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 หน้าที� (�/�) 
ข้อตกลงและเงื�อนไขการเปิดบัญชีเงนิฝาก Krungthai NEXT Savings   

1. บญัชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings เป็นบญัชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมดุคู่ฝาก โดยผู้ฝากต้องเป็นบคุคลธรรมดา อายุ
ตั Gงแต ่15 ปีบริบรูณ์ขึ Gนไป 

2. ในการใช้บริการบัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings ผู้ ฝากต้องสมัครใช้บริการ Krungthai NEXT ซึ�งเป็นบริการธนาคาร
ออนไลน์บนอปุกรณ์ และ/หรือ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ อปุกรณ์เคลื�อนที� ด้วยโดยผู้ฝากตกลงยินยอมปฏิบตัิตามข้อตกลง
และเงื�อนไขการใช้บริการ Krungthai NEXT ตามที�ธนาคารกําหนด 

3. กรณีเปิดบญัชีผ่านสาขาของธนาคาร ผู้ฝากต้องแสดงเอกสารแสดงตนตามที�ธนาคารกําหนดให้ครบถ้วน และให้ข้อมลูหรือกรอก
รายการในคําขอเปิดบญัชีเงินฝาก ระบเุงื�อนไขการลงนามสั�งจ่าย และให้ตวัอย่างลายมือชื�อไว้กบัธนาคาร โดยผู้ฝากจะต้องไมใ่ช้
นามแฝง หรือปกปิดชื�อจริงในการเปิดบญัชีเงินฝาก โดยผู้ฝากต้องให้ข้อมลูครบถ้วน ถกูต้อง ตรงตามความเป็นจริง และชื�อบญัชี
เงินฝากจะต้องเป็นชื�อผู้ฝากซึ�งตรงตามบตัรประจําตวัประชาชน 

4. ผู้ฝากตกลงยอมรับว่า การดําเนินการใดๆ ในการเปิดบญัชีเงินฝากผ่านอปุกรณ์ และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรืออปุกรณ์
เคลื�อนที� เป็นวิธีการที�น่าเชื�อถือและยอมรับได้ รวมทั Gงข้อมลูหรือเอกสารใดๆ ที�ธนาคารได้รับจากผู้ฝากในการใช้บริการเปิดบญัชี
เงินฝากด้วยวิธีการดังกล่าวเป็นข้อมูลหรือเอกสารที�มีความน่าเชื�อถือ และถูกต้อง และสามารถนําไปใช้บังคับ หรือเป็น
พยานหลกัฐานอ้างอิงได้ตามกฎหมาย 

5. การกระทําการใดๆ ผ่านอปุกรณ์และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรืออปุกรณ์เคลื�อนที�  ทั Gงที�เป็นการกระทําของผู้ฝากเอง  หรือเป็น
การกระทําที�เกิดขึ Gนโดยบุคคลอื�น ไม่ว่าโดยประการใดก็ตาม หากได้กระทําไปโดยใช้รหัสประจําตัว (User ID) และ/หรือรหัสผ่าน 
(Password) และ/หรือรหสั PIN และ/หรือรหสั OTP (One Time Password) ที�ผู้ฝากได้รับผ่านอปุกรณ์เคลื�อนที� (โทรศพัท์มือถือ) 
ของผู้ฝากตามหมายเลขโทรศพัท์มือถือที�ได้ให้ไว้กบัธนาคาร ให้ถือว่าถกูต้องสมบรูณ์ และมีผลผกูพนัผู้ฝากเสมือนหนึ�งได้กระทํา
ด้วยตนเอง และผู้ฝากยินยอมรับผิดชอบในการกระทําดงักลา่วทกุประการ โดยผู้ฝากไมจํ่าเป็นต้องทําหรือลงลายมือชื�อในเอกสารใดๆ 
เพื�อเป็นหลกัฐานในการนั Gนอีก เว้นแตธ่นาคารจะได้แจ้งหรือกําหนดไว้อยา่งชดัเจน และผู้ฝากตกลงวา่ ธนาคารไมจํ่าต้องรับผิดใดๆ ใน
ความเสียหายที�เกิดขึ Gนจากการกระทําดงักล่าวข้างต้น โดยผู้ ฝากยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที�เกิดขึ Gนจากการกระทํา
ดงักลา่วทกุประการ และผู้ฝากตกลงและรับทราบว่า จะต้องเก็บรักษารหสัประจําตวั (User ID) และ/หรือรหสัผ่าน (Password) 
และ/หรือรหสั PIN และ/หรือรหสั OTP และ/หรือรหสัอื�นใดไว้เป็นความลบั และไม่เปิดเผยหรือกระทําการใดๆ ที�อาจทําให้ผู้ อื�น
ทราบถึงรหสัดงักลา่ว 

