
กลุม 1 บุคคล คณะบุคคล กลุม 2 สถาบันท่ีไม กลุม 3 นิติบุคคล กลุม 4 สถาบันการเงิน กลุม 5 บริษัทประกันภัย กลุม 6 กลุม 7 กลุม 8 กลุม 11
        ประเภทเงินฝาก     หางหุนสวนสามัญ แสวงหากําไร บริษัทประกันชีวิต กองทุน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลที่มี

กลุม 9 บุคคลที่ถิ่นฐาน กลุม 10 ธนาคารและ กลต. ถิ่นฐาน
    อยูนอกประเทศ สถาบันการเงินอื่น ๆ นอกประเทศ

(นอกประเทศ)

1. กระแสรายวัน 0.375 0.375 0.375 0.00 0.375 0.00  -  - 0.375
2. ออมทรัพย
   - ต่ํากวา 1 แสนบาท 0.75 0.75 0.75 0.00 0.75 0.75 0.25 0.50 0.75
   - ตั้งแต 1 แสนบาทขึ้นไป 1.00 1.00 0.75 0.00 0.75 0.75 0.25 0.50 0.75
3. ออมทรัพยพิเศษ 1.125 1.125 1.125 0.00 1.125 1.125 0.375 0.375 1.125
4. ประจํา 3 เดือน
   - ต่ํากวา 3 ลานบาท 1.125 1.125 1.125 0.00 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125
   - ตั้งแต 3 ลานบาทขึ้นไป 1.125 1.125 1.125 0.00 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125

5. ประจํา 6 เดือน
   - ต่ํากวา 3 ลานบาท 1.35 1.35 1.35 0.00 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
   - ตั้งแต 3 ลานบาทขึ้นไป 1.35 1.35 1.35 0.00 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35

6. ประจํา 1 ป 1.60 1.60 1.60 0.25 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

7. ประจํา 2 ป 1.75 1.75 1.75 0.25 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75

8. ประจํา 3 ป 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
9. ประจํา 5 ป 2.125 2.125 2.125 0.00 2.125 2.125 2.125 2.125 2.125

10. ประจําสะสมทรัพย 1.60  -  -  -  -  -  -  -  -
11. ใบรับเงินฝากประจํา 
      เมื่อทวงถาม 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25
      7 วัน 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      14 วัน 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

      1 เดือน 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

      2 เดือน 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      3 เดือน
         - ต่ํากวา 3 ลานบาท 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125
         - ตั้งแต 3 ลานบาทขึ้นไป 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125
      6 เดือน
         - ต่ํากวา 3 ลานบาท 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35

         - ตั้งแต 3 ลานบาทขึ้นไป 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35

      1 ป 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

      2 ป 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75

      3 ป 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
      5 ป 2.125 2.125 2.125 2.125 2.125 2.125 2.125 2.125 2.125

หมายเหตุ  ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงไดตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร 1

ประเภทลูกคา

   362/2559

                                               มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 26 เมษายน 2559 เปนตนไป                                              

หนวย : รอยละตอป

เร่ือง  อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห
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ความหมายของประเภทลูกคา และเงื่อนไขรายละเอียดอื่นๆ ของการฝากเงิน 

ความหมายของประเภทลูกคา 
กลุม 1   หมายถึง บุคคล คณะบุคคล หางหุนสวนสามัญ 
กลุม 2   หมายถึง สถาบันที่ไมแสวงหากําไร เชน นิติบุคคลอาคารชุด มูลนิธิที่ไดรับยกเวนภาษี  

สมาคม มูลนิธิ สหกรณออมทรัพย สหกรณการเกษตร สหกรณ สํานักงานประกันสังคม   
สถาบันการศึกษา (เอกชน) วัด  

กลุม 3   หมายถึง นิติบุคคล เชน โรงรับจํานํา ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
    หางหุนสวนจํากัด  บริษัทจํากัด  บริษัทจํากัด (มหาชน)  
กลุม 4 สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินเฉพาะกิจ เชน ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตร 

และสหกรณการเกษตร 
    บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม ปรส. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย (SMC) 
    ธนาคารพาณิชย  ธนาคารอาคารสงเคราะห  
    บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย บริษัทเงินทุนหลักทรัพย บริษัทเครดิตฟองซิเอร บริษัทลิสซ่ิง    

