
 

1 | 4 

 

ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขกำรเปิดและใชบ้ญัชีเงินฝำกพ้ืนฐำน 

ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขทัว่ไปส ำหรบัเงินฝำกทุกประเภท 

1. ผูฝ้ากสามารถน าฝาก และ/หรือถอนเงินจากบญัชีได ้โดยใชส้มุดเงินฝาก ณ ส านักงานสาขาของธนาคารท่ีรบัเปิด

บญัชี หรือสาขาอื่นตามระเบียบของธนาคาร 

2. ธนาคารจะมอบสมุดเงินฝากใหแ้ก่ผูฝ้ากเพื่อเป็นหลกัฐาน ซ่ึงผูฝ้ากจะตอ้งเก็บรกัษาไวใ้นท่ีปลอดภยั และจะไม่

มอบสมุดเงินฝากใหแ้ก่ผูอ้ื่นเป็นอนัขาด หากมีการช ารุดหรือสญูหาย หรือถูกลกัขโมย ผูฝ้ากตอ้งแจง้ใหธ้นาคาร

ทราบเป็นหนังสือ หรือตามช่องทางท่ีธนาคารก าหนดทนัที ทั้งน้ี สมุดเงินฝากไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได ้และ

ไม่ว่ากรณีใด หากมีบุคคลอื่นน าสมุดเงินฝากไปใช ้ธนาคารไม่จ าตอ้งรบัผิดชอบต่อผูฝ้าก ส าหรบัความเสียหาย

ใดๆ หรือเงินท่ีธนาคารจ่ายไปโดยสุจริตอนัเน่ืองจากผูอ้ื่นน าสมุดเงินฝากไปใชก้่อนท่ีจะมีการแจง้ใหธ้นาคาร

ทราบถึงการสญูหายหรือถูกลกัขโมย 

3. การฝาก ถอน โอนเงิน ช าระค่าสินคา้/บริการ ช าระคา้สาธารณูปโภค และช าระค่าใชจ้่ายต่างๆ อาจท าได ้โดยไม่

ตอ้งใชส้มุดเงินฝาก ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด 

เน่ืองจากการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ ผูฝ้ากสามารถกระท าไดห้ลายช่องทาง โดยไม่จ าเป็นตอ้งใชส้มุดเงินฝาก 

อาทิ การท ารายการผ่านเคร่ือง ATM, การใชบ้ริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์, การท าค าสัง่ประจ า (หกับญัชี

อตัโนมติั) หรือวิธีการอื่นใดท่ีธนาคารจดัใหม้ีขึ้ นไดด้ว้ย ซ่ึงในกรณีเหล่าน้ีใหถื้อว่ารายการท่ีไดท้ าตามเง่ือนไขแต่

ละบริการเป็นการถูกตอ้งและผูกพนัผูฝ้ากโดยไม่ตอ้งท าเอกสารหรือหลกัฐานในการฝากหรือถอนแต่ละคราวอีก 

และโดยท่ีการฝาก หรือถอนเงิน จากบัญชีเงินฝากดังกล่าวจะมีผลใหย้อดเงินฝากตามบัญชีของธนาคาร กับ

ยอดเงินฝากในสมุดเงินฝากไม่ตรงกนั จนกว่าผูฝ้ากจะน าสมุดเงินฝากมาใหธ้นาคารบนัทึกรายการใหถู้กตอ้งแลว้ 

ดงัน้ัน ผูฝ้ากตกลงใหถื้อว่ายอดเงินฝากตามบญัชีของธนาคารเป็นยอดเงินฝากท่ีถูกตอ้งเท่าน้ัน 

4. ผูฝ้ากจ าตอ้งน าสมุดเงินฝากท่ีไดร้บัจากธนาคารมายื่นต่อธนาคาร เพื่อบนัทึกรายการเคล่ือนไหวทางบัญชี เช่น 

รายการฝาก หรือถอนท่ีไม่ไดใ้ชส้มุดเงินฝากลงในสมุดเงินฝาก เพื่อใหย้อดเงินฝากตามสุดเงินฝากเป็นยอดเงิน

ฝากตรงตามบญัชีของธนาคารในปัจจุบนัทุกๆ 1 ปี และผูฝ้ากจะตอ้งมาถอนเงินฝากคืนทั้งจ านวน ภายใน 10 ปี 

