
เง�นฝากไม�เคลื่อนไหว

0.00% 0.10% - 0.40%

กระแสรายวัน กระแสรายวันเพ��มค�า

สมุดคู�ฝาก

อัตราดอกเบี้ย (% ต�อป�)

จ�ายดอกเบี้ย

ประเภทบัญชีเง�นฝากกระแสรายวัน

สิทธิพ�เศษ

ไม�มีสมุดคู�ฝาก ธนาคารส�งใบแจ�งรายการเดินบัญชี (Statement) ทุกสิ�นเดือน

กรณีไม�มีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีติดต�อกันตั้งแต� 1 ป�ข�้นไป (ใช�หลักเกณฑ� 1 ป� มี 365 วนั) ธนาคารจะทำการส�งจดหมายแจ�งบัญชีไม�เคลื่อนไหว เพ�่อให�ผู�ฝากทำการติดต�อธนาคาร

ใช�วงเง�นเกิน O/D ได�

ดอกเบี้ยที่ได�รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ�าย ตามอัตราที่สรรพากรกำหนด

10,000 บาท

• ข�อมูลตามประกาศอัตราดอกเบี้ย (ครั้งที่ 1/2564) เร��มใช�ตั้งแต�วันที่ 2 มกราคม 2564 • รายละเอียดเป�นไปตามหลักเกณฑ�และเง�่อนไขที่ธนาคารกำหนด • อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได�ตามประกาศธนาคาร
“การจ�างเป�ดบัญชี และการซื้อขายบัญชี มีโทษตามกฏหมาย” 

จำนวนเง�นเป�ดบัญชีข้ันต่ำ

รายละเอียดอัตราดอกเบีย้
(ต�อป�) 

ไม�จ�ายดอกเบี้ย รายเดือนทุกสิ�นเดือนทบต�น หลังหักภาษีเง�นได� ณ ที่จ�าย 

    • น�อยกว�า 50,000 บาท             =  0.10% ต�อป�
    • ตั้งแต� 50,000 บาท – 20 ลบ.   =  0.40% ต�อป�
    • มากกว�า 20 ลบ.                      =  0.10% ต�อป�

การคำนวณดอกเบี้ยแบบทั้งจำนวนตามระดับยอดเง�นฝากคงเหลือ ณ สิ�นวัน

ทุกยอดเง�นฝาก = 0.00% ต�อป�

ข�อควรระวัง

– 

– 

เน�นคล�องตัวทางธุรกิจ ใช�เช็คเบิกถอน หร�อสั่งจ�ายจากบัญชี

Call center

ประเภทบัญชี
เง�นฝากกระเเสรายวัน



รายละเอียดอัตราดอกเบ้ีย 

0.50% 0.50% 0.50% - 0.70% ต�อป�

• ไม�มีค�าธรรมเนียมกรณีป�ดบัญชีภายใน  1 เดือน
• ไม�มีค�าธรรมเนียมทำธุรกรรมข�ามเขต / ต�างธนาคาร
• สามารถใช�ร�วมกับบัตร ATM ได� โดยไม�คิด
  ค�าธรรมเนียมแรกเข�า / ค�าธรรมเนียมรายป� / 
  ค�าธรรมเนียมออกบัตรใหม�กรณีบัตรหมดอายุ
• ไม�มีค�ารักษาบัญชีเง�นฝาก จนกว�าบัญชีเง�นฝาก
   พ�น้ฐานจะถูกปรับสถานะเป�นบัญชีเง�นฝากออมทรัพย�
   ทั่วไปของธนาคาร

สิทธิพ�เศษ

บัญชีเง�นฝากพ�้นฐาน (Basic Banking Account) 
ฟร�ค�าธรรมเนียม กับกลุ�มสวัสดิการแห�งรัฐ

ออมทรัพย�
คล�องตัวสูงดอกเบ้ียไม�สูง

Plus Hi
คล�องตัวดอกเบี้ยสูง

 

ออมทรัพย�เพ��มค�าพ�เศษ
คล�องตัวและเก็บออมดอกเบี้ยสูง

0.50% - 0.82% ต�อป� (เฉลี่ย)