6. ผู้ฝากตกลงและยอมรับว่า ในกรณีที�บริการ Krungthai NEXT มีเหตขุดัข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ ที�อยู่นอกเหนือการควบคมุตาม
สมควรของธนาคาร โดยรวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียงการขดัข้องของระบบโทรคมนาคมและอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ที�อาจสง่ผลกระทบต่อ
การใช้บริการเปิดบญัชีเงินฝาก และ/หรือการดําเนินการใดๆเกี�ยวกบับญัชีเงินฝาก โดยผู้ฝากตกลงและรับทราบวา่จะไมถื่อเอาเหตุ
ดงักล่าวมาเรียกร้องให้ธนาคารต้องรับผิดชอบ เว้นแต่จะเกิดจากการกระทําโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ
ธนาคาร  

7. ผู้ฝากสามารถเปิดบญัชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings ได้ตามช่องทาง เงื�อนไข วิธีการและหลกัเกณฑ์ตามที�ธนาคารประกาศ
กําหนด 
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หน้าที� (2/6) 
 

8. จํานวนเงินขั Gนตํ�าสาํหรับการเปิดบญัชีและ/หรือจํานวนเงินฝากครั Gงต่อไปให้เป็นไปตามที�ธนาคารประกาศกําหนด ทั Gงนี G ตามตาราง
อตัราดอกเบี Gยเงินฝากของธนาคาร    

9. บญัชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings ต้องมีเงื�อนไขการสั�งจ่าย โดยเจ้าของบญัชีลงนามสั�งจ่ายแต่เพียงผู้ เดียว และห้ามมีการ
เปลี�ยนแปลงเงื�อนไขการสั�งจ่ายเงินหรือบคุคลผู้มีอํานาจลงนามสั�งจ่ายเงิน 

10. บญัชีที�เปิดผา่นช่องทาง e-Solutions และช่องอิเลก็ทรอนิกส์ ได้แก่ Krungthai NEXT, เป๋าตงั และ Dip&Go ผู้ได้รับผลประโยชน์ที�
แท้จริงต้องเป็นเจ้าของบญัชีเทา่นั Gน 

11. ลกูค้ารายใหม่ (ซึ�งไม่เคยสมคัรใช้ผลิตภณัฑ์หรือบริการของธนาคารมาก่อน) ที�เปิดบญัชีเงินฝากผ่านช่องทาง Krungthai NEXT 
โดยการเลือกวิธีการยืนยนัตวัตนผ่าน บริการ Digital ID (NDID) สามารถเลือกสาขาเจ้าของบญัชีได้ด้วยตนเองตามหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และสาขาตามที�ธนาคารกําหนด และผู้ฝากจะสามารถทําธุรกรรมได้เฉพาะการถอนเงิน/การโอนเงิน/ชําระบิลผ่านช่องทาง 
Krungthai NEXT ภายในวงเงิน qr,rrr บาท/รายการ และไม่เกิน �rr,rrr บาท/วนั เท่านั Gน หากผู้ฝากประสงค์ทําธุรกรรมได้เกิน
กว่าวงเงินและ/หรือใช้บริการหรือสมคัรผลิตภณัฑ์อื�นของธนาคาร ผู้ฝากต้องติดตอ่สาขาของธนาคารเพื�อทําการยืนยนัตวัตนตาม
ขั Gนตอน และหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขตามที�ธนาคารกําหนด ทั Gงนี G ผู้ฝากที�เปิดบญัชีก่อนวนัที� 23 เมษายน 2565 ธนาคารมีสิทธิจะ
เปลี�ยนแปลงสาขาเจ้าของบญัชีของผู้ฝากเป็นสาขาที�ผู้ฝากยืนยนัตวัตนได้  สาํหรับผู้ฝากที�เปิดบญัชีตั Gงแตว่นัที� 23 เมษายน 2565 
เป็นต้นไป สาขาเจ้าของบัญชีของผู้ ฝากจะเป็นสาขาที�ผู้ ฝากเลือกด้วยตนเองจากขั Gนตอนการเปิดบัญชีเงินฝากผ่านช่องทาง 
Krungthai NEXT 

