
 

 

ท่ี อ 039/2563 

ประกาศ 

ตารางที่ 1 อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 

เริ่มใชต้ั้งแตว่นัที่ 16 ธนัวาคม 2563 

หน่วย : รอ้ยละต่อปี 

ประเภทเงินฝาก 

ประเภทลูกคา้ 

บุคคล 

ธรรมดา 

นิติบุคคล 

(1) 

นิติบุคคล 

(2) 

โรงพยาบาล/

สถานศึกษา/

หน่วยงาน

ราชการ 

สถาบนั 

การเงิน 
กองทุน 

นิติบุคคล 

พิเศษ 

(1) 

นิติบุคคล

พิเศษ 

(2) 

ผูมี้ถ่ิน

ฐานอยู่

นอก

ประเทศ 

1. เงินฝากกระแสรายวนั 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

อตัรา

ดอกเบ้ีย

เท่ากบั 

ผูม้ีถ่ินท่ี

อยูใ่น

ประเทศ 

ตาม

ประเภท

ลูกคา้ท่ี 

แสดงไวใ้น

ตาราง 

ของ 

ประกาศน้ี 

2. เงินฝากกระแสรายวนัอิเล็กทรอนิกส ์(K-eCurrent) 

    (โปรดดูเง่ือนไขตามขอ้ 14) 

0.000 

 
 

3. เงินฝากออมทรพัย ์         

     วงเงิน น้อยกวา่  1.0 ลา้นบาท  

     วงเงิน ตั้งแต่ 1.0 ลา้นบาท  แต่ไมถึ่ง 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 

0.050 

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 ์ 

(ส าหรบัลูกคา้ท่ีใชบ้ญัชีเงินฝากเป็นหลกัประกนั หรือ

ใชเ้ป็นอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงเงินใหสิ้นเช่ือ) 

0.250 0.050 0.250 0.050 0.050 0.050  

4. เงินฝากออมทรพัยอ์ิเล็กทรอนิกส ์(K-eSavings) 

       วงเงิน ไมเ่กิน 1 แสนบาท 

       วงเงิน ส่วนท่ีเกิน 1 แสนบาท ขึ้ นไป 

    (โปรดดูเง่ือนไขตามขอ้ 15) 

 

1.500 

0.500 
 

5. เงินฝาก LINE BK 

    (โปรดดูเง่ือนไขตามขอ้ 16) 

0.500 
 

6. เงินออมดอกพิเศษ LINE BK 

      ระยะเวลาฝาก 6 เดือน 

       วงเงิน ไมเ่กิน 5 แสนบาท 

      (ส่วนท่ีเกิน 5 แสนบาท ขึ้ นไป ธนาคารไมจ่่ายดอกเบ้ีย)  

    (โปรดดูเง่ือนไขตามขอ้ 17) 

 

 

1.000 

 

 

      ระยะเวลาฝาก 12 เดือน 

       วงเงิน ไมเ่กิน 5 แสนบาท 

      (ส่วนท่ีเกิน 5 แสนบาท ขึ้ นไป ธนาคารไมจ่่ายดอกเบ้ีย) 

    (โปรดดูเง่ือนไขตามขอ้ 17) 

 

1.500 

 
 

7. เงินฝากพื้ นฐาน (Basic Banking Account) 

    (โปรดดูเง่ือนไขตามขอ้ 18) 

0.250 
 

 

 

 

 

-/2/- เงินฝากออมทรพัย ์



 

 

ท่ี อ 039/2563 

 หน่วย : รอ้ยละต่อปี 

ประเภทเงินฝาก 

ประเภทลูกคา้ 

บุคคล 

ธรรมดา 

นิติบุคคล 

(1) 

นิติบุคคล 

(2) 

โรงพยาบาล/

สถานศึกษา/

หน่วยงาน

ราชการ 

สถาบนั 

การเงิน 
กองทุน 

นิติบุคคล

พิเศษ 

(1) 

นิติบุคคล

พิเศษ 

(2) 

ผูมี้ถ่ินฐาน

อยูน่อก

ประเทศ 

8. เงินฝากออมทรพัย ์ส  าหรบันิติบุคคลพิเศษ                      

     ฝากตั้งแต่ 7 วันข้ึนไป 

     วงเงิน ตั้งแต่   50.0 ลา้นบาท  แต่ไมถึ่ง 100.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน ตั้งแต่ 100.0 ลา้นบาท  แต่ไมถึ่ง 500.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน ตั้งแต่ 500.0 ลา้นบาท  ขึ้ นไป  

0.100 

0.100 

0.125  

อตัรา

ดอกเบ้ีย

เท่ากบั 

ผูม้ีถ่ินท่ี

อยูใ่น

ประเทศ 

ตาม

ประเภท

ลูกคา้ท่ี 

แสดงไวใ้น

ตาราง 

ของ

ประกาศน้ี 

    ฝากตั้งแต่ 14 วนัข้ึนไป 

     วงเงิน ตั้งแต่   50.0 ลา้นบาท  แต่ไมถึ่ง 100.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน ตั้งแต่ 100.0 ลา้นบาท  แต่ไมถึ่ง 500.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน ตั้งแต่ 500.0 ลา้นบาท  ขึ้ นไป  

0.100 

0.100 

0.125  

     ฝากตั้งแต่ 30 วันข้ึนไป 
     วงเงิน ตั้งแต่   50.0 ลา้นบาท  แต่ไมถึ่ง 100.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน ตั้งแต่ 100.0 ลา้นบาท  แต่ไมถึ่ง 500.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน ตั้งแต่ 500.0 ลา้นบาท  ขึ้ นไป  

0.100 

0.100 

0.125  

9. เงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ  1 
 

0.150 
 

10. เงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ  2 
 

0.200 
 

11. เงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ  3 
 

0.200 
 

12. เงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ  4 
 

0.100 
 

13. เงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ  5  0.100  

14. เงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ  6  0.125  

15. เงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ  7  1.250  

16. เงินฝากประจ  าประเภทระบุวนั  

   ส  าหรบันิติบุคคลพิเศษ 

   ระยะเวลาฝาก 7 – 14 วนั 

    วงเงิน  ตั้งแต่   10.0 ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง    50.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน  ตั้งแต่   50.0 ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง  100.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน ตั้งแต่ 100.0 ลา้นบาท ขึ้ นไป     

 

 

 

0.100 

0.100 

0.125 
 

    ระยะเวลาฝาก 15 – 30 วนั 

     วงเงิน  ตั้งแต่   10.0 ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง    50.0 ลา้นบาท 
     วงเงิน  ตั้งแต่   50.0 ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง  100.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน ตั้งแต่ 100.0 ลา้นบาท ขึ้ นไป       

 

0.100 

0.100 

0.125 
 

    ระยะเวลาฝาก 31 – 60 วนั 

     วงเงิน  ตั้งแต่   10.0 ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง    50.0 ลา้นบาท 
     วงเงิน  ตั้งแต่   50.0 ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง  100.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน ตั้งแต่ 100.0 ลา้นบาท ขึ้ นไป 

 

 

0.125 

0.125 

0.150 

 

 

 

-/3/-ระยะเวลาฝาก 



 

 

ท่ี อ 039/2563 

หน่วย : รอ้ยละต่อปี 

ประเภทเงินฝาก 

ประเภทลูกคา้ 

บุคคล 

ธรรมดา 

นิติบุคคล 

(1) 

นิติบุคคล 

(2) 

โรงพยาบาล/

สถานศึกษา/

หน่วยงาน

ราชการ 

สถาบนั 

การเงิน 
กองทุน 

นิติบุคคล 

พิเศษ 

(1) 

นิติบุคคล

พิเศษ 

(2) 

ผูมี้ถ่ิน

ฐานอยู่

นอก

ประเทศ 

    ระยะเวลาฝาก 61 – 90 วนั 

     วงเงิน  ตั้งแต่   10.0 ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง    50.0 ลา้นบาท 
     วงเงิน  ตั้งแต่   50.0 ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง  100.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน ตั้งแต่ 100.0 ลา้นบาท ขึ้ นไป         

 

 

0.150 

0.150 

0.150 

 

อตัรา

ดอกเบ้ีย

เท่ากบั 

ผูม้ีถ่ินท่ี

อยูใ่น

ประเทศ 

ตาม

ประเภท

ลูกคา้ท่ี 

แสดงไวใ้น

ตาราง 

ของ 

ประกาศน้ี 

    ระยะเวลาฝาก 91 – 120 วนั 

     วงเงิน  ตั้งแต่   10.0 ลา้นบาท แต่ไมเ่กิน 50.0 ลา้นบาท 
     วงเงิน  ตั้งแต่   50.0 ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง  100.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน ตั้งแต่ 100.0 ลา้นบาท ขึ้ นไป         

 

 

0.150 

0.150 

0.200 

 

    ระยะเวลาฝาก 121 – 182 วนั 

     วงเงิน  ตั้งแต่   10.0 ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง    50.0 ลา้นบาท 
     วงเงิน  ตั้งแต่   50.0 ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง  100.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน ตั้งแต่ 100.0 ลา้นบาท ขึ้ นไป         

 

 

0.150 

0.150 

0.200 

 

17. เงินฝากประจ  า  3 เดือน 

     วงเงิน นอ้ยกวา่ 10.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน ตั้งแต่   10.0 ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง   30.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน ตั้งแต่   30.0 ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง   50.0 ลา้นบาท    

     วงเงิน ตั้งแต่   50.0 ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง 500.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน ตั้งแต่ 500.0 ลา้นบาท ขึ้ นไป 

 

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 

 

    เงินฝากประจ  า  6 เดือน 

     วงเงิน น้อยกวา่  10.0 ลา้นบาท 
     วงเงิน  ตั้งแต่   10.0 ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง    30.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน  ตั้งแต่   30.0 ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง    50.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน  ตั้งแต่   50.0 ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง  100.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน ตั้งแต่ 100.0 ลา้นบาท ขึ้ นไป 

 

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 

 

 

    เงินฝากประจ  า 12 เดือน 

     วงเงิน น้อยกวา่  10.0 ลา้นบาท 
     วงเงิน  ตั้งแต่   10.0 ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง    30.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน  ตั้งแต่   30.0 ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง    50.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน ตั้งแต่    50.0 ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง 1,000.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน ตั้งแต่ 1,000.0 ลา้นบาท ขึ้ นไป 

  

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 

 

 

    เงินฝากประจ  า 24 เดือน  

     วงเงิน น้อยกวา่  10.0 ลา้นบาท 
     วงเงิน  ตั้งแต่   10.0 ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง    30.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน  ตั้งแต่   30.0 ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง    50.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน ตั้งแต่    50.0 ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง 1,000.0 ลา้นบาท     

     วงเงิน ตั้งแต่ 1,000.0 ลา้นบาท ขึ้ นไป 

 

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 

 

 

 
 
 

-/4/-เงินฝากประจ า 



 

 

ท่ี อ 039/2563 

หน่วย : รอ้ยละต่อปี 

ประเภทเงินฝาก 

ประเภทลูกคา้ 

บุคคล 

ธรรมดา 

นิติบุคคล 

(1) 

นิติบุคคล 

(2) 

โรงพยาบาล/

สถานศึกษา/

หน่วยงาน

ราชการ 

สถาบนั 

การเงิน 
กองทุน 

นิติบุคคล 

พิเศษ 

(1) 

นิติบุคคล

พิเศษ 

(2) 

ผูมี้ถ่ิน

ฐานอยู่

นอก

ประเทศ 

    เงินฝากประจ  า 36 เดือน 

     วงเงิน น้อยกวา่  10.0 ลา้นบาท 
     วงเงิน  ตั้งแต่   10.0 ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง    30.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน  ตั้งแต่   30.0 ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง    50.0 ลา้นบาท 

     วงเงิน ตั้งแต่    50.0 ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง 1,000.0 ลา้นบาท     

     วงเงิน ตั้งแต่ 1,000.0 ลา้นบาท ขึ้ นไป 

  

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 

 

 

อตัรา

ดอกเบ้ีย

เท่ากบั 

ผูม้ีถ่ินท่ี

อยูใ่น

ประเทศ 

ตาม

ประเภท

ลูกคา้ท่ี 

แสดงไวใ้น

ตาราง 

ของ 

ประกาศน้ี 

18. เงินฝากคล่องตวั ครอบครวัอุ่นใจ  

       วงเงิน  ตั้งแต่ 0.009 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน  1.0  ลา้นบาท 

 (โปรดดูเง่ือนไขตามขอ้ 22)   
0.550 

 

 

19. เงินฝากประจ  าซูเปอร ์ซีเนียร ์

       วงเงิน ตั้งแต่ 0.1 ลา้นบาท  แต่ไม่เกิน  3.0 ลา้นบาท 

       (โปรดดูเง่ือนไขตามขอ้ 23) 

0.800 

 

 

 

    

 

20. เงินฝากประจ  าพิเศษ 12 เดือน  

      (โครงการสินเช่ือเพื่อส่งเสริมการจา้งงาน 

      ของส านักงานประกนัสงัคม)  

      (โปรดดูเง่ือนไขตามขอ้ 24)                

 

 

0.500 

 

 

 

21. เงินฝากทวีทรพัย ์24 เดือน 

       วงเงิน  500 – 25,000 บาท 

      (โปรดดูเง่ือนไขตามขอ้ 28)            

  

1.250 

 

22. เงินฝากทวีทรพัย ์KBank x BLACKPINK 

       วงเงิน ตั้งแต่ 500 บาท แต่ไมถึ่ง 10,000 บาท 

       วงเงิน ตั้งแต่ 10,000 - 25,000 บาท 

      (โปรดดูเง่ือนไขตามขอ้ 29)            

  

1.350 

1.500 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-/5/-เง่ือนไข 



 

 

ท่ี อ 039/2563 

เง่ือนไขตา่งๆ ในการจา่ยดอกเบ้ีย 
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 (ทั้งของรฐับาลและเอกชน 

รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับโรงพยาบาล หรือสถานศึกษาน้ันๆ) หน่วยงานราชการ รฐัวิสาหกิจ สถานทูตต่างประเทศ และองคก์าร

