
 

T&C2022                                                                                                 หน้า 1/4                                                                                         ส าหรับผู้ฝากเงิน  

 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขการใชบ้รกิารเงนิฝาก 

 

ผู้ฝากซึ่งได้ลงนามในค าขอเปิดบัญชีและขอใช้บริการของธนาคาร ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ค าขอ” ตกลงยินยอมผูกพันและปฎิบัติตามข้อตกลงนี้กับธนาคาร 

ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ธนาคาร”  ดังต่อไปนี้  

1.ผู้ฝากตกลงผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเปิดบัญชีเงินฝากนี้และเงื่อนไขอื่น ๆ  ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก รวมถึงระเบียบวิธีปฏิบัติอื่น ๆ  

ของธนาคาร ตามที่ธนาคารก าหนดไว้ส าหรับเงินฝากแต่ละประเภท พร้อมทั้งเอกสารหรือหนังสือใด ๆ  เกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝาก ซึ่งธนาคารได้มอบหรือส่งใหแ้ก่ผู้ฝาก

รวมทั้งเงื่อนไขหรือเอกสารหรือหนังสือที่ธนาคารจะประกาศเพิ่มเติมต่อไปในภายภาคหน้า โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากนี้ด้วย ทั้งนี้ หากมี

ความเสียหายใด ๆ เกิดข้ึนอันเนื่องมาจากการที่ผู้ฝากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวผู้ฝากตกลงยินยอมรับผิดชอบทุกประการ 

2.ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการใช้บริการของธนาคารตามใบค าขอนี้ รวมทั้งอัตราค่าธรรมเนียม และ/หรือ 

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการใช้บริการของธนาคารได้ตามแต่ธนาคารจะเห็นสมควร 

3.ในการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ผู้ฝากจะต้องเปิดบัญชีโดยการฝากเงินตามจ านวนข้ันต่ าที่ธนาคารก าหนด และ ผู้ฝากรับทราบว่าผู้ฝากต้องกรอกข้อมูล 

หรือ ให้ข้อมูลรายละเอียดในใบค าขอเปิดบัญชีและค าขอใช้บริการที่เป็นจริงโดยครบถ้วน และระบุเงื่อนไขข้อตกลงในการฝากเงินพร้อมทั้งให้ตัวอย่างลายมือช่ือไว้กับ

ธนาคาร หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดตลอดจนเงื่อนไขข้อตกลงในการฝากเงิน และ/หรือ ตัวอย่างลายมือช่ือ ผู้ฝากต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์

อักษรพร้อมให้ข้อมูลรายละเอียดตัวอย่างลายมือช่ือ และ/หรือ เงื่อนไขข้อตกลงในการฝากเงินที่ต้องการเปลี่ยนแปลงนั้นแก่ธนาคาร ทั้งนี้  หากผู้ฝากยังมิได้แจ้ง 

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแก่ธนาคาร ถือว่าผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารด าเนินการไปตามข้อมูลรายละเอียดตัวอย่างลายมือช่ือ และ/หรือ เงื่อนไขข้อตกลงในการฝากเงินเดิม

ที่ผู้ฝากได้ให้ไว้แก่ธนาคารโดยไม่ถือว่าธนาคารได้ด าเนินการผิดเงื่อนไขข้อตกลงในการฝากเงินที่ผู้ฝากได้ให้ไว้แต่อย่างใด  

4.ในการที่ผู้ฝากขอให้ธนาคารเปิดบัญชีเงินฝากโดยใช้ช่ือซึ่งไม่ใช่ช่ืออันแท้จริงของผู้ฝาก หรือนามแฝงในลักษณะใด ๆ นั้นธนาคารมีสิทธิปฏิเสธไม่เปิด

บัญชีที่ไม่ใช้ช่ืออันแท้จริงหรือนามแฝงได้ 

5.ในการฝากเงินโดยน าเช็ค และ/หรือ ตราสารอื่นที่เปลี่ยนมือได้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ตราสารการเงิน” มาฝากเข้าบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากตกลงจะปฏิบัติตาม

รายละเอียดดังต่อไปนี้  

5.1 ผู้ฝากจะมีสิทธิถอนเงินตามตราสารการเงินที่ฝากเข้าในบัญชีได้  ก็ต่อเมื่อธนาคารเรียกเก็บเงินตามตราสารการเงิน และน าเงินเข้าบัญชีเงินฝาก 

ของผู้ฝากเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 

5.2 ในกรณีที่ธนาคารเรียกเก็บเงินตามตราสารการเงินไม่ได้ ธนาคารจะยกเลิกรายการรับฝาก และแจ้งให้ผู้ฝากทราบเพื่อมารับคืนตราสารการเงิน 

จากธนาคาร หากผู้ฝากไม่มารับตราสารการเงินกลับคืน และเกิดความเสียหายข้ึน ผู้ฝากตกลงรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดข้ึนทั้งหมด 

แต่เพียงผู้เดียว  

5.3 ในกรณีที่ผู้ฝากซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาน าตราสารการเงินซึ่งส่ังจ่ายให้แก่นิติบุคคลใด ๆ มาฝากเข้าบัญชีส่วนตัวของผู้ฝาก ธนาคารอาจปฏิเสธไม่ยอมรับฝาก 