0 บาท

ฟร�

500 บาท 5,000 บาท 5,000 บาท 100,000 บาท

ทุกยอดเง�นฝาก = 0.50% ต�อป� ทุกยอดเง�นฝาก 
= 0.50% ต�อป�

0.50% - 1.25% ต�อป�

• น�อยกว�า 5,000 บาท       =  0.50% ต�อป�
• ตั้งแต� 5,000 ถึง 10 ลบ.   =  0.70% ต�อป�
• มากกว�า 10 ลบ. ข�้นไป     =  0.50% ต�อป� 
  การคำนวณดอกเบี้ยแบบทั้งจำนวนตาม
  ระดับยอดเง�นฝากคงเหลือ ณ สิ�นวัน

• น�อยกว�า  10 ลบ.           =  0.70% ต�อป�
• ส�วนที่เกิน 10-50 ลบ.    =  0.85% ต�อป� 
   (เฉลี่ย 0.70% - 0.82%)
• ส�วนที่เกิน 50 ลบ.           =  0.50% ต�อป�
   (เฉลี่ย 0.82% - 0.50%)
  การคำนวณดอกเบี้ยแบบก�าวหน�าตาม
  ระดับยอดเง�นฝากคงเหลือ ณ สิ�นวัน

50 บาท ต�อเดือน เมื่อไม�เคลื่อนไหวติดต�อกันตั้งแต� 1 ป�ข�้นไป (ใช�หลักเกณฑ� 1 ป� มี 365 วัน) และยอดเง�น < 500 บาท

สำหรับกลุ�มผู�ที่ถือบัตรสวัสดิการ
แห�งรัฐ และกลุ�มผู�สูงอายุ

ผู�ฝาก 1 รายสามารถเป�ดได� 1 บัญชีเท�านั้น ผู�ฝาก 1 รายสามารถเป�ดได� 1 บัญชีเท�านั้น 

• ทำธุรกรรมข�ามเขต / ต�างธนาคาร มีค�าธรรมเนียมตามประกาศ  
• ป�ดบัญชีภายใน 1 เดือน นับจากวันที่เป�ดบัญชีมีค�าธรรมเนียม 100 บาทต�อบัญชี

• น�อยกว�า 100,000 บาท     =  0.50% ต�อป� 
  (ทั้งจำนวน)
• ตั้งแต� 100,000 –10 ลบ.    =  1.25% ต�อป� 
  (ทั้งจำนวน)
• ส�วนท่ีเกิน 10 ลบ. ข�้นไป     =   0.60% ต�อป� (ก�าวหน�า)
   การคำนวณดอกเบี้ยแบบทั้งจำนวนและก�าวหน�า
   ตามระดับยอดเง�นฝากคงเหลือ ณ สิ�นวัน 

Plus Account One
คล�องตัวสูงดอกเบี้ยปานกลาง

- 

จ�ายดอกเบี้ย

จำนวนเง�นเป�ดบัญชีข้ันต่ำ

เง�่อนไขหลัก

ข�อควรระวัง

ค�ารักษาบัญชี

อัตราดอกเบ้ีย (% ต�อป�)

• ข�อมูลตามประกาศอัตราดอกเบี้ย (ครั้งที่ 1/2564) เร��มใช�ตั้งแต�วันที่ 2 มกราคม 2564 • รายละเอียดเป�นไปตามหลักเกณฑ�และเง�่อนไขที่ธนาคารกำหนด • อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได�ตามประกาศธนาคาร
“การจ�างเป�ดบัญชี และการซื้อขายบัญชี มีโทษตามกฎหมาย” 

- - 

- 

ประเภทบัญชีเง�นฝากออมทรัพย�

ป�ละ 2 ครั้ง
ทุกวันท่ี  25 ของเดือน มิ.ย. และธ.ค.

ป�ละ 2 ครั้ง
ทุกวันที่ 25 ของเดือน มิ.ย. และธ.ค.