12. ผู้ฝากที�เปิดบญัชีผ่านช่องทาง Krungthai NEXT หากผู้ฝากมีความประสงค์จะทําธุรกรรม/บริการผ่านช่องทางสาขาของธนาคาร   
ผู้ฝากต้องติดตอ่สาขาเจ้าของบญัชีตามที�ระบใุนขณะเปิดบญัชีผา่นชอ่งทาง Krungthai NEXT เพื�อทําการยืนยนัตวัตนตามขั Gนตอน 
และหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขตามที�ธนาคารกําหนด รวมทั Gงให้ตวัอยา่งลายมือชื�อสาํหรับอ้างอิงในการทําธุรกรรม/บริการตอ่ไป 

13. ในการติดตอ่กบัธนาคารทกุครั Gง ผู้ฝากต้องแสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรือเอกสารแสดงตนตามที�ธนาคารกําหนด ตอ่เจ้าหน้าที�
ธนาคาร 

14. ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารจ่ายดอกเบี Gยในอตัรา ระยะเวลา และวิธีการที�ธนาคารประกาศกําหนดไว้ในแต่ละขณะสําหรับเงินฝาก     
แต่ละประเภทรวมทั Gงยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี Gยเงินฝากได้ โดยธนาคารจะปิดประกาศการกําหนดหรือ
เปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี Gยไว้ในที�เปิดเผย ณ สํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขาของธนาคารแต่ละแห่งที�ให้บริการ และผ่านทาง
เว็บไซต์ (Website) ของธนาคาร (krungthai.com) ทั Gงนี G กรณีการแก้ไข และ/หรือเปลี�ยนแปลงดงักล่าวส่งผลกระทบต่อการใช้
บริการของผู้ฝากอย่างมีนยัสําคญั ธนาคารอาจแจ้งผู้ฝากเงินทราบผ่านช่องทางอื�นเพิ�มเติมตามความเหมาะสม เช่น SMS หรือ
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) เป็นต้น และเมื�อธนาคารประกาศเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี Gยดงักลา่วแล้ว ผู้ฝากตกลงให้ถืออตัรา
ดอกเบี Gยที�ธนาคารประกาศเปลี�ยนแปลงใช้บังคับกับเงินฝากของผู้ ฝากที�ได้ฝากไว้ทันที และยอมรับดอกเบี Gยตามอัตราที�ได้
เปลี�ยนแปลงนั Gน  

15. การเปลี�ยนแปลงข้อมลูสว่นตวั ลายมือชื�อ หรือที�อยู่ เจ้าของบญัชีจะต้องมาติดตอ่ด้วยตนเองที�สาขาเจ้าของบญัชีเทา่นั Gน โดยต้อง
แจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามแบบฟอร์มที�ธนาคารกําหนด พร้อมยื�นเอกสารหลกัฐานที�เกี�ยวข้อง และตวัอย่าง
ลายมือชื�อ และ/หรือที�อยูที่�ประสงค์จะเปลี�ยนแปลง  

16. การเขียนข้อความต่างๆ ลงในเอกสารเกี�ยวกบัการฝากหรือถอนเงินนั Gน ผู้ฝากจะต้องเขียนด้วยปากกาหรือหมกึที�ลบออกไมไ่ด้ด้วย
วิธีการใดๆ ก็ตาม มิฉะนั Gนธนาคารจะไมรั่บผิดชอบตอ่ความเสยีหายที�เกิดขึ Gน 
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17. ทกุครั Gงที�ฝากหรือถอนผา่นสาขาของธนาคาร ผู้ฝากต้องแสดงหลกัฐานตอ่เจ้าหน้าที�ผู้มีอํานาจลงนามของสาขา เพื�อลงรายการการ
ฝากหรือถอน แล้วตรวจสอบจํานวนเงินที�นําฝากหรือถอนและยอดคงเหลือให้ถกูต้อง  ถ้าปรากฏวา่ผิดพลาดให้แจ้งธนาคารทราบ 
เพื�อแก้ไขทนัที 

