
 
 

Version1/2023_JAN 

หน้าที� (�/�) 
ข้อตกลงและเงื�อนไขการเปิดบัญชีเงนิฝากพื �นฐาน (Basic Banking Account)  

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

2. ผู้ฝากต้องเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย ที�เป็นผู้ได้รับสทิธิประโยชน์ภายใต้บตัรสวสัดิการแหง่รัฐและถือบตัรสวสัดิการแหง่รัฐที�ยงั
ไมห่มดอาย ุหรือผู้ ที�มีอายตุั #งแต ่65 ปีขึ #นไป โดยสามารถเปิดบญัชีได้คนละ 1 บญัชี และชื�อบญัชีต้องเป็นบคุคลคนเดียวเทา่นั #น 

3. ไมกํ่าหนดจํานวนเงินขั #นตํ�าในการเปิดบญัชีเงินฝาก (เปิดบญัชี 0 บาท) และการฝากเพิ�มเติมทกุครั #ง  
4. ธนาคารจะมอบสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ ฝาก ผู้ ฝากจะโอนเปลี�ยนมือ แก้ไข หรือฉีกแผ่นใดแผ่นหนึ�งไม่ได้และต้องเก็บรักษาไว้ในที�

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

5. ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารจ่ายดอกเบี #ยในอตัรา ระยะเวลา และวิธีการที�ธนาคารประกาศกําหนดไว้ในแต่ละขณะ รวมทั #งยอมให้
ธนาคารมีสทิธิเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี #ยเงินฝากได้ โดยธนาคารจะปิดประกาศการกําหนดหรือเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี #ยไว้ในที�
เปิดเผย ณ สํานกังานใหญ่ และสํานกังานสาขาของธนาคารแต่ละแห่งที�ให้บริการ และผ่านทางเว็บไซต์ (Website) ของธนาคาร 
(krungthai.com) ทั #งนี # กรณีการแก้ไข และ/หรือเปลี�ยนแปลงดงักล่าวส่งผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ฝากอย่างมีนยัสําคญั 
ธนาคารอาจแจ้งผู้ฝากเงินทราบผ่านช่องทางอื�นเพิ�มเติมตามความเหมาะสม เช่น SMS หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)            
เป็นต้น และเมื�อธนาคารประกาศเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี #ยดงักล่าวแล้ว ผู้ฝากตกลงให้ถืออตัราดอกเบี #ยที�ธนาคารประกาศ
เปลี�ยนแปลงใช้บงัคบักบัเงินฝากของผู้ฝากที�ได้ฝากไว้ทนัที และยอมรับดอกเบี #ยตามอตัราที�ได้เปลี�ยนแปลงนั #น ทั #งนี #ไมต้่องนําสมดุ
คูฝ่ากมาให้ธนาคารจดแจ้งการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี #ยอีก 

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

7. การเขียนข้อความตา่งๆ ลงในเอกสารเกี�ยวกบัการฝากหรือถอนเงินนั #น ผู้ฝากจะต้องเขียนด้วยปากกาหรือหมกึที�ลบออกไมไ่ด้ด้วย
วิธีการใดๆ ก็ตาม มิฉะนั #นธนาคารจะไมรั่บผิดชอบตอ่ความเสยีหายที�เกิดขึ #น 

8. ทกุครั #งที�ฝากหรือถอน ผู้ฝากต้องแสดงหลกัฐานต่อเจ้าหน้าที�ผู้มีอํานาจลงนามของสาขา เพื�อลงรายการการฝากหรือถอน แล้ว
ตรวจสอบจํานวนเงินที�นําฝากหรือถอน และยอดคงเหลอืให้ถกูต้อง  ถ้าปรากฏวา่ผิดพลาดให้แจ้งธนาคารทราบเพื�อแก้ไขทนัที 

9. เช็ค ตัeวแลกเงิน 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 #นได้ต่อเมื�อธนาคารเรียกเก็บเรียบร้อยแล้ว ถ้าหากเรียกเก็บเงินไม่ได้ ธนาคารจะยกเลิกรายการรับฝาก และผู้ฝากต้องมาขอรับ
คืนไปภายในระยะเวลาที�ธนาคารกําหนดเพื�อไปดําเนินการเองตอ่ไป 

