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หน้าที� (�/7) 

ข้อตกลงและเงื�อนไขการเปิดบัญชีเงนิออมรายเดือนปลอดภาษี            
  

1. ทกุครั #งที�เปิดบญัชีเงินฝาก ผู้ฝากต้องแสดงเอกสารแสดงตนตามที�ธนาคารกําหนดให้ครบถ้วน และให้ข้อมลูหรือกรอกรายการในคําขอเปิดบญัชีเงินฝาก 

ระบเุงื�อนไขการลงนามสั�งจา่ยและให้ตวัอยา่งลายมือชื�อไว้กบัธนาคาร โดยผู้ฝากจะต้องไมใ่ช้นามแฝง หรือปกปิดชื�อจริงในการเปิดบญัชีเงินฝาก 

2. ผู้ ฝากต้องเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย  จํานวนเงินเปิดบญัชีเป็นจํานวนเงินตามที�ธนาคารกําหนดในแต่ละระยะเวลาฝาก ส่วนการฝากครั #งต่อๆไป 

จะต้องฝากติดตอ่กนัทกุเดือนๆละ � ครั #ง เป็นจํานวนเงินเทา่กบัจํานวนเงินที�เปิดบญัชีครั #งแรกตามระยะเวลาที�ธนาคารกําหนด  ซึ�งผู้ฝากจะได้รับการยกเว้น

ภาษีเงินได้สําหรับดอกเบี #ยเงินฝากเมื�อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขที�กรมสรรพากรกําหนด และผู้ฝากสามารถเปิดบญัชีเงินออมรายเดือน

ปลอดภาษีได้เพียงบญัชีเดียวเทา่นั #น 

3. ธนาคารจะมอบสมดุคูฝ่ากให้แก่ผู้ฝาก ผู้ฝากจะโอนเปลี�ยนมือ แก้ไข หรือฉีกแผ่นใดแผ่นหนึ�งไมไ่ด้และต้องเก็บรักษาไว้ในที�ปลอดภยัมิให้สญูหายหรือตกไป

อยู่ในความครอบครองของผู้ อื�น โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ ฝาก ถ้าชํารุดหรือสูญหายจะต้องรีบแจ้งให้ธนาคารทราบโดยแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที� 

Krungthai Contact Centerโทร. 0-2111-1111  

4. ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารจา่ยดอกเบี #ยในอตัรา ระยะเวลา และวิธีการที�ธนาคารประกาศกําหนดไว้ในแตล่ะขณะ รวมทั #งยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปลี�ยนแปลง

อตัราดอกเบี #ยเงินฝากได้ โดยธนาคารจะปิดประกาศการกําหนดหรือเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี #ยไว้ในที�เปิดเผย ณ สํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขาของ

ธนาคารแต่ละแห่งที�ให้บริการ และผ่านทางเว็บไซต์ (Website) ของธนาคาร (krungthai.com)  ทั #งนี # กรณีการแก้ไข และ/หรือเปลี�ยนแปลงดงักลา่วสง่ผล

กระทบต่อการใช้บริการของผู้ฝากอยา่งมีนยัสําคญั ธนาคารอาจแจ้งผู้ฝากเงินทราบผ่านช่องทางอื�นเพิ�มเติมตามความเหมาะสม เช่น SMS หรือจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็นต้น และเมื�อธนาคารประกาศเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี #ยดงักล่าวแล้ว ผู้ ฝากตกลงให้ถืออัตราดอกเบี #ยที�ธนาคารประกาศ

เปลี�ยนแปลงใช้บงัคบักบัเงินฝากของผู้ฝากที�ได้ฝากไว้ทนัทีและยอมรับดอกเบี #ยตามอตัราที�เปลี�ยนแปลงนั #น ทั #งนี #โดยไมต้่องนําสมดุคูฝ่ากมาให้ธนาคารจด

แจ้งการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี #ยอีก  

5. การเปลี�ยนแปลงข้อมลูส่วนตวั ลายมือชื�อ ที�อยู่ หรือเงื�อนไข ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามแบบฟอร์มที�ธนาคารกําหนด พร้อมยื�น

เอกสารหลกัฐานที�เกี�ยวข้องและตวัอยา่งลายมือชื�อ ที�อยู ่หรือเงื�อนไข ที�ต้องการเปลี�ยนแปลง 

6. การเขียนข้อความตา่งๆ ลงในเอกสารเกี�ยวกบัการฝากหรือถอนเงินนั #น ผู้ฝากจะต้องเขียนด้วยปากกาหรือหมกึที�ลบออกไมไ่ด้ด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม มิฉะนั #น

ธนาคารจะไมรั่บผิดชอบตอ่ความเสียหายที�เกิดขึ #น 

7. การฝากเงิน ผู้ฝากจะต้องฝากติดตอ่กนัทกุเดือนๆละ 1 ครั #ง โดยสามารถฝากได้ทกุวนัในเวลาทําการของธนาคาร หรือภายในเวลาทําการของแตล่ะชอ่งทาง

