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หน้าที� (�/�) 
ข้อตกลงและเงื�อนไขการเปิดบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์พิเศษสาํหรับผู้เยาว์ (Krungthai KIDS SAVINGS)  

1. ผู้ฝากต้องเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย อายไุมเ่กิน ��  ปีบริบรูณ์ ณ วนัที�เปิดบญัชี และผู้ปกครองต้องให้ความยินยอมในการ
สร้างความสมัพนัธ์เปิดบญัชีเงินฝากและทําธุรกรรมกบัธนาคารตามแบบฟอร์มที�ธนาคารกําหนด (ผู้ปกครอง หมายถึง บิดาโดย
ชอบด้วยกฎหมาย หรือมารดาโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือในกรณีที�ผู้ฝากไม่มีทั Fงบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายและมารดาโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ให้หมายถึงผู้ปกครองของผู้ฝากตามคําสั�งศาล  หรือผู้ปกครองของผู้ฝากที�มีชื�อร่วมอยูใ่นทะเบียนบ้านเดียวกบัผู้ฝาก  
ซึ�งผู้ปกครองดงักลา่วจะมีชื�ออยู่ในบญัชีเงินฝาก) โดยสามารถเปิดบญัชีได้คนละ � บญัชีเทา่นั Fน ในนามของผู้ฝาก หรือผู้ปกครอง
เพื�อผู้ฝาก หรือผู้ ฝากโดยผู้ปกครอง ทั Fงนี F กรณีเปิดบัญชีในนามผู้ปกครองเพื�อผู้ฝาก หรือผู้ ฝากโดยผู้ปกครอง ทั Fงนี F ผู้ ฝากและ
ผู้ปกครองของผู้ฝากตกลงยอมรับว่ากรรมสิทธิKของเงินในบญัชีถือเป็นกรรมสิทธิKของผู้ฝาก  สําหรับการลงนามสั�งจ่ายเงิน หากผู้
ฝากลงนามได้ ให้ผู้ฝากและผู้ปกครองเป็นผู้มีอํานาจลงนามสั�งจ่ายเงินและปิดบญัชีร่วมกนั หรือผู้ปกครองเป็นผู้มีอํานาจลงนาม
สั�งจ่ายและปิดบญัชีเพียงผู้ เดียวก็ได้ แต่หากผู้ฝากไม่สามารถลงนามได้ ให้ผู้ปกครองเป็นผู้มีอํานาจลงนามสั�งจ่ายและปิดบญัชี
เพียงผู้ เดียว และห้ามนําบญัชีไปใช้เป็นหลกัประกันในการคํ Fาประกนัสินเชื�อ และคํ Fาประกันอื�น ๆ กบับุคคล หรือนิติบุคคล หรือ
สถาบนัการเงิน หรือหนว่ยงานราชการใด ๆ ทั Fงสิ Fน 

2. ผู้ฝากต้องแสดงเอกสารแสดงตนตามที�ธนาคารกําหนดให้ครบถ้วน และให้ข้อมลูหรือกรอกรายการในคําขอเปิดบญัชีเงินฝาก ระบุ
เงื�อนไขการลงนามสั�งจ่าย และให้ตวัอย่างลายมือชื�อไว้กบัธนาคาร โดยผู้ฝากจะต้องไม่ใช้นามแฝง หรือปกปิดชื�อจริงในการเปิด
บญัชีเงินฝาก 

3. การเปิดบญัชีเงินฝาก การฝากเพิ�มเติมทกุครั Fง และจํานวนเงินสงูสดุตอ่บญัชี ต้องเป็นจํานวนเงินตามที�ธนาคารกําหนด 
4. ธนาคารจะมอบสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ ฝาก ผู้ฝากจะโอนเปลี�ยนมือ แก้ไข หรือฉีกแผ่นใดแผ่นหนึ�งไม่ได้ และต้องเก็บรักษาไว้ในที�

