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ชื่อธนาคาร/“ชื่อโครงการ” 
 

                       เงื่อนไข 
 

อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%) 
       กระทรวงการคลัง 
         “พันธบัตรออมทรัพย์”  
 

 
 วงเงินซ้ือขั้นต่่า 1,000 บาท ไม่จ่ากัดวงเงินซ้ือขั้นสูง 
    - รุ่นอาย ุ3 ป ี1 เดือน   
    - รุ่นอาย ุ7 ป ี1 เดือน 
    * ธนาคารตัวแทนจา่หน่าย 4 แห่ง ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย  

    ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์  
    (ตั้งแต่วันนี ้– 29 มีนาคม 2562) * 

 
 2.46% 
 3.00% 

      ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร          
      “สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 2” 
           

 
 รับฝากหน่วยละ  500 บาท อายุการรับฝาก  3  ปี 

(ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป) 

 
 หน่วยละ 5 บาท   

หรือ 0.33% 

ธนาคารออมสิน 
1. “สลากออมสินพิเศษอายุ 3 ปี” 

 
         2. “เงินฝากเผ่ือเรียกพิเศษ” 

ระยะเวลาฝาก 4 เดือน 
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน 
ระยะเวลาฝาก 14 เดือน 

         3. “บัญชีเงินฝาก Youth Savings” 

 

 หน่วยละ 50 บาท 
(ตั้งแต่ 20 มกราคม 2562 เป็นต้นไป) 

 ส่าหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป    
    และนิติบุคคลทุกประเภท 
 เปิดบัญชีขั้นต่่า 10,000 บาท และฝากเพิ่มคร้ังละไม่ต่่ากว่า 1,000 บาท 
 
 บัญชีเงินฝากส่าหรับ นกัเรียน นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 7 - 23 ปีบริบูรณ์ 

เปิดบัญชีขั้นต่่าเพียง 100 บาท ครั้งต่อไปไม่ต่่ากว่า 50 บาท  
 บุคคลธรรมดา  

น้อยกว่า 100,000 บาท  
ตั้งแต่ 100,000 บาท 
(ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป) 
  

     

 
 เงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 

หน่วยละ 50.60 บาท 
 1.15% 
 1.35% 
 1.45% 
 

 1.250 % 
 0.500 % 

          ธนาคารอาคารสงเคราะห ์                 
         1. “เงินฝากออมทรัพย์เงินเต็มบ้าน” 
 
 

 
 เปิดบัญชีขั้นต่่า  500  บาท 

(ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป) 

 
 1.75% 

 
       ธนาคารกรุงเทพ 
        “บัญชีเงินฝากประจ า 7 เดือน” 
 
 

 
 เปิดบัญชีขั้นต่่า 100,000  บาท   

(ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป) 

 

 

 

 
 1.25% 

 

 
        ธนาคารกรุงไทย 

        1. “เงินฝากประจ า KRUNGTHAI ZERO TAX MAX”  
 

 

            2.  “เงินฝากประจ าพิเศษส าหรับผู้เยาว์ KTB Kids savings”    

 

 เปิดบัญชีตั้งแต่ 1,000 ถึง 25,000 บาท  24  เดือน   
   เปิดบัญชีตั้งแต่ 1,000 ถึง 16,500 บาท  36  เดือน 
   เปิดบัญชีตั้งแต่ 1,000 ถึง 12,500 บาท  48  เดือน 

 เปิดบัญชีขั้นต่่า 2,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อราย 
(ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป) 

 
 2.25% 
    2.50% 
    2.50% 
 0.50% 

      ธนาคารไทยพาณิชย์ 
 

        1. “บัญชีออมทรัพย์จัดเต็ม”     
 

        
        2. “เงินฝากออมทรัพย์ อีซี่ ”       
 

 
 

 เปิดบัญชี  100,000  บาท   
    เปิดบัญชี  100,001 – 500,000  บาท   
    เปิดบัญชี  500,001 – 10,000,000  บาท  
 เปดิบัญชีขั้นต่่า  1,000,000  บาท   

(ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป) 

 
 0.50% 
   0.75% 
   1.50% 
 1.20% 

ธนาคารกสิกรไทย    
        1. “เงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ” 
        2. “เงินฝากประจ าซูเปอร์ ซีเนียร์” 
        3. “เงินฝากประจ าพิเศษ 5 เดือน” 
        4. “เงินฝากประจ าพิเศษ 11 เดือน” 
        5. “เงินฝากทวีทรัพย ์24  เดือน” 
  
 

 
 เปิดบัญชีขั้นต่่าตั้งแต่ 0.009 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 1.0 ล้านบาท 
 เปิดบัญชีขั้นต่่าตั้งแต่ 0.1 ล้านบาท แตไ่ม่เกิน 3.0 ล้านบาท 
 เปิดบัญชีขั้นต่่าตั้งแต่ 0.2 ล้านบาท ขึ้นไป 
 เปิดบัญชีขั้นต่่าตั้งแต่ 0.2 ล้านบาท ขึ้นไป 
 เปิดบัญชีขั้นต่่า 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท 

(ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป) 

 
 1.25% 
 1.60% 
 1.00% 
 1.35% 
 2.25% 

 แคมเปญเงินฝาก 

http://www.wealthmagik.com/
https://www.egov.go.th/th/government-agency/246/


 
 
 
 

วงเงินคุ้มครอง 
 

               วงเงินคุ้มครองตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดจ านวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555   
 

ระยะเวลาที่สถาบันการเงินปิดกิจการ จ านวนเงิน 
11 สิงหาคม 2558 - 10 สิงหาคม 2559 ไม่เกิน 25 ล้านบาท 
11 สิงหาคม 2559 - 10 สิงหาคม 2561 ไม่เกิน 15 ล้านบาท 
11 สิงหาคม 2561 - 10 สิงหาคม 2562 ไม่เกิน 10 ล้านบาท 
11 สิงหาคม 2562 - 10 สิงหาคม 2563 ไม่เกิน 5 ล้านบาท 

                     11 สิงหาคม 2563  เป็นต้นไป ไม่เกิน 1 ล้านบาท 
   
 

ผู้ฝากที่มีเงินฝากจ านวนเกินวงเงินจ่ายคืนดังกล่าว  จะได้รับเงินคืนเพิ่มเติมจากการช าระบัญชีสถาบันการเงินที่ปิดกิจการ 
 

                    ที่มา : สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) 

 

 
 
 

คุม้ครองฝากเงิน 
 


