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หน้าที� (�/9) 
ข้อตกลงและเงื�อนไขการเปิดบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์และบญัชีเงนิฝากประจาํ   

1. ทกุครั #งที�เปิดบญัชีเงินฝาก ผู้ฝากต้องแสดงเอกสารแสดงตนตามที�ธนาคารกําหนดให้ครบถ้วน และให้ข้อมลูหรือกรอกรายการใน
คําขอเปิดบญัชีเงินฝาก ระบเุงื�อนไขการลงนามสั�งจ่าย และให้ตวัอย่างลายมือชื�อไว้กบัธนาคาร โดยผู้ฝากจะต้องไม่ใช้นามแฝง 
หรือปกปิดชื�อจริงในการเปิดบญัชีเงินฝาก 
 

2. การเปิดบญัชีเงินฝาก และการฝากเพิ�มเติมทกุครั #ง ต้องเป็นจํานวนเงินไมต่ํ�ากวา่ที�ธนาคารกําหนด 
 

3. ธนาคารจะมอบสมุดคู่ฝากหรือใบรับฝากให้แก่ผู้ฝาก ผู้ฝากจะโอนเปลี�ยนมือ แก้ไข หรือฉีกแผ่นใดแผ่นหนึ�งไม่ได้ และต้องเก็บ
รักษาไว้ในที�ปลอดภยัมิให้สญูหายหรือตกไปอยู่ในความครอบครองของผู้ อื�นโดยมิได้รับอนุญาตจาก     ผู้ฝาก ถ้าชํารุดหรือสญู
หายจะต้องรีบแจ้งให้ธนาคารทราบโดยแจ้งอายดัได้ทกุสาขาหรือที� Call Center               โทร. 0-2111-1111 ในกรณีที�สมดุคูฝ่าก
สญูหายให้แสดงหลกัฐานการแจ้งความเพื�อประกอบการพิจารณาของธนาคารด้วย 
 

4. ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารจ่ายดอกเบี #ยในอตัรา ระยะเวลา และวิธีการที�ธนาคารประกาศกําหนดไว้ในแต่ละขณะสําหรับเงินฝาก  
แต่ละประเภทรวมทั #งยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี #ยเงินฝากทุกประเภทได้ โดยธนาคารจะปิดประกาศการ
กําหนดหรือเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี #ยไว้ในที�เปิดเผย ณ สํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขาของธนาคารแต่ละแห่งที�ให้บริการ 
และผ่านทางเว็บไซต์ (Website) ของธนาคาร (krungthai.com) ทั #งนี # กรณีการแก้ไข และ/หรือเปลี�ยนแปลงดงักลา่วสง่ผลกระทบ
ต่อการใช้บริการของผู้ฝากอย่างมีนยัสําคญั ธนาคารอาจแจ้งผู้ฝากเงินทราบผ่านช่องทางอื�นเพิ�มเติมตามความเหมาะสม เช่น 
SMS หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็นต้น และเมื�อธนาคารประกาศเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี #ยดงักลา่วแล้ว ผู้ฝากตกลง
ให้ถืออตัราดอกเบี #ยที�ธนาคารประกาศเปลี�ยนแปลงใช้บงัคบักบัเงินฝากของผู้ฝากที�ได้ฝากไว้ทนัที และยอมรับดอกเบี #ยตามอตัราที�
ได้เปลี�ยนแปลงนั #น ทั #งนี # ไมต้่องนําสมดุคูฝ่ากหรือใบรับฝากมาให้ธนาคารจดแจ้งการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี #ยอีก 
 

5. การเปลี�ยนแปลงข้อมูลส่วนตวั ลายมือชื�อ ที�อยู่ หรือเงื�อนไข ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามแบบฟอร์มที�
ธนาคารกําหนด พร้อมยื�นเอกสารหลกัฐานที�เกี�ยวข้องและตวัอยา่งลายมือชื�อ ที�อยู ่หรือเงื�อนไข ที�ต้องการเปลี�ยนแปลง 
 

6. การเขียนข้อความตา่ง ๆ ลงในเอกสารเกี�ยวกบัการฝากหรือถอนเงินนั #น ผู้ฝากจะต้องเขียนด้วยปากกาหรือหมกึที�ลบออกไมไ่ด้ด้วย
วิธีการใด ๆ ก็ตาม มิฉะนั #นธนาคารจะไมรั่บผิดชอบตอ่ความเสยีหายที�เกิดขึ #น 
 

7. ทุกครั #งที�ฝากหรือถอน ผู้ฝากต้องแสดงหลกัฐานต่อเจ้าหน้าที�ผู้มีอํานาจลงนามของสาขา เพื�อลงรายการการฝากหรือถอน แล้ว
ตรวจสอบจํานวนเงินที�นําฝากหรือถอนและยอดคงเหลอืให้ถกูต้อง ถ้าปรากฏวา่ผิดพลาดให้แจ้งธนาคารทราบเพื�อแก้ไขทนัที 
 

8. เช็ค ตัdวแลกเงิน ใบสั�งจ่าย หรือตราสารอื�นที�เปลี�ยนมือได้ ที�นํามาฝากธนาคาร ธนาคารจะรับไว้เพื�อเรียกเก็บเท่านั #น และผู้ฝาก
จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ (ถ้ามี) ตามอตัราที�ธนาคารกําหนด ทั #งนี # ไม่ว่าจะเรียกเก็บเงินตามตราสารดงักล่าวได้
หรือไม ่โดยผู้ฝากจะได้รับผลตอบแทนด้านดอกเบี #ย หรือเป็นผลให้ถกูต้องตามเงื�อนไขของธนาคาร หรือมีสทิธิถอนเงินตามตราสาร
นั #นได้ตอ่เมื�อธนาคารเรียกเก็บเรียบร้อยแล้ว ถ้าหากเรียกเก็บเงินไมไ่ด้ ธนาคารจะยกเลกิรายการรับฝาก และผู้ฝากต้องมาขอรับคนื
ไปภายในระยะเวลาที�ธนาคารกําหนด เพื�อไปดําเนินการเองตอ่ไป 
 

