หน้ าที่ (1/5)
ข้ อตกลงและเงื่อนไขการเปิ ดบัญชีเงินฝากพืน้ ฐาน (Basic Banking Account)
1. ทุกครัง้ ที่เปิ ดบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากต้ องแสดงเอกสารแสดงตนตามที่ธนาคารกาหนดให้ ครบถ้ วน และให้ ข้อมูลหรื อกรอกรายการใน
คาขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก ระบุเงื่อนไขการลงนามสัง่ จ่าย และให้ ตวั อย่างลายมือชื่อไว้ กบั ธนาคาร โดยผู้ฝากจะต้ องไม่ใช้ นามแฝง
หรื อปกปิ ดชื่อจริ งในการเปิ ดบัญชีเงินฝาก
2. ผู้ฝากต้ องเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ที่เป็ นผู้ได้ รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ บตั รสวัสดิการแห่งรัฐและถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยงั
ไม่หมดอายุ หรื อผู้ที่มีอายุตงแต่
ั ้ 65 ปี ขึ ้นไป โดยสามารถเปิ ดบัญชีได้ คนละ 1 บัญชี และชื่อบัญชีต้องเป็ นบุคคลคนเดียวเท่านัน้
3. ไม่กาหนดจานวนเงินขันต
้ ่าในการเปิ ดบัญชีเงินฝาก (เปิ ดบัญชี 0 บาท) และการฝากเพิ่มเติมทุกครัง้
4. ธนาคารจะมอบสมุดคู่ฝากให้ แก่ผ้ ูฝาก ผู้ฝากจะโอนเปลี่ยนมือ แก้ ไข หรื อฉี กแผ่นใดแผ่นหนึ่งไม่ได้ และต้ องเก็ บรักษาไว้ ในที่
ปลอดภัยมิให้ สญ
ู หายหรื อตกไปอยูใ่ นความครอบครองของผู้อื่นโดยมิได้ รับอนุญาตจากผู้ฝาก ถ้ าชารุดหรื อสูญหายจะต้ องรี บแจ้ ง
ให้ ธนาคารทราบโดยแจ้ งอายัดได้ ทุกสาขาหรื อที่ Call Center โทร. 0-2111-1111 ในกรณีที่สมุดคู่ฝากสูญหายให้ แสดงหลักฐาน
การแจ้ งความเพื่อประกอบการพิจารณาของธนาคารด้ วย
5. ผู้ฝากยินยอมให้ ธนาคารจ่ายดอกเบี ้ยในอัตรา ระยะเวลา และวิธีการที่ธนาคารประกาศกาหนดไว้ ในแต่ละขณะ รวมทังยอมให้
้
ธนาคารมีสทิ ธิเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากได้ โดยธนาคารจะปิ ดประกาศการกาหนดหรื อเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ยไว้ ในที่
เปิ ดเผย ณ สานักงานใหญ่ และสานักงานสาขาของธนาคารแต่ละแห่งที่ให้ บริ การ และผ่านทางเว็บไซต์ (Website) ของธนาคาร
(krungthai.com) ทังนี
้ ้ กรณี การแก้ ไข และ/หรื อเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการใช้ บริ การของผู้ฝากอย่างมีนยั สาคัญ
ธนาคารอาจแจ้ งผู้ฝากเงินทราบผ่านช่องทางอื่นเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เช่น SMS หรื อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
เป็ นต้ น และเมื่อธนาคารประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ยดังกล่าวแล้ ว ผู้ฝากตกลงให้ ถืออัตราดอกเบีย้ ที่ธนาคารประกาศ
เปลีย่ นแปลงใช้ บงั คับกับเงินฝากของผู้ฝากที่ได้ ฝากไว้ ทนั ที และยอมรับดอกเบี ้ยตามอัตราที่ได้ เปลีย่ นแปลงนัน้ ทังนี
้ ้ไม่ต้องนาสมุด
