ระเบียบปฏิบัติงานการเงิน
165/2565-25650404
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการทางการเงิน
ลาดับที่
1

2

ประเภทค่าธรรมเนียม
การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

อัตราค่าธรรมเนียม (บาท)

เงือ่ นไข/หมายเหตุ

- หากเดือนใดมีการถอนมากกว่า 2 ครัง้
ให้คดิ ค่าธรรมเนียมการถอนครัง้ ที่ 3
และครัง้ ต่อ ๆ ไป ในอัตราร้อยละ 1
ของจานวนเงินที่ถอน แต่ไม่ต่ากว่า
500 บาทต่อครัง้

ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน
ในกรณี ดังนี ้

การถอนเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ - หากเดือนใดมีการถอนมากกว่า 1 ครัง้
ให้คดิ ค่าธรรมเนียมการถอนครัง้ ที่ 2
และครัง้ ต่อ ๆ ไป ในอัตราร้อยละ 0.50
ของจานวนเงินที่ถอน แต่ไม่ต่ากว่า
500 บาทต่อครัง้

- การถอนเพื่อปิ ดบัญชี
- การถอนเพื่ อหักชาระค่าเช่าตู้
นิรภัย
- การถอนเพื่อโอนชาระหนีเ้ งินกู้
- การยกเลิกรายการ
- การปรับปรุงรายการ
- การหั ก บั ญ ชี ต ามค าสั่ ง ของ
หน่ ว ยงานที่ มี อ านาจตาม
กฎหมาย
- การหักบัญชีเป็ นค่าธรรมเนียม
ในการถอนเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษตัง้ แต่ครัง้ ที่ 3 เป็ นต้นไป
ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน
ในกรณี ดังนี ้
- การยกเลิกรายการ
- การปรับปรุงรายการ
- การหั ก บั ญ ชี ต ามค าสั่ ง ของ
หน่ ว ยงานที่ มี อ านาจตาม
กฎหมาย
- การหักบัญชีเป็ นค่าธรรมเนียม
ในการถอนเงิ น ฝากซุ ป เปอร์
ออมทรัพย์พิเศษ ตัง้ แต่ครัง้ ที่ 2
เป็ นต้นไป
1จ ก9

ระเบียบปฏิบัติงานการเงิน
165/2565-25650404
ลาดับที่

ประเภทค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม (บาท)

เงือ่ นไข/หมายเหตุ
ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน
ในกรณี ดังนี ้
- การยกเลิกรายการ
- การปรับปรุงรายการ
- การหั ก บั ญ ชี ต ามค าสั่ งของ
หน่ วยงานที่ มี อ านาจตาม
กฎหมาย
- การหักบัญชีเป็ นค่าธรรมเนียมใน
การถอนเงินฝาก ธอส.-รักการออม
ตัง้ แต่ครัง้ ที่ 2 เป็ นต้นไป
ยกเว้น ค่าธรรมเนียมทุกรายการ

3

การถอนเงินฝาก ธอส.- รักการออม

- หากเดือนใดมีการถอนมากกว่า 1 ครัง้
ให้คดิ ค่าธรรมเนียมการถอนครัง้ ที่ 2
และครัง้ ต่อ ๆ ไป ในอัตราร้อยละ 1
ของจานวนเงินที่ถอน แต่ไม่ต่ากว่า
50 บาท ต่อครัง้

4

การฝาก-ถอนข้ามเขต

1. ค่าธรรมเนียมคูส่ าย ครัง้ ละ 20 บาท
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน คิดตาม
ยอดเงินที่ขอโอน ดังนี ้
(1) 10,000 บาทแรก
คิดค่าธรรมเนียม เท่ากับ 10 บาท
(2) ส่วนที่เกิน 10,000 บาท
คิดค่าธรรมเนียม
1,000 บาทละ 1 บาท
(3) ถ้าไม่ถึง 1,000 บาท
ให้ปัดเศษขึน้
(4) ค่าธรรมเนียมการโอนสูงสุด
ไม่เกิน 1,000 บาท
3. การฝาก/ถอน/โอน บั ญ ชี เ งิ น ฝาก
ทุกประเภท รวมถึง
- การฝากเข้าบัญชี เงิ นฝากประจ า
สะสมทรัพย์
- การโอนเงิน (ทัง้ การฝากและการถอน)
จากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือออมทรัพย์
พิเศษ เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจา
สะสมทรัพย์ โดยมีจานวนเงินที่โอนเท่ากับ
ยอดเงินฝากรายเดือนเท่านัน้