รายเดือน
ทุกวันที่ 25 ของเดือน

รายเดือน
ทุกวันที่ 25 ของเดือน

รายเดือน
ทุกวันที่ 25 ของเดือน

Call center

ประเภทบัญชี
เง�นฝากออมทรัพย�



ประเภทบัญชีเง�นฝากประจำ

• ข�อมูลตามประกาศอัตราดอกเบี้ย (ครั้งที่ 1/2564) เร��มใช�ตั้งแต�วันที่ 2 มกราคม 2564 • รายละเอียดเป�นไปตามหลักเกณฑ�และเง�่อนไขที่ธนาคารกำหนด • อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได�ตามประกาศธนาคาร
“การจ�างเป�ดบัญชี และการซื้อขายบัญชี มีโทษตามกฎหมาย” 

1,000 บาท และสูงสุดตามที่ธนาคารกำหนด

• <3 เดือน : ไม�จ�ายดอกเบ้ีย
• ≥3 เดือน : จ�ายดอกเบ้ียตามระยะเวลาท่ีฝากจร�ง ในอัตราดอกเบ้ียออมทรัพย�ท่ัวไป ณ วันท่ีเป�ดบัญชี (หลังหักภาษี ณ ท่ีจ�าย)

ไม�เคล่ือนไหวรายการทางบัญชีติดต�อกันต้ังแต� 3 ป�ข�น้ไป (ใช�หลักเกณฑ� 1 ป� มี 365 วัน) ธนาคารจะทำการส�งจดหมายแจ�งบัญชีไม�เคล่ือนไหว
เพ�อ่ให�ผู�ฝากทราบและติดต�อธนาคาร

ฝากประจำ (6 เดือน) ฝากประจำ (9 เดือน) ฝากประจำ (12 เดือน) ฝากประจำ (18 เดือน) ฝากประจำ (24 เดือน) ฝากประจำ (36 เดือน)

 ต�ออายุบัญชีโดยอัตโนมัติ ในระยะเวลาฝากเดิม

กรณีท่ีรับดอกเบ้ียรายเดือน ไม�สามารถถอนบางส�วนได� หากถอนบางส�วนต�องถอนท้ังจำนวนในแต�ละรายการ 

1.10% 1.30% 1.50% 1.30% 1.30%1.45%

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
สำหรับดอกเบี้ยจ�าย ธนาคารจะหักภาษี ณ ที่จ�าย (ตั้งแต�บาทแรก) ตามประเภทของผู�ฝาก

  เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หร�อเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
สำหรับดอกเบี้ยจ�าย ธนาคารจะหักภาษี ณ ที่จ�าย (ตั้งแต�บาทแรก) ตามประเภทของผู�ฝาก

การทำธุรกรรมข�ามเขต จะมีค�าธรรมเนียมตามประกาศธนาคาร

จ�ายดอกเบี้ย

จำนวนเง�นเป�ดบัญชีข้ันต่ำ

เง�่อนไขการฝาก

อัตราดอกเบี้ย (% ต�อป�)

อัตราดอกเบี้ย
กรณีผิดเง�่อนไขการฝาก

(ถอนก�อนครบกำหนด)

เง�นฝากไม�เคลื่อนไหว

ข�อควรระวัง

การต�ออายุบัญชีเมื่อครบ
กำหนดระยะเวลาการฝาก

รับดอกเบี้ยที่แน�นอน

Call center

ประเภทบัญชี
เง�นฝากประจำ



ประเภทบัญชีเง�นฝากประจำ

• ข�อมูลตามประกาศอัตราดอกเบี้ย (ครั้งที่ 1/2564) เร��มใช�ตั้งแต�วันที่ 2 มกราคม 2564 • รายละเอียดเป�นไปตามหลักเกณฑ�และเง�่อนไขที่ธนาคารกำหนด • อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได�ตามประกาศธนาคาร
“การจ�างเป�ดบัญชี และการซื้อขายบัญชี มีโทษตามกฎหมาย” 

100,000 บาท สูงสุดต�อรายไม�เกิน 1,500,000 บาท

50 บาท ต�อเดือน สำหรับบัญชีที่ถูกโอนอัตโนมัติเป�นบัญชีเง�นฝากออมทรัพย� หากบัญชีไม�เคลื่อนไหวติดต�อกันตั้งเเต� 1 ป�ข�้นไป (ใช�หลักเกณฑ� 1 ป� มี 365 วนั) และยอดเง�น < 500 บาท 