9. ยอดเงินคงเหลอืในสมดุคูฝ่ากหรือใบรับฝาก ยงัถือไมไ่ด้วา่ถกูต้อง จนกวา่จะได้ตรวจสอบตรงกบับญัชีของธนาคาร ทั #งนี # ผู้ฝากควร
นําสมุดคู่ฝากมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละ � ครั #ง โดยสามารถทํารายการได้ทุกสาขา หรือที�เครื�องปรับสมุดอัตโนมัติ 
(Passbook Update Machines) 
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10. บญัชีที�เปิดผา่นช่องทาง e-Solutions และช่องอิเลก็ทรอนิกส์ ได้แก่ Krungthai NEXT, เป๋าตงั และ Dip&Go ผู้ได้รับผลประโยชน์ที�
แท้จริงต้องเป็นเจ้าของบญัชีเทา่นั #น 

11. กรณีบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ หากผู้ฝากทําธุรกรรมโดยไมใ่ช้สมดุคูฝ่าก อาทิเช่น การทํารายการฝากโดยไมใ่ช้สมดุคูฝ่าก หรือการ
ทํารายการฝาก ถอน โอนเงินผา่นตู้  ATM/ADM หรือ การทํารายการโอนเงินผา่น Krungthai Next เป็นต้น มีจํานวนรายการรวมกนั
เกินกว่า 30 รายการ เมื�อผู้ฝากนําสมดุคู่ฝากมาปรับรายการ (Update Passbook) ธนาคารจะรวมรายการให้เหลือเป็นรายการ
ยอดรวมด้านเดบิตและเครดิตอยา่งละรายการ และหากผู้ฝากประสงค์ขอรายละเอียดรายการยอดรวมนั #น จะต้องติดต่อให้สาขา
ออกรายการเคลื�อนไหวทางการเงิน (Statement) โดยอตัราคา่ธรรมเนียมที�เกี�ยวข้องให้เป็นไปตามเงื�อนไขที�ธนาคารกําหนด 
 

12. ดอกเบี #ยที�ผู้ฝากได้รับไปก่อนแล้ว หากเกินกวา่ดอกเบี #ยที�พงึได้รับ ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารปรับปรุงรายการบญัชีหรือจํานวนเงินใน
บญัชีเงินฝากให้ถกูต้องตามความเป็นจริงได้ทนัที 
 

13. กรณีดอกเบี #ยเงินฝากออมทรัพย์ที�ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขเพื�อการยกเว้นภาษีเงินได้ สําหรับดอกเบี #ยเงินฝากที�ต้อง
จ่ายคืนเมื�อทวงถามประเภทออมทรัพย์ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ธนาคารมีหน้าที�หกัภาษี ณ ที�จ่ายจากดอกเบี #ยของบญัชี
เงินฝากนั #นเพื�อนําสง่ให้แก่กรมสรรพากร แต่หากจํานวนดอกเบี #ยเงินฝากดงักลา่วมีไม่เพียงพอ ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารหกั
ภาษีสว่นที�ขาดจากยอดเงินที�ฝากอยูก่บัธนาคารได้ 
 

14. การถอนเงินฝากประจําก่อนครบกําหนดระยะเวลาฝากที�ระบุไว้ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี #ยให้ตามระยะเวลาที�ฝากไว้จริง ในอตัรา
ดอกเบี #ยตามประกาศของธนาคารที�กําหนดใช้บงัคบัสําหรับเงินฝากประจําแต่ละประเภท  โดยกรณีเป็นบญัชีเงินฝากประจําที�มี
การจ่ายดอกเบี #ยเป็นรายงวด หากดอกเบี #ยที�ผู้ฝากได้รับไปก่อนแล้ว มีจํานวนเกินกว่าดอกเบี #ยที�พึงได้รับ ธนาคารจะหกัดอกเบี #ย
สว่นที�จ่ายเกินไปจากต้นเงินที�ฝากไว้กบัธนาคาร แต่หากระยะเวลาฝากดงักลา่วไม่ถึง u เดือน หรือไม่ถึงตามระยะเวลาการฝากที�
ธนาคารกําหนดธนาคารจะไมจ่่ายดอกเบี #ยให้ 
 

15. กรณีเงินฝากประจําที�ธนาคารทําการจ่ายดอกเบี #ยทกุงวดตามที�ธนาคารกําหนดให้แก่ผู้ฝาก และธนาคารได้หกัภาษี ณ ที�จ่ายของ
ดอกเบี #ยเงินฝากดงักล่าวนําส่งกรมสรรพากรไปแล้ว หากผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกําหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะทําการคิด
คํานวณภาษีหกั ณ ที�จ่ายของดอกเบี #ยเงินฝากที�ผู้ ฝากได้รับจากธนาคารใหม่ หากปรากฏว่า ยอดรวมของภาษีหัก ณ ที�จ่ายของ
ดอกเบี #ยเงินฝากดงักลา่วมีจํานวนน้อยกวา่ยอดรวมภาษีที�ธนาคารได้หกัภาษี ณ ที�จ่าย เพื�อนําสง่กรมสรรพากรทกุครั #งที�มีการจ่าย
ดอกเบี #ยให้แก่ผู้ฝาก ผู้ฝากตกลงและยอมรับวา่การหกัภาษี ณ ที�จ่ายของธนาคารดงักลา่วนั #นเป็นการปฏิบตัิตามกฎหมาย ผู้ฝากตกลงที�
จะไมเ่รียกร้องเงินคา่ภาษีจํานวนที�หกัไว้เกินดงักลา่วคืนจากธนาคาร 
 

