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ชื่อผลิตภัณฑ

เงินฝากออมทรัพย

บัญชีเงินฝาก
พื้นฐาน
(Basic Banking
Account)

อัตราดอกเบี้ยตอป
- บุคคลธรรมดา
ระยะเวลาฝาก

จํานวนเงินเปดบัญชีขั้นต่ํา

ความถี่ในการจายดอกเบี้ย

KTB KIDS Savings

NetSavings

Krungthai NEXT
Savings

ตามประกาศของธนาคาร

ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยสามารถเรียกดูขอ มูลอัตราดอกเบี้ยปจจุบันไดท่ี www.ktb.co.th
-

500 บาท

-

0 บาท

ธนาคารจายดอกเบี้ยปละ 2 ครั้ง
(มิถุนายน และ ธันวาคม)

-

2,000 บาท - 1,000,000 บาท

ธนาคารจายดอกเบี้ยทุกวันสิ้น
เดือนเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ
สําหรับผูเยาว (KTB Kids Savings) และ
จายโบนัสใหในทุกวันตนเดือนถัดจาก
เดือนที่จา ยดอกเบี้ยเขาบัญชีออมทรัพย
พิเศษสําหรับผูเยาว (KTB Kids Savings)

-

-

-

500 บาท

- กรณีเปดบัญชีผาน
ชองทางสาขา 500 บาท
- กรณีเปดบัญชีผาน
ชองทางออนไลน
(Krungthai NEXT) 0 บาท

10,000 บาท

ธนาคารจายดอกเบี้ยปละ 2 ครั้ง
(มิถุนายน และ ธันวาคม)

ธนาคารจายดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือนเขาบัญชี
NetSavings

-

 ตองมียอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยในรอบ
เดือนไมต่ํากวา 10,000 บาท หากยอดเงิน
ฝากคงเหลือเฉลี่ยในรอบเดือนต่ํากวา
10,000 บาท จะจายดอกเบี้ยในเดือนนั้น
ทั้งเดือนเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
NetSavings
 ผูฝากสามารถทํารายการโอนออก (ถอน)
ไดไมเกิน 4 ครั้ง / เดือน หากเกินกวา
จํานวนครั้งที่ธนาคารกําหนด จะจาย
ดอกเบี้ยในเดือนนั้นทั้งเดือนเทากับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝาก NetSavings

อัตราดอกเบี้ยกรณี
ผิดเงื่อนไขการฝาก

คารักษาบัญชี

NetExtra

-

-

-

เดือนละ 50 บาท กรณี
ยอดคงเหลือต่ํากวา
2,000 บาท และไม
เคลื่อนไหว 1 ป หากยอด
คงเหลือเปน 0 ธนาคารจะ
ปดบัญชีอัตโนมัติ

-

-

-

เดือนละ 50 บาท กรณียอดคงเหลือต่ํากวา 2,000 บาท และไมเคลื่อนไหว
1 ป หากยอดคงเหลือเปน 0 ธนาคารจะปดบัญชีอัตโนมัติ
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ชองทางการเปดบัญชี

ชองทางในการติดตอ
ผูใหบริการ

เงินฝาก
ออมทรัพย
สาขา
ธนาคาร

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
(Basic Banking Account)
สาขาธนาคาร

KTB KIDS
Savings

NetSavings

สาขาธนาคาร

สาขาธนาคาร

Krungthai NEXT Savings
 สาขาธนาคาร
 ชองทางออนไลน (Krungthai Next Application)

NetExtra
สาขาธนาคาร
ชองทางเว็บไซต (Website)
https://www.ktbnetbank.com

ทานสามารถติดตอได ณ ที่ทําการสาขาของธนาคารทั่วประเทศหรือเขาไปดูรายละเอียดผลิตภัณฑเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต www.ktb.co.th
หรือ ติดตอสอบถามรายละเอียดเบื้องตนจากศูนยลูกคาสัมพันธธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1111
- E-mail : Call.CallCenter@ktb.co.th
- ชองทางอื่นๆผาน Facebook / Twitter / Youtube / LINE / Instargram
: โดยพิมพคําวา “KTB Care”
การทําธุรกรรมขามผูใหบริการ/ขามจังหวัดคาธรรมเนียมเปนไปตามประกาศของธนาคาร
การปดบัญชีภายในระยะเวลา 30 วัน คาธรรมเนียมเปนไปตามประกาศของธนาคาร

ขอควรระวัง
-

การแจงเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการใหบริการ
หรือการแจงเตือนที่
สําคัญตาง ๆ

Sales Sheet



 กรณีไมมีรายการเคลื่อนไหว
ติดตอกัน 24 เดือน หรือผูฝากไมได
เปนผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
ธนาคารจะทําการเปลี่ยนประเภท
ผลิตภัณฑจากบัญชีเงินฝากพื้นฐาน
(Basic Banking Account) เปนบัญชี
เงินฝากออมทรัพยปกติของธนาคาร

 กรณียอด
คงเหลือใน
บัญชีเปน 0 และ
บัญชีไมมีการ
เคลื่อนไหว 1 ป
ธนาคารจะปด
บัญชีอัตโนมัติ