 ฝากประจำทันใจ (12 เดือน) รับดอกเบี้ยสูงทันใจ ทันที ณ วันที่ฝาก

เมื่อครบกำหนดและผู�ฝากไม�มาติดต�อที่สาขาที่เป�ดบัญชีภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันที่เง�นฝากครบกำหนดบัญชีจะถูกโอนอัตโนมัติเป�นบัญชีเง�นฝากออมทรัพย�ทั้งจำนวน 
และอัตราดอกเบี้ยเป�นไปตามประกาศของธนาคาร

• บัญชีเง�นฝากประจำที่มีกำหนดระยะเวลาการฝาก 12 เดือน 
• ประเภทผู�ฝากเง�นบุคคลธรรมดาเท�านั้น ( ไม�รับเป�ดบัญชีร�วม, บัญชี “และ”, บัญชี “หร�อ”) 
• ธนาคารจ�ายดอกเบี้ยทันทีเมื่อฝากด�วยเง�นสด ณ วันที่เป�ดบัญชี หร�อฝากต�อและหักภาษี ณ ที่จ�าย (ตั้งแต�บาทแรก) ตามเง�่อนไขของจำนวนเง�นฝากและระยะเวลาการฝากที่ธนาคารกำหนด โดยผู�ฝากจะได�รับ
  อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ
•  ผู�ฝากสามารถอนเง�นฝากส�วนเกินได�ทั้งจำนวนแต�ไม�สามารถถอนเง�นฝากบางส�วนของเง�นต�นที่รับดอกเบี้ย ณ วันฝาก (เง�นต�นครั้งแรกที่เป�ดบัญชี หร�อฝากต�อ) หากถอนบางส�วนจนทำให�เง�นต�นลดลงต่ำกว�า
  จำนวนเง�น เป�ดบัญชี หร�อฝากต�อ ต�องป�ดบัญชีเท�านั้น 
 

   1.50%          
  สำหรับยอดเง�นฝากส�วนที่เกินจากจำนวนเง�นที่เป�ดบัญชี หร�อฝากต�อ ได�รับอัตราดอกเบี้ยเท�ากับออมทรัพย� 0.50% ต�อป� (หักภาษี ณ ที่จ�าย)

ณ วันฝากกรณีฝากด�วยเง�นสด สำหรับดอกเบี้ยจ�าย ธนาคารจะหักภาษี ณ ที่จ�าย (ตั้งแต�บาทแรก)

การทำธุรกรรมข�ามเขต จะมีค�าธรรมเนียมตามประกาศธนาคาร

จ�ายดอกเบี้ย

จำนวนเง�นเป�ดบัญชีข้ันต่ำ

เง�่อนไขการฝาก

อัตราดอกเบี้ย (% ต�อป�)

อัตราดอกเบี้ย
กรณีผิดเง�่อนไขการฝาก

(ถอนก�อนครบกำหนด)

ข�อควรระวัง

การต�ออายุบัญชีเมื่อครบ
กำหนดระยะเวลาการฝาก

ค�ารักษาบัญชี 

Call center

ประเภทบัญชี
เง�นฝากประจำ

• การถอนเง�นต�น หร�อป�ดบัญชี ก�อนครบกำหนดระยะเวลาการฝากหร�อไม�ปฏิบัติตามเง�่อนไขของบัญชีเง�นฝากประจำทันใจ ธนาคารจะจ�ายดอกเบี้ยให�ในอัตราดอกเบี้ยเง�นฝากออมทรัพย� ตามประกาศของธนาคาร 
   ณ วันที่ผิดเง�่อนไข (หลังหักภาษี ณ ที่จ�าย) ตามระยะเวลาที่ฝากเง�นนั้น 
• สำหรับดอกเบี้ยที ่ธนาคารจ�ายเกินไป (รวมภาษีท ี่หัก ณ ที่จ�าย)  ธนาคารจะหักคืนจากเง�น ต�นที่ฝากไว�กับธนาคาร  ( โดยผ ู�ฝาก สามารถขอคืนภาษี หัก ณ ที่จ�ายดังกล�าวจากสรรพากร)



ประเภทบัญชีเง�นฝากประจำพ�เศษ

3.00% 1.90% 1.20%

ต�ออายุบัญชีโดยอัตโนมัติ ในระยะเวลาฝากเดิม
และรับดอกเบี้ยเท�ากับฝากประจำ 3 เดือน ตามประกาศในขณะนั้น