นับแต่วนัท่ีปรากฏรายการครั้งสุดทา้ยตามท่ีปรากฏในสมุดเงินฝาก หรือวนัท่ีในรายการเงินฝากประจ าท่ีปรากฎ

ในรายการครั้งสุดทา้ยในสมุดเงินฝากประจ าครบก าหนด ทั้งน้ี หากผูฝ้ากละเลยไม่น าสมุดเงินฝากมาด าเนินการ

ภายในระยะเวลาตามท่ีกล่าว หากเกิดความเสียหาย ผูฝ้ากตกลงยนิยอมรบัผิดชอบเองทั้งส้ิน 

5. ถา้ผูฝ้ากเป็นพนักงาน ลูกคา้ เป็นหุน้ส่วน เป็นกรรมการ หรือมีต าแหน่งหน้าท่ีในนิติบุคคลใด น าเช็คท่ีสัง่จ่าย

ใหแ้ก่นิติบุคคลน้ันมาฝากเขา้บญัชีท่ีไม่ใช่บญัชีของนิติบุคคลตามหน้าเช็ค ธนาคารอาจปฏิเสธไม่ยอมรบัฝากได ้

แมว้่าเช็คน้ันจะมีการสลกัหลงัโดยชอบของนิติบุคคลน้ันๆ แลว้ก็ตาม 

6. ในกรณีท่ีเปิดบญัชีเงินฝากร่วมกนั โดยมีเง่ือนไขใหผู้ฝ้ากร่วมแต่ละคนโดยล าพงัคนใดคนหน่ึงมีสิทธิถอนเงินได ้

ไม่ว่าจะถอนทั้งหมดหรือบางส่วน ถา้หากผูฝ้ากร่วมคนใดคนหน่ึงถึงแก่กรรมลง ผูฝ้ากร่วมคนอื่นท่ียงัมีชีวิตอยูม่ี

สิทธิถอนเงินจากบัญชีน้ีได ้ไม่ว่าจะถอนทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการแจง้ใหธ้นาคารไดร้บัทราบถึง

การตายของผูฝ้ากร่วมคนใดคนหน่ึง ธนาคารจะไม่จ่ายเงินใหแ้ก่ผูฝ้ากร่วมท่ียงัมีชีวิตอยู่ก็ได ้โดยผูฝ้ากร่วมท่ียงัมี

ชีวิตอยู่จะตอ้งมาถอนเงิน หรือปิดบัญชีร่วมกับผูจ้ัดการมรดก หรือทายาทของผูต้าย (แลว้แต่กรณี) เวน้แต่

ธนาคารจะเห็นเป็นอยา่งอื่น 

7. ในกรณีท่ีผูฝ้ากมอบหมายใหบุ้คคลอื่นมีอ านาจในการเบิกถอนเงินจากบญัชีเงินฝากแทนผูฝ้ากได ้หากปรากฎวา่ผู้

ฝากถึงแก่กรรมลง และทายาทของผูฝ้ากมิไดแ้จง้ใหธ้นาคารทราบเป็นหนังสือ และธนาคารได้จ่ายเงินไปตาม

เง่ือนไขท่ีใหไ้วก้บัธนาคารแลว้ ผูฝ้ากตกลงใหถื้อว่าธนาคารไดจ้่ายเงินไปโดยถูกตอ้งแลว้ จึงไม่ตอ้งรบัผิดชอบต่อผู้

ฝาก หรือทายาทของผูฝ้ากแต่อยา่งใด 

8. การลงลายมือช่ือในเอกสารเกี่ยวกบัการฝาก หรือถอนเงิน หรือการขอใชบ้ริการอื่นๆ น้ัน จะตอ้งครบถว้นตาม

เง่ือนไขท่ีใหไ้วก้บัธนาคาร และเป็นไปตามตวัอยา่งลายมือช่ือ ตรายาง และ/หรือดวงตรา (ถา้มี) ของผูฝ้าก และ/
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หรือเจา้ของบัญชีร่วม แมจ้ะผิดเพี้ ยนตามธรรมชาติจากลายมือช่ือท่ีใหไ้วเ้ป็นตัวอย่างไปบา้ง แต่ไม่มีเหตุชวน

สงสยัก็ใชไ้ด ้โดยผูฝ้ากยอมรบัว่าธนาคารไม่มีขอ้ผูกพนัในอนัท่ีจะตอ้งตรวจสอบตรายาง ดวงตรา หรือตวัเขียน