ก็ได้ แม้ว่าตราสารการเงินนั้นจะมีผลเป็นการส่ังจ่ายให้แก่ผู้ถือหรือมีการสลักหลังโดยชอบของนิติบุคคลนั้น ๆ แล้วก็ตาม 

5.4 ในการเรียกเก็บเงินตามตราสารการเงิน หากปรากฏในภายหลังว่าผู้ฝากไม่มีสิทธิในตราสารการเงินนั้น หรือมีสิทธิแต่เพียงบางส่วนอันเป็นเหตุให้

ธนาคารต้องรับผิดชอบใช้เงินให้แก่ผู้เป็นเจ้าของตราสารการเงินอันแท้จริง หรือผู้หนึ่งผู้ใดไป ผู้ฝากจะต้องใช้เงินให้แก่ธนาคารตามจ านวน  

ที่ธนาคารต้องเสียไปนั้นพร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราสูงสุด ส าหรับผู้ฝากที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่ธนาคารประกาศก าหนดภายใต้ประกาศของธนาคาร 

แห่งประเทศไทย เรื่องการก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติในเรื่องดอกเบี้ย และส่วนลด ทั้งนี้ไม่ว่าจะเรียกอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวว่าอัตราสูงสุด 

ผิดเงื่อนไขหรือเรียกเป็นอื่นใดก็ตาม และอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารจะประกาศก าหนดเป็นครั้งคราว ๆ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม 

จากผู้ฝากแต่อย่างใดซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “อัตราสูงสุดผิดเงื่อนไข” นับแต่วันที่ธนาคารได้จ่ายเงินนั้นเป็นต้นไป 

6.การเขียนข้อความต่าง ๆ ลงในเอกสารเกี่ยวกับการฝากหรือถอนเงินนั้น ผู้ฝากจะต้องเขียนด้วยปากกาหรือหมึกที่ลบไม่ได้เท่านั้น มิฉะนั้นธนาคารไม่ต้อง

รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึนทั้งส้ิน 

7.ผู้ฝากได้ทราบ และเข้าใจดีแล้วว่า การฝากหรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารนั้น นอกจากการติดต่อกับพนักงานที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร

ตามปกติแล้ว ยังอาจท าได้โดยผ่านทางบริการอื่น ๆ ของธนาคาร เช่น การท าค าส่ังประจ า การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ หรือวิธีการอื่นใดที่ธนาคารจัดให้มีข้ึน 

ในภายภาคหน้าได้ด้วย ซึ่งในกรณีเหล่านี้ให้ถือว่ารายการที่ได้ท าตามเงื่อนไขแต่ละบริการเป็นการถูกต้อง และผูกพันผู้ฝาก โดยไม่ต้องท าเอกสารหรือหลักฐานในการฝาก

หรือถอนแต่ละคราวอีก และโดยที่การฝากหรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวจะมีผลให้ยอดเงินฝากตามบัญชีของธนาคารกับยอดเงินฝากในสมุดคู่ฝากไม่ตรงกัน 

จนกว่าผู้ฝากจะน าสมุดคู่ฝากมาให้ธนาคารบันทึกรายการให้ถูกต้อง ดังนั้นผู้ฝากตกลงให้ถือว่ายอดเงินฝากตามบัญชีของธนาคารเท่านั้นที่เป็นยอดเงินฝากที่ถูกต้อง 

8.ในกรณีที่ผู้ฝากมีหนี้ใด ๆ คงค้างช าระอยู่กับธนาคาร  ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้ฝากที่มีอยู่กับธนาคาร รวมทั้งเงินอื่นใด 

ที่ผู้ฝากเป็นเจ้าของ หรือ เป็นเจ้าหนี้ธนาคาร หรือ มีสิทธิได้รับคืนจากธนาคาร เพื่อช าระหนี้ดังกล่าวทั้งหมด หรือ บางส่วนได้ทันทีโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ฝาก 

ทราบล่วงหน้า  และ/หรือ ไม่ต้องรอให้รายการฝากเงินของบัญชีเงินฝากดังกล่าวถึงก าหนด (หากมี) เพื่อประโยชน์แห่งเงื่อนไขนี้ ผู้ฝากตกลงสละสิทธิเรียกร้องในบัญชี

เงินฝากนับแต่เวลาที่ธนาคารมีสิทธิที่จะได้รับช ารหนี้นั้นจากผู้ฝากเป็นต้นไป 

9.ผู้ฝากจะโอนสิทธิในบัญชีเงินฝาก และ/หรือ สิทธิในการรับเงินฝาก ไม่ว่าทั้งจ านวนหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลอื่นใดไม่ได้ทั้งส้ิน 

10.ในกรณีที่ธนาคารพบว่ามีรายการในบัญชีเงินฝากผิดพลาด หรือ ไม่ถูกต้องไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารสามารถด าเนินการ

แก้ไขปรับปรุงรายการในบัญชีเงินฝากของผู้ฝากได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า ทั้งนี้  ในกรณีการน าเงินของบุคคลอื่นเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก ไม่ว่า

จะโดยการน าฝากหรือโอนเงิน หรือด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งเป็นการน าเข้าผิดบัญชีไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารหักเงินตามจ านวนดังกล่าวจากบัญชีเงินฝาก 

