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ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษี

1.

ทุกครั้งที่เปิดบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากต้องแสดงเอกสารแสดงตนตามที่ธนาคารกาหนดให้ครบถ้วน และให้ข้อมูลหรือกรอก
รายการในคาขอเปิดบัญชีเงินฝาก ระบุเงื่อนไขการลงนามสั่งจ่ายและให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้กับธนาคาร โดยผู้ฝาก
จะต้องไม่ใช้นามแฝง หรือปกปิดชื่อจริงในการเปิดบัญชีเงินฝาก

2.

ผู้ฝากต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย จานวนเงินเปิดบัญชีเป็นจานวนเงินตามที่ธนาคารกาหนดในแต่ละระยะเวลา
ฝาก ส่วนการฝากครั้งต่อๆไป จะต้องฝากติดต่อกันทุกเดือนๆละ 1 ครั้ง เป็นจานวนเงินเท่ากับจานวนเงินที่เปิดบัญชีครั้ง
แรกตามระยะเวลาที่ธนาคารกาหนด ซึ่งผู้ฝากจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับดอกเบี้ยเงินฝากเมื่อปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกาหนด และผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษี ได้
เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น

3.

ธนาคารจะมอบสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝาก ผู้ฝากจะโอนเปลี่ยนมือ แก้ไข หรือฉีกแผ่นใดแผ่นหนึ่งไม่ได้และต้องเก็บรักษา
ไว้ในที่ปลอดภัยมิให้สูญหายหรือตกไปอยู่ในความครอบครองของผู้อื่น โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ฝาก ถ้าชารุดหรือสูญ
หายจะต้องรีบแจ้งให้ธนาคารทราบโดยแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่ Krungthai Contact Centerโทร. 0-2111-1111

4.

ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา ระยะเวลา และวิธีการที่ธนาคารประกาศกาหนดไว้ในแต่ละขณะ รวมทั้ง
ยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากได้ โดยธนาคารจะปิดประกาศการกาหนดหรือเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ยไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของธนาคารแต่ละแห่งที่ให้บริการ และผ่านทาง
เว็บไซต์ (Website) ของธนาคาร (krungthai.com) ทั้งนี้ กรณีการแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบ
ต่ อ การใช้ บ ริ ก ารของผู้ ฝ ากอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ธนาคารอาจแจ้ ง ผู้ ฝ ากเงิ น ทราบผ่ า นช่ อ งทางอื่ น เพิ่ ม เติ ม ตามความ
เหมาะสม เช่น SMS หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็นต้น และเมื่อธนาคารประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ดังกล่าวแล้ว ผู้ฝากตกลงให้ถืออัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารประกาศเปลี่ยนแปลงใช้บังคับกับเงินฝากของผู้ฝากที่ได้ฝากไว้
ทั น ที แ ละยอมรั บ ดอกเบี้ ย ตามอั ต ราที่ เ ปลี่ ย นแปลงนั้ น ทั้ ง นี้ โ ดยไม่ ต้ อ งน าสมุ ด คู่ ฝ ากมาให้ ธ นาคารจดแจ้ ง การ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยอีก

5.

การเปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว ลายมื อ ชื่ อ ที่ อ ยู่ หรื อ เงื่ อ นไข ต้ อ งแจ้ งให้ ธ นาคารทราบเป็ นลายลั กษณ์ อั กษรตาม
แบบฟอร์มที่ธนาคารกาหนด พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและตัวอย่างลายมือชื่อ ที่อยู่ หรือเงื่อนไข ที่ต้องการ
เปลี่ยนแปลง

6.

การเขียนข้อความต่างๆ ลงในเอกสารเกี่ยวกับการฝากหรือถอนเงินนั้น ผู้ฝากจะต้องเขียนด้วยปากกาหรือหมึกที่ลบออก
ไม่ได้ด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม มิฉะนั้นธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

7.

