หน้ าที่ (1)
ข้ อตกลงและเงื่อนไขการเปิ ดบัญชีเงินฝากพืน้ ฐาน (Basic Banking Account)
1. ทุกครัง้ ที่เปิ ดบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากต้ องแสดงเอกสารแสดงตนตามที่ธนาคารกาหนดให้ ครบถ้ วน และให้ ข้อมูลหรื อกรอกรายการใน
คาขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก ระบุเงื่อนไขการลงนามสัง่ จ่าย และให้ ตวั อย่างลายมือชื่อไว้ กบั ธนาคาร โดยผู้ฝากจะต้ องไม่ใช้ นามแฝง
หรื อปกปิ ดชื่อจริ งในการเปิ ดบัญชีเงินฝาก
2. ผู้ฝากต้ องเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ที่เป็ นผู้ได้ รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ บตั รสวัสดิการแห่งรัฐและถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยงั
ไม่หมดอายุ หรื อ ผู้ที่มีอายุตงแต่
ั ้ 65 ปี ขึ ้นไป โดยสามารถเปิ ดบัญชีได้ คนละ 1 บัญชี และชื่อบัญชีต้องเป็ นบุคคลคนเดียวเท่านัน้
3. ไม่กาหนดจานวนเงินขันต
้ ่าในการเปิ ดบัญชีเงินฝาก (เปิ ดบัญชี 0 บาท) และการฝากเพิ่มเติมทุกครัง้
4. ธนาคารจะมอบสมุดคูฝ่ ากให้ แก่ผ้ ฝู าก ผู้ฝากจะโอนเปลีย่ นมือ แก้ ไข หรื อฉีกแผ่นใดแผ่นหนึง่ ไม่ได้ และต้ องเก็บรักษาไว้ ในที่
ปลอดภัยมิให้ สญ
ู หายหรื อตกไปอยูใ่ นความครอบครองของผู้อื่นโดยมิได้ รับอนุญาตจากผู้ฝาก ถ้ าชารุดหรื อสูญหายจะต้ องรี บแจ้ ง
ให้ ธนาคารทราบโดยแจ้ งอายัดได้ ทกุ สาขาหรื อที่ Call Center โทร. 0-2111-1111 ในกรณีที่สมุดคูฝ่ ากสูญหายให้ แสดงหลักฐาน
การแจ้ งความเพื่อประกอบการพิจารณาของธนาคารด้ วย
5. ผู้ฝากยินยอมให้ ธนาคารจ่ายดอกเบี ้ยในอัตรา ระยะเวลา และวิธีการที่ธนาคารประกาศกาหนดไว้ ในแต่ละขณะ รวมทังยอมให้
้
ธนาคารมีสทิ ธิเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากได้ โดยธนาคารจะปิ ดประกาศการกาหนดหรื อเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ยไว้ ในที่
เปิ ดเผย ณ สานักงานใหญ่ และสานักงานสาขาของธนาคารแต่ละแห่งที่ให้ บริ การ และผ่านทางเว็บไซต์ (Website) ของธนาคาร
(www.ktb.co.th) และเมื่อธนาคารประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ ดังกล่าวแล้ ว ผู้ฝากตกลงให้ ถืออัตราดอกเบี ้ยที่ ธนาคาร
ประกาศเปลี่ยนแปลงใช้ บงั คับกับเงินฝากของผู้ฝากที่ได้ ฝากไว้ ทนั ที และยอมรับดอกเบี ้ยตามอัตราที่ได้ เปลี่ยนแปลงนัน้ ทังนี
้ ้ไม่
ต้ องนาสมุดคูฝ่ ากมาให้ ธนาคารจดแจ้ งการเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบี ้ยอีก
6. การเปลี่ยนแปลงข้ อมูลส่วนตัว ลายมือชื่อ ที่อยู่ หรื อเงื่อนไข ต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรตามแบบฟอร์ มที่
ธนาคารกาหนด พร้ อมยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้ องและตัวอย่างลายมือชื่อ ที่อยู่ หรื อเงื่อนไข ที่ต้องการเปลีย่ นแปลง
7. การเขียนข้ อความต่าง ๆ ลงในเอกสารเกี่ยวกับการฝากหรื อถอนเงินนัน้ ผู้ฝากจะต้ องเขียนด้ วยปากกาหรื อหมึ กที่ลบออกไม่ได้ ด้วย
วิธีการใด ๆ ก็ตาม มิฉะนันธนาคารจะไม่
้
รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้น