ของผู้ฝากได้ทันทีที่ธนาคารทราบถึงการน าเงินเข้าผิดบัญชีนั้นโดยธนาคารไม่ต้องแจ้งผู้ฝากทราบล่วงหน้าก่อนแต่อย่างใด  และหากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้ฝากไม่มี

ให้หักหรือมีแต่ไม่พอให้หักคืนได้ครบถ้วนไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้ฝากยินยอมชดใช้เงินจ านวนที่ยังไม่ได้หักคืนนั้นให้แก่ธนาคารโดยทันทีที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร  

11.ในกรณีที่ผู้ฝากตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปตกลงเปิดบัญชีเงินฝากร่วมกัน เจ้าของบัญชีทุกคนมีสิทธิเรียกร้องในเงินฝากร่วมกัน และสิทธิในการเบิกถอนเงิน  

ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการถอนเงินตามที่ระบุไว้ในค าขอผู้ฝากรับทราบ และยอมรับว่าหากธนาคารทราบว่าเจ้าของบัญชีเงินฝากคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย  

หรือเจ้าของบัญชีร่วมทุกคนถึงแก่ความตาย ธนาคารจะระงับการจ่ายเงินฝากจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวทันที  จนกว่าทายาทโดยธรรม  หรือผู้รับพินัยกรรม หรือผู้จัดการ

มรดกตามพินัยกรรมหรือผู้จัดการมรดกตามค าส่ังศาล ของผู้ฝากเงินที่ถึงแก่ความตายตามแต่กรณีที่ธนาคารเห็นสมควรมาร่วมปิดบัญชีเงินฝากด้วยกัน 

12.ในกรณีที่ผู้ฝากเปิดบัญชีร่วมประเภทบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นผู้มีอ านาจเบิกถอนเงินจากบัญชี ธนาคารจะจ่ายเงินในบัญชีเงินฝากให้กับเจ้าของบัญชีร่วม

คนใดคนหนึ่งตามเงื่อนไขในการส่ังจ่ายหรือเบิกถอนเงินที่ให้ไว้กับธนาคาร เว้นแต่ธนาคารทราบว่าเจ้าของบัญชีเงินฝากคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย หรือเจ้าของบัญชี

ร่วมทุกคนถึงแก่ความตาย  ธนาคารจะระงับการจ่ายเงินฝากจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวทันที   จนกว่าทายาทโดยธรรม  หรือผู้รับพินัยกรรม  หรือผู้จัดการมรดก 

ตามพินัยกรรมหรือผู้จัดการมรดกตามค าส่ังศาล  ของผู้ฝากเงินที่ถึงแก่ความตายตามแต่กรณีที่ธนาคารเห็นสมควรมาร่วมปิดบัญชีเงินฝากด้วยกัน 

13.ผู้ฝากตกลงว่าธนาคารมีสิทธิระงับการให้บริการฝากเงิน และ/หรือ ถอนเงิน และ/หรือ ปิดบัญชีเงินฝากเมื่อใดก็ได้ หากธนาคารเห็นว่าบัญชีเงินฝากใด 

มีเหตุอันควรสงสัยว่าบัญชีได้ถูกใช้ในกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องตามกฏหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ หรือค าส่ังของทางราชการ หรือมีเหตุอันควรสงสัยให้เช่ือได้ว่าเอกสาร

แสดงตน หรือ เอกสารประกอบอื่น ๆ ที่ผู้ฝากย่ืนไว้ต่อธนาคารในการเปิดบัญชีเงินฝากไม่ถูกต้อง หรือ  เป็นบุคคลที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย  

ซึ่งธนาคารเห็นว่าเป็นการใช้บัญชีเงินฝากโดยไม่สมควรด้วยประการใด ๆ  ทั้งนี้ โดยผู้ฝากจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากธนาคาร และตกลงปฏิบัติตามข้อก าหนด 

และ/หรือ ระเบียบของธนาคารทุกประการ โดยธนาคารไม่ต้องแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า 
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14.บรรดาเอกสาร และ/หรือ หนังสือใดของธนาคารที่ส่งไปยังที่อยู่ หรือสถานที่ท างานของผู้ฝากตามที่แจ้งไว้กับธนาคาร หรือที่จะได้แจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือ

ต่อไปแล้ว ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน หรือให้คนไปส่งเองก็ดี ผู้ฝากยินยอมให้ถือว่าธนาคารได้ส่งให้แก่ผู้ฝากโดยชอบแล้ว ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ฝาก

เปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือส านักงาน หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่นใด ผู้ฝากต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที 

15.ผู้ฝากรับทราบ และยินยอมช าระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายใด ๆ เกี่ยวกับการรับฝากเงินตามที่ธนาคารได้ประกาศก าหนดโดยผู้ฝากยินยอม 

ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ฝากเพื่อช าระหนี้ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากตามที่กล่าวมา รวมทั้งหนี้อื่น ๆ ทุกลักษณะ 

ทุกประเภทหนี้ที่ผู้ฝากคนใดคนหนี่ง หรือ ทั้งหมด (แล้วแต่กรณี) ค้างช าระอยู่กับธนาคารได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ฝากทราบก่อน 