18. เช็ค ตัzวแลกเงิน ใบสั�งจ่าย หรือตราสารอื�นที�เปลี�ยนมือได้ ที�นํามาฝากธนาคาร ธนาคารจะรับไว้เพื�อเรียกเก็บเท่านั Gน และผู้ฝาก
จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ (ถ้ามี) ตามอตัราที�ธนาคารกําหนด ทั Gงนี G ไม่ว่าจะเรียกเก็บเงินตามตราสารดงักล่าวได้
หรือไม ่โดยผู้ฝากจะได้รับผลตอบแทนด้านดอกเบี Gย หรือเป็นผลให้ถกูต้องตามเงื�อนไขของธนาคาร หรือมีสทิธิถอนเงินตามตราสาร
นั Gนได้ตอ่เมื�อธนาคารเรียกเก็บเรียบร้อยแล้ว ถ้าหากเรียกเก็บเงินไมไ่ด้ ธนาคารจะยกเลกิรายการรับฝาก และผู้ฝากต้องมาขอรับคนื
ไปภายในระยะเวลาที�ธนาคารกําหนด เพื�อไปดําเนินการเองตอ่ไป 

19. ดอกเบี Gยที�เจ้าของบญัชีได้รับไปก่อนแล้ว หากเกินกว่าดอกเบี Gยที�พึงได้รับ เจ้าของบญัชียินยอมให้ธนาคารปรับปรุงรายการบญัชี
หรือจํานวนเงินในบญัชีเงินฝากให้ถกูต้องตามความเป็นจริงได้ทนัที 

20. กรณีดอกเบี Gยเงินฝาก Krungthai NEXT Savings ที�ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื�อนไขเพื�อการยกเว้นภาษีเงินได้ สําหรับ
ดอกเบี Gยเงินฝากที�ต้องจ่ายคืนเมื�อทวงถามประเภทออมทรัพย์ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ธนาคารมีหน้าที�หกัภาษี ณ ที�จ่าย 
จากดอกเบี Gยของบญัชีเงินฝากนั Gนเพื�อนําสง่ให้แก่กรมสรรพากร แต่หากจํานวนดอกเบี Gยเงินฝากดงักลา่วมีไม่เพียงพอ ผู้ฝากตกลง
ยินยอมให้ธนาคารหกัภาษีสว่นที�ขาดจากยอดเงินที�ฝากอยูก่บัธนาคารได้ 

21. ผู้ฝากสามารถเรียกดรูายการเคลื�อนไหวทางบญัชี (Statement) ได้จาก Krungthai NEXT หรือจากช่องทางอื�นๆ ที�ธนาคารกําหนด 
22. หากธนาคารมีการนําเงินเข้าบญัชีของผู้ฝากไมว่า่จะโดยวิธีการใดก็ตาม ซึ�งเป็นการนําเข้าผิดบญัชีหรือจํานวนเงินไมถ่กูต้อง โดยผู้

ฝากไม่มีสิทธิในเงินจํานวนนั Gน  ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีของผู้ฝากได้ทนัที อย่างไรก็ตามภายหลงัการทํา
รายการดงักลา่วแล้วธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบทางโทรศพัท์ และหากเงินในบญัชีของผู้ฝากไม่มีให้หกั หรือมีไม่เพียงพอให้หกั
คืนได้ครบถ้วน ผู้ฝากยินยอมชดใช้เงินจํานวนดงักลา่วคืนจนครบถ้วนทนัทีที�ได้รับแจ้งจากธนาคาร  

23. ในการเบิกถอนเงินตา่งสาขา ผู้ฝากจะต้องมาเบิกถอนเงินด้วยตนเองพร้อมทั Gงแสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรือเอกสารแสดงตน
ตามที�ธนาคารกําหนด ตอ่เจ้าหน้าที�ของธนาคาร  

