
1.ชื�อผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจําสะสมทรัพย์

2.ประเภทผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจํา

3.ระยะเวลา 24 เดือน 

4.จํานวนเงินเปิดบัญชีขั�นตํ�าและสูงสุด จํานวนเงินเปิดบัญชีขั�นตํ�า 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท 

และต้องฝากเงินจํานวนเท่ากันกับที�เปิดบัญชีเป็นประจําทุกเดือนๆ ละ 1 ครั�ง

5.ยอดเงินฝาก ระยะเวลาฝาก 2 ปี และต้องฝากต่อเนื�องเป็นรายเดือนจํานวน 24 ครั�งๆละเท่ากันทุกเดือน

6.อัตราดอกเบี�ยต่อปี ฝากครบตามเงื�อนไข ธนาคารจะจ่ายดอกเบี�ยให้ในอัตราดอกเบี�ยเงินฝากประจํา 12 เดือน ตามที�ธนาคาร

ประกาศไว้ ณ วันที�เปิดบัญชี บวกร้อยละ 1 ต่อปี หรือ ตามเงื�อนไขที�ธนาคารประกาศ โดยจะได้รับการยกเว้น

ภาษีดอกเบี�ยเงินฝาก และโอนเงินต้นพร้อมดอกเบี�ยเข้าบัญชีคู่โอนของผู้ฝาก (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั�น)

 และปิดบัญชีเงินฝากประจําสะสมทรัพย์นั�น

7.ตารางอัตราดอกเบี�ย -

8.ตัวอย่างการคํานวณดอกเบี�ย -

9.ระยะเวลาการจ่ายอัตราดอกเบี�ย เมื�อครบกําหนด (24 เดือน)

 - ลูกค้า 1 รายมีสิทธิเปิดบัญชีเงินฝากประจําสะสมทรัพย์ได้เพียง 1 บัญชีเท่านั�น 

-ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นบัญชีคู่โอนเพื�อใช้เป็นบัญชีรับโอนเงินต้นและดอกเบี�ยเมื�อเงินฝากครบ

กําหนด หรือใช้เป็นบัญชีคู่โอน(กรณีที�ลูกค้าสมัครหักบัญชีเงินฝาก Direct Debit) เพื�อหักเงินจากบัญชีออม

ทรัพย์โอนเข้าบัญชีเงินฝากประจําสะสมทรัพย์เป็นประจําทุกเดือนๆ ละ 1 ครั�ง ทั�งนี�บัญชีคู่โอนที�ใช้สําหรับหัก

บัญชีเงินฝาก(Direct Debit) และบัญชีรับโอนเงินต้นและดอกเบี�ยเมื�อเงินฝากครบกําหนดต้องเป็นบัญชี

เดียวกัน

-กรณีลูกค้าสมัครหักบัญชีเงินฝาก(Direct Debit) ผู้ฝากต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีคู่โอนให้เพียงพอกับ

จํานวนเงินฝากรายเดือนที�จะต้องนําฝากเข้าในบัญชีเงินฝากประจําสะสมทรัพย์ หากมีจํานวนเงินฝากไม่

เพียงพอให้นําเงินเข้าบัญชีคู่โอนให้เพียงพอกับจํานวนเงินฝากรายเดือนภายในวันที� 5 ของทุกเดือน โดย

ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีคู่โอนตามยอดเงินฝากรายเดือนเข้าบัญชีเงินฝากประจําสะสมทรัพย์ภายในวันที� 6

 ของทุกเดือน เดือนละ 1 ครั�ง (กรณีที�มีเงินในบัญชีคู่โอนไม่ครบตามจํานวนเงินฝากรายเดือนธนาคารจะไม่หัก

บัญชีเงินฝากคู่โอน ผู้ฝากต้องนําเงินมาฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจําสะสมทรัพย์ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

ป ิ -กรณีลูกค้าสมัครหักบัญชีเงินฝาก(Direct Debit) ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีคู่โอนเดือนละ 1 ครั�ง โดยจะหัก

บัญชีไม่เกิน 24 ครั�ง ตลอดระยะเวลาการรับฝากเงินฝากประจําสะสมทรัพย์ (2 ปี) และให้นับรวมกรณีที�ไม่

สามารถหักเงินในบัญชีคู่โอนได้  และกรณีที�ลูกค้าฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากประจําสะสมทรัพย์ผ่านเคาน์เตอร์

ธนาคาร

-กรณีที�ผู้ฝากปิดบัญชีเงินฝากประจําสะสมทรัพย์ก่อนครบกําหนดระยะเวลารับฝาก (2 ปี)  ให้ยกเลิกการหัก

บัญชีเงินฝากคู่โอนเพื�อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประจําสะสมทรัพย์นับตั�งแต่วันที�ปิดบัญชีเงินฝากประจํา

สะสมทรัพย์เป็นต้นไป

-ห้ามถอนยอดเงินต้นบางส่วนหรือทั�งหมดตลอดระยะเวลาฝาก หากถอนถือเป็นการปิดบัญชี

11.เงื�อนไขการฝาก/ถอน/โอน

สิทธิประโยชน์และเงื�อนไขอื�น

 -ฝากครบ 24 เดือน ตามเงื�อนไข มีสิทธิกู้เงินสินเคหะได้ในวงเงินไม่เกิน 80 เท่าของเงินงวด อัตราดอกเบี�ย