16.ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารติดต่อสอบถาม และเก็บรวบรวมใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่น ๆ ของผู้ฝากที่มีอยู่กับธนาคารในขณะ 

และภายหลังวันเปิดบัญชีเงินฝากนี้ให้แก่  หน่วยงานของรัฐตามกฎหมาย  หน่วยงานก ากับดูแล  รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ให้บริการภายนอก (Outsource)  

เพื่อสนับสนุนการให้บริการของธนาคาร   

 

ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขบญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั 

1.การส่ังจ่ายเงินออกจากบัญชีกระแสรายวัน ผู้ฝากตกลงจะใช้เช็ค บัตรเบิกเงินจากเครื่องเบิกถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือเอกสารในรูปแบบใด ๆ   รวมทั้งกรณี 

ธนาคารได้จ่ายเงินให้หรือจ่ายตามค าส่ังหรือข้อตกลงของผู้ฝากที่จะพึงถือหรือพึงสันนิษฐานได้ว่าเป็นหลักฐานแห่งหนี้แล้ว ให้ถือว่าเป็นเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน 

หรือถอนเงินออกจากบัญชีของผู้ฝากด้วย         

2.การกรอกข้อความลงในเช็คให้เขียนด้วยหมึกหรือพิมพ์ กรณีมีการแก้ไขให้ขีดฆ่าข้อความที่ต้องการแก้ไข และเขียนหรือพิมพ์ใหม่แล้วลงลายมือช่ือก ากับ

ให้เหมือนตัวอย่างที่ให้ไว้กับธนาคาร และให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่แจ้งต่อธนาคาร 

3.การลงลายมือช่ือส่ังจ่ายเช็ค ผู้ฝากจะลงลายมือช่ือให้เหมือนตัวอย่างที่ให้ไว้กับธนาคาร และให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่แจ้งต่อธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารไม่มี 

ข้อผูกพันที่จะตรวจสอบตรายาง ดวงตรา นอกจากลายมือช่ือที่ได้กล่าวไว้แล้วเท่านั้น 

4.หากธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คด้วยเหตุผลกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ “เงินในบัญชีไม่พอจ่าย” หรือ “ส่ังจ่ายจากจ านวนเงินที่มีตราสารรอเรียกเก็บเงิน

อยู่” หรือ “โปรดติดต่อผู้ส่ังจ่าย” หรือเหตุผลอื่น ๆ ตามประกาศของธนาคาร ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการคืนเช็คตามอัตราที่ธนาคารก าหนดโดยวิธีการ

หักจากบัญชีหรือวิธีการอื่นใดที่ธนาคารเห็นสมควร 

5.ผู้ฝากต้องระมัดระวังการใช้เช็คธนาคารให้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อตกลง ระเบียบวิธีปฏิบัติโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อธนาคารหรือความนิยมในการ 

ใช้เช็คถ้าฝ่าฝืนผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารส่ังปิดบัญชีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 

6.ในกรณีที่บัญชีของผู้ฝากมีเงินไม่พอจ่ายตามเช็คหรือตามเอกสารในรูปแบบอื่นใดที่ผู้ฝากส่ังจ่ายเงินจากบัญชี ธนาคารจะปฏิเสธการจ่ายเงิน และจะหักเงิน

จากบัญชีของผู้ฝากเป็นค่าธรรมเนียมเช็คคืนตามอัตราที่ธนาคารประกาศก าหนด  แต่กรณีที่เงินฝากคงเหลือในบัญชีเงินฝากมีไม่พอจ่ายตามเช็คหรือเอกสารในรูปแบบ

อื่นใด  และธนาคารได้ผ่อนผันจ่ายเงินส่วนหนึ่งหรือเต็มมูลค่าเช็คหรือเอกสารในรูปแบบอื่นใด  ที่ผู้ฝากส่ังจ่ายเงินจากบัญชีไปก่อน  ผู้ฝากยินยอมให้ถือว่าผู้ฝากเป็นหนี้

เบิกเงินเกินบัญชีต่อธนาคาร และยินยอมชดใช้เงินส่วนที่ธนาคารจ่ายเกินบัญชีดังกล่าวคืนให้กับธนาคารพร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเบิกเงินเกินบัญชี ตามที่

ธนาคารประกาศก าหนด นับแต่วันที่ธนาคารได้จ่ายเงินนั้นเป็นต้นไป โดยผู้ฝากจะน าเงินจ านวนที่ธนาคารได้จ่ายเกินบัญชีไป พร้อมดอกเบี้ยช าระคืนให้แก่ธนาคาร

ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนนั้น ถ้าหากผู้ฝากค้างช าระดอกเบี้ย ผู้ฝากตกลงให้ธนาคารน าดอกเบี้ยที่ค้างช าระทบเข้ากับเงินต้นที่ค้างช าระในขณะนั้น ๆ และให้

กลายเป็นเงินต้นที่ผู้ฝากจะต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราตามที่กล่าวข้างต้น และให้คิดค านวณโดยวิธีการเช่นนี้ตลอดไปทุกเดือนที่มียอดค้างช าระ จนกว่าผู้ฝากจะช าระหนี้

