
1.ช่ือผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจ าสะสมทรัพย์
2.ประเภทผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจ า
3.ระยะเวลา 24 เดือน 
4.จ่านวนเงินเปิดบัญชีข้ันต่่าและสูงสุด - จ านวนเงินเปดิบญัชีขั้นต่ า 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท และต้องฝากเงินจ านวนเทา่กันกับที่

เปดิบญัชีเปน็ประจ าทกุเดือนๆ ละ 1 คร้ัง เปน็ระยะเวลา 2 ป ี(24 คร้ัง)

5.ยอดเงินฝาก - จ านวนเงินเทา่กับที่เปดิบญัชี ฝากต่อเนื่องเปน็รายเดือนจ านวน 24 คร้ัง คร้ังละเทา่กันทกุเดือน

6.อัตราดอกเบีย้ต่อปี - ฝากครบตามเง่ือนไข ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยใหใ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 12 เดือน ตามที่

ธนาคารประกาศไว้ ณ วันที่เปดิบญัชี บวกร้อยละ 1 ต่อป ีหรือ ตามเง่ือนไขที่ธนาคารประกาศ โดยจะได้รับ

การยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก และโอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเข้าบญัชีคู่โอนของผู้ฝาก (บญัชีเงินฝาก

ออมทรัพย์เทา่นั้น)และปดิบญัชีเงินฝากประจ าสะสมทรัพย์นั้น

7.ตารางอัตราดอกเบีย้ - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 12 เดือน ตามที่ธนาคารประกาศไว้ ณ วันที่เปดิบญัชี บวก 1.00% ต่อป ี: 

0.90 % + 1.00 % = 1.90%  ต่อป ี(เม่ือฝากครบ 24 คร้ัง ตามเง่ือนไข)

(อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสะสมทรัพย์ตามประกาศ ณ วันที่ 27 พ.ค. 2563)
8.ตัวอยา่งการค่านวณดอกเบีย้ -
9.ระยะเวลาการจ่ายอัตราดอกเบีย้ - เม่ือครบก าหนด (24 เดือน)

- ปดิบญัชีเงินฝากก่อน 3 เดือนนบัจากวันที่เปดิบญัชีเงินฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก

- ฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ปดิบญัชีก่อนครบก าหนด 24 เดือน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ออมทรัพย์ ณ วันที่เปดิบญัชีเงินฝาก และไม่ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

10. เง่ือนไขหลัก - รับฝากเงินจากลูกค้าบคุคลธรรมดาทั่วไป  (ยกเว้นหา้งหุ้นส่วนสามัญ และคณะบคุคล) และบคุคลที่มีถิ่น

ฐานอยู่นอกประเทศ 

- ลูกค้า 1 รายมีสิทธิเปดิบญัชีเงินฝากประจ าสะสมทรัพย์ได้เพียง 1 บญัชีเทา่นั้น 

- หา้มถอนยอดเงินต้นบางส่วน หรือทั้งหมดตลอดระยะเวลาฝาก หากถอนถือเปน็การปดิบญัชี

- ลูกค้าต้องมีบญัชีเงินฝากออมทรัพย์เปน็บญัชีคู่โอนเพ่ือใช้เปน็บญัชีรับโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเม่ือเงิน

ฝากครบก าหนด หรือใช้เปน็บญัชีคู่โอน (กรณีที่ลูกค้าสมัครหกับญัชีเงินฝาก Direct Debit) เพ่ือหกัเงินจาก

บญัชีออมทรัพย์โอนเข้าบญัชีเงินฝากประจ าสะสมทรัพย์เปน็ประจ าทกุเดือนๆ ละ 1 คร้ัง ทั้งนี้บญัชีคู่โอนที่

ใช้ส าหรับหกับญัชีเงินฝาก(Direct Debit) และบญัชีรับโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเม่ือเงินฝากครบก าหนดต้อง

เปน็บญัชีเดียวกัน

เงินฝากประจ่าสะสมทรัพย์
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- กรณีลูกค้าสมัครหกับญัชีเงินฝาก (Direct Debit) ธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีคู่โอนเดือนละ 1 คร้ัง โดย

จะหกับญัชีไม่เกิน 24 คร้ัง ผู้ฝากต้องมียอดเงินคงเหลือในบญัชีคู่โอนใหเ้พียงพอกับจ านวนเงินฝากราย

เดือนที่จะต้องน าฝากเข้าในบญัชีเงินฝากประจ าสะสมทรัพย์ หากมีจ านวนเงินฝากไม่เพียงพอใหน้ าเงินเข้า

บญัชีคู่โอนใหเ้พียงพอกับจ านวนเงินฝากรายเดือนภายในวันที่ 5 ของทกุเดือน โดยธนาคารจะหกัเงินจาก

บญัชีคู่โอนตามยอดเงินฝากรายเดือนเข้าบญัชีเงินฝากประจ าสะสมทรัพย์ ภายในวันที่ 6 ของทกุเดือน 

เดือนละ 1 คร้ัง (กรณีที่มีเงินในบญัชีคู่โอนไม่ครบตามจ านวนเงินฝากรายเดือน ธนาคารจะไม่หกับญัชีเงิน

ฝากคู่โอน ผู้ฝากต้องน าเงินมาฝากเข้าบญัชีเงินฝากประจ าสะสมทรัพย์ผ่านเคานเ์ตอร์ธนาคารตามปกติ 

หรือช่องทางที่ธนาคารก าหนด)

- กรณีที่ผู้ฝากปดิบญัชีเงินฝากประจ าสะสมทรัพย์ก่อนครบก าหนดระยะเวลารับฝาก (24 เดือน) ใหย้กเลิก

