
 

Internal Use 

  

ไม่จ ำกัด 

ไม่จ่ำยดอกเบี้ย 

10,000 บำท  

 

ไม่จ ำกัดจ ำนวนเงนิขั้นต ่ำ 

 

10,000 บำท 

 

ไม่จ ำกัดจ ำนวนเงนิขั้นต ่ำ 

 
ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 

ไม่จ่ำยดอกเบี้ย 
ปีละ 2 คร้ัง คือสิ้นเดือน  

มิถุนำยน และ ธันวำคม 

ปีละ 2 คร้ัง คือสิ้นเดือน  

มิถุนำยน และ ธันวำคม 

ไมม่ีค่ำบริกำร (กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวต้ังแต่ 

12 เดือนข้ึนไป และมียอดเงินคงเหลือในบัญชี

ต ่ำกว่ำ 1,000 บำท) 

ไมม่ีค่ำบริกำร (กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวต้ังแต่ 

12 เดือนข้ึนไป และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต ่ำ

กว่ำ 1,000 บำท) 

0.50% 

ไมม่ีค่ำบริกำร (กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวต้ังแต่ 

12 เดือนข้ึนไป และมียอดเงินคงเหลือในบัญชี

ต ่ำกว่ำ 1,000 บำท) 

ธนำคำรสงวนสิทธ์ิในกำรเปิดบัญชีและรับฝำกเงินใน

บัญชีประเภทนี้เฉพำะลูกค้ำที่เปิดบัญชีเพ่ือใช้บริกำร

ผู้รับฝำกทรัพย์สิน (Custodian) กับธนำคำรเท่ำนั้น 

ในกรณทีี่บัญชีเงินฝำกมียอดเงินคงเหลือศูนย์บำท

ต่อเนื่องเป็นระยะเวลำ 12 เดือน หรอืก ำหนดเวลำอื่นที่

ธนำคำรก ำหนด หรือธนำคำรมีเหตุอันสมควรอื่นใด 

ธนำคำรมีสทิธิปิดบัญชีเงินฝำกของผู้ฝำกได้ภำยใน

ระยะเวลำที่ธนำคำรก ำหนด ทั้งนี้ ธนำคำรจะแจ้งให้ผู้

ฝำกทรำบล่วงหน้ำก่อนด ำเนนิกำรปดิบัญชี 

 

 

0.00% 0.00% 

0.25% 

0.25% 

มำกกว่ำ 10 ลบ.                            

0.50% 

ไม่เกิน 5 แสนบำท 

มำกกว่ำ 5 แสน  

แต่ไม่เกิน 1 ลบ.       
มำกกว่ำ 1 ลบ.  

แต่ไม่เกิน 10 ลบ.      

0.25% 
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ธนำคำรสงวนสิทธ์ิในกำรเปิดบัญชีและรับฝำกเงินในบัญชี

ประเภทนี้เฉพำะประเภทลูกค้ำบุคคลธรรมดำหรือ นิติบุคคล

ทั่วไปที่มีสินเชือ่ธุรกิจ KKP SME คูณสำมประเภทสินเชื่อ

เงินกู้เบิกเกินบัญชี (Overdraft) กับธนำคำรเท่ำนัน้ 

ในกรณทีี่บัญชีเงินฝำกมียอดเงินคงเหลือศูนย์บำทต่อเนื่อง

เป็นระยะเวลำ 12 เดือน หรือก ำหนดเวลำอื่นที่ธนำคำร

ก ำหนด หรือธนำคำรมีเหตุอนัสมควรอืน่ใด ธนำคำรมีสิทธิ

ปิดบัญชีเงินฝำกของผู้ฝำกได้ภำยในระยะเวลำที่ธนำคำร

ก ำหนด ทั้งนี้ ธนำคำรจะแจ้งให้ผู้ฝำกทรำบล่วงหน้ำก่อน

ด ำเนินกำรปิดบัญช ี

ไมม่ีค่ำบริกำร (กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวต้ังแต่ 

12 เดือนข้ึนไป และมียอดเงินคงเหลือในบัญชี

ต ่ำกว่ำ 1,000 บำท) 

ในกรณทีี่บัญชีเงินฝำกมียอดเงินคงเหลือศูนย์บำท

ต่อเนื่องเป็นระยะเวลำ 12 เดือน หรอืก ำหนดเวลำอื่นที่

ธนำคำรก ำหนด หรือธนำคำรมีเหตุอันสมควรอื่นใด 

ธนำคำรมีสทิธิปิดบัญชีเงินฝำกของผู้ฝำกได้ภำยใน

ระยะเวลำที่ธนำคำรก ำหนด ทั้งนี้ ธนำคำรจะแจ้งให้ผู้

ฝำกทรำบล่วงหน้ำก่อนด ำเนนิกำรปดิบัญชี 

ในกรณทีี่บัญชีเงินฝำกมียอดเงินคงเหลือศูนย์บำท

ต่อเนื่องเป็นระยะเวลำ 12 เดือน หรอืก ำหนดเวลำอื่น

ที่ธนำคำรก ำหนด หรอืธนำคำรมีเหตุอนัสมควรอืน่ใด 

ธนำคำรมีสทิธิปิดบัญชีเงินฝำกของผู้ฝำกได้ภำยใน

ระยะเวลำที่ธนำคำรก ำหนด ทั้งนี้ ธนำคำรจะแจ้งให้ผู้

ฝำกทรำบล่วงหน้ำก่อนด ำเนนิกำรปดิบัญชี 



 

Internal Use 

 

0.90% 

0.25% 
(เฉลี่ย 0.30%-0.95%) 

ไม่เกิน 5 แสนบำท                          

มำกกว่ำ 5 แสนบำท

แต่ไม่เกิน 1 ลบ.   