ปลอดภยัมิให้สญูหายหรือตกไปอยูใ่นความครอบครองของผู้ อื�นโดยมิได้รับอนญุาตจากผู้ฝาก ถ้าชํารุดหรือสญูหายจะต้องรีบแจ้ง
ให้ธนาคารทราบโดยแจ้งอายดัได้ทกุสาขา หรือที� Call Center โทร. 0-2111-1111 ในกรณีที�สมดุคู่ฝากสญูหายให้แสดงหลกัฐาน
การแจ้งความเพื�อประกอบการพิจารณาของธนาคารด้วย  

5. ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารจา่ยดอกเบี Fย โบนสั ในอตัรา ระยะเวลา และวิธีการที�ธนาคารประกาศกําหนดไว้ในแตล่ะขณะ รวมทั Fงยอม
ให้ธนาคารมีสทิธิเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี Fยเงินฝาก อตัราโบนสัได้ โดยธนาคารจะปิดประกาศการกําหนดหรือเปลี�ยนแปลงอตัรา
ดอกเบี Fยและโบนสัไว้ในที�เปิดเผย ณ สาํนกังานใหญ่ และสํานกังานสาขาของธนาคารแต่ละแห่งที�ให้บริการ และผ่านทางเว็บไซต์ 
(Website) ของธนาคาร (krungthai.com) ทั Fงนี F กรณีการแก้ไข และ/หรือเปลี�ยนแปลงดงักล่าวสง่ผลกระทบต่อการใช้บริการของ      
ผู้ฝากอย่างมีนยัสําคญั ธนาคารอาจแจ้งผู้ฝากเงินทราบผ่านช่องทางอื�นเพิ�มเติมตามความเหมาะสม เช่น SMS หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็นต้น และเมื�อธนาคารประกาศเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี Fยและโบนสัดงักล่าวแล้ว ผู้ฝากตกลงให้ถือ
อตัราดอกเบี Fย และอตัราโบนสัที�ธนาคารประกาศเปลี�ยนแปลงใช้บงัคบักบัเงินฝากของผู้ฝากที�ได้ฝากไว้ทนัที และยอมรับดอกเบี Fย 
และโบนสัตามอตัราที�ได้เปลี�ยนแปลงนั Fน ทั Fงนี F ไม่ต้องนําสมุดคู่ฝากหรือใบรับฝากมาให้ธนาคารจดแจ้งการเปลี�ยนแปลงอตัรา
ดอกเบี Fยและโบนสัอีก 

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

7. การเขียนข้อความตา่ง ๆ ลงในเอกสารเกี�ยวกบัการฝากหรือถอนเงินนั Fน ผู้ฝากจะต้องเขียนด้วยปากกาหรือหมกึที�ลบออกไมไ่ด้ด้วย
วิธีการใด ๆ ก็ตาม มิฉะนั Fนธนาคารจะไมรั่บผิดชอบตอ่ความเสยีหายที�เกิดขึ Fน 
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8. ทกุครั Fงที�ฝากหรือถอน ผู้ฝากต้องแสดงหลกัฐานตอ่เจ้าหน้าที�ผู้มีอํานาจลงนามของสาขา เพื�อลงรายการการฝากหรือถอน          
แล้วตรวจสอบจํานวนเงินที�นําฝากหรือถอน และยอดคงเหลอืให้ถกูต้อง  ถ้าปรากฏวา่ผิดพลาดให้แจ้งธนาคารทราบเพื�อแก้ไขทนัที 