2จ ก9

ระเบียบปฏิบัติงานการเงิน
165/2565-25650404
ลาดับที่

ประเภทค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม (บาท)

เงือ่ นไข/หมายเหตุ

4. การหักบัญชี เ งิ นฝากออมทรัพ ย์เพื่ อ
ชาระหนีเ้ งินกู้ ธอส.
5. การปรั บปรุ งบั ญชี ท่ี มี ผลกระทบต่ อ
ค่าธรรมเนียมการฝาก-ถอนข้ามเขต
6. การรั บ ช าระค่ า สาธารณู ป โภคและ
ค่าบริการอื่น ๆ ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝาก
ด้วยวิ ธี รับช าระผ่ านหน้า เคาน์เ ตอร์
ธนาคาร และท ารายการผ่านช่ องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร (ATM, CDM)
และInternet Mobile Banking
7. การโอนเงิ นต้นและดอกเบีย้ จากเงิ นฝาก
ประจ าสะสมทรั พ ย์ เ ข้ า บั ญ ชี คู่ โ อน
(ออมทรัพ ย์) กรณี ปิ ด บัญ ชี เ งิ น ฝาก
ประจาสะสมทรัพย์เมื่อครบกาหนด
8. ค่ า คู่ ส าย/โอนเงิ น บัญ ชี เ งิ น ฝากทุ ก
ประเภท
5

การออกสมุดคูฝ่ ากใหม่

เล่มละ 50 บาท

ยกเว้น ค่าธรรมเนียม ดังนี ้
- กรณี ส มุ ด คู่ ฝ าเล่ ม เดิ ม หมด
เล่ม
- บัญชี เงิ นฝากธอส.-รักการออม
หากมี การเปลี่ ยนแปลงเงื่ อนไข
การสั่งจ่ ายเฉพาะกรณี ผู้เยาว์
บรรลุนิติภาวะ และต้องขึน้ สมุด
ใหม่
- กรณีเปลี่ยนจากสมุดคู่ฝากแบบ
ไม่ มี บ าร์โค้ด เป็ นสมุ ด คู่ ฝาก
แบบมีบาร์โค้ด
3จ ก9

ระเบียบปฏิบัติงานการเงิน
165/2565-25650404
ลาดับที่

ประเภทค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม (บาท)

เงือ่ นไข/หมายเหตุ

ค่ารักษาบัญชี ครัง้ ละ 100 บาท

- หากจานวนยอดเงินคงเหลือใน
บัญชีต่ากว่าค่าธรรมเนียมที่
กาหนดจะหักค่าธรรมเนียม
ทัง้ หมดโดยทาการหักค่ารักษา
บัญชี ปี ละ 2 ครัง้
- หากจานวนยอดเงินคงเหลือใน
บัญชีต่ากว่าค่าธรรมเนียมที่
กาหนดจะหักค่าธรรมเนียม
ทัง้ หมด และปิ ดบัญชี โดยทา
การหักค่ารักษาบัญชี ปี ละ 2
ครัง้ (ทุก 6 เดือน)

6
6.1

การรักษาบัญชีเงินฝาก
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
สาหรับบัญชีท่ีหยุดการเคลื่อนไหว
ตัง้ แต่ 6 เดือนขึน้ ไป และยอดเงิน
คงเหลือต่ากว่า 500 บาท

6.2

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
สาหรับบัญชีท่ีหยุดการเคลื่อนไหว
ตัง้ แต่ 1 ปี ขนึ ้ ไป และยอดเงินคงเหลือ
ต่ากว่า 500 บาท

ค่ารักษาบัญชีครัง้ ละ 50 บาท

6.3

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
และซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ

ค่ารักษาบัญชี ครัง้ ละ 100 บาท

สาหรับบัญชีท่ีหยุดการเคลื่อนไหว
ตัง้ แต่ 1 ปี ขนึ ้ ไป และยอดเงินคงเหลือ
ต่ากว่า 1,000 บาท
7

8

การปิ ดบัญชีเงินฝาก
-ประเภทออมทรัพย์
-ประเภทออมทรัพย์พิเศษ
-ประเภทซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ
ภายใน 30 วัน นับจากวันเปิ ดบัญชี
การออกหนังสือรับรองฐานะทางการ
เงินและ/หรือการยืนยันยอด