บริษัทเชาซื้อ  สถาบันการเงินอื่น ๆ  
กลุม 5   หมายถึง บริษัทประกันภัย  บริษัทประกันชีวิต   
กลุม 6   กองทุน หมายถึง กองทุนรวม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  

กองทุนตาง ๆ  
กลุม 7   หมายถึง สวนราชการ องคกรรัฐบาล อบต. เทศบาล กรุงเทพมหานคร  
กลุม 8   หมายถึง รัฐวิสาหกิจ กลต.  
กลุม 9   หมายถึง บุคคลที่ถิ่นฐานอยูนอกประเทศ  
กลุม 10  หมายถึง  ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ (นอกประเทศ)  
กลุม 11  หมายถึง นิติบุคคลที่มีถิ่นฐานนอกประเทศ (จดทะเบียนในไทย) 
    นิติบุคคลที่มีถิ่นฐานนอกประเทศ (จดทะเบียนในตางประเทศ)  
เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ของการฝากเงิน 
1. เงินฝากกระแสรายวัน  

1.1 ธนาคารจายดอกเบี้ยเงินฝากใหปละ 2 คร้ัง  
1.2 ฝากครบตามเงื่อนไข ธนาคารจายดอกเบี้ยใหในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประเภทการฝาก                 

ที่ธนาคารประกาศ 
1.3 การเปดบัญชี ผูฝากตองมีบัญชีเงินฝากอยูกับธนาคารประเภทใดก็ได เปดไวที่สาขาใดก็ได              

โดยมีจํานวนเงินฝากอยางนอย 100,000 บาท  ชื่อบัญชีเปนชื่อของผูฝากและเปดบัญชีมาแลวไมนอยกวา              
6 เดือนนับจากวันที่เปดบัญชี หรือมีบุคคลแนะนําที่นาเชื่อถือได   
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2. เงินฝากออมทรัพย  

2.1 ธนาคารจายดอกเบี้ยเงินฝากใหปละ 2 คร้ัง  
2.2 ฝากครบตามเงื่อนไข ธนาคารจายดอกเบี้ยใหในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประเภทการฝาก                 

ที่ธนาคารประกาศ 
3. เงินฝากออมทรัพยพิเศษ  

3.1 ธนาคารจายดอกเบี้ยเงินฝากใหปละ 2 คร้ัง  
3.2 ฝากครบตามเงื่อนไข ธนาคารจายดอกเบี้ยใหในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประเภทการฝาก                 

ที่ธนาคารประกาศ 
 3.3 การรับฝากเงิน กรณียอดฝากต่ํากวาจํานวนเงินฝากขั้นต่ําที่กําหนดไวตามประเภทเงินฝาก                
ใหรับฝากไดเฉพาะรายการรับฝาก โดยการโอนดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากประจําโดยอัตโนมัติเทานั้น 
4. เงินฝากประจํา 3 เดือน 