16.  เงินฝากประจําที�ครบกําหนดระยะเวลาตามข้อตกลง ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารนําดอกเบี #ยที�พงึได้รับเข้าบญัชีเงินฝากประจําสมทบ
กบัต้นเงินฝากประจําที�ยงัคงเหลอือยู่ในบญัชีรวมเป็นต้นเงินฝากประจําในการคิดดอกเบี #ยครั #งต่อไปได้ ตามอตัราดอกเบี #ยสาํหรับ
เงินฝากประจําที�มีผลใช้บงัคบัอยู่ในขณะนั #น โดยมีกําหนดระยะเวลาการฝากเช่นเดียวกนักับที�ผู้ฝากแจ้งความประสงค์ไว้ตาม
ข้อตกลงเดิม และตกลงยินยอมให้นําข้อตกลงและเงื�อนไขข้อ �3. มาใช้ด้วย  เว้นแต่จะมีการตกลงเงื�อนไขพิเศษไว้เป็นประการอื�น 
หรือยินยอมให้ธนาคารโอนต้นเงินที�ครบกําหนดไปยงับญัชีคู่โอนที�ผู้ฝากแจ้งความประสงค์ไว้กับธนาคารตามข้อกําหนดและ
เงื�อนไขสาํหรับเงินฝากประจําแตล่ะประเภท 
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17. หากธนาคารมีการนําเงินเข้าบญัชีของผู้ฝากไมว่า่จะโดยวิธีการใดก็ตาม ซึ�งเป็นการนําเข้าผิดบญัชี หรือจํานวนเงินไมถ่กูต้อง โดยผู้
ฝากไม่มีสิทธิในเงินจํานวนนั #น  ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีของผู้ฝากได้ทนัที อย่างไรก็ตาม ภายหลงัการทํา
รายการดงักลา่วแล้วธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบทางโทรศพัท์ และหากเงินในบญัชีของผู้ฝากไมม่ีให้หกั หรือมีไม่เพียงพอให้หกั
คืนได้ครบถ้วน ผู้ฝากยินยอมชดใช้เงินจํานวนดงักลา่วคืนจนครบถ้วนทนัทีที�ได้รับแจ้งจากธนาคาร 
 

18. ในการเบิกถอนเงินตา่งสาขา ผู้ฝากจะต้องมาเบิกถอนเงินด้วยตนเองพร้อมทั #งแสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรือเอกสารแสดงตน
ตามที�ธนาคารกําหนดตอ่เจ้าหน้าที�ของธนาคาร 

19. การถอนเงินโดยการมอบฉนัทะ ต้องดําเนินการถอนเงินที�สาขาเจ้าของบญัชีเท่านั #น โดยผู้ รับมอบฉนัทะต้องแสดงบตัรประจําตวั
ประชาชนหรือเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉันทะ รวมทั #งเอกสารหลกัฐานตามที�ธนาคารกําหนดต่อเจ้าหน้าที�
ธนาคาร 
 

20. ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรักษาบญัชีเงินฝากตามอตัราที�ธนาคารประกาศ ในกรณีที�บญัชีขาดการเคลื�อนไหวและยอด
คงเหลอืในบญัชีตํ�ากวา่ที�กําหนด ทั #งนี # ธนาคารจะปิดบญัชีโดยอตัโนมตัิตามระยะเวลาที�ธนาคารกําหนด หากยอดคงเหลอืในบญัชี
เป็นศนูย์ 
 

21. ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมที�เกี�ยวข้องกับบญัชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจําในอตัราและหลกัเกณฑ์ที�
ธนาคารประกาศ 
 

22. ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเพิ�มเติม และ/หรือเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขในการให้บริการของธนาคาร รวมทั #งหลกัเกณฑ์ อตัรา
คา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในการใช้บริการของธนาคารได้ตามที�ธนาคารจะเห็นสมควร โดยธนาคารจะปิดประกาศ ให้
ผู้ฝากทราบในที�เปิดเผย ณ สาํนกังานใหญ่และสาํนกังานสาขาของธนาคารแต่ละแหง่ที�ให้บริการ และผา่นทางเว็บไซต์ (Website) 
ของธนาคาร (krungthai.com)  ทั #งนี # กรณีการแก้ไข และ/หรือเปลี�ยนแปลงดงักลา่วสง่ผลกระทบตอ่การใช้บริการของผู้ฝากอย่างมี
นยัสําคญั ธนาคารอาจแจ้งผู้ฝากเงินทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย uw วนัก่อนดําเนินการผ่านช่องทางอื�นเพิ�มเติมตามความเหมาะสม 
เช่น SMS หรือจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) เป็นต้น 
 

23. เอกสารหรือหนงัสือใดของธนาคารที�ส่งไปยงัที�อยู่ หรือสถานที�ทํางาน หรือสถานที�ติดต่อได้ หรือทาง e-mail address หรือทาง
หมายเลขโทรศพัท์ ซึ�งระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชี หรือที�ผู้ฝากได้แจ้งไว้กบัธนาคาร ผู้ฝากยินยอมให้ถือวา่ธนาคารได้สง่ให้เรียบร้อย
และโดยชอบแล้ว 
 

24. เมื�อธนาคารทราบวา่ผู้ฝากถึงแก่กรรม ธนาคารจะระงบัการจ่ายเงินของผู้ฝากทนัที ผู้ รับมรดกหรือผู้จดัการมรดกของผู้ฝากมีสิทธิที�
จะรับเงินฝากคืน โดยนําสมุดคู่ฝากหรือใบรับฝากและหลกัฐานต่างๆ ที�ธนาคารต้องการมาพิสูจน์จนเป็นที�พอใจแก่ธนาคาร 
ธนาคารจึงจะพิจารณาจ่ายเงินคืนให้ 
 

25. กรณีเปิดบญัชีร่วม (Joint Account) โดยเชื�อมความสมัพนัธ์เป็น เพื�อ (for) หรือ โดย (by) อนุญาตให้เชื�อมความสมัพนัธ์เฉพาะ
ระหว่างผู้ เยาว์กบับิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองของผู้ เยาว์ เท่านั #น (ผู้ปกครอง หมายถึง บิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือมารดา
โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือในกรณีที�ผู้ เยาว์ไม่มีทั #งบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายและมารดาโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้หมายถึง
ผู้ปกครองของผู้ เยาว์ตามคําสั�งศาล  หรือผู้ปกครองผู้ เยาว์ที�มีชื�อร่วมอยูใ่นทะเบียนบ้านเดียวกบัผู้ เยาว์  ซึ�งผู้ปกครองดงักลา่วจะมี
ชื�ออยูใ่นบญัชีเงินฝาก) โดยผู้ เยาว์ต้องมีอายไุมเ่กิน iw ปีบริบรูณ์  ณ วนัที�เปิดบญัชี  ทั #งนี # กรณีเปิดบญัชีในนามผู้ปกครองเพื�อ 
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ผู้ เยาว์ หรือผู้ เยาว์โดยผู้ปกครอง ผู้ ฝากและผู้ปกครองตกลงยอมรับว่ากรรมสิทธิzของเงินในบัญชีถือเป็นกรรมสิทธิzของผู้ เยาว์  
สาํหรับการเปิดบญัชีของผู้ไร้ความสามารถ ผู้ฝากยงัต้องเปิดบญัชี ผู้ ไร้ความสามารถ โดย ผู้อนบุาล ตามคําสั�งศาล  
 25.1 สําหรับการลงนามสั�งจ่าย หากผู้ เยาว์ลงนามได้ให้ผู้ เยาว์และผู้ปกครองเป็นผู้มีอํานาจลงนามสั�งจ่ายและปิดบญัชี

ร่วมกนั หรือผู้ปกครองเป็นผู้มีอํานาจลงนามสั�งจ่ายและปิดบญัชีเพียงผู้ เดียว แต่หากผู้ เยาว์ไม่สามารถลงนามได้ ให้
ผู้ปกครองเป็นผู้มีอํานาจลงนามสั�งจ่ายและปิดบญัชีเพียงผู้ เดียว 

 25.2   กรณีผู้ปกครองซึ�งเป็นผู้มีอํานาจลงนามสั�งจ่ายและปิดบัญชีเสียชีวิต (ผู้ปกครองมิใช่เจ้าของกรรมสิทธิz  เจ้าขอ
กรรมสทิธิz คือผู้ เยาว์)  
ก. กรณีบิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือมารดาโดยชอบด้วยกฎหมาย คนใดคนหนึ�งเสียชีวิต ให้บิดาโดยชอบ

ด้วยกฎหมาย หรือมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายที�ยงัมีชีวิตอยู ่เป็นผู้มีอํานาจลงนามสั�งจ่ายและปิดบญัชี หรือ
ลงนามสั�งจ่ายและปิดบญัชีร่วมกบัผู้ เยาว์ตามเงื�อนไขการสั�งจ่ายและปิดบญัชีเดิมที�ให้ไว้ 

ข. กรณีผู้ปกครองตามคําสั�งศาลเสียชีวิต หรือผู้ปกครองผู้ เยาว์ที�มีชื�อร่วมอยูใ่นทะเบียนบ้านเดียวกบัผู้ เยาว์ ซึ�ง
ผู้ปกครองดงักลา่วจะมีชื�ออยู่ในบญัชีเงินฝากเสียชีวิต และ/หรือ เป็นกรณีที�ผู้ เยาว์ไม่มีทั #งบิดาโดยชอบด้วย
กฎหมาย และมารดาโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ญาติของผู้ เยาว์หรืออยัการร้องขอตอ่ศาลให้แตง่ตั #งผู้ปกครอง
ของผู้ เยาว์มาดําเนินการกับบัญชีเงินฝากต่อไป หรืออาจรอให้ผู้ เยาว์อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ เพื�อให้มา
ดําเนินการกบับญัชีที�ตนเองเป็นเจ้าของกรรมสทิธิz 

25.3    กรณีผู้ เยาว์ซึ�งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิzเสียชีวิต ผู้ รับมรดกหรือผู้จดัการมรดกของผู้ฝากมีสิทธิที�จะรับเงินฝากคืน โดย
นําสมดุคู่ฝากหรือใบรับฝากและหลกัฐานต่างๆ ที�ธนาคารต้องการมาพิสจูน์จนเป็นที�พอใจแก่ธนาคาร ธนาคารจึง
จะพิจารณาจ่ายเงินคืนให้ ทั #งนี # ตามระเบียบของธนาคาร 

 

26. ในกรณีที�ผู้ฝากเป็นบคุคลธรรมดาตั #งแต ่i คนขึ #นไปเปิดบญัชีร่วมกนั ผู้ฝากร่วมแตล่ะรายตา่งมีสทิธิถอนเงินได้ไมว่า่จะถอนทั #งหมด
หรือบางสว่น เว้นแตไ่ด้ระบไุว้เป็นอยา่งอื�นในเงื�อนไขการจ่ายเงิน ในกรณีที�มีปัญหาข้อโต้แย้งระหวา่งผู้ฝากร่วมแตล่ะราย ธนาคาร
จะสนันิษฐานไว้ก่อนวา่ ผู้ฝากร่วมแตล่ะรายมีสทิธิเรียกร้องเงินในบญัชีเงินฝากจากธนาคารได้คนละเทา่ๆ กนั 
 

27. ในกรณีที�ผู้ฝากเป็นบคุคลธรรมดาตั #งแต ่i คนขึ #นไปเปิดบญัชีร่วมกนั โดยผู้ฝากร่วมรายใดรายหนึ�งถึงแกก่รรม ธนาคารจะพิจารณา
เอกสารหลกัฐานตา่งๆ ประกอบการจ่ายเงินฝากให้แก่ผู้ฝากร่วม และ/หรือผู้ รับมรดก และ/หรือผู้จดัการมรดกของผู้ฝากร่วมรายที�
ถึงแก่กรรมนั #น  (แล้วแตก่รณี) อนึ�ง ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้ฝากร่วม และ/หรือผู้ รับมรดก และ/หรือผู้จดัการมรดกของผู้ฝากร่วมรายที�
ถึงแก่กรรมนั #น      ผู้ฝากร่วมตกลงยินยอมให้ธนาคารถือวา่ผู้ฝากร่วมแตล่ะรายมสีทิธิเรียกร้องเงินในบญัชีเงินฝากในสดัสว่นที�เทา่ๆ 
กนั และธนาคารจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ฝากร่วม และ/หรือผู้ รับมรดก และ/หรือผู้จดัการมรดกของผู้ฝากร่วมรายที�ถึงแก่กรรม เฉพาะสว่น
ที�ผู้ฝากร่วมรายนั #นมีสทิธิได้รับเทา่นั #น 
 

28. ในกรณีที�ผู้ฝาก และ/หรือผู้ฝากร่วมรายใดรายหนึ�งมีหนี #สินใดๆ ค้างชําระอยู่กับธนาคาร ผู้ฝากและผู้ฝากร่วมตกลงยินยอมให้
ธนาคารหกัเงินฝากจากบญัชีเงินฝากของผู้ฝาก และ/หรือผู้ฝากร่วมไมว่า่ทั #งหมดหรือบางสว่น เพื�อชําระหนี #ที�ผู้ฝาก และ/หรือผู้ฝาก
ร่วมค้างชําระอยูก่บัธนาคารได้ทนัที 
 