ให้แก่ธนาคารเสร็จส้ิน 

7.ในกรณีเช็คสูญหายหรือถูกขโมยไป ผู้ฝากจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารทราบทันที ถ้าเป็นเช็คที่ผู้ฝากได้ลงลายมือช่ือแล้ว ผู้ฝากจะต้อง  

แจ้งหมายเลขเช็ค วันที่ส่ังจ่าย ช่ือผู้รับเงิน จ านวนเงิน และรายละเอียดอื่น ๆ ให้ธนาคารทราบ พร้อมกับขอให้ธนาคารระงับการจ่ายเงินตามเช็คนั้น 

8.ถ้าหากผู้ฝากประสงค์จะปิดบัญชี ผู้ฝากจะแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้า และไม่ว่าในกรณีที่ผู้ฝากได้ขอปิดบัญชีหรือธนาคารปิดบัญชีของผู้ฝากกต็าม ผู้ฝาก

จะคืนเช็คที่ยังไม่ได้ใช้ทุกฉบับให้แก่ธนาคาร ทั้งนี้ หากมีเช็คของผู้ฝากมาข้ึนเงินภายหลังที่ธนาคารได้ท าการปิดบัญชีแล้ว ธนาคารมีสิทธิปฏิเสธการจ่ายเงินและไม่ต้อง

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

9.เมื่อธนาคารมีหนังสือแจ้งยอดเงิน และรายการในบัญชีกระแสรายวันไปยังผู้ฝากในวันส้ินเดือน หรือส้ินงวดผู้ฝากมีหน้าที่จะต้องตรวจสอบดวูา่ถกูตอ้งหรอืไม ่

หากเห็นว่าไม่ถูกต้องผู้ฝากจะต้องคัดค้านเป็นหนังสือต่อธนาคารภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้ฝากได้รับหนังสือแจ้ง มิฉะนั้นให้ธนาคารถือว่า  ผู้ฝากยอมรับว่ายอดเงิน  

และรายการในบัญชีกระแสรายวันตามที่แจ้งไปนั้นถูกต้องแล้ว 

10. ผู้ฝากตกลงจะส่ังจ่ายเงินออกจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และน าเงินเข้าฝากในบัญชี เพื่อหักทอนบัญชีต่อกันอันเป็นการเดินสะพัดทางบัญชีตลอดไป

จนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาต่อกัน 

 

ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเพิม่เตมิบญัชปีระเภทออมทรพัย ์ออมทรพัย์ (พเิศษ)  

1.การฝากหรือถอนเงินหรือโอนเงินแต่ละครั้งของเงินฝากแต่ละประเภทต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารก าหนด 

2.กรณีผู้ฝากกระท าผิดเงื่อนไข ผู้ฝากยินยอมช าระค่าธรรมเนียมการถอนเงินในอัตราที่ธนาคารก าหนด 

3.ในกรณีที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทุกประเภทของผู้ฝากมิได้มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าที่ธนาคารประกาศก าหนด และมียอดเงินคงเหลือ 

ในบัญชีเงินฝากน้อยกว่าจ านวนที่ธนาคารก าหนด  ผู้ฝากตกลงให้ธนาคารหักเงินค่ารักษาบัญชีเงินฝากตามจ านวน และก าหนดระยะเวลาที่ประกาศก าหนด โดยธนาคาร

จะมีหนังสือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า   และหากธนาคารหักเงินจนเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากเท่ากับศูนย์  ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารปิดบัญชีเงินฝากได้ทันทีโดยไม่ต้อง

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

4.ผู้ฝากเงินประเภทออมทรัพย์ทราบ และเข้าใจว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย์จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณ  

เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น ต้องเป็นดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารเฉพาะที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย์ทุกบัญชี และมีจ านวนดอกเบี้ยรวมกันทั้งส้ิน

ไม่เกินสองหมื่นบาทตลอดปีภาษี และเป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง  กรณีผู้ฝากเงินได้รับดอกเบี้ยเงินฝากมีจ านวน

รวมกันทั้งส้ินเกินสองหมื่นบาทตลอดปีภาษี และ/หรือ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง  หากธนาคารต้องน าส่งภาษี 

หัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝากในบัญชีของผู้ฝากในงวดการจ่ายดอกเบี้ยใด  แต่มีเงินจากดอกเบี้ยไม่พอหักเพื่อน าส่งเป็นภาษีจากเงินได้ดอกเบี้ย หรือ  ธนาคารไม่ได้

ท าการหักภาษีไว้ก่อน  ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารหักภาษีเงินได้ดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากที่มีการจ่ายดอกเบี้ยนั้น   

5.ผู้ฝากเงินประเภทออมทรัพย์ทราบ และเข้าใจว่า ผู้ฝากเงินมีหน้าที่ต้องช าระค่าภาษีเงินได้ ส าหรับดอกเบี้ยเงินฝากตามกฎหมายก าหนด  และผู้ฝากเงิน 

ไม่เรียกร้องให้ธนาคารคืนเงินภาษีที่ธนาคารได้หัก และน าส่งให้แก่กรมสรรพากรไปแล้ว  
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ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเพิม่เตมิบญัชปีระเภทเงนิฝากประจ า  