9. เช็ค ตัhวแลกเงิน ใบสั�งจ่าย หรือตราสารอื�นที�เปลี�ยนมือได้ ที�นํามาฝากธนาคาร ธนาคารจะรับไว้เพื�อเรียกเก็บเท่านั Fน  และผู้ฝาก
จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ (ถ้ามี) ตามอตัราที�ธนาคารกําหนด ทั Fงนี F ไม่ว่าจะเรียกเก็บเงินตามตราสารดงักล่าวได้
หรือไม่  โดยผู้ฝากจะได้รับผลตอบแทนด้านดอกเบี Fย หรือเป็นผลให้ถูกต้องตามเงื�อนไขของธนาคาร หรือมีสิทธิถอนเงินตาม           
ตราสารนั Fนได้ต่อเมื�อธนาคารเรียกเก็บเรียบร้อยแล้ว   ถ้าหากเรียกเก็บเงินไม่ได้ ธนาคารจะยกเลิกรายการรับฝาก และผู้ฝากต้อง
มาขอรับคืนไปภายในระยะเวลาที�ธนาคารกําหนด เพื�อไปดําเนินการเองตอ่ไป 

10. ยอดเงินคงเหลอืในสมดุคูฝ่ากหรือใบรับฝาก ยงัถือไมไ่ด้วา่ถกูต้อง จนกวา่จะได้ตรวจสอบตรงกบับญัชีของธนาคาร ทั Fงนี F ผู้ฝากควร
นําสมุดคู่ฝากมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั Fง โดยสามารถทํารายการได้ทุกสาขา หรือที�เครื�องปรับสมุดอัตโนมัติ            
(Passbook Update Machines)  

11. หากผู้ฝากทําธุรกรรมโดยไม่ใช้สมดุคู่ฝาก อาทิเช่น การทํารายการฝากโดยไม่ใช้สมดุคู่ฝาก หรือการทํารายการฝาก ถอน โอนเงิน
ผ่านตู้  ATM/ADM หรือการทํารายการโอนเงินผ่าน Krungthai NEXT เป็นต้น มีจํานวนรายการรวมกนัเกินกว่า 30 รายการ เมื�อผู้
ฝากนําสมุดคู่ฝากมาปรับรายการ (Update Passbook)  ธนาคารจะรวมรายการให้เหลือเป็นรายการยอดรวมด้าน เดบิตและ
เครดิตอยา่งละรายการ และหากผู้ฝากประสงค์ขอรายละเอียดรายการยอดรวมนั Fน จะต้องติดตอ่ให้สาขาออกรายการเคลื�อนไหว
ทางการเงิน (Statement) โดยอตัราคา่ธรรมเนียมที�เกี�ยวข้องให้เป็นไปตามเงื�อนไขที�ธนาคารกําหนด 

12. การนบัระยะเวลาการจ่ายดอกเบี Fยและโบนสั ธนาคารจะนบัตั Fงแต่วนัแรกของเดือนถึงวนัสิ Fนเดือน กรณีเดือนแรกที�เปิดบญัชีและ
วนัที�เปิดบญัชีมิใช่วนัแรกของเดือน จะนบัระยะเวลาภายในเดือนตั Fงแตว่นัแรกที�เปิดบญัชีนั Fนจนถึงวนัสิ Fนเดือน 

13. ดอกเบี Fยและโบนสัที�ผู้ฝากได้รับไปก่อนแล้ว หากเกินกว่าดอกเบี Fยและโบนสัที�พึงได้รับ ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารปรับปรุงรายการ
บญัชีหรือจํานวนเงินในบญัชีเงินฝากให้ถกูต้องตามความเป็นจริงได้ทนัที 

14. กรณีดอกเบี Fยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสําหรับผู้ เยาว์ที�ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขเพื�อการยกเว้นภาษีเงินได้ สําหรับ
ดอกเบี Fยเงินฝากที�ต้องจ่ายคืนเมื�อทวงถามประเภทออมทรัพย์ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ธนาคารมีหน้าที�หกัภาษี ณ ที�จ่าย
จากดอกเบี Fยของบญัชีเงินฝากนั Fนเพื�อนําสง่ให้แก่กรมสรรพากร แตห่ากจํานวนดอกเบี Fยเงินฝากดงักลา่วมีไม่เพียงพอ ผู้ฝากตกลง
ยินยอมให้ธนาคารหกัภาษีสว่นที�ขาดจากยอดเงินที�ฝากอยูก่บัธนาคารได้ 

