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ข้อตกลงและเง่ือนไขการเปิดบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ 

1. ทกุครัง้ท่ีเปิดบญัชีเงินฝาก ผู้ฝากต้องแสดงเอกสารแสดงตนตามท่ีธนาคารก าหนดให้ครบถ้วน และให้ข้อมลูหรือกรอกรายการใน
ค าขอเปิดบญัชีเงินฝาก ระบุเง่ือนไขการลงนามสัง่จ่าย และให้ตวัอย่างลายมือช่ือไว้กับธนาคาร โดยผู้ฝากจะต้องไม่ใช้นามแฝง 
หรือปกปิดช่ือจริงในการเปิดบญัชีเงินฝาก 

2. การเปิดบญัชีเงินฝาก และการฝากเพิม่เตมิทกุครัง้ ต้องเป็นจ านวนเงินไมต่ ่ากวา่ท่ีธนาคารก าหนด 
3. ธนาคารจะมอบสมุดคู่ฝากหรือใบรับฝากให้แก่ผู้ฝาก ผู้ฝากจะโอนเปล่ียนมือ แก้ไข หรือฉีกแผ่นใดแผ่นหนึ่งไม่ได้  และต้องเก็บ

รักษาไว้ในท่ีปลอดภยัมใิห้สญูหายหรือตกไปอยู่ในความครอบครองของผู้ อ่ืนโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ฝาก ถ้าช ารุดหรือสญูหาย
จะต้องรีบแจ้งให้ธนาคารทราบโดยแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือท่ี Call Center โทร. 0-2111-1111 ในกรณีท่ีสมดุคู่ฝากสญูหายให้
แสดงหลกัฐานการแจ้งความเพ่ือประกอบการพจิารณาของธนาคารด้วย  

4. ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารจ่ายดอกเบีย้ในอัตรา ระยะเวลา และวิธีการท่ีธนาคารประกาศก าหนดไว้ในแต่ละขณะส าหรับเงินฝาก  
แต่ละประเภทรวมทัง้ยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบีย้เงินฝากทุกประเภทได้ โดยธนาคารจะปิดประกาศการ
ก าหนดหรือเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบีย้ไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของธนาคารแต่ละแห่งท่ีให้บริการ 
และผา่นทางเวบ็ไซต์ (Website) ของธนาคาร (krungthai.com) ทัง้นี ้กรณีการแก้ไข และ/หรือเปล่ียนแปลงดงักล่าวส่งผลกระทบ
ต่อการใช้บริการของผู้ฝากอย่างมีนัยส าคญั ธนาคารอาจแจ้งผู้ฝากเงินทราบผ่านช่องทางอ่ืนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เช่น 
SMS หรือจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) เป็นต้น และเม่ือธนาคารประกาศเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบีย้ดงักล่าวแล้ว ผู้ฝากตกลง
ให้ถืออตัราดอกเบีย้ท่ีธนาคารประกาศเปล่ียนแปลงใช้บงัคบักบัเงินฝากของผู้ฝากท่ีได้ฝากไว้ทนัที และยอมรับดอกเบีย้ตามอัตราท่ี
ได้เปล่ียนแปลงนัน้ ทัง้นี ้ไมต้่องน าสมดุคูฝ่ากหรือใบรับฝากมาให้ธนาคารจดแจ้งการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้อีก 

5. การเปล่ียนแปลงข้อมูลส่วนตวั ลายมือช่ือ ท่ีอยู่ หรือเง่ือนไข ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อักษรตามแบบฟอร์มท่ี
ธนาคารก าหนด พร้อมย่ืนเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องและตวัอย่างลายมือช่ือ ท่ีอยู่ หรือเง่ือนไข ท่ีต้องการเปล่ียนแปลง 

6. การเขียนข้อความตา่ง ๆ ลงในเอกสารเก่ียวกบัการฝากหรือถอนเงินนัน้ ผู้ฝากจะต้องเขียนด้วยปากกาหรือหมึกท่ีลบออกไม่ได้ด้วย
วธีิการใด ๆ ก็ตาม มฉิะนัน้ธนาคารจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสียหายท่ีเกิดขึน้ 

7. ทุกครัง้ท่ีฝากหรือถอน ผู้ฝากต้องแสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ มีอ านาจลงนามของสาขา เพ่ือลงรายก ารการฝากหรือถอน                 
แล้วตรวจสอบจ านวนเงินท่ีน าฝากหรือถอนและยอดคงเหลือให้ถกูต้อง ถ้าปรากฏวา่ผดิพลาดให้แจ้งธนาคารทราบเพ่ือแก้ไขทนัที 