การฝากเงิน ผู้ฝากจะต้องฝากติดต่อกันทุกเดือนๆละ 1 ครั้ง โดยสามารถฝากได้ทุกวันในเวลาทาการของธนาคาร หรือ
ภายในเวลาทาการของแต่ละช่องทางที่นาฝากภายในเดือนนั้นๆ ทั้งนี้ กรณีนาฝากผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น
ATM, KTB netbank, Krungthai NEXT เป็ นต้ น ผู้ ฝากต้ อ งนาฝากภายในเวลาท าการของแต่ ล ะช่ องทางนั้ น (ก่ อ น
เวลา23.00 น.) หากนาฝากหลังระยะเวลาทาการ ธนาคารจะรับไว้เพื่อนาฝากภายในวันถัดไป ซึ่งหากทารายการในวัน
สุดท้ายของเดือน จะมีผลให้ผู้ฝากขาดการฝากในเดือนนั้นๆ และหากขาดการฝากเกินกว่า 2 ครั้ง จะถือว่าผิดเงื่อนไข
การฝากเงินกับธนาคารตามที่กาหนดไว้ในข้อ 8.

8.

กรณีที่ผู้ฝากขาดการฝากหรือฝากไม่ครบจานวนที่กาหนดหรือฝากผิดเงื่อนไขไม่ว่ากรณีใดๆ ทุกกรณีรวมกันเกิน 2
ครั้ง ผู้ฝากจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับดอกเบี้ยเงินฝากนั้น และธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบีย
้
เงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร เว้นแต่กรณีเป็นการฝากเงินไม่ถึง 3 เดือนตามข้อ 9.
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9.

ในกรณีที่ฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย

10.

ในช่วงระยะเวลาการฝากตามเงื่อนไข ผู้ฝากไม่สามารถถอนเงินฝากดังกล่าวได้ เว้นแต่การปิดบัญชีเท่านั้น และหากผู้
ฝากปิดบัญชีก่อนครบกาหนดจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับดอกเบี้ยเงินฝากนั้น และธนาคารจะปรับอัตรา
ดอกเบี้ยให้เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร เว้นแต่กรณีเป็นการฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน
ตามข้อ 9.

11.

สาหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับดอกเบี้ยเงิ นฝากที่ ได้รับจากการฝากเงินออมรายเดื อ น
ปลอดภาษี ให้ถือตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรประกาศกาหนด กรณีผู้ฝากที่นาฝากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธี การ
และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกาหนด ผู้ฝากจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยที่ได้รับ

12.

ทุกครั้งที่ฝากหรือปิดบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากต้องแสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจลงนามของธนาคาร เพื่อลงรายการ
การฝากหรือรายการปิดบัญชี แล้วตรวจสอบจานวนเงินที่นาฝากหรือปิดบัญชี และยอดคงเหลือให้ถูกต้อง ถ้าปรากฏว่า
ผิดพลาดให้แจ้งธนาคารทราบเพื่อแก้ไขทันที

13.

เช็ค ตั๋วแลกเงิน ใบสั่งจ่าย หรือตราสารอื่นที่เปลี่ยนมือได้ ที่นามาฝากธนาคาร ธนาคารจะรับไว้เพื่อเรียกเก็บเท่านั้น
และผู้ฝากจะต้องชาระค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ(ถ้ามี) ตามอัตราที่ธนาคารกาหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเรียกเก็บเงินตามตรา
สารดังกล่าวได้หรือไม่ โดยผู้ฝากจะได้รับผลตอบแทนด้านดอกเบี้ย หรือเป็นผลให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของธนาคารได้
ต่อเมื่อธนาคารเรียกเก็บเรียบร้อยแล้ว ถ้าหากเรียกเก็บเงินไม่ได้ ธนาคารจะยกเลิกรายการรับฝาก และผู้ฝากต้องมา
ขอรับคืนไปภายในระยะเวลาที่ธนาคารกาหนด เพื่อไปดาเนินการเองต่อไป และธนาคารจะถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไข
การฝากหากมิได้มีการทารายการฝากทดแทนภายในเดือน รวมทั้งธนาคารจะไม่รับฝากเช็คที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้
ภายในเดือนเดียวกัน

14.

ยอดเงินคงเหลือในสมุดคู่ฝากยังถือไม่ได้ว่าถูกต้องจนกว่าจะได้ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารแล้ว

15.