มำกกว่ำ 1 ลบ. 

แต่ไม่เกิน 10ลบ.          

มำกกว่ำ 10 ลบ. 

0.85% 
ต้ังแต่ 5 ลบ. 

แต่ไม่ถงึ 10 ลบ.         

50 บำท ต่อเดือน (กรณีบญัชีไม่เคล่ือนไหว

ตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และมียอดเงนิคงเหลือใน

บัญชตี ่ำกว่ำ 1,000 บำท) 

ต้ังแต่ 10 ลบ. 

แต่ไม่เกิน 100 ลบ. 

50 บำท ต่อเดือน (กรณีบญัชีไม่เคล่ือนไหว

ตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และมียอดเงนิคงเหลือใน

บัญชตี ่ำกว่ำ 1,000 บำท) 

ส่วนท่ีเกิน 100 ลบ.ข้ึนไป              

(เฉลี่ย 0.25%-0.90%) 

0.25% 

0.25% 

0.50% 

0.25% 

1,000 บำท  

น้อยกว่ำ 5 ลบ.                           
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ปีละ 2 คร้ัง คือส้ินเดือน  

มิถุนำยน และ ธันวำคม 

100,000 บำท  1,000 บำท  

ไม่จ ำกัด จ ำกัด 1 คน ต่อ 1 บัญช ี จ ำกัด 1 คน ต่อ 1 บัญช ี

ปีละ 2 คร้ัง คือส้ินเดือน  

มิถุนำยน และ ธันวำคม 

ปีละ 2 คร้ัง คือส้ินเดือน  

มิถุนำยน และ ธันวำคม 

ในกรณีที่บัญชีเงินฝำกมียอดเงินคงเหลือศูนย์บำทต่อเนื่องเป็น

ระยะเวลำ 12 เดือน หรือก ำหนดเวลำอื่นที่ธนำคำรก ำหนด หรือ

ธนำคำรมีเหตุอันสมควรอื่นใด ธนำคำรมีสิทธิปิดบัญชีเงินฝำก

ของผู้ฝำกได้ภำยในระยะเวลำที่ธนำคำรก ำหนด ทั้งนี้ ธนำคำร

จะแจ้งให้ผู้ฝำกทรำบล่วงหน้ำก่อนด ำเนินกำรปิดบัญชี 

ในกรณีที่บัญชีเงินฝำกมียอดเงินคงเหลือศูนย์บำทต่อเนื่องเป็น

ระยะเวลำ 12 เดือน หรือก ำหนดเวลำอื่นที่ธนำคำรก ำหนด หรือ

ธนำคำรมีเหตุอันสมควรอื่นใด ธนำคำรมีสิทธิปิดบัญชีเงินฝำก

ของผู้ฝำกได้ภำยในระยะเวลำที่ธนำคำรก ำหนด ทั้งนี้ ธนำคำร

จะแจ้งให้ผู้ฝำกทรำบล่วงหน้ำก่อนด ำเนินกำรปิดบัญชี 

0.30% 

0.50% 

0.95% 

0.30% 

50 บำท ต่อเดือน (กรณีบญัชีไม่เคล่ือนไหว

ตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และมียอดเงนิคงเหลือใน

บัญชตี ่ำกว่ำ 1,000 บำท) 

น้อยกว่ำ 1 แสนบำท                            

ต้ังแต่ 100,000  

แต่ไม่เกิน 5 ลบ.          

ส่วนท่ีเกิน 5 ลบ.ข้ึนไป                     

ในกรณีที่บัญชีเงินฝำกมียอดเงินคงเหลือศูนย์บำทต่อเนื่องเป็น

ระยะเวลำ 12 เดือน หรือก ำหนดเวลำอื่นที่ธนำคำรก ำหนด หรือ

ธนำคำรมีเหตุอันสมควรอื่นใด ธนำคำรมีสิทธิปิดบัญชีเงินฝำก

ของผู้ฝำกได้ภำยในระยะเวลำที่ธนำคำรก ำหนด ทั้งนี้ ธนำคำร

จะแจ้งให้ผู้ฝำกทรำบล่วงหน้ำก่อนด ำเนินกำรปิดบัญชี 



 

Internal Use 

 