8. เช็ค ตัว๋แลกเงิน ใบสัง่จ่าย หรือตราสารอ่ืนท่ีเปล่ียนมือได้ ท่ีน ามาฝากธนาคาร ธนาคารจะรับไว้เพ่ือเรียกเก็บเท่านัน้ และผู้ฝาก
จะต้องช าระค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ (ถ้ามี) ตามอัตราท่ีธนาคารก าหนด ทัง้นี ้ไม่ว่าจะเรียกเก็บเงินตามตราสารดังกล่าวได้
หรือไม ่โดยผู้ฝากจะได้รับผลตอบแทนด้านดอกเบีย้ หรือเป็นผลให้ถกูต้องตามเง่ือนไขของธนาคาร หรือมีสทิธิถอนเงินตามตราสาร
นัน้ได้ตอ่เม่ือธนาคารเรียกเก็บเรียบร้อยแล้ว ถ้าหากเรียกเก็บเงินไม่ได้ ธนาคารจะยกเลิกรายการรับฝาก และผู้ฝากต้องมาขอรับ
คืนไปภายในระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนด เพ่ือไปด าเนินการเองตอ่ไป 

9. ยอดเงินคงเหลือในสมดุคูฝ่ากหรือใบรับฝาก ยงัถือไมไ่ด้วา่ถกูต้อง จนกวา่จะได้ตรวจสอบตรงกบับญัชีของธนาคาร ทัง้นี ้ผู้ฝากควร
น าสมุดคู่ฝากมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ โดยสามารถท ารายการได้ทุกสาขา  หรือท่ีเคร่ืองปรับสมุดอัตโนมัติ 
(Passbook Update Machines) 
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10. กรณีบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ หากผู้ฝากท าธรุกรรมโดยไมใ่ช้สมดุคูฝ่าก อาทิเช่น การท ารายการฝากโดยไม่ใช้สมดุคู่ฝาก หรือการ
ท ารายการฝาก ถอน โอนเงินผ่านตู้  ATM/ADM หรือ การท ารายการโอนเงินผ่าน KTB Netbank / Krungthai Next เป็นต้น มี
จ านวนรายการรวมกนัเกินกวา่ 30 รายการ เม่ือผู้ฝากน าสมดุคูฝ่ากมาปรับรายการ (Update Passbook) ธนาคารจะรวม   
รายการให้เหลือเป็นรายการยอดรวมด้านเดบติและเครดติอย่างละรายการ และหากผู้ฝากประสงค์ขอรายละเอียดรายการยอดรวม
นัน้ จะต้องติดต่อให้สาขาออกรายการเคล่ือนไหวทางการเงิน (Statement) โดยอัตราค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องให้เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด 

11. ดอกเบีย้ท่ีผู้ฝากได้รับไปก่อนแล้ว หากเกินกวา่ดอกเบีย้ท่ีพงึได้รับ ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารปรับปรุงรายการบญัชีหรือจ านวนเงินใน
บญัชีเงินฝากให้ถกูต้องตามความเป็นจริงได้ทนัที 

12. กรณีดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพย์ท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเพ่ือการยกเว้นภาษีเงินได้ ส าหรับดอกเบีย้เงินฝากท่ีต้อง
จ่ายคืนเม่ือทวงถามประเภทออมทรัพย์ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ธนาคารมีหน้าท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากดอกเบีย้ของบญัชี
เงินฝากนัน้เพ่ือน าสง่ให้แก่กรมสรรพากร แตห่ากจ านวนดอกเบีย้เงินฝากดงักล่าวมีไม่เพียงพอ ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารหัก
ภาษีสว่นท่ีขาดจากยอดเงินท่ีฝากอยู่กบัธนาคารได้ 

13. หากธนาคารมีการน าเงินเข้าบญัชีของผู้ฝากไมว่า่จะโดยวธีิการใดก็ตาม ซึ่งเป็นการน าเข้าผดิบญัชีโดยผู้ฝากไม่มีสิทธิในเงินจ านวน
นัน้  ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีของผู้ฝากได้ทนัที อย่างไรก็ตาม ภายหลงัการท ารายการดงักล่าวแล้วธนาคาร
จะแจ้งให้ผู้ฝากทราบทางโทรศพัท์ และหากเงินในบญัชีของผู้ฝากไม่มีให้หัก หรือมีไม่เพียงพอให้หักคืนได้ครบถ้วน ผู้ฝากยินยอม
ชดใช้เงินจ านวนดงักลา่วคืนจนครบถ้วนทนัทีท่ีได้รับแจ้งจากธนาคาร  