กรณีผู้ฝากไม่ได้สมัครใช้บริการเปิดบัญชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษีขึ้นใหม่อัตโนมัติ (Auto Renew) เงินฝากเมื่อ
ครบกาหนดระยะเวลาตามข้อตกลง ธนาคารจะโอนเงินจากบัญชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษีและดอกเบี้ยเข้าบัญชีคู่
โอน (บัญชีเงินฝากประจา 3เดือน, บัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน) ตามที่ผู้ฝากได้แจ้งความประสงค์ไว้ และผู้ฝาก
ยินยอมให้ธนาคารปิดบัญชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษี โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ฝากทราบอีก ทั้งนี้ หากมีเหตุให้ธนาคาร
ไม่สามารถโอนเงินที่ครบกาหนดฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจา 3เดือน, บัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันดังกล่าวได้ ไม่
ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสาหรับยอดเงินฝากนั้นในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ต่าสุดสาหรับ
ลูกค้าบุคคลธรรมดาตามประกาศของธนาคารในแต่ละขณะ และหักภาษี ณ ที่จ่าย

16.

หากธนาคารมีการนาเงินเข้าบัญชีของผู้ฝากไม่ว่าจะโดยวิธีการใดก็ตาม ซึ่งเป็นการนาเข้าผิดบัญชี หรือจานวนเงินไม่
ถู ก ต้ อ ง โดยผู้ ฝากไม่ มี สิ ท ธิ ในเงิ นจ านวนนั้ น ผู้ ฝ ากตกลงยิ น ยอมให้ ธ นาคารหั ก เงิ น จากบั ญ ชี ข องผู้ ฝากได้ ทั นที
อย่างไรก็ตาม ภายหลังการทารายการดังกล่าวแล้วธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบทางโทรศัพท์ และหากเงินในบัญชี
ของผู้ฝากไม่มีให้หัก หรือมีไม่เพียงพอให้หักคืนได้ครบถ้วน ผู้ฝากยินยอมชดใช้เงินจานวนดังกล่าวคืนจนครบถ้วน
ทันทีที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร

17.

ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากในอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารประกาศ

18.

ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการให้บริการของธนาคาร รวมทั้งหลักเกณฑ์
อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย ม และ/หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า ง ๆ ในการใช้ บริ การของธนาคารได้ ต ามที่ ธ นาคารจะเห็ นสมควรโดย
ธนาคารจะประกาศให้ ผู้ ฝ ากทราบในที่ เ ปิ ด เผย ณ ส านั ก งานใหญ่ แ ละส านั ก งานสาขาของธนาคารแต่ ล ะแห่ ง ที่
ให้บริการ และผ่านทางเว็บไซต์ (Website) ของธนาคาร (krungthai.com) ทั้งนี้ กรณีการแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ฝากอย่างมีนัยสาคัญ ธนาคารอาจแจ้งผู้ฝากเงินทราบล่วงหน้าอย่างน้อย
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30 วันก่อนดาเนินการ ผ่านช่องทางอื่นเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เช่น SMS หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
เป็นต้น
19.

เอกสารหรือหนังสือใดของธนาคารที่ส่งไปยังที่อยู่ หรือสถานที่ทางาน หรือสถานที่ติดต่อได้ หรือ ทาง e-mail address
หรือ ทางหมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งระบุไว้ ในคาขอเปิดบัญชี หรือที่ผู้ฝากได้แจ้งไว้กับธนาคาร ผู้ฝากยินยอมให้ถือว่า
ธนาคารได้ส่งให้เรียบร้อยและโดยชอบแล้ว

20.

เมื่อธนาคารทราบว่า ผู้ฝากถึงแก่กรรม ธนาคารจะระงับการจ่ายเงินของผู้ฝากทันที ผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดกของผู้
ฝากมี สิ ท ธิ ที่ จะรับเงิ นฝากคื นโดยนาสมุ ดฝากเงิ นและหลักฐานต่า งๆ ที่ ธ นาคารต้ องการมาพิ สูจ น์ จนเป็ นที่ พ อใจแก่
ธนาคาร ธนาคารจึงจะพิจารณาจ่ายเงินคืนให้ ทั้งนีต
้ ามระเบียบของธนาคาร

21.

สาหรับการเปิดบัญชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษีในนามผู้เยาว์ การลงนามสั่งจ่ายหากผู้เยาว์ลงนามได้ให้ผู้เยาว์และ
ผู้ปกครองเป็นผู้มอ
ี านาจลงนามสั่งจ่ายและปิดบัญชีร่วมกันหรือผู้ปกครองเป็นผู้มีอานาจลงนามสั่งจ่ายและปิดบัญชีเพียง
ผู้เดียว แต่หากผู้เยาว์ไม่สามารถลงนามได้ให้ผู้ปกครองเป็นผู้มีอานาจลงนามสั่งจ่ายและปิดบัญชีเพียงผู้เดียว

22.

กรณี ผู้ ป กครองซึ่ ง เป็ น ผู้ มี อ านาจลงนามสั่ ง จ่ า ยและปิ ด บั ญ ชี เ สี ย ชี วิ ต (ผู้ ป กครองมิ ใ ช่ เ จ้ า ของกรรมสิ ท ธิ์ เจ้ า ของ
กรรมสิทธิ์ คือผู้เยาว์)
ก.

กรณีบิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือมารดาโดยชอบด้วยกฎหมาย คนใดคนหนึ่งเสียชีวิต ให้บิดา
โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายที่ยังมีชีวิตอยู่ เป็นผู้มีอานาจลงนามสั่งจ่าย
และปิดบัญชี หรือลงนามสั่งจ่ายและปิดบัญชีร่วมกับผู้เยาว์ตามเงื่อนไขการสั่งจ่ายและปิดบัญชีเดิ มที่
ให้ไว้

ข.

กรณีผู้ปกครองตามคาสั่งศาลเสียชีวิต หรือผู้ปกครองผู้เยาว์ที่มีชื่อร่วมอยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกับ
ผู้ เ ยาว์ และ/หรื อ เป็ น กรณี ที่ ผู้ เ ยาว์ ไ ม่ มี ทั้ ง บิ ด าโดยชอบด้ ว ยกฎหมาย และมารดาโดยชอบด้ ว ย
กฎหมาย ให้ญาติของผู้เยาว์หรืออัยการร้องขอต่อศาลให้แต่งตั้งผู้ปกครองของผู้เยาว์มาดาเนินการ
กับบัญชีเงินฝากต่อไป หรืออาจรอให้ผู้เยาว์อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ เพื่อให้มาดาเนินการกับบัญชีที่
ตนเองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

23.

กรณีผู้เยาว์ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เสียชีวิต ผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดกของผู้ฝากมีสิทธิที่จะรับเงินฝากคืน โดย นา
สมุดคู่ฝากและหลักฐานต่างๆ ที่ธนาคารต้องการมาพิสูจน์จนเป็นที่พอใจแก่ธนาคาร ธนาคารจึง จะพิจารณาจ่ายเงินคืน
ให้ ทั้งนี้ตามระเบียบของธนาคาร

24.

ในกรณีที่ผู้ฝาก มีหนี้สินใด ๆ ค้างชาระอยู่กับธนาคาร ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินฝากจากบัญชีเงินฝากของ
ผู้ฝาก ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน เพื่อชาระหนี้ที่ผู้ฝากค้างชาระอยู่กับธนาคารได้ทันที

25.

ในกรณีที่มีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบของทางราชการ กาหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผยข้อมูล หรือธุรกรรมการเงิน
ของผู้ฝาก หรือลูกค้าของผู้ฝากรายหนึ่งรายใด หรือหลายรายต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรั ฐ เมื่อธนาคารได้รับ
การร้องขอ ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดทารายการเกี่ยวกับการทาธุรกรรมทางการเงิน
ของผู้ฝากต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐได้ทุกประการ

26.

ผู้ฝากตกลงที่จะไม่นาบัญชีเงินฝากไปก่อภาระผูกพันใดๆ กับบุคคล หรือนิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น ซึ่งรวมถึงแต่
ไม่จากัดเพียงการโอนสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝาก และ/หรือสิทธิในการรับเงินฝาก ไม่ว่าทั้งจานวนหรือบางส่วน เว้น
แต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคารก่อน

27.

ผู้ฝากตกลงว่า ธนาคารมีสิทธิระงับการให้บริการฝาก และ/หรือถอนเงินในบัญชีเงินฝาก และ/หรือปิดบัญชีเงินฝากของ
ผู้ฝากเมื่อใดก็ได้ หากธนาคารเห็นว่าบัญชีเงินฝากใดมีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าบัญชีเงินฝากหรือธุรกรรมทางการเงิน
ของผู้ ฝาก หรื อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บผู้ ฝ าก หรื อ ลู กค้ า ของผู้ ฝากรายใดรายหนึ่ ง เป็ นบั ญ ชี ห รื อ มี ธุ ร กรรมทางการเงิ นที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินการที่ทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือถูกใช้ในกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
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28.

