
กลุ่ม 1 บคุคล คณะบคุคล กลุ่ม 2 สถาบนัท่ีไม่ กลุ่ม 3 นิติบคุคล กลุ่ม 4 สถาบนัการเงิน กลุ่ม 5 บริษัทประกันภยั กลุ่ม 6 กลุ่ม 7 กลุ่ม 8 กลุ่ม 11

        ประเภทเงินฝาก     ห้างหุ้นส่วนสามัญ แสวงหาก าไร บริษัทประกันชีวิต กองทุน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบคุคลท่ีมี

กลุ่ม 9 บคุคลท่ีถิน่ฐาน กลุ่ม 10 ธนาคารและ กลต. ถิน่ฐาน

    อยู่นอกประเทศ สถาบนัการเงินอ่ืน ๆ นอกประเทศ
(นอกประเทศ)

1. กระแสรายวัน 0.375 0.375 0.375 0.00 0.375 0.00  -  - 0.375
2. ออมทรัพย์

   - ต่ ากว่า 1 แสนบาท 0.75 0.75 0.75 0.00 0.75 0.75 0.25 0.50 0.75

   - ตั้งแต่ 1 แสนบาทข้ึนไป 0.90 0.90 0.75 0.00 0.75 0.75 0.25 0.50 0.75

3. ออมทรัพย์พเิศษ 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.375 0.375 1.00

4. ประจ า 3 เดือน

   - ต่ ากว่า 3 ล้านบาท 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

   - ตั้งแต่ 3 ล้านบาทข้ึนไป 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5. ประจ า 6 เดือน

   - ต่ ากว่า 3 ล้านบาท 1.15 1.15 1.15 0.00 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15

   - ตั้งแต่ 3 ล้านบาทข้ึนไป 1.15 1.15 1.15 0.00 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15

6. ประจ า 1 ป ี 1.50 1.50 1.50 0.25 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

7. ประจ า 2 ป ี 1.60 1.60 1.60 0.25 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

8. ประจ า 3 ป ี 1.75 1.75 1.75 0.00 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75

9. ประจ า 5 ป ี 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

10. ประจ าสะสมทรัพย์ 1.50  -  -  -  -  -  -  -  -

11. ใบรับเงินฝากประจ า 
      เม่ือทวงถาม 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25

      7 วัน 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

      14 วัน 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

      1 เดือน 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

      2 เดือน 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
      3 เดือน

         - ต่ ากว่า 3 ล้านบาท 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
         - ตั้งแต่ 3 ล้านบาทข้ึนไป 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

      6 เดือน

         - ต่ ากว่า 3 ล้านบาท 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15

         - ตั้งแต่ 3 ล้านบาทข้ึนไป 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15

      1 ป ี 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

      2 ป ี 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

      3 ป ี 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75

      5 ป ี 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

หมายเหตุ  ทัง้นีอั้ตราดอกเบีย้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศอัตราดอกเบีย้ของธนาคาร 1

ประเภทลูกค้า

 487/2559

                                               มีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันท่ี 26 กันยายน 2559 เป็นต้นไป                                              

หน่วย : ร้อยละต่อปี

เร่ือง  อัตราดอกเบีย้เงินฝาก

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
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ความหมายของประเภทลูกค้า และเง่ือนไขรายละเอียดอื่นๆ ของการฝากเงิน 

ความหมายของประเภทลูกค้า 
      1   หมายถึง                                  
      2   หมายถึง                                                                            

  าคม                                                                      
               (     )      

      3   หมายถึง                                                         
                                                         )  
      4               หมายถงึ                                                             

       ณ์การเกษตร 
                               .                                        (SMC) 
                                         
                                                                                                  

                                  ๆ  
      5   หมายถึง                                      
      6          หมายถึง กองทุนรวม                                                      

           ๆ  
      7   หมายถึง                    ฐ       .                       
      8   หมายถึง   ฐ            .  
      9   หมายถึง             ฐ                 
      10  หมายถึง                             ๆ           )  
      11  หมายถึง                   ฐ                           ) 
                      ฐ                                  )  
เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ของการฝากเงิน 
1. เงินฝากกระแสรายวัน  

1.1 ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้ปีละ 2 ครั้ง  
1.2 ฝากครบตามเงื่อนไข ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประเภทการฝาก                 

ที่ธนาคารประกาศ 
1.3 การเปิดบัญชี ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากอยู่กับธนาคารประเภทใดก็ได้ เปิดไว้ที่สาขาใดก็ได้              

