนเงินสดหรือโอนเงิน โดยใชบ้ตัรเอทีเอ็ม/บตัรเดบิต ผ่านตู ้ATM (เฉพาะบญัชีเงินฝากทีเปิดผ่านช่องทางบริการ  
  K PLUS เท่านัน) 
15.6.3 การถอนเงินสด ดว้ย QR Code บน K PLUS ผ่านตู ้ATM หรือสาขาของธนาคาร หรือทีจุดบริการเคแบงก ์เซอรว์สิ 
15.6.4 การถอนเงินสด ดว้ย QR Code บน แอปพลิเคชนัอืนทีธนาคารใหบ้ริการ ผ่านตู ้ATM ของธนาคาร 

15.7 ธนาคารแบ่งจ่ายดอกเบียปีละ 2 ครงั โดยจ่ายดอกเบียพรอ้มหกัภาษี ณ ทีจ่าย (ถา้มี) ภายในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของ

ทุกปี  

15.8 การปิดบญัชีเงินฝากออมทรพัยอิ์เล็กทรอนิกส ์ผูฝ้ากตอ้งปิดผ่านช่องทางบริการ K PLUS เท่านัน ตามเงือนไขทีธนาคารกาํหนด 

15.9 สูตรในการคาํนวณดอกเบียเงินฝากออมทรพัยอิ์เล็กทรอนิกส ์ณ สินวนั (1 วนั) 

อตัราดอกเบียเฉลียต่อปี      = 
(ยอดเงินฝากส่วนทีไม่เกิน 1 แสนบาท X 

1.50

100
) + (ยอดเงินฝากส่วนทีเกิน 1 แสนบาท X 

0.50

100
)

ยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สินวนั
൨  X 100 

 

จาํนวนดอกเบยีทีไดร้บัต่อวนั   =   เงินตน้ x อตัราดอกเบียเฉลียต่อปี  x  1 
                                  100                365 

15.10 การคาํนวณดอกเบีย การจ่ายดอกเบีย หลักเกณฑ์ เงือนไข และ/หรือ วิธีปฏิบัติใด ๆ เกียวกับบัญชีเงินฝากนอกเหนือจากเงือนไข

ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ผูฝ้ากตอ้งปฎิบติัตามเงือนไขทีธนาคารกาํหนด 

15.11 กรณีผูฝ้ากขาดการเคลือนไหวเกินกว่า 1 ปี และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ตํากว่า 2,000 บาท 

ธนาคารจะทาํการหกัค่าธรรมเนียมรกัษาบญัชีตามหลกัเกณฑที์ธนาคารกาํหนด และหลงัจากหกัค่าธรรมเนียมจนมียอดคงเหลือเป็น 

0 บาท (ศูนยบ์าท) ธนาคารจะทาํการปิดบญัชีเงินฝาก 

16. เงินฝากพืนฐาน มีเงือนไขดงันี 

16.1 รบัฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาทีมีสญัชาติไทย โดยเป็นผูฝ้ากทีมีอายุตงัแต่ 65 ปีบริบูรณขึ์นไปในวนัทีฝาก หรือผูฝ้ากทีเขา้รว่มโครงการ

สวสัดิการแห่งรฐั  

16.2 จาํกดัสิทธิการเปิดบญัชีเงินฝากพืนฐาน 1 คน ต่อ 1 บญัชี 

16.3 ไม่มีจาํนวนเงินขนัตาํในการเปิดบญัชี 

16.4 ไม่มีคา่บริการรกัษาบญัชีเงินฝากจนกวา่บญัชีเงินฝากพืนฐานจะถูกเปลียนสถานะเป็นบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์

16.5 ธนาคารแบ่งจ่ายดอกเบียปีละ 2 ครงั โดยจ่ายดอกเบียพรอ้มหกัภาษี ณ ทีจ่าย (ถา้มี) ภายในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของ

ทุกปี 

16.6 ตงัแต่วนัที 26 มิถุนายน 2563 ธนาคารขอสงวนสิทธิในการปรบัสถานะบัญชีเงินฝากพืนฐานเป็นบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย์

ของธนาคารไดท้นัที โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบล่วงหนา้ในกรณีทีเขา้เงือนไขขอ้ใดขอ้หนึง ดงันี 

16.6.1 มียอดเงินฝากเฉลียเกิน 50,000 บาทต่อเดือน 

16.6.2 ผลรวมของยอดเงินเขา้บญัชี หรือผลรวมของยอดเงินออกจากบญัชีเกิน 50,000 บาทต่อเดือน 

16.6.3 กรณีบญัชีเงินฝากพืนฐานไมมี่การเคลือนไหวติดต่อกนัเกินกวา่ 24 เดือน 

16.6.4 คุณสมบติัของผูฝ้ากไมเ่ป็นไปตามเงือนไขการเป็นผูมี้สิทธิในการเปิดบญัชีเงินฝากพืนฐาน ยกตวัอย่างเช่น กรณีผูฝ้ากไมไ่ดเ้ป็น 

           ผูม้ีรายไดน้อ้ยภายใตโ้ครงการสวสัดิการแห่งรฐั 

 

 

-/7/-ทงันี 



 

 

ที อ 031/2563 
เงือนไขตา่งๆ ในการจา่ยดอกเบีย (ตอ่) 

ทงันี หากบญัชีเงินฝากพืนฐานถูกปรบัสถานะเป็นบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัยแ์ลว้ ผูฝ้ากตกลงยินยอมและปฏิบติัตามขอ้กาํหนด

และเงือนไขสาํหรบัเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรพัยทุ์กประการ และในกรณีทีผูฝ้ากไดใ้ชบ้ริการบตัรเดบิตพืนฐาน (K-Basic Debit 

Card) คู่กบับญัชีเงินฝากพืนฐาน ผูฝ้ากตกลงชาํระค่าธรรมเนียมการใชบ้ตัรเดบิตพืนฐาน (K-Basic Debit Card) ตามอัตราประกาศ

ค่าธรรมเนียมสาํหรบับัตรเดบิตกสิกรไทย (K-Debit Card) โดยผูฝ้ากยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบัญชีเงินฝากทีผูกกบับตัรเดบิต

พืนฐาน (K-Basic Debit Card) เมือครบรอบปีการเป็นสมาชิกบตัรเดบิตพืนฐาน (K-Basic Debit Card) 

16.7 กรณีบญัชีเงินฝากพืนฐานถูกเปลียนแปลงรูปแบบไปเป็นเงินฝากออมทรพัยแ์ลว้ จะไม่สามารถเปลียนกลบัมาเป็นบญัชีเงินฝากพืนฐาน

ไดอี้ก ในกรณีทีผูฝ้ากประสงคจ์ะใชบ้ญัชีเงินฝากพืนฐานอีก ผูฝ้ากจะตอ้งดาํเนินการเปิดบญัชีใหม่ ซึงตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนด และ

เงือนไขการเปิดและใชบ้ญัชีเงินฝากสาํหรบัการฝากเงินประเภทบญัชีเงินฝากพืนฐาน ณ วนัทีเปิดบญัชีใหม ่ตามทีธนาคารกาํหนดดว้ย 

17. เงินฝากประจาํประเภทระบุวนั  มีเงือนไขดงัต่อไปนี 

17.1 ครบกาํหนดระยะเวลาการฝากตามจาํนวนวนัทีผูฝ้ากระบุไว ้ตงัแต่ 7-182 วนั 

17.2 รบัฝากเฉพาะนิติบุคคลพิเศษ (1) 

17.3 จํานวนเงินทีรับฝากตังแต่ 10,000,000 บาทขึนไปต่อบัญชีย่อย (Sub Account) โดยหากในภายหลังธนาคารตรวจสอบพบว่ามี

จาํนวนเงินทีรบัฝากต่อบญัชีย่อยใดไม่ถึง 10,000,000 บาท ธนาคารขอสงวนสิทธิจ่ายดอกเบียสาํหรบัยอดเงินของบญัชีย่อยทีไม่ถึง 

10,000,000 บาทนันเท่ากับอัตราดอกเบียเงินฝากออมทรพัย ์ประเภทลูกคา้นิติบุคคล (1) ตามทีธนาคารประกาศ ณ วนัทีเริม

สญัญาการฝากของบญัชีย่อยนันๆ 

17.4 จ่ายดอกเบียครงัเดียวเมอืครบกาํหนดระยะเวลาการฝาก 

17.5 ถา้ผูฝ้ากถอนเงินก่อนครบกาํหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบียเท่ากบัอตัราดอกเบียเงินฝากออมทรพัยป์ระเภทลูกคา้นิติ

บุคคล (1) ณ วนัทีนําฝากหรือวนัทีต่ออายุการฝาก โดยคาํนวณดอกเบียนับตงัแต่วนัทีนําฝากหรือวนัทีต่ออายุการฝากจนถึงก่อนวนัที

ถอนเงินปิดบญัชี 1 วนัตามระยะเวลาทีฝากไวจ้ริง พรอ้มหกัภาษี ณ ทีจ่าย (ถา้มี) 

17.6 ผูฝ้ากไม่สามารถถอนเงินตน้บางส่วนก่อนครบกาํหนดระยะเวลาการฝากได ้จะตอ้งถอนทงัจาํนวนและปิดบญัชียอ่ยเท่านัน 

17.7 เมือครบกําหนดระยะเวลาการฝากแลว้ ถา้ผูฝ้ากไม่มาถอนเงินหรือไม่มีคําสังเป็นอย่างอืน ใหถื้อว่าผูฝ้ากตกลงใหเ้งินฝากประจํา

ประเภทระบุวนั ไดเ้ริมตน้การฝากเงินใหม่โดยมีกําหนดระยะเวลาเท่าระยะเวลาการฝากเดิมเป็นคราวๆ ไป โดยแต่ละคราวมีอายุการ

ฝากเท่ากับระยะเวลาการฝากเดิม สําหรบัอัตราดอกเบียและเงือนไขการฝากใหเ้ป็นไปตามทีธนาคารประกาศใชบ้ังคบัอยู่ ณ วนั

เริมตน้การฝากเงินใหม่นัน 

18. เงินฝากประจาํ 3 เดือน  หรือ 6 เดือน หรือ 12 เดือน มีเงือนไขดงันี 

18.1 ครบกาํหนดระยะเวลาการฝาก 3 เดือน หรือ 6 เดือน หรือ 12 เดือน ตามประเภทการฝาก 

18.2 จ่ายดอกเบียครงัเดียวเมอืครบกาํหนดระยะเวลาการฝาก  

18.3 ถา้ผูฝ้ากถอนเงินก่อนครบกาํหนดระยะเวลาการฝาก จะไดร้บัดอกเบียตามระยะเวลาทีฝากไวจ้ริงในอัตราดอกเบีย ณ วนัทีเริมสญัญาการ

ฝาก ดงันี 

18.3.1 ระยะเวลาการฝาก 3 เดือน ถา้ถอนก่อนครบกาํหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบีย 
18.3.2 ระยะเวลาการฝาก 6 เดือน และ 12 เดือน  