15. หากธนาคารมีการนําเงินเข้าบญัชีของผู้ฝากไมว่า่จะโดยวธีิการใดก็ตาม ซึ�งเป็นการนําเข้าผิดบญัชี หรือจํานวนเงินไมถ่กูต้อง โดยผู้
ฝากไม่มีสิทธิในเงินจํานวนนั Fน  ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีของผู้ฝากได้ทนัที อย่างไรก็ตามภายหลงัการทํา
รายการดงักลา่วแล้ว ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบทางโทรศพัท์ และหากเงินในบญัชีของผู้ฝากไมม่ีให้หกั หรือมีไม่เพียงพอให้หกั
คืนได้ครบถ้วน ผู้ฝากยินยอมชดใช้เงินจํานวนดงักลา่วคืนจนครบถ้วนทนัทีที�ได้รับแจ้งจากธนาคาร  

16. ในการเบิกถอนเงินต่างสาขา ผู้ฝากจะต้องมาเบิกถอนเงินด้วยตนเองพร้อมทั Fงแสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรือเอกสารแสดงตน
ตามที�ธนาคารกําหนดตอ่เจ้าหน้าที�ของธนาคาร 

17. การถอนเงินโดยการมอบฉันทะ ต้องดําเนินการถอนเงินที�สาขาเจ้าของบญัชีเท่านั Fน โดยผู้ รับมอบฉนัทะต้องแสดงบตัรประจําตวั
ประชาชน หรือเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ รวมทั Fงเอกสารหลกัฐานตามที�ธนาคารกําหนดต่อเจ้าหน้าที�
ธนาคาร 
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18. กรณีบญัชีไมม่ียอดเงินฝาก และ/หรือเงินอื�นใดคงเหลอืในบญัชี และไมม่ีรายการเคลื�อนไหวทางบญัชี (ไมม่ีรายการฝาก-ถอน) 
ติดตอ่กนัเป็นระยะเวลา 12 เดือน ธนาคารจะปิดบญัชีโดยอตัโนมตัิ  

19. กรณีผู้ฝากอายคุรบ 15 ปีบริบรูณ์ ธนาคารจะทําการปรับประเภทบญัชีเงินฝาก Krungthai KIDS SAVINGS เป็นประเภทบญัชีเงิน
ฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคารในวนัต้นเดือนถดัจากเดือนเกิดที�ผู้ฝากมีอายคุรบ 15 ปีบริบรูณ์  ทั Fงนี F เมื�อธนาคารได้ปรับประเภท
ผลิตภัณฑ์เงินฝากแล้ว อตัราดอกเบี Fยและอัตราค่าธรรมเนียมที�เกี�ยวข้องให้เป็นไปตามเงื�อนไขที�ธนาคารกําหนดสําหรับบญัชี     
เงินฝากประเภทออมทรัพย์ปกติ 

20. กรณีผู้ปกครองซึ�งเป็นผู้มีอํานาจลงนามสั�งจ่ายและปิดบญัชีเสียชีวิต (ผู้ปกครองมิใช่เจ้าของกรรมสิทธิK  เจ้าของกรรมสิทธิK คือผู้
ฝาก)  

ก. กรณีบิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือมารดาโดยชอบด้วยกฎหมาย คนใดคนหนึ�งเสียชีวิต ให้บิดาโดยชอบด้วย
กฎหมาย หรือมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายที�ยงัมีชีวิตอยู ่เป็นผู้มีอํานาจลงนามสั�งจ่ายและปิดบญัชี หรือลงนามสั�ง
จ่ายและปิดบญัชีร่วมกบัผู้ฝากตามเงื�อนไขการสั�งจ่ายและปิดบญัชีเดิมที�ให้ไว้  

