
 
 

1 

บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ครูมีบทบาทส าคญัในการพฒันาประเทศให้เจริญมัง่คง เป็นผูอ้บรมสั่งสอนเยาวชนของชาติให้มี
ความรู้ความสามารถ และเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศชาติในอนาคต แต่ครูกลบัเป็นผูท่ี้มี
รายได้ต ่า เม่ือเปรียบเทียบกับผูป้ระกอบวิชาชีพอ่ืน ๆ เช่น แพทย ์เภสัชกร วิศวกร เป็นต้น ดงันั้ น 
รัฐบาลจึงไดมี้การจดัตั้งส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา(สกสค.)โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมสวสัดิการ สวสัดิภาพ สิทธิประโยชน์เก้ือกลูอ่ืน 
และความมัน่คงให้แก่ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผูป้ฏิบติังานดา้นการศึกษา และบทบาทท่ี
ส าคญัอีกประการหน่ึงของส านกังาน สกสค. คือท าหนา้ท่ีในการหาแหล่งเงินกูเ้พื่อสร้างสวสัดิการท่ีดี
ข้ึนให้กบัครูท่ีเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา(ช.พ.ค.) ซ่ึง
ไดรั้บความร่วมมือจากธนาคารออมสินในการให้สินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. แก่สมาชิก
ฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา(ช.พ.ค.)โดยมีหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขใน
การให้สินเช่ือแก่บุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ดงัน้ีคือ ผูกู้ต้อ้งมีอายุไม่เกิน 65 ปี และ
เป็นสมาชิก ช.พ.ค. นับถึงวนัท่ียื่นกู้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นอกจากน้ียงัตอ้งผ่านการรับรองสิทธิจาก
ส านักงาน สกสค.จงัหวดั วตัถุประสงค์ในการกู้เงินคือ เพื่อการศึกษาเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล เพื่อ
ช าระหน้ีสิน หรือตามความตอ้งการของผูกู้ ้จ  านวนเงินให้กูไ้ม่เกินรายละ 3,000,000 บาท ระยะเวลา
การกูไ้ม่เกิน 30 ปี (ตารางท่ี 1.1) 
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ตำรำงที่ 1.1 หลกัเกณฑใ์นการใหสิ้นเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. 
หลกัเกณฑ์ รำยละเอยีด 

1. คุณสมบติัของผูกู้ ้
 
 
 
 

 

1) ตอ้งเป็นสมาชิก ช.พ.ค. นบัถึงวนัท่ียืน่กูไ้ม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 
2) ผูกู้ต้อ้งยนิยอมให้หกัเงินเดือนหรือเงินบ านาญ 
3) ผูกู้ต้อ้งมีหน่วยงานตน้สังกดั และหน่วยงานตน้สังกดัตอ้งหกั

เงินงวดน าส่งช าระหน้ีใหธ้นาคารออมสิน 
4) ตอ้งมีอายไุม่เกิน 65 ปี(ปี พ.ศ.ปัจจุบนั ลบดว้ย ปีพ.ศ.เกิด) 
5) ผา่นการรับรองสิทธิจากส านกังาน สกสค. 

2. วตัถุประสงคก์ารกูเ้งิน 1) เพื่อการศึกษา 
2) เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล 
3) เพื่อช าระหน้ีสิน 
4) อ่ืน ๆ ตามความตอ้งการของผูกู้ ้

3. จ านวนเงินใหกู้ ้ รายละไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามลา้นบาท) ทั้งน้ีไม่เกินตาม
จ านวนเงินท่ีผา่นการพิจารณาและรับรองสิทธิจากส านกังาน 
สกสค.จงัหวดั 

4. อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ 1) อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ร้อยละ MLR-0.85 ต่อปี 
2) อตัราดอกเบ้ียเงินกูก้รณีผดินดัไม่ช าระหน้ี เท่ากบั อตัรา

