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ชื่อผลิตภัณฑ์

เงินฝากออมทรัพย์

บัญชีเงินฝากพืน้ ฐาน
(Basic Banking Account)

อัตราดอกเบี้ยต่อปี
- บุคคลธรรมดา

KTB KIDS Savings
ตามประกาศของธนาคาร

ทั้งนี้อัตราดอกเบีย้ อาจเปลีย่ นแปลงได้โดยสามารถเรียกดูข้อมูลอัตราดอกเบีย้ ปัจจุบนั ได้ที่

ระยะเวลาฝาก

จ่านวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่่า

Krungthai NEXT Savings
ผ่านทุกช่องทาง ยกเว้น
Krungthai NEXT

krungthai.com

-

500 บาท

0 บาท

2,000 บาท - 1,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยกรณี
ผิดเงื่อนไขการฝาก

-

-

-

ค่ารักษาบัญชี

เดือนละ 50 บาท กรณียอด
คงเหลือต่า่ กว่า 2,000 บาท และ
ไม่เคลื่อนไหว 1 ปี หากยอด
คงเหลือเป็น 0 ธนาคารจะปิด
บัญชีอัตโนมัติ

-

-

สาขาธนาคาร

0 บาท

ธนาคารจ่ายดอกเบีย้ ทุกวันสิน้ เดือน
เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ
ส่าหรับผู้เยาว์ (KTB Kids Savings)
และ จ่ายโบนัสให้ในทุกวันต้นเดือนถัด
จากเดือนที่จ่ายดอกเบีย้ เข้าบัญชี
ออมทรัพย์พิเศษส่าหรับผู้เยาว์ (KTB
Kids Savings)

ธนาคารจ่ายดอกเบีย้ ปีละ 2 ครั้ง
(มิถุนายน และ ธันวาคม)

ความถี่ในการจ่ายดอกเบี้ย

ช่องทางการเปิดบัญชี

Krungthai NEXT Savings
ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT

สาขาธนาคาร

สาขาธนาคาร

500 บาท

ธนาคารจ่ายดอกเบีย้ ปีละ 2 ครั้ง
(มิถุนายน และ ธันวาคม)

-

-

เดือนละ 50 บาท กรณียอดคงเหลือต่า่ กว่า 2,000 บาท และไม่เคลื่อนไหว 1 ปี
หากยอดคงเหลือเป็น 0 ธนาคารจะปิดบัญชีอตั โนมัติ

 Krungthai NEXT Application

ทุกช่องทาง ยกเว้น
Krungthai NEXT Application
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ชื่อผลิตภัณฑ์

ช่องทางในการติดต่อ
ผู้ให้บริการ

เงินฝากออม
ทรัพย์

บัญชีเงินฝากพืน้ ฐาน
(Basic Banking Account)

KTB KIDS Savings

Krungthai NEXT Savings
ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT

Krungthai NEXT Savings
ผ่านทุกช่องทาง ยกเว้น
Krungthai NEXT

ท่านสามารถติดต่อได้ ณ ที่ท่าการสาขาของธนาคารทัว่ ประเทศหรือเข้าไปดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิม่ เติมได้ที่เว็บไซต์ krungthai.com
หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเบือ้ งต้นจากศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์ธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1111
- E-mail : Call.CallCenter@krungthai.com
- ช่องทางอืน่ ๆผ่าน Facebook / Twitter / Youtube / LINE / Instargram
: โดยพิมพ์ค่าว่า “Krungthai Care”
มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการฝาก/ถอน/โอน ข้ามเขตส่านักหักบัญชี ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ krungthai.com

การปิดบัญชีภายในระยะเวลา 30 วัน ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

ข้อควรระวัง
-

 กรณีไม่มีรายการเคลื่อนไหวติดต่อกัน 24 เดือน หรือผู้
ฝากไม่ได้เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธนาคารจะท่า
การเปลี่ยนประเภทผลิตภัณฑ์จากบัญชีเงินฝากพื้นฐาน
(Basic Banking Account) เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ปกติของธนาคาร

 กรณียอดคงเหลือในบัญชีเป็น 0 และ
บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหว 1 ปี
ธนาคารจะปิดบัญชีอัตโนมัติ

 หากผู้ฝากเปิดบัญชีเป็น 0 บาท และไม่
มี ร ายการเคลื่ อ นไหวบั ญ ชี (ฝากถอน)ภายในระยะเวลา 45 วัน นับจาก
วันเปิดบั ญชี ธนาคารขอสงวนสิท ธิ์
ปิดบัญชีโดยอัตโนมัติ โดยธนาคารจะ
มีจดหมายอิเ ล็กทรอนิกส์แจ้งผู้ ฝ าก
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ทาง
E-mail Address ที่ผู้ ฝากให้ไว้กับ
ธนาคาร

 กรณีย อดคงเหลือในบัญชีเ ป็น 0
และบัญชี ไม่มีการเคลื่อนไหว 1 ปี
ธนาคารจะปิดบัญชีอัตโนมัติ

สิทธิในการได้รับการยกเว้นภาษี ณ ที่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ รมสรรพากรก่าหนด

การแจ้งเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข
การให้บริการ หรือการแจ้งเตือน
ที่ส่าคัญต่าง ๆ

Sales Sheet



 ผู้ฝากต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ หรือ ผู้มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป
 1 รายเปิดได้ 1 บัญชีเท่านั้น
 ชื่อบัญชีต้องเป็นบุคคลคนเดียว
 กรณีผู้ฝากสมัครใช้บริการบัตร VDB Shop Smart
Classic หรือ Krungthai Mastercard Debit Card ผูกกับ
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) ธนาคาร
จะยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี และ
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ
 กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวติดต่อกัน 24 เดือนธนาคารจะท่า
การเปลี่ยนประเภทผลิตภัณฑ์จากบัญชีเงินฝากพื้นฐาน
(Basic Banking Account) เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ปกติ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก่อนการปรับ
สถานะ ไม่น้อยกว่า 30 วัน
 กรณีผู้ฝากไม่ได้เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว
ธนาคารจะท่าการเปลี่ยนประเภทผลิตภัณฑ์จากบัญชีเงิน
ฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) เป็นบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ปกติโดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ

 เมื่อผู้ฝากเงินอายุครบ 15 ปี บริบูรณ์
ธนาคารจะท่าการปรับผลิตภัณฑ์เงิน
ฝากออมทรัพย์พิเศษส่าหรับผู้เยาว์ ไป
เป็นเงินฝากออมทรัพย์ปกติ

 ผู้ฝากต้องเป็นบุคคลธรรมดาอายุ
ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 ผู้ฝากต้องมี E-Mail Address และ
สมัครใช้บริการ Krungthai NEXT
เพื่อใช้ในการท่าธุรกรรมทางการเงิน
 ชื่อบัญชีและเงื่อนไขการสั่งจ่ายต้อง
เป็นบุคคลคนเดียว
 เปิดบัญชีผ่านช่องทาง Krungthai
NEXT ได้สูงสุดไม่เกิน 5 บัญชี หาก
ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากมากกว่าที่
ธนาคารก่าหนดสามารถติดต่อขอ
เปิดบัญชีได้ที่สาขาของธนาคารทุก
แห่ง

 ผู้ฝากต้องเป็นบุคคลธรรมดาอายุ
ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 ผู้ฝากต้องมี E-Mail Address และ
สมัครใช้บริการ Krungthai NEXT
เพื่อใช้ในการท่าธุรกรรมทางการ
เงิน
 ชื่อบัญชีและเงื่อนไขการสั่งจ่าย
ต้องเป็นบุคคลคนเดียว