24. การถอนเงินโดยการมอบฉนัทะ ต้องดําเนินการถอนเงินที�สาขาเจ้าของบญัชีเท่านั Gน  โดยผู้ รับมอบฉนัทะต้องแสดงบตัรประจําตวั
ประชาชนหรือเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ รวมทั Gงเอกสารหลกัฐานตามที�ธนาคารกําหนดต่อเจ้าหน้าที�
ธนาคาร 

25. ผู้ ฝากสามารถทําธุรกรรมฝาก / ถอน / โอนกับบัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ตามเงื�อนไขที�
ธนาคารกําหนดไว้ โดยผู้ฝากตกลงยอมรับว่ารายการที�ได้ดําเนินการตามเงื�อนไขดงักลา่วเป็นรายการที�ถูกต้องและผกูพนัผู้ ฝาก        
ทกุประการ 

26. ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรักษาบญัชีเงินฝากตามอตัราที�ธนาคารประกาศ ในกรณีที�บญัชีขาดการเคลื�อนไหวและยอด
คงเหลอืในบญัชีตํ�ากวา่ที�กําหนด ทั Gงนี G ธนาคารจะปิดบญัชีโดยอตัโนมตัิตามระยะเวลาที�ธนาคารกําหนด หากยอดคงเหลอืในบญัชี
เป็นศนูย์ 
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27. การเปิดบญัชีผ่านช่องทาง Krungthai NEXT หากผู้ฝากเปิดบญัชีเป็นศูนย์บาทและไม่มีรายการเคลื�อนไหวในบญัชี (ฝาก-ถอน) 

ภายในระยะเวลา 45 วันนับจากวันที�เปิดบัญชี ธนาคารขอสงวนสิทธิ|ในการปิดบัญชีอัตโนมัติ โดยธนาคารจะมีจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ หรือ SMS แจ้งให้ผู้ฝากทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั ทาง e-mail address หรือ หมายเลขโทรศพัท์มือถือที�ผู้ฝาก
ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชี หรือที�ผู้ฝากได้แจ้งไว้กบัธนาคาร 

28. ผู้ ฝากยินยอมให้ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมที�เกี�ยวข้องกับบัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings ในอัตราและหลกัเกณฑ์ที�
ธนาคารประกาศ 

29. ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเพิ�มเติม และ/หรือเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขในการให้บริการของธนาคาร รวมทั Gงหลกัเกณฑ์ อตัรา
คา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ  ในการใช้บริการของธนาคารได้ตามที�ธนาคารจะเห็นสมควร โดยธนาคารจะปิดประกาศให้
ผู้ฝากทราบในที�เปิดเผย ณ สาํนกังานใหญ่และสาํนกังานสาขาของธนาคารแตล่ะแหง่ที�ให้บริการ และผา่นทางเว็บไซต์ (Website) 
ของธนาคาร (krungthai.com) ทั Gงนี G กรณีการแก้ไข และ/หรือเปลี�ยนแปลงดงักลา่วสง่ผลกระทบตอ่การใช้บริการของผู้ฝากอยา่งมี
นยัสาํคญั ธนาคารอาจแจ้งผู้ฝากเงินทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย yr วนัก่อนดําเนินการ ผา่นช่องทางอื�นเพิ�มเติมตามความเหมาะสม 
เช่น SMS หรือจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) เป็นต้น 

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

31. เมื�อธนาคารทราบวา่ผู้ฝากถงึแกก่รรม ธนาคารจะระงบัการจ่ายเงินของผู้ฝากทนัที ผู้ รับมรดกหรือผู้จดัการมรดกของผู้ฝากมีสทิธิที�
จะรับเงินฝากคืน โดยนําเอกสารหลกัฐานการแตง่ตั Gงผู้จดัการมรดก หรือเอกสารหลกัฐานประกอบตา่งๆ ตามระเบียบปฏิบตัิงานที�
ธนาคารกําหนด ธนาคารจึงจะพิจารณาจ่ายเงินคืนให้ 