1.ให้บริกำรเฉพำะประเภทลูกค้ำ (1) บุคคลธรรมดำ สัญชำตไิทย อำยุตั้งแต่ 15 

ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีบัตรประชำชนแบบ Smart Card 

2.ผู้ฝำกจะต้องสมัครใช้บริกำร TrueMoney Wallet Application และท ำ

กำรยืนยันตัวตนส ำเรจ็ก่อน จึงสำมำรถด ำเนินกำรเปิดบัญชีด้วยตนเองได ้

3.ในกรณีที่ไม่มียอดเงินคงเหลือในบัญชีนี้ติดตอ่กันเกนิกว่ำ 90 วันนับจำก

วันที่เปิดบัญชี ธนำคำรขอสงวนสิทธ์ิในกำรด ำเนนิกำรปิดบัญชี โดยจะแจ้งให้ผู้

ฝำกทรำบล่วงหน้ำก่อนด ำเนนิกำรปดิบัญชี 

ในกรณทีี่บัญชีเงินฝำกมียอดเงินคงเหลือศูนย์บำทต่อเนื่องเป็นระยะเวลำ 12 

เดือน หรือก ำหนดเวลำอื่นที่ธนำคำรก ำหนด หรือธนำคำรมีเหตอุันสมควรอื่นใด 

ธนำคำรมีสทิธิปิดบัญชีเงินฝำกของผู้ฝำกได้ภำยในระยะเวลำที่ธนำคำรก ำหนด 

ทั้งนี้ ธนำคำรจะแจ้งให้ผูฝ้ำกทรำบล่วงหน้ำก่อนด ำเนินกำรปิดบัญชี 

(เฉลี่ย 0.50%-2.00%) 

ไม่จ ำกัดจ ำนวนเงนิขั้นต ่ำ 

มำกกว่ำ 5 หม่ืนบำท

แต่ไม่เกิน 1 ลบ.   1.55% 

0.50% 

 

ปีละ 2 คร้ัง คือส้ินเดือน  

มิถุนำยน และ ธันวำคม 

1.ให้บริกำรเฉพำะประเภทลูกค้ำบุคคลธรรมดำและมีหน่วยลงทุนในกองทนุใดๆ 

ของ บลจ.เกียรตินำคินภัทรรวมกันไม่ต ่ำกว่ำ 100,000 บำท  

2.ชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวม บลจ.เกียรตินำคิน

ภัทรเท่ำนั้น 

ในกรณทีี่บัญชีเงินฝำกมียอดเงินคงเหลือศูนย์บำทต่อเนื่องเป็นระยะเวลำ 12 

เดือน หรือก ำหนดเวลำอื่นที่ธนำคำรก ำหนด หรือธนำคำรมีเหตอุันสมควรอื่นใด 

ธนำคำรมีสทิธิปิดบัญชีเงินฝำกของผู้ฝำกได้ภำยในระยะเวลำที่ธนำคำรก ำหนด 

ทั้งนี้ ธนำคำรจะแจ้งให้ผูฝ้ำกทรำบล่วงหน้ำก่อนด ำเนินกำรปิดบัญชี 

จ ำกัด 1 คน ต่อ 1 บัญช ี

ไม่มีค่ำบริกำร  

(กรณีบญัชีไม่เคลื่อนไหวต้ังแต่ 60 เดือนข้ึนไป และ

มียอดเงินคงเหลือในบัญชีต ่ำกว่ำ 1,000 บำท) 

1.ให้บริกำรเฉพำะลูกค้ำซึ่งเปิดบัญชีเพ่ือกำรซื้อขำยหลักทรัพย์กับ บล.เกียรติ

นำคินภัทร และใช้บัญชีนี้เป็นบัญชีส ำหรับกำรหักเงินโดยอัตโนมตัิตำมค ำสั่ง

ของ บล.เกียรตินำคินภัทร 

2.ชื่อบัญชีเงินฝำกต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้ำของบัญชีหลักทรัพย์กับ บล.เกียรติ

นำคินภัทร 

3.หำกไม่ปฏิบัติตำมเง่ือนไขทำ้ยประกำศอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำก ธนำคำรขอ

สงวนสิทธ์ิในกำรด ำเนินกำรปิดบัญชี โดยจะแจ้งให้ผู้ฝำกทรำบล่วงหน้ำก่อน

ด ำเนินกำรปิดบัญช ี

ในกรณทีี่บัญชีเงินฝำกมียอดเงินคงเหลือศูนย์บำทต่อเนื่องเป็นระยะเวลำ 12 

เดือน หรือก ำหนดเวลำอื่นที่ธนำคำรก ำหนด หรือธนำคำรมีเหตอุันสมควรอื่นใด 

ธนำคำรมีสทิธิปิดบัญชีเงินฝำกของผู้ฝำกได้ภำยในระยะเวลำที่ธนำคำรก ำหนด 

ทั้งนี้ ธนำคำรจะแจ้งให้ผูฝ้ำกทรำบล่วงหน้ำก่อนด ำเนินกำรปิดบัญช ี

ปีละ 2 คร้ัง คือส้ินเดือน  

มิถุนำยน และ ธันวำคม 

ไม่จ ำกัด 

(เฉลี่ย 0.30%-0.90%) 