ต�ออายุบัญชีโดยอัตโนมัติ ในระยะเวลาฝากเดิม
และรับดอกเบี้ยเท�ากับฝากประจำ 9 เดือน ตามประกาศในขณะนั้น

ต�ออายุบัญชีโดยอัตโนมัติ ในระยะเวลาฝากเดิม
และรับดอกเบี้ยเท�ากับฝากประจำ 6 เดือน ตามประกาศในขณะนั้น

1,000 บาท และสูงสุดไม�เกิน 2 เท�าของทุนประกัน 
หร�อเบี้ยประกันที่ซื้อ (แล�วแต�แบบประกัน)

1,000 บาท และสูงสุดไม�เกิน 600,000 บาท1,000 บาท และสูงสุดไม�เกินเบี้ยประกันที่ซื้อ

• <3 เดือน : ไม�จ�ายดอกเบี้ย  
• ≥3 เดือน : จ�ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจร�งในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย�ทั่วไป ณ วันที่เป�ดบัญชี (หลักหักภาษี ณ ที่จ�าย)

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก สำหรับดอกเบี้ยจ�าย ธนาคารจะหักภาษี ณ ที่จ�าย (ตั้งเเต�บาทเเรก) ตามประเภทของผู�ฝาก

ไม�เคลื่อนไหวรายการทางบัญชีติดต�อกันตั้งแต� 3 ป�ข�้นไป (ใช�หลักเกณฑ� 1 ป� มี 365 วนั) ธนาคารจะทำการส�งจดหมายแจ�งบัญชีไม�เคลื่อนไหวเพ�่อให�ผู�ฝากทราบและติดต�อธนาคาร

• สำหรับผู�ฝากเง�นบุคคลธรรมดา ที่ซื้อผลิตภัณฑ�ประกันชีว�ตตามที่ ธนาคาร
  กำหนดผ�านสาขาของธนาคาร โดยมีจำนวนทุนประกันหร�อเบี้ยประกันขั้นต่ำ
  100,000 บาท (แล�วแต�แบบประกัน) และนำหลักฐานสำเนาคำขอเอาประกันภัย
  หร�อสำเนาหน�ากรมธรรม�ประกันชีว�ต ดังกล�าวข�างต�นมาแสดงต�อธนาคาร
  ในวันที่เป�ดบัญชี 
• ระยะเวลาการใช�สิทธิ์เป�ดบัญชีเง�นฝากประจำพ�เศษ 9 เดือน นับตั้งแต�วันที่ซื้อ
  ประกันชีว�ตจนถึงสิ�นเดือนมกราคมของป�ถัดไป

• สำหรับผู�ฝากเง�นบุคคลธรรมดา ที่ซื้อผลิตภัณฑ�ประกันชีว�ตตามที่
   ธนาคารกำหนดผ�านสาขาของธนาคาร โดยนำหลักฐานสำเนาคำขอ
   เอาประกันภัยหร�อสำเนาหน�ากรมธรรม�ประกันชีว�ตดังกล�าวข�างต�น
   มาแสดงต�อธนาคารในวันที่เป�ดบัญชี 
• ระยะเวลาการใช�สิทธิ์เป�ดบัญชีเง�นฝากประจำพ�เศษ 4 เดือน นับตั้งแต�
   วันที่ซื้อประกันชีว�ตจนถึงสิ�นเดือนมกราคมของป�ถัดไป

• สำหรับผู�ฝากบุคคลธรรมดาที่มีชื่อบัญชีชื่อเดี่ยวกับบัญชีเง�นฝาก
  ปลอดภาษี (Tax Free) ที่ครบกำหนดและธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม�ให�
  เป�ดบัญชีร�วม และ/หร�อ 
• กำหนดรับฝากสูงสุดไม�เกิน 600,000 บาท และใช�สิทธิ์ฝากได� 1 ครั้ง
   ต�อราย

ฝากประจำพ�เศษ (9 เดือน)
รับดอกเบี้ยที่แน�นอน

ฝากประจำพ�เศษ (6 เดือน)ฝากประจำพ�เศษ (4 เดือน)

