
ชื่อผลติภณัฑ ์ เงินฝากออมทรพัย ์
บัญชีเงนิฝากพืน้ฐาน 

(Basic Banking Account) 
KTB KIDS Savings  

Krungthai NEXT Savings 

ผา่นชอ่งทาง Krungthai NEXT 

Krungthai NEXT Savings 

ผา่นทกุชอ่งทาง ยกเวน้ 

Krungthai NEXT 

อัตราดอกเบี้ยต่อปี  

- บุคคลธรรมดา 

ตามประกาศของธนาคาร 

 ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยสามารถเรียกดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยปัจจบุนัได้ที่ 

ระยะเวลาฝาก - 

จ่านวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่่า 500 บาท  0 บาท 2,000 บาท - 1,000,000 บาท 0 บาท 500 บาท 

ความถี่ในการจ่ายดอกเบี้ย 

ธนาคารจา่ยดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง 

 (มิถุนายน และ ธันวาคม) 

 

ธนาคารจา่ยดอกเบี้ยทุกวนัสิน้เดือน

เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ส่าหรับผู้เยาว ์(KTB Kids Savings) 

และ จ่ายโบนัสให้ในทกุวนัต้นเดือนถัด

จากเดือนที่จ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชี

ออมทรัพย์พิเศษสา่หรับผู้เยาว์ (KTB 

Kids Savings)  

ธนาคารจา่ยดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง  

(มิถุนายน และ ธนัวาคม) 

 

 

 อัตราดอกเบี้ยกรณี 

ผิดเงื่อนไขการฝาก 
- - - - - 

 ค่ารักษาบัญชี 

เดือนละ 50 บาท กรณียอด

คงเหลือต่่ากว่า 2,000 บาท และ

ไม่เคลื่อนไหว 1 ปี หากยอด

คงเหลือเป็น 0 ธนาคารจะปิด

บัญชีอัตโนมัติิ 

- - เดือนละ 50 บาท กรณียอดคงเหลือต่่ากวา่ 2,000 บาท และไม่เคลื่อนไหว 1 ป ี

หากยอดคงเหลือเป็น 0 ธนาคารจะปิดบัญชีอัตโนมัติิ 

ช่องทางการเปิดบัญชี สาขาธนาคาร สาขาธนาคาร สาขาธนาคาร  Krungthai NEXT Application 
ทุกช่องทาง ยกเว้น 

Krungthai NEXT Application 
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ชื่อผลติภณัฑ ์
เงินฝากออม

ทรพัย ์

บัญชีเงนิฝากพืน้ฐาน 

(Basic Banking Account) 
KTB KIDS Savings  

Krungthai NEXT Savings 

ผา่นชอ่งทาง Krungthai NEXT 

Krungthai NEXT Savings 

ผา่นทกุชอ่งทาง ยกเวน้ 

Krungthai NEXT 

 ช่องทางในการติดต่อ 

ผู้ให้บริการ  

ท่านสามารถติดต่อได้ ณ ทีท่่าการสาขาของธนาคารทั่วประเทศหรือเข้าไปดรูายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่เวบ็ไซต์ krungthai.com 

หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นจากศูนยล์ูกค้าสมัพนัธ์ธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1111 

 - E-mail :  Call.CallCenter@krungthai.com 

 - ช่องทางอื่นๆผ่าน Facebook / Twitter / Youtube / LINE / Instargram 

      : โดยพิมพค์่าว่า “Krungthai Care”  

ข้อควรระวัง 

มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอืน่ๆ เช่น ค่าธรรมเนยีมการฝาก/ถอน/โอน ข้ามเขตส่านักหักบัญชี ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่krungthai.com 

