
ข้อตกลงและเงือ่นไขการเปิด "บญัชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ แบบพิเศษ (e-FCD Special Account)" 

1. บญัชีเงินฝาก e-FCD Special เป็นบญัชีเงินฝากออมทรพัย์ สกุลเงินต่างประเทศ แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก โดยผู้ฝากมี

วตัถุประสงค์ในการเปิดบญัชี e-FCD Special เพือ่ใช้ส าหรบัการท าธุรกรรม ฝาก ถอน โอน รบัโอน หรือธุรกรรมอื่นใด

ตามทีธ่นาคารก าหนด ซึง่รวมถงึ การฝากโดยการรบัโอนจากบญัชีอืน่ของผูฝ้าก การถอนเขา้บญัชีอืน่ของผูฝ้าก การโอนเพือ่

ช าระ/รบัช าระ จากบญัชีเงนิฝากเงินตราตา่งประเทศของบคุคลอืน่ตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการใช้บรกิารของแพลตฟอร์ม

อืน่ของธนาคารทีเ่กีย่วขอ้ง ท ัง้น้ี จะตอ้งไมข่ดักบัประกาศ หรือหลกัเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

2. ผูฝ้ากตอ้งเป็นบคุคลธรรมดา อายุต ัง้แต ่15 ปีบรบิรูณ์ขึน้ไป หรือ ตามทีธ่นาคารก าหนด 

3. ผูฝ้ากสามารถเปิดบญัชี e-FCD Special ได ้1 บญัชี ตอ่ 1 สกลุเงนิเทา่นัน้ 

4. ธนาคารไม่ก าหนด จ านวนเงินในการเปิดบญัชี  จ านวนเงินฝากข ัน้ต ่า ไม่คิดค่ารกัษาบญัชี และไม่จ ากดัวงเงินการฝาก

ส าหรบัการเปิดบญัชี e-FCD Special  

5. ส าหรบัเงื่อนไขในการเปิดบญัชี e-FCD Special  ผู้ฝากจะต้องด าเนินการยื่นค าขอเปิดบญัชี e-FCD Special ให้แก่

ธนาคาร ผ่านช่องทาง แอปพลิเคชนัเป๋าตงั และ/หรือผ่านแพลตฟอร์มทีธ่นาคารก าหนด (“แพลตฟอร์มอืน่ของธนาคาร”) 

โดยหากเป็นกรณีขอเปิดบญัชี e-FCD Special ผ่านแพลตฟอร์มอื่นของธนาคาร ผู้ฝากจะต้องขอเปิดบญัชีส าหรบัใช้

บริการแพลตฟอร์มนัน้ๆ พรอ้มกนัด้วย ท ัง้น้ี ผู้ฝากจะต้องมีบญัชีเงินฝากสกุลเงินบาทประเภทบญัชีเงินฝากออมทรพัย์หรือ

เงินฝากประจ ากบัธนาคารกอ่น จึงสามารถขอเปิดบญัชี e-FCD Special กบัธนาคารได้ อน่ึง ธนาคารมีดุลพินิจทีจ่ะตกลง

เปิดบญัชี e-FCD Special ใหแ้กผู่้ฝากหรือไม่ก็ได้ ตามทีธ่นาคารเห็นสมควร โดยไมต่้องแจ้งเหตุผลใหผู้้ฝากทราบ และ

หากธนาคารตกลงเปิดบญัชี e-FCD Special ใหแ้กผู่ฝ้าก ผูฝ้ากตกลงปฏบิตัติามขอ้ตกลงและเงือ่นไขฉบบัน้ี (“เงือ่นไขการ

เปิดบญัชี e-FCD Special”) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง และข้อก าหนดและเงื่อนไขบริการอื่นๆ ที่

เกีย่วขอ้ง 

6. ผู้ฝากตกลงยอมรบัว่า การด าเนินการใดๆ เพือ่การเปิดบญัชี e-FCD Special ผ่านอุปกรณ์และ/หรือระบบอเิล็กทรอนิกส์

และ/หรืออุปกรณ์เคลือ่นที ่ เป็นวธิีการทีน่่าเชื่อถือและยอมรบัได ้รวมท ัง้ขอ้มูลหรือเอกสารใดๆ ทีธ่นาคารไดร้บัจากผูฝ้ากใน

การขอเปิดบญัชี e-FCD Special ด้วยวิธีการดงักล่าวเป็นข้อมูลหรือเอกสารที่มีความน่าเชื่อถือ และถูกต้อง และสามารถ

น าไปใช้บงัคบั หรือเป็นพยานหลกัฐานอา้งองิไดต้ามกฎหมาย 

7. การกระท าการใดๆ ผ่านอุปกรณ์และ/หรือระบบอเิล็กทรอนิกส์และ/หรืออุปกรณ์เคลือ่นที ่ท ัง้ทีเ่ป็นการกระท าของผู้ฝากเอง 

หรือเป็นการกระท าที่เกิดขึ้นโดยบุคคลอืน่ ไม่ว่าโดยประการใดก็ตาม หากได้กระท าไปโดยใช้รหสัประจ าตวั (User ID) 

และ/หรือรหสัผ่าน (Password) และ/หรือรหสั PIN และ/หรือรหสั OTP (One Time Password) ที่ผู้ฝากได้รบัผ่าน

อุปกรณ์เคลื่อนที ่(โทรศพัท์มือถือ) ของผู้ฝากตามหมายเลขโทรศพัท์มือถือที่ได้ให้ไว้กบัธนาคาร ใหถ้ือว่าถูกต้องสมบูรณ์ 

และมีผลผูกพนัผู้ฝากเสมือนหน่ึงได้กระท าดว้ยตนเอง และผู้ฝากยินยอมรบัผิดชอบในการกระท าดงักล่าวทุกประการ โดยผู้

ฝากไมจ่ าเป็นต้องท าหรือลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ เพือ่เป็นหลกัฐานในการนัน้อีก เว้นแต่ธนาคารจะได้แจ้งหรือก าหนด

ไวอ้ยา่งชดัเจน และผูฝ้ากตกลงวา่ธนาคารไมจ่ าเป็นต้องรบัผดิใดๆ ในความเสยีหายทีเ่กดิขึ้นจากการกระท าดงักลา่วข้างต้น 

โดยผู้ฝากยินยอมรบัผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระท าดงักล่าวทุกประการ และผู้ฝากตกลงและรบัทราบว่า 

จะตอ้งเก็บรกัษารหสัประจ าตวั (User ID) และ/หรือรหสัผ่าน (Password) และ/หรือรหสั PIN และ/หรือรหสั OTP และ/

หรือรหสัอืน่ใดไวเ้ป็นความลบั และไมเ่ปิดเผยหรือกระท าการใดๆ ทีอ่าจท าใหผู้อ้ืน่ทราบถงึรหสัดงักลา่ว  

8. ผูฝ้ากตกลงและยอมรบัวา่ ในกรณีทีบ่รกิารบญัชี e-FCD Special มเีหตุขดัขอ้ง ไมส่ามารถใช้งานได ้อนัเนือ่งมาจากเหตุที่

อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของธนาคาร โดยรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการขดัข้องของระบบโทรคมนาคมและ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อการใช้บริการเปิดบญัชี e-FCD Special และ/หรือการด าเนินการใดๆเกีย่วกบั

บญัชี e-FCD Special ผู้ฝากตกลงและรบัทราบว่าจะไม่ถือเอาเหตุดงักล่าวมาเรียกร้องให้ธนาคารต้องรบัผิดชอบหรือ

ชดเชยความเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้ฝาก เว้นแต่ผู้ฝากจะได้รบัความเสียหายอืน่เกิดจากการกระท าโดยจงใจ หรือประมาท

เลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรงของธนาคาร 

9. กรณีทีม่ีการเปิด หรือ ใช้บญัชี e-FCD Special กบัแพลตฟอร์มอืน่ของธนาคาร ผู้ฝากรบัทราบและตกลงว่าการใหบ้ริการ

บญัชี e-FCD Special ของธนาคารเป็นสว่นตา่งหากจากการใหบ้ริการแพลตฟอร์มนัน้ๆ  

10. กรณีผู้ฝากตกลงผูกบญัชี e-FCD Special เข้ากบับญัชีแพลตฟอร์มอืน่ของธนาคารของผู้ฝาก ที่ผู้ฝากเปิดตามข้อตกลง 

ของแพลตฟอร์มนั้นๆ ผู้ฝากรบัทราบว่าการเปิดบญัชี e-FCD Special และใช้บญัชี e-FCD Special ตามเงื่อนไขการ

เปิดบญัชี e-FCD Special ฉบบัน้ีเป็นหน่ึงในเงือ่นไขการใหบ้ริการแพลตฟอร์มนัน้ๆ ของธนาคาร ท ัง้น้ี ในกรณีทีเ่งือ่นไข

การเปิดบญัชี e-FCD Special ฉบบัน้ีขดัแย้งกบัข้อตกลงและเงื่อนไขของแพลตฟอร์มนั้นๆ ใหข้้อตกลงและเงือ่นไขของ

แพลตฟอร์มนัน้ๆ มผีลใช้บงัคบัในสว่นทีม่คีวามขดัแยง้ดงักลา่ว 

11. บญัชี e-FCD Special ตอ้งมเีงือ่นไขการส ั่งจา่ย โดยผูฝ้ากลงนามส ั่งจา่ยแตเ่พียงผูเ้ดียว และหา้มมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไข

การส ั่งจา่ยเงนิหรือบคุคลผูม้ีอ านาจลงนามส ั่งจา่ยเงิน  

12. ส าหรบัผู้ฝากทีไ่มเ่คยสมคัรใช้ผลิตภณัฑ์หรือบริการของธนาคารมากอ่น ทีเ่ลือกวิธีการยืนยนัตวัตนผ่านบริการ Digital ID 

(NDID) ธนาคารจะก าหนดให้สาขานานาเหนือ (หรือสาขาอื่นตามที่ธนาคารก าหนด) เป็นสาขาที่ด ารงบญัชี e-FCD 

Special ของผู้ฝาก และธนาคารมีสิทธิจะเปลี่ยนแปลงสาขาที่ด ารงบญัชี e-FCD Special ของผู้ฝากที่ผู้ฝากต้องไป

ด าเนินการยืนยนัตวัตนไดต้ามทีเ่ห็นสมควร  



13. ในการติดต่อกบัธนาคารทุกคร ัง้ ผู้ฝากต้องแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนหรือเอกสารแสดงตนอืน่ใดตามทีธ่นาคารก าหนด 

ตอ่เจา้หน้าทีธ่นาคาร 

14. ผู้ฝากยินยอมใหธ้นาคารจ่ายดอกเบี้ยในอตัราระยะเวลา และวิธีการทีธ่นาคารประกาศก าหนดไว้ในแต่ละขณะ รวมท ัง้ยอม

ให้ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ยเงินฝากได้ โดยธนาคารจะปิดประกาศการก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงอตัรา

ดอกเบี้ยไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของธนาคารแต่ละแห่งที่ให้บริการ และผ่านทางเว็บไซต์ 

(Website) ของธนาคาร (www.krungthai.com) และเมือ่ธนาคารประกาศเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ดงักลา่วแล้ว ผูฝ้าก

ตกลง ให้ถืออตัราดอกเบี้ยที่ธนาคารประกาศเปลี่ยนแปลงใช้บงัคบักบัเงินฝากของผู้ฝากที่ได้ฝากไว้ ในบญัชี e-FCD 

Special ทนัที และยอมรบัดอกเบีย้ตามอตัราทีไ่ดเ้ปลีย่นแปลงนัน้ 

15. การเปลีย่นแปลงข้อมูลสว่นตวั ลายมือชื่อ หรือทีอ่ยู่ ผู้ฝากจะต้องมาติดต่อด้วยตนเองทีส่าขาทีด่ ารงบญัชี e-FCD Special 

ของผู้ฝากเท่านั้น โดยผู้ฝากต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามแบบฟอร์มที่ธนาคารก าหนด พร้อมยื่น

เอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง และตวัอยา่ง ลายมอืชือ่ และ/หรือทีอ่ยูท่ี ่ผูฝ้ากประสงค์จะเปลีย่นแปลง 

16. ดอกเบี้ยที่ผู้ฝากได้รบัไปก่อนแล้ว หากเกินกว่าดอกเบี้ยที่พึงได้รบั ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารปรบัปรุงรายการบญัชี หรือ

จ านวนเงนิในบญัชี e-FCD Special ใหถ้กูตอ้งตามความเป็นจรงิไดทุ้กเมือ่  

17. กรณีดอกเบี้ยบญัชี e-FCD Special ทีไ่มเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเพือ่การยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรบัดอกเบี้ยเงนิ

ฝากทีต่้องจ่ายคืนเมือ่ทวงถามประเภทออมทรพัย์ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ธนาคารมีหน้าทีห่กัภาษี ณ ทีจ่่าย จาก

ดอกเบีย้ของบญัชี e-FCD Special นัน้เพือ่น าสง่ใหแ้กก่รมสรรพากร แตห่ากจ านวนดอกเบีย้เงินฝากดงักลา่วมีไมเ่พียงพอ 

ผูฝ้ากตกลงใหธ้นาคารหกัภาษีสว่นทีข่าดจากยอดเงินทีฝ่ากอยูก่บัธนาคารได้ 

18. ผู้ฝากสามารถเรียกดูรายการเคลือ่นไหวทางบญัชี (Statement) ได้ผ่านแอปพลิเคชนัเป๋าตงั หรือจากช่องทางอืน่ใดตามที่

ธนาคารก าหนด 

19. หากธนาคารมีการน าเงินเข้าบญัชีของผู้ฝากไม่ว่าจะโดยวิธีการใดก็ตาม ซึ่งเป็นการน าเข้าผิดบญัชีทีผู่้ฝากไม่มีสทิธิในเงิน

จ านวนนัน้ ผู้ฝากตกลงยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินทีน่ าเข้าโดยผิดพลาดดงักล่าวจากบญัชีของผู้ฝากได้ทุกเมือ่ อย่างไรก็ตาม 

ภายหลงัการท ารายการดงักล่าวแล้ว ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบ และหากเงินในบญัชีของผู้ฝากไม่มีให้หกั หรือมีไม่

เพียงพอใหห้กัคนืไดค้รบถว้น ผูฝ้ากตกลงยนิยอมชดใช้เงนิจ านวนดงักลา่วคนืจนครบถว้นทนัทีทีไ่ด้รบัแจง้จากธนาคาร 

20. ในกรณีทีย่อดคงเหลือในบญัชี e-FCD Special เป็นศูนย์ และบญัชีไมม่กีารเคลือ่นไหวตอ่เนื่องเป็นระยะเวลา 1 ปี ธนาคาร

ขอสงวนสทิธิใ์นการปิดบญัชี e-FCD Special อตัโนมตัิ โดยธนาคารจะมีจดหมายอเิล็กทรอนิกส์หรือ SMS แจ้งใหผู้้ฝาก

ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั ทาง e-mail address หรือหมายเลขโทรศพัท์มอืถือทีผู่ฝ้ากระบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชี (หรือ

ตามทีผู่ฝ้ากไดเ้ปลีย่นแปลงตามกระบวนการของธนาคาร)  

21. ผู้ฝากตกลงให้ธนาคารคดิค่าธรรมเนียมที่เกีย่วข้องกบัการใช้บญัชี e-FCD Special ของผู้ฝากในอตัราและหลกัเกณฑ์ที่

ธนาคารประกาศก าหนด 

22. ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการให้บริการของธนาคาร รวมท ัง้หลกัเกณฑ์ 

อตัรา คา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ในการใช้บริการของธนาคารไดต้ามทีธ่นาคารจะเห็นสมควร โดยธนาคารจะ

ปิดประกาศ ใหผู้้ฝากทราบในทีเ่ปิดเผย ณ ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของธนาคารแต่ละแหง่ทีใ่หบ้ริการ และผ่าน

ทางเว็บไซต์ (Website) ของธนาคาร (www.krungthai.com)  และ/หรือด้วยวิธีการอืน่ใดทีธ่นาคารจะก าหนดเพิ่มเติม 

ท ัง้น้ี กรณีการแกไ้ข และ/หรือเปลีย่นแปลงดงักลา่วสง่ผลกระทบตอ่การใช้บรกิารของผูฝ้าก ธนาคารอาจแจ้งผูฝ้ากเงินทราบ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนด าเนินการ ผ่านช่องทางอื่นเพิ่มเติมตามความเหมาะสม  เช่น SMS หรือจดหมาย

อเิล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็นตน้ 

23. เอกสารหรือหนงัสือใดของธนาคารทีส่ง่ไปยงัทีอ่ยู ่หรือสถานทีท่ างาน หรือสถานทีต่ดิต่อได้หรือทาง e-mail address หรือ

ทางหมายเลขโทรศพัท์ซึ่งระบุไว้ในค าขอเปิดบญัชีหรือทีผู่ฝ้ากไดแ้จ้งไวก้บัธนาคาร ผู้ฝากยินยอมใหถ้ือว่าธนาคารได้สง่ให้

เรียบรอ้ย และโดยชอบแลว้ 

24. เมื่อธนาคารทราบว่าผู้ฝากถึงแก่กรรม ธนาคารสงวนสิทธิร์ะงบัรายการจ่ายเงินต่าง ๆ ออกจากบญัชี e-FCD Special 

ในขณะใด ๆ ได้ทนัที และผู้รบัมรดกหรือผู้จดัการมรดกของผู้ฝากมีสิทธิที่จะด าเนินการขอโอนเงินฝากในบญัชี e-FCD 

Special ตามกระบวนการตามกฎหมายคืนต่อไป โดยผู้รบัมรดกหรือผู้จดัการมรดกของผู้ฝากจะต้องน าเอกสารหลกัฐาน

การแตง่ต ัง้ผูจ้ดัการมรดก หรือเอกสารหลกัฐานประกอบทีเ่กีย่วข้องตา่ง ๆ ตามระเบยีบปฏบิตังิานทีธ่นาคารก าหนดมาแสดง

แกธ่นาคาร ธนาคารจงึจะพจิารณาจา่ยเงนิคนืให ้

25. ในกรณีทีผู่้ฝากมีหน้ีสนิใดๆ คา้งช าระอยู่กบัธนาคาร ผู้ฝากตกลงยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินฝากจากบญัชี e-FCD Special 

ของผูฝ้ากไมว่า่ ท ัง้หมดหรือบางสว่น เพือ่ช าระหน้ีทีผู่ฝ้ากคา้งช าระอยูก่บัธนาคารไดท้นัที  

26. ในกรณีทีม่กีฎหมาย ประกาศ หรือระเบยีบของทางราชการ ก าหนดใหธ้นาคารตอ้งเปิดเผยขอ้มลู หรือธุรกรรมการเงินของผู้

ฝาก หรือลูกคา้ของผู้ฝากรายหน่ึงรายใด หรือหลายรายต่อเจ้าหน้าทีห่รือหน่วยงานของรฐั เมือ่ธนาคารได้รบัการรอ้งขอ ผู้

ฝากตกลงยนิยอมใหธ้นาคารเปิดเผยขอ้มูล และ/หรือจดัท ารายการเกีย่วกบัการท าธุรกรรมทางการเงินของผูฝ้ากตอ่เจา้หน้าที่

หรือหน่วยงานของรฐัไดทุ้กประการ 



27. ผู้ฝากตกลงที่จะไม่น าบญัชี e-FCD Special ไปก่อภาระผูกพนัใดๆ กบับุคคล หรือนิติบุคคล หรือสถาบนัการเงินอืน่ ซึ่ง

รวมถงึแต่ไมจ่ ากดัเพียงการโอนสทิธิเรียกรอ้งในบญัชี e-FCD Special และ/หรือสทิธิในการรบัเงินฝาก ไมว่่าท ัง้จ านวน

หรือบางสว่น เวน้แตจ่ะไดร้บัความยนิยอมเป็นหนงัสือจากธนาคารกอ่น  

28. ผู้ฝากตกลงว่า ธนาคารมีสทิธิระงบัการใหบ้ริการฝากและ/หรือถอนเงินในบญัชี e-FCD Special รวมถงึปิดบญัชี e-FCD 

Special ของผู้ฝากเมือ่ใดก็ได้ หากธนาคารมีเหตุอนัควรสงสยัว่าบญัชี e-FCD Special หรือธุรกรรมทางการเงินของผู้

ฝาก หรือผู้ที่เกีย่วข้องกบัผู้ฝาก หรือลูกค้าของผู้ฝากรายใดรายหน่ึงมีความเกี่ยวข้องกบัการด าเนินการที่ทุจริต หรือผิด 

กฎหมาย หรือถูกใช้ในกิจกรรมที่ไมถู่กต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถงึแต่ไมจ่ ากดัเพียงธุรกรรมทีเ่กีย่วกบัการฟอกเงิน หรือ

การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยผู้ฝากตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากธนาคารส าหรบัการ

ด าเนินการในกรณีดงักลา่วท ัง้สิน้  

29. ผู้ฝากตกลงยนิยอมใหธ้นาคารสามารถ สง่และ/หรือ เปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคล ข้อมูลทางการเงิน และ/หรือ ข้อมูลใดๆ ของผู้

ฝากทีไ่ด้ใหไ้ว้หรือมีอยู่กบัธนาคาร หรือทีธ่นาคารได้รบัหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอืน่ หรือข้อมูลอืน่ใดตามที่หน่วยงานหรือ

คณะกรรมการทีม่ีอ านาจตามกฎหมายประกาศก าหนด ใหแ้กห่น่วยงาน/องค์กร/หน่วยงานราชการ และ/หรือนิติบุคคลใดๆ 

ที่ธนาคารเป็นคู่สญัญาหรือมีความสมัพนัธ์ด้วย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสนบัสนุนการให้บริการของธนาคาร เช่น การ

วิเคราะห์ข้อมูล การปรบัปรุงบริการหรือผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ของธนาคาร การที่ธนาคารจ้างหรือมอบหมายให้บุคคลอื่น

ด าเนินการแทน (เช่น งานเกีย่วกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ งานตดิตอ่สือ่สาร งานตดิตามทวงถาม เป็นตน้) ไมว่า่ท ัง้หมดหรือ

บางส่วน โดยผู้ฝากรบัทราบว่า ผู้ฝากสามารถติดต่อธนาคารผ่านช่องทาง Call Center โทร. 0-2111-1111 หรือ สาขา

ของธนาคาร ท ัง้น้ี ช่องทางติดต่อธนาคารอาจมีการเปลีย่นแปลง เพิ่มขึ้น หรือลดลงได้ในอนาคต โดยธนาคารจะได้แจ้งให้ 

ทราบทางเว็บไซต์ (Website) ของธนาคาร (www.krungthai.com)  

30. ผู้ฝากรบัทราบว่าการรบัจ้างเปิดบญัชี การซ้ือขายบญัชี หรือการยินยอมใหผู้้อืน่ใช้บญัชีในการกระท าความผิด มีโทษตาม

กฎหมาย 

31. ผูฝ้ากตกลงยนิยอมผูกพนั และปฏบิตัติามข้อตกลงและเงือ่นไขต่างๆ ทีไ่ดร้ะบใุนขอ้ตกลงและเงือ่นไขฉบบัน้ี รวมถงึระเบียบ

และวิธีปฏบิตัิอืน่ใดตามทีธ่นาคารก าหนด ท ัง้ทีม่ีอยู่แล้วในขณะน้ี และ/หรือทีจ่ะมีต่อไปในภายหน้าทุกประการ ท ัง้น้ี ตามที่

ธนาคารแจง้ใหท้ราบตามช่องทางทีธ่นาคารก าหนด 

32. ผู้ฝากได้อ่านและรบัทราบข้อความตามข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบญัชีเงินฝาก e-FCD Special ฉบบัน้ีท ัง้หมดแล้ว 

และเห็นวา่เป็นไปตามความประสงค์ของผูฝ้ากทุกประการ 

33. ผู้ฝากตกลงช าระค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเปิดบญัชี e-FCD Special และ/หรือการใช้บริการ

ดงักล่าวตามที่ธนาคารก าหนด (รวมถึงตามที่ธนาคารจะได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหน้า) ทุกประการ รวมท ัง้ให้ถือว่า

ข้อตกลงและเงือ่นไขฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของค าขอเปิดบญัชี e-FCD Special ด้วย โดยหากผู้ฝากไมป่ฏบิตัิตามข้อตกลง

และเงือ่นไขการเปิดบญัชีเงินฝาก e-FCD Special  ฉบบัน้ีไมว่่าข้อหน่ึงข้อใดจนเป็นเหตุใหเ้กดิความเสียหายแกธ่นาคาร 

และ/หรือบุคคลใดๆ ผู้ฝากตกลงจะรบัผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นดงักล่าวทนัทีที่ธนาคารเรียกรอ้ง และในกรณีที่มี

ความบกพร่องผิดพลาดเกดิขึ้น (ไมว่่าจะเกดิขึ้นด้วยเหตุใดก็ตาม) ผู้ฝากตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสทิธิทุกประการในการ

แกไ้ขความบกพร่องผิดพลาดใหถู้กต้องตามความเป็นจริง ซึ่งรวมถงึยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินและ/หรือโอนเงินจากบญัชี

ต่างๆ ของผู้ฝากทีม่ีอยู่กบัธนาคาร โดยไมต่้องขอความยินยอมจากผูฝ้ากอีกแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ธนาคารจะแจ้งใหผู้้ฝาก

ทราบถงึการหกัเงนิและ/หรือโอนเงนิดงักลา่ว 

34. ผู้ฝากรบัรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้ในใบค าขอเปิดบญัชี e-FCD Special และเอกสารประกอบอื่นใดที่ได้ให้ไว้แก่ธนาคาร 

ถกูตอ้ง ครบถว้น และเป็นความจรงิทุกประการ 

35. ผู้ฝากรบัทราบว่าธนาคารอาจตรวจสอบและ/หรือสืบค้นข้อมูลทะเบียนประวตัิราษฎร และ/หรือภาพใบหน้าของผู้ฝากจาก 

สว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้ง รวมท ัง้อาจตดิตอ่ สอบถามขอ้มลูบางประการ หรือท ัง้หมดของผูฝ้ากจากบคุคล หรือนิตบิคุคลใดก็ได้

ในกรณีทีจ่ าเป็นและ/หรือในกรณีทีธ่นาคารเห็นสมควร 

36. ผูฝ้ากรบัทราบว่าธนาคารอาจแกไ้ขปรบัปรุงเพิ่มเติมข้อมูลเดิมของธนาคารใหถู้กต้องครบถว้นเป็นปจัจุบนั ต ัง้แตว่นัทีท่ าใบ

ค าขอเปิด บญัชี e-FCD Special และเพือ่ประโยชน์ในการป้องกนัการทุจรติจากกลุ่มมจิฉาชีพ  

37. ผู้ฝากรบัทราบว่าธนาคารอาจน าเสนอข่าวสาร และ/หรือข้อมูลผลิตภณัฑ์และ/หรือบริการของธนาคารให้ผู้ฝากทราบ ซึ่ง

รวมถงึการสง่ หรือแจง้ผา่นระบบ SMS และ/หรือระบบอเิล็กทรอนิกส์อืน่ๆ 

38. การปิดบญัชี e-FCD Special และการขอหนงัสือรบัรองการหกัภาษี ณ ที่จ่าย ผู้ฝากสามารถด าเนินการได้ที่สาขาของ

ธนาคารทีร่ะบใุหเ้ป็นสาขาทีด่ ารงบญัชี e-FCD Special ของผูฝ้าก หรือช่องทางอืน่ตามทีธ่นาคารก าหนดเทา่นัน้ 

39. บญัชี e-FCD Special ตอ้งมผีูไ้ดร้บัผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิเป็นเจา้ของบญัชีเทา่นัน้ 

40.        บญัชี e-FCD Special ไมไ่ด้รบัความคุม้ครองท ัง้เงินตน้และดอกเบีย้จากสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 

 