โดยมีจ านวนเงินฝากอย่างน้อย 100,000 บาท  ชื่อบัญชีเป็นชื่อของผู้ฝากและเปิดบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า              
6 เดือนนับจากวันท่ีเปิดบัญชี หรือมีบุคคลแนะน าที่น่าเชื่อถือได้   
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2. เงินฝากออมทรัพย์  

2.1 ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้ปีละ 2 ครั้ง  
2.2 ฝากครบตามเงื่อนไข ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประเภทการฝาก                 

ที่ธนาคารประกาศ 
3. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  

3.1 ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้ปีละ 2 ครั้ง  
3.2 ฝากครบตามเงื่อนไข ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประเภทการฝาก                 

ที่ธนาคารประกาศ 
 3.3 การรับฝากเงิน กรณียอดฝากต่ ากว่าจ านวนเงินฝากขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ตามประเภทเงินฝาก                
ใหร้ับฝากได้เฉพาะรายการรับฝาก โดยการโอนดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากประจ าโดยอัตโนมัติเท่านั้น 
4. เงินฝากประจ า 3 เดือน 

4.1 หากผู้ฝากถอนก่อนครบก าหนด  ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย  
5. เงินฝากประจ า 6 เดือน, 1 ป,ี  2 ป,ี 3 ปี และ 5 ปี ประเภทรับดอกเบี้ยรายเดือน 
 5.1 ฝากครบตามเงื่อนไข  ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประเภทการฝาก 
ที่ธนาคารประกาศ 
 5.2 การจ่ายดอกเบี้ย ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากรายเดือน นับจากวันที่ฝากตามประกาศอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร และน าเข้าบัญชีให้ผู้ฝากโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอน ซึ่งลูกค้าสามารถเปิดบัญชี           
เงินฝากกระแสรายวัน ออมทรัพย์  หรือออมทรัพย์พิเศษ  เพื่อเป็นบัญชีคู่โอน 
 5.3 กรณีผู้ฝากถอนเงินก่อนครบก าหนด  
     5.3.1 การถอนเงินฝาก ผู้ฝากต้องถอนเต็มวงเงินของการฝากแต่ละครั้ง 
     5.3.2 ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย หากมีการจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีคู่โอนของ
ผู้ฝากไปแล้ว ธนาคารจะหักเงินส่วนที่จ่ายเกินไปจากเงินต้นคงเหลือในบัญชีของผู้ฝาก 
     5.3.3 ฝากต้ังแต่ 3 เดือน  แต่ไม่ครบตามประเภทการฝาก  ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สูงสุด ณ วันที่ฝาก ตามที่ธนาคารก าหนด และหักภาษี หากดอกเบี้ยที่ธนาคาร
จ่ายให้กับผู้ฝากรายเดือนที่โอนเข้าบัญชีคู่โอนของผู้ฝาก มากกว่าดอกเบี้ยที่ควรได้รับจริง ธนาคารจะหักเงิน
ส่วนที่จ่ายเกินไปจากเงินต้นคงเหลือในบัญชีของผู้ฝาก  
     *ต้ังแต่วันที่ 29 มกราคม 2550 เป็นต้นไป เงินฝากประจ า 6 เดือน ยกเลิกเงื่อนไขการรับ
ดอกเบี้ยรายเดือน ยกเว้นเฉพาะกรณีลูกค้าเงินฝากรายเดิม และยอดเงินฝากจ านวนเดิมที่ครบก าหนด        
การฝากและฝากต่อเนื่องในจ านวนเดิม  ธนาคารยังคงให้ใช้เงื่อนไขการรับดอกเบี้ยรายเดือนต่อไปได้ 
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     *ต้ังแต่วันที่  7 มีนาคม 2550 เป็นต้นไป เงินฝากประจ า 1 ปี ยกเลิกเงื่อนไขการรับดอกเบี้ย
รายเดือน  ยกเว้นเฉพาะกรณีลูกค้าเงินฝากรายเดิม และยอดเงินฝากจ านวนเดิมที่ครบก าหนดการฝากและ
ฝากต่อเนื่องในจ านวนเดิม  ธนาคารยังคงให้ใช้เงื่อนไขการรับดอกเบี้ยรายเดือนต่อไปได้  
     *ต้ังแต่วันท่ี 5 สิงหาคม 2552 เป็นต้นไป เงินฝากประจ า 1 ปี ธนาคารให้ลูกค้าขอรับดอกเบี้ย
รายเดือนได ้ 
6. เงินฝากประจ า 1 ปี (รับดอกเบี้ยราย 6 เดือน)  
 6.1 ฝากครบตามเงื่อนไข ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปี ตามท่ี
ธนาคารประกาศ 
 6.2 การจ่ายดอกเบี้ย ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากทุก 6 เดือน นับจากวันที่ฝาก ตามประกาศ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร  และน าเข้าบัญชีให้ผู้ฝากโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอน ซึ่งลูกค้าสามารถเปิด
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ออมทรัพย์ หรือออมทรัพย์พิเศษ เพื่อเป็นบัญชีคู่โอน  
 6.3 กรณีผู้ฝากถอนเงินก่อนครบก าหนด  
     6.3.1 การถอนเงินฝาก ผู้ฝากต้องถอนเต็มวงเงินของการฝากในแต่ละครั้ง 
     6.3.2 ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย 
     6.3.3 ฝากต้ังแต่ 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 เดือน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพยส์ูงสุด ณ วันที่ฝาก ตามที่ธนาคารก าหนด และหักภาษ ี
     6.3.4 ฝากต้ังแต่ 6 เดือน แต่ไม่ถึง 1 ปี ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจ า ประเภท 6 เดือน ณ วันที่ฝาก ตามที่ธนาคารก าหนด หากดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายให้กับผู้ฝาก                   
ทุก 6 เดือน ที่โอนเข้าบัญชีคู่โอนของผู้ฝาก มากกว่าดอกเบี้ยที่ควรได้รับจริง ธนาคารจะหักเงินส่วนที่จ่าย
เกินไปจากเงินต้นคงเหลือในบัญชีของผู้ฝาก  
7. เงินฝากประจ า  3 ปี  รับดอกเบี้ยราย 6 เดือน  
 7.1 ฝากครบตามเงื่อนไข  ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประเภทการฝาก 
ที่ธนาคารประกาศ  
 7.2 การจ่ายดอกเบี้ย ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากทุก 6 เดือน นับจากวันที่ฝากตามประกาศ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร และน าเข้าบัญชีให้ผู้ฝากโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอน  ซึ่งลูกค้าสามารถ                
เปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ออมทรัพย ์หรือออมทรัพย์พิเศษ เพื่อเป็นบัญชีคู่โอน 
 7.3 กรณีผู้ฝากถอนเงินก่อนครบก าหนด 
     7.3.1 การถอนเงินฝาก ผู้ฝากต้องถอนเต็มวงเงินของการฝากแต่ละครั้ง 
     7.3.2 ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย  
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     7.3.3 ฝากต้ังแต่ 3 เดือน แต่ไม่ครบตามประเภทการฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สูงสุด ณ วันที่ฝาก ตามที่ธนาคารก าหนด และหักภาษี หากดอกเบี้ยที่ธนาคาร
จ่ายให้กับผู้ฝากรายเดือน ที่โอนเข้าบัญชีคู่โอนของผู้ฝากมากกว่าดอกเบี้ยที่ควรได้รับจริง ธนาคารจะหักเงิน
ส่วนที่จ่ายเกินไปจากเงินต้นคงเหลือในบัญชีของผู้ฝาก  
8. เงินฝากประจ าสะสมทรัพย์ 
 8.1 รับฝากเงินจากลูกค้าบุคคลธรรมดาทั่วไป กลุ่ม 1 (ยกเว้นห้างหุ้นส่วนสามัญ และคณะบุคคล)               
และบุคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ กลุ่ม 9  
 8.2 จ านวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ า  1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท (เลขหลักพัน) และต้องฝากเงิน
จ านวนเท่ากันกับที่เปิดบญัชีเป็นประจ าทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง  
 8.3 ระยะเวลาฝาก 2 ปี และต้องฝากต่อเนื่องเป็นรายเดือน จ านวน 24 ครั้ง ๆ ละเท่ากันทุกเดือน 