29. กรณีที�ผู้ฝากเปิดบญัชีเงินฝากโดยใช้ชื�อตนเองเป็นเจ้าของบญัชีแตเ่พียงผู้ เดียว หรือโดยใช้ชื�อบญัชีแตกตา่งไปจากชื�อเจ้าของบญัชี 
เช่น การใช้ชื�อเจ้าของบญัชีร่วมกบับคุคลอื�นหรือการฝากเพื�อบคุคลอื�น เป็นต้น แม้วา่เงื�อนไขการสั�งจ่ายจะระบวุา่มีอํานาจสั�งจ่าย 
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แต่เพียงผู้ เดียวหรือสั�งจ่ายร่วมกับบุคคลอื�นหรือคนหนึ�งคนใดมีอํานาจสั�งจ่ายหรือเงื�อนไขการสั�งจ่ายอื�นๆ ก็ตาม ผู้ ฝากตกลง
ยินยอมให้ธนาคารถือวา่สทิธิเรียกร้องเงินในบญัชีเงินฝากนั #นเป็นสทิธิของผู้ฝากซึ�งเป็นเจ้าของบญัชีแตเ่พียงผู้ เดียว 

 

30. ในกรณีที�มีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบของทางราชการ กําหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผยข้อมลูหรือธุรกรรมการเงินของผู้ ฝาก
หรือลกูค้าของผู้ฝากรายหนึ�งรายใด หรือหลายรายต่อเจ้าหน้าที�หรือหน่วยงานของรัฐ เมื�อธนาคารได้รับการร้องขอ ผู้ฝากตกลง
ยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมลู และ/หรือจดัทํารายการเกี�ยวกบัการทําธุรกรรมทางการเงินของผู้ฝากต่อเจ้าหน้าที�หรือหนว่ยงาน
ของรัฐได้ทกุประการ 
 

31. ผู้ฝากตกลงที�จะไม่นําบญัชีเงินฝากไปก่อภาระผกูพนัใดๆ กบับคุคล หรือนิติบคุคล หรือสถาบนัการเงินอื�น ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากดั
เพียงการโอนสิทธิเรียกร้องในบญัชีเงินฝาก และ/หรือสิทธิในการรับเงินฝาก ไม่ว่าทั #งจํานวนหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับความ
ยินยอมเป็นหนงัสอืจากธนาคารก่อน 
 

32. ผู้ฝากตกลงวา่ ธนาคารมีสทิธิระงบัการให้บริการฝาก และ/หรือถอนเงินในบญัชีเงินฝาก และ/หรือปิดบญัชีเงินฝากของผู้ฝากเมื�อใด
ก็ได้ หากธนาคารเห็นวา่บญัชีเงินฝากใดมีเหตอุนัควรสงสยัได้วา่บญัชีเงินฝากหรือธุรกรรมทางการเงินของผู้ฝาก หรือผู้ ที�เกี�ยวข้อง
กับผู้ฝาก หรือลกูค้าของผู้ฝากรายใดรายหนึ�ง เป็นบญัชีหรือมีธุรกรรมทางการเงินที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินการที�ทจุริต หรือผิด
กฎหมาย หรือถูกใช้ในกิจกรรมที�ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงธุรกรรมที�เกี�ยวกับการฟอกเงิน หรือการ
สนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยผู้ฝากตกลงจะไมเ่รียกร้องคา่เสียหายใดๆ จากธนาคารสําหรับการดําเนินการในกรณี
ดงักลา่วทั #งสิ #น 

33. ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารสง่และ/หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล ข้อมลูทางการเงิน และ/หรือข้อมลูใดๆ ของผู้ฝากที�ได้ให้ไว้หรือ
มีอยูก่บัธนาคาร หรือที�ธนาคารได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหลง่อื�น หรือข้อมลูอื�นใดตามที�หนว่ยงานหรือคณะกรรมการที�มีอํานาจตาม
กฎหมายประกาศกําหนด ให้แก่ หน่วยงาน/องค์กร/หน่วยงานราชการ และ/หรือนิติบุคคลใดๆที�ธนาคารเป็นคู่สญัญาหรือมี
ความสมัพนัธ์ด้วย โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อสนบัสนุนการให้บริการของธนาคาร เช่น การวิเคราะห์ข้อมลู การปรับปรุงบริการหรือ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคาร การที�ธนาคารจ้างหรือมอบหมายให้บุคคลอื�นดําเนินการแทน (เช่น งานเกี�ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานติดตอ่สื�อสาร งานติดตามทวงถาม เป็นต้น) ไมว่า่ทั #งหมดหรือบางสว่น โดยผู้ฝากรับทราบวา่ ผู้ฝากสามารถติดต่อ
ธนาคารผ่านช่องทาง Call Center โทร. w-i���-���� หรือสาขาของธนาคาร ทั #งนี # ช่องทางติดตอ่ธนาคารอาจมีการเปลี�ยนแปลง 
เพิ�มขึ #น หรือลดลงได้ในอนาคต โดยธนาคารจะได้แจ้งให้ทราบทาง Website ของธนาคาร  ทั #งนี #  เมื�อผู้ฝากให้ข้อมลูสว่นบคุคลของ
บคุคลอื�นใดนอกจากของผู้ฝากเองแก่ธนาคาร  ผู้ฝากรับรองและรับประกนัว่า  (ก) ได้ตรวจสอบความถกูต้องและความสมบรูณ์
ของข้อมลูสว่นบคุคลของบคุคลอื�นที�ผู้ฝากให้แก่ธนาคาร และจะแจ้งธนาคารหากมีการเปลี�ยนแปลงใดๆ ในข้อมลูสว่นบคุคลของ
บุคคลอื�นที�ได้ให้ไว้ (หากมี)  (ข)ผู้ ฝากได้รับความยินยอมหรือสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื�นสําหรับการเก็บรวบรวม ใช้ 
เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมลูสว่นบคุคลของบคุคลดงักลา่วตามกฎหมายที�ใช้บงัคบั  (ค)  ผู้ฝากได้แจ้งนโยบายความเป็นสว่นตวั
ของธนาคารที�เกี�ยวข้องแก่บคุคลอื�นดงักลา่วแล้ว และ (ง) ธนาคารสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมลูสว่นบคุคล
ตามวตัถุประสงค์ที�กําหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตวัของธนาคารที�เกี�ยวข้อง ซึ�งอาจมีการแก้ไขเป็นครั #งคราว ซึ�งรวมถึง
วตัถปุระสงค์ทั #งหมดที�กําหนดไว้ข้อตกลงและเงื�อนไขฉบบันี # 
 

34. ผู้ ฝากรับทราบว่า การรับจ้างเปิดบัญชี การซื #อขายบัญชี หรือ การยินยอมให้ผู้ อื�นใช้บัญชีในการกระทําความผิด มีโทษตาม
กฎหมาย 
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35. ผู้ฝากตกลงยินยอมผูกพนั และปฏิบตัิตามข้อตกลง และเงื�อนไขต่างๆ ที�ได้ระบุในข้อตกลงฉบบันี # ระเบียบ และวิธีปฏิบตัิตามที�
ธนาคารได้กําหนดไว้ ทั #งที�มีอยู่แล้วในขณะนี # และ/หรือที�จะมีต่อไปในภายหน้าทุกประการ ทั #งนี # ตามที�ธนาคารแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้าตามช่องทางที�ธนาคารกําหนด 
 

36. ผู้ฝากรับทราบข้อความตามข้อตกลงและเงื�อนไขการใช้บริการเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือบญัชีเงินฝากประจําฉบบันี #ทั #งหมดแล้ว
เห็นวา่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ฝากทกุประการ 
 

37. ผู้ฝากตกลงยินยอมเสียคา่บริการคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายใดๆ ในการเปิดบญัชีเงินฝาก และ/หรือการใช้บริการดงักลา่วตามที�
ธนาคารกําหนดไว้ในขณะนี # และ/หรือตามที�ธนาคารได้มีการประกาศแก้ไข เปลี�ยนแปลง ในภายหน้าทกุประการ รวมทั #งให้ถือวา่
ข้อตกลงและเงื�อนไขการใช้บริการฉบบันี #เป็นสว่นหนึ�งของใบคําขอเปิดบญัชีเงินฝากด้วย โดยหากผู้ฝากไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงและ
เงื�อนไขการใช้บริการ และ/หรือคําเตือนไม่ว่าข้อหนึ�งข้อใดจนเป็นเหตใุห้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร และ/หรือบคุคลใดๆ ผู้ฝาก
ตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที�เกิดขึ #นดงักล่าว ในทนัทีที�ธนาคารเรียกร้องและในกรณีที�มีความบกพร่องผิดพลาด
เกิดขึ #น ไม่ว่าความบกพร่องผิดพลาดนั #นจะเกิดขึ #นด้วยเหตใุดก็ตาม ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิทกุประการในการแก้ไข
ความบกพร่องผิดพลาดให้ถกูต้องตามความเป็นจริง ซึ�งรวมถึงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินและ/หรือโอนเงินจากบญัชีต่างๆ ของผู้
ฝากที�มีอยูก่บัธนาคาร โดยไมต้่องขอความยินยอมจากผู้ฝากอีกแตอ่ยา่งใด อยา่งไรก็ดี ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบถึงการหกัเงิน
และ/หรือโอนเงินดงักลา่ว 
 

38. ผู้ ฝากรับรองว่าข้อมูลที�ระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีเงินฝาก และเอกสารประกอบอื�นใดที�ได้ให้ไว้แก่ธนาคาร มีความถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นความจริงทกุประการ 
 

39. ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบและ/หรือสืบค้นข้อมลูทะเบียนประวตัิราษฎรและ/หรือภาพใบหน้าของผู้ฝากจากสว่น
ราชการที�เกี�ยวข้อง รวมทั #งติดต่อ สอบถามข้อมูลบางประการ หรือทั #งหมดของผู้ฝากจากบุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ได้ในกรณีที�
จําเป็นและ/หรือในกรณีที�ธนาคารเห็นสมควร 

40. ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารแก้ไขปรับปรุงเพิ�มเติมข้อมูลเดิมของธนาคารให้ถกูต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบนัตั #งแต่วนัที�ทําใบคําขอเปิด
บญัชีเงินฝาก และเพื�อประโยชน์ในการป้องกนัการทจุริตจากกลุม่มิจฉาชีพ 
 

41. ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารนําเสนอข่าวสาร และ/หรือข้อมลูผลิตภณัฑ์ และ/หรือบริการของธนาคารให้ผู้ฝากทราบ ซึ�งรวมถึงการสง่
หรือแจ้งผา่นระบบ SMS และ/หรือระบบอิเลก็ทรอนิกส์อื�นๆ ทั #งนี # ผู้ฝากอาจปฎิเสธการรับขา่วสาร และ/หรือข้อมลูผลติภณัฑ์ และ/
หรือ บริการของธนาคารได้โดยการแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางที�ธนาคารกําหนด เช่น Call Center โทร. w-i���-���� หรือ
สาขาของธนาคาร เป็นต้น 

 
 
ข้อตกลงและเงื�อนไขเพิ�มเติมสาํหรับบริการ PromptPay International (เฉพาะผลิตภณัฑ์เงนิฝากกระแสรายวัน, ผลิตภณัฑ์เงนิ

ฝากออมทรัพย์, ผลิตภณัฑ์เงนิฝาก Krungthai NEXT Savings และ เงนิฝากพื Dนฐาน (Basic Banking Account)) 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย (“ธนาคาร”) จะให้บริการสําหรับ PromptPay International ซึ�งเป็นบริการรับเงินโอนจากหรือโอนเงินไปยงั
ตา่งประเทศ ตามหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข ระยะเวลา และวิธีการ รวมทั #ง อตัราคา่ธรรมเนียมตามที�ธนาคารกําหนด รวมทั #ง ลกูค้า/ผู้ฝากใน
ฐานะผู้ขอใช้บริการ (“ผู้ขอใช้บริการ”) ยงัตกลงตามข้อตกลงและเงื�อนไขที�กําหนดไว้ดงัตอ่ไปนี #ด้วย  
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1. การใช้บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศของผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารดําเนินการเปิดเผยข้อมลูชื�อบญัชี เลขที�
บญัชี และ/หรือข้อมลูอื�นใดของผู้ขอใช้บริการไปยงัผู้ โอนเงินและผู้ ให้บริการโอนเงินในต่างประเทศ เพื�อวตัถปุระสงค์ในการปฏิบตัิ
ตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ที�มีผลบงัคบัใช้กบัผู้ให้บริการโอนเงินและเพื�อการตรวจสอบในความถกูต้องในการทําธุรกรรม 