18.3.2.1 ฝากมาแลว้ไมถึ่ง 3 เดือน ถา้ถอนก่อนครบกาํหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารไมจ่่ายดอกเบีย 

18.3.2.2 ประเภทลูกคา้บุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล (2) ทีฝากมาแลว้ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ถา้ถอนก่อนครบกําหนด

ระยะเวลาการฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบียเท่ากบัอตัราดอกเบียเงินฝากออมทรพัยป์ระเภทลูกคา้บุคคลธรรมดา ณ 

วนัทีนําฝากหรือวนัทีต่ออายุการฝาก โดยคาํนวณดอกเบียนับตงัแต่วนัทีนําฝากหรือวนัทีต่ออายุการฝากจนถึง

ก่อนวนัทีถอนเงินหรือปิดบญัชี 1 วนัตามระยะเวลาทีฝากไวจ้ริง พรอ้มหกัภาษี ณ ทีจ่าย(ถา้มี) 

18.3.2.3 ประเภทลูกคา้นิติบุคคล (1) โรงพยาบาล/สถานศึกษา/หน่วยงานราชการ สถาบนัการเงิน กองทุน นิติบุคคลพิเศษ 

(1) และนิติบุคคลพิเศษ (2) ทีฝากมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 3 เดือน ถา้ถอนก่อนครบกําหนดระยะเวลาการฝาก 

ธนาคารจ่ายดอกเบียเท่ากับอัตราดอกเบียเงินฝากออมทรพัยป์ระเภทลูกคา้นิติบุคคล (1) ณ วนัทีนําฝากหรือ

วนัทีต่ออายุการฝาก โดยคาํนวณดอกเบียนับตงัแต่วนัทีนําฝากหรือวนัทีต่ออายุการฝากจนถึงก่อนวนัทีถอนเงิน

หรือปิดบญัชี 1 วนัตามระยะเวลาทีฝากไวจ้ริง พรอ้มหกัภาษี ณ ทีจ่าย(ถา้มี) 

 
-/8/-กรณีผูฝ้าก 



 

 

ที อ 031/2563 
เงือนไขตา่งๆ ในการจา่ยดอกเบีย (ตอ่) 

18.4 กรณีผูฝ้ากถอนเงินตน้บางส่วนก่อนครบกําหนดระยะเวลาการฝาก  เงินตน้ส่วนทีเหลือในบญัชีเงินฝากประจําประเภท 3 เดือน หรือ 6 

เดือน หรือ 12 เดือน เมือฝากไวจ้นครบกาํหนดระยะเวลาการฝากจะยงัคงไดร้บัดอกเบียตามอัตราดอกเบียทีกาํหนดไว ้ณ วนัทีเริมฝาก

ตามปกติ 

18.5 เมือครบกาํหนดระยะเวลาการฝากแลว้ ถา้ผูฝ้ากไม่มาถอนเงินหรือไม่มีคาํสงัเป็นอย่างอืน ใหถื้อวา่ผูฝ้ากตกลงใหเ้งินฝากประจาํประเภท 3 

เดือน หรือ 6 เดือน หรือ 12 เดือนนีไดเ้ริมตน้การฝากเงินใหม่โดยมีกาํหนดระยะเวลาเท่าระยะเวลาการฝากเดิมเป็นคราวๆ ไป โดยแต่

ละคราวมีอายุการฝากเท่ากบัระยะเวลาการฝากเดิม สาํหรบัอตัราดอกเบียและเงือนไขการฝากใหเ้ป็นไปตามทีธนาคารประกาศใชบ้งัคบัอยู่ ณ 

วนัเริมตน้การฝากเงินใหมนั่น 

19. เงินฝากประจาํ 24 เดือน หรือ 36 เดือน มีเงือนไขดงันี 

19.1 ครบกาํหนดระยะเวลาการฝาก 24 เดือน หรือ 36 เดือนตามประเภทการฝาก 

19.2 จ่ายดอกเบียทุก 12 เดือน 

19.3 ผูฝ้ากตอ้งมีบัญชีเงินฝากออมทรพัยห์รือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัเพือใชผู้กกบับญัชีเงินฝากประจํา 24 เดือน หรือ 36 เดือน สาํหรบัใช้

รองรบัการโอนดอกเบียเมือครบกาํหนดระยะเวลาการจ่ายดอกเบีย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

19.3.1 ชือบญัชีเงินฝากออมทรพัยห์รือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั ตอ้งตรงกบัชือบญัชีเงินฝากประจาํ 24 เดือน หรือ 36 เดือน ที

เปิดไวก้บัธนาคาร 

19.3.2 บญัชีเงินฝากออมทรพัยห์รือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั จะเป็นสาขาเดียวกนัหรือต่างสาขากบับญัชีเงินฝากประจาํ 24 เดือน หรือ 

36 เดือนก็ได ้

19.4 ถา้ผูฝ้ากถอนเงินก่อนครบกําหนดระยะเวลาการฝาก จะไดร้บัดอกเบียตามระยะเวลาทีฝากไวจ้ริงในอัตราดอกเบีย ณ วนัทีเริมสัญญา

การฝาก ดงันี 
19.4.1 ฝากมาแลว้ไมถึ่ง 3 เดือน ถา้ถอนก่อนครบกาํหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารไมจ่่ายดอกเบีย 
19.4.2 ประเภทลูกคา้บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล (2) ทีฝากมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 3 เดือน ถา้ถอนก่อนครบกาํหนดระยะเวลาการ

ฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบียเท่ากบัอตัราดอกเบียเงินฝากออมทรพัยป์ระเภทลูกคา้บุคคลธรรมดา ณ วนัทีนําฝากหรือวนัทีต่อ
อายุการฝาก โดยคาํนวณดอกเบียนับตงัแต่วนัทีนําฝากหรือวนัทีต่ออายุการฝากจนถึงก่อนวนัทีถอนเงินหรือปิดบญัชี 1 วนั
ตามระยะเวลาทีฝากไวจ้ริง พรอ้มหกัภาษี ณ ทีจ่าย(ถา้มี) 

19.4.3 ประเภทลูกคา้นิติบุคคล (1) โรงพยาบาล/สถานศึกษา/หน่วยงานราชการ สถาบนัการเงิน กองทุน นิติบุคคลพิเศษ (1) 
และนิติบุคคลพิเศษ (2) ทีฝากมาแลว้ไมน่้อยกวา่  เดือน  ถา้ถอนก่อนครบกาํหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบีย
เท่ากบัอตัราดอกเบียเงินฝากออมทรพัยป์ระเภทลูกคา้นิติบุคคล (1) ณ วนัทีนําฝากหรือวนัทีต่ออายุการฝาก โดยคาํนวณ
ดอกเบียนับตงัแต่วนัทีนําฝากหรือวนัทีต่ออายุการฝากจนถึงก่อนวนัทีถอนเงินหรือปิดบญัชี 1 วนัตามระยะเวลาทีฝากไวจ้ริง 
พรอ้มหกัภาษี ณ ทีจ่าย(ถา้มี) 

19.4.4 หากเป็นการถอนเงินหลงัจากทีธนาคารไดจ้่ายดอกเบียใหก้บัผูฝ้ากไปแลว้ ผูฝ้ากเงินจะไดร้บัเงินตน้และดอกเบียทีคาํนวณ
ไดต้ามเงือนไขทีกาํหนดไวใ้นขอ้  19.4.2 หรือขอ้ 19.4.3  หลงัจากหกัดอกเบีย(รวมหกัภาษี ณ ทีจ่าย)ทีผูฝ้ากเงินไดร้บัไป
แลว้ก่อนหนา้นัน  ทงันี ผูฝ้ากเงินสามารถขอคืนภาษีหกั ณ ทีจ่ายดงักล่าวไดจ้ากกรมสรรพากร 

19.5 กรณีผูฝ้ากถอนเงินตน้บางส่วนก่อนครบกําหนดระยะเวลาการฝาก  เงินตน้ส่วนทีเหลือในบญัชีเงินฝากประจาํประเภท 24 เดือน หรือ 

36 เดือน เมือฝากไวจ้นครบกาํหนดระยะเวลาการฝากจะยงัคงไดร้บัดอกเบียตามอตัราดอกเบียทีกาํหนดไว ้ณ วนัทีเริมฝากตามปกติ 

19.6 เมือครบกําหนดระยะเวลาการฝากแลว้ ถา้ผูฝ้ากไม่มาถอนเงินหรือไม่มีคําสังเป็นอย่างอืน ใหถื้อว่าผูฝ้ากตกลงใหเ้งินฝากประจํา
ประเภท 24 เดือน หรือ 36 เดือนนีไดเ้ริมตน้การฝากเงินใหม่โดยมีกาํหนดระยะเวลาเท่าระยะเวลาการฝากเดิมเป็นคราวๆ ไป โดย
แต่ละคราวมีอายุการฝากเท่ากบัระยะเวลาการฝากเดิม สาํหรบัอตัราดอกเบียและเงือนไขการฝากใหเ้ป็นไปตามทีธนาคารประกาศใช้
บงัคบัอยู ่ณ วนัเรมิตน้การฝากเงินใหมนั่น 

19.7 สาํหรบับญัชีเงินฝากประจาํทีไดร้บัเงือนไขใหแ้บ่งจ่ายดอกเบียตามสญัญาการฝากของแต่ละผลิตภณัฑห์รือตามทีไดร้บัอนุมติัเป็นกรณี

พิเศษจากธนาคาร หากในภายหลงัธนาคารพบวา่บญัชีเงินฝากประจาํถูกหา้มถอน / โอน ทาํใหไ้มส่ามารถหกัและ/หรือ  โอนดอกเบีย

เงินฝากทีธนาคารแบ่งจ่ายออกจากบัญชีเงินฝากประจําได ้ธนาคารขอสงวนสิทธิยกเลิกเงือนไขการแบ่งจ่ายดอกเบียตามทีกล่าว

ขา้งตน้ โดยธนาคารจะทาํการจ่ายดอกเบียใหใ้นวนัทีครบกาํหนดสญัญาการฝาก 

 

 

-/9/-เงินฝาก 



 

 

ที อ 031/2563 
เงือนไขตา่งๆ ในการจา่ยดอกเบีย (ตอ่) 

20. เงินฝากคล่องตวั ครอบครวัอุ่นใจ มีเงือนไขดงัต่อไปนี 

20.1 ครบกาํหนดระยะเวลาการฝาก 9 เดือน 
20.2 รบัฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาและเปิดบญัชีโดยใชชื้อบญัชีเงินฝากในนามผูฝ้ากคนเดียวเท่านัน 

20.3 จํานวนเงินทีรบัฝากตงัแต่ 9,000 บาทขึนไปต่อบัญชีย่อย (Sub Account) แต่เมือรวมยอดเงินฝากบัญชีย่อยทุกบัญชีของเงินฝาก

คล่องตวั ครอบครวัอุ่นใจแลว้ตอ้งไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อรายบุคคล หากในภายหลงัธนาคารตรวจสอบพบวา่มีจาํนวนเงินทีรบั

ฝากต่อบัญชีย่อยใดไม่ถึง 9,000 บาท ธนาคารขอสงวนสิทธิจ่ายดอกเบียสําหรับยอดเงินของบัญชีย่อยทีไม่ถึง 9,000 บาทนัน

