หน ้าแรก / บริการที ธปท. กํากับดูแล / เงินฝาก / บัญชีเงินฝาก

ผู ้ฝากเงินกับธนาคารเข ้าใจรายละเอียดและเงือนไขการฝากเงินมากน ้อยแตกต่างกันไป
และอาจมีบางส่วนเชือมันว่าเมือฝากเงินก็ต ้องได ้รั บดอกเบียตามทีโฆษณาเป็ นผลตอบแทนอย่างแน่นอน
แต่ปัจจุบนั ผลิตภัณฑ์ด ้านเงินฝากมีหลากหลายรูปแบบ และบางรูปแบบมีเงือนไขทีค่อนข ้างซับซ ้อน เช่น
ถ ้าถอนก่อนกําหนดจะไม่ได ้รั บดอกเบียตามทีสถาบันการเงินประกาศ
หรือถ ้าถอนเงินมากกว่าจํานวนครั งทีกําหนดใน 1 เดือนจะต ้องเสียค่าธรรมเนียมการถอน
เราจึงควรศึกษาเงือนไขต่าง ๆ อย่างรอบคอบ
เพือช่วยทําให ้เราได ้รั บผลตอบแทนจากการฝากเงินตามเป้ าหมายทีเราวางไว ้
หรือไม่ต ้องจ่ายค่าธรรมเนียมโดยไม่ได ้ตังใจ

ลองใช ้ Check-list
ทีจะทําให ้การเปิ ดบัญชีเงินฝากเป็ นเรืองง่ายและได ้ประโยชน์

เป็ นบัญชีทมัี กไม่กําหนดระยะเวลาและจํานวนครั งในการฝากถอน มักใช ้ร่วมกับบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิต
และสามารถใช ้หักบัญชีอัตโนมัตเิ พือชําระค่าใช ้จ่ายต่าง ๆ
บัญชีประเภทนีมักกําหนดเงินฝากขันต่าํ ไว ้ไม่สงู นัก แต่ผลตอบแทน (อัตราดอกเบีย) ค่อนข ้างต่าํ และคิดดอกเบียเป็ นรายวัน

(สามารถศึกษารายละเอียดเพิมเติมได ้ทีหัวข ้อดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์) ดังนันบัญชีประเภทนีจึงเหมาะสําหรับผู ้ทีต ้องการออมเงินในระยะสัน
มีสภาพคล่องเผือไว ้กรณีต ้องทยอยถอนเงินเพือเป็ นค่าใช ้จ่ายรายเดือน ใช ้ทํารายการผ่านบัญชีธนาคาร ้ชน่ รั บโอนเงินเดือนและชําระค่าสาธารณูปโภค

คําแนะนํา
1. ควรปรับสมุดบัญชีและตรวจสอบความถูกต ้องของรายการธุรกรรมทีเกิดขึนในบัญชีอย่างสม่ําเสมอ โดยเฉพาะเมือมีการทําธุรกรรมทางการเงินผ่านบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิต
และหากพบว่ามีรายการทีไม่ถูกต ้องก็ให ้รีบติดต่อธนาคารเพือขอตรวจสอบและแก ้ไขโดยด่วน

2. ควรศึกษาเงือนไขของแต่ละประเภทบัญชีให ้ละเอียดก่อนเลือกใช ้บริการ
เนืองจากบัญชีเงินฝากออมทรั พย์บางประเภทอาจกําหนดเงือนไขเพิมเติมโดยเฉพาะจํานวนครั งทีผู ้ฝากจะถอนได ้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม เช่น
กรณีเงินฝากออมทรั พย์พเิ ศษซึงให ้ผลตอบแทนสูงกว่าแบบธรรมดา อาจกําหนดเงือนไขเพิมเติมว่าค่าธรรมเนียมการถอนฟรี 2 รายการแรกต่อเดือน รายการต่อไปเสียค่าธรรมเนียม
500 บาทต่อรายการ

3. ควรเลือกเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่าทีจําเป็ นต ้องใช ้ เพราะหากมีหลายบัญชีเกินความจําเป็ นและไม่มกี ารบริหารจัดการทีดีพอ เช่น
บัญชีทไม่
ี เคลือนไหวเกินเวลาหรือมียอดเงินคงเหลือในบัญชีตาํ่ กว่าเกณฑ์ทธนาคารกํ
ี
าหนด จะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรั กษาบัญชี นอกจากนัน
ธนาคารมักแนะนํ าให ้ลูกค ้าทีเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรั พย์ทาํ บัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตควบคูด่ ้วยเพือความสะดวกในการทําธุรกรรม เช่น ถอนหรือโอนเงิน