10. ยอดเงินคงเหลอืในสมดุคูฝ่ากหรือใบรับฝาก ยงัถือไมไ่ด้วา่ถกูต้อง จนกวา่จะได้ตรวจสอบตรงกบับญัชีของธนาคาร ทั #งนี # ผู้ฝากควร
นําสมุดคู่ฝากมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั #ง โดยสามารถทํารายการได้ทุกสาขา หรือที�เครื�องปรับสมุดอัตโนมัติ 
(Passbook Update Machines) 
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11. หากผู้ฝากทําธุรกรรมโดยไม่ใช้สมดุคู่ฝาก อาทิเช่น การทํารายการฝากโดยไม่ใช้สมดุคู่ฝาก หรือการทํารายการฝาก ถอน โอนเงิน
ผา่นตู้  ATM/ADM หรือ การทํารายการโอนเงินผ่าน Krungthai NEXT เป็นต้น มีจํานวนรายการรวมกนัเกินกว่า pq รายการ เมื�อผู้
ฝากนําสมดุคูฝ่ากมาปรับรายการ (Update Passbook)  ธนาคารจะรวมรายการให้เหลอืเป็นรายการยอดรวม 
ด้านเดบิตและเครดิตอย่างละรายการ และหากผู้ฝากประสงค์ขอรายละเอียดรายการยอดรวมนั #น จะต้องติดต่อให้สาขาออก
รายการเคลื�อนไหวทางการเงิน (Statement) โดยอตัราคา่ธรรมเนียมที�เกี�ยวข้องให้เป็นไปตามเงื�อนไขที�ธนาคารกําหนด 

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

13. กรณีดอกเบี #ยบญัชีเงินฝากพื #นฐานที�ไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขเพื�อการยกเว้นภาษีเงินได้ สาํหรับดอกเบี #ยเงินฝากที�ต้อง
จ่ายคืนเมื�อทวงถามประเภทออมทรัพย์ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ธนาคารมีหน้าที�หกัภาษี ณ ที�จ่าย จากดอกเบี #ยของ
บัญชีเงินฝากนั #นเพื�อนําส่งให้แก่กรมสรรพากร แต่หากจํานวนดอกเบี #ยเงินฝากดังกล่าวมีไม่เพียงพอ ผู้ ฝากตกลงยินยอมให้
ธนาคารหกัภาษีสว่นที�ขาดจากยอดเงินที�ฝากอยูก่บัธนาคารได้ 

14. หากธนาคารมีการนําเงินเข้าบญัชีของผู้ฝากไมว่า่จะโดยวธีิการใดก็ตาม ซึ�งเป็นการนําเข้าผิดบญัชี หรือจํานวนเงินไมถ่กูต้อง โดยผู้
ฝากไม่มีสิทธิในเงินจํานวนนั #น  ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีของผู้ฝากได้ทนัที อย่างไรก็ตามภายหลงัการทํา
รายการดงักลา่วแล้วธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบทางโทรศพัท์ และหากเงินในบญัชีของผู้ฝากไม่มีให้หกั หรือมีไม่เพียงพอให้หกั
คืนได้ครบถ้วน ผู้ฝากยินยอมชดใช้เงินจํานวนดงักลา่วคืนจนครบถ้วนทนัทีที�ได้รับแจ้งจากธนาคาร  

15. ในการเบิกถอนเงินต่างสาขา ผู้ฝากจะต้องมาเบิกถอนเงินด้วยตนเองพร้อมทั #งแสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรือเอกสารแสดงตน
ตามที�ธนาคารกําหนด ตอ่เจ้าหน้าที�ของธนาคาร 

16. การถอนเงินโดยการมอบฉันทะ ต้องดําเนินการถอนเงินที�สาขาเจ้าของบญัชีเท่านั #น โดยผู้ รับมอบฉนัทะต้องแสดงบตัรประจําตวั
ประชาชนหรือเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ รวมทั #งเอกสารหลกัฐานตามที�ธนาคารกําหนดต่อเจ้าหน้าที�
ธนาคาร 