จ ากั ด เพี ยงธุ ร กรรมที่ เกี่ ยวกั บการฟอกเงิ น หรื อ การสนั บสนุ นทางการเงิ นแก่ การก่ อ การร้า ย โดยผู้ ฝากตกลงจะไม่
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารสาหรับการดาเนินการในกรณีดังกล่าวทั้งสิ้น

29.

ในกรณีที่ผู้ฝากได้แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการเปิดบัญชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษีขึ้นใหม่โดยอัตโนมัติ ( Auto
Renew) ให้ถือว่าเอกสารนี้เป็นคาขอใช้บริการ Auto Renew โดยในการขอใช้บริการ Auto Renew ผู้ฝากจะต้อง
สมัครใช้บริการโอนเงินอัตโนมัติระหว่างบัญชี Standing Payment Order (SPO) กับธนาคาร เพื่อการโอนเงินจาก
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่สมัครใช้บริการเข้าฝากในบัญชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษีเป็นประจาทุก
เดือนตามระยะเวลาที่ตกลงไว้กับธนาคาร โดยเมื่อครบกาหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะโอนเงินจากบัญชีเงินออม
รายเดือนปลอดภาษี และดอกเบี้ยเข้าบัญชี คู่โอน (บัญชีเงินฝากประจา 3เดือน , บัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน )
ตามที่ผู้ฝากได้แจ้งความประสงค์ไว้กับธนาคาร ทั้งนี้ ผู้ฝากขอใช้บริการเปิดบัญชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษีขึ้นใหม่
โดยอัตโนมัติ (Auto Renew) ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
29.1

บัญชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษี ที่เปิดขึ้นใหม่โดยอัตโนมัตินี้ จะต้องเป็นบัญชีเงินฝากที่ต่อ เนื่องกับบัญชี
เงินฝากเลขที่เดิมเท่านั้น

29.2

เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการฝากเงินบัญชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษี ผู้ฝากตกลงให้ธนาคารโอนเงินฝาก
พร้อมทั้งดอกเบี้ยของเงินฝากเข้าบัญชี คู่โอน (บัญชีเงินฝากประจา 3เดือน , บัญชีออมทรัพย์หรือกระแส
รายวัน) ตามที่ผู้ฝากได้แจ้งความประสงค์ไว้กับธนาคารทันที และให้ถือว่าผู้ ฝากได้ขอเปิดบัญชี เงินออม
รายเดือนปลอดภาษี ใหม่ กับธนาคาร โดยมี กาหนดระยะเวลาการฝากเท่ากั บบั ญชี เงิ นฝากแบบเดิมโดย
อั ต โนมั ติ รวมทั้ ง ให้ ธ นาคารเริ่ ม ต้ น หั ก เงิ น จากบั ญ ชี ที่ ส มั ค รใช้ บ ริ ก ารโอนเงิ น อั ต โนมั ติ ร ะหว่ า งบั ญ ชี
Standing Payment Order (SPO) และโอนเงินเข้าฝากในบัญชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษีที่เปิดขึ้นใหม่
ต่อไปตามจานวนเงินและจานวนงวดที่ได้ตกลงไว้เดิมทุกเดือน ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการขอใช้บริการ
โอนเงินอัตโนมัติระหว่างบัญชี Standing Payment Order (SPO) เช่นนี้เรื่อยไป จนกว่าธนาคารจะบอก
เลิกการให้บริการ หรือผู้ฝากจะบอกเลิกการใช้บริการ Auto Renew และ บริการโอนเงินอัตโนมัติระหว่าง
บั ญ ชี Standing Payment Order (SPO) ตามเงื่ อ นไขที่ ธ นาคารก าหนด อนึ่ ง กรณี ที่ บั ญ ชี ที่ ส มั ค รใช้
บริการโอนเงินอัตโนมัติระหว่างบัญชี Standing Payment Order (SPO) และ/หรือบัญชีเงินออมรายเดือน
ปลอดภาษี ของผู้ ฝากถู กอายั ด หรื อ เงิ นในบั ญ ชี เ งิ นฝากดั งกล่ าวถู กอายั ด ไม่ ว่ า จ านวนเงิ น ทั้ งหมดหรือ
บางส่วน และไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้ ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิระงับ และ/หรือยกเลิกการให้บริการ
Auto Renew และบริการโอนเงินอัตโนมัติระหว่างบัญชี Standing Payment Order (SPO) ได้ทันที

30.

ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารส่งและ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน และ/หรือข้อมูลใดๆ ของผู้ฝากที่
ได้ให้ไว้หรือ มีอยู่กับธนาคาร หรือที่ธนาคารได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่ น หรือข้อมูลอื่นใดตามที่หน่วยงานหรือ
คณะกรรมการที่มีอานาจตามกฎหมายประกาศกาหนด ให้แก่ หน่วยงาน/องค์กร/หน่วยงานราชการ และ/หรือนิติบุคคล
ใดๆที่ธนาคารเป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการให้บริการของธนาคาร เช่น
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การให้ แ ละ/หรื อ ปรั บ ปรุ ง บริ ก ารหรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ า ง ๆ ของธนาคาร การที่ ธ นาคารจ้ า งหรื อ
มอบหมายให้บุคคลอื่นดาเนินการแทน (เช่น งานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถาม
เป็ น ต้ น ) ไม่ ว่ า ทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว น โดยผู้ ฝ าก รั บ ทราบว่ า ผู้ ฝ ากสามารถติ ด ต่ อ ธนาคารผ่ า นช่ อ งทาง Krungthai
Contact Center โทร. 0-2111-1111 หรื อ สาขาของธนาคาร ทั้ งนี้ ช่อ งทางติ ด ต่ อ ธนาคารอาจมี การเปลี่ ย นแปลง
เพิ่มขึ้น หรือลดลงได้ในอนาคต โดยธนาคารจะได้แจ้งให้ทราบทาง Website ของธนาคาร ทั้งนี้ เมื่อผู้ฝากให้ข้อมูล
ส่วน บุคคลของบุคคลอื่นใดนอกจากของผู้ฝากเองแก่ธนาคาร ผู้ฝากรับรองและรับประกันว่า(ก) ได้ตรวจสอบความ
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ถู กต้ อ งและความสมบู ร ณ์ ข องข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของบุ คคลอื่ นที่ ผู้ฝากให้ แ ก่ ธ นาคาร และจะแจ้ งธนาคารหากมี การ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ได้ให้ไว้ (หากมี) (ข)ผู้ฝากได้รับความยินยอมหรือสามารถอาศัย
ฐานทางกฎหมายอืน
่ สาหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวตามกฎหมาย
ที่ ใช้ บังคั บ (ค) ผู้ ฝากได้ แ จ้ งนโยบายความเป็ นส่วนตั วของธนาคารที่ เกี่ ยวข้ องแก่ บุคคลอื่นดังกล่ าวแล้ ว และ (ง)
ธนาคารสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในนโยบายความ
เป็นส่วนตัวของธนาคารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่กาหนดไว้ ใน
ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้
31.

ผู้ฝากรับทราบว่า การรับจ้างเปิดบัญชี การซื้อขายบัญชี หรือ การยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีในการกระทาความผิด มีโทษ
ตามกฎหมาย

32.

ผู้ฝากตกลงยินยอมผูกพัน และปฏิบัติตามข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุในข้อตกลงฉบับนี้ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติ
ตามที่ธนาคารได้กาหนดไว้ ทั้งที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ และ/หรือที่จ ะมีต่อไปในภายหน้าทุกประการ ทั้งนี้ ตามที่ธนาคาร
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามช่องทางที่ธนาคารกาหนด

33.

ผู้ฝากรับทราบข้อความตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการบัญชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษีฉบับนี้ทั้งหมดแล้ว เห็น
ว่าเป็นไปตามความประสงค์ของผู้ฝากทุกประการ

34.

