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ปรับปรุงเอกสารล่าสดุ ณ วนัที่ 29 เมษายน 2566 

Sales sheet Term & Condition Product Catalog 

ชือ่ผลติภณัฑ ์    บัญชเีงนิฝากประจ า 3, 4 , 6 , 9 ,12 ,18 , 24 , 36  และ 48  เดอืน 

ประเภทผลติภณัฑ ์   เงนิฝากประจ าแบบมสีมดุคู่ฝาก 

ระยะเวลาฝาก    ระยะเวลาฝาก 3, 4 , 6 , 9 ,12 ,18 , 24 , 36  และ 48  เดอืน 

จ านวนเงนิเปิดบญัชขี ัน้ต า่และสูงสุด เปิดบัญชขีัน้ต ่า 5,000 บาท ยกเวน้ เงนิฝากประจ า 4 เดอืนเปิดบัญช ี

ขัน้ต ่า 100,000 บาท โดยไมจ่ ากัดจ านวนเงนิฝากสงูสดุ 

 
อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี ขอ้มลูอัตราดอกเบีย้ล่าสดุสามารถศกึษาเพิม่เตมิไดท้ี ่https://bank.kkpfg.com 

 

ตารางอตัราดอกเบีย้   

ประเภทลูกคา้(1) บุคคลธรรมดา  

วงเงนิฝาก 
ระยะเวลาฝาก (เดอืน)/อัตราดอกเบีย้(ตอ่ปี) 

3 4 6 9 12 18 24 36 48 
ไมเ่กนิ 100 ลบ. 1.15% 1.20% 1.30% 1.35%  1.55% 1.70% 1.80% 2.00%  2.15% 

มากกวา่ 100 ลบ.ขึน้ไป 1.00% 1.05% 1.15% 1.20% 1.40% 1.55% 1.65% 1.85% 2.00% 

ประเภทลูกคา้(2) นติบิคุคลท ัว่ไป และ(3) นติบิคุคลทีไ่มแ่สวงหาก าไร  

วงเงนิฝาก 
ระยะเวลาฝาก (เดอืน) /อัตราดอกเบีย้(ตอ่ปี) 

3 6 9 12 18 24 36 48 
ไมเ่กนิ 100 ลบ. 1.0% 1.15% 1.20% 1.40%  1.50% 1.55% 1.60% 1.70% 

มากกวา่ 100 ลบ.ขึน้ไป 0.85%  1.0% 1.05% 1.25% 1.35% 1.40% 1.45% 1.55% 

ประเภทลูกคา้(4) นติบิคุคลพเิศษ,(5) กองทุน,(6) สถาบนัโรงรบัจ าน า,(7) สหกรณ์ออมทรพัย ์/ สหกรณ์เครดติยู
เนีย่น  

วงเงนิฝาก 
ระยะเวลาฝาก (เดอืน) /อัตราดอกเบีย้(ตอ่ปี) 

3 6 9 12 18 24 36 48 
ไมเ่กนิ 100 ลบ. 0.70% 0.80%  0.80% 0.80% 0.85% 0.85% 0.85% 0.85% 

มากกวา่ 100 ลบ.ขึน้ไป 0.70% 0.80% 0.80%  0.80% 0.85% 0.85% 0.85% 0.85% 

ระยะเวลาจา่ยดอกเบีย้    

ระยะเวลาฝากเงนิตัง้แต ่12 เดอืนขึน้ไป ผูฝ้ากสามารถเลอืกรับดอกเบีย้เป็นราย 6 เดอืน หรอืรับดอกเบีย้เมือ่ครบ
ก าหนดการฝากของแตล่ะประเภทการฝาก  โดยดอกเบีย้ทีไ่ดร้ับจะถกูหักภาษี ณ ทีจ่่ายตามที่กรมสรรพากรก าหนด  

เงือ่นไขหลกั     
▪ ใหบ้รกิารประเภทลกูคา้ (1) บุคคลธรรมดา (2) นติบิคุคลท่ัวไป (3) นติบิุคคลทีไ่ม่แสวงหาก าไร (4) นติบิคุคลพเิศษ 

(5) กองทนุ (6) สถานโรงรับจ าน า (7) สหกรณ์ออมทรัพย ์(8) สหกรณ์เครดติยเูนี่ยน ยกเวน้ เงนิฝากประจ า 4 เดอืน 
ใหบ้รกิารเฉพาะประเภทลกูคา้ (1) บคุคลธรรมดา เท่านัน้ 

▪ ลกูคา้จะตอ้งมบัีญชเีงนิฝากออมทรัพยห์รอืบัญชกีระแสรายวันของธนาคารเพือ่รับโอนดอกเบีย้ทีเ่กดิขึน้ 