ธนาคารมักแนะนํ าให ้ลูกค ้าทีเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรั พย์ทาํ บัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตควบคูด่ ้วยเพือความสะดวกในการทําธุรกรรม เช่น ถอนหรือโอนเงิน
แต่ทจริ
ี งแล ้วเรายังคงสามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรั พย์โดยไม่จําเป็ นต ้องทําบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิต เพราะเมือเราตกลงทําบัตรเราก็จะมีภาระทีต ้องจ่าย ซึงจะมีทงค่
ั าธรรม
เนียมแรกเข ้าและค่าธรรมเนียมรายปี ของบัตรด ้วย โดยแต่ละธนาคารจะกําหนดไว ้แตกต่างกัน ดังนัน หากเห็นว่าไม่มคี วามจําเป็ นต ้องใช ้หรือมีบตั รอยู่แล ้ว
ิ ธิปฏิเสธทีจะไม่ทาํ บัตร
เราก็มสี ท

มีกําหนดระยะเวลาการฝากถอนทีแน่นอน เช่น 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
และมีการจูงใจด ้วยอัตราดอกเบียทีสูงกว่าการฝากแบบออมทรั พย์ธรรมดา (สามารถศึ
กษารายละเอียดเพิมเติมได ้ทีหัวข ้อดอกเบียเงินฝากประจํา) โดยธนาคารจะสามารถนํ า
เงินส่วนนีไปใช ้ประโยชน์หรือลงทุนได ้ตามระยะเวลาการรั บฝาก
โดยไม่ต ้องสํารองไว ้เหมือนบัญชีเงินฝากออมทรั พย์
เนืองจากหากผู ้ฝากต ้องการได ้รั บดอกเบียตามเงือนไข
ก็จะต ้องไม่ถอนเงินออกจากบัญชีนก่ี อนกําหนด คือ
จะไม่สามารถใช ้เงินจํานวนทีฝากประจําอยู่ในระยะเวลาหนึงได ้
บัญชีประเภทนีจึงเหมาะสําหรั บผู ้ทีมีเงินแต่ยังไม่ต ้องการใช ้ในช่วงระยะเวลาหนึง
(เงินเย็ น)
หรือต ้องการออมเงินระยะยาวและหวังผลตอบแทนในรูปแบบอัตราดอกเบียทีสูงกว่าบั
ญชีเงินฝากออมทรั พย์
ประเด็นทีควรรูเ้ กียวกบั บญ
ั ชีเงินฝากประจํา

1.
หากถอนก่อนครบกําหนดก็อาจได ้รั บดอกเบียน ้อยกว่าอัตราทีสถาบันการเงินประกาศไ
ว้

2. การนับวันครบกําหนดระยะเวลาการฝากประจํา
โดยทัวไปจะตรงกับวันทีเดียวกันแต่เป็ นเดือนถัด ๆ ไป เช่น ถ ้าเริมฝากประจํา 3
เดือนวันที 5 มกราคม ก็จะครบกําหนดวันที 5 เมษายน

3.
ธนาคารบางแห่งจะกําหนดให ้ผู ้ฝากเงินในบัญชีเงินฝากประจําเปิ ดบัญชีออมทรั พย์ด ้วย
เพือทีธนาคารจะโอนดอกเบียเข ้าไปในบัญชีออมทรั พย์อัตโนมัตเิ มือครบกําหนดการจ่า
ยดอกเบีย หรืออาจโอนเงินต ้นเข ้าไปด ้วยเมือครบกําหนดระยะเวลา

บัญชีประเภทนีถือว่าเป็ นตัวช่วยในการบริหารจัดการเงินของบริษัทหรือร ้านค ้า
เพราะสามารถใช ้เช็คในการเบิกจ่ายเงินได ้
ช่วยลดปริมาณเงินสดทีบริษัทหรือร ้านค ้าต ้องเก็บไว ้
เพือใช ้ชําระเงินค่าสินค ้าและบริการต่าง ๆ นอกจากนัน
ยังสามารถขอใช ้วงเงินเบิกเกินบัญชี (overdraft) หรือทีเรียกว่าเงิน O/D ได ้
ซึงจะช่วยเพิมสภาพคล่องในกรณีเงินขาดบัญชีและช่วยลดปั ญหาเช็คเด ้งได ้
โดยต ้องเสียดอกเบียเฉพาะเงินส่วนทีเบิกเกินบัญชีตามระยะเวลาทีเบิกเกินบัญชี
บัญชีประเภทนีไม่มสี มุดคูฝ
่ าก แต่สถาบันการเงินจะจัดส่งสเตทเมนท์ (statement)
ทางไปรษณียห
์ รือทางอิเล็กทรอนิกส์เพือแจ ้งยอดเคลือนไหวของบัญชีให ้ลูกค ้าทราบ
และโดยทัวไปมักไม่มกี ารจ่ายดอกเบียให ้บัญชีเงินฝากประเภทนี
คําแนะนํา