ผู้ฝากตกลงยินยอมเสียค่าบริการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเปิดบัญชีเงินฝาก และ/หรือการใช้บริการ
ดังกล่าวตามที่ธนาคารกาหนดไว้ในขณะนี้ และ/หรือตามที่ธนาคารได้มีการประกาศแก้ไข เปลี่ยนแปลง ในภายหน้าทุก
ประการ รวมทั้งให้ถือว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของใบคาขอเปิดบัญชีเงินฝากด้วย โดย
หากผู้ฝากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ และ/หรือคาเตือนไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดจนเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่ธนาคาร และ/หรือบุคคลใดๆ ผู้ฝากตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวในทันที
ที่ธนาคารเรียกร้องและในกรณีที่มีความบกพร่องผิดพลาดเกิดขึ้นไม่ว่าความบกพร่องผิดพลาดนั้นจะเกิดขึ้นด้วยเหตุใด
ก็ตาม ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิทุกประการในการแก้ไขความบกพร่องผิดพลาดให้ถูกต้องตามความเป็น
จริง ซึ่งรวมถึงยินยอมให้ธนาคารหักเงิน และ/หรือโอนเงินจากบัญชีต่างๆ ของผู้ฝากที่มีอยู่กับธนาคาร โดยไม่ต้องขอ
ความยิ นยอมจากผู้ ฝากอี กแต่ อ ย่ า งใด อย่ า งไรก็ ดี ธนาคารจะแจ้ งให้ ผู้ฝากทราบถึ งการหั กเงิ น และ/หรื อ โอนเงิ น
ดังกล่าว

35.

ผู้ฝากรับรองว่า ข้อมูลที่ระบุไว้ ในใบคาขอเปิดบัญชีเงินฝาก และเอกสารประกอบอื่นใดที่ได้ให้ไว้แก่ธนาคารมีความ
ถูกต้องครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

36.

ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบ และ/หรือสืบค้นข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร และ/หรือภาพใบหน้าของผู้ฝาก
จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดต่อ สอบถามข้อมูลบางประการ หรือทั้งหมดของผู้ฝากจากบุคคลหรือนิติบุคคล
ใดก็ได้ในกรณีที่จาเป็น และ/หรือในกรณีที่ธนาคารเห็นสมควร

37.

ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลเดิมของธนาคารให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันตั้งแต่วันที่ทาใบ
คาขอเปิดบัญชีเงินฝาก และเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการทุจริตจากกลุ่มมิจฉาชีพ

38.

ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารนาเสนอข่าวสาร และ/หรือข้อมูลผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของธนาคารให้ผู้ฝากทราบ ซึ่ง
รวมถึงการส่งหรือแจ้งผ่านระบบ SMS และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ ผู้ฝากอาจปฎิเสธการรับข่าวสาร และ/
หรือข้อมูลผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของธนาคารได้โดยการแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางที่ธนาคารกาหนด เช่น
Krungthai Contact Center โทร. 0-2111-1111 หรือสาขาของธนาคาร เป็นต้น
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เงือ
่ นไขพิเศษ
ประเภทบัญชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษี CIF No. ………….......................… Account No. …….............................................
ชื่อบัญชี.....................................................................................................................วันที่.....................................................
เมื่อครบกาหนดระยะเวลาฝากเงินบัญชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษี ผู้ฝากมีความประสงค์จะให้ธนาคารดาเนินการ ดังนี้
 กรณี สมัครเปิดบัญชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษีขึ้นใหม่โดยอัตโนมัติ (Auto Renew) ระบุข้อมูลตามข้อ 1
 กรณี ไม่สมัครเปิดบัญชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษีขึ้นใหม่โดยอัตโนมัติ (Auto Renew) ระบุข้อมูลตามข้อ 2
1.  ให้ธนาคารเปิดบัญชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษีขึ้นใหม่โดยอัตโนมัติ (Auto Renew) บัญชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษีที่
เปิดขึ้นใหม่โดยอัตโนมัตินี้ จะเป็นบัญชีเงินฝากที่ฝากต่อเนื่องกับบัญชีเงินฝากเลขที่เดิม จานวนเงินฝากต่อเดือนเท่าเดิม และ
ระยะเวลาการฝากเดิมเท่านั้น
1.1

สมัครใช้บริการโอนเงินอัตโนมัติระหว่างบัญชี (Standing Payment Order) เพื่อนาฝากเข้าบัญชีเงินออมราย
เดือนปลอดภาษีเป็นประจาทุกเดือน โดย