8. ทุกครัง้ ที่ฝากหรื อถอน ผู้ฝากต้ องแสดงหลักฐานต่อเจ้ าหน้ าที่ผ้ มู ีอานาจลงนามของสาขา เพื่อลงรายการการฝากหรื อถอน แล้ ว
ตรวจสอบจานวนเงินที่นาฝากหรื อถอนและยอดคงเหลือให้ ถกู ต้ อง ถ้ าปรากฏว่าผิดพลาดให้ แจ้ งธนาคารทราบ เพื่อแก้ ไขทันที
9. เช็ค ตัว๋ แลกเงิน ใบสัง่ จ่าย หรื อตราสารอื่นที่เปลี่ยนมือได้ ที่นามาฝากธนาคาร ธนาคารจะรับไว้ เพื่อเรี ยกเก็บเท่านัน้ และผู้ฝาก
จะต้ องชาระค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บ (ถ้ ามี) ตามอัตราที่ธนาคารกาหนด ทังนี
้ ้ ไม่ว่ าจะเรี ยกเก็บเงินตามตราสารดังกล่าวได้
หรื อไม่ โดยผู้ฝากจะได้ รับผลตอบแทนด้ านดอกเบีย้ หรื อเป็ นผลให้ ถูกต้ องตามเงื่ อนไขของธนาคาร หรื อมีสิทธิ ถอนเงินตาม
ตราสารนันได้
้ ต่อเมื่อธนาคารเรี ยกเก็บเรี ยบร้ อยแล้ ว ถ้ าหากเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ ธนาคารจะยกเลิกรายการรับฝาก และผู้ฝากต้ อง
มาขอรับคืนไปภายในระยะเวลาที่ธนาคารกาหนด เพื่อไปดาเนินการเองต่อไป
10. ยอดเงินคงเหลือในสมุดคูฝ่ ากหรื อใบรับฝาก ยังถือไม่ได้ วา่ ถูกต้ อง จนกว่าจะได้ ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคาร ทังนี
้ ้ ผู้ฝากควร
นาสมุด คู่ฝากมาปรับ รายการอย่างน้ อยเดือ นละ 1 ครั ง้ โดยสามารถท ารายการได้ ทุกสาขา หรื อที่ เครื่ องปรั บสมุด อัต โนมัติ
(Passbook Update Machines)
11. หากผู้ฝากทาธุรกรรมโดยไม่ใช้ สมุดคู่ฝาก อาทิเช่น การทารายการฝากโดยไม่ใช้ สมุดคู่ฝาก หรื อการทารายการฝาก ถอน โอนเงิน
ผ่านตู้ ATM/ADM หรื อ การทารายการโอนเงินผ่าน Krungthai Next / KTB netbank เป็ นต้ น มีจานวนรายการรวมกันเกินกว่า 20
รายการ เมื่อผู้ฝากนาสมุดคู่ฝากมาปรับรายการ (Update Passbook) ธนาคารจะรวมรายการให้ เหลือเป็ นรายการยอดรวมด้ าน
เดบิตและเครดิตอย่างละรายการ และ หากผู้ฝากประสงค์ขอรายละเอียดรายการยอดรวมนัน้ จะต้ องติดต่อให้ สาขาออกรายการ
เคลือ่ นไหวทางการเงิน (Statement)
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12. ดอกเบี ้ยที่ผ้ ฝู ากได้ รับไปก่อนแล้ ว หากเกินกว่าดอกเบี ้ยที่พงึ ได้ รับ ผู้ฝากยินยอมให้ ธนาคารปรับปรุงรายการบัญชีหรื อจานวนเงินใน
บัญชีเงินฝากให้ ถกู ต้ องตามความเป็ นจริ งได้ ทนั ที
13. หากธนาคารมีการนาเงินเข้ าบัญชีของผู้ฝากไม่วา่ จะโดยวิธีการใดก็ตาม ซึง่ เป็ นการนาเข้ าผิดบัญชีโดยผู้ฝากไม่มีสทิ ธิในเงิน จานวน
นัน้ ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีของผู้ฝากได้ ทันที โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ูฝากทราบล่วงหน้ าก่อนแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตามภายหลังการทารายการดังกล่าวแล้ วธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ฝู ากทราบทางโทรศัพท์ และหากเงินในบัญชีของผู้ฝากไม่มี
ให้ หกั หรื อมีไม่เพียงพอให้ หกั คืนได้ ครบถ้ วน ผู้ฝากยินยอมชดใช้ เงินจานวนดังกล่าวคืนจนครบถ้ วนทันทีที่ได้ รับแจ้ งจากธนาคาร
และหากผู้ฝากไม่สามารถนาเงินชดใช้ คืนให้ ธนาคารได้ ตามที่ได้ รับแจ้ ง ผู้ฝากยินยอมให้ ธนาคารคิดดอกเบี ย้ ตามอัตราดอกเบี ้ย