เท่ากบัอตัราดอกเบียตาํสุดของเงินฝากประจาํ 3 เดือน ประเภทลูกคา้บุคคลธรรมดา ตามทีธนาคารประกาศ ณ วนัทีเริมสญัญาการ

ฝากของบญัชียอ่ยนันๆ 

20.4 ผูฝ้ากจะไดร้ับสิทธิประโยชน์เพิมเติมเป็นความคุม้ครองของการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลภายใตบ้ริการเงินฝากคล่องตัว 

ครอบครวัอุ่นใจ เท่ากบัอตัราดอกเบียทีไดร้บัเพิมขนึจากประกาศสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ตอ่ปี 

20.5 จ่ายดอกเบียครงัเดียวเมอืครบกาํหนดระยะเวลาการฝาก 9 เดือน 

20.6 ผูฝ้ากตอ้งมีบัญชีเงินฝากออมทรพัยห์รือบัญชีเงินฝากกระแสรายวนั 1 บญัชี เพือใชผู้กกบับญัชีเงินฝากคล่องตวั ครอบครวัอุ่นใจสาํหรบัใช้

รองรบัการโอนดอกเบียเมือครบกําหนดระยะเวลาการจ่ายดอกเบีย หรือเพือใชร้องรบัการโอนกรณียอดเงินฝากคงเหลือเกินกว่า 

1,000,000 บาทต่อรายบุคคลโดยมีรายละเอียดดงันี 
20.6.1 ชือบญัชีเงินฝากออมทรพัยห์รือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั ตอ้งตรงกบัชือบญัชีเงินฝากคล่องตวั ครอบครวัอุ่นใจ ทีเปิดไว ้

กบัธนาคาร 

20.6.2 บัญชีเงินฝากออมทรพัยห์รือบัญชีเงินฝากกระแสรายวนั จะเป็นสาขาเดียวกันหรือต่างสาขากับบัญชีเงินฝากคล่องตวั 

ครอบครวัอุ่นใจก็ได ้

20.7 ในกรณีทียอดเงินฝากเกินกว่า 1,000,000 บาทต่อรายบุคคล ธนาคารสงวนสิทธิไม่จ่ายดอกเบียสําหรบัยอดเงินในส่วนทีเกินกว่า 

1,000,000 บาทและ/หรือสงวนสิทธิทีจะทําการโอนยอดเงินฝากเฉพาะในส่วนทีเกิน 1,000,000 บาทออกจากบัญชีเงินฝาก

คล่องตวั ครอบครวัอุ่นใจทีฝากครงัล่าสุดไปเขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัยห์รือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัทีผูฝ้ากไดผู้กกบับญัชีเงินฝาก

คล่องตวั ครอบครวัอุ่นใจ โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบล่วงหน้า 

20.8 กรณีหากภายหลงัธนาคารตรวจสอบพบว่าบญัชีเงินฝากคล่องตัวครอบครวัอุ่นใจไม่เป็นไปตามเงือนไขของผลิตภณัฑ ์ธนาคารสงวน

สิทธิไม่จ่ายดอกเบีย และ/หรือสงวนสิทธิทีจะทาํการปิดบญัชีพรอ้มโอนยอดเงินฝากทงัหมดออกจากบญัชีเงินฝากคล่องตวั ครอบครวั

อุ่นใจไปเขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัย ์หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัทีผูฝ้ากไดผู้กกบับญัชีเงินฝากคล่องตวั ครอบครวัอุ่นใจ 

20.9 สาํหรบัผูฝ้ากทีฝากเงินฝากคล่องตวั ครอบครวัอุ่นใจ  ยอดเงินทีถอนจะไดร้บัดอกเบียตามระยะเวลาทีฝากไวจ้ริงในอตัราดอกเบีย ณ 

วนัทีเริมสญัญาการฝาก ดงันี 

20.9.1 ฝากไมถึ่ง 3 เดือน ธนาคารจ่ายดอกเบียในอตัราตาํสุดของเงินฝากประจาํ 3 เดือน ของประเภทลูกคา้บุคคลธรรมดา 

20.9.2 ฝากตงัแต่ 3 เดือน แต่ยงัไม่ครบกําหนด ธนาคารจ่ายดอกเบียในอตัราตาํสุดของเงินฝากประจาํ 6 เดือน ประเภทลูกคา้

บุคคลธรรมดา 

ยกเวน้ธนาคารตรวจสอบพบวา่มีจาํนวนเงินรบัฝากต่อบญัชีย่อยไม่ถึง 9,000 บาท ยอดเงินทีถอนก่อนครบกาํหนดระยะเวลาฝากจะ

ไดร้บัดอกเบียในอตัราตาํสุดของเงินฝากประจาํ 3 เดือน ประเภทลูกคา้บุคคลธรรมดาทุกกรณี 

20.10 กรณีผูฝ้ากถอนเงินตน้บางส่วนก่อนครบกาํหนดระยะเวลาการฝาก เงินตน้ส่วนทีเหลือในบญัชีเงินฝากคล่องตวั ครอบครวัอุ่นใจเมือ

ฝากไวจ้นครบกาํหนดระยะเวลาการฝาก จะยงัคงไดร้บัดอกเบียตามอตัราดอกเบียทีกาํหนดไว ้ณ วนัทีเริมฝากตามปกติ 

20.11 เมือครบกําหนดระยะเวลาการฝากแลว้ ถา้ผูฝ้ากไม่มาถอนหรือไม่มีคําสงัเป็นอย่างอืน ใหถื้อว่าผูฝ้ากตกลงใหเ้งินฝากคล่องตัว 

ครอบครวัอุ่นใจนีไดเ้ริมตน้การฝากเงินใหม่โดยมีกาํหนดระยะเวลาเท่าระยะเวลาการฝากเดิมเป็นคราวๆ ไป โดยแต่ละคราวมีอายุ

การฝากเท่ากบัระยะเวลาการฝากเดิม สาํหรบัอตัราดอกเบียและเงือนไขการฝากใหเ้ป็นไปตามทีธนาคารประกาศใชบ้งัคบัอยู ่ณ วนั

เรมิตน้การฝากเงินใหมนั่น 

 

 

 

 

-/10/-ความคุม้ครอง 



 

 

ที อ 031/2563 
เงือนไขตา่งๆ ในการจา่ยดอกเบีย (ตอ่) 

20.12 ความคุม้ครองของการประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลภายใตบ้ริการเงินฝากคล่องตวั ครอบครวัอุ่นใจ 

20.12.1 ธนาคารสงวนสิทธิคุม้ครองประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลภายใตบ้ริการเงินฝากคล่องตวั ครอบครวัอุ่นใจ ใหก้บัผูฝ้ากทีมีอายุตงัแต่ 

16 ปีขนึไป และสูงสุดมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ ์

20.12.2 ผูฝ้ากจะไดร้บัจาํนวนเงินเอาประกนัภยั 2 เท่าของยอดเงินคงเหลือในบญัชีเงินฝากคล่องตวั ครอบครวัอุ่นใจก่อนหน้า 1 วนั ทีผู ้

ฝากเสียชีวิต ทงันี ผูฝ้ากจะไดร้บัจาํนวนเงินเอาประกนัภยัสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อราย 
20.12.3 หากผูฝ้ากมียอดเงินคงเหลือในบญัชีเงินฝากตาํกวา่ 9,000 บาท หรือปิดบญัชีก่อนหนา้ 1 วนัทีผูฝ้ากเงินเสียชีวติ ธนาคาร

สงวนสิทธิไม่คุม้ครองประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลภายใตบ้ริการเงินฝากคล่องตวั ครอบครวัอุ่นใจ 

20.12.4 ขอบเขตของความคุม้ครอง 

20.12.4.1 การเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสินเชิง อนัเนืองมาจากอุบติัเหตุทีมิไดร้ะบุไวใ้นขอ้ยกเวน้ของกรมธรรม ์อบ.1 

20.12.4.2 อุบติัเหตุอนัเนืองมาจากการขบัขีหรือโดยสารรถจกัรยานยนตแ์ละการถูกฆาตกรรมหรือถูกทาํรา้ยร่างกายโดยเจตนา 

20.12.4.3 คุม้ครองตลอด 24 ชวัโมงทวัโลก 

20.12.5 สาํหรบัรายละเอียดความคุม้ครองประกนัภยั สามารถติดต่อไดที้ส่วนบริการลูกคา้ บมจ.เมืองไทยประกนัภยั โทร.1484 

21. เงินฝากประจาํซูเปอร ์ซีเนียร ์มีเงือนไขดงัต่อไปนี 

21.1 ครบกาํหนดระยะเวลาการฝาก 30 เดือน 

21.2 รบัฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาทีมีอายุตงัแต่ 55 ปีขนึไป และเปิดบญัชีโดยใชชื้อบญัชีเงินฝากในนามผูฝ้ากคนเดียวเท่านัน 

21.3 จาํนวนเงินทีรบัฝากตงัแต่ 100,000 บาทขึนไปต่อบญัชีย่อย (Sub Account) แต่เมือรวมยอดเงินฝากบัญชีย่อยทุกบญัชีของเงินฝาก

ประจาํซูเปอร ์ซีเนียรแ์ลว้ตอ้งไมเ่กิน 3,000,000 บาทต่อรายบุคคล หากในภายหลงัธนาคารตรวจสอบพบวา่มีจาํนวนเงินทีรบัฝากต่อ

บญัชีย่อยใดไม่ถึง 100,000 บาท ธนาคารขอสงวนสิทธิจ่ายดอกเบียสาํหรบัยอดเงินของบญัชีย่อยทีไม่ถึง 100,000 บาทนันเท่ากบั

อตัราดอกเบียตาํสุดของเงินฝากประจาํ 3 เดือน ประเภทลูกคา้บุคคลธรรมดา ตามทีธนาคารประกาศ ณ วนัทีเริมสญัญาการฝากของ

บญัชียอ่ย 

21.4 ผูฝ้ากจะไดร้บัสิทธิประโยชน์เพิมเติมเป็นความคุม้ครองของการประกันภัยอุบติัเหตุส่วนบุคคล ภายใตบ้ริการเงินฝากประจําซูเปอร ์           

ซีเนียร ์เท่ากบัอตัราดอกเบียทีไดร้บัเพิมขึนจากประกาศสูงสุดไมเ่กินรอ้ยละ 0.50 ต่อปี  

21.5 จ่ายดอกเบียทุกเดือน โดยการจ่ายดอกเบียในแต่ละครงัจะถูกหกัภาษี ณ ทีจ่ายในอตัรารอ้ยละ 15 ทงันี ผูฝ้ากเงินสามารถขอคืนภาษี

จากดอกเบียหกั ณ ทีจ่ายดงักล่าวไดจ้ากกรมสรรพากรตามหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกียวกบัภาษีเงินได้

(ฉบบัที 137)  

21.6 ผูฝ้ากตอ้งมีบญัชีเงินฝากออมทรพัยห์รือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั 1 บญัชี เพือใชผู้กกบับญัชีเงินฝากประจาํซูเปอร ์ซีเนียร ์  สาํหรบั

