
 

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 
ตารางที่ 3 ข้อมูลอัตราค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบัญชีเงินฝาก เงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ ยืม ค่าบริการอื่น ๆ และเบีย้ปรับ 

เร่ิมใช้ตัง้แต่วันที่ 31 สิงหาคม 2565 

 
 

ก. ค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบัญชีเงินฝาก อัตราค่าบริการ  (บาท) หมายเหตุ 

1. ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก 
1.1 กรณีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตัง้แต่ 12 เดือนขึน้ไป และมียอดเงิน

คงเหลือในบัญชีต ่ากว่า 1,000 บาท 

  

- บญัชีออมทรัพย์ทัว่ไป/ KKP Saving Plus/ KKP Saving Plus 2 50 บาท / บญัชี / เดือน  
KKP Max Saving/ KKP Smart Saving/ KKP Smart Bonus   
KKP Smart Invest   
- บญัชีออมทรัพย์ KKP Smart Gain / KKP Smart Million/ KKP Smart 
Triple 

ไม่มีค่าบริการ  

- บญัชีออมทรัพย์ KKP Cooperative Savings 
- บญัชีออมทรัพย์ KKP Financial Plus 
- บญัชีเงินฝากพืน้ฐาน 
- บญัชีออมทรัพย์ KKP Smart Corporate 
- บญัชีออมทรัพย์ KKP Smart Growth 
- บญัชีออมทรัพย์ KKP Start Saving 
- บญัชีออมทรัพย์ KKP Savvy 
- บญัชีกระแสรายวนัทุกประเภท 

50 บาท / บญัชี / เดือน 
50 บาท / บญัชี / เดือน 

ไม่มีค่าบริการ 
50 บาท / บญัชี / เดือน 
50 บาท / บญัชี / เดือน 
50 บาท / บญัชี / เดือน 
50 บาท / บญัชี / เดือน 

ไม่มีค่าบริการ 

 
 
  

1.2 กรณีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตัง้แต่ 12 เดือนขึน้ไป และมียอดเงิน
คงเหลือในบัญชีต ่ากว่า 10,000 บาท 

  

- บญัชี KKP Investor Saving/ KKP Investor Saving Plus 
      1.3 กรณีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตัง้แต่ 24 เดือนขึน้ไป และมียอดเงิน  
            คงเหลือในบัญชีต ่ากว่า 1,000 บาท 

- บญัชีออมทรัพย์ Dime! Save  

50 บาท / บญัชี / เดือน 
 

        
        50 บาท / บญัชี / เดือน 

 

      1.4 กรณีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตัง้แต่ 60 เดือนขึน้ไป และมียอดเงิน 
            คงเหลือในบัญชีต ่ากว่า 1,000 บาท 
               - บญัชีออมทรัพย์ KKP Smart Settlement 
        1.5 บัญชีเงินฝากประจ าทุกประเภท 

 

ไม่มีค่าบริการ 

ไม่มีค่าบริการ 

 

 

2. บัญชีออมทรัพย์ KKP Smart Gain   
- การถอนเงินสด หรือโอนเงินไปยงับญัชีอื่นท่ีไม่ใช่บญัชีออมทรัพย์ KKP 

Smart Gain จ านวนเงินส่วนท่ีเกิน  20,000 บาท/เดือน 
ร้อยละ 0.05 ของจ านวนเงินท่ี
ถอนหรือโอนส่วนท่ีเกิน 20,000 
บาทขึน้ไป (ขัน้ต ่า 50 บาท) 

 

- การปิดบญัชีโดยขอถอนเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ เพื่อน าเงินไปฝาก
ยงับญัชีอื่นท่ีไม่ใช่บญัชีออมทรัพย์ KKP Smart Gain ก่อนระยะเวลา 2 ปี นบัตัง้แต่
วนัเปิดบญัชี 

ร้อยละ 0.05 ของจ านวนเงินท่ีถอน
ปิดบญัชี (ขัน้ต ่า 50 บาท) 

 
 

 
3. การปิดบัญชีออมทรัพย์ทุกประเภท ภายใน 30 วัน นับตัง้แต่วันเปิดบัญชี 50 บาท / บญัชี ยกเว้นการเก็บค่าบริการนี ้

ส าหรับบญัชีเงินฝากพืน้ฐาน 
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4. การฝาก-ถอน บัญชีออมทรัพย์ ข้ามเขตส านักหักบัญชี ไม่มีค่าบริการ  
5.   การฝาก บัญชีกระแสรายวัน ข้ามเขตส านักหักบัญชี ไม่มีค่าบริการ  

หมายเหต ุ: อตัราค่าบริการข้างต้นเป็นอตัราค่าบริการสุทธิแล้ว  ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและค่าบริการข้างต้นตามความเหมาะสม  โดย
ธนาคารจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าตามหลกัเกณฑ์ที่ ธปท. ก าหนดใน  https://bank.kkpfg.com   

 

 ผู้มีอ านาจลงนาม.................................................. 
(นายฟิลิป เชียง ชอง แทน) 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 
ประกาศ ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2565 
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