โอนทุกวันที่.....................ของเดือน



โอนทุกวันสิ้นเดือน

*กรณีสมัครใช้บริการเปิดบัญชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษีขึ้นใหม่โดยอัตโนมัติ (Auto Renew) โปรดกาหนดวันทีโ่ อนเงิน
ต้องมากกว่าหรือเท่ากับวันที่เปิดบัญชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษี เพื่อป้องกันการขาดการฝากในงวดแรกที่บัญชี Auto
Renew จานวนเงิน ................................................บาท โอนจากบัญชีประเภท............................................................
สาขา .................................................................................. บัญชีเลขที่.....................................................................
ชื่อบัญชี..............................................................................................................ไปยังบัญชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษี
สาขา .....................................................................บัญชีเลขที่..................................................................................
ชื่อบัญชี..............................................................................................ให้มีผลตั้งแต่วันที่. ............................................
จนถึงวันที่ ................................................หรือจนกว่าผู้ฝากจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการใช้บริการ โดยทาเป็น
หนังสือแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันทาการธนาคาร
1.2

เมื่อครบกาหนดฝากให้ธนาคารโอนดอกเบี้ยและเงินต้นของรอบการฝากที่ครบกาหนดฝาก
1.2.1 โอนดอกเบี้ยเข้าบัญชี ดังนี้
 บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ สาขา.....................................บัญชีเลขที่……..…......……..................
ชือ
่ บัญชี.........................................................................................................................................
 บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน สาขา................................... บัญชีเลขที่……....…..........……........
ชื่อบัญชี..........................................................................................................................................
1.2.2 โอนเงินต้นเข้าบัญชี ดังนี้
 บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ สาขา.....................................บัญชีเลขที่……..…......……..................
ชื่อบัญชี.........................................................................................................................................
 บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน สาขา................................ บัญชีเลขที่……..…............……............
ชื่อบัญชี.........................................................................................................................................
 บัญชีเงินฝากประจาระยะเวลาฝาก3เดือน สาขา ...................... บัญชีเลขที่..........................................
ชื่อบัญชี..................................................……...........................................................………..…...
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2.  ให้ธนาคารโอนดอกเบี้ยและเงินต้นเข้าบัญชีคู่โอน ดังนี้
2.1

โอนดอกเบี้ยเข้าบัญชี ดังนี้

 บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ สาขา...........................................บัญชีเลขที่……..…......……............
ชื่อบัญชี...............................................................................................................................………

 บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน สาขา.......................................บัญชีเลขที่……..….......……..........
ชื่อบัญชี.........................................................................................................................................
2.2

โอนเงินต้นเข้าบัญชี ดังนี้

 บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ สาขา ...........................................บัญชีเลขที่……..…......……...........
ชื่อบัญชี..........................................................................................................................................

 บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน สาขา....................................... บัญชีเลขที่……..….........……........
ชื่อบัญชี..........................................................................................................................................

 บัญชีเงินฝากประจาระยะเวลาฝาก3เดือน สาขา ...............................บัญชีเลขที่....................................
ชื่อบัญชี...............................................…...........................................................………...…...……
2.3 ขอใช้บริการโอนเงินอัตโนมัติระหว่างบัญชี (Standing Payment Order)
 สมัครบริการเพื่อนาฝากเข้าบัญชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษีเป็นประจาทุกเดือน โดย
 โอนทุกวันที่.....................ของเดือน
 โอนทุกวันสิ้นเดือน
จานวนเงิน ...........................................บาท โอนจากบัญชี ประเภท..................................................
สาขา .....................................................บัญชีเลขที่.........................................................................
ชื่อบัญชี....................................................................................................................... ไปยังบัญชี
เงินออมรายเดือนปลอดภาษี สาขา ............................................บัญชีเลขที่.........................................
ชื่อบัญชี.......................................................................................................................... ให้มีผล
ตั้งแต่วันที่ ............................................จนถึงวันที่ .............................................หรือจนกว่าผู้ฝากจะ
มีคาสั่งเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการใช้บริการ โดยทาเป็นหนังสือแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
30 วันทาการธนาคาร
 ไม่ประสงค์ขอใช้บริการโอนเงินอัตโนมัติระหว่างบัญชีเพื่อนาฝากเงินเข้าบัญชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษี

ลงนาม................................................ ผู้ขอเปิดบัญชี
(

)
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