1.
ก่อนเลือกเปิ ดบัญชีกระแสรายวันควรพิจารณารายละเอียดปลีกย่อยและข ้อกําหนดต่าง
ๆ อย่างละเอียด เช่น จํานวนเงินฝากขันต่าํ เงือนไขการใช ้วงเงิน O/D
หรือบางแห่งสามารถใช ้ร่วมกับบัตรเอทีเอ็ม บัตรเครดิตได ้ด ้วย
ซึงอาจเป็ นทางเลือกในการเพิมสภาพคล่องในการบริหารจัดการเงิน
2. ในการใช ้เช็คจะมีคา่ ใช ้จ่ายเพิมเติม เช่น ค่าซือเช็ค
และอาจมีความเสียงต่อการสูญหาย เช่น การส่งเช็คไปชําระเงินผ่านช่องทางไปรษณีย์
ถ ้ามีการสูญหายระหว่างทางเจ ้าขอ'บัญชีต ้องรีบแจ ้งธนาคารเพืออายัดเช็คดังกล่าว
และต ้องแจ ้งความต่อเจ ้าหน ้าทีตํารวจ
และการสังจ่ายเช็คให ้แก่ลกู ค ้าก็ควรเก็บหลักฐานประกอบการสังจ่าย รวมทังต ้นขัวเช็ค
ซึงต ้องระบุวา่ สังจ่ายให ้ใคร เป็ นค่าใช ้จ่ายอะไร จํานวนเท่าไร
เพือสะดวกต่อการตรวจสอบกับ statement และการทําบัญชีรายรั บรายจ่ายด ้วย
และหากคุณไม่ได ้ใช ้วงเงิน O/D
ก็ควรเตรียมเงินในบัญชีให ้เพียงพอสําหรั บการชําระเงินตามวันทีระบุในเช็คด ้วย
เนืองจากปั จจุบนั การเรียกเก็บเงินตามเช็คเปลียนมาใช ้ระบบการหักบัญชีเช็คด ้วยภาพเ
ช็ค หรือ ICAS ซึงจะช่วยให ้การเรียกเก็บเงินเร็ วขึนกว่าเดิม
หากเงินในบัญชีมไี ม่เพียงพออาจทําให ้เช็คเด ้งและมีผลต่อความน่าเชือถือของเราในฐ
านะผู ้สังจ่ายด ้วย

ั ญา ซึงระยะเวลาอาจกําหนดไว ้แตกต่างกันในแต่ละธนาคาร เช่น 24 เดือน 36
เป็ นบัญชีเงินฝากประจําทีได ้รั บการยกเว ้นภาษี แต่ต ้องฝากเงินทุก ๆ เดือนเป็ นจํานวนเท่ากันตลอดอายุสญ
เดือนและมักกําหนดจํานวนเงินฝากขันต่าํ ไว ้ไม่ตาํ่ กว่า 1,000 บาท ดังนัน คนทีอยากเปิ ดบัญชีเงินฝากประเภทนีควรมีรายได ้ประจํา และสามารถนํ าเงินเข ้าบัญชีได ้อย่างสม่ําเสมอ
ิ ธิเปิ ดบัญชีเงินฝากประเภทนีได ้เพียงคนละ 1 บัญชีเท่านัน ซึงหากเลือกเปิ ดบัญชีกับธนาคารใดแล ้วจะเปิ ดกับธนาคารอืนหรือธนาคารเดียวกันอีกไม่ได ้ เรียกว่า 1 คน 1
โดยแต่ละคนมีสท
สิทธิอย่างเท่าเทียมกัน เพราะหากสรรพากรตรวจพบว่ามีการเปิ ดมากกว่า 1 บัญชี เราจะไม่ได ้รั บสิทธิยกเว ้นภาษี ดงั กล่าวเลย ดังนัน จึงควรเลือกเปิ ดบัญชีกับธนาคารทีให ้ดอกเบียสูง
และข ้อสําคัญต ้องคํานึงถึงความสะดวกในการนํ าเงินเข ้าบัญชีด ้วย เพราะถ ้าขาดฝากเกินกว่าจํานวนครั งทีกําหนดซึงส่วนใหญ่จะกําหนดไว ้ไม่เกิน 2 ครั ง
ก็จะไม่ได ้รั บดอกเบียตามทีธนาคารประกาศ หรือได ้รั บเท่ากับอัตราดอกเบียเงินฝากออมทรั พย์ หรืออาจต ้องเสียภาษี 15% ของดอกเบียทีได ้รั บ ซึงเงือนไขของแต่ละธนาคารจะแตกต่างกัน
จึงควรศึกษาเงือนไขอย่างรอบคอบเพือจะได ้ไม่เสียสิทธิทพึ
ี งจะได ้รั บจากการฝากเงินประเภทนี