ข. กรณีผู้ปกครองตามคําสั�งศาลเสียชีวิต หรือผู้ปกครองของผู้ฝากที�มีชื�อร่วมอยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกับผู้ฝาก ซึ�ง
ผู้ปกครองดงักลา่วจะมีชื�ออยูใ่นบญัชีเงินฝากเสยีชีวิต และ/หรือ เป็นกรณีที�ผู้ฝากไมม่ีทั Fงบิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย 
และมารดาโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ญาติของผู้ฝากหรืออยัการร้องขอต่อศาลให้แต่งตั Fงผู้ปกครองของผู้ฝากมา
ดําเนินการกบับญัชีเงินฝากต่อไป หรืออาจรอให้ผู้ฝากอายคุรบ 20 ปีบริบรูณ์ เพื�อให้มาดําเนินการกบับญัชีที�ตนเอง
เป็นเจ้าของกรรมสทิธิK 

21. กรณีผู้ฝากซึ�งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิKเสียชีวิต ผู้ รับมรดกหรือผู้จดัการมรดกของผู้ฝากมีสิทธิที�จะรับเงินฝากคืน โดยนําสมุดคู่ฝาก
หรือใบรับฝากและหลกัฐานตา่งๆ ที�ธนาคารต้องการมาพิสจูน์จนเป็นที�พอใจแก่ธนาคาร ธนาคารจึงจะพิจารณาจ่ายเงินคืนให้ ทั Fงนี F 
ตามระเบียบของธนาคาร  

22. ผู้ ฝากยินยอมให้ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมที�เกี�ยวข้องกับบัญชีเงินฝาก Krungthai KIDS SAVINGS ในอัตราและหลกัเกณฑ์
เดียวกบัอตัราคา่ธรรมเนียมที�ธนาคารประกาศสาํหรับบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ   

23. ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเพิ�มเติม และ/หรือ เปลี�ยนแปลงเงื�อนไขในการให้บริการของธนาคาร รวมทั Fงหลกัเกณฑ์ อตัรา
ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการใช้บริการของธนาคารได้ตามที�ธนาคารจะเห็นสมควรโดยธนาคารจะประกาศให้    
ผู้ฝากทราบในที�เปิดเผย ณ สาํนกังานใหญ่ และสาํนกังานสาขาของธนาคารแตล่ะแหง่ที�ให้บริการ และผา่นทางเว็บไซต์ (Website) 
ของธนาคาร (krungthai.com) ทั Fงนี F กรณีการแก้ไข และ/หรือเปลี�ยนแปลงดงักลา่วสง่ผลกระทบตอ่การใช้บริการของผู้ฝากอยา่งมี
นยัสาํคญั ธนาคารอาจแจ้งผู้ฝากเงินทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย sv วนัก่อนดําเนินการ ผ่านช่องทางอื�นเพิ�มเติมตามความเหมาะสม 
เช่น SMS หรือจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) เป็นต้น 