32. ในกรณีที�ผู้ฝากมีหนี Gสินใดๆ ค้างชําระอยู่กบัธนาคาร ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินฝากจากบญัชีเงินฝากของผู้ฝากไมว่า่
ทั Gงหมดหรือบางสว่น เพื�อชําระหนี Gที�ผู้ฝากค้างชําระอยูก่บัธนาคารได้ทนัที 

33. ในกรณีที�มีกฎหมาย  ประกาศ  หรือระเบียบของทางราชการ  กําหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผยข้อมลู  หรือธุรกรรมการเงินของผู้ฝาก 
หรือลกูค้าของผู้ฝากรายหนึ�งรายใด หรือหลายรายต่อเจ้าหน้าที�หรือหน่วยงานของรัฐ  เมื�อธนาคารได้รับการร้องขอ ผู้ฝากตกลง
ยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมลู และ/หรือจดัทํารายการเกี�ยวกบัการทําธุรกรรมทางการเงินของผู้ฝากตอ่เจ้าหน้าที�หรือหนว่ยงาน
ของรัฐได้ทกุประการ 

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

35. ผู้ฝากตกลงวา่ ธนาคารมีสทิธิระงบัการให้บริการฝาก และ/หรือถอนเงินในบญัชีเงินฝาก และ/หรือปิดบญัชีเงินฝากของผู้ฝากเมื�อใด
ก็ได้ หากธนาคารเห็นวา่บญัชีเงินฝากใดมีเหตอุนัควรสงสยัได้วา่บญัชีเงินฝากหรือธุรกรรมทางการเงินของผู้ฝาก หรือผู้ ที�เกี�ยวข้อง
กับผู้ฝาก หรือลกูค้าของผู้ฝากรายใดรายหนึ�งเป็นบญัชีหรือมีธุรกรรมทางการเงินที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินการที�ทุจริต หรือผิด
กฎหมาย หรือถูกใช้ในกิจกรรมที�ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงธุรกรรมที�เกี�ยวกับการฟอกเงิน หรือการ
สนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยผู้ฝากตกลงจะไมเ่รียกร้องคา่เสยีหายใด ๆ จากธนาคารสาํหรับการดําเนินการในกรณี
ดงักลา่วทั Gงสิ Gน 
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36. ผู้ฝากตกลงยินยอมให้สง่และ/หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล ข้อมลูทางการเงิน และ/หรือข้อมลูใดๆ ของผู้ฝากที�ได้ให้ไว้หรือมีอยูก่บั
ธนาคาร หรือที�ธนาคารได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื�น หรือข้อมูลอื�นใดตามที�หน่วยงานหรือคณะกรรมการที�มีอํานาจตาม
กฎหมายประกาศกําหนด ให้แก่ หนว่ยงาน/องค์กร/หนว่ยงานราชการ และ/หรือนิติบคุคลใดๆที�ธนาคารเป็นคูส่ญัญาหรือมี 
ความสมัพนัธ์ด้วย โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อสนบัสนนุการให้บริการของธนาคาร เช่น การวิเคราะห์ข้อมลู การปรับปรุงบริการหรือ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคาร การที�ธนาคารจ้างหรือมอบหมายให้บุคคลอื�นดําเนินการแทน (เช่น งานเกี�ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานติดตอ่สื�อสาร งานติดตามทวงถาม เป็นต้น) ไมว่า่ทั Gงหมดหรือบางสว่น โดยผู้ฝากรับทราบวา่ ผู้ฝากสามารถติดต่อ
ธนาคารผ่านช่องทาง Call Center โทร. r-q���-���� หรือสาขาของธนาคาร ทั Gงนี G ช่องทางติดตอ่ธนาคารอาจมีการเปลี�ยนแปลง 
เพิ�มขึ Gน หรือลดลงได้ในอนาคต โดยธนาคารจะได้แจ้งให้ทราบทาง Website ของธนาคาร  ทั Gงนี G   เมื�อผู้ฝากให้ข้อมลูสว่นบคุคลของ
บคุคลอื�นใดนอกจากของผู้ฝากเองแก่ธนาคาร  ผู้ฝากรับรองและรับประกนัว่า  (ก) ได้ตรวจสอบความถกูต้องและความสมบรูณ์
ของข้อมลูสว่นบคุคลของบคุคลอื�นที�ผู้ฝากให้แก่ธนาคาร และจะแจ้งธนาคารหากมีการเปลี�ยนแปลงใดๆ ในข้อมลูสว่นบคุคลของ
บุคคลอื�นที�ได้ให้ไว้ (หากมี)  (ข)ผู้ ฝากได้รับความยินยอมหรือสามารถอาศยัฐานทางกฎหมายอื�นสําหรับการเก็บรวบรวม ใช้ 
เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมลูสว่นบคุคลของบคุคลดงักลา่วตามกฎหมายที�ใช้บงัคบั  (ค)  ผู้ฝากได้แจ้งนโยบายความเป็นสว่นตวั
ของธนาคารที�เกี�ยวข้องแก่บคุคลอื�นดงักลา่วแล้ว และ (ง) ธนาคารสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมลูสว่นบคุคล
ตามวตัถุประสงค์ที�กําหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารที�เกี�ยวข้อง ซึ�งอาจมีการแก้ไขเป็นครั Gงคราว ซึ�งรวมถึง
วตัถปุระสงค์ทั Gงหมดที�กําหนดไว้ข้อตกลงและเงื�อนไขฉบบันี G 