4.1 หากผูฝากถอนกอนครบกําหนด  ธนาคารไมจายดอกเบี้ย  
5. เงินฝากประจํา 6 เดือน, 1 ป,  2 ป, 3 ป และ 5 ป ประเภทรับดอกเบี้ยรายเดือน 
 5.1 ฝากครบตามเงื่อนไข  ธนาคารจะจายดอกเบี้ยใหในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประเภทการฝาก 
ที่ธนาคารประกาศ 
 5.2 การจายดอกเบี้ย ธนาคารจะจายดอกเบี้ยเงินฝากรายเดือน นับจากวันที่ฝากตามประกาศอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร และนําเขาบัญชีใหผูฝากโดยโอนเขาบัญชีคูโอน ซึ่งลูกคาสามารถเปดบัญชี           
เงินฝากกระแสรายวัน ออมทรัพย  หรือออมทรัพยพิเศษ  เพื่อเปนบัญชีคูโอน 
 5.3 กรณีผูฝากถอนเงินกอนครบกําหนด  
     5.3.1 การถอนเงินฝาก ผูฝากตองถอนเต็มวงเงินของการฝากแตละครั้ง 
     5.3.2 ฝากไมถึง 3 เดือน ธนาคารไมจายดอกเบี้ย หากมีการจายดอกเบี้ยเขาบัญชีคูโอนของ
ผูฝากไปแลว ธนาคารจะหักเงินสวนที่จายเกินไปจากเงินตนคงเหลือในบัญชีของผูฝาก 
     5.3.3 ฝากตั้งแต 3 เดือน  แตไมครบตามประเภทการฝาก  ธนาคารจายดอกเบี้ยใหในอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยสูงสุด ณ วันที่ฝาก ตามที่ธนาคารกําหนด และหักภาษี หากดอกเบี้ยที่ธนาคาร
จายใหกับผูฝากรายเดือนที่โอนเขาบัญชีคูโอนของผูฝาก มากกวาดอกเบี้ยที่ควรไดรับจริง ธนาคารจะหักเงิน
สวนที่จายเกินไปจากเงินตนคงเหลือในบัญชีของผูฝาก  
     *ต้ังแตวันที่ 29 มกราคม 2550 เปนตนไป เงินฝากประจํา 6 เดือน ยกเลิกเงื่อนไขการรับ
ดอกเบี้ยรายเดือน ยกเวนเฉพาะกรณีลูกคาเงินฝากรายเดิม และยอดเงินฝากจํานวนเดิมที่ครบกําหนด        
การฝากและฝากตอเนื่องในจํานวนเดิม  ธนาคารยังคงใหใชเงื่อนไขการรับดอกเบี้ยรายเดือนตอไปได 
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     *ต้ังแตวันที่  7 มีนาคม 2550 เปนตนไป เงินฝากประจํา 1 ป ยกเลิกเงื่อนไขการรับดอกเบี้ย
รายเดือน  ยกเวนเฉพาะกรณีลูกคาเงินฝากรายเดิม และยอดเงินฝากจํานวนเดิมที่ครบกําหนดการฝากและ
ฝากตอเนื่องในจํานวนเดิม  ธนาคารยังคงใหใชเงื่อนไขการรับดอกเบี้ยรายเดือนตอไปได  
     *ต้ังแตวันที่ 5 สิงหาคม 2552 เปนตนไป เงินฝากประจํา 1 ป ธนาคารใหลูกคาขอรับ
ดอกเบี้ยรายเดือนได  
6. เงินฝากประจํา 1 ป (รับดอกเบี้ยราย 6 เดือน)  
 6.1 ฝากครบตามเงื่อนไข ธนาคารจะจายดอกเบี้ยใหในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป ตามที่
ธนาคารประกาศ 
 6.2 การจายดอกเบี้ย ธนาคารจะจายดอกเบี้ยเงินฝากทุก 6 เดือน นับจากวันที่ฝาก ตามประกาศ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร  และนําเขาบัญชีใหผูฝากโดยโอนเขาบัญชีคูโอน ซึ่งลูกคาสามารถเปด
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ออมทรัพย หรือออมทรัพยพิเศษ เพื่อเปนบัญชีคูโอน  
 6.3 กรณีผูฝากถอนเงินกอนครบกําหนด  
     6.3.1 การถอนเงินฝาก ผูฝากตองถอนเต็มวงเงินของการฝากในแตละครั้ง 
     6.3.2 ฝากไมถึง 3 เดือน ธนาคารไมจายดอกเบี้ย 
     6.3.3 ฝากตั้งแต 3 เดือน แตไมถึง 6 เดือน ธนาคารจายดอกเบี้ยใหในอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพยสูงสุด ณ วันที่ฝาก ตามที่ธนาคารกําหนด และหักภาษี 
     6.3.4 ฝากตั้งแต 6 เดือน แตไมถึง 1 ป ธนาคารจายดอกเบี้ยใหในอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจํา ประเภท 6 เดือน ณ วันที่ฝาก ตามที่ธนาคารกําหนด หากดอกเบี้ยที่ธนาคารจายใหกับผูฝาก                   
ทุก 6 เดือน ที่โอนเขาบัญชีคูโอนของผูฝาก มากกวาดอกเบี้ยที่ควรไดรับจริง ธนาคารจะหักเงินสวนที่จาย
เกินไปจากเงินตนคงเหลือในบัญชีของผูฝาก  
7. เงินฝากประจํา  3 ป  รับดอกเบี้ยราย 6 เดือน  
 7.1 ฝากครบตามเงื่อนไข  ธนาคารจะจายดอกเบี้ยใหในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประเภทการฝาก 
ที่ธนาคารประกาศ  
 7.2 การจายดอกเบี้ย ธนาคารจะจายดอกเบี้ยเงินฝากทุก 6 เดือน นับจากวันที่ฝากตามประกาศ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร และนําเขาบัญชีใหผูฝากโดยโอนเขาบัญชีคูโอน ซึ่งลูกคาสามารถ                
เปดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ออมทรัพย หรือออมทรัพยพิเศษ เพื่อเปนบัญชีคูโอน 
 7.3 กรณีผูฝากถอนเงินกอนครบกําหนด 
     7.3.1 การถอนเงินฝาก ผูฝากตองถอนเต็มวงเงินของการฝากแตละครั้ง 
     7.3.2 ฝากไมถึง 3 เดือน ธนาคารไมจายดอกเบี้ย  
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     7.3.3 ฝากตั้งแต 3 เดือน แตไมครบตามประเภทการฝาก ธนาคารจายดอกเบี้ยใหในอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยสูงสุด ณ วันที่ฝาก ตามที่ธนาคารกําหนด และหักภาษี หากดอกเบี้ยที่ธนาคาร
จายใหกับผูฝากรายเดือน ที่โอนเขาบัญชีคูโอนของผูฝากมากกวาดอกเบี้ยที่ควรไดรับจริง ธนาคารจะหักเงิน
สวนที่จายเกินไปจากเงินตนคงเหลือในบัญชีของผูฝาก  
8. เงินฝากประจําสะสมทรัพย 
 8.1 รับฝากเงินจากลูกคาบุคคลธรรมดาทั่วไป กลุม 1 (ยกเวนหางหุนสวนสามัญ และคณะบุคคล)               
และบุคลที่มีถิ่นฐานอยูนอกประเทศ กลุม 9  
 8.2 จํานวนเงินเปดบัญชีข้ันต่ํา  1,000 บาท สูงสุดไมเกิน 25,000 บาท (เลขหลักพัน) และตองฝากเงิน
จํานวนเทากันกับที่เปดบัญชีเปนประจําทุกเดือนๆ ละ 1 คร้ัง  
 8.3 ระยะเวลาฝาก 2 ป และตองฝากตอเนื่องเปนรายเดือน จํานวน 24 ครั้ง ๆ ละเทากันทุกเดือน 