คูฝ่ ากมาให้ ธนาคารจดแจ้ งการเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบี ้ยอีก
6. การเปลี่ยนแปลงข้ อมูลส่วนตัว ลายมือชื่อ ที่อยู่ หรื อเงื่อนไข ต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรตามแบบฟอร์ มที่
ธนาคารกาหนด พร้ อมยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้ องและตัวอย่างลายมือชื่อ ที่อยู่ หรื อเงื่อนไข ที่ต้องการเปลีย่ นแปลง
7. การเขียนข้ อความต่างๆ ลงในเอกสารเกี่ยวกับการฝากหรื อถอนเงินนัน้ ผู้ฝากจะต้ องเขียนด้ วยปากกาหรื อหมึกที่ลบออกไม่ได้ ด้วย
วิธีการใดๆ ก็ตาม มิฉะนันธนาคารจะไม่
้
รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้น
8. ทุกครัง้ ที่ฝากหรื อถอน ผู้ฝากต้ องแสดงหลักฐานต่อเจ้ าหน้ าที่ผ้ มู ีอานาจลงนามของสาขา เพื่อลงรายการการฝากหรื อถอน แล้ ว
ตรวจสอบจานวนเงินที่นาฝากหรื อถอน และยอดคงเหลือให้ ถกู ต้ อง ถ้ าปรากฏว่าผิดพลาดให้ แจ้ งธนาคารทราบเพื่อแก้ ไขทันที
9. เช็ค ตัว๋ แลกเงิน ใบสัง่ จ่าย หรื อตราสารอื่นที่เปลี่ยนมือได้ ที่นามาฝากธนาคาร ธนาคารจะรับไว้ เพื่อเรี ยกเก็บเท่านัน้ และผู้ฝาก
จะต้ องชาระค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บ (ถ้ ามี) ตามอัตราที่ธนาคารกาหนด ทังนี
้ ้ ไม่ว่าจะเรี ยกเก็บเงินตามตราสารดังกล่าวได้
หรื อไม่ โดยผู้ฝากจะได้ รับผลตอบแทนด้ านดอกเบี ้ย หรื อเป็ นผลให้ ถกู ต้ องตามเงื่อนไขของธนาคาร หรื อมีสทิ ธิถอนเงินตามตราสาร
นันได้
้ ต่อเมื่อธนาคารเรี ยกเก็บเรี ยบร้ อยแล้ ว ถ้ าหากเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ ธนาคารจะยกเลิกรายการรับฝาก และผู้ฝากต้ องมาขอรับ
คืนไปภายในระยะเวลาที่ธนาคารกาหนดเพื่อไปดาเนินการเองต่อไป
10. ยอดเงินคงเหลือในสมุดคูฝ่ ากหรื อใบรับฝาก ยังถือไม่ได้ วา่ ถูกต้ อง จนกว่าจะได้ ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคาร ทังนี
้ ้ ผู้ฝากควร
นาสมุด คู่ฝากมาปรับ รายการอย่างน้ อยเดือ นละ 1 ครั ง้ โดยสามารถท ารายการได้ ทุกสาขา หรื อที่ เครื่ องปรั บสมุด อัต โนมัติ
(Passbook Update Machines)

Version1/2022_FEB

หน้ าที่ (2/5)
11. หากผู้ฝากทาธุรกรรมโดยไม่ใช้ สมุดคู่ฝาก อาทิเช่น การทารายการฝากโดยไม่ใช้ สมุดคู่ฝาก หรื อการทารายการฝาก ถอน โอนเงิน
ผ่านตู้ ATM/ADM หรื อ การทารายการโอนเงินผ่าน KTB Netbank / Krungthai NEXT เป็ นต้ น มีจานวนรายการรวมกันเกินกว่า
30 รายการ เมื่อผู้ฝากนาสมุดคูฝ่ ากมาปรับรายการ (Update Passbook) ธนาคารจะรวมรายการให้ เหลือเป็ นรายการยอดรวม
ด้ านเดบิตและเครดิตอย่างละรายการ และหากผู้ฝากประสงค์ขอรายละเอียดรายการยอดรวมนัน้ จะต้ องติดต่อให้ สาขาออก
รายการเคลือ่ นไหวทางการเงิน (Statement) โดยอัตราค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