0.70% 

ไม่จ ำกัด 

0.90% 

0.30% 

50 บำท ต่อเดือน  

(กรณีบญัชีไม่เคลื่อนไหวต้ังแต่ 12 เดือนข้ึนไป  

และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต ่ำกว่ำ 1,000 บำท) 

50 บำท ต่อเดือน  

(กรณีบญัชีไม่เคลื่อนไหวต้ังแต่ 12 เดือนข้ึนไป  

และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต ่ำกว่ำ 1,000 บำท) 
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2.00% 

ไม่จ ำกัดจ ำนวนเงนิขั้นต ่ำ ไม่จ ำกัดจ ำนวนเงนิขั้นต ่ำ 

ปีละ 2 คร้ัง คือส้ินเดือน  

มิถุนำยน และ ธันวำคม 

(เฉลี่ย 0.30%-0.95%) 

0.50% 

0.95% 

0.30% 

น้อยกว่ำ 1 ลบ.                                       

ไม่เกิน 200 ลบ.  

(แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 1 ลบ. 

น้อยกว่ำ 1 แสนบำท                       

ต้ังแต่ 1 แสนบำท  

แต่ไม่เกิน 2 ลบ.    

ส่วนท่ีเกิน 200 ลบ.ข้ึนไป                          

ไม่เกิน 5 หม่ืนบำท                          

ส่วนท่ีเกิน 1 ลบ.ข้ึนไป                    ส่วนท่ีเกิน 2 ลบ.ข้ึนไป                    



 

Internal Use 

 

1. ให้บริกำรเฉพำะประเภทลูกค้ำบุคคลธรรมดำ สัญชำติไทย อำยุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีบัตรประชำชน

แบบ Smart Card 

2. ผู้ฝำกสำมำรถขอเปิดบัญชีได้เฉพำะบัญชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้ำของบัญชี ตลอดจนไม่สำมำรถขอเปิด

บัญชีร่วม หรือเพ่ือบุคคลอื่นได้   

3. ผู้ฝำกต้องมี Email Address และต้องสมัครใช้บริกำร KKP e-Banking เพ่ือใชส้ ำหรับเปิดบัญชีและท ำ

ธุรกรรมทำงกำรเงิน 

4. ผู้ฝำกสำมำรถเปิดบัญชีได้ด้วยตนเองผ่ำน KKP Mobile Application ตั้งแต่เวลำ 6.00 - 22.00 น. โดยท ำ

กำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่ำนบริกำร KKP NDID Services หรือ สำมำรถพิสูจน์และยืนยันตัวตนได้ที่ตู้ AIS 

Smart Kiosk โดยสำมำรตรวจสอบรำยละเอียดจุดให้บริกำรได้ที่ https://www.ais.th/servicecenter/ 

ในกรณีที่ไม่มียอดเงินคงเหลือในบัญชีนี้ติดต่อกันเกินกว่ำ 90 วันนับจำกวันที่เปิดบัญชี ธนำคำรสงวนสิทธ์ิในกำร

ปิดบัญชี โดยธนำคำรจะแจ้งให้ผู้ฝำกทรำบล่วงหน้ำก่อนด ำเนินกำรปิดบัญชี 

ในกรณีที่บัญชีเงินฝำกมียอดเงินคงเหลือศูนย์บำทต่อเนื่องเป็นระยะเวลำ 12 เดือน หรือก ำหนดเวลำอื่นที่ธนำคำร

ก ำหนด หรือธนำคำรมีเหตุอันสมควรอื่นใด ธนำคำรมีสิทธิปิดบัญชีเงินฝำกของผู้ฝำกได้ภำยในระยะเวลำที่

ธนำคำรก ำหนด ทั้งนี้ ธนำคำรจะแจ้งให้ผู้ฝำกทรำบล่วงหน้ำก่อนด ำเนินกำรปิดบัญชี 

มำกกว่ำ 1 ลบ. แต่ไม่เกิน 2 ลบ.   

0.50% 

1.50% 

1.60% 

0.50% 
ส่วนท่ีเกิน 2 ลบ.                                       

น้อยกว่ำ 10,000 บำท                       

ต้ังแต่ 10,000 บำท แต่ไม่เกิน 1 ลบ.    