บัญชีเงินฝากแบบขันบันไดจะกําหนดอัตราดอกเบียแตกต่างกันเป็ นช่วง ๆ เช่น ให ้สูงขึนเรือย ๆ
เหมือนขันบันไดและโฆษณาจูงใจว่าได ้รั บผลตอบแทนหรือดอกเบียสูงแต่มักเป็ นเพียงช่วงเดือนสุดท ้ายเท่านัน (สามารถศึกษารายละเอียดเพิมเติมได ้ทีหัวข ้อดอกเบียเงินฝากแบบขันบันได)
หากคิดจะฝากต ้องดูทอัี ตราผลตอบแทนทีแท ้จริงต่อปี ของทังโครงการ
ซึงสถาบันการเงินต ้องแจ ้งให ้เราทราบด ้วยเพราะข ้อมูลและการเปรียบเทียบดอกเบียและผลตอบแทนทีแท ้จริงต่อปี ของทังโครงการของแต่ละธนาคารทีมีบริการบัญชีประเภทนีเป็ นปั จจัยหนึง
ทีจะช่วยให ้เราสามารถเลือกฝากเงินของเราทีตรงกับความต ้องการของเราได ้

เป็ นบัญชีเงินฝากทีเหมาะกับผู ้ทีมีรายรั บหรือมีภาระค่าใช ้จ่ายทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ สามารถใช ้เงินในบัญชีมาทําธุรกรรมทางการเงินได ้เลยโดยไม่ต ้องแลกเปลียนเงินบ่อย ๆ
ซึงลูกค ้าสามารถเปิ ดได ้ทังบัญชีเงินฝากออมทรั พย์ เงินฝากประจํา และเงินฝากกระแสรายวัน โดยดอกเบียรั บทีได ้จะต ้องเสียภาษี ด ้วย อย่างไรก็ตาม
การฝากเงินเป็ นเงินตราต่างประเทศจะไม่ได ้รั บความคุ ้มครองจากสถาบันคุ ้มครองเงินฝาก
และค่าบริการในการทําธุรกรรมสําหรั บบัญชีประเภทนีอาจจะสูงกว่าดอกเบียทีได ้รั บ คุณสามารถศึกษารายละเอียดและเงือนไขเกียวกับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได ้ทีหัวข ้อ
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

ในการเลือกเปิ ดบัญชีเงินฝากไม่วา่ จะเป็ นประเภทใด สิงสําคัญทีต ้องพิจารณาและเปรียบเทียบคือดอกเบียและผลตอบแทนทีจะได ้รั บ

ในการเลือกเปิ ดบัญชีเงินฝากไม่วา่ จะเป็ นประเภทใด สิงสําคัญทีต ้องพิจารณาและเปรียบเทียบคือดอกเบียและผลตอบแทนทีจะได ้รั บ
ซึงสถาบันการเงินต ้องเปิ ดเผยเงือนไขการจ่ายดอกเบียให ้เราทราบ เช่น วิธกี ารคํานวณดอกเบีย ความถีในการจ่าย จํานวนวันต่อปี ทใช
ี ้ในการคิดดอกเบีย ซึงต ้องปิ ดประกาศไว ้ในทีเปิ ดเผย
ณ ทีทําการทุกแห่ง และเผยแพร่ในเว็บไซต์ด ้วย
และอย่าลืมสังเกตวันทีอัตราดอกเบียมีผลบังคับใช ้ด ้วยซึงหากต ้องการข ้อมูลดอกเบียเงินฝากเปรียบเทียบสามารถดูได ้ทีเว็บไซต์ของแบงก์ชาติ