การปิดบัญชีภายในระยะเวลา 30 วนั ค่าธรรมเนียมเปน็ไปตามประกาศของธนาคาร 

- 

 กรณีไม่มีรายการเคล่ือนไหวติดต่อกัน 24 เดือน หรือผู้

ฝากไม่ได้เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธนาคารจะท่า

การเปล่ียนประเภทผลิตภัณฑ์จากบัญชีเงินฝากพ้ืนฐาน 

(Basic Banking Account) เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

ปกติของธนาคาร 

 กรณียอดคงเหลือในบัญชีเป็น 0 และ

บัญชีไม่มีการเคล่ือนไหว 1 ปี  

ธนาคารจะปิดบัญชีอัตโนมัติ 

 หากผู้ฝากเปิดบัญชีเป็น 0 บาท และไม่

มีรายการเคล่ือนไหวบัญชี (ฝาก-

ถอน)ภายในระยะเวลา 45 วัน นับจาก

วันเปิดบัญชี ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิ

ปิดบัญชีโดยอัตโนมัติ โดยธนาคารจะ

มีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจ้งผู้ฝาก

ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ทาง 

E-mail Address ที่ผู้ฝากให้ไว้กับ

ธนาคาร  

 กรณียอดคงเหลือในบัญชีเป็น 0 

และบัญชีไม่มีการเคล่ือนไหว 1 ปี  

ธนาคารจะปิดบัญชีอัตโนมัติ 

 

 การแจ้งเปล่ียนแปลง เงื่อนไข

การให้บริการ หรือการแจ้งเตือน

ที่ส่าคัญต่าง ๆ 

สิทธิในการได้รับการยกเว้นภาษ ีณ ทีจ่่ายดอกเบี้ยเงินฝากเปน็ไปตามหลักเกณฑท์ี่กรมสรรพากรก่าหนด 

 ผู้ฝากต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการ

แห่งรัฐ หรือ ผู้มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป 

  1 รายเปิดได้ 1 บัญชีเท่านั้น 

 ชื่อบัญชีต้องเป็นบุคคลคนเดียว 

 กรณีผู้ฝากสมัครใช้บริการบัตร VDB Shop Smart 

Classic หรือ Krungthai Mastercard Debit Card ผูกกับ

บัญชีเงินฝากพ้ืนฐาน (Basic Banking Account) ธนาคาร

จะยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี และ

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ  

 กรณีบัญชีไม่เคล่ือนไหวติดต่อกัน 24 เดือนธนาคารจะท่า

การเปล่ียนประเภทผลิตภัณฑ์จากบัญชีเงินฝากพ้ืนฐาน 

(Basic Banking Account) เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

ปกติ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก่อนการปรับ

สถานะ ไม่น้อยกว่า 30 วัน 

 กรณีผู้ฝากไม่ได้เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว

ธนาคารจะท่าการเปล่ียนประเภทผลิตภัณฑ์จากบัญชีเงิน

ฝากพ้ืนฐาน (Basic Banking Account) เป็นบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย์ปกติโดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ 

 เมื่อผู้ฝากเงินอายุครบ 15 ปี บริบูรณ์

ธนาคารจะท่าการปรับผลิตภัณฑ์เงิน

ฝากออมทรัพย์พิเศษส่าหรับผู้เยาว์ ไป

เป็นเงินฝากออมทรัพย์ปกติ 

 ผู้ฝากต้องเป็นบุคคลธรรมดาอายุ

ต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป 

 ผู้ฝากต้องมี E-Mail Address และ

สมัครใช้บริการ Krungthai NEXT 

เพ่ือใช้ในการท่าธุรกรรมทางการเงิน 

 ชื่อบัญชีและเง่ือนไขการส่ังจ่ายต้อง

เป็นบุคคลคนเดียว 

 จ่ากัดจ่านวนการเปิดบัญชีผ่าน

ช่องทาง Krungthai NEXT 

Application สูงสุดไม่เกิน 1 บัญชีต่อ

ผู้ฝาก 1 ท่าน ทั้งนี้ หากผู้ฝากมี

ความประสงค์จะเปิดบัญชีมากกว่า

จ่านวนที่ก่าหนดดังกล่าวสามารถ

ติดต่อขอเปิดบัญชีได้เพ่ิมเติม ณ 

สาขาธนาคารกรุงไทยทุกแห่ง 

 ผู้ฝากต้องเป็นบุคคลธรรมดาอายุ

ต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป 

 ผู้ฝากต้องมี E-Mail Address และ

สมัครใช้บริการ Krungthai NEXT 

เพ่ือใช้ในการท่าธุรกรรมทางการ

เงิน 

 ชื่อบัญชีและเง่ือนไขการส่ังจ่าย

ต้องเป็นบุคคลคนเดียว 
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