อย่างอื่นเกี่ยวกบัการลงนามท่ีนอกเหนือไปจากลายมือช่ือท่ีผูฝ้ากใหไ้วก้บัธนาคาร กล่าวคือ ไม่ตอ้งตรวจสอบว่า

เป็นตรายาง หรือดวงตราท่ีไดจ้ดทะเบียนไวห้รือไม่ 

9. ในกรณีท่ีผูฝ้ากน าเช็คมาฝากเขา้บญัชีเงินฝาก ธนาคารจะจดัการเรียกเก็บเงินตามเช็คใหต้ามวิธีการและภายใน

ระยะเวลาตามปกติประเพณีท่ีธนาคารพาณิชยส่์วนใหญ่ในประเทศไทยปฏบิติักนัอยู ่แต่ทั้งน้ี ในการเรียกเก็บเงิน

ตามเช็คท่ีน าฝากน้ัน ไม่ว่าธนาคารจะไดร้บัรองการน าเขา้บญัชีผูร้บัเงิน (Payee’s Account Credit) รบัรองสลกั

หลัง (Endorsement Confirmed หรือ Endorsement Guaranteed) หรือรับประกันการใช้เ งิน (Discharged 

Guaranteed) หรือไม่ก็ตาม หากปรากฏในภายหลงัว่าผูฝ้ากไม่มีสิทธิในเช็คน้ัน หรือมีสิทธิแต่เพียงบกพร่อง เป็น

เหตุใหธ้นาคารตอ้งรบัผิดชอบใชเ้งินใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของเช็คอนัแทจ้ริงหรือผูห้น่ึงผูใ้ดไป ผูฝ้ากจะตอ้งชดใชเ้งิน

ใหแ้ก่ธนาคารตามจ านวนท่ีธนาคารตอ้งเสียไปน้ัน พรอ้มทั้งดอกเบ้ียในอตัราสูงสุดท่ีธนาคารประกาศก าหนด 

ส าหรบัลกูคา้ท่ีปฏบิติัผิดเง่ือนไข หรือผิดนัดช าระหน้ี นับแต่วนัท่ีธนาคารไดจ้่ายเงินน้ันเป็นตน้ไป 

ในกรณีท่ีเรียกเก็บแลว้ไม่ไดเ้งินตามเช็คท่ีน ามาฝากน้ันๆ ธนาคารจะแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบในเวลาอนัสมควร และผู้

ฝากจะตอ้งมาติดต่อขอรับเช็คคืนโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม ผูฝ้ากมีหน้าท่ีตอ้งติดตามว่าเช็คท่ีฝากเรียกเก็บน้ัน 

สามารถเรียกเก็บเงินไดห้รือไม่ ซ่ึงถา้เรียกเก็บเงินไม่ได ้ผูฝ้ากมีหน้าท่ีติดตามขอรบัเช็คน้ันคืน ในกรณีท่ีผูฝ้าก

ละเลยไม่มาติดต่อขอรบัเช็คคืน หากเกิดความเสียหายแต่อยา่งใด ผูฝ้ากตกลงรบัผิดชอบเองทั้งส้ิน 

10. ผูฝ้ากตกลงช าระค่าบริการรกัษาบญัชี และ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่ายต่างๆ อาทิเช่น (แต่ไม่จ ากดัอยู่เพียง) 

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินขา้มเขตส านักหกับญัชี ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมเช็คคืน โดยยนิยอมให้

หกัเงินดงักล่าวจากบญัชีเงินฝากได ้ตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารก าหนด 

11. ในกรณีท่ีธนาคารน าเงินของบุคคลอื่น หรือของธนาคารเขา้บญัชีเงินฝากของผูฝ้ากโดยผิดพลาด ไม่ว่าจะโดยการ

น าฝาก หรือโอนเงิน หรือดว้ยวิธีอื่นใด ซ่ึงเป็นการน าเขา้ผิดบญัชี หรือผิดจ านวน ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ ผูฝ้ากยนิยอม

ใหธ้นาคารหกัเงินตามจ านวนดงักล่าวจากบญัชีเงินฝากของผูฝ้ากไดท้นัทีท่ีธนาคารทราบถึงการน าเงินเขา้บญัชี