ใชร้องรบัการโอนดอกเบียเมือครบกําหนดระยะเวลาการจ่ายดอกเบีย หรือเพือใชร้องรบัการโอนกรณียอดเงินฝากคงเหลือเกินกว่า 

3,000,000 บาทต่อรายบุคคล โดยมีรายละเอียดดงันี 

21.6.1 ชือบญัชีเงินฝากออมทรพัยห์รือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั ตอ้งตรงกบัชือบญัชีเงินฝากประจาํซูเปอร ์ซีเนียร ์ ทีเปิดไวก้บั

ธนาคาร 

21.6.2 บญัชีเงินฝากออมทรพัยห์รือบัญชีเงินฝากกระแสรายวนั จะเป็นสาขาเดียวกนัหรือต่างสาขากบับญัชีเงินฝากประจาํซูเปอร ์ ซีเนียร ์

ก็ได ้

21.7 ในกรณีทียอดเงินฝากเกินกว่า 3,000,000 บาทต่อรายบุคคล ธนาคารสงวนสิทธิไม่จ่ายดอกเบียสําหรบัยอดเงินในส่วนทีเกินกว่า 

3,000,000 บาทและ/หรือสงวนสิทธิทีจะทาํการโอนยอดเงินฝากเฉพาะในส่วนทีเกิน 3,000,000 บาท ออกจากบญัชีเงินฝากประจาํ

ซูเปอร ์ซีเนียร ์ทีฝากครงัล่าสุดไปเขา้บัญชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวนัทีผูฝ้ากไดผู้กกบับญัชีเงินฝากประจาํ

ซูเปอร ์ซีเนียร ์โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบล่วงหน้า สาํหรบัดอกเบียทีธนาคารแบ่งจ่ายรายเดือนใหก้่อนหน้าไปแลว้นันธนาคารจะหกั

จากยอดเงินฝากส่วนทีเกินกวา่ 3,000,000 บาทก่อนโอนออกไปเขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัยห์รือบญัชีกระแสรายวนั 
21.8 กรณีหากภายหลังธนาคารตรวจสอบพบวา่บญัชีเงินฝากประจาํซูเปอรซ์ีเนียรไ์ม่เป็นไปตามเงือนไขของผลิตภณัฑ ์ธนาคารสงวน

สิทธิไม่จ่ายดอกเบีย และ/หรือสงวนสิทธิทีจะทาํการปิดบญัชีพรอ้มโอนยอดเงินฝากทงัหมดออกจากบญัชีเงินฝากประจาํซูเปอร ์ซีเนียร์

ไปเขา้บัญชีเงินฝากออมทรพัย ์หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัทีผูฝ้ากไดผู้กกบับญัชีเงินฝากประจําซูเปอร ์ซีเนียร ์สาํหรบัดอกเบียที

ธนาคารแบ่งจ่ายรายเดือนใหก้่อนหน้าไปแลว้นันธนาคารจะหกัจากยอดเงินฝากก่อนโอนออกไปเขา้บัญชีเงินฝากออมทรัพยห์รือบัญชี

กระแสรายวนั 
-/11/-ถา้ผูฝ้าก 



 

 

ที อ 031/2563 
เงือนไขตา่งๆ ในการจา่ยดอกเบีย (ตอ่) 

21.9 ถา้ผูฝ้ากถอนเงินก่อนครบกาํหนดระยะเวลาการฝาก จะไดร้บัดอกเบียตามระยะเวลาทีฝากไวจ้ริงในอตัราดอกเบีย ณ วนัทีเริมสญัญา

การฝาก ดงันี 
21.9.1 ฝากมาแลว้ไมถึ่ง 3 เดือน ถา้ถอนก่อนครบกาํหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบีย 

21.9.2 ฝากตงัแต่ 3 เดือน แต่ยงัไม่ครบกาํหนด ธนาคารจ่ายดอกเบียในอตัราเงินฝากออมทรพัยป์ระเภทลูกคา้บุคคลธรรมดา ณ 

วนัทีนําฝากหรือวนัทีต่ออายุการฝาก โดยคาํนวณดอกเบียนับตงัแต่วนัทีนําฝากหรือวนัทีต่ออายุการฝากจนถึงก่อนวนัที

ถอนเงินหรือปิดบญัชี 1 วนัตามระยะเวลาทีฝากไวจ้ริง พรอ้มหกัภาษี ณ ทีจ่าย 
21.9.3 หากเป็นการถอนเงินหลงัจากทีธนาคารไดจ้่ายดอกเบียใหก้บัผูฝ้ากไปแลว้ ผูฝ้ากเงินจะไดร้บัเงินตน้และดอกเบียทีคาํนวณได้

ตามเงือนไขทีกาํหนดไวใ้นขอ้  21.9.2 หลงัจากหกัดอกเบีย(รวมหกัภาษี ณ ทีจ่าย)ทีผูฝ้ากเงินไดร้บัไปแลว้ก่อนหน้านัน 

ทังนี ผูฝ้ากเงินสามารถขอคืนภาษีจากดอกเบียหัก ณ ทีจ่ายดังกล่าวไดจ้ากกรมสรรพากรตามหลักเกณฑ์และเงือนไข

ประกาศ อธิบดีกรมสรรพากร เกียวกบัภาษี เงินได(้ฉบบัที 137) 
21.10 กรณีผูฝ้ากถอนเงินตน้บางส่วนก่อนครบกาํหนดระยะเวลาการฝาก เงินตน้ส่วนทีเหลือในบญัชีเงินฝากประจาํซูเปอร ์ซีเนียร ์เมือฝากไว ้

จนครบกาํหนดระยะเวลาการฝากจะยงัคงไดร้บัดอกเบียตามอตัราดอกเบียตามทีกาํหนดไว ้ณ วนัทีเรมิฝากตามปกติ 

21.11 เมือครบกําหนดระยะเวลาการฝากแลว้ ถา้ผูฝ้ากไม่มาถอนหรือไม่มีคาํสังเป็นอย่างอืน ใหถื้อว่าเงินฝากประจําซูเปอร ์ซีเนียร ์นีได้

เรมิตน้การฝากเงินใหม่โดยมีกาํหนดระยะเวลาเท่าระยะเวลาการฝากเดิมเป็นคราว ๆ ไป โดยแต่ละคราวมีอายุการฝากเท่ากบัระยะเวลา

การฝากเดิม สาํหรบัอตัราดอกเบียและเงือนไขการฝากใหเ้ป็นไปตามทีธนาคารประกาศใชบ้งัคบัอยู ่ณ วนัเริมตน้การฝากเงินใหมนั่น 

21.12 สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขทีกรมสรรพากรกาํหนดตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกียวกบัภาษีเงิน

ได ้(ฉบบัที 137) 

21.13 ความคุม้ครองของการประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลภายใตบ้ริการเงินฝากประจาํซูเปอร ์ซีเนียร ์  

21.13.1 ธนาคารสงวนสิทธิคุม้ครองประกนัภัยอุบติัเหตุส่วนบุคคลภายใตบ้ริการเงินฝากประจาํซูเปอร ์ซีเนียร ์ใหก้บัผูฝ้ากทีมีอายุ

ตงัแต่ 55 ปีขนึไป และสูงสุดมีอายุไม่เกิน 70 ปี บริบูรณ ์  
21.13.2 ผูฝ้ากจะไดร้บัจาํนวนเงินเอาประกนัภยัเท่ากบัยอดเงินคงเหลือในบญัชีเงินฝากประจาํซูเปอร ์ซีเนียร ์ก่อนหนา้ 1 วนัทีผูฝ้าก

เสียชีวติหรือประสบอุบติัเหตุ ทงันี ผูฝ้ากจะไดร้บัจาํนวนเงินเอาประกนัภยัสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อราย 

21.13.3 หากผูฝ้ากมียอดเงินคงเหลือในบญัชีเงินฝากตํากว่า 100,000 บาท หรือปิดบัญชีก่อนหน้า 1 วนัทีผูฝ้ากเงินเสียชีวิตหรือ

ประสบอุบติัเหตุ ธนาคารสงวนสิทธิไม่คุม้ครองประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลภายใตบ้ริการเงินฝากประจาํซูเปอร ์ซีเนียร ์

21.13.4 ขอบเขตของความคุม้ครอง  

21.13.4.1 รายละเอียดความคุม้ครองประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล ภายใตบ้ริการเงินฝากประจาํซูเปอร ์ซีเนียร ์

ความคุม้ครองประกนัภยั วงเงินคุม้ครองต่อรายบุคคล 
1. เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวร

สินเชิง (อบ.1) 

    1.1 จากอุบติัเหตุ 

เท่ากบัยอดเงินฝากในบญัชี (ก่อนหนา้ 1 วนั 

ทีผูฝ้ากเสียชีวิต)  และสูงสุดไมเ่กิน 3,000,000 บาท 

    1.2 จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทํารา้ยร่างกายโดย

เจตนา 

10% ของยอดเงินฝาก (ก่อนหนา้ 1 วนั ทีผูฝ้าก 
ประสบอุบติัเหตุ) สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท 

    1.3 ขณะขบัขหีรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์ 10% ของยอดเงินฝาก (ก่อนหนา้ 1 วนั ทีผูฝ้าก 

ประสบอุบติัเหตุ) สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท 

2. กระดูกแตกหกัจากอุบัติเหตุ (จ่ายตามเงือนไขที บมจ.

เมืองไทยประกนัภยักาํหนด) 

รวมไม่เกิน 10% ของยอดเงินฝาก 

(ก่อนหนา้ 1 วนั ทีผูฝ้ากประสบอุบติัเหตุ) 
และสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท 

3. ค่ารกัษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ(รวมอุบัติเหตุขณะขับขี

หรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์และจ่ายตามเงือนไขที บมจ.

