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(6) สถาบันการเงิน  หมายถึง  ธนาคารแห่งประเทศไทย  ธนาคารพาณิชย์ไทย
ธนาคารพาณิชย์ไทยเพ่ือรายย่อย  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร           
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  บริษัทเงินทุน  บริษัทหลักทรัพย์  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวม  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  บริษัทประกันชีวิต  บริษัทประกันภัย  บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย  บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  บริษัทบริหารสินทรัพย์  บริษัทรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
สถาบันการเงินอ่ืนที่อยู่ในประเทศ  กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  
กองทุนประกันสังคม  กองทุนเงินทดแทน  กองทุนอ่ืน ๆ  รวมถึงโรงรับจ าน าของรัฐ  โรงรับจ าน าของเอกชน  

(7) สหกรณ์ออมทรัพยแ์ละสหกรณ์การเกษตร  หมายถึง  สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ได้แก่  สหกรณ์ออมทรัพย์  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
ชุมนุมสหกรณ์  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  สหพันธ์สหกรณ์  กลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล
ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 

2.2  เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย 
2.2.1  กรณีเป็นบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกของโครงการธนาคารโรงเรียน  

และของพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ  ซ่ึงใช้เพื่อรับบ านาญผ่านบัญชีธนาคารออมสิน  ให้ใช้อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ  0.75  ต่อปี 

2.2.2  ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  
ข้อตกลงพิเศษ  และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ก าหนดดังกล่าวข้างต้นตามความเหมาะสม  หรือเพ่ือให้สอดคล้องกับ 
ภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะได้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  15  สิงหาคม  2565  เป็นต้นไป 

 ประกาศ  ณ  วันที่      สิงหาคม  พ.ศ. 2565 

        (นายวิทัย  รัตนากร) 
 ผู้อ านวยการธนาคารออมสิน 

11

0 3 - 0 2 - 3 _9 / 2 9 8