เงือ่นไขการฝาก/ถอน/โอน สทิธปิระโยชนแ์ละเงือ่นไขอืน่ 
▪ จ านวนเงนิเปิดบัญชขีัน้ต ่า 5,000 บาท การฝากครัง้ต่อไปจะตอ้งฝากจ านวนไมน่อ้ยกวา่ 5,000 บาทต่อรายการ ส าหรับ

ทกุประเภทเงนิฝาก ยกเวน้ เงนิฝากประจ า 4 เดอืน จ านวนเงนิเปิดบัญชขีัน้ต ่า 100,000 บาท ส าหรับการฝากครัง้ตอ่ไป
จะตอ้งฝากจ านวนไมน่อ้ยกวา่ 100,000 บาทต่อรายการ   

▪ กรณีถอนเงนิกอ่นครบก าหนด จะตอ้งถอนเต็มจ านวนของยอดฝากแตล่ะรายการ   
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อตัราดอกเบีย้กรณีผดิเงือ่นไขการฝาก 

▪  กรณีถอนเงนิกอ่นครบก าหนด  
- ระยะเวลาฝากไมถ่งึ 3 เดอืนนับจากวันทีฝ่าก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบีย้ 

- ระยะเวลาฝากตัง้แต่ 3 เดอืนขึน้ไปนับจากวันทีฝ่าก แต่ยังไมถ่งึวันครบก าหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ 
   ในอัตราดอกเบีย้ออมทรัพยท่ั์วไป ณ วันทีฝ่าก  

คา่รกัษาบญัช ี
▪  ไมม่คีา่บรกิาร 

 

การตอ่อายบุญัช ีเมือ่ครบก าหนดระยะเวลาการฝาก 

หากผูฝ้ากมไิดถ้อนเงนิฝากรายการนัน้ ๆ ใหถ้อืวา่ผูฝ้ากประสงคจ์ะฝากเงนิรายการนัน้กับธนาคารตอ่ไป โดยธนาคารจะ

ท าการฝากเงนิรายการดังกลา่วเขา้บัญชเีงนิฝากประจ าและระยะเวลาการฝากเดมิ ซึง่ผูฝ้ากจะไดร้ับดอกเบีย้เทา่กับ

อัตราดอกเบีย้เงนิฝากทีธ่นาคารประกาศก าหนดอยู ่ณ ขณะนัน้     

ชอ่งทางในการตดิตอ่ธนาคาร/ชอ่งทางการรอ้งเรยีน 

▪ ศนูยบ์รกิารลูกคา้ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555 หรอื https://bank.kkpfg.com 

▪ ธนาคารเกยีรตนิาคนิภัทรทุกสาขา 

ขอ้ควรระวงั 

▪ ในกรณีทีบั่ญชเีงนิฝากมยีอดเงนิคงเหลอืศนูยบ์าทต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดอืน หรอืก าหนดเวลาอืน่ทีธ่นาคาร
ก าหนด หรอืธนาคารมเีหตุอันสมควรอืน่ใด ธนาคารมสีทิธปิิดบัญชเีงนิฝากของผูฝ้ากไดภ้ายในระยะเวลาทีธ่นาคาร 

ก าหนด ทัง้นี้ ธนาคารจะแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบลว่งหนา้กอ่นด าเนนิการปิดบัญช ี
▪ หากมขีอ้สงสยัโปรดสอบถามเพิม่เตมิทีพ่นักงานธนาคารทันท ี

การแจง้เปลีย่นแปลงเงือ่นไขการใหบ้รกิารหรอืการแจง้เตอืนทีส่ าคญัตา่ง ๆ 

▪ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขผลติภัณฑห์รอืการใหบ้รกิารทีม่ผีลกระทบต่อการใชบ้รกิารของลกูคา้ ธนาคารจะมี

การสือ่สารหรอืแจง้ขอ้มูลอันเป็นสาระส าคัญของการเปลีย่นแปลง ใหลู้กคา้ทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน  

▪ บัญชเีงนิฝากนี้ไดร้ับความคุม้ครองจากสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก ตามจ านวนทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย  โดยในปัจจุบัน คอื 

จ านวนไมเ่กนิ 1 ลา้นบาท   ส าหรับเงนิฝากสว่นทีเ่กนิกว่าความคุม้ครอง ทา่นอาจจะไดร้ับคนืไมเ่ต็มจ านวนโดยตอ้ง
เฉลีย่ตามสัดสว่นหลังจากทีม่กีารช าระบัญชทีรัพยส์นิของธนาคาร 

 
“การใหบ้รกิารนอกสถานทีเ่ป็นการสว่นตัว ธนาคารไมม่นีโยบายรับเงนิสดหรอืโอนเงนิเขา้บัญชสีว่นตัวของพนักงานในการท า

ธรุกรรม หากพบการกระท านี้ กรุณาแจง้ KKP Contact Center 02 165 5555” 

 

 

https://bank.kkpfg.com/

