
1. ช่ือผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจ า 3 เดือน

2. ประเภทผลิตภัณฑ์ ประจ า

3. ระยะเวลา  3 เดือน

4. จ่านวนเงินเปิดบัญชีข้ันต่่าและสูงสุด - เปดิบญัชีเงินฝากคร้ังแรกขั้นต่ า 10,000 บาท 

- จ านวนเงินฝากคร้ังต่อไปไม่ต่ ากว่า 5,000 บาท
5. ยอดเงินฝาก -

6. อัตราดอกเบีย้ต่อปี  - อัตราดอกเบี้ย เทา่กับ 0.00% - 0.50%

   (อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือน ตามประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.63)

7. ตารางอัตราดอกเบีย้ -

8. ตัวอยา่งการค่านวณดอกเบีย้ -

9. ระยะเวลาการจ่ายอัตราดอกเบีย้ - ฝากครบก าหนด 3 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยใหใ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารประกาศ

10.เง่ือนไขหลัก - รับฝากเงินจากลูกค้าทกุกลุ่ม

- ฝาก - ถอนได้ทกุสาขา

- ไม่ต้องมีบญัชีคู่โอนรับดอกเบี้ย
11. เง่ือนไขการฝาก/ถอน/โอน 
     สิทธิประโยชน์และเง่ือนไขอ่ืน

-

กรณีถอนเงินฝากก่อนก่าหนด

- หากผู้ฝากถอนก่อนครบก าหนด ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย

13. ค่ารักษาบัญชี - ไม่มี

14. การต่ออายบุัญชี
เม่ือครบก่าหนดระยะเวลาการฝาก

- กรณีครบก าหนดการฝากหากลูกค้าไม่มีการปดิบญัชีธนาคารจะต่ออายุเงินฝาก

ประจ า 3 เดือนอัตโนมัติ (ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น

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

สาขาในศูนย์การค้า : 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.

เว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ : www.ghbank.co.th

16. ข้อควรระวัง - การรับฝากด้วยเช็ค ดร๊าฟ หรือตราสารอ่ืน ๆ ที่น าเข้าบญัชี จะถือว่าได้รับเงินก็ต่อเม่ือธนาคารเรียกเก็บ

เงินได้แล้ว

- การถอนเงินฝากผู้ฝากต้องถอนเต็มวงเงินของการฝากแต่ละคร้ัง ถอนบางส่วนไม่ได้

- กรณีฝากเงินนอกเขตเคลียร่ิงต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนยีมเพ่ิมเติม

- การถอนเงินข้ามเขตจะต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนยีมเพ่ิมเติม

เงินฝากประจ่า 3 เดือน

12. อัตราดอกเบีย้
กรณีผดิเง่ือนไขการฝาก 

เอกสารข้อมูลส่าคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)



เงินฝากประจ่า 3 เดือน

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 30 ธันวาคม 2563



1.ช่ือผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจ า 6 เดือน

2. ประเภทผลิตภัณฑ์ ประจ า

3. ระยะเวลา  6 เดือน

4.จ่านวนเงินเปิดบัญชีข้ันต่่าและสูงสุด -  เปดิบญัชีเงินฝากคร้ังแรกขั้นต่ า 5,000 บาท 

- จ านวนเงินฝากคร้ังต่อไปไม่ต่ ากว่า 1,000 บาท
5. ยอดเงินฝาก -

6. อัตราดอกเบีย้ต่อปี  - อัตราดอกเบี้ย เทา่กับ 0.00% - 0.50%

    (อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 6 เดือน ตามประกาศ ณ วันที่ 26 เม.ย.64)
7. ตารางอัตราดอกเบีย้ -

8. ตัวอยา่งการค่านวณดอกเบีย้ -

9. ระยะเวลาการจ่ายอัตราดอกเบีย้ - ฝากครบก าหนด 6 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยใหใ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารประกาศ

10. เง่ือนไขหลัก - รับฝากเงินจากลูกค้าทกุกลุ่ม

- ฝาก - ถอนได้ทกุสาขา

- ไม่ต้องมีบญัชีคู่โอนรับดอกเบี้ย
11. เง่ือนไขการฝาก/ถอน/โอน 
     สิทธิประโยชน์และเง่ือนไขอ่ืน

กรณีถอนเงินฝากก่อนก่าหนด

- ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย

- ฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่ครบก าหนด 6 เดือน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยใหใ้นอัตราเงินฝากออมทรัพย์สูงสุด 

ณ วันที่ฝากตามที่ธนาคารก าหนด
13. ค่ารักษาบัญชี - ไม่มี

14. การต่ออายบุัญชีเม่ือครบก่าหนด
ระยะเวลาการฝาก
  (ส่าหรับเงินฝากประจ่า)

 - กรณีครบก าหนดการฝากหากลูกค้าไม่มีการปดิบญัชีธนาคารจะต่ออายุเงินฝากประจ า 6 เดือนอัตโนมัติ 

(ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
15. ช่องทางการติดต่อผู้ให้บริการ สาขาและส านกังานใหญ ่: เปดิใหบ้ริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30-15.30 น. 

สาขาในศูนย์การค้า : 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.

เว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ : www.ghbank.co.th
16. ข้อควรระวัง  - การรับฝากด้วยเช็ค ดร๊าฟ หรือตราสารอ่ืน ๆ ที่น าเข้าบญัชี จะถือว่าได้รับเงินก็ต่อเม่ือธนาคาร

เรียกเก็บเงินได้แล้ว

 - การถอนเงินฝากผู้ฝากต้องถอนเต็มวงเงินของการฝากแต่ละคร้ัง ถอนบางส่วนไม่ได้

- กรณีฝากเงินนอกเขตเคลียร่ิงต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนยีมเพ่ิมเติม

- การถอนเงินข้ามเขตจะต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนยีมเพ่ิมเติม

เงินฝากประจ่า 6 เดือน

12. อัตราดอกเบีย้
กรณีผดิเง่ือนไขการฝาก 

เอกสารข้อมูลส่าคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)



เงินฝากประจ่า 6 เดือน

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 26 เมษายน 2564



1. ช่ือผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจ า 12 เดือน
2. ประเภทผลิตภัณฑ์ ประจ า
3. ระยะเวลา 12 เดือน
4. จ่านวนเงินเปิดบัญชีข้ันต่่าและสูงสุด   - กรณีเลือกรับดอกเบี้ยเม่ือครบก าหนดและรับดอกเบี้ยราย 6 เดือน เปดิบญัชีเงินฝาก

คร้ังแรกขั้นต่ า 5,000 บาท และจ านวนเงินฝากคร้ังต่อไปไม่ต่ ากว่า 1,000 บาท

 - กรณีเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน เปดิบญัชีเงินฝากคร้ังแรกขั้นต่ า 10,000 บาท และ

จ านวนเงินฝากคร้ังต่อไปไม่ต่ ากว่า 10,000 บาท

5. ยอดเงินฝาก -
6. อัตราดอกเบีย้ต่อปี  -  อัตราดอกเบี้ย เทา่กับ 0.00% - 0.90%

(อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 12 เดือน ตามประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.63)
7. ตารางอัตราดอกเบีย้ -
8. ตัวอยา่งการค่านวณดอกเบีย้ -
9. ระยะเวลาการจ่ายอัตราดอกเบีย้ 1. รับดอกเบี้ยเม่ือครบก าหนด

2. รับดอกเบี้ยรายเดือน

3. รับดอกเบี้ยราย 6 เดือน
10. เง่ือนไขหลัก - รับฝากเงินจากลูกค้าทกุกลุ่ม

- ฝาก - ถอนได้ทกุสาขา

- กรณีรับดอกเบี้ยเม่ือครบก าหนด ไม่ต้องมีบญัชีคู่โอนรับดอกเบี้ย

- กรณีรับดอกเบี้ยรายเดือน ต้องมีบญัชีคู่โอนรับดอกเบี้ย

- กรณีรับดอกเบี้ยราย 6 เดือน ต้องมีบญัชีคู่โอนรับดอกเบี้ย

11. เง่ือนไขการฝาก/ถอน/โอน 
     สิทธิประโยชน์และเง่ือนไขอ่ืน

12. อัตราดอกเบีย้
กรณีผดิเง่ือนไขการฝาก

กรณีรับดอกเบีย้เม่ือครบก่าหนด :

- ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย

- ฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่ครบก าหนด 12 เดือน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยใหใ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออม

ทรัพย์สูงสุด ณ วันที่ฝาก ตามที่ธนาคารก าหนด และหกัภาษี ณ ที่จ่าย

กรณีรับดอกเบีย้รายเดือน  :

- ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย หากมีการจ่ายดอกเบี้ยเข้าบญัชีคู่โอนของผู้ฝากไปแล้ว 

ธนาคารจะหกัเงินส่วนที่จ่ายเกินไปจากเงินต้นคงเหลือในบญัชีของผู้ฝาก

- ฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่ครบ 12 เดือน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยใหใ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สูงสุด

 ณ วันที่ฝาก ตามที่ธนาคารก าหนด และหกัภาษี หากดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายใหก้ับผู้ฝากรายเดือน ที่โอน

เข้าบญัชีคู่โอนของผู้ฝากมากกว่าดอกเบี้ยที่ควรได้รับจริง ธนาคารจะหกัเงินส่วนที่จ่ายเกินไปจากเงินต้น

คงเหลือในบญัชีของผู้ฝาก

เงินฝากประจ่า 12 เดือน

เอกสารข้อมูลส่าคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)



เงินฝากประจ่า 12 เดือน

กรณีรับดอกเบีย้ราย 6 เดือน  :

- ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย

- ฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 เดือน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยใหใ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สูงสุด ณ

 วันที่ฝาก ตามที่ธนาคารก าหนด และหกัภาษี ณ ที่จ่าย

- ฝากตั้งแต่ 6 เดือน แต่ไม่ถึง 12 เดือน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยใหใ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าประเภท 6 

เดือน ณ วันที่ฝากตามที่ธนาคารก าหนด และหกัภาษี ณ ที่จ่าย หากดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายใหก้ับผู้ฝากทกุ 

6 เดือน ที่โอนเข้าบญัชีคู่โอนของผู้ฝาก มากกว่าดอกเบี้ยที่ควรได้รับจริง ธนาคารจะหกัเงินส่วนที่จ่าย

เกินไปจากเงินต้นคงเหลือในบญัชีของผู้ฝาก
13. ค่ารักษาบัญชี - ไม่มี
14. การต่ออายบุัญชี
เม่ือครบก่าหนดระยะเวลาการฝาก

- กรณีครบก าหนดหากลูกค้าไม่ท าการปดิบญัชี ธนาคารจะต่ออายุเงินฝาก 12 เดือนอัตโนมัติ โดยได้รับ

อัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
15. ช่องทางการติดต่อผู้ให้บริการ สาขาและส านกังานใหญ ่: เปดิใหบ้ริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30-15.30 น. 

สาขาในศูนย์การค้า : 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.

เว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ : www.ghbank.co.th

16. ข้อควรระวัง  - การรับฝากด้วยเช็ค ดร๊าฟ หรือตราสารอ่ืน ๆ ที่น าเข้าบญัชี จะถือว่าได้รับเงินก็ต่อเม่ือธนาคารเรียกเก็บ

เงินได้แล้ว

 - การถอนเงินฝากผู้ฝากต้องถอนเต็มวงเงินของการฝากแต่ละคร้ัง ถอนบางส่วนไม่ได้

- กรณีฝากเงินนอกเขตเคลียร่ิงต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนยีมเพ่ิมเติม

- การถอนเงินข้ามเขตจะต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนยีมเพ่ิมเติม

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 30 ธันวาคม 2563

 ผู้จัดท ำ  ........................................                                     ผู้ตรวจ ........................................                                       ผู้ตรวจ ........................................ ..... 