12. ดอกเบี ้ยที่ผ้ ฝู ากได้ รับไปก่อนแล้ ว หากเกินกว่าดอกเบี ้ยที่พงึ ได้ รับ ผู้ฝากยินยอมให้ ธนาคารปรับปรุงรายการบัญชีหรื อจานวนเงินใน
บัญชีเงินฝากให้ ถกู ต้ องตามความเป็ นจริ งได้ ทนั ที
13. กรณีดอกเบี ้ยบัญชีเงินฝากพื ้นฐานที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้ นภาษี เงินได้ สาหรับดอกเบี ้ยเงินฝากที่ต้อง
จ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย์ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ธนาคารมีหน้ าที่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย จากดอกเบี ้ยของ
บัญ ชี เงินฝากนัน้ เพื่ อนาส่งให้ แก่กรมสรรพากร แต่ หากจานวนดอกเบีย้ เงินฝากดังกล่าวมีไม่เพียงพอ ผู้ฝากตกลงยินยอมให้
ธนาคารหักภาษี สว่ นที่ขาดจากยอดเงินที่ฝากอยูก่ บั ธนาคารได้
14. หากธนาคารมีการนาเงินเข้ าบัญชีของผู้ฝากไม่วา่ จะโดยวิธีการใดก็ตาม ซึง่ เป็ นการนาเข้ าผิดบัญชี หรื อจานวนเงินไม่ถกู ต้ อง โดยผู้
ฝากไม่มีสิทธิ ในเงิ นจานวนนัน้ ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีของผู้ฝากได้ ทนั ที อย่างไรก็ตามภายหลังการทา
รายการดังกล่าวแล้ วธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ฝู ากทราบทางโทรศัพท์ และหากเงินในบัญชีของผู้ฝากไม่มีให้ หกั หรื อมีไม่เพียงพอให้ หกั
คืนได้ ครบถ้ วน ผู้ฝากยินยอมชดใช้ เงินจานวนดังกล่าวคืนจนครบถ้ วนทันทีที่ได้ รับแจ้ งจากธนาคาร
15. ในการเบิกถอนเงินต่างสาขา ผู้ฝากจะต้ องมาเบิกถอนเงินด้ วยตนเองพร้ อมทังแสดงบั
้
ตรประจาตัวประชาชน หรื อเอกสารแสดงตน
ตามที่ธนาคารกาหนด ต่อเจ้ าหน้ าที่ของธนาคาร
16. การถอนเงินโดยการมอบฉันทะ ต้ องดาเนินการถอนเงินที่สาขาเจ้ าของบัญชีเท่านัน้ โดยผู้รับมอบฉันทะต้ องแสดงบัตรประจาตัว
ประชาชนหรื อเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ รวมทังเอกสารหลั
้
กฐานตามที่ ธนาคารกาหนดต่อเจ้ าหน้ าที่
ธนาคาร
17. กรณี บญ
ั ชีเงินฝากพื ้นฐาน (Basic Banking Account) ไม่มีรายการเคลื่อนไหว (ฝาก-ถอน) ติดต่อกัน 24 เดือน หรื อผู้ฝากไม่ได้
เป็ นผู้ได้ รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ บตั รสวัสดิการแห่งรัฐ หรื อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมดอายุ ธนาคารมีสทิ ธิเปลีย่ นประเภทผลิตภัณฑ์
จากบัญชีเงินฝากพืน้ ฐาน (Basic Banking Account) เป็ นบัญชีเงินฝากออมทรั พย์ตามปกติของธนาคาร โดยกรณี การเปลี่ยน
ประเภทผลิตภัณฑ์ เนื่องจากบัญชีไม่มีรายการเคลือ่ นไหวติดต่อกัน 24 เดือน ธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ฝู ากทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30
