
 

Mobile Application : GHB ALL 

ธอส.เดินหน้าสู่การเป็น Dynamic Moving Bank เปิดให้ประชาชนดาวน์โหลด Mobile Application : GHB 

ALL ใช้อย่างเป็นทางการครัง้แรก เพ่ือยกระดบัการให้บริการแก่ลกูค้าประชาชนในยคุ 4.0 ด้วยฟังก์ชัน่การใช้

งานดงันี ้1.ช าระเงินกู้ โดยหักบญัชี ธอส. และสร้าง QR Code เพ่ือช าระเงินกู้ ด้วย Mobile Application 

ธนาคารตา่ง ๆ 2.ตรวจสอบสถานะสินเช่ือ 3.ด้านเงินฝาก (เช็คยอด/ด ูstatement เงินฝาก, Statement สินเช่ือ) 

4.โอนเงินภายในและตา่งธนาคาร 5.สมคัรและโอนเงินผ่าน PromptPay 6.การย่ืนกู้ส าหรับลกูค้าท่ีมีสวสัดิการ

กบัธนาคาร บริการแจ้งเตือนให้ช าระหนี ้7.ใบเสร็จเม่ือท่านช าระสินเช่ือ 8. การค้นหาท่ีตัง้สาขาได้ รวมถึงการ

เช่ือมต่อกับระบบค้นหาและโปรโมชัน่พิเศษส าหรับผู้ ซือ้ทรัพย์ และการเช่ือมตอ่กบัระบบสะสมแต้ม Online ของ

ลกูค้าเพ่ือลุ้นรับของรางวลัตา่ง ๆ ในโครงการ GHB Reward   

 

โครงการบ้านล้านหลัง 

ท่ีประชมุคณะรัฐมนตรีในวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้ ธอส.จดัท า “โครงการบ้านล้านหลงั” 

วงเงิน 50,000 ล้านบาท เพ่ือสร้างโอกาสให้ประชาชนได้มีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยเฉพาะกลุ่ม 

ผู้ มีรายได้น้อย กลุ่มคนวยัท างานหรือผู้ ท่ีก าลงัเร่ิมต้นสร้างครอบครัว โดยให้กู้ เพ่ือซือ้ท่ีอยู่อาศยัราคาไม่เกิน 



1,000,000 บาท กรณีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท/คน/เดือน อตัราดอกเบีย้คงท่ี 5 ปีแรก 3.00% ต่อปี นบัเป็น

โครงการท่ีจะมีส่วนช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต ลดความเหล่ือมล า้ในสงัคม สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์

ชาตริะยะ 20 ปี ของรัฐบาล 

 

รางวัลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี

งบประมาณ 2561 (ITA Awards)  

ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลคะแนนการประเมิน

คณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย

มีหนว่ยงานภาครัฐท่ีเข้าร่วมการประเมินทัง้สิน้ 426 หนว่ยงาน ผลปรากฏวา่ ธอส. ได้รับคะแนนสงูสดุ อนัดบั 1 

ท่ี 99.55 คะแนน และถือเป็นการได้คะแนนสงูสดุเป็นปีท่ี 2 ตดิตอ่กนั  

 

รางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศ” Thailand Quality Class (TQC) ประจ าปี 2561 

ส านักงานรางวลัคณุภาพแห่งชาติ สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศให้ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นองค์กรท่ีมีการบริหารสู่ความเป็นเลิศ : Thailand Quality Class (TQC) ประจ าปี 
2561 ซึ่งเป็นรางวลัอนัทรงเกียรติท่ีมอบให้กบัองค์กรต้นแบบระดบัประเทศท่ีให้ความส าคญักบัระบบบริหาร
จดัการองค์กรท่ีเป็นเลิศ เพ่ือพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจทดัเทียมระดบัมาตรฐานสากล สู่
การเป็นธนาคารท่ีดีท่ีสดุส าหรับการมีบ้านตามวิสยัทศัน์ธนาคาร 

 

On Production GHB System   

วนัท่ี 11 มีนาคม 2562 ธนาคารได้น าระบบปฏิบตัิงานหลกั GHB System ขึน้ใช้งาน(On Production) ทดแทน
ระบบเดิมท่ีใช้งานมานานกว่า 10 ปี ได้ส าเร็จตามก าหนด และสามารถให้บริการลูกค้าได้ต่อเน่ือง GHB 
System ถือเป็นระบบท่ีใหญ่ท่ีสุดและส าคญัท่ีสุดของธนาคาร ซึ่งบคุลากรของ ธอส. ทกุคนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาระบบร่วมกับกลุ่ม SSS Consortium และไม่มีการจ้างท่ีปรึกษา โดยใช้ระยะเวลาเพียง  
18 เดือน ซึง่ GHB System จะสามารถรองรับการด าเนินธุรกิจของ ธอส. ไปได้อีกอย่างน้อย 10 ปี พร้อมรับกบั
การแข่งขนัในธุรกิจสถาบนัการเงิน การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี และความต้องการของลูกค้าท่ีต้องการความ
สะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ  



 

สลากออมทรัพย์ ธอส. รุ่นท่ี 1 ชุดวิมานเมฆ 

กฎกระทรวงว่าด้วยการออกและขายสลากออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2562 มีผลบงัคบัใช้เม่ือ

วันท่ี 17 กันยายน 2562  โดย ธอส.ได้เปิดขายสลากออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รุ่นท่ี 1  

ชดุวิมานเมฆ เม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2562 ก าหนดออกรางวลั งวดท่ี 1 ในวนัท่ี 16 ตลุาคม 2562 นบัเป็นสลากชดุ

แรกท่ีเปิดจ าหนา่ย หนว่ยละ 1 ล้านบาท จ านวน 27,000 หน่วย อายสุลาก 3 ปี ออกรางวลัตอ่เน่ืองทกุวนัท่ี 16 

ของเดือน เดือนละ 27 รางวลั รางวลัละ 200,000 บาท รวม 3 ปี 972 รางวลั มลูคา่รางวลัรวม 194.4 ล้านบาท 

ผลตอบแทนเม่ือฝากสลากฯ ครบ 3 ปี จะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบีย้หน่วยละ 42,000 บาท หรือคิดเป็น 1.4% 

ตอ่ปี  

 

คณะรัฐมนตรี มีมตเิห็นชอบให้ยกเว้นภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาจากดอกเบีย้เงนิฝากออมทรัพย์ 

ธอส.  

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ยกเว้นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาจากดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพย์ ธอส. ส าหรับ

ดอกเบีย้ท่ีค านวณตัง้แต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป รวมถึงยกเว้นภาษีเงินได้จากดอกเบีย้และเงิน

รางวลัแก่ผู้ ซือ้สลากออมทรัพย์ ธอส. ส าหรับสลากออมทรัพย์ท่ีออกจ าหน่ายตัง้แตว่นัท่ี  1 สิงหาคม 2562 เป็น

ต้นไป 

******************************************** 

ผู้จดัท า - ฝ่ายส่ือสารองค์กร 

 

 