1. ช่ือผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจ า 24 เดือน

2. ประเภทผลิตภัณฑ์ ประจ า

3. ระยะเวลา 24 เดือน

4. จ่านวนเงินเปิดบัญชีข้ันต่่าและสูงสุด - เปดิบญัชีเงินฝากคร้ังแรกขั้นต่ าและจ านวนเงินฝากคร้ังต่อไปไม่ต่ ากว่า 10,000 บาท 

5. ยอดเงินฝาก -

6. อัตราดอกเบีย้ต่อปี  -  อัตราดอกเบี้ย เทา่กับ 0.00% - 1.00%

    (อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินฝากประจ า 24 เดือน ตามประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.63)
7. ตารางอัตราดอกเบีย้ -

8. ตัวอยา่งการค่านวณดอกเบีย้ -

9. ระยะเวลาการจ่ายอัตราดอกเบีย้ - จ่ายดอกเบี้ยเปน็รายเดือน โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยใหใ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารประกาศ

10. เง่ือนไขหลัก - รับฝากเงินจากลูกค้าทกุกลุ่ม

- ฝาก - ถอนได้ทกุสาขา

- ต้องมีบญัชีคู่โอนรับดอกเบี้ย
11. เง่ือนไขการฝาก/ถอน/โอน 
     สิทธิประโยชน์และเง่ือนไขอ่ืน

-

กรณีถอนเงินฝากก่อนก่าหนด

- ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย หากมีการจ่ายดอกเบี้ยเข้าบญัชีคู่โอนของผู้ฝากไปแล้ว

ธนาคารจะหกัเงินส่วนที่จ่ายเกินไปจากเงินต้นคงเหลือในบญัชีของผู้ฝาก

- ฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่ครบก าหนด 24 เดือน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยใหใ้นอัตราเงินฝากออมทรัพย์สูงสุด 

ณ วันที่ฝากตามที่ธนาคารก าหนด และหกัภาษี หากดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายใหก้ับผู้ฝากรายเดือน ที่โอนเข้า

บญัชีคู่โอนของผู้ฝากมากกว่าดอกเบี้ย ที่ควรได้รับจริง ธนาคารจะหกัเงินส่วนที่จ่ายเกินไปจากเงินต้น

คงเหลือในบญัชีของผู้ฝาก
13. ค่ารักษาบัญชี ไม่มี

14. การต่ออายบุัญชี
เม่ือครบก่าหนดระยะเวลาการฝาก

  - กรณีครบก าหนดการฝากหากลูกค้าไม่มีการปดิบญัชีธนาคารจะต่ออายุเงินฝากประจ า 24 เดือน 

อัตโนมัติ โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
15. ช่องทางการติดต่อผู้ให้บริการ สาขาและส านกังานใหญ ่: เปดิใหบ้ริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30-15.30 น. 

สาขาในศูนย์การค้า : 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.

เว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ : www.ghbank.co.th

เงินฝากประจ่า 24 เดือน (Sales Sheet)

12. อัตราดอกเบีย้
กรณีผดิเง่ือนไขการฝาก 

เอกสารข้อมูลส่าคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)



เงินฝากประจ่า 24 เดือน (Sales Sheet)

16. ข้อควรระวัง - การรับฝากด้วยเช็ค ดร๊าฟ หรือตราสารอ่ืน ๆ ที่น าเข้าบญัชี จะถือว่าได้รับเงินก็ต่อเม่ือธนาคาร

เรียกเก็บเงินได้แล้ว

 - การถอนเงินฝากผู้ฝากต้องถอนเต็มวงเงินของการฝากแต่ละคร้ัง ถอนบางส่วนไม่ได้

- กรณีฝากเงินนอกเขตเคลียร่ิงต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนยีมเพ่ิมเติม

- การถอนเงินข้ามเขตจะต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนยีมเพ่ิมเติม
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 30 ธันวาคม 2563



1. ช่ือผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจ า 36 เดือน

2. ประเภทผลิตภัณฑ์ ประจ า

3. ระยะเวลา 36 เดือน

4. จ่านวนเงินเปิดบัญชีข้ันต่่าและสูงสุด - เปดิบญัชีเงินฝากคร้ังแรกขั้นต่ าและจ านวนเงินฝากคร้ังต่อไปไม่ต่ ากว่า 10,000 บาท

