
ขอ้มลูปรับปรุง ณ วนัที ่23 เม.ย. 2565

หวัขอ้ผลติภณัฑ์ รายละเอยีดผลติภณัฑ์

ชือ่ผลติภณัฑ์ เงนิฝาก Krungthai NEXT Savings

ประเภทผลติภณัฑ์ เงนิฝากออมทรัพยแ์บบไมม่สีมดุคูฝ่าก

จ านวนเงนิเปิดบญัชขี ัน้ต า่และสงูสดุ
- กรณีเปิดบัญชผีา่นชอ่งทาง Krungthai NEXT    0 บาท

- กรณีเปิดบัญชผีา่นทกุชอ่งทางของธนาคาร ยกเวน้ Krungthai NEXT   500 บาท

อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี (%) *
0.00 - 1.50 % ตอ่ปี ตามเงือ่นไขการฝากทีธ่นาคารก าหนด

(อตัราดอกเบีย้ ณ วนัที ่7 กรกฎาคม 2563 ทัง้นี้ อาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยสามารถเรยีกดขูอ้มลูอตัรา

ดอกเบีย้ปัจจบุันไดท้ี ่krungthai.com)

รายละเอยีดอตัราดอกเบีย้ 
 1. กรณีเปิดบญัชผีา่นช่องทาง Krungthai NEXT ต ัง้แตว่นัที ่7 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป

อตัราดอกเบีย้บคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย

      - เงนิฝากสว่นทีไ่มเ่กนิ 1 ลา้นบาท เทา่กบั 1.50 % ตอ่ปี

      - เงนิฝากสว่นทีเ่กนิ 1 ลา้นบาทขึน้ไป เทา่กบั 0.50 % ตอ่ปี

2. กรณีบญัชทีีเ่ปิดผา่นทุกช่องทางของธนาคาร ยกเวน้ Krungthai NEXT หรอื บญัชทีีเ่ปิด

กอ่นวนัที ่7 กรกฎาคม 2563

 2.1 อตัราดอกเบีย้บคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย เทา่กบั 0.50 % ตอ่ปี

 2.2 อตัราดอกเบีย้บคุคลชาวตา่งชาต ิเทา่กบั 0.00 % ตอ่ปี

ตวัอยา่งการค านวณดอกเบีย้

 - ตวัอยา่งการค านวณดอกเบีย้ กรณีลกูคา้เปิดบญัชใีหมผ่า่นช่องทาง Krungthai NEXT

ธนาคารจะค านวณดอกเบีย้จากยอดเงนิฝากคงเหลอื ณ สิน้วนัทกุวนั โดยจ านวนวนัตอ่ปีทีใ่ชใ้นการ

ค านวณใชจ้ านวนวนัตามปีปฏทินิ โดยมสีตูรการค านวณดอกเบีย้ดงันี้

ตวัอยา่งการค านวณดอกเบีย้ กรณีลกูคา้บคุคลธรรมดา สญัชาตไิทย เปิดบัญชผีา่นชอ่งทาง 

Krungthai NEXT ในวนัที ่7 ก.ค. 2563 และมยีอดเงนิคงเหลอื ณ สิน้วนั 1,600,000 บาท จะไดรั้บ

ดอกเบีย้ ณ สิน้วนั (จ านวน 1 วนั) ดงันี้

 - ตวัอยา่งการค านวณดอกเบีย้ กรณีลกูคา้เปิดบญัชผีา่นทุกช่องทาง ยกเวน้ Krungthai 

NEXT

ตวัอยา่งการค านวณดอกเบีย้ กรณีลกูคา้บคุคลธรรมดา เปิดบัญชผีา่นชอ่งทางสาขา ในวนัที ่7 ก.ค. 

2563 และมยีอดเงนิคงเหลอื ณ สิน้วนั 1,600,000 บาท จะไดรั้บดอกเบีย้ ณ สิน้วนั (จ านวน 1 วนั) 

ดงันี้

ระยะเวลาจา่ยดอกเบีย้ ธนาคารจา่ยดอกเบีย้ปีละ 2 ครัง้ (มถินุายน และ ธันวาคม)

เง ือ่นไขหลกั  - ผูฝ้ากตอ้งเป็นบคุคลธรรมดา อายตุัง้แต ่15 ปีขึน้ไป

 - ผูฝ้ากตอ้งม ีE-Mail Address และสมัครใชบ้รกิาร Krungthai NEXT เพือ่ใชใ้นการท าธรุกรรม

ทางการเงนิ

 - ชือ่บัญชแีละเงือ่นไขการสั่งจา่ยตอ้งเป็นบคุคลคนเดยีว

 - จ ากดัจ านวนการเปิดบัญชผีา่นชอ่งทาง Krungthai NEXT Application สงูสดุไมเ่กนิ 1 บัญชตีอ่ผู ้