เมืองไทยประกนัภยักาํหนด) 

ไม่เกิน 10,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครงั 

 

21.13.4.2 คุม้ครองตลอด 24 ชวัโมงทวัโลก 

-/12/-สาํหรบั 



 

 

ที อ 031/2563 
เงือนไขตา่งๆ ในการจา่ยดอกเบีย (ตอ่) 

21.13.5 สาํหรบัรายละเอียดความคุม้ครองประกนัภยั สามารถติดต่อไดที้ส่วนบริการลูกคา้  บมจ.เมืองไทยประกนัภยั โทร. 1484 
21.14 สาํหรบัผูที้ฝากเงินฝากคุม้ครองผูสู้งอายุไวก้่อนวนัที 5 สิงหาคม 2557 จะยงัคงไดร้บัสิทธิประโยชน์ภายใตบ้ริการเงินฝากคุม้ครอง

ผูสู้งอายุ ทีกาํหนดไว ้ ดงันี 
21.14.1 ไดร้บัอตัราดอกเบียตามทีกาํหนดไว ้ณ วนัทีนําเงินเขา้ฝากเงินฝากคุม้ครองผูสู้งอายุ ตลอดอายุสญัญาการฝาก 
21.14.2 ไดร้บัสิทธิยกเวน้ภาษีจากดอกเบียเงินฝากคุม้ครองผูสู้งอายุ ตลอดอายุสญัญาการฝาก (สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละเงือนไขประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบบัที 137) 
21.14.3 ตังแต่วนัที 5 สิงหาคม 2557 เป็นตน้ไป ธนาคารขอมอบสิทธิประโยชน์ความคุม้ครองของการประกันภยัอุบติัเหตุส่วน

บุคคลใหก้บัผูที้ฝากเงินฝากคุม้ครองผูสู้งอายุไวก่้อนวนัที 5 สิงหาคม 2557 ภายใตเ้งือนไขเช่นเดียวกบัผูที้ฝากเงินฝาก

ประจาํซูเปอร ์ซีเนียร ์ 
21.14.4 กรณีทีเงินฝากคุม้ครองผูสู้งอายุครบกาํหนดระยะเวลาการฝากแลว้ ถา้ผูฝ้ากไม่มาถอนหรือไม่มีคาํสงัเป็นอยา่งอืน ใหถื้อวา่

เงินฝากคุม้ครองผูสู้งอายุนีไดเ้ริมตน้การฝากเงินใหม่ภายใตบ้ริการเงินฝากประจาํซูเปอร ์ซีเนียร ์โดยระยะเวลาฝาก อตัรา

ดอกเบีย และเงือนไขการฝากใหเ้ป็นไปตามทีธนาคารประกาศใชบ้งัคบัอยู ่สาํหรบับริการเงินฝากประจาํซูเปอร ์ซีเนียร ์ณ 

วนัเริมตน้การฝากเงินใหม ่ทงันี ดอกเบียทีเกิดขึนจากเงินฝากประจาํซูเปอร ์ซีเนียร ์จะถูกหกัภาษี ณ ทีจ่ายในอตัรารอ้ยละ 

  โดยผูฝ้ากเงินสามารถขอคืนภาษีจากดอกเบียหกั ณ ทีจ่ายดงักล่าวไดจ้ากกรมสรรพากรตามหลกัเกณฑ์และเงือนไข

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกียวกบัภาษี เงินได ้(ฉบบัที 137) 
21.15 สําหรบับัญชีเงินฝากประจําทีไดร้บัเงือนไขใหแ้บ่งจ่ายดอกเบียตามสัญญาการฝากของแต่ละผลิตภัณฑ์หรือตามทีไดร้บัอนุมัติเป็น

กรณีพิเศษจากธนาคาร  หากในภายหลงัธนาคารพบวา่บญัชีเงินฝากประจาํถูกหา้มถอน / โอน ทาํใหไ้ม่สามารถหกัและ/หรือ  โอน

ดอกเบียเงินฝากทีธนาคารแบ่งจ่ายออกจากบญัชีเงินฝากประจาํได ้ธนาคารขอสงวนสิทธิยกเลิกเงือนไขการแบ่งจ่ายดอกเบียตามที

กล่าวขา้งตน้   โดยธนาคารจะทาํการจ่ายดอกเบียใหใ้นวนัทีครบกาํหนดสญัญาการฝาก 
22. เงินฝากประจาํพิเศษ 5 เดือน มีเงือนไขดงัต่อไปนี 

22.1 ครบกาํหนดระยะเวลาการฝาก 5 เดือน 

22.2 รบัฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา  วดั  มูลนิธิ สภากาชาดไทย และลูกคา้ทีมีขอ้ตกลงกบัธนาคารเป็นกรณีพิเศษ 

22.3 ลูกคา้ทีมีขอ้ตกลงกบัธนาคารเป็นกรณีพิเศษ หมายถึง ลูกคา้ทีใชบ้ริการเงินฝากซึงไดต้กลงกบัธนาคารและจะตอ้งไดร้บัอนุมติัจากผู้

มีอาํนาจของธนาคารก่อน 

22.4 จํานวนเงินทีรบัฝากตังแต่ 200,000 บาทขึนไปต่อบัญชีย่อย (Sub Account) โดยหากในภายหลังธนาคารตรวจสอบพบวา่มี

จํานวนเงินทีรบัฝากต่อบญัชีย่อยใดไม่ถึง 200,000 บาท ธนาคารขอสงวนสิทธิจ่ายดอกเบียสําหรบัยอดเงินของบญัชีย่อยทีไม่ถึง 

200,000 บาทนันเท่ากบัอตัราดอกเบียตําสุดของเงินฝากประจํา 3 เดือน ประเภทลูกคา้บุคคลธรรมดา ตามทีธนาคารประกาศ ณ 

วนัทีเรมิสญัญาการฝากของบัญชียอ่ยนันๆ 

22.5 จ่ายดอกเบียครงัเดียวเมอืครบกาํหนดระยะเวลาการฝาก  

22.6 ถา้ผูฝ้ากถอนเงินก่อนครบกาํหนดระยะเวลาการฝาก จะไดร้บัดอกเบียตามระยะเวลาทีฝากไวจ้ริงในอตัราดอกเบีย ณ วนัทีเริมสญัญา

การฝาก ดงันี 

22.6.1 ฝากมาแลว้ไมถึ่ง 3 เดือน ถา้ถอนก่อนครบกาํหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารไมจ่่ายดอกเบีย 
22.6.2 ฝากมาแลว้ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ถา้ถอนก่อนครบกําหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบียเท่ากบัอตัราดอกเบีย   

เงินฝากออมทรพัยป์ระเภทลูกคา้บุคคลธรรมดา ณ วนัทีนําฝาก โดยคาํนวณดอกเบียนับตงัแต่วนัทีนําฝากจนถึงก่อนวนัที

ถอนเงินหรือปิดบญัชี 1 วนัตามระยะเวลาทีฝากไวจ้ริง พรอ้มหกัภาษี ณ ทีจ่าย(ถา้มี) 

22.6.3 หากเป็นการถอนเงินหลงัจากทีธนาคารไดจ้่ายดอกเบียใหก้บัผูฝ้ากไปแลว้ ผูฝ้ากเงินจะไดร้บัเงินตน้และดอกเบียทีคาํนวณ

ไดต้ามเงือนไขทีกาํหนดไวใ้นขอ้ 22.6.2 หลงัจากหกัดอกเบีย(รวมหกัภาษี ณ ทีจ่าย)ทีผูฝ้ากเงินไดร้บัไปแลว้ก่อนหน้านัน 

ทงันี ผูฝ้ากเงินสามารถขอคืนภาษีหกั ณ ทีจ่ายดงักล่าวไดจ้ากกรมสรรพากร 

22.7 กรณีผูฝ้ากถอนเงินตน้บางส่วนก่อนครบกาํหนดระยะเวลาการฝาก เงินตน้ส่วนทีเหลือในบญัชีเงินฝากประจาํพิเศษ 5 เดือน เมือฝาก

ไวจ้นครบกาํหนดระยะเวลาการฝากจะยงัคงไดร้บัดอกเบียตามอตัราดอกเบียทีกาํหนดไว ้ณ วนัทีเริมฝากตามปกติ 
 
 

-/13/-เมอืครบกาํหนด 



 

 

ที อ 031/2563 
เงือนไขตา่งๆ ในการจา่ยดอกเบีย (ตอ่) 

22.8 เมือครบกาํหนดระยะเวลาการฝากถือว่าสัญญาเงินฝากประจาํพิเศษ 5 เดือนนีสินสุดลง ถา้ผูฝ้ากไม่มาถอนเงินหรือไม่มีคําสงัเป็น

อย่างอืนใหถื้อว่าผูฝ้ากตกลงใหเ้ปลียนประเภทเงินฝากประจาํพิเศษ 5 เดือนเป็นประเภทเงินฝากประจํา 3 เดือน นับแต่วนัทีครบ

กาํหนดระยะเวลาการฝากโดยไดร้บัอตัราดอกเบียและเงือนไขตามทีธนาคารประกาศในขณะนัน 
23. เงินฝากประจาํพิเศษ 8 เดือน มีเงือนไขดงัต่อไปนี 

23.1 ครบกาํหนดระยะเวลาการฝาก 8 เดือน 

23.2 รบัฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา  วดั  มูลนิธิ  สภากาชาดไทย และลูกคา้ทีมีขอ้ตกลงกบัธนาคารเป็นกรณีพิเศษ 
23.3 ลูกคา้ทีมีขอ้ตกลงกบัธนาคารเป็นกรณีพิเศษ หมายถึง ลูกคา้ทีใชบ้ริการเงินฝากซึงไดต้กลงกบัธนาคารและจะตอ้งไดร้บัอนุมติัจากผู้

มีอาํนาจของธนาคารก่อน 
23.4 จํานวนเงินทีรบัฝากตังแต่ 200,000 บาทขึนไปต่อบัญชีย่อย (Sub Account) โดยหากในภายหลังธนาคารตรวจสอบพบวา่มี

จํานวนเงินทีรบัฝากต่อบญัชีย่อยใดไม่ถึง 200,000 บาท ธนาคารขอสงวนสิทธิจ่ายดอกเบียสําหรบัยอดเงินของบญัชีย่อยทีไม่ถึง 

200,000 บาทนันเท่ากบัอตัราดอกเบียตําสุดของเงินฝากประจํา 3 เดือน ประเภทลูกคา้บุคคลธรรมดา ตามทีธนาคารประกาศ ณ 

วนัทีเรมิสญัญาการฝากของบัญชียอ่ยนันๆ 

23.5 จ่ายดอกเบียทุกเดือน 

23.6 ผูฝ้ากตอ้งมีบญัชีเงินฝากออมทรพัยห์รือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั 1 บญัชี เพือใชผู้กกบับญัชีเงินฝากประจาํพิเศษ 8 เดือน สาํหรบั

ใชร้องรบัการโอนดอกเบียเมือครบกาํหนดระยะเวลาการจ่ายดอกเบีย โดยมีรายละเอียดดงันี 

23.6.1 ชือบญัชีเงินฝากออมทรพัยห์รือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั ตอ้งตรงกบัชือบญัชีเงินฝากประจาํพิเศษ 8 เดือน ทีเปิดไวก้บัธนาคาร 
23.6.2 บัญชีเงินฝากออมทรพัยห์รือบัญชีเงินฝากกระแสรายวนั จะเป็นสาขาเดียวกันหรือต่างสาขากับบัญชีเงินฝากประจาํพิเศษ 

8 เดือน ก็ได ้
23.7 ถา้ผูฝ้ากถอนเงินก่อนครบกาํหนดระยะเวลาการฝาก จะไดร้บัดอกเบียตามระยะเวลาทีฝากไวจ้ริงในอตัราดอกเบีย ณ วนัทีเริมสญัญา

การฝาก ดงันี 

23.7.1 ฝากมาแลว้ไมถึ่ง 3 เดือน ถา้ถอนก่อนครบกาํหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารไมจ่่ายดอกเบีย 
23.7.2 ฝากมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 3 เดือน ถา้ถอนก่อนครบกาํหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบียเท่ากบัอตัราดอกเบีย   เงิน