2. การใช้บริการโอนเงินไปตา่งประเทศของผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารดําเนินการเปิดเผยข้อมลูชื�อบญัชี เลขที�บญัชี 
และ/หรือข้อมลูอื�นใดของผู้ขอใช้บริการไปยงัผู้ รับเงินโอนและผู้ ให้บริการรับเงินโอนในตา่งประเทศ เพื�อวตัถปุระสงค์ในการปฏิบตัิ
ตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ที�มีผลบงัคบัใช้กบัผู้ ให้บริการรับเงินโอนและเพื�อการตรวจสอบในความถกูต้องในการทํา
ธุรกรรม 

ทั #งนี #  ในการโอนเงินไปต่างประเทศ ผู้ ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ผู้ ขอใช้บริการจะโอนเงินไปต่างประเทศตามสกุลเงิน
ต่างประเทศตามที�ธนาคารกําหนด และหากจะต้องแลกเปลี�ยนจากเงินสกุลบาทเป็นเงินสกุลต่างประเทศเพื�อการโอนไปต่างประเทศ
ดงักลา่ว ผู้ขอใช้บริการตกลงจะแลกเปลี�ยนเงินดงักลา่วโดยใช้อตัราแลกเปลี�ยนเงินตามที�ธนาคารกําหนด และให้ถือว่าข้อตกลงและ
เงื�อนไขนี #เป็นสว่นหนึ�งของข้อตกลงและเงื�อนไขของการใช้บริการเงินฝากออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวนัและ/หรือผลิตภณัฑ์หรือ
บริการอื�นที�เกี�ยวข้องที�ผู้ขอใช้บริการมีอยู่กบัธนาคารด้วย  นอกจากนี # ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า ในกรณีที�ผู้ขอใช้บริการมีสญัชาติไทย ผู้
ขอใช้บริการจะไมโ่อนเงินจากประเทศไทยเข้าบญัชีเงินฝากของตนเองที�เปิดไว้ในตา่งประเทศ 

 
 
ข้อตกลงและเงื�อนไขเพิ�มเติมการเปิดบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์สาํหรับลงทุนใน Gold Wallet (เฉพาะผลิตภณัฑ์เงนิฝากออม

ทรัพย์) 

1. บญัชีเงินฝากออมทรัพย์สาํหรับลงทนุใน Gold Wallet เป็นบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ที�สามารถออกสมดุคูฝ่ากได้ที�สาขาของธนาคาร 
โดยผู้ฝากต้องเป็นบคุคลธรรมดา สญัชาติไทย อายตุั #งแต ่20 ปีบริบรูณ์ขึ #นไป 
 

2. ในการใช้บริการบญัชีเงินฝากออมทรัพย์สําหรับลงทนุใน Gold Wallet ผู้ฝากต้องสมคัรใช้บริการธนาคารออนไลน์ (Application 
เป๋าตงั) ซึ�งเป็นบริการธนาคารออนไลน์บนอปุกรณ์ และ/หรือ ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ และ/หรือ อปุกรณ์เคลื�อนที� รวมทั #งต้องเปิดบญัชี
เงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศด้วย โดยผู้ฝากตกลงยินยอมปฏิบตัิตามข้อตกลงและเงื�อนไขการใช้บริการ Application เป๋าตงั
รวมถึงบญัชีเงินฝากสกลุเงินตราตา่งประเทศตามที�ธนาคารกําหนด 

 
3. ผู้ฝากตกลงยอมรับว่า การดําเนินการใดๆ ในการเปิดบญัชีเงินฝากผ่านอปุกรณ์ และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรืออปุกรณ์

เคลื�อนที� เป็นวิธีการที�น่าเชื�อถือและยอมรับได้ รวมทั #งข้อมลูหรือเอกสารใดๆ ที�ธนาคารได้รับจากผู้ฝากในการใช้บริการเปิดบญัชี
เงินฝากด้วยวิธีการดังกล่าวเป็นข้อมูลหรือเอกสารที�มีความน่าเชื�อถือ และถูกต้อง และสามารถนําไปใช้บังคับ หรือเป็น
พยานหลกัฐานอ้างอิงได้ตามกฎหมาย 
 

4. การกระทําการใดๆ ผ่านอปุกรณ์และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรืออปุกรณ์เคลื�อนที�  ทั #งที�เป็นการกระทําของผู้ฝากเอง  หรือเป็น
การกระทําที�เกิดขึ #นโดยบุคคลอื�น ไม่ว่าโดยประการใดก็ตาม หากได้กระทําไปโดยใช้รหัสประจําตวั (User ID) และ/หรือรหัสผ่าน 
(Password) และ/หรือรหสั PIN และ/หรือรหสั OTP (One Time Password) ที�ผู้ฝากได้รับผ่านอุปกรณ์เคลื�อนที� (โทรศพัท์มือถือ) 
ของผู้ฝากตามหมายเลขโทรศพัท์มือถือที�ได้ให้ไว้กบัธนาคาร ให้ถือวา่ถกูต้องสมบรูณ์ และมีผลผกูพนัผู้ฝากเสมือนหนึ�งได้กระทํา 
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ด้วยตนเอง และผู้ฝากยินยอมรับผิดชอบในการกระทําดงักลา่วทกุประการ โดยผู้ฝากไมจํ่าเป็นต้องทําหรือลงลายมือชื�อในเอกสารใดๆ 
เพื�อเป็นหลกัฐานในการนั #นอีก เว้นแตธ่นาคารจะได้แจ้งหรือกําหนดไว้อยา่งชดัเจน และผู้ฝากตกลงวา่ ธนาคารไมจํ่าต้องรับผิดใดๆ ใน
ความเสียหายที�เกิดขึ #นจากการกระทําดงักล่าวข้างต้น โดยผู้ ฝากยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที�เกิดขึ #นจากการกระทํา
ดงักลา่วทกุประการ และผู้ฝากตกลงและรับทราบว่า จะต้องเก็บรักษารหสัประจําตวั (User ID) และ/หรือรหสัผ่าน (Password) 
และ/หรือรหสั PIN และ/หรือรหสั OTP และ/หรือรหสัอื�นใดไว้เป็นความลบั และไม่เปิดเผยหรือกระทําการใดๆ ที�อาจทําให้ผู้ อื�น
ทราบถึงรหสัดงักลา่ว 
 