ที�นําฝากภายในเดือนนั #นๆ  ทั #งนี # กรณีนําฝากผ่านชอ่งทางอิเล็กทรอนิกส์ เชน่ ATM, Krungthai NEXT เป็นต้น ผู้ฝากต้องนําฝากภายในเวลาทําการของแต่

ละช่องทางนั #น (ก่อนเวลา23.00 น.) หากนําฝากหลงัระยะเวลาทําการ ธนาคารจะรับไว้เพื�อนําฝากภายในวนัถัดไป ซึ�งหากทํารายการในวนัสดุท้ายของ

เดือน จะมีผลให้ผู้ฝากขาดการฝากในเดือนนั #นๆ และหากขาดการฝากเกินกวา่ 2 ครั #ง จะถือวา่ผิดเงื�อนไขการฝากเงินกบัธนาคารตามที�กําหนดไว้ในข้อ 8. 

8. กรณีที�ผู้ฝากขาดการฝากหรือฝากไมค่รบจํานวนที�กําหนดหรือฝากผิดเงื�อนไขไมว่า่กรณีใดๆ ทกุกรณีรวมกนัเกิน 2 ครั #ง ผู้ฝากจะไมไ่ด้รับการยกเว้นภาษีเงิน

ได้สําหรับดอกเบี #ยเงินฝากนั #น และธนาคารจะจา่ยดอกเบี #ยให้ในอตัราดอกเบี #ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร เว้นแตก่รณีเป็นการฝากเงินไม่

ถึง 3 เดือนตามข้อ 9. 

9. ในกรณีที�ฝากเงินไมถ่ึง 3 เดือน ธนาคารจะไมจ่า่ยดอกเบี #ย 

10. ในชว่งระยะเวลาการฝากตามเงื�อนไข ผู้ฝากไมส่ามารถถอนเงินฝากดงักลา่วได้ เว้นแตก่ารปิดบญัชีเทา่นั #น และหากผู้ฝากปิดบญัชีก่อนครบกําหนดจะไมไ่ด้

รับการยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับดอกเบี #ยเงินฝากนั #น และธนาคารจะปรับอตัราดอกเบี #ยให้เป็นอตัราดอกเบี #ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร 

เว้นแตก่รณีเป็นการฝากเงินไมถ่ึง 3 เดือนตามข้อ 9. 
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11. สําหรับหลักเกณฑ์และเงื�อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับดอกเบี #ยเงินฝากที�ได้รับจากการฝากเงินออมรายเดือนปลอดภาษี ให้ถือตามหลักเกณฑ์ที�

กรมสรรพากรประกาศกําหนด กรณีผู้ฝากที�นําฝากไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขที�กรมสรรพากรกําหนด ผู้ฝากจะต้องถกูหกัภาษี ณ ที�จา่ย

จากดอกเบี #ยที�ได้รับ 

12. ทกุครั #งที�ฝากหรือปิดบญัชีเงินฝาก ผู้ฝากต้องแสดงหลกัฐานต่อเจ้าหน้าที�ผู้ มีอํานาจลงนามของธนาคาร เพื�อลงรายการการฝากหรือรายการปิดบญัชี แล้ว

ตรวจสอบจํานวนเงินที�นําฝากหรือปิดบญัชี และยอดคงเหลือให้ถกูต้อง ถ้าปรากฏวา่ผิดพลาดให้แจ้งธนาคารทราบเพื�อแก้ไขทนัที 

13. เช็ค ตัjวแลกเงิน ใบสั�งจ่าย หรือตราสารอื�นที�เปลี�ยนมือได้ ที�นํามาฝากธนาคาร ธนาคารจะรับไว้เพื�อเรียกเก็บเท่านั #น และผู้ฝากจะต้องชําระคา่ธรรมเนียม

การเรียกเก็บ(ถ้ามี) ตามอตัราที�ธนาคารกําหนด ทั #งนี # ไมว่า่จะเรียกเก็บเงินตามตราสารดงักลา่วได้หรือไม ่โดยผู้ฝากจะได้รับผลตอบแทนด้านดอกเบี #ย หรือ

เป็นผลให้ถกูต้องตามเงื�อนไขของธนาคารได้ตอ่เมื�อธนาคารเรียกเก็บเรียบร้อยแล้ว ถ้าหากเรียกเก็บเงินไม่ได้ ธนาคารจะยกเลิกรายการรับฝาก และผู้ฝาก

ต้องมาขอรับคืนไปภายในระยะเวลาที�ธนาคารกําหนด เพื�อไปดําเนินการเองต่อไป และธนาคารจะถือว่าเป็นการผิดเงื�อนไขการฝากหากมิได้มีการทํา