ฝากออมทรพัยป์ระเภทลูกคา้บุคคลธรรมดา ณ วนัทีนําฝาก โดยคาํนวณดอกเบียนับตงัแต่วนัทีนําฝากจนถึงก่อนวนัทีถอน

เงินหรือปิดบญัชี 1 วนัตามระยะเวลาทีฝากไวจ้ริง พรอ้มหกัภาษี ณ ทีจ่าย(ถา้มี) 

23.7.3 หากเป็นการถอนเงินหลงัจากทีธนาคารไดจ้่ายดอกเบียใหก้บัผูฝ้ากไปแลว้ ผูฝ้ากเงินจะไดร้บัเงินตน้และดอกเบียทีคาํนวณได้

ตามเงือนไขทีกาํหนดไวใ้นขอ้  23.7.2 หลงัจากหกัดอกเบีย(รวมหกัภาษี ณ ทีจ่าย)ทีผูฝ้ากเงินไดร้บัไปแลว้ก่อนหน้านัน 

ทงันี ผูฝ้ากเงินสามารถขอคนืภาษีหกั ณ ทีจ่ายดงักล่าวไดจ้ากกรมสรรพากร 

23.8 กรณีผูฝ้ากถอนเงินตน้บางส่วนก่อนครบกาํหนดระยะเวลาการฝาก เงินตน้ส่วนทีเหลือในบญัชีเงินฝากประจําพิเศษ 8 เดือน เมือฝากไว ้

จนครบกาํหนดระยะเวลาการฝากจะยงัคงไดร้บัดอกเบียตามอตัราดอกเบียทีกาํหนดไว ้ณ วนัทีเริมฝากตามปกติ 

23.9 เมือครบกาํหนดระยะเวลาการฝากถือว่าสัญญาเงินฝากประจําพิเศษ 8 เดือนนีสินสุดลง ถา้ผูฝ้ากไม่มาถอนเงินหรือไม่มีคาํสงัเป็น

อย่างอืนใหถื้อว่าผูฝ้ากตกลงใหเ้ปลียนประเภทเงินฝากประจําพิเศษ 8 เดือนเป็นประเภทเงินฝากประจํา 3 เดือน นับแต่วนัทีครบ

กาํหนดระยะเวลาการฝากโดยไดร้บัอตัราดอกเบียและเงือนไขตามทีธนาคารประกาศในขณะนัน 

23.10 สําหรบับัญชีเงินฝากประจําทีไดร้บัเงือนไขใหแ้บ่งจ่ายดอกเบียตามสัญญาการฝากของแต่ละผลิตภัณฑ์หรือตามทีไดร้บัอนุมัติเป็น

กรณีพิเศษจากธนาคาร  หากในภายหลงัธนาคารพบวา่บญัชีเงินฝากประจาํถูกหา้มถอน / โอน ทาํใหไ้ม่สามารถหกัและ/หรือ  โอน

ดอกเบียเงินฝากทีธนาคารแบ่งจ่ายออกจากบญัชีเงินฝากประจาํได ้ธนาคารขอสงวนสิทธิยกเลิกเงือนไขการแบ่งจ่ายดอกเบียตามที

กล่าวขา้งตน้   โดยธนาคารจะทาํการจ่ายดอกเบียใหใ้นวนัทีครบกาํหนดสญัญาการฝาก 
24. ธนาคารอาจพิจารณาแบ่งจ่ายดอกเบียเงินฝากประจําใหก้บัลูกคา้ทีมีขอ้ตกลงกับธนาคารเป็นกรณีพิเศษและไดร้บัอนุมัติจากผูม้ีอาํนาจ

ของธนาคาร ทงันี ตามแต่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 
25. สาํหรบัเงินฝากประจาํทุกประเภททีธนาคารไดแ้บ่งจ่ายดอกเบียตงัแต่ 2 ครงัขึนไปในรอบระยะเวลาการฝากเงินของแต่ละสญัญาการฝาก โดย

มีเงือนไข ดงัต่อไปนี 

 

 

-/14/-สาํหรบั 



 

 

ที อ 031/2563 
เงือนไขตา่งๆ ในการจา่ยดอกเบีย (ตอ่) 

25.1 สําหรับเงินฝากประจําทีธนาคารไดแ้บ่งจ่ายดอกเบียใหแ้ก่ผูฝ้ากไปแลว้ ถา้ผูฝ้ากถอนเงินก่อนครบกําหนดระยะเวลาการฝาก 

ธนาคารจะดําเนินการเรียกดอกเบียทีจ่ายไปแลว้คืนตามสัดส่วนทีคํานวณจากยอดเงินตน้ทีผูฝ้ากไดถ้อนเงินออกจากบัญชี โดย

ธนาคารจะไมคื่นภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่าย จากดอกเบียเงินฝากทีไดนํ้าส่งกรมสรรพากรแลว้ 

25.2 ธนาคารจะทาํการคาํนวณดอกเบียเงินฝากใหใ้หม ่ดว้ยอตัราดอกเบียเงินฝากตามเงือนไขของแต่ละประเภทเงินฝากประจาํ ในกรณีที

ผูฝ้ากถอนเงินก่อนครบกําหนด ตามทีธนาคารไดป้ระกาศไว ้ณ วนัทีผูฝ้ากเริมตน้ฝากเงิน  และธนาคารขอสงวนสิทธิไม่คาํนวณ

ดอกเบียเงินฝากใหแ้ก่ผูฝ้ากในกรณีทีมีเงือนไขกาํหนดไวว้า่ ธนาคารไมจ่่ายดอกเบีย 

26. สาํหรบับญัชีเงินฝากประจาํทีไดร้บัเงือนไขใหแ้บ่งจ่ายดอกเบียตามสญัญาการฝากของแต่ละผลิตภัณฑห์รือตามทีไดร้บัอนุมติัเป็นกรณีพิเศษ

จากธนาคาร หากในภายหลงัธนาคารพบว่าบญัชีเงินฝากประจําถูกหา้มถอน / โอน ทาํใหไ้ม่สามารถหกัและ/หรือ โอนดอกเบียเงินฝากที

ธนาคารแบ่งจ่ายออกจากบญัชีเงินฝากประจาํได ้ธนาคารขอสงวนสิทธิยกเลิกเงือนไขการแบ่งจ่ายดอกเบียตามทีกล่าวขา้งตน้   โดยธนาคาร

จะทาํการจ่ายดอกเบียใหใ้นวนัทีครบกาํหนดสญัญาการฝาก 

27. เงินฝากทวีทรพัย ์24 เดือน มีเงือนไขดงันี 

27.1   รบัฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา 

27.2   ผูฝ้ากตอ้งฝากติดต่อกนัทุกเดือนๆ ละ 1 ครงั และมีจาํนวนเงินฝากเดือนละเท่าๆ กนั (ตลอดระยะเวลาการฝาก 24 เดือน) 

27.3   จาํนวนเงินทีรบัฝากตงัแต่ 500 บาท ถึง 25,000 บาท 

27.4 กรณีฝากไวจ้นครบกาํหนดระยะเวลาการฝาก 24 เดือน จะไดร้บัดอกเบียตามระยะเวลาทีฝากไวจ้ริงในอตัราดอกเบีย ณ วนัทีเริม 

สญัญาการฝากดงันี 

27.4.1 ขาดฝาก 1  ครัง ธนาคารจ่ายดอกเบียเท่ากับอัตราดอกเบียเงินฝากทวีทรัพย ์ณ วนัทีเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ โดย

คาํนวณดอกเบียนับตงัแต่วนัทีนําฝากจนถึงวนัครบกาํหนดตามระยะเวลาทีฝากไวจ้ริงและไดร้บัการยกเวน้ภาษี 

27.4.2 ขาดฝาก 2  ครัง ธนาคารจ่ายดอกเบียเท่ากับอัตราดอกเบียเงินฝากทวีทรัพย ์ณ วนัทีเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ โดย

คาํนวณดอกเบียนับตงัแต่วนัทีนําฝากจนถึงวนัครบกาํหนดตามระยะเวลาทีฝากไวจ้ริง และไดร้บัการยกเวน้ภาษี 

27.4.3 ขาดฝากตงัแต่ครงัที 3 เป็นตน้ไป ธนาคารไม่รบัฝากเงินฝากทวีทรพัยใ์นงวดทีเหลืออีกต่อไปและจ่ายดอกเบียเท่ากบัอัตรา

ดอกเบียเงินฝากออมทรพัยป์ระเภทลูกคา้บุคคลธรรมดา ณ วนัทีเปิดบญัชีเงินฝากทวีทรพัย ์โดยคาํนวณดอกเบียนับตงัแต่

วนัทีนําฝากจนถึงก่อนวนัทีปิดบญัชี 1 วนัตามระยะเวลาทีฝากไวจ้ริง  พรอ้มหกัภาษี ณ ทีจ่ายรอ้ยละ 15 

27.4.4 ในกรณีทีบัญชีเงินฝากทวีทรพัย ์ครบกําหนดแลว้แต่ผูฝ้ากยงัไม่มาถอนเงิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบียโดยอา้งอิงจากอัตรา

ดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์ประเภทบุคคลธรรมดา ตามประกาศของธนาคารทีใชบ้ังคับอยู่  โดยคํานวณดอกเบียตาม

จาํนวนยอดเงินฝากคงเหลือ นับตงัแต่วนัทีเงินฝากทวีทรพัยค์รบกําหนดระยะเวลาการฝากจนถึงก่อนวนัทีปิดบญัชี 1 วนั

ตามระยะเวลาทีฝากไวจ้ริง พรอ้มหกัภาษี ณ ทีจ่ายรอ้ยละ 15 

27.5 ถา้ผูฝ้ากถอนเงินก่อนครบกาํหนดระยะเวลาการฝาก จะไดร้บัดอกเบียตามระยะเวลาทีฝากไวจ้ริงในอตัราดอกเบีย ณ วนัทีเริมสญัญา

การฝาก ดงันี 

27.5.1 ฝากมาแลว้ไมถึ่ง 3 เดือน ถา้ถอนก่อนครบกาํหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบีย 

27.5.2 ฝากมาแลว้ไมน่้อยกวา่ 3 เดือน ถา้ถอนก่อนครบกาํหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบียเท่ากบัอตัราดอกเบีย เงิน

ฝากออมทรพัยป์ระเภทลูกคา้บุคคลธรรมดาตามประกาศของธนาคารทีใชบ้งัคบัอยู ่ ณ วนัเปิดบญัชี โดยคาํนวณดอกเบีย

นับตงัแต่วนัทีรบัฝากจนถึงก่อนวนัทีปิดบญัชี 1 วนัตามระยะเวลาทีฝากไวจ้ริง พรอ้มหกัภาษี ณ ทีจ่ายรอ้ยละ 15 

27.6 วนัครบกาํหนดระยะเวลาการฝาก  ใหเ้ริมนับจากวนัทีเปิดบญัชีต่อไปอีก 24 เดือน นับวนัชนวนั และเดือนชนเดือน (ตวัอยา่งเช่น เปิด

บญัชีเงินฝากทวีทรพัยว์นัที 15 ตุลาคม 2556  วนัทีครบกาํหนดคือวนัที 15 ตุลาคม 2558 เป็นตน้) 