14.  ในการเบกิถอนเงินตา่งสาขา ผู้ฝากจะต้องมาเบกิถอนเงินด้วยตนเองพร้อมทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือเอกสารแสดงตน
ตามท่ีธนาคารก าหนดตอ่เจ้าหน้าท่ีของธนาคาร 

15. การถอนเงินโดยการมอบฉนัทะ ต้องด าเนินการถอนเงินท่ีสาขาเจ้าของบญัชีเท่านัน้ โดยผู้ รับมอบฉันทะต้องแสดงบตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะ รวมทัง้เอกสารหลกัฐานตามท่ีธนาคารก าหนดต่อเจ้าหน้าท่ี
ธนาคาร 

16. ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรักษาบญัชีเงินฝากตามอัตราท่ีธนาคารประกาศ ในกรณีท่ีบญัชีขาดการเคล่ือนไหวและยอด
คงเหลือในบญัชีต ่ากวา่ท่ีก าหนด ทัง้นี ้ธนาคารจะปิดบญัชีโดยอตัโนมตัิตามระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนด หากยอดคงเหลือในบญัชี
เป็นศนูย์ 

17. ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารคดิคา่ธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องกบับญัชีเงินฝากออมทรัพย์ในอตัราและหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารประกาศ 
18. ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเพิ่มเติม และ/หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการให้บริการของธนาคาร รวมทัง้หลักเกณฑ์ อัตรา

คา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่ใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของธนาคารได้ตามท่ีธนาคารจะเห็นสมควร โดยธนาคารจะปิดประกาศ 
ให้ผู้ฝากทราบในท่ีเปิดเผย ณ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของธนาคารแต่ละแห่งท่ีให้บริการ และผ่านทางเว็บไซต์ 
(Website) ของธนาคาร (krungthai.com)  ทัง้นี ้กรณีการแก้ไข และ/หรือเปล่ียนแปลงดงักลา่วสง่ผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้
ฝากส าคญั ธนาคารอาจแจ้งผู้ฝากเงินทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนด าเนินการผา่นช่องทางอ่ืนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
เช่น SMS หรือจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) เป็นต้น   
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19. เอกสารหรือหนังสือใดของธนาคารท่ีส่งไปยังท่ีอยู่ หรือสถานท่ีท างาน หรือสถานท่ีติดต่อได้  หรือทาง e-mail address หรือทาง
หมายเลขโทรศพัท์ ซึ่งระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชี หรือท่ีผู้ฝากได้แจ้งไว้กับธนาคาร ผู้ฝากยินยอมให้ถือว่าธนาคารได้ส่งให้เรียบร้อย
และโดยชอบแล้ว 

20. เม่ือธนาคารทราบวา่ผู้ฝากถึงแก่กรรม ธนาคารจะระงบัการจ่ายเงินของผู้ฝากทนัที ผู้ รับมรดกหรือผู้จัดการมรดกของผู้ฝากมีสิทธิท่ี
จะรับเงินฝากคืน โดยน าสมุดคู่ฝากหรือใบรับฝากและหลักฐานต่างๆ ท่ีธนาคารต้องการมาพิสูจน์จนเป็นท่ีพอใจแก่ธนาคาร 
ธนาคารจึงจะพจิารณาจ่ายเงินคืนให้ 

21. ในกรณีท่ีผู้ฝากมีมากกวา่หนึ่งราย ผู้ฝากร่วมแตล่ะรายตา่งมีสทิธิถอนเงินได้ไมว่า่จะถอนทัง้หมดหรือบางส่วน เว้นแต่ได้ระบุไว้เป็น
อย่างอ่ืนในเง่ือนไขการจ่ายเงินหรือตามท่ีธนาคารจะเห็นสมควร ในกรณีท่ีมีปัญหาข้อโต้แย้งระหว่างผู้ฝากร่วมแต่ละราย ธนาคาร
จะสนันิษฐานไว้ก่อนวา่ ผู้ฝากร่วมแตล่ะรายมีสทิธิเรียกร้องเงินในบญัชีเงินฝากจากธนาคารได้คนละเท่าๆ กนั 

