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  พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 46 (5) บัญญัติให้สหกรณ์มีอ านาจกระท าการ
ในการรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจ าจาก 

 1. สมาชิก หรือ 
  2. สหกรณ์อ่ืน หรือ 
  3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซ่ึงมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิก
ของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน 
  4. นิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิก
ของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน 
  ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

  การก าหนดระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินแตกต่างจากการก าหนดระเบียบโดยทั่วไปของ
สหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการสามารถมีมติและก าหนดระเบียบขึ้นถือใช้ได้ทันที แต่ระเบียบว่าด้วย
การรับฝากเงินจะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อน ระเบียบนั้นจึงมีผลบังคับใช้ ได้ 
และเ พ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่สหกรณ์  นายทะเบียนสหกรณ์จึ ง ได้ เห็นชอบให้ก าหนด 
ร่างระเบียบฯ เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่สหกรณ์ และหากสหกรณ์ใดถือใช้ระเบียบตามร่างระเบียบว่าด้วย  
เงินฝากฯ ที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์แล้ว และสหกรณ์เพียงแต่ส่งส าเนาระเบียบดังกล่าวให้นายทะเบียนสหกรณ์รับทราบเท่านั้น 

  สหกรณ์สามารถรับฝากเงินได้ 2 ประเภท คือ เงินฝากประเภทออมทรัพย์และประเภทประจ า 
ซ่ึงเงินฝากประเภทออมทรัพย์สามารถแยกได้เป็น 2 ชนิด คือ เงินฝากออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษ 
ส าหรับเงินฝากประเภทประจ าสามารถแยกได้เป็น 2 ชนิด เช่นกัน คือ เงินฝากประจ าและเงินฝากประจ า
ที่ได้รับยกเว้นภาษี (เงินฝากประจ าที่ต้องฝากเท่า ๆ กันทุกเดือน ไม่น้อยกว่า 24 เดือน) 

1. ระเบียบวา่ดว้ยการรับเงนิฝากออมทรัพย์ 

 สหกรณ์ต้องก าหนดเนื้อหาสาระเพ่ือให้ฝ่ายจัดการและสมาชิกปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1.1 การเปิดบัญชี 
      1.1.1 สหกรณ์ต้องก าหนดเงื่อนไขการเปิดบัญชีและเอกสารประกอบการขอเปิดบัญชี 
      1.1.2 ก าหนดจ านวนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ว่าผู้ฝากรายหนึ่ง ๆ สามารถเปิดบัญชีเงินฝาก  
ออมทรัพย์ได้รายละไม่เกินกี่บัญชี ส าหรับเงินฝากออมทรัพย์ควรให้ผู้ฝากเปิดได้เพียงบัญชีเดียว 
      1.1.3 ต้องก าหนดจ านวนเงินขั้นต่ าที่ขอเปิดบัญชีครั้งแรก 
 1.2 การน าเงินฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ในครั้งต่อไป ให้ก าหนดให้ชัดเจนว่าต้องไม่ต่ าว่าเท่าไร 
หรือจ านวนเท่าไรก็ได้ 
  
 
 

     ค าแนะน าการจัดท าระเบียบ 
   การรับเงินฝากออมทรพัย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
   เงินฝากประจ า และเงนิฝากประจ าที่ได้รับการยกเว้นภาษี 
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 1.3 ก าหนดอัตราดอกเบี้ย 
      1.3.1 สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ก าหนดอัตราดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละ 4.5  
ต่อปี ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 
1 มิถุนายน 2560 
      1.3.2 สหกรณ์ประเภทอ่ืน ก าหนดอัตราดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละ 7 ต่อปี ตามประกาศ  
นายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ ลงวันที่ 24 มกราคม 2543 
      1.3.3 การคิดและค านวณดอกเบี้ย สหกรณ์สามารถกระท าได้ 2 กรณี คือ การคิดดอกเบี้ย
เป็นรายวันหรือเป็นรายเดือน 
      1.3.4 การน าดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝาก 

           สหกรณ์สามารถน าดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้มากกว่าปีละ 1 ครั้ง 
เช่น ปีละ 1 ครั้ง 2 ครั้ง หรือ 4 ครั้ง 