ผิดบญัชีน้ัน โดยธนาคารไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบล่วงหน้าก่อนแต่อยา่งใด 

12. ในกรณีท่ีผูฝ้ากมีหน้ีสินตอ้งช าระอยู่กับธนาคาร ไม่ว่าจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม ผูฝ้ากตกลงยินยอมให้

ธนาคารน าเงินจากบญัชีเงินฝาก ท่ีผูฝ้ากเป็นเจา้ของ หรือเป็นเจา้ของร่วม หรือเป็นเจา้หน้ีธนาคารเขา้ช าระหน้ีได้

ทนัที โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และ/หรือไม่ตอ้งรอใหค้รบก าหนดระยะเวลาการฝาก 

13. ผูฝ้ากตกลงใหธ้นาคารจดัส่งเอกสาร รายละเอียดเกี่ยวกบับญัชี หนังสือ จดหมายติดต่อ ค าบอกกล่าวใดๆ ไปยงั

สถานท่ีท่ีผูฝ้ากแจง้ไวก้บัธนาคารหรือท่ีอยู่ท่ีผูฝ้ากแจง้การเปล่ียนแปลงไวเ้ป็นหนังสือครั้งหลงัสุด หรือท่ีอยู่ตาม

เอกสารส าคญัของทางราชการ ไม่ว่าธนาคารจะส่งเอง หรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน ใหถื้อ

ว่าธนาคารไดส่้งใหแ้ก่ผูฝ้ากโดยชอบแลว้ ทั้งน้ี โดยไม่ค านึงถึงว่าจะมีผูร้บัไวห้รือไม่ และแมห้ากส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะ

ต าบลสถานท่ีท่ีกล่าวเปล่ียนแปลงไป หรือถูกร้ือถอนไปโดยมิไดแ้จง้การเปล่ียนแปลง หรือร้ือถอนน้ันเป็นหนังสือ

ใหธ้นาคารทราบก็ดี หรือส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะหาไม่พบสถานท่ีท่ีระบุไวก็้ดี ใหถื้อว่าผูฝ้ากไดร้บัและไดท้ราบหนังสือ

ติดต่อ และ/หรือบอกกล่าวของธนาคารแลว้โดยชอบ 

14. ธนาคารสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงเพิ่มเติม หรือยกเลิกสิทธิหน้าท่ี หรือขอ้ตกลงเง่ือนไขเป็นประการอื่นใดก็ได้

ตามท่ีเห็นสมควร โดยธนาคารจะประกาศใหท้ราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนการเปล่ียนแปลงจะมีผลใช้

บงัคบั เวน้แต่การเปล่ียนแปลงน้ัน ท าใหผู้ฝ้ากไดร้บัประโยชน์ ธนาคารไม่จ าตอ้งบอกกล่าวใหท้ราบล่วงหน้าแต่

อยา่งใด และถือว่าผูฝ้ากตกลงยนิยอมดว้ยทุกประการ 

15. การล่าชา้ หรืองดเวน้ใดๆ ในการใชสิ้ทธิของธนาคารตามกฎหมาย ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในค าขอฯ ฉบบัน้ี 

ตลอดจนระเบียบต่างๆของธนาคาร ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิหรือใหค้วามยนิยอมในการผิดสญัญาของผูฝ้ากแต่

ประการใด 
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16. ในกรณีผูฝ้ากใชบ้ญัชีเงินฝากน้ีเป็นช่องทางในการกระท าท่ีส่อไปในทางกระท าท่ีผิดกฎหมาย หรือไดร้บัเงินจาก

การท่ีผูอ้ื่นไดก้ระท าการโอนเงินเขา้ผิดบญัชี ผูฝ้ากตกลงยินยอมใหสิ้ทธิธนาคารสามารถด าเนินการระงบัการ

เคล่ือนไหวบญัชีเงินฝาก หรือท าการอายดัเงินฝากในบญัชีดงักล่าวไดต้ามท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

17. ธนาคารจะปิดบญัชีเงินฝากของผูฝ้ากเสียเมื่อใดก็ได ้โดยแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบล่วงหน้าตามระยะเวลาท่ีธนาคาร

เห็นสมควร อยา่งไรก็ดี ในกรณีท่ีบญัชีมียอดคงเหลือเป็นลกูหน้ีธนาคาร หรือบญัชีเงินฝากถูกอายดัโดยค าสัง่ศาล 