22. ในกรณีท่ีผู้ฝากร่วมรายใดรายหนึ่งเป็นบคุคลธรรมดาและผู้ฝากร่วมรายนัน้ถึงแก่กรรม ธนาคารจะพิจารณาเอกสารหลกัฐานต่างๆ 
ประกอบการจ่ายเงินฝากให้แก่ผู้ฝากร่วม และ/หรือผู้ รับมรดก และ/หรือผู้ จัดการมรดกของผู้ ฝากร่วมรายท่ีถึงแก่กรรมนัน้           
(แล้วแตก่รณี) อนึ่ง ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้ฝากร่วม และ/หรือผู้ รับมรดก และ/หรือผู้จัดการมรดกของผู้ฝากร่วมรายท่ีถึงแก่กรรมนัน้      
ผู้ฝากร่วมตกลงยินยอมให้ธนาคารถือวา่ผู้ฝากร่วมแตล่ะรายมีสทิธิเรียกร้องเงินในบญัชีเงินฝากในสดัส่วนท่ีเท่าๆ กัน และธนาคาร
จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ฝากร่วม และ/หรือผู้ รับมรดก และ/หรือผู้จดัการมรดกของผู้ฝากร่วมรายท่ีถึงแก่กรรม เฉพาะส่วนท่ีผู้ ฝากร่วมราย
นัน้มีสทิธิได้รับเท่านัน้ 

23. ในกรณีท่ีผู้ฝาก และ/หรือผู้ ฝากร่วมรายใดรายหนึ่งมีหนีส้ินใดๆ ค้างช าระอยู่กับธนาคาร ผู้ฝากและผู้ฝากร่วมตกลงยินยอมให้
ธนาคารหกัเงินฝากจากบญัชีเงินฝากของผู้ฝาก และ/หรือผู้ฝากร่วมไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น เพ่ือช าระหนีท่ี้ผู้ฝาก และ/หรือผู้ฝาก
ร่วมค้างช าระอยู่กบัธนาคารได้ทนัที 

24. กรณีท่ีผู้ฝากเปิดบญัชีเงินฝากโดยใช้ช่ือตนเองเป็นเจ้าของบญัชีแตเ่พียงผู้เดียว หรือโดยใช้ช่ือบญัชีแตกตา่งไปจากช่ือเจ้าของบญัชี 
เช่น การใช้ช่ือเจ้าของบญัชีร่วมกบับคุคลอ่ืนหรือการฝากเพ่ือบคุคลอ่ืน เป็นต้น แม้วา่เง่ือนไขการสัง่จ่ายจะระบวุา่มีอ านาจสัง่จ่าย 
แต่เพียงผู้ เดียวหรือสั่งจ่ายร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือคนหนึ่งคนใดมีอ านาจสั่งจ่ายหรือเง่ือนไขการสัง่จ่ายอ่ืนๆ ก็ตาม ผู้ฝากตกลง
ยินยอมให้ธนาคารถือวา่สทิธิเรียกร้องเงินในบญัชีเงินฝากนัน้เป็นสทิธิของผู้ฝากซึ่งเป็นเจ้าของบญัชีแตเ่พียงผู้เดียว 

25. ในกรณีท่ีมีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบของทางราชการ ก าหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผยข้อมลูหรือธุรกรรมการเงินของผู้ฝาก
หรือลกูค้าของผู้ฝากรายหนึ่งรายใด หรือหลายรายต่อเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานของรัฐ เม่ือธนาคารได้รับการร้องขอ ผู้ฝากตกลง
ยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมลู และ/หรือจดัท ารายการเก่ียวกบัการท าธรุกรรมทางการเงินของผู้ฝากต่อเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงาน
ของรัฐได้ทกุประการ 

26. ผู้ฝากตกลงท่ีจะไมน่ าบญัชีเงินฝากไปก่อภาระผกูพนัใดๆ กับบุคคล หรือนิติบุคคล หรือสถาบนัการเงินอ่ืน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เพียงการโอนสิทธิเรียกร้องในบญัชีเงินฝาก และ/หรือสิทธิในการรับเงินฝาก ไม่ว่าทัง้จ านวนหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับความ
ยินยอมเป็นหนงัสือจากธนาคารก่อน 

27. ผู้ฝากตกลงวา่ ธนาคารมีสทิธิระงบัการให้บริการฝาก และ/หรือถอนเงินในบญัชีเงินฝาก และ/หรือปิดบญัชีเงินฝากของผู้ฝากเม่ือใด
ก็ได้ หากธนาคารเห็นวา่บญัชีเงินฝากใดมีเหตอุนัควรสงสยัได้วา่บญัชีเงินฝากหรือธุรกรรมทางการเงินของผู้ฝาก หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
กับผู้ฝาก หรือลูกค้าของผู้ฝากรายใดรายหนึ่ง เป็นบัญชีหรือมีธุรกรรมทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินการท่ีทุจริต หรือ            
ผดิกฎหมาย หรือถกูใช้ในกิจกรรมท่ีไมถ่กูต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงธรุกรรมท่ีเก่ียวกบัการฟอกเงิน หรือการ 
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สนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยผู้ฝากตกลงจะไมเ่รียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารส าหรับการด าเนินการในกรณี
ดงักลา่วทัง้สิน้ 

28. ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารสง่และ/หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล ข้อมลูทางการเงิน และ/หรือข้อมลูใดๆ ของผู้ฝากท่ีได้ให้ไว้หรือ
มีอยู่กบัธนาคาร หรือท่ีธนาคารได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหลง่อ่ืน หรือข้อมลูอ่ืนใดตามท่ีหน่วยงานหรือคณะกรรมการท่ีมีอ านาจตาม
กฎหมายประกาศก าหนด ให้แก่ หน่วยงาน/องค์กร/หน่วยงานราชการ และ/หรือนิติบุคคลใดๆท่ีธนาคารเป็นคู่สัญญาหรือมี
ความสมัพนัธ์ด้วย โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการให้บริการของธนาคาร เช่น การวิเคราะห์ข้อมลู การปรับปรุงบริการหรือ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคาร การท่ีธนาคารจ้างหรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทน (เช่น งานเก่ียวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานตดิตอ่ส่ือสาร งานตดิตามทวงถาม เป็นต้น) ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางส่วน โดยผู้ฝากรับทราบว่า ผู้ฝากสามารถติดต่อ
ธนาคารผา่นช่องทาง Call Center โทร. 0-2111-1111 หรือสาขาของธนาคาร ทัง้นี ้ช่องทางติดต่อธนาคารอาจมีการเปล่ียนแปลง 
เพิม่ขึน้ หรือลดลงได้ในอนาคต โดยธนาคารจะได้แจ้งให้ทราบทาง Website ของธนาคาร  ทัง้นี ้  เม่ือผู้ฝากให้ข้อมลูส่วนบุคคลของ
บคุคลอ่ืนใดนอกจากของผู้ฝากเองแก่ธนาคาร  ผู้ฝากรับรองและรับประกันว่า  (ก) ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
ของข้อมลูสว่นบคุคลของบคุคลอ่ืนท่ีผู้ฝากให้แก่ธนาคาร และจะแจ้งธนาคารหากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ในข้อมลูส่วนบุคคลของ
บุคคลอ่ืนท่ีได้ให้ไว้ (หากมี)  (ข)ผู้ฝากได้รับความยินยอมหรือสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอ่ืนส าหรับการเก็บรวบรวม  ใช้ 
เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมลูส่วนบุคคลของบุคคลดงักล่าวตามกฎหมายท่ีใช้บงัคบั  (ค)  ผู้ฝากได้แจ้งนโยบายความเป็นส่วนตวั
ของธนาคารท่ีเก่ียวข้องแก่บคุคลอ่ืนดงักลา่วแล้ว และ (ง) ธนาคารสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมลูสว่นบคุคล 
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตวัของธนาคารท่ีเก่ียวข้อง  ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครัง้คราว ซึ่งรวมถึง
วตัถปุระสงค์ทัง้หมดท่ีก าหนดไว้ข้อตกลงและเง่ือนไขฉบบันี ้

29. ผู้ฝากรับทราบว่า การรับจ้างเปิดบัญชี การซือ้ขายบัญชี หรือ การยินยอมให้ผู้ อ่ืนใช้บญัชีในการกระท าความผิด มีโทษตาม
กฎหมาย 

30. ผู้ฝากตกลงยินยอมผกูพนั และปฏิบัติตามข้อตกลง และเง่ือนไขต่างๆ ท่ีได้ระบุในข้อตกลงฉบบันี ้ระเบียบ และวิธีปฏิบตัิตามท่ี
ธนาคารได้ก าหนดไว้ ทัง้ท่ีมีอยู่แล้วในขณะนี ้และ/หรือท่ีจะมีต่อไปในภายหน้าทุกประการ ทัง้นี ้ตามท่ีธนาคารแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้าตามช่องทางท่ีธนาคารก าหนด 

31. ผู้ฝากรับทราบข้อความตามข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือบญัชีเงินฝากประจ าฉบบันีท้ัง้หมดแล้ว
เห็นวา่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ฝากทกุประการ 

