
1.ช่ือผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจ าสะสมทรัพย์
2.ประเภทผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจ า
3.ระยะเวลา 24 เดือน 
4.จ านวนเงนิเปิดบัญชีขัน้ต ่าและสูงสุด จ านวนเงินเปิดบญัชีขัน้ต ่า 1,000 บาท สงูสดุไม่เกิน 25,000 บาท 

และต้องฝากเงินจ านวนเท่ากนักบัที่เปิดบญัชีเป็นประจ าทกุเดือนๆ ละ 1 ครัง้
5.ยอดเงนิฝาก ระยะเวลาฝาก 2 ปี และต้องฝากตอ่เน่ืองเป็นรายเดือนจ านวน 24 ครัง้ๆละเท่ากนัทกุเดือน
6.อัตราดอกเบีย้ต่อปี ฝากครบตามเง่ือนไข ธนาคารจะจา่ยดอกเบีย้ให้ในอตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 12 เดือน ตามที่ธนาคาร

ประกาศไว้ ณ วนัที่เปิดบญัชี บวกร้อยละ 1 ตอ่ปี หรือ ตามเง่ือนไขที่ธนาคารประกาศ โดยจะได้รับการยกเว้น

ภาษีดอกเบีย้เงินฝาก และโอนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้เข้าบญัชีคูโ่อนของผู้ฝาก (บญัชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านัน้) 

และปิดบญัชีเงินฝากประจ าสะสมทรัพย์นัน้
7.ตารางอัตราดอกเบีย้ -
8.ตัวอย่างการค านวณดอกเบีย้ -
9.ระยะเวลาการจ่ายอัตราดอกเบีย้ เม่ือครบก าหนด (24 เดือน)

 - ลกูค้า 1 รายมีสทิธิเปิดบญัชีเงินฝากประจ าสะสมทรัพย์ได้เพียง 1 บญัชีเท่านัน้ 

-ต้องมีบญัชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นบญัชีคูโ่อนเพ่ือใช้เป็นบญัชีรับโอนเงินต้นและดอกเบีย้เม่ือเงินฝากครบ

ก าหนด หรือใช้เป็นบญัชีคูโ่อน(กรณีที่ลกูค้าสมคัรหกับญัชีเงินฝาก Direct Debit) เพ่ือหกัเงินจากบญัชีออม

ทรัพย์โอนเข้าบญัชีเงินฝากประจ าสะสมทรัพย์เป็นประจ าทกุเดือนๆ ละ 1 ครัง้ ทัง้นีบ้ญัชีคูโ่อนที่ใช้ส าหรับหกั

บญัชีเงินฝาก(Direct Debit) และบญัชีรับโอนเงินต้นและดอกเบีย้เม่ือเงินฝากครบก าหนดต้องเป็นบญัชีเดียวกนั

-กรณีลกูค้าสมคัรหกับญัชีเงินฝาก(Direct Debit) ผู้ฝากต้องมียอดเงินคงเหลอืในบญัชีคูโ่อนให้เพียงพอกบั

จ านวนเงินฝากรายเดือนที่จะต้องน าฝากเข้าในบญัชีเงินฝากประจ าสะสมทรัพย์ หากมีจ านวนเงินฝากไม่

เพียงพอให้น าเงินเข้าบญัชีคูโ่อนให้เพียงพอกบัจ านวนเงินฝากรายเดือนภายในวนัที่ 5 ของทกุเดือน โดย

ธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีคูโ่อนตามยอดเงินฝากรายเดือนเข้าบญัชีเงินฝากประจ าสะสมทรัพย์ภายในวนัที่ 6 

ของทกุเดือน เดือนละ 1 ครัง้ (กรณีที่มีเงินในบญัชีคูโ่อนไม่ครบตามจ านวนเงินฝากรายเดือนธนาคารจะไม่หกั