17. กรณีบญัชีเงินฝากพื #นฐาน (Basic Banking Account) ไม่มีรายการเคลื�อนไหว (ฝาก-ถอน) ติดต่อกัน 24 เดือน หรือผู้ฝากไม่ได้
เป็นผู้ได้รับสทิธิประโยชน์ภายใต้บตัรสวสัดิการแหง่รัฐ หรือบตัรสวสัดิการแหง่รัฐหมดอาย ุธนาคารมีสทิธิเปลี�ยนประเภทผลติภณัฑ์
จากบญัชีเงินฝากพื #นฐาน (Basic Banking Account) เป็นบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ตามปกติของธนาคาร โดยกรณีการเปลี�ยน
ประเภทผลติภณัฑ์ เนื�องจากบญัชีไมม่ีรายการเคลื�อนไหวติดตอ่กนั 24 เดือน ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 
วนั และสําหรับกรณีการเปลี�ยนประเภทผลิตภณัฑ์ เนื�องจากผู้ฝากไม่ได้เป็นผู้ ได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรสวสัดิการแห่งรัฐ 
ธนาคารขอสงวนสิทธ์ที�จะแจ้งให้ผู้ ฝากทราบ เมื�อธนาคารเปลี�ยนสถานะผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ ฝากตกลงยินยอมให้
ธนาคารจ่ายดอกเบี #ย และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามอัตราที�ธนาคารประกาศกําหนดสําหรับบัญชีเงินฝากประเภท        
ออมทรัพย์ปกติดงักลา่ว  

18. กรณีบญัชียงัคงสถานะเป็นบญัชีเงินฝากพื #นฐาน (Basic Banking Account)  ธนาคารจะยกเว้นการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมรักษา
บญัชีเงินฝาก 
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19. กรณีผู้ ฝากมีการสมัครใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทไม่มีประกัน (KTB Shop Smart Classic) หรือ บัตรเดบิตกรุงไทย
มาสเตอร์การ์ด (Krungthai Mastercard Debit Card) กับบญัชีเงินฝากพื #นฐาน (Basic Banking Account) ธนาคารจะยกเว้น
คา่ธรรมเนียมแรกเข้า คา่ธรรมเนียมรายปี และคา่ธรรมเนียมการออกบตัรใหม ่กรณีบตัรเดิมหมดอาย ุ

20. ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารคิดคา่ธรรมเนียมที�เกี�ยวข้องกบับญัชีเงินฝากพื #นฐาน (Basic Banking Account) ในอตัราและหลกัเกณฑ์
ที�ธนาคารประกาศกําหนด เว้นแตจ่ะได้รับยกเว้นตามข้อตกลงและเงื�อนไขฉบบันี # 

21. ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเพิ�มเติม และ/หรือเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขในการให้บริการของธนาคาร รวมทั #งหลกัเกณฑ์ อัตรา
คา่ธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการใช้บริการของธนาคารได้ตามที�ธนาคารจะเห็นสมควร โดยธนาคารจะปิดประกาศ 
ให้ผู้ ฝากทราบในที�เปิดเผย ณ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของธนาคารแต่ละแห่งที�ให้บริการ และผ่านทางเว็บไซต์ 
(Website) ของธนาคาร (krungthai.com)  ทั #งนี # กรณีการแก้ไข และ/หรือเปลี�ยนแปลงดงักลา่วสง่ผลกระทบต่อการใช้บริการของ        
ผู้ ฝากสําคัญ ธนาคารอาจแจ้งผู้ ฝากเงินทราบล่วงหน้าอย่างน้อย pq วนัก่อนดําเนินการผ่านช่องทางอื�นเพิ�มเติมตามความ
เหมาะสม เช่น SMS หรือจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) เป็นต้น 