ระหว่างประเทศท่ีตั้งอยู่ในประเทศไทย 

4. สถาบนัการเงิน หมายถึง สถาบนัการเงินหรือนิติบุคคลท่ีด าเนินการคลา้ยสถาบนัการเงิน เช่น ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย ์

บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ โรงรบัจ าน า สหกรณ ์ชุมนุมสหกรณอ์อมทรพัย ์เป็นตน้ 

5. กองทุน หมายถึง กองทุนรวม กองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญ กองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน กองทุนต่างๆ 

บริษัทประกนัชีวิต  และบริษัทประกนัภยั 

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

ตารางขา้งตน้ โดยอตัราดอกเบ้ียดงักล่าวขา้งตน้ตอ้งไดร้บัอนุมติัจากผูม้ีอ านาจของธนาคารเท่าน้ัน และจะก าหนดใหเ้ป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี

ตลอดระยะเวลาฝากหรือไมก็่ได ้ หรือเปล่ียนแปลงขึ้ นลงตามประกาศอตัราดอกเบ้ียของธนาคารหรือไมก็่ได ้

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

30 วนั ตามประเภทเงินฝากท่ีไดร้บัอนุมติั โดยภายในระยะเวลาดงักล่าว ยอดคงเหลือ ณ ส้ินวนั ตอ้งมีจ านวนเงินไมน่อ้ยกวา่วงเงินฝากท่ีไดร้บั

อนุมติัจากทางธนาคาร เวน้แต่มีขอ้ตกลงกบัธนาคารเป็นกรณีพิเศษ   

7. นิติบุคคลพิเศษ (2) หมายถึง สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรฐั ท่ีท าขอ้ตกลงสมัครใชบ้ริการทางการเงินแบบครบวงจรภายใน       

31 สิงหาคม 2561 และมีการใชบ้ริการกองทุนส่วนบุคคลกบับริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ซ่ึง

ไดน้ าเงินเขา้ฝากในบญัชีเป็นจ านวนเงินตามวงเงินท่ีก าหนดไวใ้นตารางขา้งตน้    โดยอตัราดอกเบ้ียดงักล่าวขา้งตน้ตอ้งไดร้บัอนุมติัจาก ผูม้ี

อ านาจของธนาคารเท่าน้ัน และจะก าหนดใหเ้ป็นอัตราดอกเบ้ียคงท่ีตลอดระยะเวลาฝากหรือไม่ก็ได ้ หรือเปล่ียนแปลงขึ้ นลงตามประกาศ

อัตราดอกเบ้ียของธนาคารหรือไม่ก็ได ้ทั้งน้ีกรณีท่ีนิติบุคคลพิเศษ (2) รายใดไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไข ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิไม่จ่ายดอกเบ้ีย

ส าหรบัเงินฝากจ านวนดงักล่าวทั้งหมดตามระยะเวลาการฝากท่ีธนาคารก าหนดไว ้

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

9. ส าหรบัเงินฝากประเภทเงินฝากประจ าทุกประเภทท่ีครบก าหนดระยะเวลาการฝากแลว้ใหถื้อวา่สญัญาการฝากคราวน้ันส้ินสุดลง  ถา้ผูฝ้ากไม่

มาถอนคืนหรือไม่มีค าสัง่เป็นอย่างอ่ืน ใหถื้อวา่ผูฝ้ากตกลงใหเ้ร่ิมตน้การฝากเงินใหม่โดยมีก าหนดระยะเวลาเท่าระยะเวลาการฝากเดิมเป็น

คราว ๆ ไป โดยแต่ละคราวมีอายุการฝากเท่ากบัระยะเวลาการฝากเดิม เวน้แต่ธนาคารจะไดก้ าหนดเง่ือนไขไวใ้นแต่ละประเภทเงินฝาก เป็น

การเฉพาะ 

10. ส าหรบัลูกคา้ท่ีไดใ้ชบ้ริการกบัธนาคารหลายผลิตภณัฑห์รือมีขอ้ตกลงกบัธนาคารเป็นกรณีพิเศษ ธนาคารอาจจะพิจารณารวมจ านวนเงินฝาก
ของลูกคา้เป็นวงเงินเดียวกนัหรือผูฝ้ากกลุ่มเดียวกนัตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะได ้

11. ธนาคารจะรบัฝากตามระยะเวลาการฝากท่ีก าหนดไวใ้นตารางอตัราดอกเบ้ียเงินฝากน้ีเท่าน้ัน 

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

เพ่ือการลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละตราสารทางการเงินอ่ืน (Non-Resident Baht Account for Securities : NRBS) ซ่ึงจะตอ้งมีการปฏิบติัใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน มีเง่ือนไขดงัน้ี 

12.1 เงินฝากกระแสรายวนัและเงินฝากออมทรพัย ์ไมจ่่ายดอกเบ้ีย  

12.2 เงินฝากประจ า ไมร่บัฝาก  

13. เงินฝากออมทรพัย ์ธนาคารแบ่งจ่ายดอกเบ้ียปีละ 2 ครั้ง โดยจ่ายดอกเบ้ียพรอ้มหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (ถา้มี) ภายในเดือนมิถุนายนและเดือน

ธนัวาคมของทุกปี 

14. เงินฝากกระแสรายวนัอิเล็กทรอนิกส ์มีเง่ือนไขดงัน้ี 

14.1 เงินฝากกระแสรายวนัอิเล็กทรอนิกส ์เป็นบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนั 

14.2 รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้ นไป ท่ีไดร้ับค าเชิญจากธนาคารผ่านทาง SMS หรือ 

Notification จาก K PLUS หรือผ่านช่องทางตามท่ีธนาคารก าหนด 

14.3 ผูเ้ปิดบญัชีเงินฝากตอ้งเป็นผูท่ี้ใชบ้ริการ K PLUS (ธนาคารบนมือถือกสิกรไทย) 

 

-/6/-การเปิดบญัชี 



 

 

ท่ี อ 039/2563 

เง่ือนไขตา่งๆ ในการจา่ยดอกเบ้ีย (ตอ่) 

14.4 การเปิดบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัอิเล็กทรอนิกส ์

14.4.1 เปิดบญัชีเงินฝากผ่านช่องทางบริการ K PLUS เท่าน้ัน  

14.4.2 ช่ือบญัชีเงินฝากจะตอ้งตรงกบัช่ือผูใ้ชบ้ริการ K PLUS 

14.4.3 ไมร่บัเปิดบญัชีช่ือรว่ม และไมอ่นุญาตใหใ้ชช่ื้ออ่ืนหรือนามแฝงหรือใหผู้อ่ื้นเป็นผูร้บัผลประโยชน์จากบญัชีน้ี  

14.4.4 ไมม่ีจ านวนเงินขั้นต า่ในการเปิดบญัชี 

14.5 บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัอิเล็กทรอนิกสไ์มจ่่ายดอกเบ้ีย 

14.6 บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัอิเล็กทรอนิกสส์ามารถท ารายการฝากผ่านทุกช่องทางการใหบ้ริการของธนาคาร 

14.7 ผูฝ้ากสามารถถอนเงินสดหรือโอนเงินได ้ดงัน้ี 

14.7.1 โอนเงินจากบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัอิเล็กทรอนิกสผ่์านบริการ K PLUS ไปยงับญัชีเงินฝากบญัชีอ่ืน 

14.7.2 การถอนเงินสดหรือโอนเงิน โดยใชบ้ตัรเอทีเอ็ม/บตัรเดบิต ผ่านเคร่ือง ATM  

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

14.8 ผูฝ้ากสามารถขอปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวนัอิเล็กทรอนิกส์ไดท่ี้ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา โดยผูฝ้ากตอ้งด าเนินการช าระยอด

เงินกูค้งคา้งและดอกเบ้ียใหแ้ลว้เสร็จก่อน จึงจะด าเนินการปิดบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัอิเล็กทรอนิกสไ์ด ้ทั้งน้ีหากมีเงินฝากคงเหลือ

ในบญัชีผูฝ้ากจะตอ้งโอนเงินคงเหลือทั้งหมดท่ีมีอยู่ในบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัอิเล็กทรอนิกส ์ณ วนัท ารายการขอปิดบญัชีเงินฝาก

กระแสรายวนัอิเล็กทรอนิกส ์ออกไปยงับญัชีเงินฝากอ่ืน (ของผูฝ้ากเองหรือบุคคลอ่ืนก็ได)้ ก่อน 

14.9 ผูฝ้ากจะไดร้บัรายการเดินบญัชีผ่าน email ท่ีผูฝ้ากไดใ้หข้อ้มูลไวก้บัธนาคาร 

14.10 ไมม่ีบริการออกเช็คผ่านบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัอิเล็กทรอนิกส์ 
15. เงินฝากออมทรพัยอิ์เล็กทรอนิกส ์มีเง่ือนไขดงัน้ี 

15.1 เงินฝากออมทรพัยอิ์เล็กทรอนิกส ์เป็นบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัยแ์บบไมม่ีสมุดคูฝ่าก 

15.2 รบัฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาท่ีมสีญัชาติไทย อายุตั้งแต่ 12 ปีบริบูรณข์ึ้ นไป  

15.3 ผูเ้ปิดบญัชีเงินฝากตอ้งเป็นผูท่ี้ใชบ้ริการ K PLUS (ธนาคารบนมือถือกสิกรไทย) 

15.4 การเปิดบญัชีเงินฝากออมทรพัยอิ์เล็กทรอนิกส ์

15.4.1 ช่องทางการเปิดบญัชีเงินฝาก 

15.4.1.1 ลูกคา้ท่ีเปิดบญัชีแรก พรอ้มสมคัรบริการ K PLUS ตอ้งพิสูจน์ตวัตนท่ีสาขาของธนาคารหรือจุดบริการยืนยนัตัวตน 

(K CHECK ID) ท่ีธนาคารก าหนด หรือผ่านระบบและแพลตฟอรม์ของ NDID  

15.4.1.2 ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ K PLUS อยูแ่ลว้สามารถเปิดบญัชีเพ่ิมผ่าน K PLUS หรือแอปพลิเคชนัอ่ืนท่ีธนาคารใหบ้ริการ 

15.4.2 ช่ือบญัชีเงินฝากจะตอ้งตรงกบัช่ือผูใ้ชบ้ริการ K PLUS หรือหากเปิดบญัชีผ่านแอปพลิเคชนัอ่ืนท่ีธนาคารใหบ้ริการ ช่ือบญัชี 

  เงินฝากจะตอ้งตรงกบัช่ือผูใ้ชบ้ริการแอปพลิเคชนัน้ันๆ 

15.4.3 ไมร่บัเปิดบญัชีช่ือรว่ม และไมอ่นุญาตใหใ้ชช่ื้ออ่ืนหรือนามแฝงหรือใหผู้อ่ื้นเป็นผูร้บัผลประโยชน์จากบญัชีน้ี 

15.4.4 ไมม่ีจ านวนเงินขั้นต า่ในการเปิดบญัชี 

15.5 บญัชีเงินฝากออมทรพัยอิ์เล็กทรอนิกสส์ามารถท ารายการฝากผ่านทุกช่องทางการใหบ้ริการของธนาคาร 

15.6 ผูฝ้ากสามารถโอนเงินหรือถอนเงินสดได ้ดงัน้ี 

15.6.1 โอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรพัยอิ์เล็กทรอนิกสผ่์านบริการ K PLUS หรือแอปพลิเคชนัอ่ืนท่ีธนาคารใหบ้ริการ ไปยงับญัชี 

  เงินฝากบญัชีอ่ืน 

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 ์เซอรว์สิ 

15.6.4 การถอนเงินสด ดว้ย QR Code บน แอปพลิเคชนัอ่ืนท่ีธนาคารใหบ้ริการ ผ่านตู ้ATM ของธนาคาร 

15.7 ธนาคารแบ่งจ่ายดอกเบ้ียปีละ 2 ครั้ง โดยจ่ายดอกเบ้ียพรอ้มหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (ถา้มี) ภายในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของ

ทุกปี  

15.8 การปิดบญัชีเงินฝากออมทรพัยอิ์เล็กทรอนิกส ์ผูฝ้ากตอ้งปิดผ่านช่องทางบริการ K PLUS เท่าน้ัน ตามเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด 

 

 

-/7/-สูตรในการค านวณ 



 

 

ท่ี อ 039/2563 

เง่ือนไขตา่งๆ ในการจา่ยดอกเบ้ีย (ตอ่) 

15.9 สูตรในการค านวณดอกเบ้ียเงินฝากออมทรพัยอิ์เล็กทรอนิกส ์ณ ส้ินวนั (1 วนั) 

อตัราดอกเบ้ียเฉล่ียต่อปี      = [
(ยอดเงินฝากส่วนท่ีไม่เกิน 1 แสนบาท X 

1.50

100
) + (ยอดเงินฝากส่วนท่ีเกิน 1 แสนบาท X 

0.50

100
)

ยอดเงินฝากคงเหลือ ณ ส้ินวนั
]  X 100 

 

จ านวนดอกเบี้ ยท่ีไดร้บัต่อวนั   =   เงินตน้ x อตัราดอกเบ้ียเฉล่ียต่อปี  x  1 
                                  100                365 

15.10 การค านวณดอกเบ้ีย การจ่ายดอกเบ้ีย หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ/หรือ วิธีปฏิบัติใด ๆ เก่ียวกับบัญชีเงินฝากนอกเหนือจากเง่ือนไข

ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ผูฝ้ากตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด 

15.11 กรณีผูฝ้ากขาดการเคล่ือนไหวเกินกว่า 1 ปี และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากออมทรพัย์อิเล็กทรอนิกส์ต า่กว่า 2,000 บาท 

ธนาคารจะท าการหกัค่าธรรมเนียมรกัษาบญัชีตามหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารก าหนด และหลงัจากหกัค่าธรรมเนียมจนมียอดคงเหลือเป็น 