8.4 ลูกคา 1 ราย มีสิทธิเปดบัญชีเงินฝากประจําสะสมทรัพยไดเพียง 1 บัญชีเทานั้น ทั้งนี้ ใหนับรวม
บัญชีเงินฝากประจําสินเคหะดวย หากลูกคายังมีบัญชีเงินฝากประจําสินเคหะอยู ไมสามารถเปดบัญชี              
เงินฝากประเภทนี้ได  
 8.5 หามถอนยอดเงินตนบางสวน หรือทั้งหมดตลอดระยะเวลาการฝาก หากถอนถือเปนการปดบัญชี 
 8.6 ลูกคาตองมีบัญชีเงินฝากออมทรัพยเปนบัญชีคูโอน เพื่อใชเปนบัญชีรับโอนเงินตนและดอกเบี้ย
เมื่อเงินฝากครบกําหนด หรือใชเปนบัญชีคูโอน (กรณีที่ลูกคาสมัครหักบัญชีเงินฝาก Direct  Debit)                   
เพื่อหักเงินจากบัญชีออมทรัพยโอนเขาบัญชีเงินฝากประจําสะสมทรัพยเปนประจําทุกเดือน ๆ ละ 1 คร้ัง                  
ทั้งนี้ บัญชีคูโอนที่ใชสําหรับหักบัญชีเงินฝาก (Direct Debit) และบัญชีรับโอนเงินตนและดอกเบี้ยเมื่อเงินฝาก
ครบกําหนดตองเปนบัญชีเดียวกัน  
 8.7 กรณีที่ผูฝากปดบัญชีเงินฝากประจําสะสมทรัพยกอนครบกําหนดระยะเวลารับฝาก (2 ป)                    
ใหยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากคูโอน เพื่อโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากประจําสะสมทรัพยนับต้ังแตวันที่ปดบัญชี            
เงินฝากประจําสะสมทรัพย เปนตนไป  