22. เอกสารหรือหนงัสือใดของธนาคารที�สง่ไปยงัที�อยู่ หรือสถานที�ทํางาน หรือสถานที�ติดต่อได้ หรือ ทาง e-mail address หรือ ทาง
หมายเลขโทรศพัท์ ซึ�งระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชี หรือที�ผู้ฝากได้แจ้งไว้กบัธนาคาร  ผู้ฝากยินยอมให้ถือวา่ธนาคารได้สง่ให้เรียบร้อย
และโดยชอบแล้ว 

23. เมื�อธนาคารทราบว่าผู้ฝากถึงแก่กรรม ธนาคารจะระงบัการจ่ายเงินของผู้ฝากทนัที ผู้ รับมรดกหรือผู้จดัการมรดกของผู้ฝากมีสทิธิที�
จะรับเงินฝากคืน โดยนําสมุดคู่ฝากหรือใบรับฝากและหลกัฐานต่างๆ ที�ธนาคารต้องการ มาพิสจูน์จนเป็นที�พอใจแก่ธนาคาร 
ธนาคารจึงจะพิจารณาจ่ายเงินคืนให้ 

24. ในกรณีที�ผู้ฝากมีหนี #สินใดๆ ค้างชําระอยู่กบัธนาคาร ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินฝากจากบญัชีเงินฝากของผู้ฝากไม่ว่า
ทั #งหมดหรือบางสว่น เพื�อชําระหนี #ที�ผู้ฝากค้างชําระอยูก่บัธนาคารได้ทนัที 

25. กรณีที�ผู้ฝากเปิดบญัชีเงินฝากโดยใช้ชื�อตนเองเป็นเจ้าของบญัชีแต่เพียงผู้ เดียว แม้ว่าเงื�อนไขการสั�งจ่ายจะระบวุ่ามีอํานาจสั�งจ่าย
แต่เพียงผู้ เดียวหรือสั�งจ่ายร่วมกับบุคคลอื�นหรือคนหนึ�งคนใดมีอํานาจสั�งจ่ายหรือเงื�อนไขการสั�งจ่ายอื�นๆ ก็ตาม ผู้ ฝากตกลง
ยินยอมให้ธนาคารถือวา่สทิธิเรียกร้องเงินในบญัชีเงินฝากนั #นเป็นสทิธิของผู้ฝากซึ�งเป็นเจ้าของบญัชีแตเ่พียงผู้ เดียว 

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

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

28. ผู้ฝากตกลงวา่ ธนาคารมีสทิธิระงบัการให้บริการฝาก และ/หรือถอนเงินในบญัชีเงินฝาก และ/หรือปิดบญัชีเงินฝากของผู้ฝากเมื�อใด
ก็ได้ หากธนาคารเห็นวา่บญัชีเงินฝากใดมีเหตอุนัควรสงสยัได้ว่าบญัชีเงินฝากหรือธุรกรรมทางการเงินของผู้ฝาก หรือผู้ ที�เกี�ยวข้อง
กับผู้ ฝาก หรือลูกค้าของผู้ ฝากรายใดรายหนึ�ง เป็นบัญชีหรือมีธุรกรรมทางการเงินที�เกี�ยวข้องกับการดําเนินการที�ทุจริต หรือ            
ผิดกฎหมาย หรือถกูใช้ในกิจกรรมที�ไมถ่กูต้องตามกฎหมาย ซึ�งรวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียงธุรกรรมที�เกี�ยวกบัการฟอกเงิน หรือการ 
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สนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยผู้ฝากตกลงจะไม่เรียกร้องคา่เสยีหายใด ๆ จากธนาคารสาํหรับการดําเนินการในกรณี
ดงักลา่วทั #งสิ #น 

29. ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารสง่และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคล ข้อมลูทางการเงิน และ/หรือข้อมูลใดๆ ของผู้ฝากที�ได้ให้ไว้ 
หรือมีอยูก่บัธนาคาร หรือที�ธนาคารได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหลง่อื�น หรือข้อมลูอื�นใดตามที�หนว่ยงานหรือคณะกรรมการที�มีอํานาจ
ตามกฎหมายประกาศกําหนด ให้แก่หน่วยงาน/องค์กร/หน่วยงานราชการ และ/หรือนิติบุคคลใดๆ ที�ธนาคารเป็นคู่สญัญาหรือมี
ความสมัพนัธ์ด้วย โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อสนบัสนนุการให้บริการของธนาคาร เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การปรับปรุงบริการหรือ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคาร การที�ธนาคารจ้างหรือมอบหมายให้บุคคลอื�นดําเนินการแทน (เช่น งานเกี�ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศงานติดต่อสื�อสารงานติดตามทวงถาม เป็นต้น) ไมว่่าทั #งหมดหรือบางสว่น โดยผู้ฝากรับทราบว่า ผู้ฝากสามารถติดต่อ
ธนาคารผา่นช่องทาง Call Center โทร. q-j���-���� หรือสาขาของธนาคาร ทั #งนี # ช่องทางติดต่อธนาคารอาจมีการเปลี�ยนแปลง 
เพิ�มขึ #น หรือลดลงได้ในอนาคต โดยธนาคารจะได้แจ้งให้ทราบทาง Website ของธนาคาร  ทั #งนี #   เมื�อผู้ฝากให้ข้อมลูสว่นบคุคลของ
บคุคลอื�นใดนอกจากของผู้ฝากเองแก่ธนาคาร  ผู้ฝากรับรองและรับประกนัวา่ (ก) ได้ตรวจสอบความถกูต้องและความสมบรูณ์ของ
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื�นที�ผู้ฝากให้แก่ธนาคาร และจะแจ้งธนาคารหากมีการเปลี�ยนแปลงใดๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของ
บุคคลอื�นที�ได้ให้ไว้ (หากมี) )ข(  ผู้ฝากได้รับความยินยอมหรือสามารถอาศยัฐานทางกฎหมายอื�นสําหรับการเก็บรวบรวม ใช้ 
เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมลูสว่นบคุคลของบคุคลดงักลา่วตามกฎหมายที�ใช้บงัคบั )ค(   ผู้ฝากได้แจ้งนโยบายความเป็นสว่นตวัของ
ธนาคารที�เกี�ยวข้องแก่บคุคลอื�นดงักลา่วแล้ว และ )ง(  ธนาคารสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมลูสว่นบคุคลตาม
วัตถุประสงค์ที�กําหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารที�เกี�ยวข้อง ซึ�งอาจมีการแก้ไขเป็นครั #งคราว ซึ�งรวมถึง
วตัถปุระสงค์ทั #งหมดที�กําหนดไว้ข้อตกลงและเงื�อนไขฉบบันี # 

30. ผู้ ฝากรับทราบว่า การรับจ้างเปิดบัญชี การซื #อขายบัญชี หรือการยินยอมให้ผู้ อื�นใช้บัญชีในการกระทําความผิด มีโทษตาม
กฎหมาย 

31. ผู้ฝากตกลงยินยอมผูกพนั และปฏิบตัิตามข้อตกลง และเงื�อนไขต่างๆ ที�ได้ระบุในข้อตกลงฉบบันี # ระเบียบ และวิธีปฏิบตัิตามที�
ธนาคารได้กําหนดไว้ ทั #งที�มีอยู่แล้วในขณะนี # และ/หรือที�จะมีต่อไปในภายหน้าทุกประการ ทั #งนี # ตามที�ธนาคารแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้าตามช่องทางที�ธนาคารกําหนด 

32. ผู้ฝากรับทราบข้อความตามข้อตกลงและเงื�อนไขการใช้บริการเงินฝากพื #นฐาน (Basic Banking Account) ฉบบันี #ทั #งหมดแล้ว  
เห็นวา่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ฝากทกุประการ  