0 บาท (ศูนยบ์าท) ธนาคารจะท าการปิดบญัชีเงินฝาก 

16. เงินฝาก LINE BK มีเง่ือนไขดงัน้ี 

16.1 เงินฝาก LINE BK เป็นบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัยแ์บบไมม่ีสมุดคูฝ่าก 

16.2 รบัฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาท่ีมีสญัชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณข์ึ้ 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 ลูกคา้ท่ีเปิดบญัชีแรกและไมไ่ดใ้ชบ้ริการ K PLUS ตอ้งพิสูจน์ตวัตนท่ีสาขาของธนาคารหรือจุดบริการยืนยนัตัวตน 

(K CHECK ID) ท่ีธนาคารก าหนด 

16.4.1.2 ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ K PLUS อยูแ่ลว้ สามารถพิสูจน์ตวัตนดว้ย K PLUS 

16.4.2 ช่ือบญัชีเงินฝากจะตอ้งตรงกบัช่ือผูใ้ชบ้ริการ LINE BK บนแอปพลิเคชนั LINE 

16.4.3 ไมร่บัเปิดบญัชีช่ือรว่ม และไมอ่นุญาตใหใ้ชช่ื้ออ่ืนหรือนามแฝงหรือใหผู้อ่ื้นเป็นผูร้บัผลประโยชน์จากบญัชีน้ี 

16.4.4 ไมม่ีจ านวนเงินขั้นต า่ในการเปิดบญัชี 

16.4.5 เปิดบญัชีเงินฝาก LINE BK ไดสู้งสุด 5 บญัชี ต่อ 1 คน (นับรวมกรณีท่ีมีการน าบญัชีเงินฝากออมทรพัยป์ระเภทอ่ืน (บญัชี

เด่ียว) ของธนาคารท่ีใชง้านอยูบ่นแอปพลิเคชัน่ K PLUS มาผูกและใชผ่้านช่องทาง LINE BK) 

16.5 บญัชีเงินฝาก LINE BK สามารถท ารายการฝากเงินสดผ่านทุกช่องทางการใหบ้ริการของธนาคาร 

16.6 ผูฝ้ากสามารถโอนเงินหรือถอนเงินสดได ้ดงัน้ี 

16.6.1 โอนเงินจากบญัชีเงินฝาก LINE BK ไปยงับญัชีเงินฝากบญัชีอ่ืน 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 ธนาคารแบ่งจ่ายดอกเบ้ียปีละ 2 ครั้ง โดยจ่ายดอกเบ้ียพรอ้มหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (ถา้มี) ภายในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของ

ทุกปี  

16.8 การปิดบัญชีเงินฝาก LINE BK ผูฝ้ากตอ้งปิดผ่านช่องทางบริการ LINE BK บนแอปพลิเคชัน LINE เท่าน้ัน ตามเง่ือนไขท่ีธนาคาร

ก าหนด 

16.9 กรณีผูฝ้ากขาดการเคล่ือนไหวเกินกวา่ 1 ปี และมียอดเงินคงเหลือในบญัชีเงินฝาก LINE BK ต า่กวา่ 2,000 บาท ธนาคารจะท าการ

หกัค่าธรรมเนียมรกัษาบัญชีตามหลักเกณฑ์ท่ีธนาคารก าหนด และหลังจากหกัค่าธรรมเนียมจนมียอดคงเหลือเป็น 0 บาท (ศูนย์

บาท) ธนาคารจะท าการปิดบญัชีเงินฝาก 

17. เงินออมดอกพิเศษ LINE BK มีเง่ือนไขดงัน้ี 

17.1 เงินออมดอกพิเศษ LINE BK เป็นบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัยแ์บบไมม่ีสมุดคูฝ่าก 

17.2 รบัฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาท่ีมีสญัชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณข์ึ้ นไป  

17.3 ผูเ้ปิดบญัชีเงินฝากตอ้งเป็นผูท่ี้ใชบ้ริการ LINE BK บนแอปพลิเคชนั LINE 

17.4 ผูฝ้ากตอ้งมีบญัชีเงินฝาก LINE BK อยูแ่ลว้ 

 

-/8/-การเปิดบญัชี 



 

 

ท่ี อ 039/2563 

เง่ือนไขตา่งๆ ในการจา่ยดอกเบ้ีย (ตอ่) 

17.5 การเปิดบญัชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK 

17.5.1 เปิดบญัชีผ่านช่องทาง LINE BK บนแอปพลิเคชนั LINE 

17.5.2 ผูฝ้ากตอ้งมีบัญชีเงินฝาก LINE BK หรือมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทอ่ืน (บัญชีเด่ียว) ของธนาคารท่ีใชง้านอยู่บน

แอปพลิเคชัน่ K PLUS มาผูกและใชผ่้านช่องทาง LINE BK เรียบรอ้ยแลว้ เพ่ือใชส้ าหรบัผูกเป็นบญัชีคู่โอนในการหกัเงินในแต่

ละเดือนเพ่ือน าฝากเขา้บญัชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK อตัโนมติั และใชเ้ป็นบญัชีเพ่ือรบัเงินตน้และดอกเบ้ียพรอ้มหกัภาษี ณ 

ท่ีจ่าย (ถา้มี) เมื่อครบก าหนดระยะเวลาฝาก 

17.5.3 ช่ือบญัชีเงินฝากจะตอ้งตรงกบัช่ือผูใ้ชบ้ริการ LINE BK บนแอปพลิเคชนั LINE 

17.5.4 ไมร่บัเปิดบญัชีช่ือรว่ม และไมอ่นุญาตใหใ้ชช่ื้ออ่ืนหรือนามแฝงหรือใหผู้อ่ื้นเป็นผูร้บัผลประโยชน์จากบญัชีน้ี 

17.5.5 ไมม่ีจ 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 วนัเปิดบญัชีเงินออมดอกพิเศษ LINE 

BK 

17.7 ผูฝ้ากตอ้งมียอดเงินฝากใหถึ้งจ านวนเงินฝากเป้าหมาย ตามท่ีผูฝ้ากก าหนดไว ้ณ วนัเปิดบญัชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK ก่อนวนั

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

17.8 ผูฝ้ากตอ้งมีธุรกรรมการฝากเงินอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (ตลอดระยะเวลาฝาก) โดยเร่ิมนับตั้งแต่เดือนท่ีผูฝ้ากก าหนดใหธ้นาคารท า

การหกัเงินจากบญัชีคู่โอนเป็นครั้งแรก ยกเวน้กรณีฝากเงินครบตามจ านวนเงินฝากเป้าหมายแลว้จะไม่มีการหกัเงินเพ่ือน าฝากในเดือน

ท่ีเหลืออยู ่ซ่ึงจะไมนั่บวา่ผิดเง่ือนไขการฝาก 

17.8.1 ฝากเงินโดยอตัโนมติั ณ ส้ินวนั โดยธนาคารจะท าการหกัเงินจากบญัชีคู่โอนน าฝากเขา้บญัชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK ใน

จ านวนเท่ากนัแต่ละเดือน ตามวนัท่ีท่ีผูฝ้ากก าหนดไว ้ณ วนัเปิดบญัชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK 

17.8.2 กรณีในเดือนน้ันๆ ณ ส้ินวนัท่ีท่ีผูฝ้ากก าหนดไว ้พบวา่มียอดเงินฝากในบญัชีคู่โอนไม่เพียงพอตามท่ีผูฝ้ากก าหนดไว ้ณ วนั
เปิดบญัชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK ธนาคารจะไม่ท าการหกัเงินทุกกรณี ทั้งน้ีผูฝ้ากสามารถฝากดว้ยเงินสดผ่านช่องทาง

สาขาของธนาคาร หรือจุดบริการ KBANK Service ท่ีธนาคารก าหนด หรือเคร่ือง CDM หรือโอนเงินจากบญัชีเงินฝากบญัชีอ่ืน

ได ้

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

ตอ้งการออม (แต่ไม่เกิน 500,000 บาท) เงินฝากส่วนท่ีเกินกว่าจ านวนเงินเป้าหมายจะไดร้ับอัตราดอกเบ้ียเงินออม

ดอกเบ้ียพิเศษ LINE BK ณ วนัท่ีเปิดบญัชี  

17.8.4 ไมร่บัฝากเงินดว้ยเช็ค 

17.8.5 ขาดฝาก 1 ครั้ง ธนาคารจ่ายดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินออมดอกพิเศษ LINE BK ณ วนัท่ีเปิดบญัชีเงินออมดอกพิเศษ 

LINE BK โดยค านวณดอกเบ้ียนับตั้งแต่วนัท่ีน าฝากจนถึงวนัครบก าหนดตามระยะเวลาท่ีฝากไว ้

17.8.6 ขาดฝากตั้งแต่ครั้งท่ี 2 เป็นตน้ไป ธนาคารจะไมร่บัฝากเพ่ิมและธนาคารจะปิดบญัชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK โดยธนาคาร

จะโอนเงินตน้และดอกเบ้ียพรอ้มหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (ถา้มี) ไปยงับญัชีคูโ่อนท่ีผูกไวใ้นวนัท่ี 1 ของเดือนถดัไปโดยอตัโนมติั โดย

ค านวณดอกเบ้ียนับตั้งแต่วนัท่ีน าฝากจนถึงก่อนวนัท่ีปิดบญัชี 1 วนั ตามระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริง 

17.9 กรณีผิดเง่ือนไขการฝาก หรือฝากไมค่รบก าหนดระยะฝาก หรือมียอดเงินฝากไมถึ่งจ านวนเงินฝากเป้าหมาย ตามท่ีผูฝ้ากก าหนดไว ้ณ 

วนัเปิดบญัชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK ผูฝ้ากจะไดร้บัอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราต า่สุดของเงินฝาก LINE BK ตามท่ีธนาคารประกาศ 

ณ วนัท่ีเร่ิมสญัญาการฝาก ยกเวน้ส่วนท่ีเกิน 500,000 บาท ผูฝ้ากจะไมไ่ดร้บัดอกเบ้ีย 

17.10 จ่ายดอกเบ้ียครั้งเดียวเมื่อครบก าหนดระยะเวลาฝาก 

17.11 เมื่อครบก าหนดระยะเวลาฝากถือวา่สญัญาบญัชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK น้ีส้ินสุดลง ธนาคารจะปิดบญัชีเงินออมดอกพิเศษ LINE 

BK โดยธนาคารจะโอนเงินตน้และดอกเบ้ียพรอ้มหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (ถา้มี) ไปยงับญัชีคูโ่อนท่ีผูกไวใ้นวนัถดัไปโดยอตัโนมติั 

17.12 วนัครบก าหนดระยะเวลาการฝาก  ใหเ้ร่ิมนับจากวนัท่ีเปิดบญัชี นับวนัชนวนั และเดือนชนเดือน และนับเพ่ิมไปอีก 1 วนั (ตวัอยา่งเช่น 

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

เป็นตน้) 

 

 

 

-/9/-ไมส่ามารถ 



 

 

ท่ี อ 039/2563 

เง่ือนไขตา่งๆ ในการจา่ยดอกเบ้ีย (ตอ่) 

17.13 ไม่สามารถโอนเงินหรือถอนเงินสดหรือถอนเงินบางส่วนออกจากบญัชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK ได ้ผูฝ้ากตอ้งด าเนินการปิดบญัชี

ผ่านช่องทาง LINE BK บนแอปพลิเคชนั LINE โดยธนาคารจะโอนเงินและดอกเบ้ียพรอ้มหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (ถา้มี) ไปยงับญัชีเงินฝาก

บญัชีคู่โอนโดยอตัโนมติั ทั้งน้ีหากธนาคารพบวา่ไม่สามารถโอนไปยงับญัชีคู่โอนท่ีผูกไวไ้ด ้ผูฝ้ากสามารถเลือกโอนไปยงับญัชีเงินฝาก

บญัชีอ่ืนได ้

17.14 การปิดบัญชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK ผูฝ้ากตอ้งปิดผ่านช่องทางบริการ LINE BK บนแอปพลิเคชัน LINE เท่าน้ัน ตามเง่ือนไขท่ี

ธนาคารก าหนด 

18. เงินฝากพ้ืนฐาน มีเง่ือนไขดงัน้ี 

18.1 รบัฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาท่ีมีสญัชาติไทย โดยเป็นผูฝ้ากท่ีมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณข์ึ้ นไปในวนัท่ีฝาก หรือผูฝ้ากท่ีเขา้รว่มโครงการ

สวสัดิการแหง่รฐั  

18.2 จ ากดัสิทธ์ิการเปิดบญัชีเงินฝากพ้ืนฐาน 1 คน ต่อ 1 บญัชี 

18.3 ไมม่ีจ านวนเงินขั้นต า่ในการเปิดบญัชี 

18.4 ไมม่ีคา่บริการรกัษาบญัชีเงินฝากจนกวา่บญัชีเงินฝากพ้ืนฐานจะถูกเปล่ียนสถานะเป็นบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย์ 

18.5 ธนาคารแบ่งจ่ายดอกเบ้ียปีละ 2 ครั้ง โดยจ่ายดอกเบ้ียพรอ้มหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (ถา้มี) ภายในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของ

ทุกปี 

18.6 ตั้งแต่วนัท่ี 26 มิถุนายน 2563 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัสถานะบัญชีเงินฝากพ้ืนฐานเป็นบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย์

ของธนาคารไดท้นัที โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีเขา้เง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึง ดงัน้ี 

18.6.1 มียอดเงินฝากเฉล่ียเกิน 50,000 บาทต่อเดือน 

18.6.2 ผลรวมของยอดเงินเขา้บญัชี หรือผลรวมของยอดเงินออกจากบญัชีเกิน 50,000 บาทต่อเดือน 

18.6.3 กรณีบญัชีเงินฝากพ้ืนฐานไมม่ีการเคล่ือนไหวติดต่อกนัเกินกวา่ 24 เดือน 

18.6.4 คุณสมบติัของผูฝ้ากไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไขการเป็นผูม้ีสิทธิในการเปิดบญัชีเงินฝากพ้ืนฐาน ยกตวัอยา่งเช่น กรณีผูฝ้ากไมไ่ดเ้ป็น 