รายการฝากทดแทนภายในเดือน รวมทั #งธนาคารจะไมรั่บฝากเช็คที�ไมส่ามารถเรียกเก็บได้ภายในเดือนเดียวกนั 

14. ยอดเงินคงเหลือในสมดุคูฝ่ากยงัถือไมไ่ด้วา่ถกูต้องจนกวา่จะได้ตรวจสอบตรงกบับญัชีของธนาคารแล้ว 

15. กรณีผู้ฝากไม่ได้สมคัรใช้บริการเปิดบญัชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษีขึ #นใหม่อตัโนมตัิ (Auto Renew) เงินฝากเมื�อครบกําหนดระยะเวลาตามข้อตกลง 

ธนาคารจะโอนเงินจากบญัชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษีและดอกเบี #ยเข้าบญัชีคู่โอน (บญัชีเงินฝากประจํา mเดือน, บญัชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวนั) 

ตามที�ผู้ ฝากได้แจ้งความประสงค์ไว้ และผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารปิดบญัชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษี  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ฝากทราบอีก ทั #งนี # หากมีเหตุ

ให้ธนาคารไม่สามารถโอนเงินที�ครบกําหนดฝากเข้าบญัชีเงินฝากประจํา mเดือน, บญัชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวนัดงักลา่วได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตใุดก็ตาม 

ธนาคารจะจ่ายดอกเบี #ยสําหรับยอดเงินฝากนั #นในอตัราดอกเบี #ยเงินฝากออมทรัพย์ตํ�าสดุสําหรับลกูค้าบุคคลธรรมดาตามประกาศของธนาคารในแตล่ะ

ขณะ และหกัภาษี ณ ที�จา่ย 

16. หากธนาคารมีการนําเงินเข้าบัญชีของผู้ฝากไม่ว่าจะโดยวิธีการใดก็ตาม ซึ�งเป็นการนําเข้าผิดบญัชี หรือจํานวนเงินไม่ถกูต้อง โดยผู้ฝากไม่มีสิทธิในเงิน

จํานวนนั #น  ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีของผู้ฝากได้ทนัที อย่างไรก็ตาม ภายหลงัการทํารายการดงักล่าวแล้วธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝาก

ทราบทางโทรศพัท์ และหากเงินในบญัชีของผู้ฝากไม่มีให้หกั หรือมีไม่เพียงพอให้หกัคืนได้ครบถ้วน ผู้ฝากยินยอมชดใช้เงินจํานวนดงักลา่วคืนจนครบถ้วน

ทนัทีที�ได้รับแจ้งจากธนาคาร 

17. ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารคิดคา่ธรรมเนียมที�เกี�ยวข้องกบับญัชีเงินฝากในอตัราและหลกัเกณฑ์ที�ธนาคารประกาศ 

18. ผู้ ฝากยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเพิ�มเติม และ/หรือเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขในการให้บริการของธนาคาร รวมทั #งหลักเกณฑ์ อัตราค่าธรรมเนียม และ/หรือ

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการใช้บริการของธนาคารได้ตามที�ธนาคารจะเห็นสมควรโดยธนาคารจะประกาศให้ผู้ฝากทราบในที�เปิดเผย ณ สํานักงานใหญ่และ

สํานักงานสาขาของธนาคารแต่ละแห่งที�ให้บริการ และผ่านทางเว็บไซต์ (Website) ของธนาคาร (krungthai.com) ทั #งนี # กรณีการแก้ไข และ/หรือ

เปลี�ยนแปลงดงักล่าวสง่ผลกระทบตอ่การใช้บริการของผู้ฝากอย่างมีนัยสําคญั ธนาคารอาจแจ้งผู้ฝากเงินทราบล่วงหน้าอย่างน้อยmn วนัก่อนดําเนินการ 

ผ่านชอ่งทางอื�นเพิ�มเติมตามความเหมาะสม เชน่ SMS หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็นต้น 

19. เอกสารหรือหนงัสือใดของธนาคารที�สง่ไปยงัที�อยู่ หรือสถานที�ทํางาน หรือสถานที�ติดตอ่ได้ หรือ ทาง e-mail address หรือ ทางหมายเลขโทรศพัท์ ซึ�งระบุ

ไว้ในคําขอเปิดบญัชี หรือที�ผู้ฝากได้แจ้งไว้กบัธนาคาร  ผู้ฝากยินยอมให้ถือวา่ธนาคารได้สง่ให้เรียบร้อยและโดยชอบแล้ว 

20. เมื�อธนาคารทราบวา่ ผู้ฝากถึงแก่กรรม ธนาคารจะระงบัการจา่ยเงินของผู้ฝากทนัที ผู้ รับมรดกหรือผู้จดัการมรดกของผู้ฝากมีสิทธิที�จะรับเงินฝากคืนโดยนํา