32. ผู้ฝากตกลงยินยอมเสียคา่บริการคา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเปิดบญัชีเงินฝาก และ/หรือการใช้บริการดงักล่าวตามท่ี
ธนาคารก าหนดไว้ในขณะนี ้และ/หรือตามท่ีธนาคารได้มีการประกาศแก้ไข เปล่ียนแปลง ในภายหน้าทุกประการ รวมทัง้ให้ถือว่า
ข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการฉบบันีเ้ป็นสว่นหนึ่งของใบค าขอเปิดบญัชีเงินฝากด้วย โดยหากผู้ฝากไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงและ
เง่ือนไขการใช้บริการ และ/หรือค าเตือนไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดจนเป็นเหตใุห้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร และ/หรือบุคคลใดๆ ผู้ฝาก
ตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึน้ดังกล่าว ในทันทีท่ีธนาคารเรียกร้องและในกรณีท่ีมีความบกพร่องผิดพลาด
เกิดขึน้ ไมว่า่ความบกพร่องผดิพลาดนัน้จะเกิดขึน้ด้วยเหตใุดก็ตาม ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิทุกประการในการแก้ไข
ความบกพร่องผดิพลาดให้ถกูต้องตามความเป็นจริง ซึ่งรวมถึงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินและ/หรือโอนเงินจากบญัชีตา่งๆ ของผู้ 
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ฝากท่ีมีอยู่กับธนาคาร โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ฝากอีกแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบถึงการ          
หกัเงินและ/หรือโอนเงินดงักลา่ว 

33. ผู้ฝากรับรองว่าข้อมูลท่ีระบุไว้ในใบค าขอเปิดบัญชีเงินฝาก และเอกสารประกอบอ่ืนใดท่ีได้ให้ไว้แก่ธนาคาร มีความถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นความจริงทกุประการ 

34. ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบและ/หรือสืบค้นข้อมลูทะเบียนประวัติราษฎรและ/หรือภาพใบหน้าของผู้ฝากจากส่วน
ราชการท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ติดต่อ สอบถามข้อมลูบางประการ หรือทัง้หมดของผู้ฝากจากบุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ได้ในกรณีท่ี
จ าเป็นและ/หรือในกรณีท่ีธนาคารเห็นสมควร 

35. ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมลูเดิมของธนาคารให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบนัตัง้แต่วนัท่ีท า ใบค าขอเปิด
บญัชีเงินฝาก และเพ่ือประโยชน์ในการป้องกนัการทจุริตจากกลุม่มจิฉาชีพ 

36. ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารน าเสนอขา่วสาร และ/หรือข้อมลูผลติภัณฑ์ และ/หรือบริการของธนาคารให้ผู้ฝากทราบ ซึ่งรวมถึงการส่ง
หรือแจ้งผ่านระบบ SMS และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทัง้นี ้ผู้ฝากอาจปฎิเสธการรับข่าวสาร และ/หรือข้อมูลผลิตภัณฑ์         
และ/หรือบริการของธนาคารได้โดยการแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางท่ีธนาคารก าหนด เช่น Call Center โทร. 0-2111-1111 
หรือสาขาของธนาคาร เป็นต้น 

 
ข้อตกลงและเง่ือนไขเพิ่มเตมิส าหรับบริการ PromptPay International 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) จะให้บริการส าหรับ PromptPay International ซึ่งเป็นบริการรับเงินโอนจากหรือโอนเงิน
ไปยงัตา่งประเทศ ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข ระยะเวลา และวิธีการ รวมทัง้ อัตราค่าธรรมเนียมตามท่ีธนาคารก าหนด รวมทัง้ ลกูค้า /ผู้
ฝากในฐานะผู้ขอใช้บริการ (“ผู้ขอใช้บริการ”) ยงัตกลงตามข้อตกลงและเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ดงัตอ่ไปนีด้้วย  
1. การใช้บริการรับเงินโอนจากตา่งประเทศของผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารด าเนินการเปิดเผยข้อมลูช่ือบญัชี เลขท่ี

บญัชี และ/หรือข้อมลูอ่ืนใดของผู้ขอใช้บริการไปยงัผู้โอนเงินและผู้ให้บริการโอนเงินในต่างประเทศ เพ่ือวตัถุประสงค์ในการปฏิบตัิ
ตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ท่ีมีผลบงัคบัใช้กบัผู้ให้บริการโอนเงินและเพ่ือการตรวจสอบในความถกูต้องในการท าธรุกรรม 

2. การใช้บริการโอนเงินไปตา่งประเทศของผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารด าเนินการเปิดเผยข้อมลูช่ือบญัชี เลขท่ีบญัชี 
และ/หรือข้อมลูอ่ืนใดของผู้ขอใช้บริการไปยงัผู้ รับเงินโอนและผู้ให้บริการรับเงินโอนในต่างประเทศ เพ่ือวตัถุประสงค์ในการปฏิบตัิ
ตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ท่ีมีผลบงัคับใช้กับผู้ ให้บริการรับเงินโอนและเพ่ือการตรวจสอบในความถูกต้องในการท า
ธรุกรรม 