ฝาก 1 ทา่น

เอกสารขอ้มลูส าคญัของผลติภณัฑ ์(Sales Sheet)

 เงนิฝาก Krungthai NEXT Savings



หวัขอ้ผลติภณัฑ์ รายละเอยีดผลติภณัฑ์

เง ือ่นไขหลกั
- กรณีผูฝ้ากมบีัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์Krungthai NEXT Savings ซึง่เปิดบัญชผีา่นชอ่งทาง 

Krungthai NEXT Application กอ่นวนัที ่25 สงิหาคม 2564 มากกวา่ 1 บัญช ีธนาคารของสงวนสทิธิ์

ไมส่ามารถเปิดบัญชผีา่นชอ่งทางดงักลา่วไดเ้พิม่เตมิ โดยผูฝ้าก ยังคงไดรั้บอตัราดอกเบีย้ตามอตัราที่

ระบใุนประกาศอตัราดอกเบีย้เงนิฝากของธนาคาร ทัง้นี้ หากผูฝ้ากมคีวามประสงคจ์ะเปิดบัญชมีากกวา่

จ านวนทีก่ าหนดดงักลา่วสามารถตดิตอ่ขอเปิดบัญชไีดเ้พิม่เตมิ ณ สาขาธนาคารกรุงไทยทกุแหง่

เง ือ่นไขการฝาก/ถอน/โอน สทิธปิระโยชน์

และเง ือ่นไขอืน่

 - ลกูคา้รายใหม ่(ซึง่ไมเ่คยสมัครใชผ้ลติภัณฑห์รอืบรกิารของธนาคารมากอ่น) ทีเ่ปิดบัญชเีงนิฝาก

ผา่นชอ่งทาง Krungthai NEXT โดยการเลอืกวธิกีารยนืยันตวัตนผา่น บรกิาร Digital ID (NDID) 

สามารถเลอืกสาขาเจา้ของบัญชไีดด้ว้ยตนเองตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และสาขาตามทีธ่นาคารก าหนด

 และผูฝ้ากจะสามารถท าธรุกรรมไดเ้ฉพาะการถอนเงนิ/การโอนเงนิ/ช าระบลิผา่นชอ่งทาง Krungthai

 NEXT ภายในวงเงนิ 20,000 บาท/รายการ และไมเ่กนิ 100,000 บาท/วนั เทา่นัน้ หากผูฝ้าก

ประสงคท์ าธรุกรรมไดเ้กนิกวา่วงเงนิและ/หรอืใชบ้รกิารหรอืสมัครผลติภัณฑอ์ืน่ของธนาคาร ผูฝ้าก

ตอ้งตดิตอ่สาขาของธนาคารเพือ่ท าการยนืยันตวัตนตามขัน้ตอน และหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขตามที่

ธนาคารก าหนด ทัง้นี้ ผูฝ้ากทีเ่ปิดบัญชกีอ่นวนัที ่23 เมษายน 2565 ธนาคารมสีทิธจิะเปลีย่นแปลง

สาขาเจา้ของบัญชขีองผูฝ้ากเป็นสาขาทีผู่ฝ้ากยนืยันตวัตนได ้ ส าหรับผูฝ้ากทีเ่ปิดบัญชตีัง้แตว่นัที ่23 

เมษายน 2565 เป็นตน้ไป สาขาเจา้ของบัญชขีองผูฝ้ากจะเป็นสาขาทีผู่ฝ้ากเลอืกดว้ยตนเองจาก

ขัน้ตอนการเปิดบัญชเีงนิฝากผา่นชอ่งทาง Krungthai NEXT

 - ผูฝ้ากทีเ่ปิดบัญชผีา่นชอ่งทาง Krungthai NEXT หากผูฝ้ากมคีวามประสงคจ์ะท าธรุกรรม/บรกิาร

ผา่นชอ่งทางสาขาของธนาคาร   ผูฝ้ากตอ้งตดิตอ่สาขาเจา้ของบัญชตีามทีร่ะบใุนขณะเปิดบัญชผีา่น

ชอ่งทาง Krungthai NEXT เพือ่ท าการยนืยันตวัตนตามขัน้ตอน และหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขตามที่

ธนาคารก าหนด รวมทัง้ใหต้วัอยา่งลายมอืชือ่ส าหรับอา้งองิในการท าธรุกรรม/บรกิารตอ่ไป

 - กรณีเปิดบัญชผีา่นชอ่งทาง Krungthai NEXT เป็นจ านวนเงนิศนูยบ์าท หากผูฝ้ากไมท่ ารายการ

เคลือ่นไหว (ฝาก-ถอน) ภายในระยะเวลา 45 วนั นับตัง้แตว่นัทีเ่ปิดบัญชเีงนิฝาก ธนาคารขอสงวน

สทิธิใ์นการปิดบัญชดีงักลา่ว โดยจะมจีดหมายอเิล็กทรอนกิสแ์จง้ใหผู้ฝ้ากทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 