ดอกเบ้ียเงินกูบ้วกอีกร้อยละ 2 
5. ระยะเวลาการใหกู้ ้ ระยะเวลาใหกู้ไ้ม่เกิน 30 ปี 

ท่ีมา : ธนาคารออมสิน ,2556 

 
ธนาคารออมสินไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงกบัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ในการด าเนินการให้สินเช่ือโดยใช้ช่ือว่า “โครงการสวสัดิการ
เงินกู้ฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา” หรือเรียกย่อว่า “โครงการ
สวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค.” ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2548จนถึงปัจจุบนัโดยธนาคารออมสินให้สินเช่ือแก่
สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) เพื่อน าไปใชจ่้าย ในดา้น
การศึกษา การรักษาพยาบาล ช าระหน้ีสิน รวมถึงใช้จ่ายกรณีจ าเป็นอ่ืน ๆ ซ่ึงสินเช่ือโครงการ
สวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค.ของธนาคารออมสินทั้งประเทศไดเ้พิ่มข้ึนจาก 393.95 พนัลา้นบาท ในปีพ.ศ. 
2553 เป็น 534.73 พนัลา้นบาท ในปีพ.ศ. 2555 ซ่ึงสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค.น้ีคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 35.87 ต่อสินเช่ือรวม (ตารางท่ี 1.2) 
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ตำรำงที ่1.2 สินเช่ือรวมและสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. ของธนาคารออมสินทั้งประเทศ 
 ปี พ.ศ.2553-2555 

ปี 
พ.ศ. 

สินเช่ือรวม 
สินเช่ือโครงการสวสัดิการ

เงินกู ้ช.พ.ค. 
สัดส่วนของสินเช่ือ
โครงการสวสัดิการ
เงินกู ้ช.พ.ค. ต่อ
สินเช่ือรวม(%) 

จ านวน  
(พนัลา้นบาท) 

อตัราการ
เพิ่มข้ึน(%) 

จ านวน  
(พนัลา้นบาท) 

อตัราการ
เพิ่มข้ึน(%) 

2553 1,111.75 - 393.95 - 35.44 

2554 1,317.42 18.50 472.64 19.97 35.88 

2555 1,491.05 13.18 534.73 13.14 35.87 
ท่ีมา : ธนาคารออมสิน ,2556 

 
เชียงรายเป็นจงัหวดัหน่ึงในเขตภาคเหนือตอนบนท่ีมีขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีเป็น
สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษา(ช.พ.ค.)จ านวน 16,040 คนในปี พ.ศ.
2556 (ส านกังาน สกสค.จงัหวดัเชียงราย,2556) โดยแบ่งเป็นขา้ราชการครู พนกังานเจา้หนา้ท่ี จ  านวน 
12,394 คน และข้าราชการบ านาญ จ านวน 3,646 คน ในจ านวนน้ีเป็นผู ้ท่ีขอสินเช่ือโครงการ
สวสัดิการเงินกูช้.พ.ค.จ านวนทั้งส้ิน5,475 บญัชีจ านวนวงเงินอนุมติัสินเช่ือ5,482 ลา้นบาท (ธนาคาร
ออมสิน,2556)ซ่ึงสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. ของธนาคารออมสินเขตเชียงราย ไดเ้พิ่มข้ึน
จาก 4,155.77 ลา้นบาท ในปีพ.ศ.2554 เป็น 5,220.74 ลา้นบาท ในปีพ.ศ. 2556 โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 28.73 ต่อสินเช่ือรวม (ตารางท่ี 1.3) 
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ตำรำงที ่1.3 สินเช่ือรวมและสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. ของธนาคารออมสินเขต 
 เชียงราย ปีพ.ศ.2554-2556 

ปี พ.ศ. 

สินเช่ือรวม 
สินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้

ช.พ.ค. 
สัดส่วนของสินเช่ือ
โครงการสวสัดิการ
เงินกู ้ช.พ.ค. ต่อ
สินเช่ือรวม(%) 

จ านวน  
(ลา้นบาท) 

อตัราการ
เพิ่มข้ึน (%) 

จ านวน  
(ลา้นบาท) 

อตัราการ
เพิ่มข้ึน(%) 