5. ผู้ฝากตกลงและยอมรับวา่ ในกรณีที�บริการ เป๋าตงั มีเหตขุดัข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ ที�อยู่นอกเหนือการควบคมุตามสมควรของ
ธนาคาร โดยรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการขดัข้องของระบบโทรคมนาคมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที�อาจส่งผลกระทบต่อการใช้
บริการเปิดบัญชีเงินฝาก และ/หรือการดําเนินการใดๆเกี�ยวกับบัญชีเงินฝาก โดยผู้ ฝากตกลงและรับทราบว่าจะไม่ถือเอาเหตุ
ดงักล่าวมาเรียกร้องให้ธนาคารต้องรับผิดชอบ เว้นแต่จะเกิดจากการกระทําโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ
ธนาคาร 
 

6. ผู้ฝากสามารถเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย์สําหรับลงทนุใน Gold Wallet ผ่านช่องทาง Application เป๋าตงั ได้ตามจํานวนบญัชีที�
ธนาคารกําหนด 
 

7. ธนาคารไม่กําหนดจํานวนเงินเปิดบญัชีและจํานวนเงินฝากขั #นตํ�าสําหรับการเปิดบญัชีเงินฝากผ่านช่องทาง Application เป๋าตงั 
สาํหรับการฝากครั #งตอ่ไปผา่นสาขาของธนาคาร ต้องเป็นจํานวนเงินไมต่ํ�ากวา่ที�ธนาคารกําหนด 
 

8. บญัชีเงินฝากออมทรัพย์สําหรับลงทนุใน Gold Wallet ต้องมีชื�อบญัชีเงินฝาก เงื�อนไขการสั�งจ่าย และผู้ ได้รับผลประโยชน์ที�แท้จริง
เป็นชื�อเจ้าของบญัชีเงินฝากเพียงผู้ เดียว และห้ามมีการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขการสั�งจ่ายเงินหรือบคุคลผู้มีอํานาจลงนามสั�งจ่ายเงิน 
 

9. ผู้ฝากที�เปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย์สําหรับลงทนุใน Gold Wallet ผ่าน Application เป๋าตงั ธนาคารขอสงวนสิทธิในการกําหนด
สาขาเจ้าของบญัชีจากที�อยู่ปัจจุบนัที�ลกูค้าได้ให้ไว้กบัธนาคาร ยกเว้นกรณีที�ไม่สามารถระบสุาขาเจ้าของบญัชีจากเงื�อนไขที�อยู่
ปัจจบุนัของผู้ฝากได้ ธนาคารจะกําหนดให้สาขานานาเหนือ (หรือสาขาอื�นตามที�ธนาคารกําหนด) เป็นสาขาเจ้าของบญัชี 
 

10. ผู้ฝากสามารถทําธุรกรรมฝาก / ถอน / โอนกับบญัชีเงินฝากออมทรัพย์สําหรับลงทุนใน Gold Wallet ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ตาม
เงื�อนไขที�ธนาคารกําหนดไว้ โดยผู้ฝากตกลงยอมรับวา่รายการที�ได้ดําเนินการตามเงื�อนไขดงักลา่วเป็นรายการที�ถกูต้องและผกูพนั
ผู้ฝากทกุประการ 
 

11. หากผู้ฝากมีความประสงค์จะทําธุรกรรม/บริการผา่นช่องทางสาขาของธนาคาร ผู้ฝากสามารถติดตอ่สาขาของธนาคารได้ทกุสาขา 
เพื�อออกสมดุคูฝ่าก และให้ตวัอยา่งลายมือชื�อ สาํหรับอ้างอิงในการทําธุรกรรม/บริการตอ่ไป 

12. ในการติดตอ่กบัธนาคารทกุครั #ง ผู้ฝากต้องแสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรือเอกสารแสดงตนตามที�ธนาคารกําหนด ตอ่เจ้าหน้าที�
ธนาคาร 
 

13. ผู้ฝากสามารถเรียกดรูายการเคลื�อนไหวทางบญัชี (Statement) ได้จาก Krungthai NEXT หรือจากช่องทางอื�นๆ ที�ธนาคารกําหนด 
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เงื�อนไขพิเศษ 
 
CIF No. ……………………  Account No. …………………….…ประเภทบญัชี………………………………………..             ชื�อบญัชี
..............................................................วนัที�............................................................................................ 
 
การโอนเงินต้นและ/หรือดอกเบี Dย สําหรับบัญชีเงินฝากประจําที� มีเงื�อนไขการโอนเงินต้นและดอกเบี Dยเงินฝากตามเงื�อนไขที�
ธนาคารกาํหนด 
 ผู้ฝากมีความประสงค์ให้ธนาคารดําเนินการโอนดอกเบี #ยและเงินต้น เมื�อครบกําหนดระยะเวลาตามที�ธนาคารกําหนด ดงันี # 

1. เมื�อครบกําหนดการจ่ายดอกเบี #ยและเมื�อครบกําหนดฝาก ให้ธนาคารดําเนินการโอนเงินดอกเบี #ยเข้าบญัชี ดงันี # 
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที�......................................ชื�อบัญชี.........................................................   
 บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัเลขที�.................................... ชื�อบญัชี............................................................ 

2. เมื�อครบกําหนดระยะเวลาการฝาก ให้ธนาคารดําเนินการโอนเงินต้นเข้าบญัชี ดงันี # 
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที�................................. .... ชื�อบัญชี...........................................................
 บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัเลขที�................................. .. ชื�อบญัชี............................................................ 
  บญัชีเงินฝากประจํา เลขที�............................................. ชื�อบญัชี............................................................ 

 
         
       ลงนาม................................................................. ผู้ขอเปิดบญัชี 
               (                                                                 ) 
  

 