           สหกรณ์ต้องก าหนดให้ชัดเจนว่าจะน าดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้
ทุกวันที่เท่าไร ห้ามน าระยะเวลาการฝากมาเป็นเงื่อนไขการทบดอกเบี้ยเป็นเงินต้น เช่น สหกรณ์หนึ่ง จ ากัด 
ปีทางบัญชีของสหกรณ์ คือวันที่ 31 ธันวาคม และสหกรณ์ประสงค์จะน าดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชี
เงินฝากให้ปีละ 4 ครั้ง ให้ก าหนดว่าจะทบเป็นต้นเงินให้ทุกวันที่ 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 
และทุกวันที่ 30 กันยายน เป็นต้น ห้ามใช้ค าว่าทุก 3 เดือน 
 1.4 การถอนเงินฝากออมทรัพย์ สหกรณ์จะน าเงื่อนเวลามาก าหนดในการถอนเงินฝากออมทรัพย์
ไม่ได้ เนื่องจากเงินฝากออมทรัพย์เป็นเงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ดังนั้น การถอนเงินฝากออมทรัพย์ 
สหกรณ์ต้องก าหนดให้ถอนเมื่อใดก็ได้ ส าหรับจ านวนเงินที่ถอนสหกรณ์อาจก าหนดว่าจ านวนเท่าใดก็ได้
หรือต้องไมต่่ ากว่าเท่าใดก็ได้ เช่น ไม่ต่ าว่า 50 บาท หรือ 100 บาท 
 1.5 การปิดบัญชีเงินฝาก สหกรณ์ต้องก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปิดบัญชีว่ากระท าได้กี่วิธี 
พร้อมทั้งการคิดดอกเบี้ยในการณีปิดบัญชี โดยห้ามน าเงื่อนเวลามาเป็นหลักเกณฑ์ 

2. ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

 สหกรณ์ต้องก าหนดเนื้อหาสาระเพ่ือให้ฝ่ายจัดการและสมาชิกปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 
 2.1 การเปิดบัญชี  
      2.1.1 สหกรณ์ต้องก าหนดเงื่อนไขการเปิดบัญชีและเอกสารประกอบการขอเปิดบัญชี 
       2.1.2 ก าหนดจ านวนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษว่าผู้ฝากรายหนึ่ง ๆ  สามารถเปิดบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ได้รายละกี่บัญชี ส าหรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษควรให้ผู้ฝากเปิดได้เพียงบัญชีเดียว หาก
สหกรณ์ต้องการระดมทุนอาจให้เปิดบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชีได้ 
      2.1.3 ต้องก าหนดจ านวนเงินขั้นต่ าที่ขอเปิดบัญชีครั้งแรก 
 2.2 การน าเงินฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์พิเศษในครั้งต่อไป ให้ก าหนดให้ชัดเจนว่าเท่าไร หรือ
จ านวนเท่าไรก็ได้ 
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 2.3 การก าหนดอัตราดอกเบี้ย       
      2.3.1 สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ก าหนดอัตราดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละ 4.5 ต่อปี 
ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที ่
1 มิถุนายน 2560 
      2.3.2 สหกรณ์ประเภทอ่ืน ก าหนดอัตราดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละ 7 ต่อปี ตามประกาศ 
นายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ ลงวันที่ 24 มกราคม 2543 
      2.3.3 การคิดและค านวณดอกเบี้ยสหกรณ์ สามารถกระท าได้ 2 กรณี คือ การคิดดอกเบี้ย
เป็นรายวันหรือเป็นรายเดือน 
      2.3.4 การน าดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝาก 
           สหกรณ์สามารถน าดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้มากกว่าปีละ 1 ครั้ง 
เช่น ปีละ 1 ครั้ง 2 ครั้ง หรือ 4 ครั้ง 
           สหกรณ์ต้องก าหนดให้ชัดเจนว่าจะน าดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้
ทุกวันที่เท่าไร ห้ามน าระยะเวลาการฝากมาเป็นเงื่อนไขการทบดอกเบี้ยเป็นเงินต้น เช่น สหกรณ์หนึ่ง จ ากัด 
ปีทางบัญชีของสหกรณ์ คือวันที่ 31 ธันวาคม และสหกรณ์ประสงค์จะน าดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชี 
เงินฝากให้ปีละ 4 ครั้ง ให้ก าหนดว่าจะทบเป็นต้นเงินให้ทุกวันที่ 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 
และทุกวันที่ 30 กันยายน เป็นต้น ห้ามใช้ค าว่าทุก 3 เดือน 
 2.4 การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สหกรณ์จะน าเงื่อนเวลามาก าหนดในการถอนเงินฝาก 
ออมทรัพย์ไม่ได้ เนื่องจากเงินฝากออมทรัพย์เป็นเงินฝากท่ีต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษถือเป็นเงินฝากออมทรัพย์ชนิดหนึ่ง จึงเป็นเงินฝากท่ีต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามเช่นเดียวกัน 
      การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สหกรณ์ต้องก าหนดให้ถอนเมื่อใดก็ได้ แต่การถอนนั้น 
สหกรณ์อาจก าหนดจ านวนครั้งการถอนที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการถอน และระบุการถอนครั้งที่เท่าใด
ที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการถอน 
      2.4.1 การก าหนดค่าธรรมเนียมการถอน ให้ก าหนดให้ชัดเจนว่าคิดเป็นจ านวนเท่าใดในการถอน 
แต่ละครั้ง หรือคิดค่าธรรมเนียมการถอนร้อยละเท่าไรของจ านวนเงินที่ถอน 
      2.4.2 จ านวนเงินที่ถอนในแต่ละครั้ง สหกรณ์อาจก าหนดว่าจ านวนเท่าใดก็ได้หรือต้อง 
ไม่ต่ ากว่าเท่าใดก็ได้ เช่น ไม่ต่ ากว่า 500 บาท หรือ 1,000 บาท 
 2.5 การปิดบัญชีเงินฝาก สหกรณ์ต้องก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปิดบัญชีว่ากระท าได้กี่วิธี พร้อมทั้ง
การคิดดอกเบี้ยในกรณีปิดบัญชี โดยห้ามน าเงื่อนเวลามาเป็นหลักเกณฑ์ 

3. ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากประจ า 

 สหกรณ์ต้องก าหนดเนื้อหาสาระเพ่ือให้ฝ่ายจัดการและสมาชิกปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 
 3.1 การเปิดบัญชี 
      3.1.1 สหกรณ์ต้องก าหนดเงื่อนไขการเปิดบัญชีและเอกสารประกอบการขอเปิดบัญชี 
      3.1.2 ก าหนดจ านวนบัญชีเงินฝากประจ าว่า ผู้ฝากรายหนึ่ง ๆ สามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจ า
ได้รายละไม่เกินกี่บัญชี โดยอาจก าหนดตามระยะเวลาการฝากก็ได้ 
      3.1.3 ก าหนดจ านวนเงินขั้นต่ าที่ขอเปิดบัญชีครั้งแรก 
      3.1.4 เงินฝากประจ าสามารถแยกตามระยะเวลาการฝาก เช่น ฝากประจ า 3 เดือน 6 เดือน 
หรือ 1 ปี เป็นต้น 
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 3.2 การน าเงินฝากเข้าบัญชีประจ าในครั้งต่อไป เงินฝากประจ าโดยทั่วไปมีลักษณะการฝากอยู่ 
สองแบบคือ ฝากทั้งจ านวนจนครบระยะเวลาและทยอยฝากจ านวนเท่า ๆ  กันจนครบระยะเวลา ให้
ก าหนดจ านวนให้ชัดเจนว่าต้องไม่ต่ ากว่าเท่าใด หรือจ านวนที่แน่นอนเท่าใด 
 3.3 การก าหนดอัตราดอกเบี้ย 
      3.3.1 สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ก าหนดอัตราดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละ 4.5 ต่อปี 
ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 
1 มิถุนายน 2560 
      3.3.2 สหกรณ์ประเภทอ่ืน ก าหนดอัตราดอกเบี้ยได้ ไม่เกินร้อยละ 7 ต่อปี ตามประกาศ 
นายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ ลงวันที่ 24 มกราคม 2543 
      3.3.3 การคิดดอกเบี้ย สหกรณ์ต้องก าหนดให้ชัดเจนว่าสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ เมื่อครบ
ก าหนดการฝาก 
      3.3.4 หากผู้ฝากไม่ถอนเงินฝากเมื่อถึงก าหนดพร้อมดอกเบี้ยภายในกี่วัน (ไม่ควรเกิน 7 วัน) 
สหกรณ์สามารถก าหนดได้ดังนี้ “ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงฝากเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม” 
หรือ “ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงฝากเงินต้นไปอีกในระยะเวลาเท่าเดิม  ส าหรับดอกเบี้ยให้ผู้ฝากมารับที่
ส านักงานสหกรณ์โดยเร็ว” 
 3.4 การถอนเงินฝากประจ า เงินฝากประจ าจะถอนได้ต่อเมื่อครบก าหนดการฝากเท่านั้น แต่สหกรณ์
สามารถให้ผู้ฝากถอนเงินฝากก่อนครบก าหนดได้ ต้องก าหนดให้ชัดเจนว่าผู้ฝากไม่มีสิทธิ์ถอนเงินฝากก่อนครบ
ก าหนด แต่หากผู้ฝากยื่นค าขอเป็นหนังสือโดยชี้แจงความจ าเป็น สหกรณ์อาจจะยอมให้ถอนได้ โดยจะคิด
ดอกเบี้ยใหห้รือไม่หรือคิดให้ในอัตราที่ต่ าว่าอัตราที่ประกาศไว้ก็ได้ต้องก าหนดให้ชัดเจน เช่น เงินฝากที่ยัง
ไม่ครบ 3 เดือน สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้ หรือคิดดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ก็ได้ หรือเงินฝาก
ที่ยังไม่ครบ 3 เดือน สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้ แต่หากเงินฝากเกิน 3 เดือน แต่ไม่ถึงก าหนดที่ตกลงไว้
จะคิดดอกเบีย้เป็นรายเดือนตามระยะเวลาการฝากจริง เป็นต้น 
 3.5 การปิดบัญชี สหกรณ์ต้องก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปิดบัญชีให้ชัดเจนว่ามีกี่วิธี พร้อมทั้ง
การคิดดอกเบีย้ในกรณีปิดบัญชีก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก 