ทัง้นี ้ ในการโอนเงินไปต่างประเทศ ผู้ ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ผู้ ขอใช้บริการจะโอนเงินไปต่างประเทศตามสกุลเงิน
ตา่งประเทศตามท่ีธนาคารก าหนด และหากจะต้องแลกเปล่ียนจากเงินสกุลบาทเป็นเงินสกุลต่างประเทศเพ่ือการโอนไปต่างประเทศ
ดงักลา่ว ผู้ขอใช้บริการตกลงจะแลกเปล่ียนเงินดงักล่าวโดยใช้อัตราแลกเปล่ียนเงินตามท่ีธนาคารก าหนด และให้ถือว่าข้อตกลงและ
เง่ือนไขนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเง่ือนไขของการใช้บริการเงินฝากออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวนัและ/หรือผลิตภัณฑ์หรือ
บริการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้ขอใช้บริการมีอยู่กบัธนาคารด้วย  นอกจากนี ้ผู้ใช้บริการตกลงว่า ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการมีสญัชาติไทย จะไม่
โอนเงินจากประเทศไทยเข้าบญัชีตนเองในตา่งประเทศ 
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ข้อตกลงและเง่ือนไขเพิ่มเตมิการเปิดบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ส าหรับลงทุนใน Gold Wallet  

1. บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ส าหรับลงทนุใน Gold Wallet เป็นบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ท่ีสามารถออกสมดุคูฝ่ากได้ท่ีสาขาของธนาคาร 
โดยผู้ฝากต้องเป็นบคุคลธรรมดา สญัชาตไิทย อายตุัง้แต ่20 ปีบริบรูณ์ขึน้ไป 

2. ในการใช้บริการบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ส าหรับลงทุนใน Gold Wallet ผู้ฝากต้องสมคัรใช้บริการธนาคารออนไลน์ (Application 
เป๋าตงั) ซึ่งเป็นบริการธนาคารออนไลน์บนอปุกรณ์ และ/หรือ ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ และ/หรือ อปุกรณ์เคล่ือนท่ี รวมทัง้ต้องเปิดบญัชี
เงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศด้วย โดยผู้ฝากตกลงยินยอมปฏิบตัิตามข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการ Application เป๋าตงั
รวมถึงบญัชีเงินฝากสกลุเงินตราตา่งประเทศตามท่ีธนาคารก าหนด 

3. ผู้ฝากตกลงยอมรับวา่ การด าเนินการใดๆ ในการเปิดบญัชีเงินฝากผ่านอุปกรณ์ และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรืออุปกรณ์
เคล่ือนท่ี เป็นวธีิการท่ีน่าเช่ือถือและยอมรับได้ รวมทัง้ข้อมลูหรือเอกสารใดๆ ท่ีธนาคารได้รับจากผู้ฝากในการใช้บริการเ ปิดบญัชี
เงินฝากด้วยวิธีการดังกล่าวเป็นข้อมูลหรือเอกสารท่ีมีความน่าเช่ือถือ และถูกต้อง และสามารถน าไปใช้บังคับ หรือเป็น
พยานหลกัฐานอ้างอิงได้ตามกฎหมาย 

4. การกระท าการใดๆ ผา่นอปุกรณ์และ/หรือระบบอิเลก็ทรอนิกส์ และ/หรืออปุกรณ์เคล่ือนท่ี  ทัง้ท่ีเป็นการกระท าของผู้ฝากเอง  หรือ
เป็นการกระท าท่ีเกิดขึน้โดยบุคคลอ่ืน ไม่ว่าโดยประการใดก็ตาม หากได้กระท าไปโดยใช้รหัสประจ าตัว (User ID) และ/หรือ
รหัสผ่าน (Password) และ/หรือรหัส PIN และ/หรือรหัส OTP (One Time Password) ท่ีผู้ฝากได้รับผ่านอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 
(โทรศพัท์มือถือ) ของผู้ฝากตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือท่ีได้ให้ไว้กับธนาคาร ให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์ และมีผลผกูพนัผู้ฝาก
เสมือนหนึ่งได้กระท าด้วยตนเอง และผู้ฝากยินยอมรับผดิชอบในการกระท าดงักลา่วทกุประการ โดยผู้ฝากไม่จ าเป็นต้องท าหรือลง
ลายมือช่ือในเอกสารใดๆ เพ่ือเป็นหลกัฐานในการนัน้อีก เว้นแต่ธนาคารจะได้แจ้งหรือก าหนดไว้อย่างชัดเจน และผู้ฝากตกลงว่า 
ธนาคารไม่จ าต้องรับผิดใดๆ ในความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากการกระท าดังกล่าวข้างต้น โดยผู้ฝากยินยอมรับผิดชอบในความ
เสียหายท่ีเกิดขึน้จากการกระท าดงักล่าวทุกประการ และผู้ฝากตกลงและรับทราบว่า จะต้องเก็บรักษารหัสประจ าตวั (User ID) 
และ/หรือรหัสผ่าน (Password) และ/หรือรหัส PIN และ/หรือรหัส OTP และ/หรือรหัสอ่ืนใดไว้เป็นความลบั และไม่เปิดเผยหรือ
กระท าการใดๆ ท่ีอาจท าให้ผู้ อ่ืนทราบถึงรหสัดงักลา่ว 