           ผูม้ีรายไดน้อ้ยภายใตโ้ครงการสวสัดิการแหง่รฐั 

ทั้งน้ี หากบญัชีเงินฝากพ้ืนฐานถูกปรบัสถานะเป็นบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัยแ์ลว้ ผูฝ้ากตกลงยินยอมและปฏิบติัตามขอ้ก าหนด

และเง่ือนไขส าหรบัเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรพัยทุ์กประการ และในกรณีท่ีผูฝ้ากไดใ้ชบ้ริการบตัรเดบิตพ้ืนฐาน (K-Basic Debit 

Card) คู่กบับญัชีเงินฝากพ้ืนฐาน ผูฝ้ากตกลงช าระค่าธรรมเนียมการใชบ้ตัรเดบิตพ้ืนฐาน (K-Basic Debit Card) ตามอตัราประกาศ

ค่าธรรมเนียมส าหรบับัตรเดบิตกสิกรไทย (K-Debit Card) โดยผูฝ้ากยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากท่ีผูกกบับตัรเดบิต

พ้ืนฐาน (K-Basic Debit Card) เมื่อครบรอบปีการเป็นสมาชิกบตัรเดบิตพ้ืนฐาน (K-Basic Debit Card) 

18.7 กรณีบญัชีเงินฝากพ้ืนฐานถูกเปล่ียนแปลงรูปแบบไปเป็นเงินฝากออมทรพัยแ์ลว้ จะไมส่ามารถเปล่ียนกลบัมาเป็นบญัชีเงินฝากพ้ืนฐาน

ไดอี้ก ในกรณีท่ีผูฝ้ากประสงคจ์ะใชบ้ญัชีเงินฝากพ้ืนฐานอีก ผูฝ้ากจะตอ้งด าเนินการเปิดบญัชีใหม่ ซ่ึงตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนด และ

เง่ือนไขการเปิดและใชบ้ญัชีเงินฝากส าหรบัการฝากเงินประเภทบญัชีเงินฝากพ้ืนฐาน ณ วนัท่ีเปิดบญัชีใหม ่ตามท่ีธนาคารก าหนดดว้ย 

19. เงินฝากประจ าประเภทระบุวนั  มีเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

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 านวนเงินท่ีรบัฝากต่อบญัชียอ่ยใดไม่ถึง 10,000,000 บาท ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิจ่ายดอกเบ้ียส าหรบัยอดเงินของบญัชีย่อยท่ีไมถึ่ง 

10,000,000 บาทน้ันเท่ากับอัตราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรพัย ์ประเภทลูกคา้นิติบุคคล (1) ตามท่ีธนาคารประกาศ ณ วนัท่ีเร่ิม

สญัญาการฝากของบญัชียอ่ยน้ันๆ 

19.4 จ่ายดอกเบ้ียครั้งเดียวเมื่อครบก าหนดระยะเวลาการฝาก 

19.5 ถา้ผูฝ้ากถอนเงินก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรพัยป์ระเภทลูกคา้นิติ

บุคคล (1) ณ วนัท่ีน าฝากหรือวนัท่ีต่ออายุการฝาก โดยค านวณดอกเบ้ียนับตั้งแต่วนัท่ีน าฝากหรือวนัท่ีต่ออายุการฝากจนถึงก่อนวนัท่ี

ถอนเงินปิดบญัชี 1 วนัตามระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริง พรอ้มหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (ถา้มี) 

19.6 ผูฝ้ากไมส่ามารถถอนเงินตน้บางส่วนก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝากได ้จะตอ้งถอนทั้งจ านวนและปิดบญัชียอ่ยเท่าน้ัน 

 

-/10/-เมื่อครบก าหนด 



 

 

ท่ี อ 039/2563 

เง่ือนไขตา่งๆ ในการจา่ยดอกเบ้ีย (ตอ่) 

19.7 เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการฝากแลว้ ถา้ผูฝ้ากไม่มาถอนเงินหรือไม่มีค าสัง่เป็นอย่างอ่ืน ใหถื้อว่าผูฝ้ากตกลงใหเ้งินฝากประจ า

ประเภทระบุวนั ไดเ้ร่ิมตน้การฝากเงินใหม่โดยมีก าหนดระยะเวลาเท่าระยะเวลาการฝากเดิมเป็นคราวๆ ไป โดยแต่ละคราวมีอายุการ

ฝากเท่ากับระยะเวลาการฝากเดิม ส าหรบัอัตราดอกเบ้ียและเง่ือนไขการฝากใหเ้ป็นไปตามท่ีธนาคารประกาศใชบ้ังคบัอยู่ ณ วนั

เร่ิมตน้การฝากเงินใหมน้ั่น 

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

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

20.2 จ่ายดอกเบ้ียครั้งเดียวเมื่อครบก าหนดระยะเวลาการฝาก  

20.3 ถา้ผูฝ้ากถอนเงินก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก จะไดร้บัดอกเบ้ียตามระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริงในอัตราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ีเร่ิมสญัญาการ

ฝาก ดงัน้ี 

20.3.1 ระยะเวลาการฝาก 3 เดือน ถา้ถอนก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารไมจ่่ายดอกเบ้ีย 

20.3.2 ระยะเวลาการฝาก 6 เดือน และ 12 เดือน  

20.3.2.1 ฝากมาแลว้ไมถึ่ง 3 เดือน ถา้ถอนก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารไมจ่่ายดอกเบ้ีย 

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

ระยะเวลาการฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรพัยป์ระเภทลูกคา้บุคคลธรรมดา ณ 

วนัท่ีน าฝากหรือวนัท่ีต่ออายุการฝาก โดยค านวณดอกเบ้ียนับตั้งแต่วนัท่ีน าฝากหรือวนัท่ีต่ออายุการฝากจนถึง

ก่อนวนัท่ีถอนเงินหรือปิดบญัชี 1 วนัตามระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริง พรอ้มหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย(ถา้มี) 

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

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

ธนาคารจ่ายดอกเบ้ียเท่ากับอัตราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรพัยป์ระเภทลูกคา้นิติบุคคล (1) ณ วนัท่ีน าฝากหรือ

วนัท่ีต่ออายุการฝาก โดยค านวณดอกเบ้ียนับตั้งแต่วนัท่ีน าฝากหรือวนัท่ีต่ออายุการฝากจนถึงก่อนวนัท่ีถอนเงิน

หรือปิดบญัชี 1 วนัตามระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริง พรอ้มหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย(ถา้มี) 

20.4 กรณีผูฝ้ากถอนเงินตน้บางส่วนก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก  เงินตน้ส่วนท่ีเหลือในบญัชีเงินฝากประจ าประเภท 3 เดือน หรือ 6 

เดือน หรือ 12 เดือน เมื่อฝากไวจ้นครบก าหนดระยะเวลาการฝากจะยงัคงไดร้บัดอกเบ้ียตามอัตราดอกเบ้ียท่ีก าหนดไว ้ณ วนัท่ีเร่ิมฝาก

ตามปกติ 

20.5 เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการฝากแลว้ ถา้ผูฝ้ากไมม่าถอนเงินหรือไม่มีค าสัง่เป็นอย่างอ่ืน ใหถื้อวา่ผูฝ้ากตกลงใหเ้งินฝากประจ าประเภท 3 

เดือน หรือ 6 เดือน หรือ 12 เดือนน้ีไดเ้ร่ิมตน้การฝากเงินใหม่โดยมีก าหนดระยะเวลาเท่าระยะเวลาการฝากเดิมเป็นคราวๆ ไป โดยแต่

ละคราวมีอายุการฝากเท่ากบัระยะเวลาการฝากเดิม ส าหรบัอตัราดอกเบ้ียและเง่ือนไขการฝากใหเ้ป็นไปตามท่ีธนาคารประกาศใชบ้งัคบัอยู่ ณ 

วนัเร่ิมตน้การฝากเงินใหมน้ั่น 

21. เงินฝากประจ า 24 เดือน หรือ 36 เดือน มีเง่ือนไขดงัน้ี 

21.1 ครบก าหนดระยะเวลาการฝาก 24 เดือน หรือ 36 เดือนตามประเภทการฝาก 

21.2 จ่ายดอกเบ้ียทุก 12 เดือน 

21.3 ผูฝ้ากตอ้งมีบญัชีเงินฝากออมทรพัยห์รือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัเพ่ือใชผู้กกบับญัชีเงินฝากประจ า 24 เดือน หรือ 36 เดือน ส าหรบัใช้

รองรบัการโอนดอกเบ้ียเมื่อครบก าหนดระยะเวลาการจ่ายดอกเบ้ีย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

21.3.1 ช่ือบญัชีเงินฝากออมทรพัยห์รือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั ตอ้งตรงกบัช่ือบญัชีเงินฝากประจ า 24 เดือน หรือ 36 เดือน ท่ี

เปิดไวก้บัธนาคาร 

21.3.2 บญัชีเงินฝากออมทรพัยห์รือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั จะเป็นสาขาเดียวกนัหรือต่างสาขากบับญัชีเงินฝากประจ า 24 เดือน หรือ 

36 เดือนก็ได ้

21.4 ถา้ผูฝ้ากถอนเงินก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก จะไดร้บัดอกเบ้ียตามระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริงในอัตราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ีเร่ิมสัญญา

การฝาก ดงัน้ี 

21.4.1 ฝากมาแลว้ไมถึ่ง 3 เดือน ถา้ถอนก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารไมจ่่ายดอกเบ้ีย 

 

 

-/11/-ประเภทลูกคา้ 



 

 

ท่ี อ 039/2563 

เง่ือนไขตา่งๆ ในการจา่ยดอกเบ้ีย (ตอ่) 

21.4.2 ประเภทลูกคา้บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล (2) ท่ีฝากมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 3 เดือน ถา้ถอนก่อนครบก าหนดระยะเวลาการ

ฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรพัยป์ระเภทลูกคา้บุคคลธรรมดา ณ วนัท่ีน าฝากหรือวนัท่ีต่อ

อายุการฝาก โดยค านวณดอกเบ้ียนับตั้งแต่วนัท่ีน าฝากหรือวนัท่ีต่ออายุการฝากจนถึงก่อนวนัท่ีถอนเงินหรือปิดบญัชี 1 วนั

ตามระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริง พรอ้มหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย(ถา้มี) 

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

และนิติบุคคลพิเศษ (2) ท่ีฝากมาแลว้ไมน่้อยกวา่ 3 เดือน  ถา้ถอนก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบ้ีย

เท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรพัยป์ระเภทลูกคา้นิติบุคคล (1) ณ วนัท่ีน าฝากหรือวนัท่ีต่ออายุการฝาก โดยค านวณ

ดอกเบ้ียนับตั้งแต่วนัท่ีน าฝากหรือวนัท่ีต่ออายุการฝากจนถึงก่อนวนัท่ีถอนเงินหรือปิดบญัชี 1 วนัตามระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริง 

พรอ้มหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย(ถา้มี) 

21.4.4 หากเป็นการถอนเงินหลงัจากท่ีธนาคารไดจ้่ายดอกเบ้ียใหก้บัผูฝ้ากไปแลว้ ผูฝ้ากเงินจะไดร้บัเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีค านวณ

ไดต้ามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นขอ้  21.4.2 หรือขอ้ 21.4.3  หลงัจากหกัดอกเบ้ีย (รวมหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย) ท่ีผูฝ้ากเงินไดร้บั

ไปแลว้ก่อนหนา้น้ัน  ทั้งน้ี ผูฝ้ากเงินสามารถขอคืนภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายดงักล่าวไดจ้ากกรมสรรพากร 

21.5 กรณีผูฝ้ากถอนเงินตน้บางส่วนก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก  เงินตน้ส่วนท่ีเหลือในบญัชีเงินฝากประจ าประเภท 24 เดือน หรือ 

36 เดือน เมื่อฝากไวจ้นครบก าหนดระยะเวลาการฝากจะยงัคงไดร้บัดอกเบ้ียตามอตัราดอกเบ้ียท่ีก าหนดไว ้ณ วนัท่ีเร่ิมฝากตามปกติ 

21.6 เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการฝากแลว้ ถา้ผูฝ้ากไม่มาถอนเงินหรือไม่มีค าสัง่เป็นอย่างอ่ืน ใหถื้อว่าผูฝ้ากตกลงใหเ้งินฝากประจ า

ประเภท 24 เดือน หรือ 36 เดือนน้ีไดเ้ร่ิมตน้การฝากเงินใหม่โดยมีก าหนดระยะเวลาเท่าระยะเวลาการฝากเดิมเป็นคราวๆ ไป โดย

แต่ละคราวมีอายุการฝากเท่ากบัระยะเวลาการฝากเดิม ส าหรบัอตัราดอกเบ้ียและเง่ือนไขการฝากใหเ้ป็นไปตามท่ีธนาคารประกาศใช้

บงัคบัอยู ่ณ วนัเร่ิมตน้การฝากเงินใหมน้ั่น 

21.7 ส าหรบับญัชีเงินฝากประจ าท่ีไดร้บัเง่ือนไขใหแ้บ่งจ่ายดอกเบ้ียตามสญัญาการฝากของแต่ละผลิตภณัฑห์รือตามท่ีไดร้บัอนุมติัเป็นกรณี

พิเศษจากธนาคาร หากในภายหลงัธนาคารพบวา่บญัชีเงินฝากประจ าถูกหา้มถอน / โอน ท าใหไ้มส่ามารถหกัและ/หรือ  โอนดอกเบ้ีย

เงินฝากท่ีธนาคารแบ่งจ่ายออกจากบัญชีเงินฝากประจ าได้ ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกเง่ือนไขการแบ่งจ่ายดอกเบ้ียตามท่ีกล่าว