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

25. เมื�อธนาคารทราบว่าผู้ฝากถึงแก่กรรม ธนาคารจะระงบัการจ่ายเงินของผู้ฝากทนัที ผู้ รับมรดกหรือผู้จดัการมรดกของผู้ฝากมีสทิธิที�
จะรับเงินฝากคืน โดยนําสมุดคู่ฝากหรือใบรับฝากและหลกัฐานต่างๆ ที�ธนาคารต้องการมาพิสูจน์จนเป็นที�พอใจแก่ธนาคาร 
ธนาคารจึงจะพิจารณาจ่ายเงินคืนให้ 
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26. ในกรณีที�ผู้ฝากมีหนี Fสนิใด ๆ ค้างชําระอยูก่บัธนาคาร ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินฝากจากบญัชีเงินฝากของผู้ฝาก ไมว่่า
ทั Fงหมดหรือบางส่วน เพื�อชําระหนี Fที�ผู้ ฝากค้างชําระอยู่กับธนาคารได้ทันทีกรณีที�ผู้ ฝากเปิดบัญชีเงินฝากโดยใช้ชื�อตนเองเป็น
เจ้าของบญัชีแตเ่พียงผู้ เดียว หรือโดยใช้ชื�อบญัชีแตกตา่งไปจากชื�อเจ้าของบญัชี เช่น การใช้ชื�อเจ้าของบญัชีร่วมกบับคุคลอื�นหรือ
การฝากเพื�อบคุคลอื�น เป็นต้น แม้ว่าเงื�อนไขการสั�งจ่ายจะระบวุ่ามีอํานาจสั�งจ่ายแต่เพียงผู้ เดียวหรือสั�งจ่ายร่วมกบับคุคลอื�นหรือ
คนหนึ�งคนใดมีอํานาจสั�งจ่ายหรือเงื�อนไขการสั�งจ่ายอื�นๆ ก็ตาม ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารถือวา่สิทธิเรียกร้องเงินในบญัชีเงิน
ฝากนั Fนเป็นสทิธิของผู้ฝากซึ�งเป็นเจ้าของบญัชีแตเ่พียงผู้ เดียว 

27. ในกรณีที�มีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบของทางราชการ กําหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผยข้อมูล หรือธุรกรรมการเงินของผู้ฝาก 
หรือลกูค้าของผู้ฝากรายหนึ�งรายใด หรือหลายรายต่อเจ้าหน้าที�หรือหน่วยงานของรัฐ เมื�อธนาคารได้รับการร้องขอ ผู้ฝากตกลง
ยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมลู และ/หรือจดัทํารายการเกี�ยวกบัการทําธุรกรรมทางการเงินของผู้ฝากต่อเจ้าหน้าที�หรือหนว่ยงาน
ของรัฐได้ทกุประการ 

28.  ผู้ฝากตกลงที�จะไม่นําบญัชีเงินฝากไปก่อภาระผกูพนัใดๆ กบับคุคล หรือนิติบคุคล หรือสถาบนัการเงินอื�น ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากดั
เพียงการโอนสิทธิเรียกร้องในบญัชีเงินฝาก และ/หรือสิทธิในการรับเงินฝาก ไม่ว่าทั Fงจํานวนหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับความ
ยินยอมเป็นหนงัสอืจากธนาคารก่อน   

29. ผู้ฝากตกลงวา่ ธนาคารมีสทิธิระงบัการให้บริการฝาก และ/หรือถอนเงินในบญัชีเงินฝาก และ/หรือปิดบญัชีเงินฝากของผู้ฝากเมื�อใด
ก็ได้ หากธนาคารเห็นวา่บญัชีเงินฝากใดมีเหตอุนัควรสงสยัได้ว่าบญัชีเงินฝากหรือธุรกรรมทางการเงินของผู้ฝาก หรือผู้ ที�เกี�ยวข้อง
กบัผู้ฝาก หรือลกูค้าของผู้ฝากรายใดรายหนึ�ง เป็นบญัชีหรือมีธุรกรรมทางการเงินที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินการที�ทุจริต หรือผิด
กฎหมาย หรือถูกใช้ในกิจกรรมที�ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงธุรกรรมที�เกี�ยวกับการฟอกเงิน หรือการ
สนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยผู้ฝากตกลงจะไม่เรียกร้องคา่เสียหายใดๆ จากธนาคารสาํหรับการดําเนินการในกรณี
ดงักลา่วทั Fงสิ Fน 

30. ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารสง่และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคล ข้อมลูทางการเงิน และ/หรือข้อมูลใดๆ ของผู้ฝากที�ได้ให้ไว้ 
หรือมีอยูก่บัธนาคาร หรือที�ธนาคารได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหลง่อื�น หรือข้อมลูอื�นใดตามที�หนว่ยงานหรือคณะกรรมการที�มีอํานาจ
ตามกฎหมายประกาศกําหนด ให้แก่หน่วยงาน/องค์กร/หน่วยงานราชการ และ/หรือนิติบุคคลใดๆที�ธนาคารเป็นคู่สญัญาหรือมี
ความสมัพนัธ์ด้วย โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อสนบัสนนุการให้บริการของธนาคาร เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การปรับปรุงบริการหรือ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคาร การที�ธนาคารจ้างหรือมอบหมายให้บุคคลอื�นดําเนินการแทน (เช่น งานเกี�ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานติดต่อสื�อสาร งานติดตามทวงถาม เป็นต้น) ไมว่่าทั Fงหมดหรือบางสว่น โดยผู้ฝากรับทราบวา่ ผู้ฝากสามารถติดต่อ
ธนาคารผา่นช่องทาง Call Center โทร. v-d���-���� หรือสาขาของธนาคาร ทั Fงนี F ช่องทางติดต่อธนาคารอาจมีการเปลี�ยนแปลง 
เพิ�มขึ Fน หรือลดลงได้ในอนาคต โดยธนาคารจะได้แจ้งให้ทราบทาง Website ของธนาคาร  ทั Fงนี F   เมื�อผู้ฝากให้ข้อมลูสว่นบคุคลของ
บคุคลอื�นใดนอกจากของผู้ฝากเองแก่ธนาคาร  ผู้ฝากรับรองและรับประกนัว่า  (ก) ได้ตรวจสอบความถกูต้องและความสมบูรณ์
ของข้อมลูสว่นบคุคลของบคุคลอื�นที�ผู้ฝากให้แก่ธนาคาร และจะแจ้งธนาคารหากมีการเปลี�ยนแปลงใดๆ ในข้อมลูสว่นบคุคลของ
บุคคลอื�นที�ได้ให้ไว้ (หากมี)  (ข) ผู้ฝากได้รับความยินยอมหรือสามารถอาศยัฐานทางกฎหมายอื�นสําหรับการเก็บรวบรวม ใช้ 
เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลสว่นบคุคลของบุคคลดงักล่าวตามกฎหมายที�ใช้บงัคบั  (ค)  ผู้ฝากได้แจ้งนโยบายความเป็นส่วนตวั
ของธนาคารที�เกี�ยวข้องแก่บคุคลอื�นดงักลา่วแล้ว และ (ง) ธนาคารสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมลูสว่นบคุคล 

 



 
 

Version1/2023_JAN 

หน้าที� (�/�) 
 

ตามวตัถุประสงค์ที�กําหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารที�เกี�ยวข้อง ซึ�งอาจมีการแก้ไขเป็นครั Fงคราว ซึ�งรวมถึง
วตัถปุระสงค์ทั Fงหมดที�กําหนดไว้ข้อตกลงและเงื�อนไขฉบบันี F 
ผู้ฝากรับทราบวา่ การรับจ้างเปิดบญัชี การซื Fอขายบญัชี หรือการยนิยอมให้ผู้ อื�นใช้บญัชีในการกระทําความผิด มีโทษตาม
กฎหมาย 

31. ผู้ฝากตกลงยินยอมผูกพนั และปฏิบตัิตามข้อตกลง และเงื�อนไขต่างๆ ที�ได้ระบุในข้อตกลงฉบบันี F ระเบียบ และวิธีปฏิบตัิตามที�
ธนาคารได้กําหนดไว้ ทั Fงที�มีอยู่แล้วในขณะนี F และ/หรือที�จะมีต่อไปในภายหน้าทุกประการ ทั Fงนี F ตามที�ธนาคารแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้าตามช่องทางที�ธนาคารกําหนด 