2554 12,921.80 - 4,155.77 - 32.16 

2555 16,238.67 25.67 4,970.56 19.61 30.61 

2556 18,168.09 11.88 5,220.74 5.34 28.73 
ท่ีมา: ธนาคารออมสิน, 2556 

ในการให้สินเช่ือของธนาคารออมสิน ย่อมมีความเส่ียงในการท่ีจะเกิดการเป็นหน้ีคา้งช าระ และใน
ปัจจุบนัการคา้งช าระในสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. ก็มีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึง
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลท่ีมีเกียรติและไดรั้บการยอมรับในสังคม ดงันั้น 
ธนาคารออมสินจึงไดร่้วมกบัส านกังาน สกสค. ในการก าหนดวธีิการติดตามหน้ีคา้งช าระไวด้งัน้ี 

1. ผูกู้ผ้ิดนดัช าระหน้ีไม่เกิน1 เดือน ใหธ้นาคารออมสินประสานงานกบัส านกังานสกสค. เพื่อ
ร่วมกนัติดตามหน้ี โดยใหโ้ทรศพัทติ์ดตามทั้งผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั เพื่อแจง้ใหท้ราบถึงการคา้งช าระ 

2. ผูกู้ ้ผิดนัดไม่ช าระหน้ี 2 เดือนติดต่อกัน ให้ธนาคารออมสินประสานงานกับส านักงาน
สกสค. เพื่อร่วมกนัด าเนินการติดตามหน้ี โดยให้โทรศพัทติ์ดตามทั้งผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั และให้ออก
หนงัสือเตือนใหช้ าระหน้ีแก่ผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั   

3. ผูกู้ ้ผิดนัดไม่ช าระหน้ี 3 เดือนติดต่อกัน ให้ธนาคารด าเนินการหักเงินช าระหน้ีจากเงิน
สนับสนุนพิเศษท่ีให้กบัส านักงานสกสค. และให้ร่วมกนัติดตามหน้ี โดยให้โทรศพัท์ติดตามทั้งผูกู้ ้
และผูค้  ้ าประกนั ออกหนงัสือเตือนให้ช าระแก่ผูกู้แ้ละผูค้  ้ าประกนั และให้ไปพบผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั
เพื่อใหม้าช าระหน้ี  
 
ในกรณีท่ีลูกหน้ีค้างช าระหน้ีติดต่อกัน 3 เดือน ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก าหนดเง่ือนไขให้
ธนาคารออมสินจะตอ้งท าการกนัส ารอง เป็นจ านวนร้อยละ 2 ของจ านวนสินเช่ือคงเหลือ เน่ืองจาก
ลูกหน้ีดงักล่าวจดัอยูใ่นชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ซ่ึงจ านวนเงินท่ีธนาคารออมสินเขตเชียงรายตอ้งท าการ
ส ารองได้เพิ่มข้ึนจาก 0.89 ล้านบาท ในปีพ.ศ. 2554 เป็น 4.29 ล้านบาท ในปีพ.ศ. 2556 นอกจากน้ี
ธนาคารออมสินยงัไดท้  าขอ้ตกลงร่วมกบัส านกังาน สกสค. ให้น าเงินมาช าระหน้ีแทนลูกหน้ีในกรณีท่ี
ลูกหน้ีมีการหน้ีคา้งช าระติดต่อกนั 3 เดือน (ในขอ้ท่ี 3) ดงักล่าวขา้งตน้ โดยในส่วนของจ านวนบญัชีท่ี
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คา้งช าระหน้ีและจ านวนเงินท่ีส านกังาน สกสค. น ามาช าระหน้ีแทนเพื่อท่ีไม่ให้หน้ีคา้งช าระ 3 เดือน
ติดต่อกนั กลายเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPLs) ก็มีการเพิ่มข้ึนจาก 134 บญัชี จ านวนเงิน 1.6 ลา้น
บาท ในปีพ.ศ. 2554 เป็น205บญัชี จ านวนเงิน 7.9 ลา้นบาท ในปีพ.ศ. 2556 (ตารางท่ี 1.4)  
 
ตำรำงที ่1.4 จ  านวนเงินกนัส ารอง จ านวนบญัชีท่ีคา้งช าระและจ านวนเงินท่ีหกัช าระหน้ีแทน ของ 