บญัชีเงินฝากคูโ่อน ผู้ฝากต้องน าเงินมาฝากเข้าบญัชีเงินฝากประจ าสะสมทรัพย์ผา่นเคาน์เตอร์ธนาคาร

ตามปกติ)
 -กรณีลกูค้าสมคัรหกับญัชีเงินฝาก(Direct Debit) ธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีคูโ่อนเดือนละ 1 ครัง้ โดยจะหกั

บญัชีไม่เกิน 24 ครัง้ ตลอดระยะเวลาการรับฝากเงินฝากประจ าสะสมทรัพย์ (2 ปี) และให้นับรวมกรณีที่ไม่

สามารถหกัเงินในบญัชีคูโ่อนได้  และกรณีที่ลกูค้าฝากเงินเข้าบญัชีเงินฝากประจ าสะสมทรัพย์ผา่นเคาน์เตอร์

ธนาคาร

-กรณีที่ผู้ฝากปิดบญัชีเงินฝากประจ าสะสมทรัพย์กอ่นครบก าหนดระยะเวลารับฝาก (2 ปี)  ให้ยกเลกิการหกั

บญัชีเงินฝากคูโ่อนเพ่ือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากประจ าสะสมทรัพย์นับตัง้แตว่นัที่ปิดบญัชีเงินฝากประจ าสะสม

ทรัพย์เป็นต้นไป

-ห้ามถอนยอดเงินต้นบางสว่นหรือทัง้หมดตลอดระยะเวลาฝาก หากถอนถือเป็นการปิดบญัชี
11.เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน
สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอ่ืน

 -ฝากครบ 24 เดือน ตามเง่ือนไข มีสทิธิกู้ เงินสนิเคหะได้ในวงเงินไม่เกิน 80 เท่าของเงินงวด อตัราดอกเบีย้

เงินกู้ต ่ากวา่อตัราทัว่ไปลดลงร้อยละ 0.50 ตอ่ปี  ทัง้นี ้การอนมุตัิสนิเช่ือต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของธนาคาร

และแจ้งใช้สทิธิกู้ เงินสนิเคหะภายใน 6 เดือน นับแตว่นัที่เงินฝากครบก าหนด

-ยกเว้นคา่ธรรมเนียมการฝาก-ถอนเงินข้ามเขต ดงันี ้

          - การฝากเข้าบญัชีเงินฝากประจ าสะสมทรัพย์

          - การโอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรัพย์เพ่ือฝากเข้าบญัชีเงินฝากประจ าสะสมทรัพย์ โดยมีจ านวนเงิน

ที่โอนเท่ากบัยอดเงินฝากรายเดือนเท่านัน้

          - การโอนเงินต้นและดอกเบีย้จากเงินฝากประจ าสะสมทรัพย์ เข้าบญัชีคูโ่อน(ออมทรัพย์) กรณีปิดบญัชี

เงินฝากประจ าสะสมทรัพย์เม่ือครบก าหนด

เงนิฝากประจ าสะสมทรัพย์ (Sales Sheet)

10.เงื่อนไขหลัก



กรณีถอนก่อนก าหนด

-ปิดบญัชี / ถอนเงินฝากกอ่น 3 เดือนนับจากวนัที่เปิดบญัชีเงินฝาก ธนาคารไม่จา่ยดอกเบีย้เงินฝาก

-'ฝากตัง้แต ่3 เดือน แตปิ่ดบญัชี / ถอนเงินกอ่นครบก าหนด 2 ปี ธนาคารจา่ยดอกเบีย้ในอตัราดอกเบีย้เงินฝาก

ออมทรัพย์สงูสดุ ณ วนัที่เปิดบญัชีเงินฝาก และไม่ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบีย้เงินฝาก

-ผอ่นผนัให้ขาดฝากได้ 2 ครัง้ ในระยะเวลา 24 เดือน และ ต้องฝากให้ครบ 24 ครัง้ โดยลกูค้าสามารถฝาก