5. ยอดเงินฝาก -

6. อัตราดอกเบีย้ต่อปี  - อัตราดอกเบี้ย เทา่กับ 0.00% - 1.00%

   (อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 36 เดือนตามประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.63)
7. ตารางอัตราดอกเบีย้ -

8. ตัวอยา่งการค่านวณดอกเบีย้ -

9. ระยะเวลาการจ่ายอัตราดอกเบีย้ กรณีรับดอกเบีย้รายเดือน :

- ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากรายเดือน นบัจากวันที่ฝากตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ

ธนาคาร

กรณีรับดอกเบีย้ราย 6 เดือน

- ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากทกุ 6 เดือน นบัจากวันที่ฝากตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ

ธนาคาร

10. เง่ือนไขหลัก - รับฝากเงินจากลูกค้าทกุกลุ่ม

- ฝาก - ถอนได้ทกุสาขา

- ต้องมีบญัชีคู่โอนรับดอกเบี้ยทั้งกรณีรับดอกเบี้ยรายเดือนและรับดอกเบี้ยราย 6 เดือน

11. เง่ือนไขการฝาก/ถอน/โอน 
     สิทธิประโยชน์และเง่ือนไขอ่ืน

-

12. อัตราดอกเบีย้
กรณีผดิเง่ือนไขการฝาก 

กรณีผู้ฝากถอนเงินก่อนครบก่าหนด

- ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย 

- ฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่ครบก าหนด 36 เดือน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยใหใ้นอัตราเงินฝากออมทรัพย์สูงสุด

 ณ วันที่ฝากตามที่ธนาคารก าหนด และหกัภาษี หากดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายใหก้ับผู้ฝากรายเดือน/

ราย 6 เดือน ที่โอนเข้าบญัชีคู่โอนของผู้ฝากมากกว่าดอกเบี้ย ที่ควรได้รับจริง ธนาคารจะหกัเงินส่วนที่จ่าย

เกินไปจากเงินต้นคงเหลือในบญัชีของผู้ฝาก

13. ค่ารักษาบัญชี - ไม่มี

14. การต่ออายบุัญชีเม่ือครบก่าหนด
ระยะเวลาการฝาก

- กรณีครบก าหนดหากลูกค้าไม่ท าการปดิบญัชี ธนาคารจะต่ออายุเงินฝากประจ า 36 เดือนอัตโนมัติ 

โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น

เงินฝากประจ่า 36 เดือน (Sales Sheet)

เอกสารข้อมูลส่าคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)



เงินฝากประจ่า 36 เดือน (Sales Sheet)

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

สาขาในศูนย์การค้า : 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.

เว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ : www.ghbank.co.th

16. ข้อควรระวัง  - การรับฝากด้วยเช็ค ดร๊าฟ หรือตราสารอ่ืน ๆ ที่น าเข้าบญัชี จะถือว่าได้รับเงินก็ต่อเม่ือเม่ือธนาคารเรียก

เก็บเงินได้แล้ว

 - การถอนเงินฝากผู้ฝากต้องถอนเต็มวงเงินของการฝากแต่ละคร้ัง ถอนบางส่วนไม่ได้

- กรณีฝากเงินนอกเขตเคลียร่ิงต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนยีมเพ่ิมเติม

- การถอนเงินข้ามเขตจะต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนยีมเพ่ิมเติม
17.การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการ
ให้บริการ หรือ การแจ้งเตือนท่ีส่าคัญ

ธนาคารแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบ

 - เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขผลิตภณัฑ์หรือบริการที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้า ธนาคาร

จะมีการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเปน็สาระส าคัญของการเปลี่ยนแปลงใหลู้กค้าทราบล่วงหนา้ผ่าน

ช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร
ลูกค้าแจ้งข้อมูลให้ธนาคาร

 - ลูกค้าจะต้องแจ้งใหธ้นาคารทราบทนัททีี่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของทา่น เช่น ช่ือ นามสกุล 