การหกับญัชีเงินฝากคู่โอน เพ่ือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากประจ าสะสมทรัพย์นบัตั้งแต่วันที่ปดิบญัชีเงินฝาก

ประจ าสะสมทรัพย์ เปน็ต้นไป

- ผ่อนผันใหข้าดฝากได้ 2 คร้ัง ในระยะเวลา 24 เดือน และ ต้องฝากใหค้รบ 24 คร้ัง โดยลูกค้าสามารถ

ฝากเงินงวดสุดทา้ยได้จนถึงวันที่ก่อนครบก าหนดการฝาก 1 วัน และไม่สามารถน าเงินมาฝากหลังจาก

วันที่ครบก าหนดการฝาก (2 ป ี) 24 เดือน  ได้

-กรณีขาดการฝากเงินเกิน 2 คร้ัง และฝากครบ 2 ป ีธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากประจ า 

12 เดือน  ณ  วันเปดิบญัชีและไม่ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

-กรณีขาดฝากเงินเกิน 3 เดือนติดต่อกัน ธนาคารจะยกเลิกข้อตกลงเงินฝากประจ าสะสมทรัพย์ทนัท ี และ

เม่ือเจ้าของบญัชีมาติดต่อขอถอนเงินฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย ใหป้ระเภทเงินฝากออมทรัพย์สูงสุด 

ในอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ท าการเปดิบญัชี และไม่ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
11.เง่ือนไขการฝาก/ถอน/โอน
สิทธิประโยชน์และเง่ือนไขอ่ืน

 - ฝากครบ 24 เดือน ตามเง่ือนไข มีสิทธิกู้เงินสินเคหะได้ในวงเงินไม่เกิน 80 เทา่ของเงินงวด อัตราดอกเบี้ย

เงินกู้ต่ ากว่าอัตราทั่วไปลดลงร้อยละ 0.50 ต่อป ี ทั้งนี้ การอนมัุติสินเช่ือต้องเปน็ไปตามหลักเกณฑ์ของ

ธนาคารและแจ้งใช้สิทธิกู้เงินสินเคหะภายใน 6 เดือน นบัแต่วันที่เงินฝากครบก าหนด

-ยกเว้นค่าธรรมเนยีมการฝาก-ถอนเงินข้ามเขต ดังนี้

          - การฝากเข้าบญัชีเงินฝากประจ าสะสมทรัพย์

          - การโอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรัพย์เพ่ือฝากเข้าบญัชีเงินฝากประจ าสะสมทรัพย์ โดยมีจ านวน

เงินที่โอนเทา่กับยอดเงินฝากรายเดือนเทา่นั้น

          - การโอนเงินต้นและดอกเบี้ยจากเงินฝากประจ าสะสมทรัพย์ เข้าบญัชีคู่โอน(ออมทรัพย์) กรณีปดิ

บญัชีเงินฝากประจ าสะสมทรัพย์เม่ือครบก าหนด

13.ค่ารักษาบัญชี - ไม่มี
14.การต่ออายบุัญชี
เม่ือครบก่าหนดระยะเวลาการฝาก

- ธนาคารจะท าการปดิบญัชีเงินฝากประจ าสะสมทรัพย์และโอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเข้าบญัชีคู่โอน

อัตโนมัติ

12.อัตราดอกเบีย้ 
กรณีผดิเง่ือนไขการฝาก



เงินฝากประจ่าสะสมทรัพย์

15.ช่องทางการติดต่อผู้ให้บริการ สาขาและส่านักงานใหญ่ : เปดิใหบ้ริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30-15.30 น. 

สาขาในศนูยก์ารค้า : เปดิใหบ้ริการวันจันทร์ ถึง วันอาทติย์ เวลา 10.30-19.00 น.  

   *ทั้งนี้เวลาเปดิท าการของสาขาในศูนย์การค้าอาจแตกต่างกันตามเวลาเปดิท าการของศูนย์การค้า

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

เว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์  : www.ghbank.co.th
16.ข้อควรระวัง - ผ่อนผันใหข้าดฝากได้ 2 คร้ัง ในระยะเวลา 24 เดือน และ ต้องฝากใหค้รบ 24 คร้ัง โดยลูกค้าสามารถฝาก

เงินงวดสุดทา้ยได้จนถึงวันที่ก่อนครบก าหนดการฝาก1 วัน และไม่สามารถน าเงินมาฝากหลังจากวันที่ครบ

ก าหนดการฝาก (2 ป ี) 24 เดือนได้

- ต้องฝากเงินจ านวนเทา่กันกับที่เปดิบญัชีเปน็ประจ าทกุเดือน ๆ ละ 1 คร้ัง เปน็ระยะเวลา 2 ป ี(24 เดือน)

- ค่าธรรมเนยีมอ่ืน ๆ ใหเ้ปน็ไปตามประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห ์เร่ือง ค่าธรรมเนยีมการใหบ้ริการ

ทางการเงิน
17.การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการ
ให้บริการ หรือ การแจ้งเตือนท่ีส่าคัญ

ธนาคารแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบ

 - เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขผลิตภณัฑ์หรือบริการที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้า ธนาคารจะ

มีการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเปน็สาระส าคัญของการเปลี่ยนแปลงใหลู้กค้าทราบล่วงหนา้ผ่านช่องทาง

ต่าง ๆ ของธนาคาร
ลูกค้าแจ้งข้อมูลให้ธนาคาร

 - ลูกค้าจะต้องแจ้งใหธ้นาคารทราบทนัททีี่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของทา่น เช่น ช่ือ นามสกุล 

อาชีพ สถานที่ท างาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์และรายละเอียดต่างๆ เพ่ือใหก้ารสื่อสารข้อมูลกับทา่นเปน็ไป

อย่างถูกต้องรวดเร็ว โดยแจ้งผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร

ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2563
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