- หากจานวนยอดเงินคงเหลือใน
บัญชีต่ากว่าค่าธรรมเนียมที่
กาหนดจะหักค่าธรรมเนียม
ทัง้ หมด และปิ ดบัญชี โดยทา
การหักค่ารักษาบัญชี ปี ละ 2
ครัง้ (ทุก 6 เดือน)

100 บาท ต่อบัญชี

ยกเว้น ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจ

8.1

หนังสือรับรองฐานะทางการเงิน
ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ฉบับละ 100 บาท

8.2

การยืนยันยอดตามหนังสือขอข้อมูล

บัญชีละ 100 บาท
4จ ก9

ระเบียบปฏิบัติงานการเงิน
165/2565-25650404
ลาดับที่

ประเภทค่าธรรมเนียม

9

การออกใบแสดงรายการบันทึกการ
ฝากและถอนเงินของบัญชีเงินฝาก
(STATEMENT) ทุกประเภท
กรณีให้ธนาคารรับรองใบแสดงรายการ
บันทึกการฝากและถอนเงินของบัญชี
เงินฝาก (STATEMENT)
กรณีไม่ตอ้ งรับรองใบแสดงรายการ
บันทึกการฝากและถอนเงินของบัญชี
เงินฝาก (STATEMENT)
การขอ Bank Statement ผ่านระบบ
dStatement
การออกแคชเชียร์เช็ค

9.1

9.2

9.3
10

อัตราค่าธรรมเนียม (บาท)

เงือ่ นไข/หมายเหตุ

บัญชีละ 100 บาท ต่อครัง้

บัญชีละ 50 บาท ต่อครัง้

75 บาท ต่อบัญชี
ฉบับละ 20 บาท

- กรณีท่ีได้ออกแคชเชียร์เช็คให้
ลู ก ค้ า แ ล้ ว แ ล ะ ลู ก ค้ า ข อ
ยกเลิ ก ภายหลั ง จะไม่ คื น
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ
- กรณี ก องทุ น สารองเลี ้ย งชี พ
เพื่ อที่ อยู่ อ าศั ย ให้ ร วมยอด
ค่าธรรมเนียมแล้วจ่ายทุกงวด 6
เดือน (30 มิถุนายน และ 31
ธันวาคม) โดยหักออกจากบัญชี
เงินฝากของกองทุน ฯ

11

การออกเช็คของขวัญ

12

การออกตั๋วแลกเงิน

ฉบับละ 20 บาท

กรณีท่ีได้ออกเช็คของขวัญให้
ลูกค้าแล้ว และลูกค้าขอยกเลิก
ภายหลังจะไม่คืนค่าธรรมเนียม
ที่เรียกเก็บ
- 10,000 บาทแรก คิด 10 บาท
กรณีออกตั๋วแลกเงินให้ลกู ค้าแล้ว
- ส่วนที่เกิน 10,000 บาท
และลูกค้าขอยกเลิกภายหลัง
คิดค่าธรรมเนียม 10,000 บาทละ 5 บาท จะไม่คืนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ
- ถ้าไม่ถึง 10,000 บาท ให้ปัดเศษขึน้
- ค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
5จ ก9

ระเบียบปฏิบัติงานการเงิน
165/2565-25650404
ลาดับที่

ประเภทค่าธรรมเนียม

13
13.1
13.2
14

การออกสมุดเช็คกระแสรายวัน
ค่าสมุดเช็ค (รวมค่าอากร)
ค่าสมุดเช็ค (กรณีท่ีได้รบั ยกเว้นค่าอากร)
การปรับเช็คคืน

15

การโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เข้ า บั ญ ชี เงิ น ฝากก ระแส รายวั น
เมื่อมีเช็คมาหักบัญชี หากเงินในบัญชีเงิน
ฝากกระแสรายวันไม่พอจ่าย และลูกค้า
ซึ่งเป็ นเจ้าของบัญชีได้แจ้งความประสงค์
ให้โอนเงิ นฝากออมทรัพย์เข้าบัญชี เงิ น
ฝากกระแสรายวัน