เงินงวดสดุท้ายได้จนถงึวนัที่กอ่นครบก าหนดการฝาก 1 วนั และไม่สามารถน าเงินมาฝากหลงัจากวนัที่ครบ

ก าหนดการฝาก (2 ปี ) 24 เดือน  ได้

-กรณีขาดการฝากเงินเกิน 2 ครัง้ และฝากครบ 2 ปี ธนาคารจะจา่ยดอกเบีย้ในอตัราเงินฝากประจ า 12 เดือน  

ณ  วนัเปิดบญัชีและไม่ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบีย้เงินฝาก

-กรณีขาดฝากเงินเกิน 3 เดือนติดตอ่กนั ธนาคารจะยกเลกิข้อตกลงเงินฝากประจ าสะสมทรัพย์ทนัที  และเม่ือ

เจ้าของบญัชีมาติดตอ่ขอถอนเงินฝาก ธนาคารจะจา่ยดอกเบีย้ ให้ประเภทเงินฝากออมทรัพย์สงูสดุ ในอตัรา

ดอกเบีย้ ณ วนัที่ท าการเปิดบญัชี และไม่ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบีย้เงินฝาก
13.ค่ารักษาบัญชี ไม่มี
14.การต่ออายุบัญชีเม่ือครบก าหนด
ระยะเวลาการฝาก (ส าหรับเงนิฝาก
ประจ า)

ปิดบญัชีเงินฝากประจ าและเข้าบญัชีคูโ่อนอตัโนมตัิ

15.ช่องทางการติดต่อผู้ให้บริการ สาขาและส านักงานใหญ่ : เปิดให้บริการวนัจนัทร์ ถงึ วนัศกุร์ เวลา 8.30-15.30 น. 

สาขาในศูนย์การค้า : เปิดให้บริการวนัจนัทร์ ถงึ วนัอาทิตย์ เวลา 10.30-19.00 น.  

   *ทัง้นีเ้วลาเปิดท าการของสาขาในศนูย์การค้าอาจแตกตา่งกนัตามเวลาเปิดท าการของศนูย์การค้า

Call Center : โทร. 02-6459000 เปิดให้บริการวนัจนัทร์ ถงึ วนัเสาร์ เวลา 7.30-19.00 น.

เว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์  : www.ghbank.co.th
16.ข้อควรระวัง ผอ่นผนัให้ขาดฝากได้ 2 ครัง้ ในระยะเวลา 24 เดือน และ ต้องฝากให้ครบ 24 ครัง้ โดยลกูค้าสามารถฝาก

เงินงวดสดุท้ายได้จนถงึวนัที่กอ่นครบก าหนดการฝาก1 วนั และไม่สามารถน าเงินมาฝากหลงัจากวนัที่ครบ

ก าหนดการฝาก (2 ปี ) 24 เดือนได้

17.การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ
หรือการแจ้งเตือนที่ส าคัญ

ธนาคารแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบ

 - เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขผลติภณัฑ์หรือบริการที่มีผลกระทบตอ่การใช้บริการของลกูค้า ธนาคารจะมี

การสื่อสารหรือแจ้งข้อมลูอนัเป็นสาระส าคญัของการเปลี่ยนแปลงให้ลกูค้าทราบลว่งหน้าผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ 

ของธนาคาร
ลูกค้าแจ้งข้อมูลให้ธนาคาร

 - ลกูค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทนัทีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูสว่นตวัของท่าน เชน่ ช่ือ นามสกลุ อาชีพ 

สถานที่ท างาน ที่อยู ่เบอร์โทรศพัท์ และรายละเอียดตา่งๆ เพ่ือให้การสื่อสารข้อมลูกบัท่านเป็นไปอยา่งถกูต้อง

รวดเร็ว โดยแจ้งผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ ของธนาคาร

12.อัตราดอกเบีย้ 
กรณีผิดเงื่อนไขการฝาก