หรือเจา้พนักงานผูม้ีอ านาจตามกฎหมาย หรือผูฝ้ากถึงแก่กรรม หรือบญัชีเงินฝากหรือผูฝ้ากมีส่วนเกี่ยวขอ้งกบั

การกระท าผิดตามกฎหมาย หรือในกรณีอื่นท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร ธนาคารจะปิดบญัชีโดยไม่แจง้ใหผู้ ้

ฝากทราบล่วงหน้าก็ได ้

18. ในกรณีท่ีธนาคารพบวา่เอกสาร / ขอ้มลู เก่ียวกบัการเปิดบญัชีของผูฝ้ากท่ีใหไ้วแ้ก่ธนาคารน้ันไม่ถกูตอ้งครบถว้น

ตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑข์องธนาคาร / หน่วยงานท่ีมีอ านาจก ากบัดูแลธนาคาร / หน่วยงานของรฐั ผูฝ้ากตก

ลงยินยอมใหสิ้ทธิธนาคารสามารถด าเนินการระงบัการฝาก ถอน โอนเงิน และ/หรือ ธุรกรรมทางการเงินต่างๆ 

เกีย่วกบับญัชีของผูฝ้ากได ้จนกว่าผูฝ้ากจะไดด้ าเนินการเกี่ยวกบั เอกสาร / ขอ้มลู การเปิดบญัชีของผูฝ้ากน้ัน ให้

มีความถูกตอ้งครบถว้นตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑท่ี์กล่าวขา้งตน้ 

19. ผูฝ้ากรบัรองว่าขอ้มลูในใบสมคัร ครบถว้นเป็นจริง โดยผูฝ้ากตกลงใหธ้นาคารเก็บ/รวบรวม/ใชข้อ้มลูของขา้พเจา้

ท่ีใหไ้ว/้มีอยู่กบัธนาคาร/ธนาคารไดจ้ากแหล่งอื่น รวมถึงขอ้มูลบัญชีเงินฝาก สินเช่ือ ธุรกรรมต่างๆ เช้ือชาติ 

ความเห็น/ความเช่ือ ทางการเมือง ลทัธิ ศาสนา ปรชัญา พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มลูสุขภาพ 

และขอ้มูลอื่นใด รวมทั้งท่ีธนาคารจะไดใ้นภายหน้า (“ขอ้มูล”) เพื่อบริหารจัดการธุรกิจของธนาคาร เสนอ

ผลิตภณัฑ/์บริการ ใหข้า้พเจา้ มอบหมายบุคคลด าเนินการแทน ทั้งงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ือสาร ทวงถาม/

งานอื่น และเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นอนัชอบดว้ยกฎหมายและใหธ้นาคารส่งขอ้มูลไปต่างประเทศได•้ใหธ้นาคาร

เปิดเผยขอ้มลูใหก้ลุ่มธุรกิจของธนาคาร พนัธมิตรทางธุรกิจ ผูใ้หบ้ริการ ผูป้ระมวลผล ผูส้นใจรบั/ผูร้บัโอนสิทธิ 

องคก์รท่ีมีสญัญากบัธนาคาร ผูม้ีอ านาจตามกฎหมาย ตามวตัถุประสงคข์า้งตน้ และใหผู้ร้บัขอ้มลูดงักล่าวเก็บ/

รวบรวม/ใช/้เปิดเผยขอ้มลูตามวตัถุประสงคท่ี์ไดแ้จง้ไว•้สามารถติดต่อธนาคาร โทร.02-8888888 

20. ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขส ำหรบัเงินฝำกประเภทเงินฝำกออมทรพัย ์

 20.1 ผูฝ้ากจะตอ้งฝากครั้งแรกไม่ต า่กว่าจ านวนเงินท่ีธนาคารก าหนด และจะตอ้งมียอดเงินคงเหลือในบญัชีใน

ทุกขณะไม่ต า่กว่า 2,000.- บาท หรือตามจ านวนท่ีธนาคารประกาศก าหนดในขณะเปิดบญัชี ซ่ึงธนาคารไดปิ้ด

ประกาศไว ้ณ ส านักงานสาขาของธนาคารเรียบรอ้ยแลว้ โดยใหถื้อว่าผูฝ้ากไดร้บัแจง้ถึงการประกาศจ านวนเงิน