วัน และสาหรับกรณี การเปลี่ยนประเภทผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผู้ฝากไม่ได้ เป็ นผู้ได้ รับสิทธิ ประโยชน์ภายใต้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ธนาคารขอสงวนสิทธ์ ที่จะแจ้ งให้ ผ้ ูฝากทราบ เมื่อธนาคารเปลี่ยนสถานะผลิตภัณ ฑ์ เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยผู้ฝากตกลงยินยอมให้
ธนาคารจ่ายดอกเบี ย้ และเรี ย กเก็ บ ค่าธรรมเนี ย มต่างๆ ตามอัต ราที่ ธนาคารประกาศก าหนดสาหรั บ บัญ ชี เ งิ น ฝากประเภท
ออมทรัพย์ปกติดงั กล่าว
18. กรณีบญ
ั ชียงั คงสถานะเป็ นบัญชีเงินฝากพื ้นฐาน (Basic Banking Account) ธนาคารจะยกเว้ นการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมรักษา
บัญชีเงินฝาก
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19. กรณี ผ้ ูฝากมีการสมัครใช้ บริ การบัตรอิ เล็กทรอนิกส์ ประเภทไม่มีป ระกัน (KTB Shop Smart Classic) หรื อ บัตรเดบิตกรุ งไทย
มาสเตอร์ การ์ ด (Krungthai Mastercard Debit Card) กับบัญ ชีเงินฝากพื ้นฐาน (Basic Banking Account) ธนาคารจะยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ กรณีบตั รเดิมหมดอายุ
20. ผู้ฝากยินยอมให้ ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องกับบัญชีเงินฝากพื ้นฐาน (Basic Banking Account) ในอัตราและหลักเกณฑ์
ที่ธนาคารประกาศกาหนด เว้ นแต่จะได้ รับยกเว้ นตามข้ อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี ้
21. ผู้ฝากยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิ เพิ่มเติม และ/หรื อ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการให้ บริ การของธนาคาร รวมทังหลั
้ กเกณฑ์ อัตรา
ค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ในการใช้ บริ การของธนาคารได้ ตามที่ธนาคารจะเห็นสมควร โดยธนาคารจะปิ ดประกาศ
ให้ ผ้ ูฝากทราบในที่ เปิ ดเผย ณ สานัก งานใหญ่ แ ละสานักงานสาขาของธนาคารแต่ละแห่งที่ ให้ บ ริ ก าร และผ่า นทางเว็ บ ไซต์
(Website) ของธนาคาร (krungthai.com) ทังนี
้ ้ กรณีการแก้ ไข และ/หรื อเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการใช้ บริ การของ
ผู้ฝากสาคัญ ธนาคารอาจแจ้ งผู้ฝากเงิ นทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน ก่อ นด าเนิ นการผ่านช่อ งทางอื่ นเพิ่ มเติม ตามความ
เหมาะสม เช่น SMS หรื อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็ นต้ น
22. เอกสารหรื อหนังสือใดของธนาคารที่สง่ ไปยังที่อยู่ หรื อสถานที่ทางาน หรื อสถานที่ติดต่อได้ หรื อ ทาง e-mail address หรื อ ทาง
หมายเลขโทรศัพท์ ซึง่ ระบุไว้ ในคาขอเปิ ดบัญชี หรื อที่ผ้ ฝู ากได้ แจ้ งไว้ กบั ธนาคาร ผู้ฝากยินยอมให้ ถือว่าธนาคารได้ สง่ ให้ เรี ยบร้ อย
และโดยชอบแล้ ว