อาชีพ สถานที่ท างาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์และรายละเอียดต่างๆ เพ่ือใหก้ารสื่อสารข้อมูลกับทา่นเปน็ไป

อย่างถูกต้องรวดเร็ว โดยแจ้งผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563



1. ช่ือผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจ า 60 เดือน

2. ประเภทผลิตภัณฑ์ ประจ า

3. ระยะเวลา 60 เดือน

4. จ่านวนเงินเปิดบัญชีข้ันต่่าและสูงสุด - เปดิบญัชีเงินฝากคร้ังแรกขั้นต่ าและจ านวนเงินฝากคร้ังต่อไปไม่ต่ ากว่า 10,000 บาท
5. ยอดเงินฝาก -

6. อัตราดอกเบีย้ต่อปี  - อัตราดอกเบี้ย เทา่กับ 0.00% - 1.00%

   (อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 60 เดือน ตามประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.63)

7. ตารางอัตราดอกเบีย้ -

8. ตัวอยา่งการค่านวณดอกเบีย้ -

9. ระยะเวลาการจ่ายอัตราดอกเบีย้ - จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยใหใ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารประกาศ

10.เง่ือนไขหลัก - รับฝากเงินจากลูกค้าทกุกลุ่ม

- ฝาก - ถอนได้ทกุสาขา

- ต้องมีบญัชีคู่โอนรับดอกเบี้ย
11. เง่ือนไขการฝาก/ถอน/โอน 
     สิทธิประโยชน์และเง่ือนไขอ่ืน

-

กรณีถอนเงินฝากก่อนก่าหนด

- ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย หากมีการจ่ายดอกเบี้ยเข้าบญัชีคู่โอนของผู้ฝากไปแล้ว

ธนาคารจะหกัเงินส่วนที่จ่ายเกินไปจากเงินต้นคงเหลือในบญัชีของผู้ฝาก

- ฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่ครบก าหนด 60 เดือน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยใหใ้นอัตราเงินฝากออมทรัพย์สูงสุด

 ณ วันที่ฝากตามที่ธนาคารก าหนด และหกัภาษี หากดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายใหก้ับผู้ฝากรายเดือน ที่โอน

เข้าบญัชีคู่โอนของผู้ฝากมากกว่าดอกเบี้ย ที่ควรได้รับจริง ธนาคารจะหกัเงินส่วนที่จ่ายเกินไปจากเงินต้น

คงเหลือในบญัชีของผู้ฝาก
13. ค่ารักษาบัญชี - ไม่มี

14. การต่ออายบุัญชีเม่ือครบก่าหนด
ระยะเวลาการฝาก

- หากครบก าหนดการฝากลูกค้าไม่มีการปดิบญัชีธนาคารจะต่ออายุบญัชีเงินฝากประจ า 60 เดือน 

อัตโนมัติ โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
15. ช่องทางการติดต่อผู้ให้บริการ สาขาและส านกังานใหญ ่: เปดิใหบ้ริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30-15.30 น. 

สาขาในศูนย์การค้า : 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.

เว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ : www.ghbank.co.th

เงินฝากประจ่า 60 เดือน

12. อัตราดอกเบีย้
กรณีผดิเง่ือนไขการฝาก 

เอกสารข้อมูลส่าคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)



เงินฝากประจ่า 60 เดือน

16. ข้อควรระวัง  - การรับฝากด้วยเช็ค ดร๊าฟ หรือตราสารอ่ืน ๆ ที่น าเข้าบญัชี จะถือว่าได้รับเงิน

เม่ือธนาคารเรียกเก็บเงินได้แล้ว

 - การถอนเงินฝากผู้ฝากต้องถอนเต็มวงเงินของการฝากแต่ละคร้ัง ถอนบางส่วนไม่ได้

- กรณีฝากเงินนอกเขตเคลียร่ิงต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนยีมเพ่ิมเติม

- การถอนเงินข้ามเขตจะต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนยีมเพ่ิมเติม
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 30 ธันวาคม 2563