8.4 ลูกค้า 1 ราย มีสิทธิเปิดบัญชีเงินฝากประจ าสะสมทรัพย์ได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น ทั้งนี้ ให้นับรวม
บัญชีเงินฝากประจ าสินเคหะด้วย หากลูกค้ายังมีบัญชีเงินฝากประจ าสินเคหะอยู่  ไม่สามารถเปิดบัญชี              
เงินฝากประเภทนี้ได้  
 8.5 ห้ามถอนยอดเงินต้นบางส่วน หรือทั้งหมดตลอดระยะเวลาการฝาก หากถอนถือเป็นการปิดบัญชี 
 8.6 ลูกค้าต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นบัญชีคู่โอน เพื่อใช้เป็นบัญชีรับโอนเงินต้นและดอกเบี้ย
เมื่อเงินฝากครบก าหนด หรือใช้เป็นบัญชีคู่โอน (กรณีที่ลูกค้าสมัครหักบัญชีเงินฝาก  Direct  Debit)                   
เพื่อหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์โอนเข้าบัญชีเงินฝากประจ าสะสมทรัพย์เป็นประจ าทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง                  
ทั้งนี้ บัญชีคู่โอนที่ใช้ส าหรับหักบัญชีเงินฝาก (Direct Debit) และบัญชีรับโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อเงินฝากครบ
ก าหนดต้องเป็นบัญชีเดียวกัน  
 8.7 กรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีเงินฝากประจ าสะสมทรัพย์ก่อนครบก าหนดระยะเวลารับฝาก (2 ปี)                     
ให้ยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากคู่โอน เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประจ าสะสมทรัพย์นับต้ังแต่วันที่ปิดบัญชี            
เงินฝากประจ าสะสมทรัพย์ เป็นต้นไป  

8.8 ธนาคารจะยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากคู่โอนเข้าบัญชีเงินฝากประจ าสะสมทรัพย์เมื่อฝากเงินครบ 
24 ครั้ง  
 8.9 ฝากครบตามเงื่อนไข ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 12 เดือน     
ตามที่ธนาคารประกาศไว้ ณ วันที่เปิดบัญชี บวกร้อยละ 1 ต่อปี หรือตามเงื่อนไขที่ธนาคารประกาศ                
โดยจะได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก และโอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเข้าบัญชีคู่โอนของผู้ฝาก                   
(บญัชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้น) และปิดบัญชีเงินฝากประจ าสะสมทรัพย์นั้น 
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 8.10 ปิดบัญชี/ถอนเงินฝากก่อน 3 เดือน นับจากวันที่เปิดบัญชีเงินฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย              
เงินฝาก  
 8.11 ฝากต้ังแต่ 3 เดือน แต่ปิดบัญชี/ถอนเงินก่อนครบก าหนด 2 ปี ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สูงสุด ณ วันที่เปิดบัญชีเงินฝาก และไม่ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก  

8.12 หากเดือนใดมิได้น าฝาก ธนาคารผ่อนผันให้น าฝากในเดือนถัดไปจากเดือนที่ขาดฝากทันที                  
โดยฝากเพิ่มรวมกัน 2 งวด และผ่อนผันให้ไม่เกิน 2 ครั้ง ภายในระยะเวลาฝากสิ้นสุดเมื่อครบ 2 ปี ตามที่
ก าหนด ทั้งนี้ส าหรับการฝากในเดือนสุดท้าย (งวดที่ 24) ธนาคารไม่ผ่อนผันให้ขาดฝาก โดยลูกค้าสามารถฝาก
เงินงวดสุดท้ายได้จนถึงวันที่ก่อนครบก าหนดการฝาก 1 วัน และไม่สามารถน าเงินมาฝากหลังจากวันที่ครบ
ก าหนดการฝาก (2 ปี) ได้   

8.13 กรณีขาดการฝากเงินเกิน 2 ครั้ง และฝากครบ 2 ปี ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝาก
ประจ า 12 เดือน ณ วันเปิดบัญชี และไม่ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก  

8.14 กรณีขาดการฝากเงินเกิน 3 เดือนติดต่อกัน ธนาคารจะยกเลิกข้อตกลงเงินฝากประจ า 
สะสมทรัพย์ทันที และเมื่อเจ้าของบัญชีมาติดต่อขอถอนเงินฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย ให้ประเภทเงินฝาก
ออมทรัพย์สูงสุด ในอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ท าการเปิดบัญชี และไม่ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก 
9. ส าหรับเงินฝากกลุ่มที่ 3    