ขา้งตน้ โดยธนาคารจะท าการจ่ายดอกเบ้ียใหใ้นวนัท่ีครบก าหนดสญัญาการฝาก 

22. เงินฝากคล่องตวั ครอบครวัอุ่นใจ มีเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

22.1 ครบก าหนดระยะเวลาการฝาก 9 เดือน 
22.2 รบัฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาและเปิดบญัชีโดยใชช่ื้อบญัชีเงินฝากในนามผูฝ้ากคนเดียวเท่าน้ัน 

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

คล่องตวั ครอบครวัอุ่นใจแลว้ตอ้งไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อรายบุคคล หากในภายหลงัธนาคารตรวจสอบพบวา่มีจ านวนเงินท่ีรบั

ฝากต่อบัญชีย่อยใดไม่ถึง 9,000 บาท ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิจ่ายดอกเบ้ียส าหรับยอดเงินของบัญชีย่อยท่ีไม่ถึง 9,000 บาทน้ัน

เท่ากบัอตัราดอกเบ้ียต า่สุดของเงินฝากประจ า 3 เดือน ประเภทลูกคา้บุคคลธรรมดา ตามท่ีธนาคารประกาศ ณ วนัท่ีเร่ิมสญัญาการ

ฝากของบญัชียอ่ยน้ันๆ 

22.4 ผูฝ้ากจะไดร้ับสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมเป็นความคุม้ครองของการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลภายใตบ้ริการเงินฝาก คล่องตัว 

ครอบครวัอุ่นใจ เท่ากบัอตัราดอกเบ้ียท่ีไดร้บัเพ่ิมข้ึนจากประกาศสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ต่อปี 

22.5 จ่ายดอกเบ้ียครั้งเดียวเมื่อครบก าหนดระยะเวลาการฝาก 9 เดือน 

22.6 ผูฝ้ากตอ้งมีบญัชีเงินฝากออมทรพัยห์รือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั 1 บญัชี เพ่ือใชผู้กกบับญัชีเงินฝากคล่องตวั ครอบครวัอุ่นใจส าหรบัใช้

รองรบัการโอนดอกเบ้ียเมื่อครบก าหนดระยะเวลาการจ่ายดอกเบ้ีย หรือเพ่ือใชร้องรบัการโอนกรณียอดเงินฝากคงเหลือเกินกว่า 

1,000,000 บาทต่อรายบุคคลโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

22.6.1 ช่ือบญัชีเงินฝากออมทรพัยห์รือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั ตอ้งตรงกบัช่ือบญัชีเงินฝากคล่องตวั ครอบครวัอุ่นใจ  ท่ีเปิดไว ้

กบัธนาคาร 

22.6.2 บัญชีเงินฝากออมทรพัยห์รือบัญชีเงินฝากกระแสรายว ัน จะเป็นสาขาเดียวกันหรือต่างสาขากับบัญชีเงินฝากคล่องตวั 

ครอบครวัอุ่นใจก็ได ้

 

 

 

-/12/-ในกรณี 



 

 

ท่ี อ 039/2563 

เง่ือนไขตา่งๆ ในการจา่ยดอกเบ้ีย (ตอ่) 

22.7 ในกรณีท่ียอดเงินฝากเกินกว่า 1,000,000 บาทต่อรายบุคคล ธนาคารสงวนสิทธ์ิไม่จ่ายดอกเบ้ียส าหรบัยอดเงินในส่วนท่ีเกินกว่า 

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

คล่องตวั ครอบครวัอุ่นใจท่ีฝากครั้งล่าสุดไปเขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัยห์รือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัท่ีผูฝ้ากไดผู้กกบับญัชีเงินฝาก

คล่องตวั ครอบครวัอุ่นใจ โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบล่วงหน้า 

22.8 กรณีหากภายหลงัธนาคารตรวจสอบพบว่าบญัชีเงินฝากคล่องตัวครอบครวัอุ่นใจไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของผลิตภณัฑ ์ธนาคารสงวน

สิทธ์ิไม่จ่ายดอกเบ้ีย และ/หรือสงวนสิทธ์ิท่ีจะท าการปิดบญัชีพรอ้มโอนยอดเงินฝากทั้งหมดออกจากบญัชีเงินฝากคล่องตวั ครอบครวั

อุ่นใจไปเขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัย ์หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัท่ีผูฝ้ากไดผู้กกบับญัชีเงินฝากคล่องตวั ครอบครวัอุ่นใจ 

22.9 ส าหรบัผูฝ้ากท่ีฝากเงินฝากคล่องตวั ครอบครวัอุ่นใจ  ยอดเงินท่ีถอนจะไดร้บัดอกเบ้ียตามระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริงในอตัราดอกเบ้ีย ณ 

วนัท่ีเร่ิมสญัญาการฝาก ดงัน้ี 

22.9.1 ฝากไมถึ่ง 3 เดือน ธนาคารจ่ายดอกเบ้ียในอตัราต า่สุดของเงินฝากประจ า 3 เดือน ของประเภทลูกคา้บุคคลธรรมดา 

22.9.2 ฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ยงัไม่ครบก าหนด ธนาคารจ่ายดอกเบ้ียในอตัราต า่สุดของเงินฝากประจ า 6 เดือน ประเภทลูกคา้

บุคคลธรรมดา 

ยกเวน้ธนาคารตรวจสอบพบวา่มีจ านวนเงินรบัฝากต่อบญัชีย่อยไมถึ่ง 9,000 บาท ยอดเงินท่ีถอนก่อนครบก าหนดระยะเวลาฝากจะ

ไดร้บัดอกเบ้ียในอตัราต า่สุดของเงินฝากประจ า 3 เดือน ประเภทลูกคา้บุคคลธรรมดาทุกกรณี 

22.10 กรณีผูฝ้ากถอนเงินตน้บางส่วนก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก เงินตน้ส่วนท่ีเหลือในบญัชีเงินฝากคล่องตวั ครอบครวัอุ่นใจเมื่อ

ฝากไวจ้นครบก าหนดระยะเวลาการฝาก จะยงัคงไดร้บัดอกเบ้ียตามอตัราดอกเบ้ียท่ีก าหนดไว ้ณ วนัท่ีเร่ิมฝากตามปกติ 

22.11 เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการฝากแลว้ ถา้ผูฝ้ากไม่มาถอนหรือไม่มีค าสัง่เป็นอย่างอ่ืน ใหถื้อว่าผูฝ้ากตกลงใหเ้งินฝากคล่องตัว 

ครอบครวัอุ่นใจน้ีไดเ้ร่ิมตน้การฝากเงินใหม่โดยมีก าหนดระยะเวลาเท่าระยะเวลาการฝากเดิมเป็นคราวๆ ไป โดยแต่ละคราวมีอายุ

การฝากเท่ากบัระยะเวลาการฝากเดิม ส าหรบัอตัราดอกเบ้ียและเง่ือนไขการฝากใหเ้ป็นไปตามท่ีธนาคารประกาศใชบ้งัคบัอยู ่ณ วนั

เร่ิมตน้การฝากเงินใหมน้ั่น 

22.12 ความคุม้ครองของการประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลภายใตบ้ริการเงินฝากคล่องตวั ครอบครวัอุ่นใจ 

22.12.1 ธนาคารสงวนสิทธ์ิคุม้ครองประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลภายใตบ้ริการเงินฝากคล่องตวั ครอบครวัอุ่นใจ ใหก้บัผูฝ้ากท่ีมีอายุตั้งแต่ 
16 ปีขึ้ นไป และสูงสุดมีอายุไมเ่กิน 70 ปีบริบูรณ ์

22.12.2 ผูฝ้ากจะไดร้บัจ านวนเงินเอาประกนัภยั 2 เท่าของยอดเงินคงเหลือในบญัชีเงินฝากคล่องตวั ครอบครวัอุ่นใจก่อนหน้า 1 วนั ท่ีผู ้

ฝากเสียชีวติ ทั้งน้ี ผูฝ้ากจะไดร้บัจ านวนเงินเอาประกนัภยัสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อราย 

22.12.3 หากผูฝ้ากมียอดเงินคงเหลือในบญัชีเงินฝากต า่กวา่ 9,000 บาท หรือปิดบญัชีก่อนหนา้ 1 วนัท่ีผูฝ้ากเงินเสียชีวติ ธนาคาร

สงวนสิทธ์ิไมคุ่ม้ครองประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลภายใตบ้ริการเงินฝากคล่องตวั ครอบครวัอุ่นใจ 

22.12.4 ขอบเขตของความคุม้ครอง 

22.12.4.1 การเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง อนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นขอ้ยกเวน้ของกรมธรรม์ อบ.1 

22.12.4.2 อุบติัเหตุอนัเน่ืองมาจากการขบัขี่หรือโดยสารรถจกัรยานยนตแ์ละการถูกฆาตกรรมหรือถูกท ารา้ยร่างกายโดยเจตนา 

22.12.4.3 คุม้ครองตลอด 24 ชัว่โมงทัว่โลก 

22.12.5 ส าหรบัรายละเอียดความคุม้ครองประกนัภยั สามารถติดต่อไดท่ี้ส่วนบริการลูกคา้ บมจ.เมืองไทยประกนัภยั โทร.1484 

23. เงินฝากประจ าซูเปอร ์ซีเนียร ์มีเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

23.1 ครบก าหนดระยะเวลาการฝาก 30 เดือน 

23.2 รบัฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาท่ีมีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้ นไป และเปิดบญัชีโดยใชช่ื้อบญัชีเงินฝากในนามผูฝ้ากคนเดียวเท่าน้ัน 

23.3 จ านวนเงินท่ีรบัฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้ นไปต่อบญัชีย่อย (Sub Account) แต่เมื่อรวมยอดเงินฝากบัญชีย่อยทุกบญัชีของเงินฝาก

ประจ าซูเปอร ์ซีเนียรแ์ลว้ตอ้งไมเ่กิน 3,000,000 บาทต่อรายบุคคล หากในภายหลงัธนาคารตรวจสอบพบวา่มีจ านวนเงินท่ีรบัฝากต่อ

บญัชีย่อยใดไม่ถึง 100,000 บาท ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิจ่ายดอกเบ้ียส าหรบัยอดเงินของบญัชีย่อยท่ีไม่ถึง 100,000 บาทน้ันเท่ากบั

อตัราดอกเบ้ียต า่สุดของเงินฝากประจ า 3 เดือน ประเภทลูกคา้บุคคลธรรมดา ตามท่ีธนาคารประกาศ ณ วนัท่ีเร่ิมสญัญาการฝากของ

บญัชียอ่ย 

 

 

-/13/-ผูฝ้าก 



 

 

ท่ี อ 039/2563 

เง่ือนไขตา่งๆ ในการจา่ยดอกเบ้ีย (ตอ่) 

23.4 ผูฝ้ากจะไดร้บัสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมเป็นความคุม้ครองของการประกันภัยอุบติัเหตุส่วนบุคคล  ภายใตบ้ริการเงินฝากประจ าซูเปอร ์           
ซีเนียร ์เท่ากบัอตัราดอกเบ้ียท่ีไดร้บัเพ่ิมขึ้ นจากประกาศสูงสุดไมเ่กินรอ้ยละ 0.50 ต่อปี  

23.5 จ่ายดอกเบ้ียทุกเดือน โดยการจ่ายดอกเบ้ียในแต่ละครั้งจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัรารอ้ยละ 15 ทั้งน้ี ผูฝ้ากเงินสามารถขอคืนภาษี

จากดอกเบ้ียหกั ณ ท่ีจ่ายดงักล่าวไดจ้ากกรมสรรพากรตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได้

(ฉบบัท่ี 137)  
23.6 ผูฝ้ากตอ้งมีบญัชีเงินฝากออมทรพัยห์รือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั 1 บญัชี เพ่ือใชผู้กกบับญัชีเงินฝากประจ าซูเปอร ์ซีเนียร ์  ส าหรบั

ใชร้องรบัการโอนดอกเบ้ียเมื่อครบก าหนดระยะเวลาการจ่ายดอกเบ้ีย หรือเพ่ือใชร้องรบัการโอนกรณียอดเงินฝากคงเหลือเกินกว่า 

3,000,000 บาทต่อรายบุคคล โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

23.6.1 ช่ือบญัชีเงินฝากออมทรพัยห์รือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั ตอ้งตรงกบัช่ือบญัชีเงินฝากประจ าซูเปอร ์ซีเนียร ์ ท่ีเปิดไวก้บั

ธนาคาร 

23.6.2 บญัชีเงินฝากออมทรพัยห์รือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั จะเป็นสาขาเดียวกนัหรือต่างสาขากบับญัชีเงินฝากประจ าซูเปอร ์ ซีเนียร ์

ก็ได ้

23.7 ในกรณีท่ียอดเงินฝากเกินกว่า 3,000,000 บาทต่อรายบุคคล ธนาคารสงวนสิทธ์ิไม่จ่ายดอกเบ้ียส าหรบัยอดเงินในส่วนท่ีเกินกว่า 

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

ซูเปอร ์ซีเนียร ์ท่ีฝากครั้งล่าสุดไปเขา้บัญชีเงินฝากออมทรพัย ์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวนัท่ีผูฝ้ากไดผู้กกบับญัชีเงินฝากประจ า

ซูเปอร ์ซีเนียร ์โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบล่วงหน้า ส าหรบัดอกเบ้ียท่ีธนาคารแบ่งจ่ายรายเดือนใหก้่อนหน้าไปแลว้น้ันธนาคารจะหกั

จากยอดเงินฝากส่วนท่ีเกินกวา่ 3,000,000 บาทก่อนโอนออกไปเขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัยห์รือบญัชีกระแสรายวนั 
23.8 กรณีหากภายหลงัธนาคารตรวจสอบพบวา่บญัชีเงินฝากประจ าซูเปอรซ์ีเนียรไ์ม่เป็นไปตามเงื่อนไขของผลิตภณัฑ ์ธนาคารสงวน