16

การน าแคชเชี ย ร์เ ช็ ค และเช็ ค กระแส
รายวันของธนาคารอาคารสงเคราะห์
ขึน้ เงินสด หรือนาเข้าบัญชีต่างสาขา ใน
เขตเคลียริ่งและนอกเขตเคลียริ่ง
สาขาในเขตกทม. และปริ มณฑล สาขา - ค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.10 ของวงเงิน
นครปฐม สาขาสมุ ทรสาคร และ ตามหน้า เช็ ค แต่ไ ม่ต่ า กว่า ฉบับ ละ
สาขาภูมิภาคที่อยูใ่ นจังหวัดเดียวกัน
10 บาท
สาขาภูมิภาค
- ค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.10 ของวงเงิน
ตามหน้าเช็ค แต่ไม่ต่ากว่า ฉบับละ 10 บาท

16.1

16.2

อัตราค่าธรรมเนียม (บาท)
ฉบับละ 15 บาท
ฉบับละ 12 บาท
ร้อยละ 0.20 ของจานวนเงินตามหน้าเช็ค
แต่ไม่ต่ากว่าฉบับละ 200 บาท
สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท

เงือ่ นไข/หมายเหตุ

เฉพาะคืนด้วยเหตุผล
“เงินในบัญชีไม่พอจ่าย”

กรณีท่ีมีเช็คมาหักบัญชี
ค่าธรรมเนียมที่ทารายการผ่านเคาน์เตอร์
ในวันเดียวกันและบัญชีเดียวกัน
(1) เช็คไม่เกิน 20 ฉบับ อัตรา 20 บาท
เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
(2) เช็คเกินกว่า 20 ฉบับ อัตรา 30 บาท
ค่าธรรมเนียมที่ทารายการผ่านระบบ ICAS ทัง้ 2 ระบบตามอัตราที่กาหนด
(การหักบัญชีเช็คโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์)
(1) เช็คไม่เกิน 20 ฉบับ อัตรา 20 บาท
(2) เช็คเกินกว่า 20 ฉบับ อัตรา 30 บาท

- ค่าธรรมเนียมคูส่ ายครัง้ ละ 20 บาท
ยกเว้น ค่าธรรมเนียมคูส่ าย และ
- ค่าธรรมเนี ยมคิดตามวงเงินหน้าเช็ ค ค่าธรรมเนียมคิดตามวงเงินหน้าเช็ค
ดังนี ้
เฉพาะสาขาภูมิภาคจนกว่าธนาคาร
(1) 10,000 บาทแรก คิด 10 บาท
จะมีการเปลี่ยนแปลง
(2) ส่วนที่เกิน 10,000 บาท คิด
1,000 บาทละ 1 บาท ถ้าไม่ถึง
1,000 บาท ให้ปัดเศษขึน้
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ระเบียบปฏิบัติงานการเงิน
165/2565-25650404
ลาดับที่

ประเภทค่าธรรมเนียม

17

เช็คเรียกเก็บนอกเขตเคลียริ่ง

18

การขอสิ่งพิมพ์ออกภาพเช็คจากระบบการ
จัดเก็บภาพเช็ค
ค่าธรรมเนียมการรับ – ค่าเช่าตูน้ ิรภัย
ขนาด 3” x 5”
ขนาด 3” x 10”
ขนาด 5” x 10”
ขนาด 5” x 15”
ขนาด 10” x 15”
ค่ามัดจาลูกกุญแจและค่าประกัน
ความเสียหาย
การรั บ ฝากเหรี ย ญหรื อ น าเหรี ย ญ
มาแ ลกเ ป็ นธ นบั ต ร ห รื อ เ หรี ย ญ
ประเภทอื่น ตัง้ แต่ 100 เหรียญขึน้ ไป

19
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
20

อัตราค่าธรรมเนียม (บาท)
ร้อยละ 0.10 ของจานวนเงินตามเช็ค
แต่ไม่ต่ากว่าฉบับละ 10 บาท
1 ชุดมี 2 แผ่น 100 บาท

300.- บาทต่อปี
500.- บาทต่อปี
800.- บาทต่อปี
1,000.- บาทต่อปี
1,300.- บาทต่อปี
3,000.- บาท

(1) เปิ ดบัญชีเงินฝากประจา
คา้ ประกันตลอดระยะเวลาการ
เช่าตูน้ ิรภัย จานวน 100,000 บาท
(2) พนักงานธนาคารได้รบั
ยกเว้นค่ามัดจาลูกกุญแจและ
ค่าประกันความเสียหาย