คงเหลือในบัญชีน้ันแลว้ ซ่ึงอตัราดังกล่าวอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามท่ีธนาคารพิจารณาเห็นควร โดยธนาคารจะ

ประกาศใหท้ราบล่วงหน้า  

 20.2 กรณีผูฝ้ากมีเงินฝากคงเหลือในบญัชีต า่กว่าจ านวนเงินขั้นต า่ท่ีธนาคารก าหนดหรือไม่มีการฝากถอน เกิน

กว่า 1 ปี ผูฝ้ากยินยอมช าระค่าบริการรกัษาบัญชีใหแ้ก่ธนาคาร ตามจ านวนท่ีธนาคารก าหนด โดยใหห้กัจาก

บญัชีเงินฝากของผูฝ้ากไดท้นัที และหากไม่มีเงินฝากเหลือ ผูฝ้ากยินยอมใหธ้นาคารพิจารณาปิดบญัชีเงินฝากได ้

โดยไม่จ าตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 20.3 ธนาคารตกลงจ่ายดอกเบ้ียใหแ้ก่ผูฝ้ากในก าหนดเวลา และอตัราท่ีธนาคารประกาศก าหนดในแต่ละขณะ 

โดยน าดอกเบ้ียหลงัจากหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามท่ีกฎหมายก าหนด (ถา้มี) รวมเขา้ฝากในบญัชีดว้ย  

 20.4 ในกรณีท่ีมีการท ารายการเดินบญัชีโดยผ่านช่องทางอื่นๆ ท่ีไม่ไดใ้ชส้มุดเงินฝาก (No Book) หลายรายการ 

เม่ือผูฝ้ากน าสมุดเงินฝากมาบนัทึกรายการเคล่ือนไหวธนาคารสงวนสิทธ์ิในการยุบรวมรายการ No Book ท่ีมี

รายการเกินกว่าท่ีธนาคารก าหนด รวมเขา้เป็นรายการดา้นฝากและดา้นถอน ดา้นละ 1 รายการ หากผูฝ้าก

ตอ้งการตรวจสอบรายการระหว่างยุบรวม สามารถขอรายการเดินบญัชีไดจ้ากส านักงานของธนาคารท่ีรบัเปิด

บญัชี หรือสาขาอื่นตามระเบียบของธนาคาร หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกสท่ี์เปิดใหบ้ริการ 
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 20.5 ในกรณีท่ีธนาคารตอ้งน าส่งภาษี ณ ท่ีจ่ายจากดอกเบ้ียเงินฝากในบญัชีของผูฝ้าก แต่ธนาคารไม่ไดท้ าการ

หกัภาษีไวก้่อน ผูฝ้ากตกลงยนิยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูฝ้ากท่ีมีอยู่กบัธนาคาร ไม่ว่าประเภท

ใดไดท้นัที โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้หรือท าหลกัฐานใดๆ ใหแ้ก่ผูฝ้ากอีก 

 20.6 กรณีธนาคารตรวจสอบพบว่า การฝากเงินของผูฝ้ากเป็นบัญชีเงินฝากผิดประเภทหรือไม่เป็นไปตามท่ี

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือกฎหมายก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการปิดบญัชี และ

ท าการเปิดบญัชีใหม่ เพื่อโอนเงินดงักล่าวเขา้บญัชีใหม่ โดยเร่ิมสญัญาการฝากใหม่ ตามท่ีธนาคาร หรือ ธปท. 

หรือกฎหมายก าหนดโดยธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียในบญัชีเงินฝากท่ีเปิดใหม่ยอ้นหลงั ใหนั้บแต่วนัท่ีผูฝ้ากตาม

ระยะเวลาการฝากจริงในอตัราดอกเบ้ียตามประเภทของบญัชีท่ีเร่ิมสญัญาการฝากใหม่ตามท่ีธนาคารประกาศ

ก าหนด 

 20.7 ผูฝ้ากสามารถถอนเงินฝากต่างสาขาได ้ไม่เกินจ านวนเงินท่ีธนาคารก าหนด ทั้งน้ี ธนาคารอาจพิจารณา

ปฏเิสธการถอนเงินต่างสาขาได ้หากพบว่าเป็นจ านวนเงินท่ีสงูผิดปกติ หรือมีเหตุสงสยั 

21. ส ำหรบักำรฝำกเงินประเภทบญัชีเงินฝำกพ้ืนฐำน (Basic Banking Account) 