1.ผู้ฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามอัตราที่ธนาคารประกาศก าหนด ส าหรับบัญชีเงินฝากประจ าต่อเมื่อผู้ฝากมิได้ขอถอนเงินจากบัญชีเงินฝากก่อนครบ

ก าหนดระยะเวลาฝากเงินแต่ละรายการ  

2.ในกรณีที่ผู้ฝากประสงค์ที่จะขอถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากก่อนครบก าหนดระยะเวลาฝากเงินที่ ระบุไว้ในค าขอ หรือ ใบน าฝาก  หากเป็นบัญชี 

ที่รับดอกเบี้ยรายเดือน ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจ านวนของยอดฝากแต่ละรายการเท่านั้น กรณีรับดอกเบี้ยเมื่อครบก าหนดผู้ฝากจะถอนบางส่วนหรื อถอนเต็มจ านวน 

ของยอดฝากแต่ละรายการได้ โดยผู้ฝากตกลงให้ธนาคารปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ดังนี้  

2.1  กรณีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ผู้ฝากจะไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก 

2.2  กรณีระยะเวลาฝากเงินตั้งแต่ 3 เดือน ข้ึนไป ผู้ฝากตกลงให้ธนาคารปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 

ที่ธนาคารก าหนด ณ วันที่ฝากเงินแต่ละรายการนั้น  (หลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว) ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง  ส าหรับกรณีที่มีการจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนที่ ธนาคาร 

จ่ายเกินไป ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคารได้ทันที 

3.การจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบก าหนด และวันครบก าหนดตรงกับวันหยุดท าการ ธนาคารสงวนสิทธิในการเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ยเป็นวันท าการถัดไป  

4.ในกรณีที่เงินฝากครบก าหนดระยะเวลาการฝากเงินแต่ละรายการแล้ว  และผู้ฝากไม่มีค าส่ังเป็นประการอื่นให้ถือว่าผู้ฝากตกลงให้ฝากเงินดั งกล่าวต่อไป 

โดยมีก าหนดระยะเวลาฝากเท่าระยะเวลาการฝากเดิม และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารในขณะนั้น ๆ   

 

ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเพิม่เตมิบญัชปีระเภทเงนิฝากประจ าทนัใจ   

1.ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยทันที เมื่อฝากด้วยเงินสด ณ วันที่เปิดบัญชี/ฝากต่อเมื่อครบก าหนด และหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตั้งแต่บาทแรก) ตามเงื่อนไขของจ านวน 

เงินฝาก และระยะเวลาการฝากที่ธนาคารก าหนด โดยผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารประกาศก าหนด 

2.ส าหรับดอกเบี้ยล่วงหน้าที่ได้รับหากไม่ได้ถอนออก หรือ น าเงินมาฝากเพิ่มหลังจากวันเปิดบัญชีหรือฝากต่อเมื่อครบก าหนด ธนาคารจะถือเ ป็นเงินฝาก 

ส่วนที่เกินจากจ านวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรก หรือ จ านวนเงินที่ฝากต่อเมื่อครบก าหนด และจะค านวณดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์  และหักภาษี ณ ที่จ่าย 

(ตั้งแต่บาทแรก) โดยจะจ่ายดอกเบี้ยให้ ณ วันที่ผู้ฝากติดต่อฝากเป็นบัญชีเงินฝากประจ าทันใจ หรือ ณ วันที่ ส้ินสุดการติดต่อจากผู้ฝาก  (ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ 

เงินฝากครบก าหนด) 

3. ผู้ฝากสามารถถอนเงินฝากส่วนเกินได้ทั้งจ านวน แต่ไม่สามารถถอนเงินฝากบางส่วนของเงินต้นที่รับดอกเบี้ย ณ วันฝาก (เงินต้นครั้งแรกที่เปิดบัญชี  

หรือ เงินต้นที่ฝากต่อเมื่อครบก าหนด) หากมีการถอนเงินฝากบางส่วนจนท าให้เงินต้นลดลงต่ ากว่าจ านวนเงินจ านวนแรกที่เปิดบัญชีหรือฝากต่อเมื่อครบก าหนดแต่ละครั้ง 

ผู้ฝากต้องปิดบัญชีเท่านั้น 

4.ผู้ฝากทราบ และเข้าใจดีว่า  หากถอนเงินต้น หรือ ปิดบัญชี ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก  หรือ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประจ าทันใจ  

ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ผิดเงื่อนไข (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย)  ตามระยะเวลาที่ฝากเงินนั้น ส าหรับ

ดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป (รวมภาษีที่หัก ณ ที่จ่าย)  ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร และผู้ฝากเงินจะไม่เรียกร้องให้ธนาคารคืนเงินภาษีที่ธนาคาร 

ได้หัก และน าส่งให้แก่กรมสรรพากรไปแล้ว  (โดยผู้ฝากสามารถขอคืนภาษี หัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวจากสรรพากร) 

5.เมื่อครบระยะเวลาการฝาก  ผู้ฝากต้องมาแจ้งความประสงค์ในการฝากต่อเป็นบัญชีเงินฝากประจ าทันใจ หรือ ฝากประเภทบัญชีเงินฝากประเภทอื่น ๆ  

ของธนาคาร โดยผู้ฝากสามารถติดต่อสาขาที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ครบก าหนดภายในระยะเวลา 1 เดือน  โดยจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศอัตรา

ดอกเบี้ย ณ ขณะนั้น ๆ  จากยอดคงเหลือในบัญชีทุกส้ินวัน และจ่ายดอกเบี้ย ณ วันที่ผู้ฝากฝากต่อเป็นบัญชีเงินฝากประจ าทันใจ  หรือ วันที่พ้นระยะเวลา 1 เดือน นับจาก

วันที่เงินฝากครบก าหนด และหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตั้งแต่บาทแรก) 

6. ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิไม่รับฝากเงินเพิ่ม หรือโอนเงินเพิ่มเข้าบัญชีเงินฝากในช่วงระยะเวลา 1 เดือน หลังจากบัญชีเงินฝากประจ าทันใจครบก าหนด   

แต่สามารถฝากเพิ่มรวมกับยอดฝากเดิม ณ วันที่ฝากต่อเป็นบัญชีเงินฝากประจ าทันใจ ได้สูงสุดตามที่ธนาคารก าหนด  หรือ ถอนลดยอด และฝากต่อได้ไม่ต่ ากว่าข้ันต่ า 

ที่ก าหนดตามประกาศอัตราดอกเบี้ยขณะนั้น ๆ  

7. หากบัญชีเงินฝากประจ าทันใจครบก าหนด  ผู้ฝากไม่มาติดต่อที่สาขาที่เปิดบัญชีภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันที่เงินฝากครบก าหนด บัญชีดังกล่าว 

จะถูกโอนอัตโนมัติเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั้งจ านวน และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร 

8.  หากธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อก าหนด และ/หรือ เงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บริการบัญชีเงินฝากประจ าทันใจ  ผู้ฝากเงินตกลงจะปฏิบัติให้เป็นไปตาม

ข้อก าหนด และเงื่อนไขที่ธนาคารได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขไปนั้นทุกประการ 

 

ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเพิม่เตมิบญัชปีระเภทเงนิฝากปลอดภาษ ี

1. ผู้ฝากได้รับทราบเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากปลอดภาษีได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร 

2. ผู้ฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามอัตราที่ธนาคารประกาศก าหนด ก็ต่อเมื่อเงินฝากครบก าหนดตามระยะเวลาการฝาก  และมิได้ขอถอนเงินจากบัญชี

เงินฝากก่อนครบก าหนดระยะเวลาฝาก 

3. กรณีที่ผู้ฝากประสงค์ที่จะขอถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากก่อนครบก าหนดระยะเวลาฝากเงินที่ระบุไว้ในค าขอ ถือเป็นการถอนแบบปิดบัญชีเงินฝาก  

โดยผู้ฝากตกลงให้ธนาคารปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ดังนี้ 

3.1 กรณีผู้ฝากขอถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา  3 เดือน ผู้ฝากจะไม่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก 

             3.2 กรณีผู้ฝากขอถอนเงินฝากตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป ผู้ฝากตกลงให้ธนาคารปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคาร

ก าหนด ณ วันที่เปิดบัญชีเงินฝาก และหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก 

4. ผู้ฝากจะได้รับสิทธิทางภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก หากมีการฝากเงินตามเงื่อนไข ดังนี้ 

             4.1  ผู้ฝากมีการขาดฝากเงินไม่เกิน 2 ครั้ง ทั้งติดต่อหรือไม่ติดต่อกัน แล้วน าเงินฝากต่อจนครบ 24 งวด หรือ  36 งวด (ตามระยะเวลาการฝากเงิน 

ที่เลือกเปิดบัญชี) ถือว่าผู้ฝากได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก 

             4.2  ผู้ฝากมีการขาดฝากเงินเกินกว่า 2 ครั้ง ทั้งติดต่อหรือไม่ติดต่อกัน แล้วน าฝากต่อจนครบ 24 งวด หรือ 36 งวด  (ตามระยะเวลาการฝากเงิน 

ที่เลือกเปิดบัญชี) ถือว่าผู้ฝากไม่ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก และผู้ฝากตกลงให้ธนาคารหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก 

5. ในกรณีที่เงินฝากครบก าหนดระยะเวลาการฝากเงิน หรือส้ินสุดระยะเวลาการน าฝาก และผู้ฝากยังไม่ได้ด าเนินการถอนปิดบัญชี  ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย

โดยค านวณดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์บุคคลธรรมดาวงเงินฝากต่ าสุด ตามระยะเวลาการฝากตั้งแต่วันที่ครบก าหนดจนถึงวันที่ผู้ฝากมาปิดบัญชี  

พร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยที่ได้รับ 
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ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเพิม่เตมิบญัชปีระเภทออมทรพัย ์SME (ไมม่สีมดุคูฝ่าก) 

1.ผู้ฝากต้องเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป ที่ได้รับอนุมัติสินเช่ือจากธนาคารเท่านั้น 

2.บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ SME ผู้ฝากจะต้องใช้เป็นบัญชีค้ าประกันสินเช่ือ และช าระค่างวดสินเช่ืออัตโนมัติ Direct Credit ตามที่ระบุไว้ในสัญญาสินเช่ือ 