ร้อยละ 3 ของมูลค่าเงิน

21

การขอคัดสาเนาเอกสารอื่น ๆ

21.1

กรณีให้ธนาคารรับรอง

ครัง้ ละ 100 บาท

21.2

กรณีไม่ตอ้ งรับรอง

ครัง้ ละ 50 บาท

22

การออกบัตรบริการอิเล็กทรอนิกส์
(บัตร ATM)

22.1

กรณีลกู ค้าใหม่
- ค่าธรรมเนียมออกบัตร
- ค่าธรรมเนียมการใช้บตั ร (รายปี )
กรณีลกู ค้าเดิมต้องการทาบัตรใหม่
แทนบัตรเดิม
- ค่าธรรมเนียมออกบัตร
- ค่าธรรมเนียมการใช้บตั ร (รายปี )

22.2

เงือ่ นไข/หมายเหตุ

50 บาท ต่อบัตร
ปี ละ 100 บาท ต่อบัตร
50 บาท ต่อบัตร
ปี ละ 100 บาท ต่อบัตร

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ (บัตร ATM)
ทัง้ ค่าธรรมเนียมออกบัตร
และค่าธรรมเนียมการใช้บตั ร
(รายปี ) เฉพาะปี แรก
สาหรับลูกค้าใหม่ ทัง้ จานวน
รวม 150 บาท จนกว่าธนาคาร
จะมีการเปลี่ยนแปลง
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ระเบียบปฏิบัติงานการเงิน
165/2565-25650404
ลาดับที่

ประเภทค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม (บาท)

เงือ่ นไข/หมายเหตุ

23

การรับชาระค่าไฟฟ้านครหลวง
ผ่านหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร
(รับเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ)

ยกเว้น ค่าธรรมเนียม

24

การรับชาระค่าโทรศัพท์บา้ น
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
และค่าบริการอินเทอร์เน็ต
ผ่านหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร

ยกเว้น ค่าธรรมเนียม

24.1

การรับชาระค่าโทรศัพท์บา้ น NT TOT
(ทัง้ ในเขตกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด)

ยกเว้น ค่าธรรมเนียม

24.2

การรับชาระค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต AWN
NT TOT (โทรศัพท์เคลื่อนที่)
(ทัง้ ในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)

25

การรั บ ช าระค่ า บั ต รเครดิ ต แล ะ
ค่าสินเชื่อส่วนบุคคล ของ KTC
ผ่านหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร ในเขตกทม.
และปริมณฑล และเขตต่างจังหวัด
ผ่านช่องทางระบบ Internet & Mobile
Banking

25.1
25.2

ยกเว้น ค่าธรรมเนียม

ยกเว้น การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ประเภทบัตร INFINITE
ยกเว้น ค่าธรรมเนียม

26.1

การนาเงิ นเดื อนพนักงานของบริษัท /
หน่วยงานเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
GH BANK Pay-Roll
สาขาในเขตกทม.และปริมณฑล

รายการละ 5 บาท ขัน้ ต่า 500 บาท

26.2

สาขาภูมิภาค

รายการละ 15 บาท ขัน้ ต่า 500 บาท

26
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ระเบียบปฏิบัติงานการเงิน
165/2565-25650404
ลาดับที่
27
27.1
27.2
28
28.1

28.2

ประเภทค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม (บาท)

การรับ สมัค รและรับ เงิ น สะสมให้กับ
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
การขอพิมพ์ใบแจ้งยอด (Statement)
รายการละ 10 บาท
การจ่ายเงินบานาญหรือเงินดารงชีพ
รายการละ 5 บาท
(โอนเข้าบัญชีเงินฝาก ธอส.)
การจัดพิมพ์สลากออมทรัพย์ ธอส.
ทดแทนฉบับเดิม
สลากออมทรัพย์ ธอส.
กาหนดค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.1
ชุดวิมานเมฆ ชุดพราวพิมาน
ของมูลค่าหน้าสลากออมทรัพย์ ธอส.
และชุดพราวพิมาน Plus
สลากออมทรัพย์ ธอส. รุน่ /ชุด
กาหนดค่าธรรมเนียมฉบับละ 20 บาท
ที่สาขาจัดพิมพ์เอง

เงือ่ นไข/หมายเหตุ

กรณียกเว้นค่าธรรมเนียมให้เป็ น
อานาจของกรรมการผูจ้ ดั การหรือ
ผูท้ ่ีกรรมการผูจ้ ดั การมอบหมาย

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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