ไม่จ ำกัดจ ำนวนเงนิขั้นต ่ำ 

50 บำท ต่อเดือน (กรณีบญัชีไม่เคลื่อนไหวต้ังแต่ 12 เดือนข้ึนไป  

และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต ่ำกว่ำ 1,000 บำท) 

จ ำกัด 1 คน ต่อ 1 บัญช ี

ปีละ 2 คร้ัง คือส้ินเดือน มิถุนำยน และ ธันวำคม 

ไม่เกิน  30,000 บำท (A)                          

ปรับปรุงเอกสำรล่ำสุด ณ วันที่ 17 พฤษภำคม 2566 

(เฉลี่ย 0.50%-1.60%) 

3.00% 

ส่วนท่ีเกิน 30,000 - 100,000 บำท (B)        1.00% 

อัตรำดอกเบี้ยเฉลี่ย (A) = 3.00% , (B) = 1.60%-3.00% , (C) =  0.52% -1.60% 

(ตำมเงื่อนไขท้ำยประกำศ) 

ไม่จ ำกัดจ ำนวนเงนิขั้นต ่ำ 

จ ำกัด 1 คน ต่อ 1 บัญช ี

ส่วนท่ีเกิน 100,000 บำท (C)        

ปีละ 2 คร้ัง คือส้ินเดือน มิถุนำยน และ ธันวำคม 

50 บำท ต่อเดือน (กรณีบญัชีไม่เคลื่อนไหวต้ังแต่ 24 เดือนข้ึนไป  

และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต ่ำกว่ำ 1,000 บำท) 

0.50% 

1. ให้บริกำรเฉพำะประเภทลูกค้ำ (1) บุคคลธรรมดำ สัญชำติไทย อำยุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบัตรประชำชน

แบบ Smart Card  

2. ผูฝ้ำกสำมำรถขอเปิดบัญชีได้เฉพำะบัญชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้ำของบัญชี ตลอดจนไม่สำมำรถขอเปิด

บัญชีร่วม หรือเพ่ือบุคคลอื่นได้  

3. ผู้ฝำกจะต้องสมัครใช้บริกำรผ่ำน Dime! Application และท ำกำรยืนยันตัวตนส ำเร็จก่อน จึงสำมำรถ

ด ำเนินกำรเปิดบัญชีด้วยตนเองได้ 

ในกรณีที่ไม่มียอดเงินคงเหลือในบัญชีนี้ติดต่อกันเกินกว่ำ 90 วันนับจำกวันที่เปิดบัญชี ธนำคำรสงวนสิทธ์ิใน

กำรปิดบัญชี โดยธนำคำรจะแจ้งให้ผู้ฝำกทรำบล่วงหน้ำก่อนด ำเนินกำรปิดบัญชี 

 

ส่วนท่ีเกิน  2 ลบ. ข้ึนไป  



 

Internal Use 

] 

1.15% 1.20% 1.30% 1.35% 

1.00 

5,000 บำท 

ยกเวน้ เงินฝำกประจ ำ 4 เดือน จ ำนวนเงินเปิดบัญชีข้ันต ่ำ 100,000  บำท 

1.05% 1.15% 

5,000 บำท 

ฝำกได้สูงสุด 2 รำยกำร โดยแตล่ะรำยกำรฝำกสูงสุดไมเ่กิน 1,000,000 บำท  

 

1.20% 

จ่ำยดอกเบี้ยรำยเดือน 

1.55% 

เมื่อครบก ำหนดฝำกเงิน ธนำคำรจะต่ออำยุบัญชีโดยอัตโนมัติตำมประเภทและระยะเวลำกำรฝำกเดิม

ซ่ึงผู้ฝำกจะได้รับดอกเบ้ียเท่ำกับอัตรำดอกเบ้ียเงินฝำกที่ธนำคำรประกำศก ำหนดอยู่ ณ ขณะนั้น   

5,000 - 2,000,000 บำท 

1.65% 

เมื่อครบก ำหนดฝำกเงิน ธนำคำรจะต่ออำยุบัญชีโดยอัตโนมัติตำมประเภทและระยะเวลำกำรฝำกเดิมซ่ึง

ผู้ฝำกจะได้รับดอกเบ้ียเท่ำกับอัตรำดอกเบ้ียเงินฝำกที่ธนำคำรประกำศก ำหนดอยู่ ณ ขณะนั้น    

1.70% 1.80% 2.00% 

กรณีถอนก่อนก ำหนดจะไม่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝำกจำกธนำคำร หำกได้รับดอกเบี้ยเงินฝำกจำก

ธนำคำรไปก่อนวันครบก ำหนดเวลำ ธนำคำรสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกคืนดอกเบี้ยเงินฝำกโดยหักจำก

ยอดเงินฝำกได้ทันที 

2.15% 

1.40% 1.55% 1.85% 

1. จ ำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต ่ำ 5,000 บำท กำรฝำกครั้งต่อไปจะต้องฝำกจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5,000 บำทต่อ

รำยกำร ส ำหรับทุกประเภทเงินฝำก  

ยกเว้น เงินฝำกประจ ำ 4 เดือน จ ำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต ่ำ 100,000 บำท ส ำหรับกำรฝำกครั้งต่อไปจะต้อง

ฝำกจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 100,000 บำทต่อรำยกำร (เงินฝำกประจ ำ 4 เดือน: มีผลวันที่ 1 ธันวำคม 2563) 

2. ในกรณีที่ผู้ฝำกถอนเงินก่อนครบก ำหนด ผู้ฝำกจะต้องถอนเต็มจ ำนวนของยอดฝำกแต่ละรำยกำร 