หรือวิธีอื่นใดที่ธนาคารจัดให้มีข้ึนในภายภาคหน้าได้ด้วย  

3.ผู้ฝากสามารถที่จะฝากเงิน หรือ โอนเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ SME ได้ แต่ไม่สามารถถอนเงินฝากบางส่วนได้รวมถึงดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคาร

จ่ายให้ปีละ 2 ครั้ง ณ วันที่ 25 ของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมนั้น  หากต้องการถอนเงินฝากในบัญชีต้องถอนปิดบัญชีเงินฝาก โดยผู้ฝากจะต้องช าระหนี้  

และปิดบัญชีสินเช่ือเสร็จส้ินก่อน หลังจากนั้นธนาคารจะเป็นผู้โอนเงินทั้งหมดที่มีอยู่ในบัญชีเงินฝากเข้าบัญชีผู้ฝาก หรือส่ังจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็คตามช่ือเดียวกันกับบัญชี

เงินฝากออมทรัพย์ SME ที่ผู้ฝากแจ้งไว้ 

4.ส าหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายให้ ธนาคารมีสิทธ์ิน าไปหักช าระค่างวดสินเช่ืออัตโนมัติ Direct Debit ได้ 

5.ผู้ฝากที่ไม่ได้รับอนุมัติสินเช่ือ หรือไม่ใช้สินเช่ือภายหลังการอนุมัติสินเช่ือ หรือไม่มีภาระสินเช่ือกับธนาคารแล้ว ธนาคารจะปิดบัญชีเงินฝากและโอนเงิน

ทั้งหมดที่มีอยู่ในบัญชีเงินฝากเข้าบัญชีฝากที่มีอยู่กับธนาคาร หรือส่ังจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็คตามช่ือเดียวกันกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ SME ที่ผู้ฝากแจ้งไว้ 

6.ในกรณีที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ SME ของผู้ฝากมิได้มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าที่ธนาคารประกาศก าหนด และมียอดเงินคงเหลือในบัญชี

เงินฝากน้อยกว่าจ านวนที่ธนาคารก าหนด  ธนาคารจะยกเว้นค่าธรรมเนียมหักเงินค่ารักษาบัญชีเงินฝาก 

7.ผู้ฝากเงินประเภทเงินฝากออมทรัพย์ SME ธนาคารจะไม่มีสมุดคู่ฝากที่ใช้เป็นหลักฐานการฝากเงิน ผู้ฝากสามารถตรวจสอบธุรกรรมจากใบแจ้งรายการ  

เดินบัญชี (Statement) ทุกส้ินเดือน และผู้ฝากมีหน้าที่ตรวจสอบดูว่าถูกต้อง หรือไม่ หากเห็นว่าไม่ถูกต้องผู้ฝากจะต้องคัดค้านเป็นหนังสือต่อธนาคารภายใน 7 วัน นับแต่

วันที่ผู้ฝากได้รับหนังแจ้ง  มิฉะนั้นให้ธนาคารถือว่าผู้ฝากยอมรับว่ายอดเงิน และรายการในบัญชีออมทรัพย์ SME ตามที่แจ้งไปนั้นถูกต้องแล้ว   

 นอกจากนี้ ผู้ฝากสามารถตรวจสอบรายการเดินบัญชี (Statement) ได้ด้วยตัวเองผ่านสาขาของธนาคาร และ/หรือ ช่องทางอื่นใดที่ธนาคารก าหนดในกรณี 

ที่ผู้ฝากขอรายงานการเดินบัญชี (Statement) จากสาขาของธนาคาร โดยธนาคารจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการบริการออก Statement  เมื่อผู้ฝากร้องขอ 

8.ผู้ฝากเงินประเภทออมทรัพย์ SME ทราบ  และเข้าใจว่า  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย์จะได้รับยกเว้นไม่ต้อง  

รวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น ต้องเป็นดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารเฉพาะที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย์ทุกบัญชี  และมีจ านวนดอกเบี้ย

รวมกันทั้งส้ินไม่เกินสองหมื่นบาทตลอดปีภาษี  และเป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง  ก รณีผู้ฝากเงินได้รับดอกเบี้ย 

เงินฝากมีจ านวนรวมกันทั้งส้ินเกินสองหมื่นบาทตลอดปีภาษี และ/หรือ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง  หากธนาคาร

ต้องน าส่งภาษี หัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝากในบัญชีของผู้ฝากในงวดการจ่ายดอกเบี้ยใด  แต่มีเงินจากดอกเบี้ยไม่พอหักเพื่อน าส่งเป็ นภาษีจากเงินได้ดอกเบี้ย 

 หรือ  ธนาคารไม่ได้ท าการหักภาษีไว้ก่อน  ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารหักภาษีเงินได้ดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากที่มีการจ่ายดอกเบี้ยนั้น   

9.ผู้ฝากเงินประเภทออมทรัพย์ SME ทราบ และเข้าใจว่า ผู้ฝากเงินมีหน้าที่ต้องช าระค่าภาษีเงินได้ ส าหรับดอกเบี้ยเงินฝากตามกฎหมายก าหนด และผู้ฝากเงิน

ไม่เรียกร้องให้ธนาคารคืนเงินภาษีที่ธนาคารได้หัก และน าส่งให้แก่กรมสรรพากรไปแล้ว 

 

 