32. ผู้ฝาก และ/หรือ ผู้ปกครองของผู้ฝากรับทราบข้อความตามข้อตกลงและเงื�อนไขการใช้บริการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสําหรับผู้
ฝาก (อายุไม่เกิน ��  ปีบริบูรณ์   ณ วนัที�เปิดบัญชี) (Krungthai KIDS SAVINGS) ฉบับนี Fทั Fงหมดแล้วเห็นว่าเป็นไปตามความ
ประสงค์ของผู้ฝาก และ/หรือ ผู้ปกครองของผู้ฝาก ทกุประการ 

33.  ผู้ฝากตกลงยินยอมเสยีคา่บริการค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายใดๆ ในการเปิดบญัชีเงินฝาก และ/หรือการใช้บริการดงักลา่วตามที�
ธนาคารกําหนดไว้ในขณะนี F และ/หรือตามที�ธนาคารได้มีการประกาศแก้ไข เปลี�ยนแปลง ในภายหน้าทกุประการ รวมทั Fงให้ถือว่า
ข้อตกลงและเงื�อนไขการใช้บริการฉบบันี Fเป็นสว่นหนึ�งของใบคําขอเปิดบญัชีเงินฝากด้วย โดยหากผู้ฝากไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงและ
เงื�อนไขการใช้บริการ และ/หรือคําเตือนไม่ว่าข้อหนึ�งข้อใดจนเป็นเหตใุห้เกิดความเสยีหายแก่ธนาคาร และ/หรือบคุคลใดๆ ผู้ฝาก 
ตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที�เกิดขึ Fนดงักล่าวในทันทีที�ธนาคารเรียกร้องและในกรณีที�มีความบกพร่องผิดพลาด
เกิดขึ Fนไม่ว่าความบกพร่องผิดพลาดนั Fนจะเกิดขึ Fนด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิทกุประการในการแก้ไข
ความบกพร่องผิดพลาดให้ถกูต้องตามความเป็นจริง ซึ�งรวมถึงยินยอมให้ธนาคารหกัเงิน และ/หรือโอนเงินจากบญัชีต่างๆ ของ         
ผู้ฝากที�มีอยู่กบัธนาคาร โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ฝากอีกแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบถึงการ       
หกัเงิน และ/หรือโอนเงินดงักลา่ว 

34. ผู้ฝากรับรองว่า ข้อมูลที�ระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีเงินฝาก และเอกสารประกอบอื�นใดที�ได้ให้ไว้แก่ธนาคาร มีความถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นความจริงทกุประการ 

35. ผู้ ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบ และ/หรือสืบค้นข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรและ/หรือภาพใบหน้าของผู้ ฝากจาก        
สว่นราชการที�เกี�ยวข้อง รวมทั Fงติดต่อ สอบถามข้อมลูบางประการ หรือทั Fงหมดของผู้ฝากจากบคุคลหรือนิติบคุคลใดก็ได้ในกรณีที�
จําเป็น และ/หรือในกรณีที�ธนาคารเห็นสมควร  

36. ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารแก้ไขปรับปรุงเพิ�มเติมข้อมูลเดิมของธนาคารให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันตั Fงแต่วันที�ทําใบคําขอ        
เปิดบญัชีเงินฝาก และเพื�อประโยชน์ในการป้องกนัการทจุริตจากกลุม่มิจฉาชีพ 

37. ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารนําเสนอขา่วสาร และ/หรือข้อมลูผลิตภณัฑ์ และ/หรือบริการของธนาคารให้ผู้ฝากทราบซึ�งรวมถึงการสง่
หรือแจ้งผ่านระบบ SMS และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื�นๆทั Fงนี F ผู้ ฝากอาจปฎิเสธการรับข่าวสาร และ/หรือข้อมูลผลิตภัณฑ์         
และ/หรือบริการของธนาคารได้โดยการแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางที�ธนาคารกําหนด เช่น Call Center โทร. v-d���-���� 
หรือสาขาของธนาคาร เป็นต้น 

 
 

 