27.7 สาํหรบับญัชีเงินฝากทวทีรพัยที์สมคัรใชบ้ริการหกั/โอนเงินจากบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัหรือบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์ เพือฝากเขา้

บญัชีเงินฝากทวีทรพัยทุ์กเดือน ระบบจะทาํการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัหรือบญัชีเงินฝากออมทรพัยเ์ดือนละ 1 ครงั 

เพือฝากเขา้บญัชีเงินฝากทวทีรพัยใ์หทุ้กวนัที 5 ของเดือน แต่ถา้เงินในบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัหรือบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์            

มียอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอ ระบบจะทาํการหกัเงินในวนัที 10 หรือ 15 หรือ 20 หรือ 25 หรือวนัสุดทา้ยของเดือนตามลาํดบั 

จนกวา่ระบบจะทาํการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัหรือบญัชีเงินฝากออมทรพัยเ์พือฝากเขา้บญัชีเงินฝากทวีทรพัยไ์ดส้าํเร็จ 

27.8 สาํหรบัสิทธิในการไดร้บัยกเวน้ภาษีดอกเบียเงินฝากทวทีรพัยเ์ป็นไปตามหลกัเกณฑที์กรมสรรพากรกาํหนด 

 

-/15/-เงินฝากทวีทรพัย ์



 

 

ที อ 031/2563 
เงือนไขตา่งๆ ในการจา่ยดอกเบีย (ตอ่) 

28. เงินฝากทวีทรพัย ์KBank x BLACKPINK มีเงือนไขดงันี 

28.1 รบัฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา 

28.2 ผูที้จะเปิดบญัชีไดต้อ้งไม่เคยมีบญัชีเงินฝากทวีทรพัย ์24 เดือน หรือเคยมีบญัชีเงินฝากดงักล่าวแต่ไดปิ้ดบญัชีหรือครบกาํหนดไปแลว้ 

28.3 ผูฝ้ากตอ้งฝากติดต่อกนัทุกเดือน เดือนละ 1 ครงั และมีจาํนวนเงินฝากเดือนละเท่าๆ กนั (ตลอดระยะเวลาฝาก 24 เดือน) และตอ้ง

สมคัรใชบ้ริการหกั/โอนเงินจากบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัหรือบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์เพือนําฝากเขา้บญัชีเงินฝากทวทีรพัย ์KBank 

x BLACKPINK โดยอตัโนมติั (Auto Debit)  

28.4 ในกรณีทีผูฝ้ากไม่ปฎิบติัตามเงือนไขทีกาํหนดไวใ้นขอ้ 28.3 ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอตัราดอกเบียทีจะไดร้บัเท่ากบั

อตัราดอกเบียเงินฝากทวีทรพัย ์ 24 เดือน ณ วนัทีเปิดบญัชีเงินฝากทวทีรพัย ์ KBank x BLACKPINK โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบ

ล่วงหน้า 

28.5 จาํนวนเงินทีรบัฝากตงัแต่ 500 บาท ถึง 25,000 บาท 

28.6 กรณีฝากไวจ้นครบกาํหนดระยะเวลาการฝาก 24 เดือน จะไดร้บัดอกเบียตามระยะเวลาทีฝากไวจ้ริงในอตัราดอกเบีย ณ วนัทีเริม

สญัญาการฝากดงันี 

28.6.1 ขาดฝาก 1  ครงั ธนาคารจ่ายดอกเบียเท่ากบัอตัราดอกเบียเงินฝากทวทีรพัย ์KBank x BLACKPINK ณ วนัทีเปิดบญัชีเงิน

ฝากทวีทรพัย ์KBank x BLACKPINK โดยคาํนวณดอกเบียนับตงัแต่วนัทีนําฝากจนถึงวนัครบกาํหนดตามระยะเวลาทีฝากไว ้

จริงและไดร้บัการยกเวน้ภาษี 

28.6.2 ขาดฝาก 2  ครงั ธนาคารจ่ายดอกเบียเท่ากบัอตัราดอกเบียเงินฝากทวทีรพัย ์KBank x BLACKPINK ณ วนัทีเปิดบญัชีเงิน

ฝากทวีทรพัย ์KBank x BLACKPINK โดยคาํนวณดอกเบียนับตงัแต่วนัทีนําฝากจนถึงวนัครบกาํหนดตามระยะเวลาทีฝากไว ้

จริง และไดร้บัการยกเวน้ภาษี 

28.6.3 ขาดฝากตงัแต่ครงัที 3 เป็นตน้ไป ธนาคารไม่รบัฝากเงินฝากทวทีรพัย ์ KBank x BLACKPINK ในงวดทีเหลืออีกต่อไปและ

จ่ายดอกเบียเท่ากบัอตัราดอกเบียตาํสุดของเงินฝากออมทรพัย ์ ประเภทลูกคา้บุคคลธรรมดา ณ วนัทีเปิดบญัชีเงินฝากทวี

ทรพัย ์KBank x BLACKPINK โดยคาํนวณดอกเบียนับตงัแต่วนัทีนําฝากจนถึงก่อนวนัทีปิดบญัชี 1 วนัตามระยะเวลาทีฝาก

ไวจ้ริง  พรอ้มหกัภาษี ณ ทีจ่ายรอ้ยละ 15 

28.6.4 ในกรณีทีบญัชีเงินฝากทวีทรพัย ์KBank x BLACKPINK ครบกาํหนดแลว้แต่ผูฝ้ากยงัไม่มาถอนเงิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย

โดยอา้งอิงจากอัตราดอกเบียตําสุดของเงินฝากออมทรพัย ์ประเภทลูกคา้บุคคลธรรมดาตามประกาศของธนาคารทีใช้

บังคบัอยู่  โดยคาํนวณดอกเบียตามจํานวนยอดเงินฝากคงเหลือ นับตงัแต่วนัทีเงินฝากทวีทรัพย ์KBank x BLACKPINK 

ครบกาํหนดระยะเวลาการฝากจนถึงก่อนวนัทีปิดบญัชี 1 วนัตามระยะเวลาทีฝากไวจ้ริง พรอ้มหกัภาษี ณ ทีจ่ายรอ้ยละ 15 

28.7 ถา้ผูฝ้ากถอนเงินก่อนครบกาํหนดระยะเวลาการฝาก จะไดร้บัดอกเบียตามระยะเวลาทีฝากไวจ้ริงในอตัราดอกเบีย ณ วนัทีเริมสญัญา

การฝาก ดงันี 

28.7.1 ฝากมาแลว้ไมถึ่ง 3 เดือน ถา้ถอนก่อนครบกาํหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบีย 

28.7.2 ฝากมาแลว้ไมน่้อยกวา่ 3 เดือน ถา้ถอนก่อนครบกาํหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบียเท่ากบัอตัราดอกเบีย

ตาํสุดของเงินฝากออมทรพัย ์ ประเภทลูกคา้บุคคลธรรมดา ตามประกาศของธนาคารทีใชบ้งัคบัอยู ่ ณ วนัเปิดบญัชี โดย

คาํนวณดอกเบียนับตงัแต่วนัทีรบัฝากจนถึงก่อนวนัทีปิดบญัชี 1 วนัตามระยะเวลาทีฝากไวจ้ริง พรอ้มหกัภาษี ณ ทีจ่ายรอ้ย

ละ 15 

28.8 วนัครบกาํหนดระยะเวลาการฝาก  ใหเ้ริมนับจากวนัทีเปิดบญัชีตอ่ไปอีก 24 เดือน นับวนัชนวนั และเดือนชนเดือน (ตวัอยา่งเช่น เปิด

บญัชีเงินฝากทวีทรพัย ์KBank x BLACKPINK วนัที 14 กุมภาพนัธ ์2563  วนัทีครบกาํหนดคือวนัที 14 กุมภาพนัธ ์2565 เป็นตน้) 

28.9 ระบบจะทาํการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัหรือบญัชีเงินฝากออมทรพัยเ์ดือนละ 1 ครงั เพือฝากเขา้บญัชีเงินฝากทวทีรพัย ์

KBank x BLACKPINK ใหทุ้กวนัที 5 ของเดือน แต่ถา้เงินในบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัหรือบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์มียอดเงินคงเหลือ

ไม่เพียงพอ ระบบจะทาํการหกัเงินในวนัที 10 หรือ 15 หรือ 20 หรือ 25 หรือวนัสุดทา้ยของเดือนตามลาํดบั จนกวา่ระบบจะทาํการ

หกัเงินจากบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัหรือบญัชีเงินฝากออมทรพัยเ์พือฝากเขา้บญัชีเงินฝากทวทีรพัย ์KBank x BLACKPINK ไดส้าํเร็จ 

28.10 สาํหรบัสิทธิในการไดร้บัยกเวน้ภาษีดอกเบียเงินฝากทวทีรพัย ์KBank x BLACKPINK เป็นไปตามหลกัเกณฑที์กรมสรรพากรกาํหนด 

 

 

-/16/-การปิดบญัชี 



 

 

ที อ 031/2563 
เงือนไขตา่งๆ ในการจา่ยดอกเบีย (ตอ่) 

29. การปิดบญัชีเงินฝากทุกประเภท ยกเวน้บญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนั ผูฝ้ากสามารถปิดบญัชีเงินฝากและรบัเงินตน้พรอ้มดอกเบียใน

วนัทีครบกาํหนดระยะเวลาการฝาก ณ สาขาใดของธนาคารก็ได ้

30. สิทธิในการไดร้บัยกเวน้ภาษีหกั ณ ทีจ่ายจากดอกเบียเงินฝากแต่ละประเภท ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑที์กรมสรรพากรกาํหนด 

31. สูตรในการคาํนวณดอกเบียมีดงันี 

จาํนวนดอกเบียทีไดร้บั   =   เงินตน้ x อตัราดอกเบียต่อปี  x ระยะเวลาทีฝากจริง 

100                     365 

32. เงินฝากประจาํประเภททีมีระยะเวลาการฝาก 3, 6, 12, 24 และ 36 เดือน ทีไดร้บัอตัราดอกเบียในช่วงวงเงินทีสูงกว่าอัตราดอกเบียของ

วงเงินฝากอืนในกลุ่มประเภทลูกคา้เดียวกนั ถา้ถอนเงินบางส่วนก่อนครบกาํหนดจนทาํใหย้อดเงินฝากทีเหลืออยู่ตาํกวา่วงเงินฝากทีไดฝ้ากไวใ้น

ครงัแรก ใหถื้อวา่ยอดเงินฝากทีคงเหลืออยู่ไดร้บัดอกเบียเท่ากบัอตัราดอกเบียในช่วงวงเงินฝากทีมียอดเงินฝากคงเหลืออยู่ ณ วนัทีฝากหรือ

วนัทีต่ออายุการฝาก ตามระยะเวลาทีฝากไวจ้ริง 

33. นิติบุคคลพิเศษ (1) ทีไดร้บัดอกเบียเงินฝากออมทรพัย ์ฝากตงัแต่ 7 วนั 14 วนั หรือ 30 วนั ขนึไป    เมอืครบระยะเวลาฝากตามทีธนาคาร