 • การทำธุรกรรมข�ามเขต จะมีค�าธรรมเนียมตามประกาศธนาคาร • กรณีกรมธรรม�ไม�ผ�านการพ�จารณา หร�อขอยกเลิกภายใน 15 วัน
   นับจากวันที่ได�รับกรมธรรม� หร�อ ผู�ฝากยกเลิกกรรมธรรม�ก�อนบัญชี
   เง�นฝากครบกำหนด ธนาคารดำเนินการปรับอัตราดอกเบี้ยเป�นอัตรา
   ดอกเบี้ยฝากประจำ 3 เดือน ตั้งแต�วันที่ฝากเง�นนั้น
 • การทำธุรกรรมข�ามเขต จะมีค�าธรรมเนียมตามประกาศธนาคาร

 • กรณีกรมธรรม�ไม�ผ�านการพ�จารณา หร�อขอยกเลิกภายใน 15 วัน นับจาก
    วันที่ได�รับกรมธรรม� หร�อ ผู�ฝากยกเลิกกรรมธรรม�ก�อนบัญชีเง�นฝากครบ
    กำหนด ธนาคารดำเนินการปรับอัตราดอกเบ้ียเป�นอัตราดอกเบ้ียฝากประจำ
    9 เดือน ตั้งแต�วันที่ฝากเง�นนั้น
 • การทำธุรกรรมข�ามเขต จะมีค�าธรรมเนียมตามประกาศธนาคาร

• ข�อมูลตามประกาศอัตราดอกเบี้ย (ครั้งที่ 1/2564) เร��มใช�ตั้งแต�วันที่ 2 มกราคม 2564 • รายละเอียดเป�นไปตามหลักเกณฑ�และเง�่อนไขที่ธนาคารกำหนด • อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได�ตามประกาศธนาคาร
“การจ�างเป�ดบัญชี และการซื้อขายบัญชี มีโทษตามกฎหมาย” 

จ�ายดอกเบี้ย

เง�่อนไขการฝาก

อัตราดอกเบี้ย (% ต�อป�)

การต�ออายุบัญชีเมื่อครบ
กำหนดระยะเวลาการฝาก

เง�นฝากไม�เคลื่อนไหว

ข�อควรระวัง

จำนวนเง�นเป�ดบัญชีข้ันต่ำ

อัตราดอกเบี้ย
กรณีผิดเง�่อนไขการฝาก

(ถอนก�อนครบกำหนด)

Call center

ประเภทบัญชี
เง�นฝากประจำพ�เศษ



• เมื่อฝากครบ 24 งวด 
• การคำนวณดอกเบี้ยแบบไม�ทบต�น และนำเข�าบัญชีให�ในวันที่ครบกำหนด

• เมื่อฝากครบ 36 งวด 
• การคำนวณดอกเบี้ยแบบไม�ทบต�น และนำเข�าบัญชีให�ในวันที่ครบกำหนด

• <3 เดือน : ไม�จ�ายดอกเบี้ย
• ≥3 เดือน : จ�ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจร�งในอัตราดอกเบี้ยเง�นฝากออมทรัพย�ทั่วไป ณ วันที่เป�ดบัญชี (หลังหักภาษี ณ ที่จ�าย )

ไม�มีการต�ออายุอัตโนมัติ หลังจากครบกำหนดแล�ว ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย� (หักภาษี ณ ที่จ�าย) จนถึงวันที่ป�ดบัญชี

1,000 - 25,000 บาท 1,000 - 16,500 บาท

• นำฝากด�วยจำนวนเง�นเท�ากับยอดเป�ดบัญชีทุกๆ เดือน ติดต�อกันจนครบระยะเวลา 24 เดือน (งวด) 
• กรณีขาดฝากไม�เกิน 2 งวด และนำฝากครบ 24 งวด จ�งจะได�รับอัตราดอกเบี้ยปลอดภาษี และยกเว�นภาษี 
• กรณีขาดฝากเกิน 2 งวด และนำฝากครบ 24 งวด ได�รับอัตราดอกเบี้ยปลอดภาษี และหักภาษี ณ ที่จ�าย 
• ไม�สามารถถอนก�อนครบกำหนดได� หากถอนก�อนครบกำหนดต�องถอนป�ดบัญชีเท�านั้น