33. ผู้ฝากตกลงยินยอมเสียค่าบริการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเปิดบญัชีเงินฝาก และ/หรือการใช้บริการดงักลา่วตามที�
ธนาคารกําหนดไว้ในขณะนี # และ/หรือตามที�ธนาคารได้มีการประกาศแก้ไข เปลี�ยนแปลง ในภายหน้าทกุประการ รวมทั #งให้ถือว่า
ข้อตกลงและเงื�อนไขการใช้บริการต่างๆ ดงักล่าวเป็นส่วนหนึ�งของใบคําขอเปิดบญัชีเงินฝากด้วย โดยหากผู้ฝากไม่ปฏิบตัิตาม
ข้อตกลงและเงื�อนไขการใช้บริการและ/หรือคําเตือนไมว่า่ข้อหนึ�งข้อใดจนเป็นเหตใุห้เกิดความเสยีหายแก่ธนาคาร และ/หรือบคุคล
ใดๆ ผู้ฝากตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที�เกิดขึ #นดงักล่าวในทนัทีที�ธนาคารเรียกร้อง และในกรณีที�มีความบกพร่อง
ผิดพลาดเกิดขึ #นไม่ว่าความบกพร่องผิดพลาดนั #นจะเกิดขึ #นด้วยเหตใุดก็ตาม ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิทกุประการใน
การแก้ไขความบกพร่องผิดพลาดให้ถกูต้องตามความเป็นจริง ซึ�งรวมถึงยินยอมให้ธนาคารหกัเงิน และ/หรือโอนเงินจากบญัชีตา่งๆ 
ของผู้ฝากที�มีอยูก่บัธนาคาร โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ฝากอีกแตอ่ยา่งใด อย่างไรก็ดี ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบถึงการ
หกัเงินและ/หรือโอนเงินดงักลา่ว 
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34. ผู้ ฝากรับรองว่าข้อมูลที�ระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีเงินฝาก และเอกสารประกอบอื�นใดที�ได้ให้ไว้แก่ธนาคาร มีความถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นความจริงทกุประการ 

35. ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบและหรือสืบค้นข้อมูลทะเบียนประวตัิราษฎรและ/หรือภาพใบหน้าของผู้ฝากจากส่วน
ราชการที�เกี�ยวข้อง รวมทั #งติดต่อ สอบถามข้อมูลบางประการ หรือทั #งหมดของผู้ฝากจากบุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ได้ในกรณีที�
จําเป็นและ/หรือในกรณีที�ธนาคารเห็นสมควร 

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

37. ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารนําเสนอข่าวสาร และ/หรือข้อมลูผลติภณัฑ์ และ/หรือบริการของธนาคารให้ผู้ฝากทราบ ซึ�งรวมถึงการสง่
หรือแจ้งผ่านระบบ SMS และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื�นๆ ทั #งนี # ผู้ฝากอาจปฎิเสธการรับข่าวสาร และ/หรือข้อมูลผลิตภัณฑ์           
และ/หรือบริการของธนาคารได้โดยการแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางที�ธนาคารกําหนด เช่น Call Center โทร. q-j���-���� 
หรือสาขาของธนาคาร เป็นต้น 
 
 

ข้อตกลงและเงื�อนไขเพิ�มเติมสาํหรับบริการ PromptPay International (เฉพาะผลิตภณัฑ์เงนิฝากกระแสรายวัน, ผลิตภณัฑ์เงนิ

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

บมจ. ธนาคารกรุงไทย (“ธนาคาร”) จะให้บริการสําหรับ PromptPay International ซึ�งเป็นบริการรับเงินโอนจากหรือโอนเงินไปยัง
ตา่งประเทศ ตามหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข ระยะเวลา และวิธีการ รวมทั #ง อตัราคา่ธรรมเนียมตามที�ธนาคารกําหนด รวมทั #ง ลกูค้า/ผู้ฝากใน
ฐานะผู้ขอใช้บริการ (“ผู้ขอใช้บริการ”) ยงัตกลงตามข้อตกลงและเงื�อนไขที�กําหนดไว้ดงัตอ่ไปนี #ด้วย  
1. การใช้บริการรับเงินโอนจากตา่งประเทศของผู้ขอใช้บริการ 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 ให้บริการรับเงินโอนในต่างประเทศ เพื�อวตัถปุระสงค์ในการปฏิบตัิ
ตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ที�มีผลบงัคบัใช้กับผู้ ให้บริการรับเงินโอนและเพื�อการตรวจสอบในความถูกต้องในการทํา
ธุรกรรม 

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

 