4. ระเบียบว่าด้วยเงินฝาก.............. (ฝากเดือนละเท่า ๆ กัน) 

 เงินฝากประจ าที่ไม่ต้องเสียภาษี ซึ่งก าหนดตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 664) พ.ศ. 2561 เพ่ือการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับดอกเบี้ย 
เงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ต้องก าหนดเนื้อหาสาระเพ่ือให้ 
ฝ่ายจัดการและสมาชิกปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ 
 4.1 การเปิดบัญชี 
      4.1.1 สหกรณ์ต้องก าหนดเงื่อนไขการเปิดบัญชีและเอกสารประกอบการขอเปิดบัญชีและให้
ผู้ประสงค์เปิดบัญชีแจ้งและแสดงบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรด้วย 
      4.1.2 สหกรณ์ต้องระบุจ านวนเงินในการขอเปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่ต่ ากว่าเท่าไร แต่ต้อง 
ไม่เกิน 25,000 บาท การน าส่งเงินในครั้งต่อไปต้องเท่ากับจ านวนเงินที่ขอเปิดบัญชีครั้งแรก และต้องระบุ
ด้วยว่ามีระยะเวลาการฝากกี่เดือนแต่ต้องไม่น้อยว่า 24 เดือน แต่เมื่อรวมเงินฝากทั้งหมดต้องไม่เกิน 
600,000 บาท จึงจะได้รับยกเว้นภาษี 
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 4.2 การน าเงินฝากเข้าบัญชีในครั้งต่อไป สหกรณ์ต้องก าหนดให้ชัดเจนเกี่ยวกับการส่งเงินฝาก
เข้าบัญชีในครั้งต่อไปว่าต้องส่งภายในวันที่เท่าไรของเดือน (ไม่ควรเกินวันที่ 5 ของเดือน) และเงินฝาก
ประเภทนี้จะขาดการฝากหรือฝากไม่ครบตามวงเงินที่ก าหนด หรือฝากล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนด 
กรณใีดกรณีหนึ่งหรือทุกกรณีรวมกันไม่เกิน 2 เดือน ซึ่งหากผิดเงื่อนไขดังนี้ผู้ฝากจะไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
ส าหรับดอกเบี้ยเงินฝาก 
 4.3 การก าหนดอัตราดอกเบี้ย 
      4.3.1 สหกรณ์ออมทรัพย์ก าหนดอัตราดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละ 4.5 ต่อปี  ตามประกาศ 
นายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560 
     4.3.2 สหกรณ์สามาถก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทนี้ให้ชัดเจน หรืออาจก าหนดว่า
อัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากประจ า บวก 1% หรือ 2% เมื่อครบงวดการฝากเงิน 
      4.3.3 การทบดอกเบี้ยเป็นต้นเงิน สหกรณ์อาจก าหนดให้ทบดอกเบี้ยเป็นต้นเงินได้ เมื่อเงินฝาก 
ครบระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน หรือ 12 เดือน ก็ได้ตามความเหมาะสม 
 4.4 การถอนเงินฝาก สหกรณ์ต้องก าหนดให้ชัดเจนว่าเงินฝากประเภทนี้ผู้ฝากไม่มีสิทธิถอนเงินฝาก
ก่อนครบก าหนด เว้นแต่การถอนเพ่ือปิดบัญชีและผู้ฝากจะไม่มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากนั้น 
ทั้งนี้ สหกรณ์สามารถก าหนดการคิดดอกเบี้ยกรณีนี้ได้เท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ก็ได้ พร้อมทั้งหักภาษีดอกเบี้ย 
 4.5 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินฝากเม่ือครบก าหนด สหกรณ์ต้องก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินฝาก
เมื่อครบก าหนด ซึ่งสามารถก าหนดได้ ดังนี้ 
      4.5.1 ก าหนดให้ผู้ฝากมาติดต่อขอปิดบัญชีด้วยตนเอง หรือ 
      4.5.2 เมื่อครบก าหนดแล้วผู้ฝากไม่มาติดต่อขอปิดบัญชี ให้สหกรณ์เป็นผู้ปิดบัญชีแล้วแจ้งให้ 
ผู้ฝากมาติดต่อขอรับเงินฝากพร้อมดอกเบี้ย หรือ 
      4.5.3 สหกรณ์รับฝากเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยต่อ แต่จะคิดดอกเบี้ยให้ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ 
 
 
 
 


