


     เงินฝากมี 7 ประเภท คือ

  เงนิฝากออมทรพัยท์ ัว่ไป  ดอกเบี้ย 3.50 บาท/ปี

  เงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษ  ดอกเบี้ย 4.00 บาท/ปี

  เงนิฝากออมทรพัยเ์พือ่การศกึษา ดอกเบี้ย 6.80 บาท/ปี

  เงนิฝากออมทรพัยท์วีทรพัย ์ดอกเบี้ย 4.50 บาท/ปี

  เงนิฝากสะสมรายเดอืน ดอกเบี้ย 4.50 บาท/ปี

  เงนิฝากประจาํ 12 เดอืน ดอกเบี้ย 4.75 บาท/ปี

  เงนิฝากประจาํ 24 เดอืน ดอกเบี้ย 5.25 บาท/ปี

ต ัง่แต่วนัที่ 25 ธนัวาคม 2557 เป็นตน้ไป



เงนิฝากออมทรพัยท์ ัว่ไป

 - เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 500 บาท 

- ฝากหรือถอนได้ปกตติลอดเวลาทาํการ

คิดดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง  เดือน มี.ค. และ ก.ย. ของทุกปี

อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.50 ต่อปี

จากสมาชิก

จากสหกรณ์อืน่     - เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 50,000.- บาท 



  เงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษ

   -  เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 10,000.- บาท 

  -  ฝากแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 1,000.- บาท

คิดดอกเบี้ยทบตน้ใหทุ้กวนัสิ้นเดือน อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี

 -  ถอนได้เดอืนละครั้ง

  (หากเดอืนใดถอนเกนิหนึ่งครั้งคดิค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป ร้อยละ 1 ของจาํนวนเงนิถอน)

จากสมาชิก

จากสหกรณ์อืน่ - เปิดบัญชีครั้งแรกหรือฝากเพิม่ไม่น้อยกว่า 100,000.- บาท 



 เงนิฝากออมทรพัยเ์พือ่การศกึษา

-  สมาชิกทีกู่้สามญัเพือ่การศึกษาเท่านั้น

-  การฝากต้องเป็นเงนิทีไ่ด้จากการกู้สามญัเพือ่การศึกษา

-  การถอนเงนิ ต้องมเีอกสารเบิกจ่ายทางสถานศึกษา

อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.80 ต่อปี

    คุณสมบตัขิองผู้มสีิทธิเปิดบัญชี



 เงนิฝากออมทรพัยท์วีทรพัย์

    
 - เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 10,000 บาท 

คิดดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง  เดือน มี.ค. และ ก.ย. ของทุกปี

     - เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 500,000.- บาท 

จากสมาชิก

จากสหกรณ์อืน่

    ** ฝากได้ตามระยะเวลาทีส่หกรณ์ประกาศรับฝากเท่านั้น**

อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.50 ต่อปี

อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.50  ต่อปี



เงนิฝากประจาํ 12 เดอืน

 - เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 1,000 บาท ระยะเวลา  1 ปี

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

    อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.75 ต่อปี

จากสมาชิก

จากสหกรณ์อืน่



 เงนิฝากสะสมรายเดอืน 24 เดอืน

อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.50 ต่อปี

สหกรณ์จ่ายดอกเบีย้ให้เมือ่สะสมครบ 24 เดอืน เท่านั้น

กรณ ีส่งเงนิสะสมช้าเกนิกว่ากาํหนดไว้ 2 ครั้ง 

สหกรณ์จะปิดบัญชีเงนิฝากและคดิดอกเบีย้

ให้ตามประกาศอตัราดอกเบีย้ออมทรัพย์  

 - เปิดบัญชีครั้งแรกตั้งแต่ 1,000 - 50,000  บาท

สมาชิกต้องฝากเงนิเท่ากบัยอดเงนิฝากครั้งแรกทุกๆเดอืน จนครบ 24 เดอืน 

และเปิดได้รายละ 1 บัญชีเท่านั้น 



 เงนิฝากประจาํ 24 เดอืน

อตัราดอกเบีย้ร้อยละ  5.25   ต่อปี

     จากสมาชิก

 - เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 1,000 บาท ระยะเวลา  2 ปี

จากสหกรณ์อืน่

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





บรกิารดา้นสนิเชือ่

เงินกูส้ามญัเพื่อส่งเสริมการศึกษา ดอกเบี้ย 7.00 % 

เงินกูส้ามญัซื้อคอมพิวเตอร์ ดอกเบี้ย 6.50 % 

เงินกูส้ามญัซื้อรถจกัรยานยนต ์ดอกเบี้ย 6.50 % 

 เงินกูส้ามญัซื้ออาวธุปืน ดอกเบี้ย 6.50 %

เงินกูพ้ิเศษ ดอกเบี้ย 6.00 % 

 

เงินกูส้ามญัทัว่ไป ดอกเบี้ย  6.80 % 

เงินกูส้ามญัใชค้่าหุน้คํ้า ดอกเบี้ย 6.50 % 

เงินกูฉุ้กเฉิน ดอกเบี้ย 6.80 % 



       เงนิกูฉ้กุเฉนิ

-  กู้ได้สูงสุด 100,000 บาท

-  หรือจะส่งเฉพาะดอกเบีย้ทกุเดอืนกไ็ด้            

   เมื่อยื่นเงนิกู้สามัญจงึนําเงนิกู้สามัญมาหกัชาํระเงนิต้นทัง้หมด

-  อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 6.80 ต่อปี 



    เงนิกูส้ามญัท ัว่ไป

 -  ใช้บุคคลคํา้ประกนั  2 คน 

  แต่จะตอ้งชาํระไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 70  ของเงินไดร้ายเดือน จนหมดหนี้