ก่อนทีจะตัดสินใจว่าจะเลือกฝากเงินในบัญชีประเภทใดหรือธนาคารใด
นอกจากผู ้ฝากเงินต ้องเปรียบเทียบอัตราดอกเบียของประเภทบัญชีแต่ละประเภทและแต่ละธนาคารแล ้ว ก็ต ้องคํานึงถึงภาษี หกั ณ ทีจ่าย ด ้วย
เพราะเป็ นปั จจัยหนึงทีทําให ้ผลตอบแทนทีแท ้จริงทีเราจะได ้รั บลดลงไป ตัวอย่างบัญชีเงินฝากทีมีภาษี หกั ณ ทีจ่าย คือ บัญชีเงินฝากประจํา
ซึงเมือเราได ้รั บดอกเบียเราก็จะถูกหักภาษี ณ ทีจ่าย 15% ของดอกเบียรั บ
นอกจากนี หลายคนอาจเข ้าใจว่าดอกเบียทีได ้รั บจากบัญชีเงินฝากออมทรั พย์ได ้รั บการยกเว ้นภาษี ทงจํ
ั านวน ซึงเป็ นความเข ้าใจทีไม่ถูกต ้อง
เพราะถ ้าเราได ้รั บดอกเบียจากเงินฝากออมทรั พย์รวมกันทุกบัญชีจากธนาคารเดียวกันเกิน 20,000 บาทในปี ภาษี นัน เราก็จะถูกธนาคารหักภาษี ณ ทีจ่ายเช่นกัน
แต่ถ ้าได ้รั บดอกเบียจากธนาคารหลาย ๆ แห่งรวมกันเกิน 20,000 บาทในปี ภาษี นัน ผู ้ฝากมีหน ้าทีต ้องแจ ้งแก่ธนาคารเพือให ้ธนาคารหักภาษี ณ ทีจ่าย
(สามารถศึกษาเพิมเติมได ้ทีหัวข ้อดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์)

การฝากเงินและทําธุรกรรมผ่านบัญชีเงินฝากอาจมีคา่ ธรรมเนียม ทังค่าธรรมเนียมปกติหรือเบียปรั บหากคุณไม่ทาํ ตามเงือนไขทีกําหนด เช่น

- ค่าธรรมเนียมการรกั ษาบญ
ั ชีเงินฝาก ทีคุณจะถูกเรียกเก็บโดยหักเงินออกจากบัญชีของคุณหากจํานวนเงินในบัญชีมยี อดต่าํ กว่าเกณฑ์ทธนาคารกํ
ี
าหนด
ซึงก่อนทีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมประเภทนีธนาคารจะมีหนังสือแจ ้งเตือนให ้ลูกค ้าทราบล่วงหน ้าไม่น ้อยกว่า 30 วัน โดยต ้องแจ ้งยอดเงินคงเหลือ เงือนไข
และอัตราค่าธรรมเนียมทีจะเรียกเก็บ ซึงคุณจะมีเวลาในการจัดการกับบัญชีของตัวเอง
โดยอาจปิ ดบัญชีหรือนํ าเงินไปฝากเพิมเพือให ้บัญชีเคลือนไหวหรือมีเงินอยู่ในบัญชีตามเกณฑ์ขนต่
ั าํ ทีธนาคารกําหนด
- ค่าธรรมเนียมบตั รเอทีเอ็มหรือบตั รเดบิต เช่น ค่าทําบัตรใหม่ ค่าบริการรายปี รวมทังค่าธรรมเนียมการทํารายการผ่านตู ้เอทีเอ็ม
ไม่วา่ จะเป็ นการถอนหรือโอนข ้ามเขต ต่างธนาคาร ต่างประเทศ รวมทังค่าธรรมเนียมทีอาจเกิดขึนหากถอนเกินกว่าจํานวนครั งทีกําหนด
- ค่าธรรมเนียมและเบียปรบั อืน ๆ เช่น การรับฝากเหรียญกษาปณ์ การโอนเงินอัตโนมัต ิ การขอ statement ย ้อนหลัง
การขอตรวจสอบความถูกต ้องของบัญชีเงินฝากทีเกิดจากการทํารายการผ่านตู ้เอทีเอ็ม การปิ ดบัญชีหรือถอนก่อนครบกําหนด และอืน ๆ
ทังนี ธนาคารต ้องเผยแพร่ข ้อมูลค่าธรรมเนียมและเบียปรั บต่าง ๆ ไว ้ในทีเปิ ดเผยสังเกตเห็นง่ายไว ้ทีทําการทุกแห่ง รวมทังในเว็บไซต์ของธนาคารเอง
หรือหากต ้องการเปรียบเทียบข ้อมูลค่าธรรมเนียมของแต่ละธนาคาร ก็สามารถดูได ้ทีเว็บไซต์ของแบงก์ชาติ