23. เมื่อธนาคารทราบว่าผู้ฝากถึงแก่กรรม ธนาคารจะระงับการจ่ายเงินของผู้ฝากทันที ผู้รับมรดกหรื อผู้จดั การมรดกของผู้ฝากมีสทิ ธิที่
จะรับเงินฝากคืน โดยนาสมุดคู่ฝากหรื อใบรับฝากและหลักฐานต่างๆ ที่ธนาคารต้ องการ มาพิสจู น์ จนเป็ นที่พอใจแก่ธนาคาร
ธนาคารจึงจะพิจารณาจ่ายเงินคืนให้
24. ในกรณีที่ผ้ ฝู ากมีหนี ้สินใดๆ ค้ างชาระอยู่กบั ธนาคาร ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ ธนาคารหัก เงินฝากจากบัญชีเงินฝากของผู้ฝากไม่ว่า
ทังหมดหรื
้
อบางส่วน เพื่อชาระหนี ้ที่ผ้ ฝู ากค้ างชาระอยูก่ บั ธนาคารได้ ทนั ที
25. กรณีที่ผ้ ฝู ากเปิ ดบัญชีเงินฝากโดยใช้ ชื่อตนเองเป็ นเจ้ าของบัญชีแต่เพียงผู้เดียว แม้ ว่าเงื่อนไขการสัง่ จ่ายจะระบุว่ามีอานาจสัง่ จ่า ย
แต่เพียงผู้เดียวหรื อสัง่ จ่ายร่ วมกับบุคคลอื่นหรื อคนหนึ่งคนใดมีอานาจสัง่ จ่ายหรื อ เงื่อนไขการสัง่ จ่ายอื่นๆ ก็ตาม ผู้ฝากตกลง
ยินยอมให้ ธนาคารถือว่าสิทธิเรี ยกร้ องเงินในบัญชีเงินฝากนันเป็
้ นสิทธิของผู้ฝากซึง่ เป็ นเจ้ าของบัญชีแต่เพียงผู้เดียว
26. ในกรณีที่มีกฎหมาย ประกาศ หรื อระเบียบของทางราชการ กาหนดให้ ธนาคารต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล หรื อธุรกรรมการเงินของผู้ฝาก
หรื อลูกค้ าของผู้ฝากรายหนึ่งรายใด หรื อหลายรายต่อเจ้ าหน้ าที่หรื อหน่วยงานของรั ฐ เมื่อธนาคารได้ รับการร้ องขอ ผู้ฝากตกลง
ยินยอมให้ ธนาคารเปิ ดเผยข้ อมูล และ/หรื อจัดทารายการเกี่ยวกับการทาธุรกรรมทางการเงินของผู้ฝากต่อเจ้ าหน้ าที่หรื อหน่วยงาน
ของรัฐได้ ทกุ ประการ
27. ผู้ฝากตกลงที่จะไม่นาบัญชีเงินฝากไปก่อภาระผูกพันใดๆ กับบุคคล หรื อนิติบคุ คล หรื อสถาบันการเงินอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัด
เพียงการโอนสิทธิเรี ยกร้ องในบัญชีเงินฝาก และ/หรื อสิทธิ ในการรับเงินฝาก ไม่ว่าทังจ
้ านวนหรื อบางส่วน เว้ นแต่จะได้ รับความ
ยินยอมเป็ นหนังสือจากธนาคารก่อน
28. ผู้ฝากตกลงว่า ธนาคารมีสทิ ธิระงับการให้ บริ การฝาก และ/หรื อถอนเงินในบัญชีเงินฝาก และ/หรื อปิ ดบัญชีเงินฝากของผู้ฝากเมือ่ ใด
ก็ได้ หากธนาคารเห็นว่าบัญชีเงินฝากใดมีเหตุอนั ควรสงสัยได้ ว่าบัญชีเงินฝากหรื อธุรกรรมทางการเงินของผู้ฝาก หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง
กับ ผู้ฝาก หรื อลูกค้ าของผู้ฝากรายใดรายหนึ่ง เป็ นบัญ ชี หรื อมี ธุรกรรมทางการเงิ นที่เกี่ ยวข้ องกับการดาเนิน การที่ ทุจริ ต หรื อ
ผิดกฎหมาย หรื อถูกใช้ ในกิจกรรมที่ไม่ถกู ต้ องตามกฎหมาย ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงธุรกรรมที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน หรื อการ
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29.

30.
31.

32.
33.