37. ผู้ ฝากรับทราบว่า การรับจ้างเปิดบัญชี การซื Gอขายบัญชี หรือ การยินยอมให้ผู้ อื�นใช้บัญชีในการกระทําความผิด มีโทษตาม
กฎหมาย 

38. ผู้ฝากตกลงยินยอมผูกพนั และปฏิบตัิตามข้อตกลง และเงื�อนไขต่างๆ ที�ได้ระบุในข้อตกลงฉบบันี G ระเบียบ และวิธีปฏิบตัิตามที�
ธนาคารได้กําหนดไว้ ทั Gงที�มีอยู่แล้วในขณะนี G และ/หรือที�จะมีต่อไปในภายหน้าทุกประการ ทั Gงนี G ตามที�ธนาคารแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้าตามช่องทางที�ธนาคารกําหนด 

39. ผู้ฝากรับทราบข้อความตามข้อตกลงและเงื�อนไขการใช้บริการเงินฝาก Krungthai NEXT Savings ฉบบันี Gทั Gงหมดแล้วเห็นวา่เป็นไป
ตามความประสงค์ของผู้ฝากทกุประการ  

40. ผู้ฝากตกลงยินยอมเสียคา่บริการคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายใดๆ ในการเปิดบญัชีเงินฝาก และ/หรือการใช้บริการดงักลา่วตามที�
ธนาคารกําหนดไว้ในขณะนี G และ/หรือตามที�ธนาคารได้มีการประกาศแก้ไข เปลี�ยนแปลง ในภายหน้าทกุประการ รวมทั Gงให้ถือวา่
ข้อตกลงและเงื�อนไขการใช้บริการฉบบันี Gเป็นสว่นหนึ�งของใบคําขอเปิดบญัชีเงินฝากด้วย โดยหากผู้ฝากไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงและ
เงื�อนไขการใช้บริการ และ/หรือคําเตือนไม่ว่าข้อหนึ�งข้อใดจนเป็นเหตใุห้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร และ/หรือบคุคลใดๆ ผู้ฝาก
ตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที�เกิดขึ Gนดงักล่าวในทนัทีที�ธนาคารเรียกร้อง และในกรณีที�มีความบกพร่องผิดพลาด
เกิดขึ Gน ไม่ว่าความบกพร่องผิดพลาดนั Gน จะเกิดขึ Gนด้วยเหตใุดก็ตาม ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิทกุประการในการแก้ไข
ความบกพร่องผิดพลาดให้ถกูต้องตามความเป็นจริง ซึ�งรวมถึงยินยอมให้ธนาคารหกัเงิน และ/หรือโอนเงินจากบญัชีต่างๆ ของ     
ผู้ฝากที�มีอยู่กับธนาคาร โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ฝากอีกแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบถึงการ        
หกัเงินและ/หรือโอนเงินดงักลา่ว 