หากคุณออมเงินในรูปของบัญชีเงินฝาก บัตรเงินฝาก และใบรั บฝากเงินทีเป็ นเงินบาท และฝากไว ้กับธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน
และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เงินในบัญชีของคุณจะได ้รั บความคุ ้มครองจากสถาบันคุ ้มครองเงินฝาก(Deposit Protection Agency: DPA) โดยจํานวนเงินฝาก (รวมดอกเบีย)
จะได ้รั บการคุ ้มครองตามเกณฑ์ทกํี าหนดดังนี

ทีมาภาพ: สถาบันคุ ้มครองเงินฝาก

หมายเหตุ: จํานวนเงินฝากทีเกินความคุ ้มครองจะได ้รั บเงินคืนเพิมเติมจากการชําระบัญชีจากสถาบันการเงินทีปิ ดกิจการเงินฝากที DPA ไม่คุ ้มครอง เช่น เงินฝากทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ
เงินฝากทีมีอนุพนั ธ์แฝง เงินฝากในสหกรณ์ เงินฝากในบัญชีเงินบาทของผู ้มีถนที
ิ อยู่นอกประเทศตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมการแลกเปลียนเงิน
รวมทังเงินฝากทีอยู่กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรั ฐทีมีการกํากับดูแลภายใต ้กฎหมายเฉพาะ นอกจากนี ผลิตภัณฑ์ทางการเงินบางประเภททีบางคนอาจเข ้าใจผิดว่าเป็ นเงินฝาก เช่น
ตัวแลกเงิน (หรือทีรู ้จักกันว่า BE) ตัวสัญญาใช ้เงิน หุ ้นกู ้ เงินลงทุนในกองทุนรวม พันธบัตร เช็ค ก็ไม่ได ้รั บการคุ ้มครองจาก DPA เช่นกัน ข ้อมูลเพิมเติม: สถาบันคุ ้มครองเงินฝาก

หากเปลียนแปลงทีอยู่ต ้องแจ ้งให ้ธนาคารทีเรามีบญ
ั ชีอยู่ทราบด ้วย เพราะหากธนาคารเปลียนแปลงเงือนไขต่าง ๆ เช่น แจ ้งบัญชีเงินฝากไม่เคลือนไหวก่อนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรั กษาบัญชี
หรือแจ ้งให ้ลูกค ้าทราบสถานะทางบัญชีเนืองจากขาดการติดต่อเป็ นระยะเวลานาน ธนาคารจะแจ ้งเป็ นจดหมายลงทะเบียนให ้ลูกค ้าหรือทายาทเพียง 2 ครั ง
และจะใช ้ทีอยู่ทลูี กค ้าแจ ้งตอนเปิ ดบัญชี หรือทีอยู่ทได
ี ้แจ ้งไว ้อย่างเป็ นทางการเท่านัน ไม่วา่ จะติดต่อได ้หรือไม่ได ้ก็ตาม จะถือว่าสถาบันการเงินได ้แจ ้งให ้ลูกค ้าทราบแล ้ว
ดังนัน หากเปลียนแปลงทีอยู่และสถาบันการเงินไม่สามารถติดต่อได ้ก็อาจทําให ้เราไม่ทราบข่าวคราวความเคลือนไหวทีสําคัญ
หรือไม่สามารถดําเนินการกับบัญชีของตัวเองได ้ภายในเวลาทีธนาคารกําหนด ซึงอาจทําให ้ต ้องเสียค่าใช ้จ่ายทีไม่จําเป็ น หรืออาจเกิดความเสียหายอืน ๆ ได ้

่ ู ้รั บจ ้างอย่างคาดไม่ถงึ เพราะส่วนใหญ่แล ้วผู ้ว่าจ ้างคือกลุม่ มิจฉาชีพ
การรั บจ ้างเปิ ดบัญชีเพือหวังค่าตอบแทนอาจนํ าภัยมาสูผ
ซึงจะนํ าเงินทีได ้จากการกระทําทีผิดกฎหมาย เช่น เงินทีได ้จากการค ้ายาเสพติด การหลอกลวงทางโทรศัพท์หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ แชร์ลกู โซ่
บ่อนการพนัน และอืน ๆ มาผ่านบัญชีของผู ้รั บจ ้างซึงถูกใช ้เป็ นบัญชีผู ้รั บโอนเงินต ้นทาง ก่อนทีจะให ้ผู ้รั บจ ้างโอนเงินต่อไปยังบัญชีอนื
หรือให ้ผู ้อืนใช ้บัตรเอทีเอ็มทีเชือมโยงกับบัญชีนันไปกดเงินออกจากตู ้เอทีเอ็มเพือโยกย ้ายเงินออกจากบัญชีของผู ้รั บจ ้าง
ซึงการโยกย ้ายเงินออกจากบัญชีในลักษณะเช่นนีจะทําให ้ยากต่อการตรวจสอบและการติดตามจับกุมของเจ ้าหน ้าที