อนุมติัแลว้ แต่ปรากฏวา่ไม่มีการถอนเงินฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบียสําหรบัเงินฝากดงักล่าวใหใ้นอัตราดอกเบียเงินฝากออมทรพัย์ตาม

ประเภทของลูกคา้นันๆ 

34. ในกรณีทีนิติบุคคลพิเศษ (1) รายใดถอนเงินฝากออมทรพัยไ์ม่ว่าทงัหมด หรือบางส่วนก่อนระยะเวลาทีกําหนดไวใ้นประกาศตามประเภท

เงินฝากทีไดร้บัอนุมติั ธนาคารจะจ่ายดอกเบียสาํหรบัเงินฝากจาํนวนดังกล่าวทงัหมดในอัตราดอกเบียเงินฝากออมทรพัยต์ามประเภทของลูกคา้

นันๆ เวน้แต่มีขอ้ตกลงกบัธนาคารเป็นกรณีพิเศษ 

35. เงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ 1 รบัฝากเฉพาะรฐัวิสาหกิจ ทีประกอบกิจการเกียวกับสาธารณูปโภคขนัพืนฐานหรือการขนส่งทีครอบคลุมทวัทงั

ประเทศ หรือนิติบุคคลพิเศษ (1) ทีมียอดเงินฝากเฉลียกบัธนาคารไม่ตาํกวา่ 500 ลา้นบาทต่อเดือน รวมทงัมีสญัญาใชบ้ริการจดัการดา้น

การเงินกบัธนาคารหรือตามเงือนไขทีธนาคารกาํหนด   

36. เงินฝากออมทรพัยพิ์เศษ 2 รบัฝากเฉพาะนิติบุคคลทีสมคัรใชบ้ริการจดัการดา้นการเงินกบัธนาคารตามเงือนไขทีธนาคารกาํหนด 

37. เงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ 3 รบัฝากเฉพาะนิติบุคคลรายใหญ่ทีประกอบธุรกิจประเภทผลิตและจําหน่ายเครืองดืมไม่มีแอลกอฮอลท์งัในและ

ต่างประเทศ ซึงสมคัรใชบ้ริการจดัการดา้นการเงิน บริการดา้นปริวรรตเงินตรา บริการดา้นการลงทุน และบริการอืนๆของธนาคาร โดยมี

ยอดเงินฝากกบัธนาคารไมต่าํกวา่ 400 ลา้นบาท หรือตามเงือนไขทีธนาคารกาํหนด  

38. เงินฝากออมทรพัยพิ์เศษ 4 รบัฝากเฉพาะนิติบุคคลพิเศษ (1) ทีเป็นบริษัทมหาชนจาํกดัรายใหญ่ ทีมีบริษัทในกลุ่มทาํธุรกิจไฮเปอรม์ารเ์ก็ต 

ซูเปอรม์ารเ์ก็ตและรา้นสะดวกซือ โดยมีสาขาและพืนทีใหเ้ช่าครอบคลุมทวัประเทศ  ซึงสมคัรใชบ้ริการจดัการดา้นการเงินทงัขารบัและขาจ่าย 

บริการรบัชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิต และบริการอืนๆ ของธนาคาร ทงันีรวมถึงกลุ่มบริษัทในเครือ หรือมูลนิธิ หรือสหกรณ์ออมทรพัยที์จดัตงั 

และดูแลโดยกลุ่มบริษัทในเครือ ซึงสมคัรใชบ้ริการจดัการดา้นการเงินทงัขารบัและขาจ่ายกบัธนาคาร  หรือตามเงือนไขทีธนาคารกําหนด 

ทงันี กรณีทีนิติบุคคลพิเศษ (1) รายใดไม่ปฏิบัติตามเงือนไขเงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ 4 ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่จ่ายดอกเบียสําหรับเงิน

ฝากจาํนวนดงักล่าวทงัหมดตามระยะเวลาการฝากทีธนาคารกาํหนดไว ้

39. เงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ 5 รบัฝากเฉพาะนิติบุคคลรายใหญ่ หรือ รฐัวิสาหกิจ ทีสมคัรใชบ้ริการจัดการดา้นการเงิน หรือบริการธุรกรรม

ระหวา่งประเทศ หรือบริการอืนๆ ของธนาคาร โดยมียอดขายจากธุรกิจตงัแต่ 400 ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง 5,000 ลา้นบาทต่อปี และมียอดเงิน

ฝากไม่น้อยกวา่ 100 ลา้นบาท ซึงฝากไวต้งัแต่ 30 วนัขึนไป หรือตามเงือนไขทีธนาคารกําหนด กรณีนิติบุคคลรายใหญ่ หรือ รฐัวิสาหกิจ

รายใดไมป่ฏิบติัตามเงือนไขของเงินฝากออมทรพัยพิ์เศษ 5 ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่จ่ายดอกเบียสาํหรบัเงินฝากจาํนวนดงักล่าวทงัหมดตาม

ระยะเวลาการฝากทีธนาคารกาํหนดไว ้  

40. เงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ 6 รบัฝากเฉพาะนิติบุคคลรายใหญ่ หรือ รฐัวิสาหกิจ ทีสมคัรใชบ้ริการจัดการดา้นการเงิน หรือบริการธุรกรรม

ระหว่างประเทศ หรือบริการอืนๆ ของธนาคาร โดยมียอดขายจากธุรกิจตงัแต่ 5,000 ลา้นบาทขึนไปต่อปี และมียอดเงินฝากไม่น้อยกวา่ 

500 ลา้นบาท ซึงฝากไวต้งัแต่ 30 วนัขึนไป หรือตามเงือนไขทีธนาคารกําหนด กรณีนิติบุคคลรายใหญ่ หรือ รฐัวิสาหกิจรายใดไม่ปฏิบัติ

ตามเงือนไขของเงินฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 6 ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่จ่ายดอกเบียสําหรับเงินฝากจํานวนดังกล่าวทังหมดตาม

ระยะเวลาการฝากทีธนาคารกาํหนดไว ้

 

 

 

 
-/17/-เงินฝาก 



 

 

ที อ 031/2563 
เงือนไขตา่งๆ ในการจา่ยดอกเบีย (ตอ่) 

41. เงินฝากออมทรพัย์พิเศษ  7   รบัฝากเฉพาะนิติบุคคลพิเศษ  (1)  ทีเป็นบริษัทมหาชนจํากัด (ภาคเอกชน) ประกอบธุรกิจการสือสาร

โทรคมนาคมทีไดร้บัสัมปทาน และเป็นผูใ้หบ้ริการโทรคมนาคม โดยมียอดเงินฝากกับธนาคารไม่ตํากว่า 2,000 ลา้นบาท และสมคัรใช ้

บริการจดัการดา้นการเงินทงัขารบัและขาจ่าย และบริการอืนๆของธนาคาร หรือตามเงือนไขทีธนาคารกาํหนด ทงันีกรณีทีนิติบุคคลพิเศษ 

(1) รายใดไมป่ฏิบติัตามเงือนไขเงินฝากออมทรพัยพิ์เศษ 7 ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่จ่ายดอกเบียสาํหรบัเงินฝากจาํนวนดงักล่าวทงัหมดตาม

ระยะเวลาการฝากทีธนาคารกาํหนดไว ้

42. ธนาคารอาจพิจารณาจ่ายดอกเบียเงินฝากเพิมใหก้ับลูกคา้ตามความเหมาะสมได ้โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์โดยรวมหรือมูลค่าทาง

ธุรกิจ ทีลูกคา้มีกบัธนาคารหรือบริษัทในเครือ แต่ทงันีจะไม่เกินกวา่อตัราดอกเบียเงินฝากทีธนาคารกาํหนดจ่ายใหแ้ก่ผูฝ้ากเงินทีจดัอยู่ใน

กลุ่มประเภทและระยะเวลาการฝากเดียวกนั บวกดว้ยรอ้ยละ 0.50 ต่อปี 

43. นอกจากอตัราดอกเบียทีธนาคารประกาศกาํหนดไวใ้นตารางขา้งตน้แลว้ ธนาคารอาจพิจารณาใหข้องกาํนัลทีไม่อยู่ในรูปอตัราดอกเบียแก่

ลูกคา้จากการจดักิจกรรมรายการส่งเสริมการขายตามประเพณีนิยมทีธนาคารถือปฏิบติัเป็นการทวัไป  

44. เงินฝากทีเป็นเงินบาททุกประเภททีฝากไวก้บัธนาคารทีเป็นบญัชีเงินฝากภายในประเทศ ไดร้บัการคุม้ครองเงินตน้และดอกเบียจากสถาบนั

คุม้ครองเงินฝาก โดยไมเ่กินจาํนวนตามทีกฏหมายกาํหนด ดงันี  
ระยะเวลาทีคุม้ครอง      จาํนวนเงินทีคุม้ครอง 

ตงัแต่วนัที 11 สิงหาคม 2562 ถึงวนัที 10 สิงหาคม 2564  ไม่เกิน 5 ลา้นบาท 

ตงัแต่วนัที 11 สิงหาคม 2564 เป็นตน้ไป    ไม่เกิน 1 ลา้นบาท 
ยกเวน้ เงินฝากในบญัชีเงินบาทของผูม้ีถินทีอยู่นอกประเทศ ซึงเป็นบญัชีตามพระราชบญัญติัควบคุมการแลกเปลียนเงิน  เงินฝากทีมีอนุพนัธ์แฝง  
และเงินฝากระหวา่งสถาบนัการเงิน จะไมไ่ดร้บัความคุม้ครองเงินตน้และดอกเบียจากสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 

45. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลียนแปลงเงือนไขและ/หรืออตัราดอกเบียเงินฝากทีกาํหนดตามความเหมาะสมหรือเพือใหส้อดคลอ้ง

กบัภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะได ้

46. สําหรบัผูที้ฝากเงินฝากประจําหรือเงินฝากทวีทรพัยไ์วก่้อนประกาศนีใชบ้งัคบั  จะไดร้บัเงือนไขและดอกเบียในอัตราเดิมจนกว่าจะครบ  

กาํหนดระยะเวลาการฝาก 

47. อตัราดอกเบียเงินฝากทีกล่าวขา้งตน้ มีผลใชบ้งัคบัตงัแต่วนัทีประกาศจนกวา่ธนาคารจะมีประกาศเปลียนแปลง 

48. สาํหรบัรายละเอียดนอกเหนือจากทีกล่าวขา้งตน้ สามารถสอบถามไดที้เจา้หนา้ทีธนาคาร 

 

 

 

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

 
 

                    
ผูมี้อาํนาจลงนาม …………………………………………………………………………. 

(นางสาวขตัติยา อินทรวชิยั) 

ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 
   ประกาศ ณ วนัที 15 กนัยายน 2563 

 

 
 

 

 

 

 

 

ฝ่ายบริหารผลิตภณัฑเ์งินฝากและการลงทุน 

เลขที 1 ซอยราษฎรบ์ูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์ูรณะ แขวงราษฎรบ์ูรณะ เขตราษฎรบู์รณะ กรุงเทพฯ 10140 