  ยอดเงนิกู้ไม่ถงึ  1,000,000.- บาท  ส่งชําระคนื  150 งวด 

     ชาํระเงินกูม้าแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 งวดจึงมีสิทธิกูใ้หม่ได้

   และระยะเวลาการผอ่นชาํระรวมอายขุองสมาชิกตอ้งไม่เกิน  65 ปี

 ยอดเงนิกู้เกนิกว่า 1,000,000-2,300,000 บาทส่งชําระคนื 240 งวด 



    หลกัเกณฑก์ารกูเ้งนิสามญัท ัว่ไป

 วงเงนิกู้สูงสุด 2,300,000 บาท มีหลักเกณฑ์ดงันี ้

1. เป็นสมาชิก 6 เดอืน - 1 ปี กู้ได้ไม่เกนิ 100,000 บาท  คนคํา้ 2 คน

2. เป็นสมาชิกเกนิ 1 ปี ค่าหุ้นตั้งแต่ 10,000 บาทขึน้ไป กู้ได้ไม่เกนิ 200,000 บาท คนคํา้ 2 คน

3. เป็นสมาชิกเกนิ 1 ปี ค่าหุ้นตั้งแต่ 50,000 บาทขึน้ไป กู้ได้ไม่เกนิ 400,000 บาท คนคํา้ 2 คน

4. เป็นสมาชิกเกนิ 1 ปี ค่าหุ้นตั้งแต่ 100,000 บาทขึน้ไป กู้ได้ไม่เกนิ 600,000 บาท คนคํา้ 2 คน

5. เป็นสมาชิกเกนิ 1 ปี ค่าหุ้นตั้งแต่ 150,000 บาทขึน้ไป กู้ได้ไม่เกนิ 800,000 บาท คนคํา้ 2 คน

6. เป็นสมาชิกเกนิ 1 ปี ค่าหุ้นตั้งแต่ 200,000 บาทขึน้ไป กู้ได้ไม่เกนิ 1,000,000 บาท คนคํา้ 2 คน

7. เป็นสมาชิกเกนิ 1 ปี ค่าหุ้นตั้งแต่ 250,000 บาทขึน้ไป กู้ได้ไม่เกนิ 1,500,000 บาท คนคํา้ 2 คน

8. เป็นสมาชิกเกนิ 2 ปี ค่าหุ้นตั้งแต่ 300,000 บาทขึน้ไป กู้ได้ไม่เกนิ 2,000,000 บาท คนคํา้ 2 คน

9. เป็นสมาชิกเกนิ 2 ปี ค่าหุ้นตั้งแต่ 350,000 บาทขึน้ไป กู้ได้ไม่เกนิ 2,300,000 บาท คนคํา้ 2 คน



เงนิกูส้ามญัเพือ่ส่งเสรมิการศกึษา

-   กู้ได้สูงสุด 200,000 บาท ส่งคนืภายในเวลาไม่เกนิ 60 งวด

-   ตอ้งเป็นสมาชิกโดยไดช้าํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และส่งเงิน

    ค่าหุน้มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 งวด สามารถขอพกัชาํระหนี้เงินตน้ได ้2 ปี

-   ผู้คํา้ประกนั 2 คน  - อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 7 ต่อปี
หลกัฐานประกอบการพิจารณา

1.สาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ

2.สาํเนาทะเบียนบา้น

3.สาํเนาบตัรประจาํตวันกัศึกษา

4.หลกัฐานเกี่ยวกบัค่าใชจ้่ายซึ่งทางสถานการศึกษารับรอง

-   ใหเ้งินกูเ้พือ่เป็นค่าใชจ้่ายในการศึกษาของ สมาชิก และ/หรือคู่สมรส และ/หรือบุตร 

  ในระดบัการศึกษา อนุบาล-ปริญญาเอก



   วงเงินกู ้  50,000 บาท

• ส่งชาํระ  48 งวด

• ใชส้มาชิกคํ้าประกนั 1 คน

• หกัเงินฝากเดือนละ 100 บาทเพื่อคํ้าประกนั

         เงนิกู้เพือ่ซื้อคอมพวิเตอร์



     เงนิกูส้ามญัเพือ่ซื้อรถจกัรยานยนต์

วงเงนิกู้สูงสุด   50,000 บาท

ส่งชําระภายใน  48 งวด

ใช้สมาชิกคํา้ประกนั 1 คน 

•หักเงนิฝากเดอืนละ 100 บาทเพือ่คํา้ประกนั



 ผอ่นชาํระ 60 งวด

 ใชส้มาชกิคํา้ประกนั 2 คน

 หกัเงินฝากเดอืนละ 100 บาท

    เงนิกู้เพือ่ซื้ออาวุธปืน

วงเงนิกู้สูงสุด  100,000 
บาท



เงนิกูส้ามญัใชหุ้น้คํา้ประกนั

- วงเงนิกู้สูงสุด 90% ของทนุเรือนหุ้น 

- ผ่อนชาํระสูงสุด    200  งวด

- สามารถรับเงนิกู้วันที่ยื่นคาํขอกู้



   เงนิกูพ้เิศษ

  - วงเงนิกู้สูงสุด  80 % ของราคาประเมนิ แต่วงเงนิไม่เกนิ 5,000,000 บาท

    ใช้หลกัทรัพย์คํา้ประกนั 

 -  กู้เพือ่ซื้อบ้านพร้อมทีด่นิ

 -  กู้เพือ่ซื้อทีด่นิ

   -  กู้เพือ่ไถ่ถอนจาํนอง

 -   กู้เพือ่ต่อเตมิหรือปรับปรุงบ้านหรือทีอ่ยู่อาศัย