ซึงการโยกย ้ายเงินออกจากบัญชีในลักษณะเช่นนีจะทําให ้ยากต่อการตรวจสอบและการติดตามจับกุมของเจ ้าหน ้าที

การรั บจ ้างเปิ ดบัญชีหรือการหลอกให ้ผู ้อืนโอนเงินให ้เข ้าข่ายฉ้อโกงประชาชนซึงเป็ นหนึงในความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัตปิ ้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 60
ต ้องระวางโทษจําคุกตังแต่หนึงปี ถงึ สิบปี หรือปรั บตังแต่สองหมืนบาทหรือสองแสนบาท หรือทังจําทังปรั บ ดังนัน
การเห็นแก่คา่ จ ้างเพียงไม่กบาทจึ
ี
งอาจทําให ้คุณต ้องตกเป็ นผู ้ต ้องหาและไปใช ้ชีวติ ในเรือนจําได ้ จึงไม่ควรหลงเชือหรือรั บจ ้างเปิ ดบัญชีโดยเด็ดขาด
ในกรณีทได
ี ้รั บจ ้างเปิ ดบัญชีและได ้มอบสมุดคูฝ
่ ากและบัตรเอทีเอ็มให ้แก่ผู ้อืนไปแล ้ว ให ้รีบติดต่อไปยังธนาคารเจ ้าของบัญชีโดยด่วน
เพือสอบถามถึงวิธปี ฏิบตั ใิ นการขอปิ ดบัญชีและยกเลิกการใช ้บัตรเอทีเอ็ม ซึงโดยส่วนใหญ่จะแนะนํ าให ้ผู ้รั บจ ้างไปแจ ้งความก่อน
แล ้วจึงนํ าบัตรประจําตัวประชาชนเข ้าไปติดต่อยังสาขาทีเปิ ดบัญชี นอกจากนัน หากพบเห็นข ้อมูลเกียวกับการว่าจ ้างเปิ ดบัญชีควรแจ ้งเบาะแสไปยังตํารวจ เพือเป็ นประโยชน์ตอ่ ทางการ
และมีสว่ นช่วยยับยังมิให ้กลุม่ มิจฉาชีพหลอกลวงประชาชน และก่ออาชญากรรมทางการเงินได ้

เมือเปิ ดบัญชีเงินฝากเจ ้าหน ้าทีธนาคารมักจะแนะนํ าให ้ลูกค ้าทําบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิต โดยความแตกต่างระหว่างบัตรเดบิตและบัตรเอทีเอ็มคือ บัตรเดบิตนอกจากจะใช ้ในการฝาก ถอน
โอนเงินจากบัญชีได ้เหมือนบัตรเอทีเอ็มแล ้วยังสามารถรูดซือสินค ้าได ้อีกด ้วย หรือเจ ้าหน ้าทีธนาคารบางแห่งอาจแนะนํ าให ้ทําบัตรเดบิตทีพ่วงมากับประกันชีวติ และ/หรือประกันอุบตั เิ หตุ
ซึงจะมีคา่ ธรรมเนียมในการทําบัตรทีแพงกว่าบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตแบบปกติ ถ ้าเราต ้องการบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตแบบปกติทไม่
ี พว่ งประกันก็สามารถเลือกได ้
ิ ธิทีจะปฏิเสธได ้ และหากรู ้สึกว่าถูกบังคับให ้ทําบัตรดังกล่าวก็สามารถร ้องเรียนได ้ที call center ของธนาคารนัน ๆ หรือที ศคง. โทร. 1213
หรือหากไม่อยากทําบัตรประเภทใดเลยก็มสี ท
อย่างไรก็ตาม การมีบตั รเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตก็ชว่ ยเพิมความสะดวกในการถอนเงินหรือโอนเงินจากบัญชีผา่ นตู ้เอทีเอ็ม เพราะทําให ้เราไม่จําเป็ นต ้องเดินทางไปทีสาขาธนาคาร
หรือการมีประกันก็ชว่ ยผ่อนภาระค่าใช ้จ่ายของเราหากเกิดเหตุขนได
ึ
้ ซึงหากสนใจจะใช ้บัตรก็ควรทําความเข ้าใจในข ้อตกลง เงือนไขการให ้บริการ
รวมทังค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บก่อนตัดสินใจเลือกเพือให ้ได ้บัตรทีมีความเหมาะสมกับการใช ้ชีวติ ของเรามากทีสุดด ้วย ซึงเราสามารถอ่านสิทธิขนพื
ั นฐานของผู ้ใช ้บริการทางการเงิ
นได ้ทีหัวข ้อสิทธิของผู ้ใช ้บริการทางการเงิน

ธนาคารอาจใช ้สิทธิในการหักเงินในบัญชีของเราเพือชําระหนีทีเรามีอยู่กับธนาคารได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งล่วงหน ้า หากได ้ลงนามในข ้อตกลงยินยอมให ้ธนาคารหักเงินในบัญชีเพือชําระหนีทีมีอยู่
ซึงข ้อตกลงนีมักจะอยู่ในข ้อกําหนดและเงือนไขการใช ้บริการเงินฝากทีได ้ลงนามยินยอมรั บข ้อตกลงนันแล ้วตังแต่วนั ทีเปิ ดบัญชีเงินฝาก หรือในเงือนไขการใช ้บัตรเครดิต ดังนัน
หากค ้างชําระหนี ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของเราเพือชําระหนีนันได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งอีก

เงือนไขการคุม้ ครองเงินฝากของสถาบนั คุม้ ครองเงินฝากครอบคลุมถึงสถาบนั การเงินเฉพาะกิจของรฐั หรือไม่
สําหรั บเงินทีฝากกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรั ฐ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
จะไม่อยู่ในเงือนไขการคุ ้มครองจากสถาบันคุ ้มครองเงินฝาก แต่มกี ารกํากับดูแลภายใต ้กฏหมายเฉพาะ

ถ้าว ันครบกําหนดจ่ายคืนเงินฝากประจําตรงกบั ว ันหยุดทําการธนาคารจะไปถอนเงินต้นและดอกเบียได้เมือไหร่
หากวันครบกําหนดจ่ายคืนเงินฝากประจําตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารให ้ถือว่าวันทําการแรกต่อจากวันหยุดเป็ นวันครบกําหนดคืนจ่ายคืนเงินฝาก
โดยธนาคารต ้องจ่ายดอกเบียให ้กับลูกค ้าสําหรั บวันหยุดทําการนันด ้วย
ยกเว ้นลูกค ้าได ้ทําข ้อตกลงกับสถาบันการเงินเป็ นลายลักษณ์อักษรให ้โอนเงินต ้นและดอกเบียไปเข ้าบัญชีเงินฝากอืนตังแต่วนั ทีครบกําหนดจ่ายคืน ทังนี
สามารถอ่านข ้อมูลเพิมเติมได ้ทีนี
บญ
ั ชีเงินฝากประจํารายเดือนแบบปลอดภาษีนบั ครบกําหนดการฝากอย่างไร
การนับวันครบกําหนดของบัญชีประเภทนีจะนับตามวันทีเปิ ดบัญชี นันคือจะครบกําหนดตรงกับวันทีเดียวกันกับวันเปิ ดบัญชี ในอีก 24 เดือนถัดไป เช่น หากเปิ ดบัญชีประเภท
24 เดือนเมือวันที 15 มกราคม 2557 และไปฝากงวดที 24 ในวันที 3 ธันวาคม 2558
เราจะสามารถไปปิ ดบัญชีโดยได ้รั บดอกเบียและการยกเว ้นภาษี ตามเงือนไขของบัญชีอย่างเร็ วทีสุดคือตังแต่วนั ที 15 มกราคม 2559
(บางธนาคารจะให ้เราปิ ดบัญชีได ้ตังแต่วนั ที 15 มกราคม 2559 หรือบางธนาคารจะกําหนดเป็ นวันถัดไปคือวันที 16 มกราคม 2559) แต่ไม่ใช่วนั ที 3 มกราคม 2559
(วันทีทีเราฝากงวดสุดท ้าย) แต่ถ ้าเราลืมฝากไป 1 งวด บางธนาคารจะเลือนการปิ ดบัญชีออกไปอีก 1 เดือน (ในตัวอย่างนี คือ 15 กุมภาพันธ์ 2559 แทน)
หรืออาจกําหนดให ้เรานํ าเงินไปฝากในเดือนถัดไป 2 เท่า แล ้วปิ ดบัญชีได ้ตามกําหนดการเดิม จึงควรสอบถามรายละเอียดจากธนาคารทีเราสนใจจะนํ าเงินไปฝากด ้วย

ผู ้จัดการบริการ

ทีมกลยุทธ์ ศคง.