สูงสุดที่ธนาคารประกาศเรี ยกเก็บจากลูกค้ าทัว่ ไปในขณะนัน้ หรื อที่อาจจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงต่อไปภายใต้ ประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทย เรื่ อง การกาหนดให้ ธนาคารพาณิชย์ปฏิบตั ิในเรื่ องดอกเบี ้ยและส่วนลด
14. ในการเบิกถอนเงินต่างสาขา ผู้ฝากจะต้ องมาเบิกถอนเงิน ด้ วยตนเองพร้ อมทังแสดงบั
้
ตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวที่
ออกโดยทางราชการชนิดที่มีรูปถ่ายและเลขประจาตัวประชาชนต่อเจ้ าหน้ าที่ของธนาคาร
15. การถอนเงินโดยการมอบฉันทะ ต้ องดาเนินการถอนเงินที่สาขาเจ้ าของบัญชีเท่านัน้ โดยผู้รับมอบฉันทะต้ องนาบัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อบัตรประจาตัวที่ออกโดยหน่วยงานราชการชนิดที่มีรูปถ่ายและเลขประจาตัวประชาชนมาแสดงต่อหน้ า เจ้ าหน้ าที่
ของธนาคาร
16. กรณีบญ
ั ชีเงินฝากพื ้นฐาน (Basic Banking Account) ไม่มีรายการเคลือ่ นไหวติดต่อกัน 24 เดือน หรื อผู้ฝากไม่ได้ เป็ นผู้ได้ รับสิทธิ
ประโยชน์ภายใต้ บตั รสวัสดิการแห่งรัฐหรื อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมดอายุ ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนประเภทผลิตภัณฑ์จากบัญชีเงิน
ฝากพืน้ ฐาน (Basic Banking Account) เป็ นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามปกติของธนาคาร โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ฝู ากทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน และผู้ฝากตกลงยินยอมให้ ธนาคารจ่ายดอกเบี ้ย และเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามอัตราที่ธนาคาร
ประกาศกาหนดสาหรับบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ปกติดงั กล่าว
17. กรณีบญ
ั ชียงั คงสถานะเป็ นบัญชีเงินฝากพื ้นฐาน (Basic Banking Account) ธนาคารจะยกเว้ นการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมรักษา
บัญชีเงินฝาก
18. กรณี ผ้ ูฝากมีการสมัครใช้ บริ การบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทไม่มีประกัน (KTB Shop Smart Classic) กับบัญ ชีเงินฝากพืน้ ฐาน
(Basic Banking Account) ธนาคารจะยกเว้ นค่าธรรมเนียมแรกเข้ า ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ กรณี
บัตรเดิมหมดอายุ
19. กรณี ผ้ ูฝากมีการปิ ดบัญ ชีเงินฝากพืน้ ฐาน (Basic Banking Account) ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่เปิ ดบัญชีเงินฝาก
ผู้ฝากยินยอมให้ ธนาคารมีการคิดค่าธรรมเนียมการปิ ดบัญชีเงินฝากตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนด
20. ผู้ฝากยินยอมให้ ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องกับบัญชีเงินฝากพื ้นฐาน (Basic Banking Account) ในอัตราและหลักเกณฑ์
ที่ธนาคารประกาศกาหนด เว้ นแต่จะได้ รับยกเว้ นตามข้ อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี ้
21. ผู้ฝากยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิ เพิ่มเติม และ/หรื อ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการให้ บริ การของธนาคาร รวมทัง้ หลักเกณฑ์ อัตรา