41. ผู้ ฝากรับรองว่า ข้อมูลที�ระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีเงินฝาก และเอกสารประกอบอื�นใดที�ได้ให้ไว้แก่ธนาคาร มีความถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นความจริงทกุประการ 
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42. ผู้ ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบ และ/หรือสืบค้นข้อมูลทะเบียนประวตัิราษฎร และ/หรือภาพใบหน้าของผู้ ฝากจาก         
สว่นราชการที�เกี�ยวข้อง รวมทั Gงติดตอ่ สอบถามข้อมลูบางประการ หรือทั Gงหมดของผู้ฝากจากบคุคล หรือนิติบคุคลใดก็ได้ในกรณีที�
จําเป็น และ/หรือในกรณีที�ธนาคารเห็นสมควร 

43. ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารแก้ไขปรับปรุงเพิ�มเติมข้อมลูเดิมของธนาคารให้ถกูต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบนั ตั Gงแต่วนัที�ทําใบคําขอเปิด
บญัชีเงินฝาก และเพื�อประโยชน์ในการป้องกนัการทจุริตจากกลุม่มิจฉาชีพ 

44. ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารนําเสนอข่าวสาร และ/หรือข้อมลูผลิตภณัฑ์ และ/หรือบริการของธนาคารให้ผู้ฝากทราบ ซึ�งรวมถึงการสง่
หรือแจ้งผา่นระบบ SMS และ/หรือระบบอิเลก็ทรอนิกส์อื�นๆ ทั Gงนี G ผู้ฝากอาจปฎิเสธการรับขา่วสาร และ/หรือข้อมลูผลติภณัฑ์ และ/
หรือบริการของธนาคารได้โดยการแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางที�ธนาคารกําหนด เช่น Call Center โทร. r-q���-���� หรือ
สาขาของธนาคาร เป็นต้น 

 
 
ข้อตกลงและเงื�อนไขเพิ�มเติมสาํหรับบริการ PromptPay International (เฉพาะผลิตภณัฑ์เงนิฝากกระแสรายวัน, ผลิตภณัฑ์เงนิ

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

บมจ. ธนาคารกรุงไทย (“ธนาคาร”) จะให้บริการสําหรับ PromptPay International ซึ�งเป็นบริการรับเงินโอนจากหรือโอนเงินไปยงั
ตา่งประเทศ ตามหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข ระยะเวลา และวิธีการ รวมทั Gง อตัราคา่ธรรมเนียมตามที�ธนาคารกําหนด รวมทั Gง ลกูค้า/ผู้ฝากใน
ฐานะผู้ขอใช้บริการ (“ผู้ขอใช้บริการ”) ยงัตกลงตามข้อตกลงและเงื�อนไขที�กําหนดไว้ดงัตอ่ไปนี Gด้วย  
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 Gงนี G  ในการโอนเงินไปต่างประเทศ ผู้ ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ผู้ ขอใช้บริการจะโอนเงินไปต่างประเทศตามสกุลเงิน
ต่างประเทศตามที�ธนาคารกําหนด และหากจะต้องแลกเปลี�ยนจากเงินสกุลบาทเป็นเงินสกุลต่างประเทศเพื�อการโอนไปต่างประเทศ
ดงักลา่ว ผู้ขอใช้บริการตกลงจะแลกเปลี�ยนเงินดงักลา่วโดยใช้อตัราแลกเปลี�ยนเงินตามที�ธนาคารกําหนด และให้ถือว่าข้อตกลงและ
เงื�อนไขนี Gเป็นสว่นหนึ�งของข้อตกลงและเงื�อนไขของการใช้บริการเงินฝากออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวนัและ/หรือผลิตภณัฑ์หรือ
บริการอื�นที�เกี�ยวข้องที�ผู้ขอใช้บริการมีอยู่กบัธนาคารด้วย  นอกจากนี G ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า ในกรณีที�ผู้ขอใช้บริการมีสญัชาติไทย ผู้
ขอใช้บริการจะไมโ่อนเงินจากประเทศไทยเข้าบญัชีเงินฝากของตนเองที�เปิดไว้ในตา่งประเทศ 

 