สิทธ์ิไมจ่่ายดอกเบ้ีย และ/หรือสงวนสิทธ์ิท่ีจะท าการปิดบญัชีพรอ้มโอนยอดเงินฝากทั้งหมดออกจากบญัชีเงินฝากประจ าซูเปอร ์ซีเนียร์

ไปเขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัย ์หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัท่ีผูฝ้ากไดผู้กกบับญัชีเงินฝากประจ าซูเปอร ์ซีเนียร ์ส าหรบัดอกเบ้ียท่ี

ธนาคารแบ่งจ่ายรายเดือนใหก้่อนหน้าไปแลว้น้ันธนาคารจะหกัจากยอดเงินฝากก่อนโอนออกไปเขา้บัญชีเงินฝากออมทรัพยห์รือบัญชี

กระแสรายวนั 
23.9 ถา้ผูฝ้ากถอนเงินก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก จะไดร้บัดอกเบ้ียตามระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริงในอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ีเร่ิมสญัญา

การฝาก ดงัน้ี 
23.9.1 ฝากมาแลว้ไมถึ่ง 3 เดือน ถา้ถอนก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารไมจ่่ายดอกเบ้ีย 

23.9.2 ฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ยงัไม่ครบก าหนด ธนาคารจ่ายดอกเบ้ียในอตัราเงินฝากออมทรพัยป์ระเภทลูกคา้บุคคลธรรมดา ณ 

วนัท่ีน าฝากหรือวนัท่ีต่ออายุการฝาก โดยค านวณดอกเบ้ียนับตั้งแต่วนัท่ีน าฝากหรือวนัท่ีต่ออายุการฝากจนถึงก่อนวนัท่ี

ถอนเงินหรือปิดบญัชี 1 วนัตามระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริง พรอ้มหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

23.9.3 หากเป็นการถอนเงินหลงัจากท่ีธนาคารไดจ้่ายดอกเบ้ียใหก้บัผูฝ้ากไปแลว้ ผูฝ้ากเงินจะไดร้บัเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีค านวณได้

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นขอ้  23.9.2 หลงัจากหกัดอกเบ้ีย(รวมหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย)ท่ีผูฝ้ากเงินไดร้บัไปแลว้ก่อนหน้าน้ัน 

ทั้งน้ี ผูฝ้ากเงินสามารถขอคืนภาษีจากดอกเบ้ียหัก ณ ท่ีจ่ายดังกล่าวไดจ้ากกรมสรรพากรตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข

ประกาศ อธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษี เงินได(้ฉบบัท่ี 137) 
23.10 กรณีผูฝ้ากถอนเงินตน้บางส่วนก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก เงินตน้ส่วนท่ีเหลือในบญัชีเงินฝากประจ าซูเปอร ์ซีเนียร ์เมื่อฝากไว ้

จนครบก าหนดระยะเวลาการฝากจะยงัคงไดร้บัดอกเบ้ียตามอตัราดอกเบ้ียตามท่ีก าหนดไว ้ณ วนัท่ีเร่ิมฝากตามปกติ 

23.11 เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการฝากแลว้ ถา้ผูฝ้ากไม่มาถอนหรือไม่มีค าสัง่เป็นอย่างอ่ืน ใหถื้อว่าเงินฝากประจ าซูเปอร ์ซีเนียร ์น้ีได้
เร่ิมตน้การฝากเงินใหม่โดยมีก าหนดระยะเวลาเท่าระยะเวลาการฝากเดิมเป็นคราว ๆ ไป โดยแต่ละคราวมีอายุการฝากเท่ากบัระยะเวลา

การฝากเดิม ส าหรบัอตัราดอกเบ้ียและเง่ือนไขการฝากใหเ้ป็นไปตามท่ีธนาคารประกาศใชบ้งัคบัอยู ่ณ วนัเร่ิมตน้การฝากเงินใหมน้ั่น 

23.12 สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกรมสรรพากรก าหนดตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงิน
ได ้(ฉบบัท่ี 137) 

 
 
 
 

-/14/-ความคุม้ครอง 



 

 

ท่ี อ 039/2563 

เง่ือนไขตา่งๆ ในการจา่ยดอกเบ้ีย (ตอ่) 

23.13 ความคุม้ครองของการประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลภายใตบ้ริการเงินฝากประจ าซูเปอร ์ซีเนียร ์  

23.13.1 ธนาคารสงวนสิทธ์ิคุม้ครองประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลภายใตบ้ริการเงินฝากประจ าซูเปอร ์ซีเนียร ์ใหก้บัผูฝ้ากท่ีมีอายุ

ตั้งแต่ 55 ปีขึ้ นไป และสูงสุดมีอายุไมเ่กิน 70 ปี บริบูรณ ์  
23.13.2 ผูฝ้ากจะไดร้บัจ านวนเงินเอาประกนัภยัเท่ากบัยอดเงินคงเหลือในบญัชีเงินฝากประจ าซูเปอร์ ซีเนียร ์ก่อนหนา้ 1 วนัท่ีผูฝ้าก

เสียชีวติหรือประสบอุบติัเหตุ ทั้งน้ี ผูฝ้ากจะไดร้บัจ านวนเงินเอาประกนัภยัสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อราย 

23.13.3 หากผูฝ้ากมียอดเงินคงเหลือในบญัชีเงินฝากต า่กว่า 100,000 บาท หรือปิดบัญชีก่อนหน้า 1 วนัท่ีผูฝ้ากเงินเสียชีวิตหรือ

ประสบอุบติัเหตุ ธนาคารสงวนสิทธ์ิไมคุ่ม้ครองประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลภายใตบ้ริการเงินฝากประจ าซูเปอร ์ซีเนียร ์

23.13.4 ขอบเขตของความคุม้ครอง  

23.13.4.1 รายละเอียดความคุม้ครองประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล ภายใตบ้ริการเงินฝากประจ าซูเปอร ์ซีเนียร์ 

ความคุม้ครองประกนัภยั วงเงินคุม้ครองต่อรายบุคคล 

1. เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวร

ส้ินเชิง (อบ.1) 

    1.1 จากอุบติัเหตุ 

เท่ากบัยอดเงินฝากในบญัชี (ก่อนหนา้ 1 วนั 

ท่ีผูฝ้ากเสียชีวิต)  และสูงสุดไมเ่กิน 3,000,000 บาท 

    1.2 จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกท ารา้ยร่างกายโดย

เจตนา 

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

    1.3 ขณะขบัขี่หรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์ 10% ของยอดเงินฝาก (ก่อนหนา้ 1 วนั ท่ีผูฝ้าก 

ประสบอุบติัเหตุ) สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท 

2. กระดูกแตกหกัจากอุบัติเหตุ (จ่ายตามเง่ือนไขท่ี บมจ.

เมืองไทยประกนัภยัก าหนด) 

รวมไม่เกิน 10% ของยอดเงินฝาก 

(ก่อนหนา้ 1 วนั ท่ีผูฝ้ากประสบอุบติัเหตุ) 
และสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท 

3. ค่ารกัษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ(รวมอุบัติเหตุขณะขับขี่

หรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์และจ่ายตามเง่ือนไขท่ี บมจ.

เมืองไทยประกนัภยัก าหนด) 

ไมเ่กิน 10,000 บาทต่ออุบติัเหตุแต่ละครั้ง 

 

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 ไดร้บัอตัราดอกเบ้ียตามท่ีก าหนดไว ้ณ วนัท่ีน าเงินเขา้ฝากเงินฝากคุม้ครองผูสู้งอายุ ตลอดอายุสญัญาการฝาก 

23.14.2 ไดร้บัสิทธ์ิยกเวน้ภาษีจากดอกเบ้ียเงินฝากคุม้ครองผูสู้งอายุ ตลอดอายุสญัญาการฝาก (สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบบัท่ี 137) 

23.14.3 ตั้งแต่วนัท่ี 5 สิงหาคม 2557 เป็นตน้ไป ธนาคารขอมอบสิทธิประโยชน์ความคุม้ครองของการประกันภยัอุบติัเหตุส่วน

บุคคลใหก้บัผูท่ี้ฝากเงินฝากคุม้ครองผูสู้งอายุไวก้่อนวนัท่ี 5 สิงหาคม 2557 ภายใตเ้ง่ือนไขเช่นเดียวกบัผูท่ี้ฝากเงินฝาก

ประจ าซูเปอร ์ซีเนียร ์ 

23.14.4 กรณีท่ีเงินฝากคุม้ครองผูสู้งอายุครบก าหนดระยะเวลาการฝากแลว้ ถา้ผูฝ้ากไมม่าถอนหรือไม่มีค าสัง่เป็นอยา่งอ่ืน ใหถื้อวา่
เงินฝากคุม้ครองผูสู้งอายุน้ีไดเ้ร่ิมตน้การฝากเงินใหม่ภายใตบ้ริการเงินฝากประจ าซูเปอร ์ซีเนียร ์โดยระยะเวลาฝาก อตัรา

ดอกเบ้ีย และเง่ือนไขการฝากใหเ้ป็นไปตามท่ีธนาคารประกาศใชบ้งัคบัอยู่ ส าหรบับริการเงินฝากประจ าซูเปอร ์ซีเนียร์ ณ 

วนัเร่ิมตน้การฝากเงินใหม ่ทั้งน้ี ดอกเบ้ียท่ีเกิดขึ้ นจากเงินฝากประจ าซูเปอร ์ซีเนียร ์จะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัรารอ้ยละ 

15  โดยผูฝ้ากเงินสามารถขอคืนภาษีจากดอกเบ้ียหกั ณ ท่ีจ่ายดงักล่าวไดจ้ากกรมสรรพากรตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษี เงินได ้(ฉบบัท่ี 137) 
 
 

-/15/-ส าหรบั 



 

 

ท่ี อ 039/2563 

เง่ือนไขตา่งๆ ในการจา่ยดอกเบ้ีย (ตอ่) 

23.15 ส าหรบับัญชีเงินฝากประจ าท่ีไดร้บัเง่ือนไขใหแ้บ่งจ่ายดอกเบ้ียตามสัญญาการฝากของแต่ละผลิตภัณฑ์หรือตามท่ีไดร้บัอนุมติัเป็น

กรณีพิเศษจากธนาคาร  หากในภายหลงัธนาคารพบวา่บญัชีเงินฝากประจ าถูกหา้มถอน / โอน ท าใหไ้ม่สามารถหกัและ/หรือ  โอน

ดอกเบ้ียเงินฝากท่ีธนาคารแบ่งจ่ายออกจากบญัชีเงินฝากประจ าได ้ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกเง่ือนไขการแบ่งจ่ายดอกเบ้ียตามท่ี

กล่าวขา้งตน้   โดยธนาคารจะท าการจ่ายดอกเบ้ียใหใ้นวนัท่ีครบก าหนดสญัญาการฝาก 

24. เงินฝากประจ าพิเศษ 12 เดือน (โครงการสินเช่ือเพ่ือส่งเสริมการจา้งงาน ของส านักงานประกนัสงัคม) มีเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

24.1 ครบก าหนดระยะเวลาการฝาก 12 เดือน 

24.2 จ่ายดอกเบ้ียครั้งเดียวเมื่อครบก าหนดระยะเวลาการฝาก 

24.3 รบัฝากเฉพาะนิติบุคคลพิเศษ (1) รายส านักงานประกนัสงัคม ส าหรบัโครงการสินเช่ือเพ่ือส่งเสริมการจา้งงาน เท่าน้ัน 

24.4 ผูฝ้ากตอ้งมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวนั 1 บัญชี เพ่ือใชผู้กกับบัญชีเงินฝากประจ าพิเศษ 12 เดือน 

(โครงการสินเช่ือเพ่ือส่งเสริมการจา้งงาน ของส านักงานประกนัสงัคม) ส าหรบัใชร้องรบัการโอนดอกเบ้ียเมื่อครบก าหนดระยะเวลา

การจ่ายดอกเบ้ีย 

24.5 เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการฝากถือว่าสัญญาเงินฝากประจ าพิเศษ 12 เดือน (โครงการสินเช่ือเพ่ือส่งเสริมการจา้งงาน ของ

ส านักงานประกันสังคม) ส้ินสุดลง ถา้ผูฝ้ากไม่มาถอนหรือไม่มีค าสัง่เป็นอย่างอ่ืน ใหถื้อว่าผูฝ้ากตกลงใหเ้ปล่ียนประเภทเงินฝาก

ประจ าพิเศษ 12 เดือน (โครงการสินเช่ือเพ่ือส่งเสริมการจา้งงาน ของส านักงานประกันสังคม) เป็นประเภทเงินฝากประจ า 12 

เดือน นับแต่วนัท่ีครบก าหนดระยะเวลาการฝาก โดยไดร้บัอตัราดอกเบ้ียและเง่ือนไขตามท่ีธนาคารประกาศในขณะน้ัน 

24.6 หากผูฝ้ากถอนเงินก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก 12 เดือน ธนาคารมีเง่ือนไขการจ่ายดอกเบ้ีย ดงัน้ี 

24.6.1 ฝากไมถึ่ง 3 เดือน ธนาคารไมจ่่ายดอกเบ้ีย 
24.6.2 ฝากมาแลว้ไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่ก าหนดระยะเวลาการฝาก 12 เดือน ธนาคารจ่ายดอกเบ้ียในอัตราเงินฝากออม

ทรพัย ์วงเงินต า่สุดของประเภทลูกคา้นิติบุคคลพิเศษ (1) ณ วนัท่ีน าฝากหรือวนัท่ีต่ออายุการฝาก โดยค านวณดอกเบ้ีย

นับตั้งแต่วนัท่ีน าฝากหรือวนัท่ีต่ออายุการฝากจนถึงก่อนวนัท่ีถอนเงินหรือปิดบญัชี 1 วนัตามระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริง พรอ้ม

หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (ถา้มี) 
25. ธนาคารอาจพิจารณาแบ่งจ่ายดอกเบ้ียเงินฝากประจ าใหก้บัลูกคา้ท่ีมีขอ้ตกลงกับธนาคารเป็นกรณีพิเศษและไดร้บัอนุมัติจากผูม้ีอ านาจ