 ธนาคารออมสินเขตเชียงราย ปีพ.ศ.2554-2556 

ท่ีมา : ธนาคารออมสิน , 2556 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่แนวโน้มของหน้ีคา้งช าระ สินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. 
เพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ โดยดูจากจ านวนเงินกนัส ารองของธนาคารออมสิน และจ านวนเงินท่ีธนาคารออม
สินหักจากส านักงาน สกสค. เพื่อด าเนินการช าระหน้ีแทนท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554-2556 
ถึงแมว้า่จ  านวนบญัชีท่ีคา้งช าระหน้ีจะมีการเพิ่มข้ึนในปี พ.ศ. 2554-2555 และลดลงเล็กนอ้ยในปี พ.ศ.
2556 เพราะมีการช าระหน้ีปิดบญัชี เน่ืองดว้ยสินเช่ือสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค.วิธีการช าระหน้ีโดยการหกั
เงินเดือนจากหน่วยงาน และธนาคารออมสินจะหักเงินสนบัสนุนพิเศษท่ีจะให้กบัส านกังาน สกสค.
ด าเนินการช าระหน้ีแทนเม่ือค้างช าระ 3 เดือนติดต่อกนั ซ่ึงในอนาคตถ้าเงินสนับสนุนพิเศษท่ีทาง
ธนาคารออมสินให้กบัส านกังาน สกสค.ถูกหักเพื่อช าระหน้ีจนหมดแลว้ และส านกังาน สกสค.ไม่
สามารถด าเนินการช าระหน้ีแทนลูกหน้ีท่ีคา้งช าระได ้ก็จะท าใหห้น้ีท่ีคา้งช าระ 3 เดือน กลายเป็นหน้ีท่ี
ไม่ก่อให้เกิดรายได ้ส่งผลเสียหายต่อธนาคารออมสิน เช่น ท าใหส้ัดส่วนของหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้
(NPLs) ต่อสินเช่ือรวมเพิ่มข้ึน และธนาคารออมสินตอ้งท าการกนัเงินส ารองจากร้อยละ 2 ของสินเช่ือ
คงเหลือเป็นร้อยละ 100 ของสินเช่ือคงเหลือ เป็นตน้  
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่ งานการศึกษาท่ีผา่นมาส่วนใหญ่เป็นการศึกษาปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดหน้ี
เสียเงินกูป้ระเภทมีก าหนดระยะเวลาใช้คืน (พิเชต ศรีสืบ,2547) หรือปัจจยัท่ีท าให้เกิดหน้ีคา้งช าระ
ของลูกหน้ีท่ีได้รับการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี (บรรพต ตณัฑศรี,2549) แต่การศึกษาในคร้ังน้ี เป็น
การศึกษาถึงปัจจยัท่ีก่อให้เกิดหน้ีค้างช าระไม่เกิน 3 เดือนของครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมี
สินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. โดยจะท าการศึกษาถึงพฤติกรรมในการใช้สินเช่ือโครงการ

ปี 
พ.ศ. 

ธนาคารออมสินเขตเชียงราย 
จ านวนเงินกนั
ส ารอง(บาท) 

อตัราการ
เพ่ิมข้ึน(%) 

จ านวนบญัชีท่ี
คา้งช าระ(บญัชี) 

อตัราการ
เพ่ิมข้ึน(%) 

จ านวนเงินช าระ
หน้ีแทน(บาท) 

อตัราการ
เพ่ิมข้ึน(%) 

2554 898,639.04 - 134 - 1,661,159.55 - 

2555 2,309,860.05 157.04 219 63.43 4,269,841.27 157.04 

2556 4,295,255.92 85.95 205 (0.07) 7,939,901.38 85.95 
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สวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. และศึกษาถึงปัจจยัท่ีก่อให้เกิดหน้ีคา้งช าระในสินเช่ือประเภทน้ี รวมทั้งศึกษา
ถึงการติดตามหน้ีของธนาคารออมสิน ผลการศึกษาน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อธนาคารออมสิน และ
ส านกังาน สกสค. ในการป้องกนั ควบคุม และติดตาม เพื่อไม่ให้หน้ีคา้งช าระดงักล่าว กลายเป็นหน้ีท่ี
ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของบุคลากรทางการศึกษาในการใช้สินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู้
ฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระของบุคลากรทางการศึกษาในสินเช่ือโครงการสวสัดิการ
เงินกู ้ช.พ.ค.ของธนาคารออมสินเขตเชียงราย 