สมดุฝากเงินและหลกัฐานตา่งๆ ที�ธนาคารต้องการมาพิสจูน์จนเป็นที�พอใจแก่ธนาคาร ธนาคารจงึจะพิจารณาจา่ยเงินคืนให้ ทั #งนี #ตามระเบียบของธนาคาร 
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21. สําหรับการเปิดบญัชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษีในนามผู้ เยาว์ การลงนามสั�งจ่ายหากผู้ เยาว์ลงนามได้ให้ผู้ เยาว์และผู้ปกครองเป็นผู้ มีอํานาจลงนามสั�ง

จ่ายและปิดบญัชีร่วมกันหรือผู้ปกครองเป็นผู้ มีอํานาจลงนามสั�งจ่ายและปิดบัญชีเพียงผู้ เดียว แต่หากผู้ เยาว์ไม่สามารถลงนามได้ให้ผู้ ปกครองเป็นผู้ มี

อํานาจลงนามสั�งจา่ยและปิดบญัชีเพียงผู้ เดียว 

22. กรณีผู้ปกครองซึ�งเป็นผู้ มีอํานาจลงนามสั�งจา่ยและปิดบญัชีเสียชีวิต (ผู้ปกครองมิใชเ่จ้าของกรรมสิทธิp เจ้าของกรรมสิทธิp คือผู้ เยาว์)  

ก. กรณีบิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือมารดาโดยชอบด้วยกฎหมาย คนใดคนหนึ�งเสียชีวิต ให้บิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ

มารดาโดยชอบด้วยกฎหมายที�ยงัมีชีวิตอยู่ เป็นผู้ มีอํานาจลงนามสั�งจ่ายและปิดบญัชี หรือลงนามสั�งจ่ายและปิดบญัชีร่วมกับ

ผู้ เยาว์ตามเงื�อนไขการสั�งจา่ยและปิดบญัชีเดิมที�ให้ไว้  

ข. กรณีผู้ปกครองตามคําสั�งศาลเสียชีวิต หรือผู้ปกครองผู้ เยาว์ที�มีชื�อร่วมอยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกับผู้ เยาว์ และ/หรือเป็นกรณีที�

ผู้ เยาว์ไมมี่ทั #งบิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย และมารดาโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ญาติของผู้ เยาว์หรืออยัการร้องขอต่อศาลให้แต่งตั #ง

ผู้ ปกครองของผู้ เยาว์มาดําเนินการกับบญัชีเงินฝากต่อไป หรืออาจรอให้ผู้ เยาว์อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ เพื�อให้มาดําเนินการกับ

บญัชีที�ตนเองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิp 

23. กรณีผู้ เยาว์ซึ�งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิpเสียชีวิต ผู้ รับมรดกหรือผู้จัดการมรดกของผู้ ฝากมีสิทธิที�จะรับเงินฝากคืน โดยนําสมดุคู่ฝากและหลักฐานต่างๆ ที�

ธนาคารต้องการมาพิสจูน์จนเป็นที�พอใจแก่ธนาคาร ธนาคารจงึจะพิจารณาจา่ยเงินคืนให้ ทั #งนี #ตามระเบียบของธนาคาร  

24. ในกรณีที�ผู้ฝาก มีหนี #สินใด ๆ ค้างชําระอยูก่บัธนาคาร ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินฝากจากบญัชีเงินฝากของผู้ฝาก ไมว่า่ทั #งหมดหรือบางสว่น เพื�อ

ชําระหนี #ที�ผู้ฝากค้างชําระอยูก่บัธนาคารได้ทนัที 

25. ในกรณีที�มีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบของทางราชการ  กําหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผยข้อมลู หรือธุรกรรมการเงินของผู้ฝาก  หรือลกูค้าของผู้ฝากราย

หนึ�งรายใด หรือหลายรายต่อเจ้าหน้าที�หรือหน่วยงานของรัฐ เมื�อธนาคารได้รับการร้องขอ ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมลู และ/หรือจดัทํา

รายการเกี�ยวกบัการทําธุรกรรมทางการเงินของผู้ฝากตอ่เจ้าหน้าที�หรือหน่วยงานของรัฐได้ทกุประการ   

26. ผู้ฝากตกลงที�จะไมนํ่าบญัชีเงินฝากไปก่อภาระผกูพนัใดๆ กบับคุคล หรือนิติบคุคล หรือสถาบนัการเงินอื�น ซึ�งรวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียงการโอนสิทธิเรียกร้อง

ในบญัชีเงินฝาก และ/หรือสิทธิในการรับเงินฝาก ไมว่า่ทั #งจํานวนหรือบางสว่น เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากธนาคารก่อน    