8.8 ธนาคารจะยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากคูโอนเขาบัญชีเงินฝากประจําสะสมทรัพยเมื่อฝากเงินครบ 
24 คร้ัง  
 8.9 ฝากครบตามเงื่อนไข ธนาคารจะจายดอกเบี้ยใหในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน     
ตามที่ธนาคารประกาศไว ณ วันที่เปดบัญชี บวกรอยละ 1 ตอป หรือตามเงื่อนไขที่ธนาคารประกาศ                
โดยจะไดรับการยกเวนภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก และโอนเงินตนพรอมดอกเบี้ยเขาบัญชีคูโอนของผูฝาก                   
(บัญชีเงินฝากออมทรัพยเทานั้น) และปดบัญชีเงินฝากประจําสะสมทรัพยนั้น 
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 8.10 ปดบัญชี/ถอนเงินฝากกอน 3 เดือน นับจากวันที่เปดบัญชีเงินฝาก ธนาคารไมจายดอกเบี้ย              
เงินฝาก  
 8.11 ฝากตั้งแต 3 เดือน แตปดบัญชี/ถอนเงินกอนครบกําหนด 2 ป ธนาคารจายดอกเบี้ยในอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยสูงสุด ณ วันที่เปดบัญชีเงินฝาก และไมไดรับการยกเวนภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก  

8.12 หากเดือนใดมิไดนําฝาก ธนาคารผอนผันใหนําฝากในเดือนถัดไปจากเดือนที่ขาดฝากทันที                 
โดยฝากเพิ่มรวมกัน 2 งวด และผอนผันใหไมเกิน 2 คร้ัง ภายในระยะเวลาฝากสิ้นสุดเมื่อครบ 2 ป ตามที่
กําหนด ทั้งนี้สําหรับการฝากในเดือนสุดทาย (งวดที่ 24) ธนาคารไมผอนผันใหขาดฝาก โดยลูกคาสามารถฝาก
เงินงวดสุดทายไดจนถึงวันที่กอนครบกําหนดการฝาก 1 วัน และไมสามารถนําเงินมาฝากหลังจากวันที่ครบ
กําหนดการฝาก (2 ป) ได   

8.13 กรณีขาดการฝากเงินเกิน 2 คร้ัง และฝากครบ 2 ป ธนาคารจะจายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝาก
ประจํา 12 เดือน ณ วันเปดบัญชี และไมไดรับการยกเวนภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก  

8.14 กรณีขาดการฝากเงินเกิน 3 เดือนติดตอกัน ธนาคารจะยกเลิกขอตกลงเงินฝากประจํา 
สะสมทรัพยทันที และเมื่อเจาของบัญชีมาติดตอขอถอนเงินฝาก ธนาคารจะจายดอกเบี้ย ใหประเภทเงินฝาก
ออมทรัพยสูงสุด ในอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ทําการเปดบัญชี และไมไดรับการยกเวนภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก 
9. สําหรับเงินฝากกลุมที่ 3    

อัตราดอกเบี้ยนี้ รวมถึงเงินฝากที่มีภาระผูกพันกับสวัสดิการโครงการ อันไดแก บริษัทเงินทุน จํากัด   
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย จํากัด บริษัทหลักทรัพย จํากัด บริษัทประกันภัย จํากัด และบริษัทประกันชีวิต  
จํากัด 
10 .สําหรับเงินฝากกลุมที่ 4  