ค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ในการใช้ บริ การของธนาคารได้ ตามที่ธนาคารจะเห็นสมควร โดยธนาคารจะปิ ดประกาศ
ให้ ผ้ ูฝากทราบในที่ เปิ ดเผย ณ สานัก งานใหญ่ แ ละสานักงานสาขาของธนาคารแต่ละแห่งที่ ให้ บ ริ ก าร และผ่า นทางเว็ บ ไซต์
(Website) ของธนาคาร (www.ktb.co.th)
22. เอกสารหรื อหนังสือใดของธนาคารที่สง่ ไปยังที่อยู่ หรื อสถานที่ทางาน หรื อสถานที่ติดต่อได้ หรื อ ทาง E-Mail Address หรื อ ทาง
หมายเลขโทรศัพท์ ซึง่ ระบุไว้ ในคาขอเปิ ดบัญชี หรื อที่ผ้ ฝู ากได้ แจ้ งไว้ กบั ธนาคาร ผู้ฝากยินยอมให้ ถือว่าธนาคารได้ สง่ ให้ เรี ยบร้ อย
และโดยชอบแล้ ว
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23. เมื่อธนาคารทราบว่าผู้ฝากถึงแก่กรรม ธนาคารจะระงับการจ่ายเงินของผู้ฝากทันที ผู้รับมรดกหรื อผู้จดั การมรดกของผู้ฝากมีสทิ ธิที่
จะรับเงินฝากคืน โดยนาสมุดคู่ฝากหรื อใบรับฝากและหลักฐานต่างๆ ที่ธนาคารต้ องการ มาพิสจู น์ จนเป็ นที่พอ ใจแก่ธนาคาร
ธนาคารจึงจะพิจารณาจ่ายเงินคืนให้
24. ในกรณีที่ผ้ ฝู ากมีหนี ้สินใด ๆ ค้ างชาระอยูก่ บั ธนาคาร ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ ธนาคารหัก เงินฝากจากบัญชีเงินฝากของผู้ฝากไม่ว่า
ทังหมดหรื
้
อบางส่วน เพื่อชาระหนี ้ที่ผ้ ฝู ากค้ างชาระอยูก่ บั ธนาคารได้ ทนั ที
25. กรณีที่ผ้ ฝู ากเปิ ดบัญชีเงินฝากโดยใช้ ชื่อตนเองเป็ นเจ้ าของบัญชีแต่เพียงผู้เดียว แม้ ว่าเงื่อนไขการสัง่ จ่ายจะระบุว่ามีอานาจสัง่ จ่าย
แต่เพียงผู้เดียวหรื อสัง่ จ่ายร่ วมกับบุคคลอื่นหรื อคนหนึ่งคนใดมีอานาจสัง่ จ่ายหรื อเงื่อนไขการสัง่ จ่ายอื่น ๆ ก็ตาม ผู้ฝากตกลง
ยินยอมให้ ธนาคารถือว่าสิทธิเรี ยกร้ องเงินในบัญชีเงินฝากนันเป็
้ นสิทธิของผู้ฝากซึง่ เป็ นเจ้ าของบัญชีแต่เพียงผู้เดียว
26. ในกรณี ที่มีกฎหมาย ประกาศ หรื อระเบียบของทางราชการ กาหนดให้ ธนาคารต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล หรื อธุรกรรมการเงินของ
ผู้ฝาก หรื อลูกค้ าของผู้ฝากรายหนึ่งรายใด หรื อหลายรายต่อเจ้ าหน้ าที่หรื อหน่วยงานของรัฐ เมื่อธนาคารได้ รับการร้ องขอ ผู้ฝาก
ตกลงยินยอมให้ ธนาคารเปิ ดเผยข้ อมูล และ/ หรื อจัดทารายการเกี่ยวกับการทาธุรกรรมทางการเงินของผู้ฝากต่อเจ้ าหน้ าที่หรื อ
หน่วยงานของรัฐได้ ทกุ ประการ
27. ผู้ฝากตกลงที่จะไม่นาบัญชีเงินฝากไปก่อภาระผูกพันใดๆ กับบุคคล หรื อนิติบคุ คล หรื อสถาบันการเงินอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัด
เพียงการโอนสิทธิเรี ยกร้ องในบัญชีเงินฝาก และ/หรื อสิทธิ ในการรับเงินฝาก ไม่ว่าทังจ
้ านวนหรื อบางส่วน เว้ นแต่จะได้ รับความ
ยินยอมเป็ นหนังสือจากธนาคารก่อน
28. ผู้ฝากตกลงว่า ธนาคารมีสทิ ธิระงับการให้ บริ การฝาก และ/หรื อถอนเงินในบัญชีเงินฝาก และ/หรื อปิ ดบัญชีเงินฝากของผู้ฝากเมือ่ ใด
ก็ได้ หากธนาคารเห็นว่าบัญชีเงินฝากใดมีเหตุอนั ควรสงสัยได้ ว่าบัญชีเงินฝากหรื อธุรกรรมทางการเงินของผู้ฝาก หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง
กับ ผู้ฝาก หรื อลูกค้ าของผู้ฝากรายใดรายหนึ่ง เป็ นบัญ ชี หรื อมี ธุรกรรมทางการเงิ นที่เกี่ ยวข้ องกับการดาเนิน การที่ ทุจริ ต หรื อ
ผิดกฎหมาย หรื อถูกใช้ ในกิจกรรมที่ไม่ถูกต้ องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงธุรกรรมที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน หรื อการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย โดยผู้ฝากตกลงจะไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายใด ๆ จากธนาคารสาหรับการดาเนินการในกรณี
ดังกล่าวทังสิ
้ ้น
29. ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ ข้ อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง ข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก สินเชื่อ
ธุรกรรมต่าง ๆ ข้ อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ของผู้ฝาก ข้ อมูลทางการเงิน และ/หรื อข้ อมูลใด ๆ ของผู้ฝากที่ได้ ให้ ไว้ หรื อมีอยู่กบั ธนาคาร
หรื อที่ธนาคารได้ รับหรื อเข้ าถึงได้ จากแหล่งอื่น หรื อข้ อมูลอื่นใดตามที่ หน่วยงานหรื อคณะกรรมการที่มีอานาจตามกฎหมาย
ประกาศกาหนด ซึ่งต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ข้ อมูล” รวมทังให้
้ ธนาคารส่ง โอน และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลของผู้ฝาก ให้ แก่บริ ษัทในกลุ่ ม
ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอกของธนาคาร สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ ผู้รับโอนสิทธิ
เรี ยกร้ อง และ/หรื อนิติบุคคลใด ๆ ที่ ธนาคารเป็ นคู่สญ
ั ญาหรื อมีความสัมพันธ์ ด้วย ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการบริ หารจัดการธุรกิจของธนาคาร การวิเคราะห์ข้อมูล การให้ และ/หรื อปรับปรุ งบริ การ หรื อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
ของธนาคาร การที่ ธ นาคารจ้ า งหรื อ มอบหมายให้ บุค คลอื่ น ด าเนิ น การแทน ไม่ว่า งานเกี่ ย วกับ เทคโนโลยี สารสนเทศ งาน
ติดต่อสื่อสาร งานติ ดตามทวงถาม หรื องานอื่ นใด ไม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่วน และเพื่ อวัต ถุป ระสงค์ อื่นใดที่ ไม่ต้องห้ ามตาม
กฎหมาย รวมถึงเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อระเบียบของประเทศใด ๆ ที่ใช้ บงั คับกับธนาคาร โดยผู้ฝากรับทราบว่า ผู้ฝากสามารถ
ติด ต่อ ธนาคารผ่านช่อ งทาง Call Center โทร. 0-2111-1111 หรื อ สาขาของธนาคาร ทัง้ นี ้ ช่อ งทางติ ด ต่ อธนาคารอาจมี ก าร
เปลีย่ นแปลง เพิ่มขึ ้น หรื อลดลงได้ ในอนาคต โดยธนาคารจะได้ แจ้ งให้ ทราบทาง Website ของธนาคาร (www.ktb.co.th)
30. ผู้ฝากรับทราบว่า การรับจ้ างเปิ ดบัญชี การซื ้อขายบัญชี หรื อ การยินยอมให้ ผ้ อู ื่นใช้ บญ
ั ชีในการกระทาความผิด มีโทษตาม
กฎหมาย
31. ผู้ฝากตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามระเบียบวิธีปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ องของธนาคารทังที
้ ่มีอยู่ในขณะนี ้ และที่จะมีการแก้ ไข หรื อเพิ่มเติมใน
ภายหน้ าทุกประการ
Version 29/10//2561