ในกรณีที่บัญชีเงินฝำกมียอดเงินคงเหลือศูนย์บำทต่อเนื่องเป็นระยะเวลำ 12 เดือน หรือก ำหนดเวลำอื่นที่

ธนำคำรก ำหนด หรือธนำคำรมีเหตุอันสมควรอื่นใด ธนำคำรมีสิทธิปิดบัญชีเงินฝำกของผู้ฝำกได้ภำยใน

ระยะเวลำที่ธนำคำรก ำหนด ทั้งนี้ ธนำคำรจะแจ้งให้ผู้ฝำกทรำบล่วงหน้ำก่อนด ำเนินกำรปิดบัญชี 

2.00% 

1. กรณีที่ท่ำนได้รับดอกเบ้ียเงินฝำกจำกบัญชีเงินฝำกประจ ำ เคเคพี ฟรี 55 อัพ และบัญชีเงินฝำกประจ ำอื่นๆ 

หรือ ผลตอบแทนเงินฝำกที่ได้รับจำกกำรฝำกเงินตำมหลักกำรของศำสนำอิสลำมตำมหลักกำรมุฎอเรำะบะฮ์ 

รวมกันเกิน 30,000 บำท ภำยในปีภำษีเดียวกัน ท่ำนจะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ส ำหรับ

ดอกเบ้ียเงินฝำกประจ ำทุกประเภทหรือผลตอบแทนเงินฝำกที่ได้รับจำกกำรฝำกเงินตำมหลักกำรของศำสนำ

อิสลำมตำมหลักกำรมุฎอเรำะบะฮ์ที่ได้รับจำกกำรฝำกเงินกับธนำคำรในประเทศ และผู้ฝำกต้องน ำเงินได้จำก

ดอกเบ้ียเงินฝำกน ำไปรวมค ำนวณ ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำให้ถูกต้องตำมที่กรมสรรพำกรก ำหนด 

ในกรณีที่บัญชีเงินฝำกมียอดเงินคงเหลือศูนย์บำทต่อเนื่องเป็นระยะเวลำ 12 เดือน หรือก ำหนดเวลำอื่นที่

ธนำคำรก ำหนด หรือธนำคำรมีเหตุอันสมควรอื่นใด ธนำคำรมีสิทธิปิดบัญชีเงินฝำกของผู้ฝำกได้ภำยใน

ระยะเวลำที่ธนำคำรก ำหนด ทั้งนี้ ธนำคำรจะแจ้งให้ผู้ฝำกทรำบล่วงหน้ำก่อนด ำเนินกำรปิดบัญชี 

เฉพำะประเภทลูกค้ำ (1)บุคคลธรรมดำ  

ที่มีอำยตุั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

- ระยะเวลำฝำกเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนำคำรจะไม่จ่ำยดอกเบี้ย   

- ระยะเวลำฝำกตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป ธนำคำรจะจ่ำยดอกเบี้ยในอัตรำดอกเบี้ยออมทรัพย์ท่ัวไป 

ณ วันฝำก 

1.45% 1.50% 

- จำ่ยดอกเบีย้เมือ่ครบก ำหนด หรือ 

- จำ่ยดอกเบีย้รำย 6 เดือน(เฉพำะระยะเวลำฝำกตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป) 

ปรับปรุงเอกสำรล่ำสุด ณ วันที่ 17 พฤษภำคม 2566 

ไม่มีค่ำบริกำร ไม่มีค่ำบริกำร 

12 เดือน / 24 เดือน  

ไม่เกิน 100 ลบ. 

มำกกวำ่ 100 ลบ.ข้ึนไป 

3 เดือน / 4 เดือน / 6 เดือน / 9 เดือน / 12 เดือน / 18 เดือน 

 24 เดือน / 36 เดือน / 48 เดือน 



 

Internal Use 

 

เม่ือครบก ำหนดฝำกเงิน ธนำคำรจะต่ออำยุบัญชีโดยอัตโนมัติ เป็นเงินฝำก

ประจ ำ 12 เดือน ซ่ึงผู้ฝำกจะได้รับดอกเบี้ยเท่ำกับอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกประจ ำ 

12 เดือน ท่ีธนำคำรประกำศก ำหนดอยู่ ณ ขณะน้ัน    

เม่ือครบก ำหนดฝำกเงิน ธนำคำรจะต่ออำยุบัญชีโดยอัตโนมัติ เป็นเงินฝำก

ประจ ำ 12 เดือน ซ่ึงผู้ฝำกจะได้รับดอกเบี้ยเท่ำกับอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกประจ ำ 

12 เดือน ท่ีธนำคำรประกำศก ำหนดอยู่ ณ ขณะน้ัน    

1. ธนำคำรสงวนสิทธ์ิเฉพำะลูกค้ำใหม่ ที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝำกกับธนำคำรมำก่อน และเปิดบัญชีภำยใน

วันที่ 29 เมษำยน – 31 พฤษภำคม 2566  

2. จ ำนวนเงินเปิดบัญชีข้ันต ่ำ 100,000.- บำท กำรฝำกครั้งต่อไปจะต้องฝำกจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 