27. ผู้ฝากตกลงวา่ ธนาคารมีสิทธิระงบัการให้บริการฝาก และ/หรือถอนเงินในบญัชีเงินฝาก และ/หรือปิดบญัชีเงินฝากของผู้ฝากเมื�อใดก็ได้ หากธนาคารเห็นวา่

บญัชีเงินฝากใดมีเหตอุนัควรสงสยัได้วา่บญัชีเงินฝากหรือธุรกรรมทางการเงินของผู้ฝาก หรือผู้ที�เกี�ยวข้องกบัผู้ฝาก หรือลกูค้าของผู้ฝากรายใดรายหนึ�ง เป็น

บญัชีหรือมีธุรกรรมทางการเงินที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินการที�ทจุริต หรือผิดกฎหมาย หรือถกูใช้ในกิจกรรมที�ไมถ่กูต้องตามกฎหมาย ซึ�งรวมถึงแตไ่ม ่

28. จํากัดเพียงธุรกรรมที�เกี�ยวกับการฟอกเงิน หรือการสนับสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยผู้ฝากตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากธนาคาร

สําหรับการดําเนินการในกรณีดงักลา่วทั #งสิ #น 

29. ในกรณีที�ผู้ฝากได้แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการเปิดบญัชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษีขึ #นใหม่โดยอตัโนมตัิ (Auto Renew) ให้ถือวา่เอกสารนี #เป็นคําขอใช้

บริการ Auto Renew โดยในการขอใช้บริการ Auto Renew ผู้ฝากจะต้องสมคัรใช้บริการโอนเงินอตัโนมตัิระหวา่งบญัชี Standing Payment Order (SPO) 

กับธนาคาร เพื�อการโอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวนัที�สมคัรใช้บริการเข้าฝากในบญัชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษีเป็นประจําทุก

เดือนตามระยะเวลาที�ตกลงไว้กับธนาคาร โดยเมื�อครบกําหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะโอนเงินจากบญัชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษีและดอกเบี #ย

เข้าบญัชีคูโ่อน (บญัชีเงินฝากประจํา mเดือน , บญัชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวนั) ตามที�ผู้ฝากได้แจ้งความประสงค์ไว้กบัธนาคาร ทั #งนี # ผู้ฝากขอใช้บริการ

เปิดบญัชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษีขึ #นใหมโ่ดยอตัโนมตัิ (Auto Renew) ตามเงื�อนไขดงัตอ่ไปนี #  
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29.1   บญัชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษีที�เปิดขึ #นใหมโ่ดยอตัโนมตัินี # จะต้องเป็นบญัชีเงินฝากที�ตอ่เนื�องกบับญัชีเงินฝากเลขที�เดิมเทา่นั #น 

29.2   เมื�อครบกําหนดระยะเวลาการฝากเงินบญัชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษี ผู้ฝากตกลงให้ธนาคารโอนเงินฝากพร้อมทั #งดอกเบี #ยของเงินฝากเข้า

บญัชีคู่โอน (บญัชีเงินฝากประจํา mเดือน , บญัชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวนั) ตามที�ผู้ ฝากได้แจ้งความประสงค์ไว้กับธนาคารทนัที และให้ถือ

วา่ผู้ฝากได้ขอเปิดบญัชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษีใหมก่บัธนาคาร โดยมีกําหนดระยะเวลาการฝากเทา่กบับญัชีเงินฝากแบบเดิมโดยอตัโนมตัิ 

รวมทั #งให้ธนาคารเริ�มต้นหักเงินจากบญัชีที�สมคัรใช้บริการโอนเงินอตัโนมตัิระหว่างบญัชี Standing Payment Order (SPO) และโอนเงินเข้า

ฝากในบัญชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษีที�เปิดขึ #นใหม่ต่อไปตามจํานวนเงินและจํานวนงวดที�ได้ตกลงไว้เดิมทุกเดือน ตามข้อกําหนดและ

เงื�อนไขการขอใช้บริการโอนเงินอัตโนมัติระหว่างบัญชี Standing Payment Order (SPO) เช่นนี #เรื�อยไป จนกว่าธนาคารจะบอกเลิกการ

ให้บริการ หรือผู้ฝากจะบอกเลิกการใช้บริการ Auto Renew และ บริการโอนเงินอตัโนมตัิระหวา่งบญัชี Standing Payment Order (SPO) ตาม

เงื�อนไขที�ธนาคารกําหนด อนึ�ง กรณีที�บญัชีที�สมคัรใช้บริการโอนเงินอตัโนมตัิระหว่างบญัชี Standing Payment Order (SPO) และ/หรือบญัชี

เงินออมรายเดือนปลอดภาษีของผู้ฝากถกูอายดั หรือเงินในบญัชีเงินฝากดงักลา่วถกูอายดั ไมว่า่จํานวนเงินทั #งหมดหรือบางสว่น และไมว่า่ด้วย

