
ผลิตภณัฑผลิตภณัฑผลิตภณัฑผลิตภณัฑ เงินฝากออมทรพัยเงินฝากออมทรพัยเงินฝากออมทรพัยเงินฝากออมทรพัย
KrungthaiKrungthaiKrungthaiKrungthai NEXT SavingsNEXT SavingsNEXT SavingsNEXT Savings

ผานผานผานผานชองทาง ชองทาง ชองทาง ชองทาง KrungthaiKrungthaiKrungthaiKrungthai NEXTNEXTNEXTNEXT

KrungthaiKrungthaiKrungthaiKrungthai NEXT SavingsNEXT SavingsNEXT SavingsNEXT Savings
ผานทุกชองทางผานทุกชองทางผานทุกชองทางผานทุกชองทาง    ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน 

KrungthaiKrungthaiKrungthaiKrungthai NEXTNEXTNEXTNEXT

บัญชีเงินฝากพืน้ฐานบัญชีเงินฝากพืน้ฐานบัญชีเงินฝากพืน้ฐานบัญชีเงินฝากพืน้ฐาน
((((Basic Banking Account)Basic Banking Account)Basic Banking Account)Basic Banking Account)

สมุดคูฝาก

อัตราดอกเบี้ยตอป อางอิงอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร

การจายดอกเบี้ย จายดอกเบี้ยปละ 2 ครั้ง (มิถุนายน และ ธันวาคม)

จํานวนเงินเปดบัญชีขั้นต่ํา 500 บาท 0 บาท 500 บาท 0 บาท

 คารักษาบัญชี
เดือนละ 50 บาท กรณียอดคงเหลือต่ํากวา 2,000 บาท และไมเคลือ่นไหว (ฝาก-ถอน) ติดตอกัน  1 ป 

หากยอดคงเหลือเปน 0 บาท ธนาคารจะปดบญัชีอัตโนมตัิT
-

ชองทางการเปดบัญชี สาขาของธนาคาร Krungthai NEXT Application
ทุกชองทาง ยกเวน
Krungthai NEXT 

Application
สาขาของธนาคาร

ขอควรระวัง

-  ผูฝากตองมีอายุตั้งแต 15 ปบริบูรณขึ้นไป
 ผูฝากตองมี E-Mail Address และสมัครใชบริการ 

Krungthai NEXT
 เปนผูไดรับสิทธิสวัสดิการแหงรัฐ หรือ ผูมีอายุ 65 ปขึ้นไป
 1 รายเปดได 1 บัญชีเทานั้น และชื่อบัญชีตองเปนบุคคลคนเดียว
 ยกเวนคาธรรมเนียม (แรกเขา, รายป, ออกบัตรใหมกรณีบัตรเดิม

หมดอายุ) กรณีสมัครใชบริการบัตร VDB Shop Smart Classic หรือ 
Krungthai Mastercard Debit Card ผูกกับบัญชีเงินฝากพื้นฐาน

 บัญชีไมเคลื่อนไหว (ฝาก-ถอน) ติดตอกัน 24 เดือน จะเปลี่ยนประเภท
ผลิตภัณฑจากบัญชีเงินฝากพื้นฐานเปนบัญชีเงินฝากออมทรัพยปกติ 
โดยจะแจงใหทราบลวงหนา ไมนอยกวา 30 วัน

 กรณีผูฝากไมไดรับสิทธิสวัสดิการแหงรัฐแลว จะเปลี่ยนประเภท
ผลิตภัณฑจากบัญชีเงินฝากพื้นฐานเปนบัญชีเงินฝากออมทรัพยปกติ
โดยจะแจงใหลูกคาทราบ

 มีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมอื่นๆ เชน คาธรรมเนียมการฝาก/ถอน/โอน ขามเขตสํานักหักบัญชี 
 การปดบัญชีภายใน 30 วัน นับจากวันที่เปดบัญชี จะมีคาธรรมเนียมตามประกาศของธนาคาร
 การเปลี่ยนสมุดกรณีสูญหาย/ชํารุด/เปลี่ยนแปลงชื่อ/เงื่อนไขการสั่งจาย คาธรรมเนียมเปนไปตามประกาศของธนาคาร (กรณีเงินฝากที่มีสมุดคูฝาก)
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ขอ้มลูปรับปรุง ณ วนัที� 6 ม.ีค. 2566

หวัขอ้ผลิตภณัฑ์ รายละเอียดผลิตภณัฑ์

ชื�อผลิตภณัฑ์ บัญชีเงนิฝากพื"นฐาน (Basic Banking Account )

ประเภทผลิตภณัฑ์ เงนิฝากออมทรัพย์

จํานวนเงินเปิดบญัชีข ั!นต ํ�าและสูงสุด ไมก่าํหนดจํานวนเงนิขั "นตํ�าในการเปิดบัญชี

อตัราดอกเบี!ยตอ่ปี (%) *
0.250 % ต่อปี 
(อตัราดอกเบี"ย ณ วนัที� 22 พฤษภาคม 2563 ทั "งนี" อาจเปลี�ยนแปลงไดโ้ดยสามารถเรียกดูขอ้มลู
อตัราดอกเบี"ยปัจจุบันไดท้ี� krungthai.com)

รายละเอียดอตัราดอกเบี!ย  -

ตวัอย่างการคาํนวณดอกเบี!ย  - 

ระยะเวลาจ่ายดอกเบี!ย ธนาคารจ่ายดอกเบี"ยปีละ 2 ครั "ง (มถินุายน และ ธันวาคม)

เงื�อนไขหลกั  - ผูฝ้ากตอ้งเป็นผูม้สี ัญชาติไทย ที�เป็นผูไ้ดร้ับสิทธิสวสัดิการแห่งรัฐ หรือ ผูม้อีายุ 65 ปี ขึ"นไป

 -  ลูกคา้ 1 รายเปิดได ้1 บัญชีเท่านั "น

 - ชื�อบัญชีตอ้งเป็นบุคคลคนเดียว (Single )

 - ไมก่าํหนดจํานวนเงนิขั "นตํ�าในการเปิดบัญชี สามารถเปิดบัญชีเป็น 0 บาทได ้

 - กรณีผูฝ้ากสมคัรใชบ้ริการบัตร VDB Shop Smart Classic หรือ Krungthai Mastercard Debit 
Card ผูกกบับัญชีเงนิฝากพื"นฐาน (Basic Banking Account ) ธนาคารจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้
 ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม ่กรณีบัตรเดิมหมดอายุ

 - กรณีไมม่รีายการเคลื�อนไหวติดต่อกนั 24 เดือน หรือผูฝ้ากไมไ่ดเ้ป็นผูร้ับสิทธิสวสัดิการแห่งรัฐ 
ธนาคารจะทําการเปลี�ยนประเภทผลิตภัณฑจ์ากบัญชีเงนิฝากพื"นฐาน (Basic Banking Account ) 
เป็นบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคาร โดยอตัราดอกเบี"ย เง ื�อนไขการใชบ้ริการและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆเป็นไปตามอตัราที�ธนาคารประกาศกาํหนดสําหรับบัญชีเงนิฝากประเภทออมทรัพย์

คา่รกัษาบญัชี  -

ช่องทางการเปิดบญัชี � สาขาธนาคาร

ช่องทางในการตดิตอ่ผู้ใหบ้ริการ ท่านสามารถติดต่อได ้ณ ที�ทําการสาขาของธนาคารทั�วประเทศหรือเขา้ไปดูรายละเอยีดผลิตภัณฑ์
เพิ�มเติมไดท้ี�เวบ็ไซต์  krungthai.com หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอยีดเบื"องตน้ จากศูนย์ลูกคา้
สัมพนัธ์ธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1111  
 - E-mail :  Call .CallCenter @krungthai.com
 - ช่องทางอื�นๆผ่าน Facebook / Twitter / Youtube / LINE / Instargram 

                                                    : โดยพมิพค์ําวา่ “Krungthai Care ”             

ขอ้ควรระวงั  - กรณีไมม่รีายการเคลื�อนไหวติดต่อกนั 24 เดือน หรือผูฝ้ากไมไ่ดเ้ป็นผูไ้ดร้ับสิทธิสวสัดิการแห่งรัฐ 
ธนาคารจะทําการเปลี�ยนประเภทผลิตภัณฑจ์ากบัญชีเงนิฝากพื"นฐาน (Basic Banking Account ) 
เป็นบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ปกติโดยจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ทั "งนี" อตัราดอกเบี"ย 
เง ื�อนไขการใชบ้ริการและค่าธรรมเนียมต่างๆเป็นไปตามอตัราที�ธนาคารประกาศกาํหนดสําหรับบัญชี
เงนิฝากประเภทออมทรัพย์

 - การปิดบัญชีภายในระยะเวลา 30 วนั ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

 - มกีารเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมอื�นๆ เช่นเดียวกบับัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ปกติ เช่น ค่าธรรมเนียมการ
ฝาก/ถอน/โอน ขา้มเขตสํานักหักบัญชี ท่านสามารถศึกษารายละเอยีดเพิ�มเติมไดท้ี� krungthai.com

เงื�อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธปิระโยชน์และ
เงื�อนไขอื�น

เอกสารขอ้มูลสําคญัของผลติภณัฑ ์(Sales Sheet)

  บญัชเีงนิฝากพื!นฐาน (Basic Banking Account)



หวัขอ้ผลิตภณัฑ์ รายละเอียดผลิตภณัฑ์

การแจ้งเปลี�ยนแปลง เงื�อนไขการใหบ้ริการ หรือ
การแจ้งเตอืนที�สําคญัตา่ง ๆ

 - กรณีผูฝ้ากไมไ่ดเ้ป็นผูไ้ดร้ับสิทธิสวสัดิการแห่งรัฐแลว้ ธนาคารจะทําการเปลี�ยนประเภท
ผลิตภัณฑจ์ากบัญชีเงนิฝากพื"นฐาน (Basic Banking Account ) เป็นบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ปกติ

 - หากขอ้มลูรายละเอยีดในการติดต่อของท่านมกีารเปลี�ยนแปลง กรุณาแจง้ใหท้างธนาคารทราบ
ทันที ณ ที�ทําการสาขาที�ท่านใชบ้ริการอยู่ เพื�อใหก้ารสื�อสารขอ้มลูระหวา่งท่านกบัธนาคารเป็นไป
ดว้ยความรวดเร็ว

 - ในกรณีมกีารเปลี�ยนแปลงค่าธรรมเนียมที�เก ี�ยวขอ้งกบับัญชีเงนิฝาก และทําใหลู้กคา้เสียประโยชน์ 
ธนาคารจะทําการแจง้ใหลู้กคา้ทราบล่วงหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั

 - เงนิฝากนี"ไดร้ับความคุม้ครองจากสถาบันคุม้ครองเงนิฝากตามจํานวนที�กาํหนดไวใ้นกฏหมาย 
โดยในปัจจุบันลูกคา้ต่อรายจะไดร้ับความคุม้ครองสูงสุด ไมเ่กนิ 1 ลา้นบาท ตั "งแต่ 11 ส.ค. 2564 
เป็นตน้ไป

 - สิทธิในการไดร้ับการยกเวน้ภาษี ณ ที�จ่ายดอกเบี"ยเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี�กรมสรรพากรกาํหนด

* อตัราดอกเบี!ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร