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย โดยผู้ฝากตกลงจะไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายใด ๆ จากธนาคารสาหรับการดาเนินการในกรณี
ดังกล่าวทังสิ
้ ้น
ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ ธนาคารส่งและ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูล ส่วนบุคคล ข้ อมูลทางการเงิน และ/หรื อข้ อมูลใดๆ ของผู้ฝากที่ได้ ให้ ไว้
หรื อมีอยูก่ บั ธนาคาร หรื อที่ธนาคารได้ รับหรื อเข้ าถึงได้ จากแหล่งอื่น หรื อข้ อมูลอื่นใดตามที่หน่วยงานหรื อคณะกรรมการที่มีอานาจ
ตามกฎหมายประกาศกาหนด ให้ แก่หน่วยงาน/องค์กร/หน่วยงานราชการ และ/หรื อนิติบุคคลใดๆ ที่ธนาคารเป็ นคู่สญ
ั ญาหรื อมี
ความสัมพันธ์ ด้วย โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการให้ บริ การของธนาคาร เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การปรับปรุ งบริ การหรื อ
ผลิต ภัณ ฑ์ ต่างๆ ของธนาคาร การที่ ธนาคารจ้ า งหรื อ มอบหมายให้ บุค คลอื่ น ด าเนิ น การแทน (เช่ น งานเกี่ ย วกับ เทคโนโลยี
สารสนเทศงานติดต่อสื่อสารงานติดตามทวงถาม เป็ นต้ น) ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่ว น โดยผู้ฝากรับทราบว่า ผู้ฝากสามารถติดต่อ
ธนาคารผ่านช่องทาง Call Center โทร. 0-2111-1111 หรื อสาขาของธนาคาร ทังนี
้ ้ ช่องทางติดต่อธนาคารอาจมีการเปลีย่ นแปลง
เพิ่มขึ ้น หรื อลดลงได้ ในอนาคต โดยธนาคารจะได้ แจ้ งให้ ทราบทาง Website ของธนาคาร ทังนี
้ ้ เมื่อผู้ฝากให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของ
บุคคลอื่นใดนอกจากของผู้ฝากเองแก่ธนาคาร ผู้ฝากรับรองและรับประกันว่า (ก) ได้ ตรวจสอบความถูกต้ องและความสมบูรณ์ของ
ข้ อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ ผ้ ฝู ากให้ แก่ธนาคาร และจะแจ้ งธนาคารหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้ อมูลส่วนบุคคลของ
บุคคลอื่นที่ได้ ให้ ไว้ (หากมี) (ข) ผู้ฝากได้ รับความยินยอมหรื อสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นสาหรับการเก็บรวบรวม ใช้
เปิ ดเผย และ/หรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายที่ใช้ บงั คับ (ค) ผู้ฝากได้ แจ้ งนโยบายความเป็ นส่วนตัวของ
ธนาคารที่เกี่ยวข้ องแก่บคุ คลอื่นดังกล่าวแล้ ว และ (ง) ธนาคารสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลตาม
วัต ถุป ระสงค์ ที่ ก าหนดไว้ ในนโยบายความเป็ นส่วนตัว ของธนาคารที่ เกี่ ย วข้ อ ง ซึ่ง อาจมี ก ารแก้ ไขเป็ นครั ง้ คราว ซึ่ งรวมถึ ง
วัตถุประสงค์ทงหมดที
ั้
่กาหนดไว้ ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี ้
ผู้ฝากรั บ ทราบว่า การรั บจ้ า งเปิ ดบัญ ชี การซือ้ ขายบัญ ชี หรื อ การยิน ยอมให้ ผ้ ูอื่น ใช้ บัญ ชี ในการกระทาความผิด มี โทษตาม
กฎหมาย
ผู้ฝากตกลงยินยอมผูกพัน และปฏิบตั ิตามข้ อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ ระบุในข้ อตกลงฉบับนี ้ ระเบียบ และวิธีปฏิบตั ิตามที่