เหตุใดๆ ผู้ ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิระงับ และ/หรือยกเลิกการให้บริการ Auto Renew และบริการโอนเงินอัตโนมัติระหว่างบญัชี 

Standing Payment Order (SPO) ได้ทนัที 

30. ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารสง่และ/หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล ข้อมลูทางการเงิน และ/หรือข้อมลูใดๆ ของผู้ฝากที�ได้ให้ไว้หรือ มีอยูก่บัธนาคาร หรือที

ธนาคารได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหลง่อื�น หรือข้อมลูอื�นใดตามที�หน่วยงานหรือคณะกรรมการที�มีอํานาจตามกฎหมายประกาศกําหนด ให้แก่ หน่วยงาน/

องค์กร/หน่วยงานราชการ และ/หรือนิติบุคคลใดๆที�ธนาคารเป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อสนับสนุนการให้บริการของ

ธนาคาร เช่น การวิเคราะห์ข้อมลู การให้และ/หรือปรับปรุงบริการหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคาร การที�ธนาคารจ้างหรือมอบหมายให้บุคคลอื�น

ดําเนินการแทน (เชน่ งานเกี�ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดตอ่สื�อสาร งานติดตามทวงถาม เป็นต้น) ไมว่า่ทั #งหมดหรือบางสว่น โดยผู้ฝาก รับทราบวา่ผู้

ฝากสามารถติดต่อธนาคารผ่านช่องทาง Krungthai Contact Center โทร. n-u���-���� หรือสาขาของธนาคาร ทั #งนี #ช่องทางติดต่อธนาคารอาจมีการ

เปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ #น หรือลดลงได้ในอนาคต โดยธนาคารจะได้แจ้งให้ทราบทาง Website ของธนาคาร  ทั #งนี #   เมื�อผู้ฝากให้ข้อมลูสว่น บคุคลของบคุคลอื�น

ใดนอกจากของผู้ฝากเองแก่ธนาคาร  ผู้ฝากรับรองและรับประกนัวา่(ก) ได้ตรวจสอบความถกูต้องและความสมบรูณ์ของข้อมลูสว่นบคุคลของบคุคลอื�นที�ผู้

ฝากให้แก่ธนาคาร และจะแจ้งธนาคารหากมีการเปลี�ยนแปลงใดๆ ในข้อมลูส่วนบุคคลของบุคคลอื�นที�ได้ให้ไว้ (หากมี)  (ข)ผู้ฝากได้รับความยินยอมหรือ

สามารถอาศยัฐานทางกฎหมายอื�นสําหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมลูสว่นบุคคลของบคุคลดงักลา่วตามกฎหมายที�ใช้บงัคบั  (ค)  ผู้

ฝากได้แจ้งนโยบายความเป็นส่วนตวัของธนาคารที�เกี�ยวข้องแก่บุคคลอื�นดงักล่าวแล้ว และ (ง) ธนาคารสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอน

ข้อมลูสว่นบคุคลตามวตัถปุระสงค์ที�กําหนดไว้ในนโยบายความเป็นสว่นตวัของธนาคารที�เกี�ยวข้อง ซึ�งอาจมีการแก้ไขเป็นครั #งคราว ซึ�งรวมถึงวตัถปุระสงค์

ทั #งหมดที�กําหนดไว้ในข้อตกลงและเงื�อนไขฉบบันี # 

31. ผู้ฝากรับทราบวา่ การรับจ้างเปิดบญัชี การซื #อขายบญัชี หรือ การยินยอมให้ผู้ อื�นใช้บญัชีในการกระทําความผิด มีโทษตามกฎหมาย 

32. ผู้ฝากตกลงยินยอมผกูพนั และปฏิบตัิตามข้อตกลง และเงื�อนไขตา่งๆ ที�ได้ระบใุนข้อตกลงฉบบันี # ระเบียบ และวิธีปฏิบตัิตามที�ธนาคารได้กําหนดไว้ ทั #งที�มี

อยูแ่ล้วในขณะนี # และ/หรือที�จะมีตอ่ไปในภายหน้าทกุประการ ทั #งนี # ตามที�ธนาคารแจ้งให้ทราบลว่งหน้าตามชอ่งทางที�ธนาคารกําหนด 

33. ผู้ฝากรับทราบข้อความตามข้อตกลงและเงื�อนไขการใช้บริการบญัชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษีฉบบันี #ทั #งหมดแล้ว เห็นวา่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้

ฝากทกุประการ  
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34. ผู้ฝากตกลงยินยอมเสียค่าบริการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเปิดบญัชีเงินฝาก และ/หรือการใช้บริการ ดงักล่าวตามที�ธนาคารกําหนดไว้ใน

ขณะนี # และ/หรือตามที�ธนาคารได้มีการประกาศแก้ไข เปลี�ยนแปลง ในภายหน้าทกุประการ รวมทั #งให้ถือว่าข้อตกลงและเงื�อนไขการใช้บริการฉบบันี #เป็น

สว่นหนึ�งของใบคําขอเปิดบญัชีเงินฝากด้วย โดยหากผู้ฝากไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงและเงื�อนไขการใช้บริการ และ/หรือคําเตือนไมว่า่ข้อหนึ�งข้อใดจนเป็นเหตุ

ให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร และ/หรือบุคคลใดๆ ผู้ฝากตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที�เกิดขึ #นดงักล่าวในทนัทีที�ธนาคารเรียกร้องและใน

กรณีที�มีความบกพร่องผิดพลาดเกิดขึ #นไมว่า่ความบกพร่องผิดพลาดนั #นจะเกิดขึ #นด้วยเหตใุดก็ตาม ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิทกุประการในการ

แก้ไขความบกพร่องผิดพลาดให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ�งรวมถึงยินยอมให้ธนาคารหักเงิน และ/หรือโอนเงินจากบัญชีต่างๆ ของผู้ ฝากที�มีอยู่กับ

ธนาคาร โดยไมต้่องขอความยินยอมจากผู้ฝากอีกแตอ่ยา่งใด อยา่งไรก็ดี ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบถึงการหกัเงิน และ/หรือโอนเงินดงักลา่ว 

35. ผู้ฝากรับรองว่า ข้อมลูที�ระบุไว้ในใบคําขอเปิดบญัชีเงินฝาก และเอกสารประกอบอื�นใดที�ได้ให้ไว้แก่ธนาคารมีความถกูต้องครบถ้วน และเป็นความจริงทกุ

ประการ 

36. ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบ และ/หรือสืบค้นข้อมลูทะเบียนประวตัิราษฎร และ/หรือภาพใบหน้าของผู้ฝากจากสว่นราชการที�เกี�ยวข้อง รวมทั #ง

ติดตอ่ สอบถามข้อมลูบางประการ หรือทั #งหมดของผู้ฝากจากบคุคลหรือนิติบคุคลใดก็ได้ในกรณีที�จําเป็น และ/หรือในกรณีที�ธนาคารเห็นสมควร 

37. ผู้ ฝากยินยอมให้ธนาคารแก้ไขปรับปรุงเพิ�มเติมข้อมลูเดิมของธนาคารให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบนัตั #งแต่วนัที�ทําใบคําขอเปิดบญัชีเงินฝาก และเพื�อ

ประโยชน์ในการป้องกนัการทจุริตจากกลุม่มิจฉาชีพ 

38. ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารนําเสนอข่าวสาร และ/หรือข้อมลูผลิตภณัฑ์ และ/หรือบริการของธนาคารให้ผู้ฝากทราบ ซึ�งรวมถึงการส่งหรือแจ้งผ่านระบบ SMS 

และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื�นๆ ทั #งนี # ผู้ ฝากอาจปฎิเสธการรับข่าวสาร และ/หรือข้อมลูผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของธนาคารได้โดยการแจ้งความ

ประสงค์ผ่านชอ่งทางที�ธนาคารกําหนด เชน่ Krungthai Contact Center โทร. n-u���-���� หรือสาขาของธนาคาร เป็นต้น 
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เงื�อนไขพิเศษ 

ประเภทบัญชีเงนิออมรายเดือนปลอดภาษี CIF No. ………….......................…  Account No. ……............................................. 

ชื�อบญัชี.....................................................................................................................วนัที�..................................................... 

เมื�อครบกาํหนดระยะเวลาฝากเงนิบัญชีเงนิออมรายเดือนปลอดภาษี ผู้ฝากมีความประสงค์จะให้ธนาคารดําเนินการ ดงันี # 

 กรณี สมคัรเปิดบญัชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษีขึ #นใหมโ่ดยอตัโนมตัิ (Auto Renew) ระบขุ้อมลูตามข้อ 1 

 กรณี ไมส่มคัรเปิดบญัชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษีขึ #นใหมโ่ดยอตัโนมตัิ (Auto Renew) ระบขุ้อมลูตามข้อ 2 

1.  ให้ธนาคารเปิดบญัชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษีขึ #นใหมโ่ดยอตัโนมตัิ (Auto Renew) บญัชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษีที�เปิดขึ #นใหมโ่ดยอตัโนมตัินี # จะ

เป็นบญัชีเงินฝากที�ฝากตอ่เนื�องกบับญัชีเงินฝากเลขที�เดิม จํานวนเงินฝากตอ่เดือนเทา่เดิม และระยะเวลาการฝากเดิมเทา่นั #น 

1.1 สมคัรใช้บริการโอนเงินอตัโนมตัิระหวา่งบญัชี (Standing Payment Order) เพื�อนําฝากเข้าบญัชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษีเป็นประจําทกุ

เดือน โดย 

 โอนทกุวนัที�.....................ของเดือน      

   โอนทกุวนัสิ #นเดือน  

*กรณีสมคัรใช้บริการเปิดบญัชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษีขึ #นใหมโ่ดยอตัโนมตัิ (Auto Renew) โปรดกาํหนดวันที�โอนเงนิต้องมากกว่าหรือเท่ากับวันที�

เปิดบัญชีเงนิออมรายเดือนปลอดภาษี เพื�อป้องกนัการขาดการฝากในงวดแรกที�บญัชี Auto Renew จํานวนเงิน ................................................บาท  

โอนจากบญัชีประเภท............................................................ สาขา .................................................................................. บญัชีเลขที�

..................................................................... ชื�อบญัชี .............................................................................................................. ไปยงับญัชีเงินออมราย

เดือนปลอดภาษี สาขา .....................................................................บญัชีเลขที� .................................................................................. ชื�อบญัชี

.............................................................................................. ให้มีผลตั #งแตว่นัที�. ................................. ........... จนถึงวนัที�

...... .......................................... หรือจนกวา่ผู้ฝากจะมีคําสั�งเปลี�ยนแปลงหรือยกเลิกการใช้บริการ โดยทําเป็นหนงัสือแจ้งให้ธนาคารทราบลว่งหน้าไมน้่อย

กวา่ 30 วนัทําการธนาคาร 

1.2 เมื�อครบกําหนดฝากให้ธนาคารโอนดอกเบี #ยและเงินต้นของรอบการฝากที�ครบกําหนดฝาก 

1.2.1 โอนดอกเบี #ยเข้าบญัชี ดงันี # 

  บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ สาขา.....................................บญัชีเลขที�……..…......……..................  

ชื�อบญัชี......................................................................................................................................... 

  บญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนั สาขา................................... บญัชีเลขที�……....…..........……........  

ชื�อบญัชี.......................................................................................................................................... 

 1.2.2   โอนเงินต้นเข้าบญัชี ดงันี # 

 บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ สาขา.....................................บญัชีเลขที�……..…......……..................     

ชื�อบญัชี......................................................................................................................................... 

  บญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนั สาขา................................ บญัชีเลขที�……..…............……............     

ชื�อบญัชี.........................................................................................................................................  

   บญัชีเงินฝากประจําระยะเวลาฝากmเดือน สาขา ...................... บญัชีเลขที�.......................................... 

ชื�อบญัชี..................................................……...........................................................………..…... 
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2.  ให้ธนาคารโอนดอกเบี #ยและเงินต้นเข้าบญัชีคูโ่อน ดงันี # 

2.1 โอนดอกเบี #ยเข้าบญัชี ดงันี # 

   บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ สาขา...........................................บญัชีเลขที�……..…......……............ 

   ชื�อบญัชี...............................................................................................................................……… 

   บญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนั สาขา.......................................บญัชีเลขที�……..….......…….......... 

  ชื�อบญัชี......................................................................................................................................... 

2.2 โอนเงินต้นเข้าบญัชี ดงันี # 

 บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ สาขา ...........................................บญัชีเลขที�……..…......……........... 

 ชื�อบญัชี.......................................................................................................................................... 

 บญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนั สาขา....................................... บญัชีเลขที�……..….........……........ 

 ชื�อบญัชี.......................................................................................................................................... 

 บญัชีเงินฝากประจําระยะเวลาฝากmเดือน สาขา ...............................บญัชีเลขที�.................................... 

ชื�อบญัชี...............................................…...........................................................………...…...…… 

2.3   ขอใช้บริการโอนเงินอตัโนมตัิระหวา่งบญัชี (Standing Payment Order)  

  สมคัรบริการเพื�อนําฝากเข้าบญัชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษีเป็นประจําทกุเดือน โดย 

 โอนทกุวนัที�.....................ของเดือน      

 โอนทกุวนัสิ #นเดือน  

จํานวนเงิน ...........................................บาท  โอนจากบญัชี ประเภท.................................................. 

สาขา .....................................................บญัชีเลขที�......................................................................... 

ชื�อบญัชี .......................................................................................................................  ไปยงับญัชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษี 

สาขา ............................................บญัชีเลขที� .........................................  

ชื�อบญัชี ....................................................................................................................... ... ให้มีผลตั #งแตว่นัที�

.................................... ........ จนถึงวนัที� ............... .............................. หรือจนกวา่ผู้ฝากจะมีคําสั�งเปลี�ยนแปลงหรือยกเลิกการใช้

บริการ โดยทําเป็นหนงัสือแจ้งให้ธนาคารทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนัทําการธนาคาร 

  ไม่ประสงค์ขอใช้บริการโอนเงินอตัโนมตัิระหวา่งบญัชีเพื�อนําฝากเงินเข้าบญัชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษี 

       ลงนาม................................................ ผู้ขอเปิดบญัชี 

                (                                                                 ) 