ของธนาคาร ทั้งน้ี ตามแต่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

26. ส าหรบัเงินฝากประจ าทุกประเภทท่ีธนาคารไดแ้บ่งจ่ายดอกเบ้ียตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้ นไปในรอบระยะเวลาการฝากเงินของแต่ละสญัญาการฝาก 

โดยมีเง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี 

26.1 ส าหรับเงินฝากประจ าท่ีธนาคารไดแ้บ่งจ่ายดอกเบ้ียใหแ้ก่ผูฝ้ากไปแลว้ ถา้ผูฝ้ากถอนเงินก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก 

ธนาคารจะด าเนินการเรียกดอกเบ้ียท่ีจ่ายไปแลว้คืนตามสัดส่วนท่ีค านวณจากยอดเงินตน้ท่ีผูฝ้ากไดถ้อนเงินออกจากบัญชี โดย

ธนาคารจะไมคื่นภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย จากดอกเบ้ียเงินฝากท่ีไดน้ าส่งกรมสรรพากรแลว้ 

26.2 ธนาคารจะท าการค านวณดอกเบ้ียเงินฝากใหใ้หม ่ดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินฝากตามเง่ือนไขของแต่ละประเภทเงินฝากประจ า ในกรณีท่ี

ผูฝ้ากถอนเงินก่อนครบก าหนด ตามท่ีธนาคารไดป้ระกาศไว ้ณ วนัท่ีผูฝ้ากเร่ิมตน้ฝากเงิน  และธนาคารขอสงวนสิทธ์ิไม่ค านวณ

ดอกเบ้ียเงินฝากใหแ้ก่ผูฝ้ากในกรณีท่ีมีเง่ือนไขก าหนดไวว้า่ ธนาคารไมจ่่ายดอกเบ้ีย 

27. ส าหรบับญัชีเงินฝากประจ าท่ีไดร้บัเง่ือนไขใหแ้บ่งจ่ายดอกเบ้ียตามสญัญาการฝากของแต่ละผลิตภณัฑห์รือตามท่ีไดร้บัอนุมติัเป็นกรณีพิเศษ
จากธนาคาร หากในภายหลงัธนาคารพบว่าบญัชีเงินฝากประจ าถูกหา้มถอน / โอน ท าใหไ้ม่สามารถหกัและ/หรือ โอนดอกเบ้ียเงินฝากท่ี

ธนาคารแบ่งจ่ายออกจากบญัชีเงินฝากประจ าได  ้ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกเง่ือนไขการแบ่งจ่ายดอกเบ้ียตามท่ีกล่าวขา้งตน้   โดยธนาคาร

จะท าการจ่ายดอกเบ้ียใหใ้นวนัท่ีครบก าหนดสญัญาการฝาก 

28. เงินฝากทวทีรพัย ์24 เดือน มีเง่ือนไขดงัน้ี 

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 จะไดร้บัดอกเบ้ียตามระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริงในอัตราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ีเร่ิม 

สญัญาการฝากดงัน้ี 

 

-/16/-ขาดฝาก 



 

 

ท่ี อ 039/2563 

เง่ือนไขตา่งๆ ในการจา่ยดอกเบ้ีย (ตอ่) 

28.4.1 ขาดฝาก 1  ครั้ง ธนาคารจ่ายดอกเบ้ียเท่ากับอัตราดอกเบ้ียเงินฝากทวีทรัพย ์ณ วนัท่ีเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ โดย

ค านวณดอกเบ้ียนับตั้งแต่วนัท่ีน าฝากจนถึงวนัครบก าหนดตามระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริงและไดร้บัการยกเวน้ภาษี 

28.4.2 ขาดฝาก 2  ครั้ง ธนาคารจ่ายดอกเบ้ียเท่ากับอัตราดอกเบ้ียเงินฝากทวีทรัพย ์ณ วนัท่ีเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ โดย
ค านวณดอกเบ้ียนับตั้งแต่วนัท่ีน าฝากจนถึงวนัครบก าหนดตามระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริง และไดร้บัการยกเวน้ภาษี 

28.4.3 ขาดฝากตั้งแต่ครั้งท่ี 3 เป็นตน้ไป ธนาคารไม่รบัฝากเงินฝากทวีทรพัยใ์นงวดท่ีเหลืออีกต่อไปและจ่ายดอกเบ้ียเท่ากบัอัตรา
ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรพัยป์ระเภทลูกคา้บุคคลธรรมดา ณ วนัท่ีเปิดบญัชีเงินฝากทวีทรพัย์ โดยค านวณดอกเบ้ียนับตั้งแต่

วนัท่ีน าฝากจนถึงก่อนวนัท่ีปิดบญัชี 1 วนัตามระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริง  พรอ้มหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายรอ้ยละ 15 

28.4.4 ในกรณีท่ีบัญชีเงินฝากทวีทรพัย ์ครบก าหนดแลว้แต่ผูฝ้ากยงัไม่มาถอนเงิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียโดยอา้งอิงจากอัตรา
ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย์ประเภทบุคคลธรรมดา ตามประกาศของธนาคารท่ีใชบ้ังคับอยู่  โดยค านวณดอกเบ้ียตาม

จ านวนยอดเงินฝากคงเหลือ นับตั้งแต่วนัท่ีเงินฝากทวีทรพัยค์รบก าหนดระยะเวลาการฝากจนถึงก่อนวนัท่ีปิดบญัชี  1 วนั

ตามระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริง พรอ้มหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายรอ้ยละ 15 

28.5 ถา้ผูฝ้ากถอนเงินก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก จะไดร้บัดอกเบ้ียตามระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริงในอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ีเร่ิมสญัญา

การฝาก ดงัน้ี 

28.5.1 ฝากมาแลว้ไมถึ่ง 3 เดือน ถา้ถอนก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารไมจ่่ายดอกเบ้ีย 

28.5.2 ฝากมาแลว้ไมน่้อยกวา่ 3 เดือน ถา้ถอนก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ีย เงิน
ฝากออมทรพัยป์ระเภทลูกคา้บุคคลธรรมดาตามประกาศของธนาคารท่ีใชบ้งัคบัอยู่ ณ วนัเปิดบญัชี โดยค านวณดอกเบ้ีย

นับตั้งแต่วนัท่ีรบัฝากจนถึงก่อนวนัท่ีปิดบญัชี 1 วนัตามระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริง พรอ้มหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายรอ้ยละ 15 

28.6 วนัครบก าหนดระยะเวลาการฝาก  ใหเ้ร่ิมนับจากวนัท่ีเปิดบัญชีต่อไปอีก 24 เดือน นับวนัชนวนั และเดือนชนเดือน (ตวัอย่างเช่น 

เปิดบญัชีเงินฝากทวทีรพัยว์นัท่ี 15 ตุลาคม 2556  วนัท่ีครบก าหนดคือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2558 เป็นตน้) 

28.7 ส าหรบับญัชีเงินฝากทวีทรพัยท่ี์สมคัรใชบ้ริการหกั/โอนเงินจากบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัหรือบญัชีเงินฝากออมทรพัย์ เพ่ือฝากเขา้

บญัชีเงินฝากทวีทรพัยทุ์กเดือน ระบบจะท าการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัหรือบญัชีเงินฝากออมทรพัยเ์ดือนละ  1 ครั้ง 

เพ่ือฝากเขา้บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ใหทุ้กวนัท่ี 5 ของเดือน แต่ถา้เงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวนัหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์             

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

จนกวา่ระบบจะท าการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัหรือบญัชีเงินฝากออมทรพัยเ์พ่ือฝากเขา้บญัชีเงินฝากทวีทรพัยไ์ดส้ าเร็จ 

28.8 ส าหรบัสิทธิในการไดร้บัยกเวน้ภาษีดอกเบ้ียเงินฝากทวีทรพัยเ์ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กรมสรรพากรก าหนด 

29. เงินฝากทวทีรพัย ์KBank x BLACKPINK มีเง่ือนไขดงัน้ี 

29.1 รบัฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา 

29.2 ผูท่ี้จะเปิดบญัชีไดต้อ้งไมเ่คยมีบญัชีเงินฝากทวีทรพัย ์24 เดือน หรือเคยมีบญัชีเงินฝากดงักล่าวแต่ไดปิ้ดบญัชีหรือครบก าหนดไปแลว้ 

29.3 ผูฝ้ากตอ้งฝากติดต่อกนัทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง และมีจ านวนเงินฝากเดือนละเท่าๆ กนั (ตลอดระยะเวลาฝาก 24 เดือน) และตอ้ง

สมคัรใชบ้ริการหกั/โอนเงินจากบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัหรือบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์เพ่ือน าฝากเขา้บญัชีเงินฝากทวทีรพัย ์KBank 

x BLACKPINK โดยอตัโนมติั (Auto Debit) 

29.4 ในกรณีท่ีผูฝ้ากไม่ปฎิบัติตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 29.3 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียท่ีจะไดร้ับ

เท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากทวีทรพัย ์24 เดือน ณ วนัท่ีเปิดบญัชีเงินฝากทวีทรพัย ์KBank x BLACKPINK โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ฝ้าก

ทราบล่วงหนา้ 

29.5 จ านวนเงินท่ีรบัฝากตั้งแต่ 500 บาท ถึง 25,000 บาท 

29.6 กรณีฝากไวจ้นครบก าหนดระยะเวลาการฝาก 24 เดือน จะไดร้บัดอกเบ้ียตามระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริงในอัตราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ีเร่ิม

สญัญาการฝากดงัน้ี 

29.6.1 ขาดฝาก 1  ครั้ง ธนาคารจ่ายดอกเบ้ียเท่ากับอัตราดอกเบ้ียเงินฝากทวีทรพัย ์KBank x BLACKPINK ณ วนัท่ีเปิดบญัชีเงิน

ฝากทวีทรพัย ์KBank x BLACKPINK โดยค านวณดอกเบ้ียนับตั้งแต่วนัท่ีน าฝากจนถึงวนัครบก าหนดตามระยะเวลาท่ีฝากไว ้

จริงและไดร้บัการยกเวน้ภาษี 

 

 

 

-/17/-ขาดฝาก 



 

 

ท่ี อ 039/2563 

เง่ือนไขตา่งๆ ในการจา่ยดอกเบ้ีย (ตอ่) 

29.6.2 ขาดฝาก 2  ครั้ง ธนาคารจ่ายดอกเบ้ียเท่ากับอัตราดอกเบ้ียเงินฝากทวีทรพัย ์ KBank x BLACKPINK ณ วนัท่ีเปิดบญัชีเงิน

ฝากทวีทรพัย ์KBank x BLACKPINK โดยค านวณดอกเบ้ียนับตั้งแต่วนัท่ีน าฝากจนถึงวนัครบก าหนดตามระยะเวลาท่ีฝากไว ้

จริง และไดร้บัการยกเวน้ภาษี 

29.6.3 ขาดฝากตั้งแต่ครั้งท่ี 3 เป็นตน้ไป ธนาคารไมร่บัฝากเงินฝากทวทีรพัย ์KBank x BLACKPINK ในงวดท่ีเหลืออีกต่อไปและจ่าย

ดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียต า่สุดของเงินฝากออมทรพัย ์ประเภทลูกคา้บุคคลธรรมดา ณ วนัท่ีเปิดบญัชีเงินฝากทวีทรพัย ์

KBank x BLACKPINK โดยค านวณดอกเบ้ียนับตั้งแต่วนัท่ีน าฝากจนถึงก่อนวนัท่ีปิดบญัชี 1 วนัตามระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริง  

พรอ้มหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายรอ้ยละ 15 

29.6.4 ในกรณีท่ีบญัชีเงินฝากทวีทรพัย ์KBank x BLACKPINK ครบก าหนดแลว้แต่ผูฝ้ากยงัไม่มาถอนเงิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ีย

โดยอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียต า่สุดของเงินฝากออมทรพัย ์ประเภทลูกคา้บุคคลธรรมดาตามประกาศของธนาคารท่ีใชบ้งัคบั

อยู่  โดยค านวณดอกเบ้ียตามจ านวนยอดเงินฝากคงเหลือ นับตั้งแต่วนัท่ีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK ครบ

ก าหนดระยะเวลาการฝากจนถึงก่อนวนัท่ีปิดบญัชี 1 วนัตามระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริง พรอ้มหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายรอ้ยละ 15 

29.7 ถา้ผูฝ้ากถอนเงินก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก จะไดร้บัดอกเบ้ียตามระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริงในอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ีเร่ิมสญัญา

การฝาก ดงัน้ี 

29.7.1 ฝากมาแลว้ไมถึ่ง 3 เดือน ถา้ถอนก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารไมจ่่ายดอกเบ้ีย 

29.7.2 ฝากมาแลว้ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ถา้ถอนก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบ้ียเท่ากับอัตราดอกเบ้ีย
ต า่สุดของเงินฝากออมทรพัย์ ประเภทลูกคา้บุคคลธรรมดา ตามประกาศของธนาคารท่ีใชบ้ังคบัอยู่ ณ วนัเปิดบัญชี โดย

ค านวณดอกเบ้ียนับตั้งแต่วนัท่ีรบัฝากจนถึงก่อนวนัท่ีปิดบญัชี 1 วนัตามระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริง พรอ้มหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายรอ้ย

ละ 15 

29.8 วนัครบก าหนดระยะเวลาการฝาก ใหเ้ร่ิมนับจากวนัท่ีเปิดบญัชีต่อไปอีก 24 เดือน นับวนัชนวนัและเดือนชนเดือน (ตวัอยา่งเช่น เปิด

บญัชีเงินฝากทวทีรพัย ์KBank x BLACKPINK วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ ์2563 วนัท่ีครบก าหนดคือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ ์2565 เป็นตน้) 