เงินกู้ตํ�ากว่าอัตราทั�วไปลดลงร้อยละ 0.50 ต่อปี  ทั�งนี� การอนุมัติสินเชื�อต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ

ธนาคารและแจ้งใช้สิทธิกู้เงินสินเคหะภายใน 6 เดือน นับแต่วันที�เงินฝากครบกําหนด

-ยกเว้นค่าธรรมเนียมการฝาก-ถอนเงินข้ามเขต ดังนี�

          - การฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจําสะสมทรัพย์

          - การโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื�อฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจําสะสมทรัพย์ โดยมีจํานวน

เงินที�โอนเท่ากับยอดเงินฝากรายเดือนเท่านั�น

          - การโอนเงินต้นและดอกเบี�ยจากเงินฝากประจําสะสมทรัพย์ เข้าบัญชีคู่โอน(ออมทรัพย)์ กรณีปิดบัญชี

เงินฝากประจําสะสมทรัพย์เมื�อครบกําหนด

เงินฝากประจําสะสมทรัพย์ (Sales Sheet)

10.เงื�อนไขหลัก



กรณีถอนก่อนกําหนด

-ปิดบัญชี / ถอนเงินฝากก่อน 3 เดือนนับจากวันที�เปิดบัญชีเงินฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี�ยเงินฝาก

-'ฝากตั�งแต่ 3 เดือน แต่ปิดบัญชี / ถอนเงินก่อนครบกําหนด 2 ปี ธนาคารจ่ายดอกเบี�ยในอัตราดอกเบี�ยเงิน

ฝากออมทรัพย์สูงสุด ณ วันที�เปิดบัญชีเงินฝาก และไม่ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี�ยเงินฝาก

-ผ่อนผันให้ขาดฝากได้ 2 ครั�ง ในระยะเวลา 24 เดือน และ ต้องฝากให้ครบ 24 ครั�ง โดยลูกค้าสามารถฝาก

เงินงวดสุดท้ายได้จนถึงวันที�ก่อนครบกําหนดการฝาก 1 วัน และไม่สามารถนําเงินมาฝากหลังจากวันที�ครบ

กําหนดการฝาก (2 ปี ) 24 เดือน  ได้

-กรณีขาดการฝากเงินเกิน 2 ครั�ง และฝากครบ 2 ปี ธนาคารจะจ่ายดอกเบี�ยในอัตราเงินฝากประจํา 12 เดือน 

 ณ  วันเปิดบัญชีและไม่ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี�ยเงินฝาก

-กรณีขาดฝากเงินเกิน 3 เดือนติดต่อกัน ธนาคารจะยกเลิกข้อตกลงเงินฝากประจําสะสมทรัพย์ทันที  และเมื�อ

เจ้าของบัญชีมาติดต่อขอถอนเงินฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี�ย ให้ประเภทเงินฝากออมทรัพย์สูงสุด ในอัตรา

ดอกเบี�ย ณ วันที�ทําการเปิดบัญชี และไม่ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี�ยเงินฝาก

13.ค่ารักษาบัญชี
ไม่มี

14.การต่ออายุบัญชีเมื�อครบกําหนด

ระยะเวลาการฝาก (สําหรับเงินฝาก

ประจํา)

ปิดบัญชีเงินฝากประจําและเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติ

15.ช่องทางการติดต่อผู้ให้บริการ สาขาและสํานักงานใหญ่ : เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30-15.30 น. 

สาขาในศูนย์การค้า : เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 10.30-19.00 น.  

   *ทั�งนี�เวลาเปิดทําการของสาขาในศูนย์การค้าอาจแตกต่างกันตามเวลาเปิดทําการของศูนย์การค้า

Call Center : โทร. 02-6459000 เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 7.30-19.00 น.

เว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์  : www.ghbank.co.th

16.ข้อควรระวัง ผ่อนผันให้ขาดฝากได้ 2 ครั�ง ในระยะเวลา 24 เดือน และ ต้องฝากให้ครบ 24 ครั�ง โดยลูกค้าสามารถฝาก

เงินงวดสุดท้ายได้จนถึงวันที�ก่อนครบกําหนดการฝาก1 วัน และไม่สามารถนําเงินมาฝากหลังจากวันที�ครบ

กําหนดการฝาก (2 ปี ) 24 เดือนได้

17.การเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขการ

ให้บริการ

หรือการแจ้งเตือนที�สําคัญ

ธนาคารแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบ

 - เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขผลิตภัณฑ์หรือบริการที�มีผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้า ธนาคารจะมี

การสื�อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสําคัญของการเปลี�ยนแปลงให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางต่าง ๆ 

ของธนาคาร

ลูกค้าแจ้งข้อมูลให้ธนาคาร

 - ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทันทีที�มีการเปลี�ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื�อ นามสกุล อาชีพ 

สถานที�ทํางาน ที�อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และรายละเอียดต่างๆ เพื�อให้การสื�อสารข้อมูลกับท่านเป็นไปอย่างถูกต้อง

รวดเร็ว โดยแจ้งผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร

12.อัตราดอกเบี�ย 

กรณีผิดเงื�อนไขการฝาก


	ประจำ

