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ชื่อผลิตภัณฑ

เงินฝากออมทรัพย

บัญชีเงินฝากพืน้ ฐาน
(Basic Banking Account)

อัตราดอกเบี้ยตอป
- บุคคลธรรมดา

KTB KIDS Savings
ตามประกาศของธนาคาร

ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยสามารถเรียกดูขอ มูลอัตราดอกเบี้ยปจจุบันไดท่ี krungthai.com

ระยะเวลาฝาก

จํานวนเงินเปดบัญชีขั้นต่ํา

Krungthai NEXT Savings

-

500 บาท

0 บาท

ธนาคารจายดอกเบี้ยปละ 2 ครั้ง
(มิถุนายน และ ธันวาคม)

ความถี่ในการจายดอกเบี้ย

2,000 บาท - 1,000,000 บาท

ธนาคารจายดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือนเขาบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพยพิเศษสําหรับผูเยาว (KTB Kids Savings)
และ จายโบนัสใหในทุกวันตนเดือนถัดจากเดือนที่จา ย
ดอกเบี้ยเขาบัญชีออมทรัพยพิเศษสําหรับผูเยาว (KTB
Kids Savings)

- กรณีเปดบัญชีผานชองทางสาขา 500 บาท
- กรณีเปดบัญชีผานชองทางออนไลน (Krungthai
NEXT) 0 บาท

ธนาคารจายดอกเบี้ยปละ 2 ครั้ง
(มิถุนายน และ ธันวาคม)

อัตราดอกเบี้ยกรณี
ผิดเงื่อนไขการฝาก

-

-

-

-

คารักษาบัญชี

เดือนละ 50 บาท กรณี
ยอดคงเหลือต่ํากวา
2,000 บาท และไม
เคลื่อนไหว 1 ป หากยอด
คงเหลือเปน 0 ธนาคารจะ
ปดบัญชีอัตโนมัติ

-

-

เดือนละ 50 บาท กรณียอดคงเหลือต่ํากวา 2,000 บาท และไม
เคลื่อนไหว 1 ป หากยอดคงเหลือเปน 0 ธนาคารจะปดบัญชีอัต
โนมัติ

ชองทางการเปดบัญชี

สาขาธนาคาร

สาขาธนาคาร

สาขาธนาคาร

สาขาธนาคาร
 ชองทางออนไลน (Krungthai Next Application)
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ชื่อผลิตภัณฑ

ชองทางในการติดตอ
ผูใหบริการ

เงินฝาก
ออมทรัพย

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
(Basic Banking Account)

KTB KIDS Savings

Krungthai NEXT Savings

ทานสามารถติดตอได ณ ที่ทําการสาขาของธนาคารทั่วประเทศหรือเขาไปดูรายละเอียดผลิตภัณฑเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต krungthai.com
หรือ ติดตอสอบถามรายละเอียดเบื้องตนจากศูนยลูกคาสัมพันธธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1111
- E-mail : Call.CallCenter@ktb.co.th
- ชองทางอื่นๆผาน Facebook / Twitter / Youtube / LINE / Instargram
: โดยพิมพคําวา “Krungthai Care”
มีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมอื่นๆ เชน คาธรรมเนียมการฝาก/ถอน/โอน ขามเขตสํานักหักบัญชี ทานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ krungthai.com
การปดบัญชีภายในระยะเวลา 30 วัน คาธรรมเนียมเปนไปตามประกาศของธนาคาร

ขอควรระวัง
-

 กรณีไมมีรายการเคลื่อนไหวติดตอกัน 24 เดือน หรือผูฝากไมไดเปนผู
ถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ธนาคารจะทําการเปลี่ยนประเภทผลิตภัณฑ
จากบัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) เปนบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพยปกติของธนาคาร

 กรณียอดคงเหลือในบัญชีเปน 0 และบัญชีไมมีการ
เคลื่อนไหว 1 ป ธนาคารจะปดบัญชีอัตโนมัติ

 กรณีเปดบัญชีผานชองทาง Krungthai NEXT หากผู
ฝากเปด บัญชีเป น 0 บาท และไม มี รายการเคลื่ อนไหว
บัญชี (ฝาก-ถอน)ภายในระยะเวลา 45 วัน นับจากวัน
เปดบัญชี ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ป ดบั ญชี โดยอัตโนมัติ
โดยธนาคารจะมีจดหมายอิเล็กทรอนิกสแจงผูฝากทราบ
ลวงหน าไมนอยกวา 7 วัน ทาง E-mail Address ที่ผู
ฝากใหไวกับธนาคาร

สิทธิในการไดรับการยกเวนภาษี ณ ที่จายดอกเบี้ยเงินฝากเปนไปตามหลักเกณฑที่กรมสรรพากรกําหนด

การแจงเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการใหบริการ
หรือการแจงเตือนที่
สําคัญตาง ๆ

Sales Sheet



 ผูฝากตองเปนผูมีสัญชาติไทย ที่เปนผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ หรือ ผู
มีอายุ 65 ป ขึ้นไป
 1 รายเปดได 1 บัญชีเทานั้น
 ชื่อบัญชีตอ งเปนบุคคลคนเดียว (Single)
 กรณีผูฝากสมัครใชบริการบัตร VDB Shop Smart Classic หรือ
Krungthai Mastercard Debit Card ผูกกับบัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic
Banking Account) ธนาคารจะยกเวนคาธรรมเนียมแรกเขา
คาธรรมเนียมรายป และคาธรรมเนียมการออกบัตรใหม กรณีบัตรเดิม
หมดอายุ
 กรณีบัญชีไมเคลื่อนไหวติดตอกัน 24 เดือนธนาคารจะทําการเปลี่ยน
ประเภทผลิตภัณฑจากบัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)
เปนบัญชีเงินฝากออมทรัพยปกติ โดยจะแจงใหลูกคาทราบลวงหนากอน
การปรับสถานะ ไมนอยกวา 30 วัน
 กรณีผูฝากไมไดเปนผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐแลวธนาคารจะทําการ
เปลี่ยนประเภทผลิตภัณฑจากบัญชีเงินฝากพืน้ ฐาน (Basic Banking
Account) เปนบัญชีเงินฝากออมทรัพยปกติโดยจะแจงใหลูกคาทราบ

 เมื่อผูฝากเงินอายุครบ 15 ป บริบูรณธนาคารจะทําการ
ปรับผลิตภัณฑเงินฝากออมทรัพยพิเศษสําหรับผูเยาว
ไปเปนเงินฝากออมทรัพยปกติ

 ผูฝากตองเปนบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป
 ผูฝ
 ากตองมี E-Mail Address และสมัครใชบริการ
Krungthai NEXT เพื่อใชในการทําธุรกรรมทางการเงิน
 ชื่อบัญชีและเงื่อนไขการสั่งจายตองเปนบุคคลคนเดียว
(Single)
 เปดบัญชีผานชองทาง Krungthai NEXT ไดสูงสุดไมเกิน
5 บัญชี หากประสงคจะเปดบัญชีเงินฝากมากกวาที่
ธนาคารกําหนดสามารถติดตอขอเปดบัญชีไดที่สาขา
ของธนาคารทุกแหง







