
1.ด้านเงินฝาก



เงินฝากมี 7 ประเภท คือ

 1. เงนิฝากออมทรพัยท์ ัว่ไป  ดอกเบี้ย 3.25 บาท/ปี

 2. เงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษ  ดอกเบี้ย 3.75 บาท/ปี

 3. เงนิฝากออมทรพัยท์วีทรพัย ์ดอกเบี้ย 4.00 บาท/ปี

 4. เงนิฝากออมทรพัยส์ะสมทรพัย ์24 เดอืน ดอกเบี้ย 3.85 บาท/ปี

 5. เงนิฝากประจ า 12 เดอืน ดอกเบี้ย 4.00 บาท/ปี

 6. เงนิฝากประจ า 24 เดือน ดอกเบีย้ 4.50 บาท/ปี
 7. เงนิฝากออมทรพัยเ์พือ่การศกึษา ดอกเบี้ย 6.30 บาท/ปี



- เปิดบัญชีคร้ังแรกไม่น้อยกว่า 500 บาท 

- ฝากหรือถอนได้ปกตติลอดเวลาท าการ

คิดดอกเบ้ียปีละ 2 คร้ัง เดือน มี.ค. และ ก.ย. ของทุกปี

อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.25 ต่อปี

จากสมาชิก

จากสหกรณ์อืน่ - เปิดบัญชีคร้ังแรกไม่น้อยกว่า 50,000.- บาท 



- เปิดบัญชีคร้ังแรกไม่น้อยกว่า 10,000.- บาท 

- ฝากแต่ละคร้ังต้องไม่น้อยกว่า 1,000.- บาท

คิดดอกเบ้ียทบตน้ใหทุ้กวนัส้ินเดือน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.75 ต่อปี

- ถอนได้เดือนละคร้ัง
(หากเดอืนใดถอนเกนิหนึง่คร้ังคดิค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป ร้อยละ 1 ของจ านวนเงนิถอน)

จากสมาชิก

จากสหกรณ์อืน่ - เปิดบัญชีคร้ังแรกหรือฝากเพิม่ไม่น้อยกว่า 100,000.- บาท



อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.00 ต่อปี

- เปิดบัญชีคร้ังแรกไม่น้อยกว่า 10,000 บาท 

คิดดอกเบ้ียปีละ 2 คร้ัง เดือน มี.ค. และ ก.ย. ของทุกปี

- เปิดบัญชีคร้ังแรกไม่น้อยกว่า 500,000.- บาท 

จากสมาชิก

จากสหกรณ์อืน่

** ฝากได้ตามระยะเวลาที่สหกรณ์ประกาศรับฝากเท่าน้ัน**



อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.85 ต่อปี

สหกรณ์จ่ายดอกเบีย้ให้เมือ่สะสมครบ 24 เดอืน เท่าน้ัน
กรณี ส่งเงนิสะสมช้าเกนิกว่าก าหนดไว้ 2 คร้ัง 
สหกรณ์จะปิดบัญชีเงนิฝากและคิดดอกเบีย้
ให้ตามประกาศอตัราดอกเบีย้ออมทรัพย์  

- เปิดบัญชีคร้ังแรกตั้งแต่ 1,000 - 50,000 บาท
สมาชิกต้องฝากเงนิเท่ากบัยอดเงนิฝากคร้ังแรกทุกๆเดอืน จนครบ 24 เดอืน 

และเปิดได้รายละ 1 บัญชีเท่าน้ัน 



- เปิดบัญชีคร้ังแรกไม่น้อยกว่า 1,000 บาท ระยะเวลา  1 ปี

- เปิดบญัชีครัง้แรกไม่น้อยกว่า  1,000,000.-บาท ระยะเวลา 1 ปี

อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.00 ต่อปี

จากสมาชิก

จากสหกรณ์อืน่



อตัราดอกเบีย้ร้อยละ  4.50 ต่อปี

จากสมาชิก

- เปิดบัญชีคร้ังแรกไม่น้อยกว่า 1,000 บาท ระยะเวลา  2 ปี
จากสหกรณ์อืน่

- เปิดบญัชีครัง้แรกไม่น้อยกว่า  3,000,000.-บาท ระยะเวลา 2 ปี



- สมาชิกทีกู้่สามญัเพือ่การศึกษาเท่าน้ัน
- การฝากต้องเป็นเงินทีไ่ด้จากการกู้สามญัเพือ่การศึกษา
- การถอนเงิน ต้องมเีอกสารเบิกจ่ายทางสถานศึกษา

อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.30 ต่อปี

คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิเปิดบัญชี



2.ด้านสินเช่ือ



อตัราดอกเบีย้เงนิกู้ทุกประเภท



เงนิกู้สามัญทั่วไป

- ใช้บุคคลค า้ประกนัไม่น้อยกว่า  2 คน

แต่จะตอ้งช าระไม่เกินร้อยละ 85 ของเงินไดร้ายเดือน จนหมดหน้ี

- ยอดเงนิกู้ไม่ถงึ  1,000,000.- บาท  ส่งช าระคนื  150 งวด

ช าระเงินกูม้าแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 งวด จึงมีสิทธิกูใ้หม่ได้
และระยะเวลาการผอ่นช าระรวมอายขุองสมาชิกตอ้งไม่เกิน 65 ปี

- ยอดเงินกู้ตั้งแต่ 1,000,000-2,500,000 บาท  ส่งช าระคนื 240 งวด

ยอดเงินกู้ได้สูงสุดถึง  2,500,000 
บาท

- อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.30 ต่อปี

- ส าหรับสมาชิกบ านาญกู้ได้เท่ากบัสวสัดิการบวกหุ้น ส่งไม่จ ากดังวด



เงนิกู้ฉุกเฉิน
- กู้ได้สูงสุด 250,000 บาท

- หรือจะส่งเฉพาะดอกเบีย้ทุกเดอืนกไ็ด้

เม่ือยื่นเงนิกู้สามัญจงึน าเงนิกู้สามัญมาหกัช าระเงนิ้้นทัง้หมด

- อั้ราดอกเบีย้ร้อยละ 6.30 ้่อปี



เงินกู้สามญัเพือ่ส่งเสริมการศึกษา
- กู้ได้สูงสุด 200,000 บาท ส่งคนืภายในเวลาไม่เกนิ 60 งวด

- ตอ้งเป็นสมาชิกโดยไดช้ าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และส่งเงิน
ค่าหุน้มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 งวด สามารถขอพกัช าระหน้ีเงินตน้ได้ 2 ปี

- ผู้ค า้ประกนั 2 คน - อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.30 ต่อปี

- ใหเ้งินกูเ้พ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการศึกษาของ สมาชิก และ/หรือคู่สมรส และ/หรือบุตร 
ในระดบัการศึกษา อนุบาล-ปริญญาเอก



วงเงนิกู้ 50,000 บาท

• ส่งช าระ  48 งวด
• ใชส้มาชิกค ้าประกนั 1 คน
• หกัเงินฝากเดือนละ 100 บาทเพ่ือค ้าประกนั

เงนิกู้เพือ่ซ้ือคอมพวิเตอร์

- อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.80 ต่อปี



เงินกู้สามัญเพือ่ซ้ือรถจักรยานยนต์

วงเงนิกู้สูงสุด   50,000 บาท

ส่งช าระภายใน  48 งวด

ใช้สมาชิกค า้ประกนั 1 คน 

•หักเงนิฝากเดอืนละ 100 บาทเพือ่ค า้ประกนั

- อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.80 ต่อปี



ผอ่นช าระ 60 งวด

ใชส้มาชิกค ้าประกนั 2 คน
หกัเงินฝากเดือนละ 100 บาท

เงินกู้เพือ่ซ้ืออาวุธปืน

วงเงนิกู้สูงสุด  100,000 บาท

- อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.80 ต่อปี



เงนิกู้สามัญใช้หุ้นค า้ประกนั

- วงเงนิกู้สูงสุด 90% ของทุนเรือนหุ้น 

- ผ่อนช าระสูงสุด    240 งวด

- สามารถรับเงนิกู้วันที่ยื่นค าขอกู้

- อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.80 ต่อปี



เงนิกู้พเิศษ
- วงเงนิกู้สูงสุด  80 % ของราคาประเมนิ แต่วงเงนิไม่เกนิ 5,000,000 บาท
ใช้หลกัทรัพย์ค า้ประกนั

- กู้เพือ่ซ้ือบ้านพร้อมที่ดนิ

- กู้เพือ่ซ้ือที่ดนิ

- กู้เพือ่ไถ่ถอนจ านอง

- กู้เพือ่ต่อเตมิหรือปรับปรุงบ้านหรือที่อยู่อาศัย

- อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.90 ต่อปี