5. ผู้ฝากตกลงและยอมรับวา่ ในกรณีท่ีบริการ เป๋าตงั มีเหตขุดัข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุตามสมควรของ
ธนาคาร โดยรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการขัดข้องของระบบโทรคมนาคมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการใช้
บริการเปิดบัญชีเงินฝาก และ/หรือ การด าเนินการใดๆเก่ียวกับบญัชีเงินฝาก โดยผู้ฝากตกลงและรับทราบว่าจะไม่ถือเอาเหตุ
ดงักล่าวมาเรียกร้องให้ธนาคารต้องรับผิดชอบ เว้นแต่จะเกิดจากการกระท าโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ
ธนาคาร  

6. ผู้ฝากสามารถเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ส าหรับลงทุนใน Gold Wallet ผ่านช่องทาง Application เป๋าตงั ได้ตามจ านวนบญัชีท่ี
ธนาคารก าหนด 

7. ธนาคารไม่ก าหนดจ านวนเงินเปิดบญัชีและจ านวนเงินฝากขัน้ต ่าส าหรับการเปิดบญัชีเงินฝากผ่านช่องทาง Application เป๋าตงั 
ส าหรับการฝากครัง้ตอ่ไปผา่นสาขาของธนาคาร ต้องเป็นจ านวนเงินไมต่ ่ากวา่ท่ีธนาคารก าหนด  

8. บญัชีเงินออมทรัพย์ส าหรับลงทนุใน Gold Wallet ต้องมีช่ือบญัชีเงินฝาก เง่ือนไขการสัง่จ่าย และผู้ ได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริงเป็น
ช่ือเจ้าของบญัชีเงินฝากเพียงผู้เดียว และห้ามมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการสัง่จ่ายเงินหรือบคุคลผู้มีอ านาจลงนามสัง่จ่ายเงิน 
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9. ผู้ฝากท่ีเปิดบญัชีเงินออมทรัพย์ส าหรับลงทุนใน Gold Wallet ผ่าน Application เป๋าตัง กรณีเป็นลกูค้าเดิม ธนาคารจะก าหนด
สาขาเจ้าของบญัชีเป็นสาขาท่ีลกูค้าเปิดบญัชีเงินฝากลา่สดุ หากเป็นลกูค้าใหม่ ธนาคารสงวนสิทธิก าหนดสาขาเจ้าของบญัชีจาก
ท่ีอยู่ปัจจบุนัท่ีลกูค้าให้ไว้กบัธนาคาร 

10.  ผู้ฝากสามารถท าธรุกรรมฝาก / ถอน / โอนกับบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ส าหรับลงทุนใน Gold Wallet ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ตาม
เง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนดไว้ โดยผู้ฝากตกลงยอมรับวา่รายการท่ีได้ด าเนินการตามเง่ือนไขดงักล่าวเป็นรายการท่ีถูกต้องและผกูพนั
ผู้ฝากทกุประการ 

11. หากผู้ฝากมีความประสงค์จะท าธรุกรรม/บริการผา่นช่องทางสาขาของธนาคาร ผู้ฝากสามารถติดต่อสาขาของธนาคารได้ทุกสาขา 
เพ่ือออกสมดุคูฝ่าก และให้ตวัอย่างลายมือช่ือ ส าหรับอ้างอิงในการท าธรุกรรม/บริการตอ่ไป  

12. ในการตดิตอ่กบัธนาคารทกุครัง้ ผู้ฝากต้องแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือเอกสารแสดงตนตามท่ีธนาคารก าหนด ต่อเจ้าหน้าท่ี
ธนาคาร 

13. ผู้ฝากสามารถเรียกดรูายการเคล่ือนไหวทางบญัชี (Statement) ได้จาก Krungthai NEXT หรือจากช่องทางอ่ืนๆ ท่ีธนาคารก าหนด 
 