อัตราดอกเบี้ยนี้ รวมถึงเงินฝากที่มีภาระผูกพันกับสวัสดิการโครงการ อันได้แก่ บริษัทเงินทุน จ ากัด   
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ จ ากัด บริษัทหลักทรัพย์ จ ากัด บริษัทประกันภัย จ ากัด และบริษัทประกันชีวิต  จ ากัด 
10 .ส าหรับเงินฝากกลุ่มที่ 4  

อัตราดอกเบี้ยนี้  ยกเว้นเงินฝากที่มีภาระผูกพันกับสวัสดิการโครงการ อันได้แก่ บริษัทเงินทุน จ ากัด  
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ จ ากัด บริษัทหลักทรัพย์ จ ากัด บริษัทประกันภัย จ ากัด และบริษัทประกันชีวิต จ ากัด 
11. ใบรับเงินฝากประจ า  
 11.1 ประเภททวงถาม 
     (1) เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ ากว่า 1,000,000 บาท และในการฝากครั้งต่อไป ใบรับเงินฝาก
ประจ าแต่ละฉบับต้องไม่ต่ ากว่า 1,000,000 บาท   
     (2) ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฝากในอัตราดอกเบี้ยทวงถาม ตามประกาศธนาคาร             
โดยคิดเป็นรายวันตามจ านวนเงินในใบรับเงินฝากประจ าฉบับนั้น 
     (3) ธนาคารสงวนสิทธิที่จะช าระคืนได้ทุกเมื่อ และคิดอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไปตาม            
ภาวะตลาด (อัตราลอยตัว) และสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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   11.2 ประเภทรายวัน  7 วัน 14 วัน  
     (1) ต้องเปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ ากว่า 100,000 บาท และในการฝากครั้งต่อไปใบรับเงินฝาก
ประจ าแต่ละฉบับต้องไม่ต่ ากว่า 100,000 บาท  
     (2) ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อใบรับเงินฝากประจ าครบก าหนดตามระยะเวลาฝาก หรือเมื่อมี
การถอนใบรับเงินฝากประจ า โดยธนาคารจะหักภาษี ณ ที่จ่าย ส าหรับดอกเบี้ยรับทั้งจ านวนของผู้ฝาก              
เพื่อน าส่งกรมสรรพากร 
     (3) หากถอนก่อนครบก าหนด ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย 
   11.3 ประเภทประจ า 
     (1) การเปิดบัญชีประเภทต่าง ๆ กรณีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลต่าง ๆ ชื่อบัญชี และเจ้าของ
บัญชี  จะต้องเป็นบุคคลเดียวกัน จะใช้นามสมมุติหรือนามแฝงไม่ได้ 
     (2) ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับฝากเงินเพิ่มหรือเปิดบัญชีเงินฝากใหม่ได้ 
     (3) การจ่ายดอกเบี้ย 
      ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อใบรับเงินฝากประจ าครบก าหนดตามระยะเวลาฝาก                      
หรือเมื่อมีการถอนใบรับเงินฝากประจ าตามเงื่อนไขของธนาคาร โดยธนาคารจะหักภาษี ณ ที่จ่าย                      
ส าหรับดอกเบี้ยรับท้ังจ านวน เพื่อน าส่งกรมสรรพากร ดังนี้ 
       (3.1) กรณีก่อนครบก าหนด (ไม่น้อยกว่า 90 วัน) 
       (3.2) กรณีครบก าหนดตามระยะเวลาฝาก 
       (3.3) กรณีหลังครบก าหนด 
     (4)  หากถอนหลังจากวันที่ครบก าหนด จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราประเภทออมทรัพย์สูงสุด                     
ตามที่ธนาคารประกาศใช้ โดยคิดหลังจากวันที่ครบก าหนดจนถึงวันที่ถอน ตามจ านวนเงินในใบรับเงินฝากประจ า
ฉบับนั้น แต่ไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ระบุในใบรับเงินฝากประจ าฉบับนั้น ๆ พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย  
จากดอกเบี้ยที่รับทั้งจ านวน 
12. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ/หรืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ก าหนด  
ตามความเหมาะสม หรือเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะได้  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 
13. เงื่อนไขอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานของธนาคาร คู่มือปฏิบัติงาน และค าสั่งธนาคาร เรื่อง 
การปฏิบัติงานการขอหลักฐานเอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชี 
14. ให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน KYC/CDD ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินและกฎหมาย ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
 

                        ประกาศ ณ วันที ่4 ตุลาคม  2559 
                     ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 