 21.1 ผูฝ้ากจะตอ้งฝากในนามบุคคลธรรมดาคนเดียวเท่าน้ัน และมีสญัชาติไทย โดยเป็นผูฝ้ากท่ีมีอายุตั้งแต่ 65 

ปีบริบรูณข์ึ้ นไปในวนัท่ีฝาก หรือผูฝ้ากท่ีเขา้ร่วมโครงการสวสัดิการแห่งรฐั หรือผูฝ้ากท่ีเขา้ร่วมโครงการต่างๆของ

รฐับาลท่ีธนาคารอาจก าหนดใหส้ามารถเขา้ร่วมไดใ้นอนาคต จ ากดัสิทธ์ิการเปิดบญัชีน้ี 1 คน ต่อ 1 บญัชีเท่าน้ัน 

โดยไม่มีจ านวนเงินขั้นต า่ในการเปิดบญัชี ไม่มีค่าบริการรกัษาบัญชีเงินฝากจนกว่าบัญชีเงินฝากพื้ นฐานจะถูก

เปล่ียนสถานะเป็นบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์และไม่มีค่าธรรมเนียมการสมคัรบตัรเดบิตพื้ นฐาน (K-Basic 

Debit Card) เพื่อใชก้บับญัชี (กรณีสมคัรบตัรเดบิต)  

 21.2 ผูฝ้ากจะตอ้งมียอดเงินฝากเฉล่ียไม่เกิน 50,000 บาทต่อเดือนในบญัชี หรือ ผลรวมของยอดเงินเขา้ หรือ

ผลรวมของยอดเงินออกไม่เกิน 50,000 บาทต่อเดือนในบญัชี หรือ กรณีบญัชีเงินฝากพื้ นฐานไม่มีการเคล่ือนไหว

ติดต่อกนั 24 เดือน หรือกรณีผูฝ้ากไม่ไดเ้ป็นผูม้ีรายไดน้้อยภายใตโ้ครงการสวสัดิการแห่งรฐัแลว้ ผูฝ้ากยินยอม

ใหธ้นาคารเปล่ียนแปลงรูปแบบบัญชีจากบัญชีเงินฝากพื้ นฐานเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพยไ์ด้ทันที โดยไม่

จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบล่วงหน้า และมีผลผูกพนัผูฝ้ากโดยไม่ตอ้งท าเอกสารหรือหลกัฐานในการฝากอีก 

โดยมีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขเป็นไปตามเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรพัยทุ์กประการ รวมถึงธนาคารจะเรียก

เก็บค่าธรรมเนียมรายปีบตัรเดบิต ตามประกาศค่าธรรมเนียมบตัรเดบิตกสิกรไทย (K-Debit Card) โดยหกัเงิน

จากบัญชีเงินฝากท่ีผูกกับบัตรเดบิตพื้ นฐาน (K-Basic Debit Card) เมื่อครบรอบปีการเป็นสมาชิกบัตรเดบิต

พื้ นฐาน (K-Basic Debit Card) 

 21.3 ในกรณีท่ีบญัชีเงินฝากพื้ นฐานถูกเปล่ียนแปลงรปูแบบไปเป็นเงินฝากออมทรพัยแ์ลว้ จะไม่สามารถเปล่ียน

กลับมาเป็นบัญชีเงินฝากพื้ นฐานไดอ้ีก ในกรณีท่ีผูฝ้ากประสงค์จะใชบ้ัญชีเงินฝากพื้ นฐานอีก ผู้ฝากจะตอ้ง

ด าเนินการเปิดบญัชีใหม่ ซ่ึงตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการเปิดและใชบ้ญัชีเงินฝาก ส าหรบัการฝาก

เงินประเภทบญัชีเงินฝากพื้ นฐาน ณ วนัท่ีเปิดบญัชีใหม่ตามท่ีธนาคารก าหนดดว้ย 

 21.4 ธนาคารตกลงจ่ายดอกเบ้ียใหแ้ก่ผูฝ้ากในก าหนดเวลา และอตัราท่ีธนาคารประกาศก าหนดในแต่ละขณะ 

โดยน าดอกเบ้ียหลงัจากหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามท่ีกฎหมายก าหนด (ถา้มี) รวมเขา้ฝากในบญัชีดว้ย 

 