ธนาคารได้ กาหนดไว้ ทัง้ ที่มีอยู่แล้ วในขณะนี ้ และ/หรื อที่จะมีต่อไปในภายหน้ าทุกประการ ทัง้ นี ้ ตามที่ธนาคารแจ้ งให้ ท ราบ
ล่วงหน้ าตามช่องทางที่ธนาคารกาหนด
ผู้ฝากรับทราบข้ อความตามข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การเงินฝากพืน้ ฐาน (Basic Banking Account) ฉบับนีท้ งั ้ หมดแล้ ว
เห็นว่าเป็ นไปตามความประสงค์ของผู้ฝากทุกประการ
ผู้ฝากตกลงยินยอมเสียค่าบริ การค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายใดๆ ในการเปิ ดบัญชีเงินฝาก และ/หรื อการใช้ บริ การดังกล่าวตามที่
ธนาคารกาหนดไว้ ในขณะนี ้ และ/หรื อตามที่ธนาคารได้ มีการประกาศแก้ ไข เปลี่ยนแปลง ในภายหน้ าทุกประการ รวมทังให้
้ ถือว่า
ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การต่างๆ ดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของใบคาขอเปิ ดบัญชีเงินฝากด้ วย โดยหากผู้ฝากไม่ปฏิบตั ิตาม
ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การและ/หรื อคาเตือนไม่วา่ ข้ อหนึง่ ข้ อใดจนเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร และ/หรื อบุคคล
ใดๆ ผู้ฝากตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้นดังกล่าวในทันทีที่ธนาคารเรี ยกร้ อง และในกรณีที่มีความบกพร่ อง
ผิดพลาดเกิดขึ ้นไม่ว่าความบกพร่ องผิดพลาดนันจะเกิ
้
ดขึ ้นด้ วยเหตุใดก็ตาม ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิทกุ ประการใน
การแก้ ไขความบกพร่องผิดพลาดให้ ถกู ต้ องตามความเป็ นจริ ง ซึง่ รวมถึงยินยอมให้ ธนาคารหักเงิน และ/หรื อโอนเงินจากบัญชีตา่ งๆ
ของผู้ฝากที่มีอยูก่ บั ธนาคาร โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ฝากอีกแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ฝู ากทราบถึงการ
หักเงินและ/หรื อโอนเงินดังกล่าว
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34. ผู้ฝากรับ รองว่าข้ อมูลที่ ระบุไว้ ในใบคาขอเปิ ดบัญ ชี เงิ นฝาก และเอกสารประกอบอื่นใดที่ได้ ให้ ไว้ แก่ ธนาคาร มีความถู กต้ อ ง
ครบถ้ วน และเป็ นความจริ งทุกประการ
35. ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ ธนาคารตรวจสอบและหรื อสืบค้ นข้ อมูลทะเบียนประวัติราษฎรและ/หรื อภาพใบหน้ าของผู้ฝากจากส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้ อง รวมทังติ
้ ดต่อ สอบถามข้ อมูลบางประการ หรื อ ทังหมดของผู
้
้ ฝากจากบุคคลหรื อนิติบุคคลใดก็ได้ ในกรณี ที่
จาเป็ นและ/หรื อในกรณีที่ธนาคารเห็นสมควร
36. ผู้ฝากยินยอมให้ ธนาคารแก้ ไขปรับปรุ งเพิ่มเติมข้ อมูลเดิมของธนาคารให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนเป็ นปั จจุบนั ตังแต่
้ วนั ที่ทาใบคาขอเปิ ด
บัญชีเงินฝาก และเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการทุจริ ตจากกลุม่ มิจฉาชีพ
37. ผู้ฝากยินยอมให้ ธนาคารนาเสนอข่าวสาร และ/หรื อข้ อมูลผลิตภัณฑ์ และ/หรื อบริ การของธนาคารให้ ผ้ ฝู ากทราบ ซึ่งรวมถึงการส่ง
หรื อแจ้ งผ่านระบบ SMS และ/หรื อระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทัง้ นี ้ ผู้ฝากอาจปฎิเสธการรับข่าวสาร และ/หรื อข้ อมูลผลิตภัณ ฑ์