 การทําธุรกรรม
ผานชองทาง
สาขา
คาธรรมเนียม
เปนไปตาม
ประกาศของ
ธนาคาร

 กรณีเปดบัญชีเงินฝากโดยการพิสูจนตัวตนผาน Digital ID
Platform และผานชองทาง Krungthai NEXT หากผูฝากเปดบัญชี
เปน 0 บาท และไมมีรายการเคลื่อนไหวบัญชี (ฝาก-ถอน)ภายใน
ระยะเวลา 45 วัน นับจากวันเปดบัญชี ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ปด
บัญชีโดยอัตโนมัติ โดยธนาคารจะมีจดหมายอิเล็กทรอนิกสแจงผู
ฝากทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน ทาง E-mail Address ที่ผูฝาก
ใหไวกับธนาคาร

 กรณียอดคงเหลือเฉลี่ยในรอบ
เดือนไมเปนไปตามทีธ่ นาคาร
กําหนด หรือมีการทําธุรกรรม
เกินกวาจํานวนครั้งที่กําหนด จะ
ไดดอกเบี้ยในเดือนนั้นเทากับ
NetSavings

 ผูฝากตองเปนผูมีสัญชาติไทย ที่เปน
ผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ หรือ ผูมี
อายุ 65 ป ขึ้นไป
 1 รายเปดได 1 บัญชีเทานั้น
 ชื่อบัญชีตอ งเปนบุคคลคนเดียว
(Single)
 กรณีผูฝากสมัครใชบริการบัตร VDB
Shop Smart Classic ผูกกับบัญชีเงิน
ฝากพื้นฐาน (Basic Banking
Account) ธนาคารจะยกเวน
คาธรรมเนียมแรกเขา คาธรรมเนียม
รายป และคาธรรมเนียมการออกบัตร
ใหม กรณีบตั รเดิมหมดอายุ
 กรณีผูฝากไมไดเปนผูถือบัตร
สวัสดิการแหงรัฐแลว หรือ กรณี
บัญชีไมเคลื่อนไหวติดตอกัน 24
เดือนธนาคารจะทําการเปลี่ยนประเภท
ผลิตภัณฑจากบัญชีเงินฝากพื้นฐาน
(Basic Banking Account) เปนบัญชี
เงินฝากออมทรัพยปกติ โดยจะแจงให
ลูกคาทราบลวงหนากอนการปรับ
สถานะ ไมนอยกวา 30 วัน

 เมื่อผูฝากเงิน
อายุครบ 15 ป
บริบูรณธนาคาร
จะทําการปรับ
ผลิตภัณฑเงิน
ฝากออมทรัพย
พิเศษสําหรับ
ผูเยาว ไปเปนเงิน
ฝากออมทรัพย
ปกติ

 เปนบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย
แบบไมมสี มุดคู
ฝาก ลูกคา 1
รายเปดได 1
บัญชีเทานั้น
 ชื่อบัญชีและ
เงื่อนไขการสั่ง
จายตองเปน
บุคคลคนเดียว
(Single)
 ตองสมัครใช
บริการ
Krungthai NEXT

 ผูฝากตองเปนบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป
 ผูฝ
 ากตองมี E-Mail Address และสมัครใชบริการ Krungthai NEXT
เพื่อใชในการทําธุรกรรมทางการเงิน
 ชื่อบัญชีและเงื่อนไขการสั่งจายตองเปนบุคคลคนเดียว (Single)
 กรณีที่ลูกคาเปดบัญชีผาน Digital ID Platform ธนาคารกําหนด
สาขาเจาของบัญชีเปนสาขานานาเหนือ และบัญชีดังกลาวผูฝาก
สามารถทําธุรกรรม ถอนเงิน/โอนเงิน/จายบิล ผาน Krungthai
NEXT ไดสูงสุดไมเกิน 20,000 บาท/รายการ รวมทั้งหมดไมเกิน
100,000 บาท/วัน หากตองการทําธุรกรรมไดตามที่ธนาคาร
กําหนดในแตละชองทาง ผูฝากตองมาติดตอที่สาขาธนาคารเพื่อทํา
การพิสูจนตัวตน โดยธนาคารจะเปลี่ยนสาขาเจาของบัญชีเปนสาขา
ที่ผูฝากไปพิสูจนตัวตน
 การเปดบัญชีผา นชองทาง Digital ID Platform และผานชองทาง
Krungthai NEXT รวมไดสูงสุดไมเกิน 5 บัญชี หากประสงคจะเปด
บัญชีเงินฝากมากกวาที่ธนาคารกําหนดสามารถติดตอขอเปดบัญชี
ไดที่สาขาของธนาคารทุกแหง
 ผูฝากที่เปดบัญชีโดยการพิสูจนตัวตนผาน Digital ID Platform
จะตองมาติดตอธนาคารภายในระยะเวลาที่ธนาคารกําหนดเพือ่ ทํา
การพิสูจนตัวตนไดทกุ สาขาของธนาคาร หากพนระยะเวลาดังกลาว
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการทําธุรกรรมในบัญชีเงินฝาก
เปนการชั่วคราวจนกวาผูฝากจะมาทําการพิสจู นตัวตนกับธนาคาร

 เงินฝาก NetExtra เปนบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพยพิเศษแบบไมมี
สมุดคูฝาก ลูกคา 1 รายเปดได
1 บัญชีเทานั้น
 ตองมีบัญชีเงินฝาก NetSavings
กับธนาคาร