100,000.- บำทต่อรำยกำร และยอดเงินฝำกในบัญชีสูงสุดต้องไม่เกิน 200,000,000 บำท  

3. ในกรณีที่ผู้ฝำกถอนเงินก่อนครบก ำหนด ผู้ฝำกจะต้องถอนเต็มจ ำนวนของยอดฝำกแต่ละรำยกำร 

ในกรณีที่บัญชีเงินฝำกมียอดเงินคงเหลือศูนย์บำทต่อเนื่องเป็นระยะเวลำ 12 เดือน หรือก ำหนดเวลำอื่น

ที่ธนำคำรก ำหนด หรือธนำคำรมีเหตุอันสมควรอื่นใด ธนำคำรมีสิทธิปิดบัญชีเงินฝำกของผู้ฝำกได้ภำยใน

ระยะเวลำที่ธนำคำรก ำหนด ทั้งนี้ ธนำคำรจะแจ้งให้ผู้ฝำกทรำบล่วงหน้ำก่อนด ำเนินกำรปิดบัญชี 

14 เดือน 

1. ธนำคำรสงวนสิทธ์ิในกำรเปิดบัญชีใหม่และรับฝำกเงินประเภทนี้เฉพำะประเภทลูกค้ำบุคคลธรรมดำ  

2. ส ำหรับกำรฝำกครั้งต่อไปจะต้องฝำกจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 500,000 บำทต่อรำยกำรและยอดเงินฝำก

ในบัญชีสูงสุดต้องไม่เกิน 300,000,000 บำท  

3. ในกรณีที่ผู้ฝำกถอนเงินก่อนครบก ำหนด ผู้ฝำกจะต้องถอนเต็มจ ำนวนของยอดฝำกแต่ละรำยกำร 

ในกรณีที่บัญชีเงินฝำกมียอดเงินคงเหลือศูนย์บำทต่อเนื่องเป็นระยะเวลำ 12 เดือน หรือก ำหนดเวลำอื่นที่

ธนำคำรก ำหนด หรือธนำคำรมีเหตุอันสมควรอื่นใด ธนำคำรมีสิทธิปิดบัญชีเงินฝำกของผู้ฝำกได้ภำยใน

ระยะเวลำที่ธนำคำรก ำหนด ทั้งนี้ ธนำคำรจะแจ้งให้ผู้ฝำกทรำบล่วงหน้ำก่อนด ำเนินกำรปิดบัญชี 

2.00% 

18 เดือน 

500,000 บำท 

1.90% 

- ระยะเวลำฝำกเงินไม่ถงึ 3 เดือน ธนำคำรจะไม่จ่ำยดอกเบี้ย  

- ระยะเวลำฝำกต้ังแต่ 3 เดือนข้ึนไป ธนำคำรจะจ่ำยดอกเบี้ยในอัตรำดอกเบี้ยออม

ทรัพย์ท่ัวไป ณ วันฝำก 

ปรับปรุงเอกสำรล่ำสุด ณ วันที่ 17 พฤษภำคม 2566 

ไม่มีค่ำบริกำร ไม่มีค่ำบริกำร 

100,000 บำท 

จ่ำยดอกเบี้ยรำยเดือน จ่ำยดอกเบี้ยรำยเดือน 

- ระยะเวลำฝำกเงินไม่ถงึ 3 เดือน ธนำคำรจะไม่จ่ำยดอกเบี้ย  

- ระยะเวลำฝำกต้ังแต่ 3 เดือนข้ึนไป ธนำคำรจะจ่ำยดอกเบี้ยในอัตรำดอกเบี้ย

ออมทรัพย์ท่ัวไป ณ วันฝำก 



 

Internal Use 

 

1.75% 1.20% ทุกจ ำนวนเงินฝำก 1.35% 

3 

1.60% 

6 

ทุกจ ำนวนเงินฝำก 

12 

เมื่อครบก ำหนดฝำกเงิน ธนำคำรจะตอ่อำยบุญัชีโดยอตัโนมตัิ เป็นเงินฝำกประจ ำ 12 เดือน

ซ่ึงผู้ฝำกจะได้รับดอกเบี้ยเทำ่กับอตัรำดอกเบี้ยเงินฝำกประจ ำ 12 เดือน ที่ธนำคำรประกำศ

ก ำหนดอยู่ ณ ขณะนั้น    

 

14 

เมื่อครบก ำหนดฝำกเงิน ธนำคำรจะตอ่อำยบุญัชีโดยอตัโนมตัติำมประเภทและระยะเวลำ

กำรฝำกเดิมซึ่งผู้ฝำกจะได้รับดอกเบีย้เท่ำกับอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกทีธ่นำคำรประกำศ

ก ำหนดอยู่ ณ ขณะนั้น    

 

18 

1. ให้บริกำรเฉพำะประเภทลูกค้ำบุคคลธรรมดำ สัญชำตไิทย อำยุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีบัตรประชำชนแบบ 

Smart Card 

2. ลูกค้ำจะต้องมี Email Address เพ่ือรับอีเมลแจ้งเตือน Notification และ E-Statement และต้องสมัครใช้บริกำร 

KKP e-Banking เพ่ือใช้ส ำหรับกำรเปดิบัญชีและท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน 

3. จ ำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต ่ำ 5,000 บำท กำรฝำกครั้งต่อไปจะต้องฝำกจ ำนวนไมน่้อยกว่ำ 5,000 บำทต่อรำยกำรและ

ยอดเงินฝำกในบัญชีสูงสุดตอ้งไม่เกิน 200,000,000 บำท ตอ่ 1 ระยะเวลำฝำก 

4. ในกรณทีี่ผู้ฝำกถอนเงินก่อนครบก ำหนด ผู้ฝำกจะต้องถอนเตม็จ ำนวนของยอดฝำกแตล่ะรำยกำร 

5. ไม่สำมำรถใช้เปน็หลักประกันกำรช ำระหนี ้ไมส่ำมำรถน ำไปใช้กับบัตรอิเล็กทรอนกิส์ และบริกำรหักบัญชีเงินฝำก

อัตโนมัติได ้

ในกรณทีี่บัญชีเงินฝำกมียอดเงินคงเหลือศูนย์บำทต่อเนื่องเป็นระยะเวลำ 12 เดือน หรือก ำหนดเวลำอื่นที่ธนำคำร

ก ำหนด หรือธนำคำรมีเหตุอนัสมควรอืน่ใด ธนำคำรมีสิทธิปิดบัญชีเงินฝำกของผู้ฝำกได้ภำยในระยะเวลำที่ธนำคำร

ก ำหนด ทั้งนี้ ธนำคำรจะแจ้งให้ผู้ฝำกทรำบล่วงหน้ำก่อนด ำเนนิกำรปิดบัญชี 

1. ให้บริกำรเฉพำะประเภทลูกค้ำบุคคลธรรมดำ สัญชำตไิทย อำยุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึน้ไป และมีบัตรประชำชนแบบ 

Smart Card 

2. ลูกค้ำจะต้องมี Email Address เพ่ือรับอีเมลแจ้งเตือน Notification และ E-Statement และต้องสมัครใช้

บริกำร KKP e-Banking เพ่ือใช้ส ำหรับกำรเปดิบัญชีและท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน 

3. จ ำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต ่ำ 5,000 บำท กำรฝำกครั้งต่อไปจะต้องฝำกจ ำนวนไมน่้อยกว่ำ 5,000 บำทต่อรำยกำร

และยอดเงินฝำกในบัญชีสูงสุดต้องไม่เกนิ 200,000,000 บำท ต่อ 1 ระยะเวลำฝำก 

4. ในกรณทีี่ผู้ฝำกถอนเงินก่อนครบก ำหนด ผู้ฝำกจะต้องถอนเตม็จ ำนวนของยอดฝำกแตล่ะรำยกำร 

5. ไม่สำมำรถใช้เปน็หลักประกันกำรช ำระหนี ้ไมส่ำมำรถน ำไปใช้กับบัตรอิเล็กทรอนกิส์ และบริกำรหักบัญชีเงินฝำก

อัตโนมัติได ้

ในกรณทีี่บัญชีเงินฝำกมียอดเงินคงเหลือศูนย์บำทต่อเนื่องเป็นระยะเวลำ 12 เดือน หรือก ำหนดเวลำอื่นที่ธนำคำร

ก ำหนด หรือธนำคำรมีเหตุอนัสมควรอืน่ใด ธนำคำรมีสิทธิปิดบัญชีเงินฝำกของผู้ฝำกได้ภำยในระยะเวลำที่ธนำคำร

ก ำหนด ทั้งนี้ ธนำคำรจะแจ้งให้ผู้ฝำกทรำบล่วงหน้ำก่อนด ำเนนิกำรปิดบัญชี 

ปรับปรุงเอกสำรล่ำสุด ณ วันที่ 17 พฤษภำคม 2566 

2.05% 

จ่ำยดอกเบี้ยเมื่อครบก ำหนด 

- ระยะเวลำฝำกเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนำคำรจะไม่จำ่ยดอกเบีย้  

- ระยะเวลำฝำกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนำคำรจะจ่ำยดอกเบี้ยในอตัรำดอกเบีย้ออมทรัพย์

ทั่วไป ณ วันฝำก 

- ระยะเวลำฝำกเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนำคำรจะไม่จำ่ยดอกเบีย้  

- ระยะเวลำฝำกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนำคำรจะจ่ำยดอกเบี้ยในอตัรำดอกเบีย้ออมทรัพย์

ทั่วไป ณ วันฝำก 
ไม่มีค่ำบริกำร ไม่มีค่ำบริกำร 

3 เดือน / 6 เดือน / 12 เดือน  

 

14 เดือน / 18 เดือน  

 

จ่ำยดอกเบี้ยเมื่อครบก ำหนด 

5,000 บำท 5,000 บำท 