และ/หรื อบริ การของธนาคารได้ โดยการแจ้ งความประสงค์ผ่านช่องทางที่ธนาคารกาหนด เช่น Call Center โทร. 0-2111-1111
หรื อสาขาของธนาคาร เป็ นต้ น

ข้ อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมสาหรับบริการ PromptPay International (เฉพาะผลิตภัณฑ์ เงินฝากกระแสรายวัน, ผลิตภัณฑ์ เงิน
ฝากออมทรัพย์ , ผลิตภัณฑ์ เงินฝาก Krungthai NEXT Savings และ เงินฝากพืน้ ฐาน (Basic Banking Account))
บมจ. ธนาคารกรุ งไทย (“ธนาคาร”) จะให้ บริ การสาหรับ PromptPay International ซึ่งเป็ นบริ การรับเงินโอนจากหรื อโอนเงินไปยัง
ต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระยะเวลา และวิธีการ รวมทัง้ อัตราค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกาหนด รวมทัง้ ลูกค้ า/ผู้ฝากใน
ฐานะผู้ขอใช้ บริ การ (“ผู้ขอใช้ บริ การ”) ยังตกลงตามข้ อตกลงและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ดงั ต่อไปนี ้ด้ วย
1. การใช้ บริ การรับเงินโอนจากต่างประเทศของผู้ขอใช้ บริ การ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารดาเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี และ/หรื อข้ อมูลอื่นใดของผู้ขอใช้ บริ การไปยังผู้โอนเงินและผู้ให้ บริ การโอนเงินในต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและ/หรื อกฎเกณฑ์ใดๆ ที่มีผลบังคับใช้ กบั ผู้ให้ บริ การโอนเงินและเพื่อการตรวจสอบในความถูกต้ องในการทาธุรกรรม
2. การใช้ บริ การโอนเงินไปต่างประเทศของผู้ขอใช้ บริ การ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารดาเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลชื่อบัญชี เลขที่บญ
ั ชี
และ/หรื อข้ อมูลอื่นใดของผู้ขอใช้ บริ การไปยังผู้รับเงินโอนและผู้ให้ บริ การรับเงินโอนในต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและ/หรื อกฎเกณฑ์ใดๆ ที่มีผลบังคับใช้ กับผู้ให้ บริ การรับเงินโอนและเพื่อการตรวจสอบในความถูกต้ องในการทา
ธุรกรรม
ทัง้ นี ้ ในการโอนเงิ น ไปต่ า งประเทศ ผู้ข อใช้ บ ริ ก ารตกลงและยอมรั บ ว่า ผู้ข อใช้ บ ริ ก ารจะโอนเงิ น ไปต่ า งประเทศตามสกุล เงิ น
ต่างประเทศตามที่ธนาคารกาหนด และหากจะต้ องแลกเปลี่ยนจากเงินสกุลบาทเป็ นเงิน สกุลต่างประเทศเพื่อการโอนไปต่างประเทศ
ดังกล่าว ผู้ขอใช้ บริ การตกลงจะแลกเปลี่ยนเงินดังกล่าวโดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตามที่ธนาคารกาหนด และให้ ถือว่าข้ อ ตกลงและ
เงื่อนไขนี ้เป็ นส่วนหนึ่งของข้ อตกลงและเงื่อนไขของการใช้ บริ การเงินฝากออมทรัพย์และ/หรื อกระแสรายวันและ/หรื อ ผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การอื่นที่เกี่ยวข้ องที่ผ้ ขู อใช้ บริ การมีอยู่กบั ธนาคารด้ วย นอกจากนี ้ ผู้ ขอใช้ บริ การตกลงว่า ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ การมีสญ
ั ชาติไทย ผู้
ขอใช้ บริ การจะไม่โอนเงินจากประเทศไทยเข้ าบัญชีเงินฝากของตนเองที่เปิ ดไว้ ในต่างประเทศ
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