7 วนั ทาง E - Mail Address ทีใ่หไ้วก้บัธนาคาร

 - การปิดบัญชเีงนิฝากภายในระยะเวลา 30 วนั คา่ธรรมเนยีมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

คา่รกัษาบญัชี
กรณียอดคงเหลอืต า่กวา่ 2,000 บาท และไมม่กีารเคลือ่นไหว 1 ปี จะคดิคา่รักษาบัญชเีดอืนละ 

50 บาท และเมือ่ยอดคงเหลอืในบัญชเีป็น 0 ธนาคารจะปิดบัญชอีตัโนมัติ

ช่องทางการเปิดบญัชี ทกุชอ่งทางการเปิดบัญชขีองธนาคาร

ช่องทางในการตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร
ทา่นสามารถตดิตอ่ได ้ณ ทีท่ าการสาขาของธนาคารท่ัวประเทศหรอืเขา้ไปดรูายละเอยีดผลติภัณฑ์

เพิม่เตมิไดท้ีเ่ว็บไซต ์ krungthai.com หรอื ตดิตอ่สอบถามรายละเอยีดเบือ้งตน้ จากศนูยล์กูคา้

สมัพันธธ์นาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1111  

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

 - ชอ่งทางอืน่ๆผา่น Facebook / Twitter / Youtube / LINE / Instargram 

                                                    : โดยพมิพค์ าวา่ “Krungthai Care”             

ขอ้ควรระวงั

 - ผูฝ้ากทีเ่ปิดบัญชผีา่นชอ่งทาง Krungthai NEXT หากผูฝ้ากมคีวามประสงคจ์ะท าธรุกรรม/บรกิาร

ผา่นชอ่งทางสาขาของธนาคาร   ผูฝ้ากตอ้งตดิตอ่สาขาเจา้ของบัญชตีามทีร่ะบใุนขณะเปิดบัญชผีา่น

ชอ่งทาง Krungthai NEXT เพือ่ท าการยนืยันตวัตนตามขัน้ตอน และหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขตามที่

ธนาคารก าหนด รวมทัง้ใหต้วัอยา่งลายมอืชือ่ส าหรับอา้งองิในการท าธรุกรรม/บรกิารตอ่ไป

 - กรณีเปิดบัญชผีา่นชอ่งทาง Krungthai NEXT เป็นจ านวนเงนิศนูยบ์าท หากผูฝ้ากไมท่ ารายการ

เคลือ่นไหว (ฝาก-ถอน) ภายในระยะเวลา 45 วนั นับตัง้แตว่นัทีเ่ปิดบัญชเีงนิฝาก ธนาคารขอสงวน

สทิธิใ์นการปิดบัญชดีงักลา่ว โดยจะมจีดหมายอเิล็กทรอนกิสแ์จง้ใหผู้ฝ้ากทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 

7 วนั ทาง E - Mail Address ทีใ่หไ้วก้บัธนาคาร

 - การปิดบัญชภีายในระยะเวลา 30 วนั คา่ธรรมเนยีมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

 - มกีารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ เชน่เดยีวกบับัญชเีงนิฝากออมทรัพยป์กต ิเชน่ คา่ธรรมเนยีมการ

ฝาก/ถอน/โอน ขา้มเขตส านักหกับัญช ีทา่นสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่krungthai.com

การแจง้เปลีย่นแปลง เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร

 หรอืการแจง้เตอืนทีส่ าคญัตา่ง ๆ

 - หากขอ้มลูรายละเอยีดในการตดิตอ่ของทา่นมกีารเปลีย่นแปลง กรุณาแจง้ใหท้างธนาคารทราบทันที

 ณ ทีท่ าการสาขาทีท่า่นใชบ้รกิารอยู่ เพือ่ใหก้ารสือ่สารขอ้มลูระหวา่งทา่นกบัธนาคารเป็นไปดว้ยความ

รวดเร็ว

 - ในกรณีมกีารเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีมทีเ่กีย่วขอ้งกบับัญชเีงนิฝาก และท าใหล้กูคา้เสยีประโยชน ์

ธนาคารจะท าการแจง้ใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั

 - เงนิฝากนี้ไดรั้บความคุม้ครองจากสถาบันคุม้ครองเงนิฝากตามจ านวนทีก่ าหนดไวใ้นกฏหมาย 

โดยในปัจจบุันลกูคา้ตอ่รายจะไดรั้บความคุม้ครองสงูสดุ ไมเ่กนิ 1 ลา้นบาท ตัง้แต ่11 ส.ค. 2564 

เป็นตน้ไป

 - สทิธใินการไดรั้บการยกเวน้ภาษี ณ ทีจ่า่ยดอกเบีย้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่รมสรรพากรก าหนด

* อตัราดอกเบีย้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร


