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ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการเปิดและใชบ้ญัชีเงินฝากทวีทรพัย ์

ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขทัว่ไปส าหรบัเงินฝากทุกประเภท 

1. ผูฝ้ากสามารถน าฝาก และ/หรือถอนเงินจากบญัชีได ้ โดยใชส้มุดเงินฝาก ณ ส านักงานสาขาของธนาคารท่ีรบัเปิดบญัชี หรือ

สาขาอื่นตามระเบียบของธนาคาร 

2. ธนาคารจะมอบสมุดเงินฝากใหแ้ก่ผูฝ้ากเพื่อเป็นหลกัฐาน ซ่ึงผูฝ้ากจะตอ้งเก็บรกัษาไวใ้นท่ีปลอดภยั และจะไม่มอบสมุดเงินฝาก

ใหแ้ก่ผูอ้ื่นเป็นอนัขาด หากมีการช ารุดหรือสญูหาย หรือถูกลกัขโมย ผูฝ้ากตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นหนังสือ หรือตามช่องทาง

ท่ีธนาคารก าหนดทนัที ทั้งน้ี สมุดเงินฝากและสิทธิตามบญัชีเงินฝาก ผูฝ้ากจะโอนใหผู้อ่ื้น เปล่ียนมือ แกไ้ข หรือฉีกแผ่นใด

แผ่นหน่ึงออก หรือน าไปเป็นหลกัประกนัแก่บุคคลอ่ืนไดต้อ่เม่ือไดร้บัความยนิยอมเป็นหนงัสือจากธนาคารแลว้เทา่นั้น 

และไม่ว่ากรณีใดหากมีบุคคลอืน่น าสมุดเงินฝากไปใช ้ ธนาคารไม่จ าตอ้งรบัผิดชอบต่อผูฝ้าก ส าหรบัความเสียหายใดๆ หรือ

เงินท่ีธนาคารจ่ายไปโดยสุจริตอนัเน่ืองจากผูอ้ื่นน าสมุดเงินฝากไปใชก้่อนท่ีจะมีการแจง้ใหธ้นาคารทราบถึงการสญูหาย หรือ

ถูกลกัขโมย 

3. การฝาก ถอน โอนเงิน ช าระคา่สินคา้/บริการ ช าระคา่สาธารณูปโภค และช าระคา่ใชจ้่ายต่างๆ อาจท าได ้โดยไม่ตอ้งใชส้มุดเงินฝาก 

ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด 

เน่ืองจากการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ ผูฝ้ากสามารถกระท าไดห้ลายช่องทาง โดยไม่จ าเป็นตอ้งใชส้มุดเงินฝาก อาทิ การท า

รายการผ่านเคร่ือง ATM, การใชบ้ริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส,์ การท าค าสัง่ประจ า (หกับญัชีอตัโนมติั) หรือวิธีการอื่นใด

ท่ีธนาคารจดัใหม้ีขึ้ นไดด้ว้ยซ่ึงในกรณีเหล่าน้ีใหถื้อว่ารายการท่ีไดท้ าตามเง่ือนไขแต่ละบริการเป็นการถูกตอ้งและผกูพนัผูฝ้าก

โดยไม่ตอ้งท าเอกสารหรือหลกัฐานในการฝากหรือถอนแต่ละคราวอีก และโดยท่ีการฝาก หรือถอนเงิน จากบญัชีเงินฝาก

ดงักล่าวจะมีผลใหย้อดเงินฝากตามบญัชีของธนาคาร กบัยอดเงินฝากในสมุดเงินฝาก ไม่ตรงกนั จนกว่าผูฝ้ากจะน าสมุดเงินฝาก

มาใหธ้นาคารบันทึกรายการใหถู้กตอ้งแลว้ ดังน้ัน ผูฝ้ากตกลงใหถื้อว่ายอดเงินฝากตามบญัชีของธนาคารเป็นยอดเงินฝาก

ท่ีถูกตอ้งเท่าน้ัน 

4. ผูฝ้ากจะตอ้งน าสมุดเงินฝากท่ีไดร้บัจากธนาคารมายืน่ต่อธนาคาร เพื่อบนัทึกรายการเคล่ือนไหวทางบญัชี เช่น รายการฝาก 

หรือถอนท่ีไม่ไดใ้ชส้มุดเงินฝากลงในสมุดเงินฝาก เพือ่ใหย้อดเงินฝากตามสมดุเงินฝากเป็นยอดเงินฝากตรงตามบญัชีของธนาคารใน

ปัจจุบนัทุกๆ 1 ปี และผูฝ้ากจะตอ้งมาถอนเงินฝากคืนทั้งจ านวน ภายใน 10 ปี นับแต่วนัท่ีปรากฏรายการครั้งสุดทา้ยตามท่ีปรากฏ

ในสมุดเงินฝาก หรือวนัท่ีในรายการเงินฝากประจ าท่ีปรากฏในรายการครั้งสุดทา้ยในสมดุเงินฝากประจ าครบก าหนด ทั้งน้ี หากผูฝ้าก

ละเลยไม่น าสมุดเงินฝากมาด าเนินการภายในระยะเวลาตามท่ีกล่าว หากเกิดความเสียหาย ผูฝ้ากตกลงยนิยอมรบัผิดชอบเองทั้งส้ิน 

5. ถา้ผูฝ้ากเป็นพนักงาน ลกูจา้ง เป็นหุน้ส่วน เป็นกรรมการ หรือมีต าแหน่งหนา้ท่ีในนิติบุคคลใด น าเช็คท่ีสัง่จา่ยใหแ้ก่นิติบุคคลน้ันมา

ฝากเขา้บญัชีท่ีไมใ่ช่บญัชีของนิติบุคคลตามหนา้เช็ค ธนาคารอาจปฏิเสธไม่ยอมรบัฝากได ้ แมว้่าเช็คน้ันจะมกีารสลกัหลงัโดยชอบ

ของนิติบุคคลน้ันๆแลว้ก็ตาม 

6. ในกรณีท่ีเปิดบญัชีเงินฝากร่วมกนั โดยมีเง่ือนไขใหผู้ฝ้ากร่วมแต่ละคนโดยล าพงัคนใดคนหน่ึงมีสิทธิถอนเงินได ้ไม่ว่าจะถอนทั้งหมด

หรือบางส่วนถา้หากผูฝ้ากร่วมคนใดคนหน่ึงถึงแก่กรรมลง ผูฝ้ากร่วมคนอื่นท่ียงัมีชีวิตอยูม่ีสิทธิถอนเงินจากบญัชีน้ีได ้ไม่ว่าจะถอน

ทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งน้ีในกรณีท่ีมีการแจง้ใหธ้นาคารไดร้บัทราบถึงการตายของผูฝ้ากร่วมคนใดคนหน่ึง ธนาคารจะไม่จ่ายเงิน

ใหแ้ก่ผูฝ้ากร่วมท่ียงัมีชีวิตอยูก็่ไดโ้ดยผูฝ้ากร่วมท่ียงัมีชีวิตอยูจ่ะตอ้งมาถอนเงิน หรือปิดบญัชีร่วมกบัผูจ้ดัการมรดก หรือทายาท

ของผูต้าย (แลว้แต่กรณี) เวน้แต่ธนาคารจะเห็นเป็นอยา่งอื่น 
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7. ในกรณีท่ีผูฝ้ากมอบหมายใหบุ้คคลอื่นมีอ านาจในการเบิกถอนเงินจากบญัชีเงินฝากแทนผูฝ้ากได ้ หากปรากฏว่าผูฝ้ากถึงแก่กรรมลง 

และทายาทของผูฝ้ากมิไดแ้จง้ใหธ้นาคารทราบเป็นหนังสือ และธนาคารไดจ้่ายเงินไปตามเง่ือนไขท่ีใหไ้วก้บัธนาคารแลว้ ผูฝ้ากตกลง

ใหถื้อว่าธนาคารไดจ้า่ยเงินไปโดยถูกตอ้งแลว้ จึงไม่ตอ้งรบัผิดชอบต่อผูฝ้าก หรือทายาทของผูฝ้ากแต่อยา่งใด 

8. การลงลายมือช่ือในเอกสารเกี่ยวกบัการฝาก หรือถอนเงิน หรือการขอใชบ้ริการอื่นๆ น้ัน จะตอ้งครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีใหไ้วก้บัธนาคาร 

และเป็นไปตามตวัอยา่งลายมือช่ือ ตรายาง และ/หรือดวงตรา (ถา้มี) ของผูฝ้าก และ/หรือเจา้ของบญัชีร่วม แมจ้ะผิดเพี้ ยน

ตามธรรมชาติจากลายมือช่ือท่ีใหไ้วเ้ป็นตวัอยา่งไปบา้ง แต่ไม่มีเหตุชวนสงสยัก็ใชไ้ด ้โดยผูฝ้ากยอมรบัว่าธนาคารไม่มีขอ้ผกูพนั

ในอนัท่ีจะตอ้งตรวจสอบตรายาง ดวงตรา หรือตวัเขยีนอยา่งอื่นเกี่ยวกบัการลงนามท่ีนอกเหนือไปจากลายมือช่ือท่ีผูฝ้ากใหไ้ว ้

กบัธนาคาร กล่าวคือ ไม่ตอ้งตรวจสอบว่าเป็นตรายาง หรือดวงตราท่ีไดจ้ดทะเบียนไวห้รือไม่ 

9. ในกรณีท่ีผูฝ้ากน าเช็คมาฝากเขา้บญัชีเงินฝาก ธนาคารจะจดัการเรียกเก็บเงินตามเช็คใหต้ามวิธีการและภายในระยะเวลาตามปกติ

ประเพณี ท่ีธนาคารพาณิชยส่์วนใหญ่ในประเทศไทยปฏบิติักนัอยู่ แต่ทั้งน้ี ในการเรียกเก็บเงินตามเช็คท่ีน าฝากน้ัน ไม่ว่าธนาคาร

จะไดร้บัรองการน าเขา้บญัชีผูร้บัเงิน (Payee’s Account Credit) รบัรองสลกัหลงั (Endorsement Confirmed หรือ Endorsement 

Guaranteed) หรือรบัประกนัการใชเ้งิน(Discharged Guaranteed) หรือไม่ก็ตาม หากปรากฏ ในภายหลงัว่าผูฝ้ากไม่มีสิทธิในเช็ค

น้ัน หรือมีสิทธิแต่เพียงบกพร่อง เป็นเหตุใหธ้นาคารตอ้งรบัผิดชอบใชเ้งินใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของเช็คอนัแทจ้ริงหรือผูห้น่ึงผูใ้ดไป ผู้ฝาก

จะตอ้งชดใชเ้งินใหแ้ก่ธนาคารตามจ านวนท่ีธนาคารตอ้งเสียไปน้ัน พรอ้มทั้ง ดอกเบ้ียในอตัราสงูสุดท่ีธนาคารประกาศก าหนด 

ส าหรบัลกูคา้ท่ีปฏบิติัผิดเง่ือนไข หรือผิดนัดช าระหน้ี นับแต่วนัท่ีธนาคารไดจ้า่ยเงินน้ันเป็นตน้ไป 

ในกรณีท่ีเรียกเก็บแลว้ไม่ไดเ้งินตามเช็คท่ีน ามาฝากน้ันๆ ธนาคารจะแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบ ในเวลาอนัสมควร และผูฝ้ากจะตอ้งมาติดต่อ

ขอรบัเช็คคืนโดยเร็ว อยา่งไรก็ตาม ผูฝ้ากมีหน้าท่ีตอ้งติดตามว่าเช็คท่ีฝากเรียกเก็บน้ัน สามารถเรียกเก็บเงินไดห้รือไม่ ซ่ึงถา้

เรียกเก็บเงินไม่ได ้ ผูฝ้ากมีหน้าท่ีติดตามขอรบัเช็คน้ันคืน ในกรณีท่ีผูฝ้ากละเลยไม่มาติดต่อขอรบัเช็คคืน หากเกิดความเสียหายแต่อยา่งใด 

ผูฝ้ากตกลงรบัผิดชอบเองทั้งส้ิน 

10. ในกรณีท่ีผูฝ้ากน าเช็คต่างธนาคารมาฝากเขา้บญัชีเงินฝากเพื่อเรียกเก็บ ธนาคารขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รบัฝากเช็คต่างธนาคารท่ี

มีรอยขดู หรือลบขอ้ความ หรือมีการแกไ้ขเพิ่มเติม ตดัทอน หรือเปล่ียนแปลงขอ้ความใดๆ บนเช็ค และผูฝ้ากจะตอ้งน าเช็ค

ดงักล่าวไปฝากเพื่อเรียกเก็บ ณ ธนาคารเจา้ของเช็คเอง 

11. ผูฝ้ากตกลงช าระคา่บริการรกัษาบญัชี และ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่ายต่างๆ อาทิเช่น (แต่ไม่จ ากดัอยูเ่พียง) ค่าธรรมเนียม

การถอนเงินขา้มเขตส านักหกับญัชี ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมเช็คคนื โดยยนิยอมใหห้กัเงินดงักล่าวจากบญัชีเงินฝากได ้

ตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารก าหนด 

12. ในกรณีท่ีธนาคารน าเงินของบุคคลอื่น หรือของธนาคารเขา้บญัชีเงินฝากของผูฝ้ากโดยผิดพลาด ไม่ว่าจะโดยการน าฝาก หรือโอน

เงิน หรือดว้ยวิธีอื่นใด ซ่ึงเป็นการน าเขา้ ผิดบญัชี หรือผิดจ านวน ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ ผูฝ้ากยนิยอมใหธ้นาคารหกัเงินตามจ านวน

ดงักล่าวจากบญัชีเงินฝากของผูฝ้ากไดท้นัทีท่ีธนาคารทราบถึงการน าเงินเขา้บญัชีผิดบญัชีน้ัน โดยธนาคารไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบ

ล่วงหนา้ก่อนแต่อยา่งใด 

13. ในกรณีผูฝ้ากมหีน้ีสินท่ีตอ้งช าระอยูก่บัธนาคาร ไมว่า่จะมหีลกัประกนัหรือไม่ก็ตาม ผูฝ้ากตกลงยนิยอมใหธ้นาคารน าเงินจากบญัชี

เงินฝาก ท่ีผูฝ้ากเป็นเจา้ของ หรือเป็นเจา้ของร่วม หรือเป็นเจา้หน้ีธนาคารเขา้ช าระหน้ีไดท้นัที โดยไม่จ าตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

และ/หรือไม่ตอ้งรอใหค้รบก าหนดระยะเวลาการฝาก 

14. ผูฝ้ากตกลงใหธ้นาคารจดัส่งเอกสาร รายละเอียดเกี่ยวกบับญัชี หนังสือ จดหมายติดต่อ ค าบอกกล่าวใดๆ ไปยงัสถานท่ีท่ีผู ้

ฝากแจง้ไวก้บัธนาคารหรือท่ีอยูท่ี่ผูฝ้ากแจง้การเปล่ียนแปลงไวเ้ป็นหนังสือครั้งหลงัสุด หรือท่ีอยูต่ามเอกสารส าคญัของทาง

ราชการ ไม่ว่าธนาคารจะส่งเอง หรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน ใหถื้อว่าธนาคารไดส่้งใหแ้ก่ผูฝ้ากโดยชอบ

แลว้ ทั้งน้ี โดยไม่ค านึงถึงวา่จะมีผูร้บัไวห้รือไม่ และแมห้ากส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะต าบลสถานท่ีท่ีกล่าวเปล่ียนแปลงไป หรือถูกร้ือ

ถอนไปโดยมิไดแ้จง้การเปล่ียนแปลง หรือร้ือถอนน้ันเป็นหนังสือใหธ้นาคารทราบก็ดี หรือส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะหาไม่พบสถานท่ี

ท่ีระบุไวก็้ดี ใหถื้อวา่ผูฝ้ากไดร้บัและไดท้ราบหนังสือติดต่อ และ/หรือบอกกล่าวของธนาคารแลว้โดยชอบ 
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15. ธนาคารสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกสิทธิหน้าท่ี หรือขอ้ตกลงเง่ือนไขเป็นประการอื่นใดก็ไดต้ามท่ี

เห็นสมควร โดยธนาคารจะประกาศใหท้ราบล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนการเปล่ียนแปลงจะมีผลใชบ้งัคบั เวน้แต่การ

เปล่ียนแปลงน้ัน ท าใหผู้ฝ้ากไดร้บัประโยชน์ ธนาคารไม่จ าตอ้งบอกกล่าวใหท้ราบล่วงหน้าแต่อยา่งใด และถือว่าผูฝ้ากตกลง

ยนิยอมดว้ยทุกประการ 

16. การล่าชา้ หรืองดเวน้ใด  ๆในการใชสิ้ทธิของธนาคารตามกฎหมาย ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในค าขอฯ ฉบบัน้ี ตลอดจนระเบียบต่างๆ

ของธนาคาร ไมถื่อวา่ธนาคารสละสิทธิหรือใหค้วามยนิยอมในการผิดสญัญาของผูฝ้ากแต่ประการใด 

17. ในกรณีผูฝ้ากใชบ้ญัชีเงินฝากน้ีเป็นช่องทางในการกระท าท่ีส่อไปในทางกระท าท่ีผิดกฎหมาย หรือไดร้บัเงินจากการท่ีผูอ้ื่นไดก้ระท า

การโอนเงินเขา้ผิดบญัชี ผูฝ้ากตกลงยนิยอมใหสิ้ทธิธนาคารสามารถด าเนินการระงบัการเคล่ือนไหวบญัชีเงินฝาก หรือท าการอายดั

เงินฝากในบญัชีดงักล่าวไดต้ามท่ีธนาคารพจิารณาเห็นสมควร 

18. ธนาคารจะปิดบญัชีเงินฝากของผูฝ้ากเสียเมื่อใดก็ได ้โดยแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบล่วงหน้าตามระยะเวลาท่ีธนาคารเห็นสมควร อยา่งไรก็ดี 

ในกรณีที่บญัชีมียอดคงเหลือเป็นลูกหน้ีธนาคาร หรือบญัชีเงินฝากถูกอายดัโดยค าสัง่ศาล หรือเจา้พนักงานผูมี้อ  านาจ

ตามกฎหมาย หรือผูฝ้ากถึงแก่กรรม หรือบญัชีเงินฝากหรือผูฝ้ากมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท าผิดตามกฎหมาย หรือ

ในกรณีอ่ืนท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควรธนาคารจะปิดบญัชีโดยไม่แจง้ใหผู้ฝ้ากทราบล่วงหนา้ก็ได ้

19. ในกรณีท่ีธนาคารพบวา่เอกสาร / ขอ้มลู เกี่ยวกบัการเปิดบญัชีของผูฝ้ากท่ีใหไ้วแ้ก่ธนาคารน้ันไม่ถูกตอ้งครบถว้นตามเง่ือนไข

และหลกัเกณฑข์องธนาคาร / หน่วยงานท่ีมีอ านาจก ากบัดแูลธนาคาร / หน่วยงานของรฐั ผูฝ้ากตกลงยนิยอมใหสิ้ทธิธนาคาร

สามารถด าเนินการระงบัการฝากถอน โอนเงิน และ/หรือ ธุรกรรมทางการเงินต่างๆ เกี่ยวกบับัญชีของผูฝ้ากได ้จนกว่าผูฝ้าก

จะไดด้ าเนินการเกี่ยวกบั เอกสาร / ขอ้มลู การเปิดบญัชีของผูฝ้ากน้ัน ใหม้ีความถูกตอ้งครบถว้นตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์

ท่ีกล่าวขา้งตน้ 
20. ผูฝ้ากรบัรองวา่ขอ้มลูในใบสมคัร ครบถว้นเป็นจริง โดยตกลงใหธ้นาคาร „เก็บ/รวบรวม/ใชข้อ้มลูท่ีใหไ้ว/้มีอยูก่บัธนาคาร/

ธนาคารไดจ้ากแหล่งอื่น รวมถึงขอ้มลูบญัชีเงินฝาก สินเช่ือ ธุรกรรมต่างๆ เช้ือชาติ ศาสนา ประวติัอาชญากรรม ขอ้มลูสุขภาพ

และขอ้มลูอื่นใด (รวมท่ีจะไดใ้นภายหน้า) (“ขอ้มลู”) เพื่อบริหารจดัการธุรกิจของธนาคาร/เสนอผลิตภณัฑ/์บริการ/

มอบหมายบุคคลด าเนินการแทน ทั้งงานเทคโนโลยสีารสนเทศ ส่ือสาร ทวงถาม งานอื่น และวตัถุประสงคอ์ืน่อนัชอบดว้ยกฎหมายและ

ใหธ้นาคารส่งขอ้มลูไปต่างประเทศได ้ „ เปิดเผยขอ้มลูใหก้ลุ่มธุรกิจของธนาคาร พนัธมิตรทางธุรกิจ ผูใ้หบ้ริการ ผูป้ระมวลผล 

ผูส้นใจรบั/ผูร้บัโอนสิทธิ องคก์รท่ีมีสญัญากบัธนาคาร ผูม้ีอ านาจตามกฎหมาย ตามวตัถุประสงคข์า้งตน้ และใหผู้ร้บัขอ้มลู

เก็บ/รวบรวม/ใช/้เปิดเผยขอ้มลูตามวตัถุประสงคท่ี์ไดแ้จง้ไว ้„ ติดต่อธนาคาร โทร. 02-8888888 

21. ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขส าหรบัเงินฝากประเภทเงินฝากทวีทรพัย ์

21.1 ผูฝ้ากจะตอ้งฝากในนามบุคคลธรรมดาคนเดียวเท่าน้ัน เวน้แต่เป็นบญัชีร่วมระหวา่งสามี ภรรยา บิดา และ/หรือ

มารดากบับุตรผูเ้ยาว,์ บิดาและ/หรือมารดาเพื่อบุตรผูเ้ยาว ์ ทั้งน้ี ผูฝ้ากตอ้งแจง้เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรต่อ

ธนาคารในวนัเปิดบญัชีดว้ย และจะมบีญัชีเงินฝากในนามเดียวกนัไดเ้พียงบญัชีเดียว  

ในกรณีท่ีมิใช่บุคคลตามวรรคแรก สามารถท่ีจะเปิดบญัชีเงินฝากทวีทรพัยไ์ดภ้ายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขน้ี แต่จะ

ไม่ไดร้บัการยกเวน้ภาษีในส่วนของดอกเบ้ียตามท่ีกรมสรรพากรก าหนด  

21.2 ผูฝ้ากจะตอ้งน าเงินเขา้ฝากในบญัชีเงินฝากทวีทรพัย ์ภายในวนัท่ีครบก าหนดในแต่ละเดือนติดต่อกนั ไม่น้อยกว่า 24 เดือน  

21.3 ผูฝ้ากจะตอ้งน าเงินเขา้ฝากในบญัชีเงินฝากทวีทรพัย ์ เป็นจ านวนเงินเท่าๆ กนั ทุกเดือน โดยธนาคารใหบ้ริการรบัฝากขัน้

ต า่ตามท่ีธนาคารก าหนด และสงูสุดไม่เกินเดือนละ 25,000.- บาท (สองหมื่นหา้พนับาทถว้น) ทั้งน้ี รวมจ านวนเงินฝาก

ตลอดระยะเวลาการฝาก ทั้งส้ินไม่เกิน 600,000.- บาท (หกแสนบาทถว้น)  

21.4 ในการน าฝาก ผูฝ้ากสามารถฝากไดทุ้กวนั ณ ส านักงานของธนาคารท่ีเปิดท าการ  

21.5 เมื่อผูฝ้ากน าฝากตามก าหนด และตรงตามเง่ือนไขท่ีตกลงครบถว้นถูกตอ้ง ธนาคารจะจ่ายคืนเงินตน้พรอ้มทั้งดอกเบ้ียใน

อตัราเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารประกาศก าหนด ณ วนัเปิดบญัชี โดยผูฝ้ากสามารถปิดบญัชีและรบัเงินตน้พร้อม

ดอกเบ้ียดงักล่าวได ้ ณ สาขาท่ีเปิดบญัชี หรือสาขาอื่นตามระเบียบธนาคาร ในวนัท่ีครบก าหนดระยะเวลาการฝาก 

และผูฝ้ากจะไดร้บัการยกเวน้ภาษีในส่วนของดอกเบ้ีย  
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21.6 หากผูฝ้ากขาดการน าฝาก หรือฝากไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนด หรือฝากล่าชา้กวา่ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือปิดบญัชี

ก่อนครบก าหนด หรือไม่ปฏบิติัตามเง่ือนไข ไม่ว่ากรณีใดๆ รวมกนัเกินกว่า 2 ครั้ง ผูฝ้ากจะไม่ไดร้บัอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ตามอตัราของบญัชีเงินฝากทวีทรพัยแ์ละจะไม่ไดร้บัการยกเวน้ภาษีในส่วนของดอกเบ้ียตามท่ีกรมสรรพากรก าหนด 

โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียของเงินฝากออมทรัพยป์ระเภทลูกคา้บุคคลธรรมดาตามประกาศ

ของธนาคารท่ีใชบ้งัคบัอยู ่ณ วนัเปิดบญัชี โดยค านวณดอกเบ้ียนับตั้งแต่วนัท่ีน าฝากครั้งแรกเป็นตน้ไปพรอ้มหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย

ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

21.7 หากฝากครบก าหนดตามเงื่อนไขแลว้ ผู ้ฝากยงัคงด ารงเงินฝากอยู่ต่อไป หรือมีการน าเงินเขา้ฝากเพิ่มเติมใน

บัญชีดังกล่าวอยู่ต่อไป ธนาคารจะจา่ยดอกเบ้ียส าหรบัจ านวนเงินท่ีฝากต่อมาหลงัครบก าหนดระยะเวลาการฝากใน

อตัราดอกเบ้ียออมทรพัย ์(กรณีน้ีผูฝ้ากจะไม่ไดร้บัยกเวน้ภาษีดอกเบ้ียเงินฝากท่ีไดร้บัหลงัจากครบระยะเวลา)  

21.8 ผูฝ้ากจะโอนสิทธิ และ/หรือหน้าท่ีท่ีมีอยูเ่กี่ยวกบับญัชีเงินฝากทวีทรพัยน้ี์ใหก้บัผูอ้ื่น และ/หรือน าไปเป็นประกนัภาระผกูพนั

ใด  ๆไม่ไดโ้ดยเด็ดขาด เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมจากธนาคารก่อน  

21.9 หากผูฝ้ากถึงแก่กรรมกอ่นครบก าหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะจา่ยดอกเบ้ียในอตัราเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียออมทรพัยป์กติ 

จนกวา่ทายาทจะมารบัเงินฝากไปจากธนาคาร และไม่ไดร้บัการยกเวน้ภาษีในส่วนของดอกเบ้ียในกรณีท่ีกล่าวตามวรรคแรก 

หากปรากฏว่ามีการน าเงินเขา้ฝากในบญัชี ตามเง่ือนไขและก าหนดระยะเวลาท่ีไดต้กลงไวเ้ดิม ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียใน

อตัราตามท่ีไดต้กลงไว ้แต่จะไมไ่ด ้รบัยกเวน้ภาษีในส่วนของดอกเบ้ีย  

21.10 ในกรณีท่ีธนาคารไดย้กเวน้การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากดอกเบ้ียในบญัชีของผูฝ้ากไปแลว้ หากปรากฏว่าการฝากเงินไม่เป็นไป

ตามเง่ือนไขท่ีกรมสรรพากรก าหนด ไม่ว่าประการใดๆ ก็ตาม เป็นเหตุใหธ้นาคารตอ้งน าส่งภาษีส่วนท่ีมิไดท้ าการหกัไว ้

พรอ้มทั้งเงินเพิ่มตามท่ีกรมสรรพากรก าหนด ผูฝ้ากตกลงยนิยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูฝ้ากท่ีมีอยู่กับ

ธนาคารไม่ว่าประเภทใดไดท้ันที โดยไม่จ าตอ้งแจง้หรือท าหลกัฐานใดๆ ใหแ้ก่ผูฝ้ากอีก  

21.11 การเปิดบญัชีเงินฝากทวีทรพัยท่ี์ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขขา้งตน้ จะไม่ไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินไดจ้ากดอกเบ้ีย

ในบญัชี ดงักล่าว ซ่ึงธนาคารจะหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามท่ีกรมสรรพากรก าหนด และหากเงินฝากในบญัชีใดมีการฝากไม่ครบ 

24 เดือน จะไดร้บั ดอกเบ้ียในอตัราเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรพัยป์กติของธนาคาร  

 

 