อัตราดอกเบี้ยนี้  ยกเวนเงินฝากที่มีภาระผูกพันกับสวัสดิการโครงการ อันไดแก บริษัทเงินทุน จํากัด  
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย จํากัด บริษัทหลักทรัพย จํากัด บริษัทประกันภัย จํากัด และบริษัทประกันชีวิต จํากัด 
11. ใบรับเงินฝากประจํา  
 11.1 ประเภททวงถาม 
     (1) เปดบัญชีคร้ังแรกไมตํ่ากวา 1,000,000 บาท และในการฝากครั้งตอไป ใบรับเงินฝาก
ประจําแตละฉบับตองไมตํ่ากวา 1,000,000 บาท   
     (2) ธนาคารจะจายดอกเบี้ยใหแกผูฝากในอัตราดอกเบี้ยทวงถาม ตามประกาศธนาคาร             
โดยคิดเปนรายวันตามจํานวนเงินในใบรับเงินฝากประจําฉบับนั้น 
     (3) ธนาคารสงวนสิทธิที่จะชําระคืนไดทุกเมื่อ และคิดอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไปตาม            
ภาวะตลาด (อัตราลอยตัว) และสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
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   11.2 ประเภทรายวัน  7 วัน 14 วัน  
     (1) ตองเปดบัญชีคร้ังแรกไมตํ่ากวา 100,000 บาท และในการฝากครั้งตอไปใบรับเงินฝาก
ประจําแตละฉบับตองไมตํ่ากวา 100,000 บาท  
     (2) ธนาคารจะจายดอกเบี้ยเมื่อใบรับเงินฝากประจําครบกําหนดตามระยะเวลาฝาก หรือเมื่อ
มีการถอนใบรับเงินฝากประจํา โดยธนาคารจะหักภาษี ณ ที่จาย สําหรับดอกเบี้ยรับทั้งจํานวนของผูฝาก              
เพื่อนําสงกรมสรรพากร 
     (3) หากถอนกอนครบกําหนด ธนาคารจะไมจายดอกเบี้ย 
   11.3 ประเภทประจํา 
     (1) การเปดบัญชีประเภทตาง ๆ กรณีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตาง ๆ ชื่อบัญชี และเจาของ
บัญชี  จะตองเปนบุคคลเดียวกัน จะใชนามสมมุติหรือนามแฝงไมได 
     (2) ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับฝากเงินเพิ่มหรือเปดบัญชีเงินฝากใหมได 
     (3) การจายดอกเบี้ย 
      ธนาคารจะจายดอกเบี้ยใหเมื่อใบรับเงินฝากประจําครบกําหนดตามระยะเวลาฝาก                   
หรือเมื่อมีการถอนใบรับเงินฝากประจําตามเงื่อนไขของธนาคาร โดยธนาคารจะหักภาษี ณ ที่จาย                   
สําหรับดอกเบี้ยรับทั้งจํานวน เพื่อนําสงกรมสรรพากร ดังนี้ 
       (3.1) กรณีกอนครบกําหนด (ไมนอยกวา 90 วัน) 
       (3.2) กรณีครบกําหนดตามระยะเวลาฝาก 
       (3.3) กรณีหลังครบกําหนด 
     (4)  หากถอนหลังจากวันที่ครบกําหนด จะไดรับดอกเบี้ยในอัตราประเภทออมทรัพยสูงสุด                
ตามที่ธนาคารประกาศใช โดยคิดหลังจากวันที่ครบกําหนดจนถึงวันที่ถอน ตามจํานวนเงินในใบรับเงินฝากประจํา
ฉบับนั้น แตไมเกินกวาอัตราดอกเบี้ยที่ระบุในใบรับเงินฝากประจําฉบับนั้น ๆ พรอมหักภาษี ณ ที่จาย 
จากดอกเบี้ยที่รับทั้งจํานวน 
12. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ/หรืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่กําหนด 
ตามความเหมาะสม หรือเพื่อใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจการเงินในแตละขณะได โดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
13. เงื่อนไขอื่น ๆ ใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติงานของธนาคาร คูมือปฏิบัติงาน และคําสั่งธนาคาร เร่ือง 
การปฏิบัติงานการขอหลักฐานเอกสารที่ใชในการเปดบัญชี 
14. ใหปฏิบัติตามคูมือการปฏิบัติงาน KYC/CDD ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงินและกฎหมาย วาดวย การปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย  
 

                     ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 
                    ธนาคารอาคารสงเคราะห 