• นำฝากด�วยจำนวนเง�นเท�ากับยอดเป�ดบัญชีทุกๆ เดือน ติดต�อกันจนครบระยะเวลา 36 เดือน (งวด) 
• กรณีขาดฝากไม�เกิน 2 งวด และนำฝากครบ 36 งวด จ�งจะได�รับอัตราดอกเบี้ยปลอดภาษี และยกเว�นภาษี 
• กรณีขาดฝากเกิน 2 งวด และนำฝากครบ 36 งวด ได�รับอัตราดอกเบี้ยปลอดภาษี และหักภาษี ณ ที่จ�าย 
• ไม�สามารถถอนก�อนครบกำหนดได� หากถอนก�อนครบกำหนดต�องถอนป�ดบัญชีเท�านั้น

• เมื่อฝากเง�นเท�ากันทุกเดือน เป�นระยะเวลา 24 เดือน ติดต�อกัน และขาดฝากได�ไม�เกิน 2 งวด และนำฝากให�ครบ
  24 งวดจ�งจะได�รับสิทธิ์พ�เศษยกเว�นภาษีดอกเบี้ยเง�นฝาก 
• สามารถขอใช�บร�การฝากผ�านไปรษณีย�ไทยทุกสาขา (ด�วยบัตรฝากเง�นทันใจสำหรับยอดฝากเดือนละ 
  5,000 บาทข�้นไป ฟร�ค�าธรรมเนียมการนำฝาก)

• เมื่อฝากเง�นเท�ากันทุกเดือน เป�นระยะเวลา 36 เดือน ติดต�อกัน และขาดฝากได�ไม�เกิน 2 งวด และนำฝากให�ครบ
  36 งวดจ�งจะได�รับสิทธิ์พ�เศษยกเว�นภาษีดอกเบี้ยเง�นฝาก 
• สามารถขอใช�บร�การฝากผ�านไปรษณีย�ไทยทุกสาขา (ด�วยบัตรฝากเง�นทันใจสำหรับยอดฝากเดือนละ 
  5,000 บาทข�้นไป ฟร�ค�าธรรมเนียมการนำฝาก)

ปลอดภาษี (24 เดือน) ปลอดภาษี (36 เดือน)

2.15% 2.30%

• ข�อมูลตามประกาศอัตราดอกเบี้ย (ครั้งที่ 1/2564) เร��มใช�ตั้งแต�วันที่ 2 มกราคม 2564 • รายละเอียดเป�นไปตามหลักเกณฑ�และเง�่อนไขที่ธนาคารกำหนด • อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได�ตามประกาศธนาคาร

กรณีไม�มีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีติดต�อกันตั้งแต� 1 ป�ข�้นไป (ใช�หลักเกณฑ� 1 ป� มี 365 วัน) หลังเง�นฝากครบกำหนด ธนาคารจะทำการส�งจดหมายแจ�งบัญชีไม�เคลื่อนไหวเพ�่อให�ผู�ฝากทราบ และติดต�อธนาคาร

“การจ�างเป�ดบัญชี และการซื้อขายบัญชี มีโทษตามกฎหมาย” 

ประเภทบัญชีเง�นฝากปลอดภาษี

เง�อ่นไขการฝาก

อัตราดอกเบ้ีย (% ต�อป�)

อัตราดอกเบี้ย
กรณีผิดเง�่อนไขการฝาก

(ถอนก�อนครบกำหนด)

การต�ออายุบัญชีเมื่อครบ
กำหนดระยะเวลาการฝาก

สิทธิพ�เศษ

เง�นฝากไม�เคล่ือนไหว

ข�อควรระวัง

จ�ายดอกเบี้ย

จำนวนเง�นเป�ดบัญชีข้ันต่ำ

ดอกเบี้ยสูง ฝากเท�าๆ กันทุกเดือน

ผู�ฝากสามารถเป�ดบัญชีประเภทปลอดภาษีทุกระยะเวลาฝากที่ได�รับยกเว�นภาษีดอกเบี้ยเง�นฝากได�เพ�ยง 1 บัญชีเท�านั้น (รวมกันทุกธนาคาร)

Call center

ประเภทบัญชี
เง�นฝากปลอดภาษี