29.9 ระบบจะท าการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัหรือบญัชีเงินฝากออมทรพัยเ์ดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือฝากเขา้บญัชีเงินฝากทวีทรพัย ์

KBank x BLACKPINK ใหทุ้กวนัท่ี 5 ของเดือน แต่ถา้เงินในบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัหรือบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์มียอดเงินคงเหลือ

ไมเ่พียงพอ ระบบจะท าการหกัเงินในวนัท่ี 10 หรือ 15 หรือ 20 หรือ 25 หรือวนัสุดทา้ยของเดือนตามล าดบั จนกวา่ระบบจะท าการ

หกัเงินจากบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัหรือบญัชีเงินฝากออมทรพัยเ์พ่ือฝากเขา้บญัชีเงินฝากทวทีรพัย์ KBank x BLACKPINK ไดส้ าเร็จ 

29.10 ส าหรบัสิทธิในการไดร้บัยกเวน้ภาษีดอกเบ้ียเงินฝากทวีทรพัย ์KBank x BLACKPINK เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กรมสรรพากรก าหนด 

30. การปิดบญัชีเงินฝากทุกประเภท ยกเวน้บญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนั ผูฝ้ากสามารถปิดบญัชีเงินฝากและรบัเงินตน้พรอ้มดอกเบ้ียใน
วนัท่ีครบก าหนดระยะเวลาการฝาก ณ สาขาใดของธนาคารก็ได ้

31. สิทธิในการไดร้บัยกเวน้ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายจากดอกเบ้ียเงินฝากแต่ละประเภท ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กรมสรรพากรก าหนด 

32. สูตรในการค านวณดอกเบ้ียมีดงัน้ี 

จ านวนดอกเบ้ียท่ีไดร้บั   =   เงินตน้ x อตัราดอกเบ้ียต่อปี  x ระยะเวลาท่ีฝากจริง 

100                     365 

33. เงินฝากประจ าประเภทท่ีมีระยะเวลาการฝาก 3, 6, 12, 24 และ 36 เดือน ท่ีไดร้บัอตัราดอกเบ้ียในช่วงวงเงินท่ีสูงกว่าอัตราดอกเบ้ียของ

วงเงินฝากอ่ืนในกลุ่มประเภทลูกคา้เดียวกนั ถา้ถอนเงินบางส่วนก่อนครบก าหนดจนท าใหย้อดเงินฝากท่ีเหลืออยู่ต า่กวา่วงเงินฝากท่ีไดฝ้ากไวใ้น

ครั้งแรก ใหถื้อวา่ยอดเงินฝากท่ีคงเหลืออยูไ่ดร้บัดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียในช่วงวงเงินฝากท่ีมียอดเงินฝากคงเหลืออยู ่ณ วนัท่ีฝากห รือ

วนัท่ีต่ออายุการฝาก ตามระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริง 

34. นิติบุคคลพิเศษ (1) ท่ีไดร้บัดอกเบ้ียเงินฝากออมทรพัย ์ฝากตั้งแต่ 7 วนั 14 วนั หรือ 30 วนั ขึ้ นไป    เมื่อครบระยะเวลาฝากตามท่ีธนาคาร

อนุมติัแลว้ แต่ปรากฏวา่ไม่มีการถอนเงินฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียส าหรบัเงินฝากดงักล่ าวใหใ้นอตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรพัยต์าม

ประเภทของลูกคา้น้ันๆ 

35. ในกรณีท่ีนิติบุคคลพิเศษ (1) รายใดถอนเงินฝากออมทรพัยไ์ม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนก่อนระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นประกาศตามประเภท
เงินฝากท่ีไดร้บัอนุมติั ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียส าหรบัเงินฝากจ านวนดงักล่าวทั้งหมดในอัตราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรพัยต์ามประเภทของลูกคา้

น้ันๆ เวน้แต่มขีอ้ตกลงกบัธนาคารเป็นกรณีพิเศษ 
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เง่ือนไขตา่งๆ ในการจา่ยดอกเบ้ีย (ตอ่) 

36. เงินฝากออมทรพัยพิ์เศษ 1 รบัฝากเฉพาะรฐัวิสาหกิจ ท่ีประกอบกิจการเก่ียวกับสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานหรือการขนส่งท่ีครอบคลุมทัว่ทั้ง

ประเทศ หรือนิติบุคคลพิเศษ (1) ท่ีมียอดเงินฝากเฉล่ียกบัธนาคารไม่ต า่กวา่ 500 ลา้นบาทต่อเดือน รวมทั้งมีสญัญาใชบ้ริการจดัการดา้น

การเงินกบัธนาคารหรือตามเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด 

37. เงินฝากออมทรพัยพิ์เศษ 2 รบัฝากเฉพาะนิติบุคคลท่ีสมคัรใชบ้ริการจดัการดา้นการเงินกบัธนาคารตามเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด 

38. เงินฝากออมทรพัยพิ์เศษ 3 รบัฝากเฉพาะนิติบุคคลรายใหญ่ท่ีประกอบธุรกิจประเภทผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ทั้งในและ

ต่างประเทศ ซ่ึงสมคัรใชบ้ริการจดัการดา้นการเงิน บริการดา้นปริวรรตเงินตรา บริการดา้นการลงทุน และบริการอ่ืนๆของธนาคาร โดยมี

ยอดเงินฝากกบัธนาคารไมต่ า่กวา่ 400 ลา้นบาท หรือตามเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด  

39. เงินฝากออมทรพัยพิ์เศษ 4 รบัฝากเฉพาะนิติบุคคลพิเศษ (1) ท่ีเป็นบริษัทมหาชนจ ากดัรายใหญ่ ท่ีมีบริษัทในกลุ่มท าธุรกิจไฮเปอรม์ารเ์ก็ต 
ซูเปอรม์ารเ์ก็ตและรา้นสะดวกซ้ือ โดยมีสาขาและพ้ืนท่ีใหเ้ช่าครอบคลุมทัว่ประเทศ  ซ่ึงสมคัรใชบ้ริการจดัการดา้นการเงินทั้งขารบัและขา

จ่าย บริการรบัช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต และบริการอ่ืนๆ ของธนาคาร ทั้งน้ีรวมถึงกลุ่มบริษัทในเครือ หรือมูลนิธิ หรือสหกรณ์ออมทรพัยท่ี์

จดัตั้ง และดูแลโดยกลุ่มบริษัทในเครือ ซ่ึงสมคัรใชบ้ริการจัดการดา้นการเงินทั้งขารบัและขาจ่ายกบัธนาคาร  หรือตามเง่ือนไขท่ีธนาคาร

ก าหนด ทั้งน้ี กรณีท่ีนิติบุคคลพิเศษ (1) รายใดไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขเงินฝากออมทรพัยพิ์เศษ 4 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิไม่จ่ายดอกเบ้ีย

ส าหรบัเงินฝากจ านวนดงักล่าวทั้งหมดตามระยะเวลาการฝากท่ีธนาคารก าหนดไว ้

40. เงินฝากออมทรพัยพิ์เศษ 5 รบัฝากเฉพาะนิติบุคคลรายใหญ่ หรือ รฐัวิสาหกิจ ท่ีสมคัรใชบ้ริการจัดการดา้นการเงิน หรือบริการธุรกรรม

ระหวา่งประเทศ หรือบริการอ่ืนๆ ของธนาคาร โดยมียอดขายจากธุรกิจตั้งแต่ 400 ลา้นบาท แต่ไมถึ่ง 5,000 ลา้นบาทต่อปี และมียอดเงิน

ฝากไม่น้อยกวา่ 100 ลา้นบาท ซ่ึงฝากไวต้ั้งแต่ 30 วนัขึ้ นไป หรือตามเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด กรณีนิติบุคคลรายใหญ่ หรือ รฐัวิสาหกิจ

รายใดไมป่ฏิบติัตามเง่ือนไขของเงินฝากออมทรพัยพิ์เศษ 5 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิไมจ่่ายดอกเบ้ียส าหรบัเงินฝากจ านวนดงักล่าวทั้งหมดตาม

ระยะเวลาการฝากท่ีธนาคารก าหนดไว ้

41. เงินฝากออมทรพัยพิ์เศษ 6 รบัฝากเฉพาะนิติบุคคลรายใหญ่ หรือ รฐัวิสาหกิจ ท่ีสมคัรใชบ้ริการจัดการดา้นการเงิน หรือบริการธุรกรรม

ระหวา่งประเทศ หรือบริการอ่ืนๆ ของธนาคาร โดยมียอดขายจากธุรกิจตั้งแต่ 5,000 ลา้นบาทขึ้ นไปต่อปี และมียอดเงินฝากไม่น้อยกว่า 

500 ลา้นบาท ซ่ึงฝากไวต้ั้งแต่ 30 วนัขึ้ นไป หรือตามเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด กรณีนิติบุคคลรายใหญ่ หรือ รฐัวิสาหกิจรายใดไม่ปฏิบัติ

ตามเง่ือนไขของเงินฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 6 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิไม่จ่ายดอกเบ้ียส าหรับเงินฝากจ านวนดังกล่าวทั้งหมดตาม

ระยะเวลาการฝากท่ีธนาคารก าหนดไว ้

42. เงินฝากออมทรพัยพิ์เศษ  7   รบัฝากเฉพาะนิติบุคคลพิเศษ  (1)  ท่ีเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด (ภาคเอกชน) ประกอบธุรกิจการส่ือสาร
โทรคมนาคมท่ีไดร้บัสัมปทาน และเป็นผูใ้หบ้ริการโทรคมนาคม โดยมียอดเงินฝากกับธนาคารไม่ต า่กว่า 2,000 ลา้นบาท และสมคัรใช้

บริการจดัการดา้นการเงินทั้งขารบัและขาจ่าย และบริการอ่ืนๆของธนาคาร หรือตามเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด ทั้งน้ีกรณีท่ีนิติบุคคลพิเศษ 

(1) รายใดไมป่ฏิบติัตามเง่ือนไขเงินฝากออมทรพัยพิ์เศษ 7 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิไมจ่่ายดอกเบ้ียส าหรบัเงินฝากจ านวนดงักล่าวทั้งหมดตาม

ระยะเวลาการฝากท่ีธนาคารก าหนดไว ้

43. ธนาคารอาจพิจารณาจ่ายดอกเบ้ียเงินฝากเพ่ิมใหก้บัลูกคา้ตามความเหมาะสมได ้โดยพิจารณาจากความสมัพนัธ์โดยรวมหรือมูลค่าทางธุรกิจ 
ท่ีลูกคา้มีกับธนาคารหรือบริษัทในเครือ แต่ทั้งน้ีจะไม่เกินกว่าอัตราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีธนาคารก าหนดจ่ายใหแ้ก่ผูฝ้ากเงินท่ีจดัอยู่ในกลุ่ม

ประเภทและระยะเวลาการฝากเดียวกนั บวกดว้ยรอ้ยละ 0.50 ต่อปี 

44. นอกจากอตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารประกาศก าหนดไวใ้นตารางขา้งตน้แลว้ ธนาคารอาจพิจารณาใหข้องก านัลท่ีไม่อยู่ใน รูปอัตราดอกเบ้ียแก่
ลูกคา้จากการจดักิจกรรมรายการส่งเสริมการขายตามประเพณีนิยมท่ีธนาคารถือปฏิบติัเป็นการทัว่ไป 

45. เงินฝากท่ีเป็นเงินบาททุกประเภทท่ีฝากไวก้บัธนาคารท่ีเป็นบญัชีเงินฝากภายในประเทศ ไดร้บัการคุม้ครองเงินตน้และดอกเบ้ียจากสถาบนั
คุม้ครองเงินฝาก โดยไมเ่กินจ านวนตามท่ีกฏหมายก าหนด ดงัน้ี  

ระยะเวลาท่ีคุม้ครอง      จ านวนเงินท่ีคุม้ครอง 

ตั้งแต่วนัท่ี 11 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 10 สิงหาคม 2564  ไมเ่กิน 5 ลา้นบาท 

ตั้งแต่วนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 เป็นตน้ไป    ไมเ่กิน 1 ลา้นบาท 

ยกเวน้ เงินฝากในบญัชีเงินบาทของผูม้ีถ่ินท่ีอยู่นอกประเทศ ซ่ึงเป็นบญัชีตามพระราชบญัญติัควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน  เงินฝากท่ีมีอนุพนัธ์แฝง  

และเงินฝากระหวา่งสถาบนัการเงิน จะไมไ่ดร้บัความคุม้ครองเงินตน้และดอกเบ้ียจากสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 

46. ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและ/หรืออตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีก าหนดตามความเหมาะสมหรือเพ่ือใหส้อดคลอ้ง
กบัภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะได ้

 

-/19/-ส าหรบั 



 

 

ท่ี อ 039/2563 

เง่ือนไขตา่งๆ ในการจา่ยดอกเบ้ีย (ตอ่) 

47. ส าหรบัผูท่ี้ฝากเงินฝากประจ าหรือเงินฝากทวีทรพัยไ์วก้่อนประกาศน้ีใชบ้ังคบั  จะไดร้บัเง่ือนไขและดอกเบ้ียในอัตราเดิมจนกว่าจะครบ  

ก าหนดระยะเวลาการฝาก 

48. อตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีกล่าวขา้งตน้ มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ีประกาศจนกวา่ธนาคารจะมีประกาศเปล่ียนแปลง 
49. ส าหรบัรายละเอียดนอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้ สามารถสอบถามไดท่ี้เจา้หนา้ท่ีธนาคาร 
 

 

 

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

 
 

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

(นายกฤษณ ์จิตตแ์จง้) 

กรรมการผูจ้ดัการ 

   ประกาศ ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายบริหารผลิตภณัฑเ์งินฝากและการลงทุน 

เลขท่ี 1 ซอยราษฎรบ์ูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์ูรณะ แขวงราษฎรบ์ูรณะ เขตราษฎรบ์ูรณะ กรุงเทพฯ 10140 