3.  เพื่อศึกษาการติดตามหน้ีคา้งช าระของธนาคารออมสินเขตเชียงราย 

1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

ผลการศึกษาท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อธนาคารออมสินและส านกังาน สกสค.เพื่อเป็นแนวทางในการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหน้ีและการติดตามหน้ีคา้งช าระของธนาคารออมสินเขตเชียงราย 
รวมทั้งสามารถน าไปปรับใชใ้นการป้องกนัและควบคุมการเกิดหน้ีคา้งช าระในสินเช่ือประเภทอ่ืนได้
ดว้ย 

1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 

การศึกษาในคร้ังน้ี ท าการศึกษาถึงพฤติกรรมของบุคลากรทางการศึกษาในการใช้สินเช่ือโครงการ
สวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค.และปัจจยัท่ีก่อให้เกิดหน้ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค.ของ
ธนาคารออมสินเขตเชียงราย รวมถึงท าการศึกษาการติดตามหน้ีคา้งช าระของพนกังานสินเช่ือธนาคาร
ออมสินเขตเชียงรายทั้งหมด 16 สาขา ไดแ้ก่ สาขาเชียงราย สาขาพาน สาขาแม่จนั สาขาแม่สาย สาขา
เชียงของ สาขาเวียงป่าเป้า สาขาเทิง สาขาเชียงแสน สาขากลางเวียง สาขามหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย สาขาเวียงเชียงรุ้ง สาขาแม่สรวย สาขาบา้นดู่ สาขาขุนตาล และสาขา
แม่ขะจาน โดยใชข้อ้มูลลูกหน้ีคา้งช าระ ณ ปี พ.ศ.2556 

1.5 นิยำมศัพท์ 

สินเช่ือโครงกำรสวัสดิกำรเงินกู้ฌำปนกิจสงเครำะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ช.พ.ค.) 
คือ สินเช่ือโครงการ ช.พ.ค.ครู , ช.พ.ค. โครงการ 4 ,ช.พ.ส. , ช.พ.ค. โครงการ 5 , 



 
 

7 

ช.พ.ค. โครงการ 6 และโครงการเก้ือกูลผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ของธนาคารออมสินเขต
เชียงราย 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (สกสค.) มี
หน้าท่ีก ากบัดูแล ส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพ รวมทั้งหาแหล่งเงินทุนให้กบัสมาชิกฌาปนกิจ
สงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.)  
 
สมำชิกฌำปนกิจสงเครำะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ(ช.พ.ค.) คือ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ซ่ึงผ่านการรับรองสิทธิจากส านักงาน สกสค. ให้สามารถขอ
สินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค.กบัธนาคารออมสินได ้
 
หนี้ค้ำงช ำระ คือ หน้ีท่ีมีการคา้งช าระ 3 เดือนติดต่อกนั ซ่ึงธนาคารออมสินหักเงินจาก ส านักงาน 
สกสค.น ามาช าระหน้ีแทน ซ่ึงธนาคารออมสินมีหลกัเกณฑใ์นการจดัชั้นหน้ีและการกนัเงินส ารองของ
ธนาคารออมสินตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ดงัน้ี (ตารางท่ี 1.5) 

ตำรำงที ่1.5 การจดัชั้นหน้ีและการกนัเงินส ารองของธนาคารออมสิน 
กำรจัดช้ัน จ ำนวนเดือนทีค้่ำงช ำระเงินต้นหรือ

ดอกเบีย้ 
กำรกนัเงินส ำรอง 

จดัชั้นปกติ ไม่เกิน 1 เดือน 1% 
จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน 2% 
จดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 100% 
จดัชั้นสงสัย เกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 100% 
จดัชั้นสงสัยจะสูญ เกิน 12 เดือนข้ึนไป 100% 

ท่ีมา : ธนาคารออมสิน , 2556 

 
 


