
    สารสหกรณ์

ออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด

สอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์ฯ ทั้ง 3 ส�านักงาน
ลาดพร้าว  :  0-2545-2040-2  กด 101  ดอนเมือง  :  0-2697-1450-2  กด 101 สุวรรณภูมิ  :  0-2137-0109

ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนกรกฎ�คม 2559

www.tgsaving.com

59/39-40 ซอยทรงสะอาด ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900

“เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น โดยยึดหลักมั่นคง โปร่งใส ประทับใจ เอื้ออาทร”

ก�ำหนดกำร
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559

ณ ห้องประชุมใหญ่ (AUDITORIUM) บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่

 07.30 – 08.00 น. ลงทะเบียน

 08.00 – 08.15 น. พร้อมกันหน้าห้องประชุม

 08.15 – 08.45 น. พร้อมกันในห้องประชุม

 08.45 – 09.00 น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

 09.00 – 09.15 น. ประธานคณะกรรมการการศึกษากล่าวรายงาน

 09.15 – 11.30 น. ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา

 11.30 – 11.45 น. ประธานกล่าวให้โอวาท

 11.45 – 12.00 น. ผู้แทนนักเรียน / นักศึกษากล่าวขอบคุณ

                                      12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน

หมายเหตุ  ผู้เข้ารับทุนการศึกษากรุณาแต่งกายชุดนักเรียน นิสิต นักศึกษา

การรับเช็คทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
1. ทนุเรยีนด ีบตุรสมาชกิที่ได้รบัทนุเรยีนดแีละไม่ได้เข้าร่วมพธิมีอบทนุการศกึษาบตุรสมาชกิ สามารถมารบัทนุได้ที่สหกรณ์ฯ ตั้งแต่

วนัที่ 12 – 30 กนัยายน 2559 เวลา 9.00 – 15.00 น.

 วิธีการรับเงิน
• ตามหนงัสอืที่ท่านแจ้งความประสงค์ในการรบัทนุเรยีนดแีละเกยีรตบิตัร
• ส�าหรบัท่านที่ไม่ได้แจ้งและมหีน่วยงานอยู่ที่ส�านกังานใหญ่ หลานหลวง และ สลีม รบัที่สหกรณ์ฯ ส�านกังานลาดพร้าว
• ส�าหรบัท่านที่ไม่ได้แจ้งและมหีน่วยงานอยู่ที่ดอนเมอืง รบัที่สหกรณ์ฯ ส�านกังานดอนเมอืง
• ส�าหรบัท่านที่ไม่ได้แจ้งและมหีน่วยงานอยู่ที่สวุรรณภูม ิรบัที่สหกรณ์ฯ ส�านกังานสวุรรณภูมิ
• ส�าหรับท่านที่ไม่ได้แจ้งและมีหน่วยงานอยู่ที่สถานีภูมิภาค หรือสมาชิกที่มีความประสงค์ให้สหกรณ์ฯ โอนทุนการศึกษาเข้า

บญัชธีนาคาร ให้ส่งหนงัสอืยนืยนัแจ้งหมายเลขบญัชธีนาคาร สหกรณ์ฯ จะท�าการโอนเงนิเข้าบญัชใีห้ท่านภายใน 7 วนัท�าการ 
หลงัจากได้รบัหนงัสอืแจ้งจากท่าน
หมายเหตุ 1. ท่านสมาชกิสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.tgsaving.com
           2. กรณุาส่งหนงัสอืแจ้งการโอนทนุการศกึษาเข้าบญัชธีนาคาร ส�าเนาบตัรประจ�าตวัพนกังานและส�าเนาหน้าสมดุ

เงนิฝากบญัชธีนาคารที่มชีื่อ และเลขที่บญัชขีองท่าน ส่งถงึประชาสมัพนัธ์สหกรณ์ฯ ทั้ง 3 ส�านกังาน

2. ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกผู้รับภาระค�้าประกัน และทุนก�าลังใจเพื่อน้อง สหกรณ์ฯ  
จะน�าเข้าบญัชเีงนิฝากธนาคารตามที่ท่านแจ้งความประสงค์ไว้ในวนัที่ 12 กนัยายน 2559



สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด

ประก�ศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักง�นบริษัทก�รบินไทย จำ�กัด ที่ 59/2559

เรื่อง	 เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการสมาชิกออมบุญฯ	ครั้งที่	5	ประจ�าปี	2559

 คณะกรรมการด�าเนินการฯ ชุดที่ 41 โดยคณะกรรมการการศึกษาฯ ก�าหนดเปิดรับสมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมโครงการ
ออมบญุกบัสหกรณ์ฯ ในต่างจงัหวดั หลกัสูตร “โครงการวิปัสสนาปฏิบัติธรรม”	ประจ�าปี	2559 ดงันี้ 

รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ
1. ก�าหนดวนัเปิด	–	ปิดรับสมคัร	เข้าร่วมโครงการสมาชกิออมบญุ ครั้งที่ 5 ประจ�าปี 2559 ระหว่างวนัที่  2 - 4 กนัยายน 

2559 ณ วดัอมัพวนั อ�าเภอพรหมบรุ ีจงัหวดัสงิห์บรุ ี โดยสมาชกิสามารถตดิต่อขอรบัและยื่นใบสมคัรได้ที่ ประชาสมัพนัธ์
สหกรณ์ฯ ทั้ง 3 ส�านกังาน ระหว่างวันที่	1	-	29	กรกฎาคม	พ.ศ.	2559

2.	 หลักเกณฑ์การพิจารณาเข้าร่วมโครงการ
**เนื่องจากโครงการออมบุญเป็นโครงการนอกเหนือโครงการทั่วไป  โดยไม่น�ามาจัดเข้าล�าดับการเข้าร่วมกิจกรรม 
กบัสหกรณ์ฯ** ดังนั้นจึงพิจารณาโดยเรียงล�าดับตามวันที่สหกรณ์ฯ	ได้รับใบสมัคร	(ส่งใบสมัครก่อน	ได้รับ
การพิจารณาก่อน) 

สหกรณ์ฯ	 จะออก	 CODE	 41	 ให้กับสมาชิกที่ยืนยันเข้าร่วมโครงการเฉพาะวันศุกร์ที่	 2	 กันยายน	 2559	 
จ�านวน	1	วัน

 จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกนั
ประกาศ ณ วนัที่ 15 มถินุายน 2559

(กัปตันเอกศักดิ์		สรรพกิจ)
ประธานคณะกรรมการการศกึษา

สหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานบรษิทัการบนิไทย จ�ากดั

สารสหกรณ์
ออมทรัพย์2ข่าวสารจานร้อน

ช่องทางการท�าธุรกรรมกับสหกรณ์ฯ
 ท่านสมาชิกที่ต้องการฝากเงิน	ถอนเงิน	ซื้อทุนเรือนหุ้น	ช�าระหนี้	หรือรับเงินกู้	สามารถ

ด�าเนินการได้ดังนี้

1.  การฝากเงิน ซื้อทุนเรือนหุ้น หรือช�าระหนี้ 
แบ่งตามประเภทได้ดงันี้

 � เงินสด ติดต ่อได ้ที่ เคาน ์ เตอร ์การเงินของสหกรณ์ฯ  
ทกุส�านกังาน ในเวลา 08.00 – 15.00 น. 

 � เชค็  ตดิต่อได้ที่เคาน์เตอร์การเงนิของสหกรณ์ฯ ทกุส�านกังาน 
ในเวลา 08.00 – 11.00 น. โดยเช็คสั่งจ่ายชื่อ “สหกรณ ์
ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ากัด” หรือสั่งจ่าย 
ชื่อบคุคลและขดีคร่อม &CO. แต่ถ้าเชค็สั่งจ่ายชื่อบคุคลและ
ขดีคร่อม A/C PAYEE ONLY ไม่สามารถน�ามาท�าธรุกรรมกบั
สหกรณ์ฯ ได้ เนื่องจากต้องน�าไปเข้าบญัชธีนาคารของบคุคล
ที่ระบใุนหน้าเชค็นั้นก่อน

 � Pay In ท่านสมาชกิที่น�าเงนิเข้าบญัชสีหกรณ์ฯ กรณุาน�าส�าเนา
ใบน�าฝากธนาคาร (Pay In) มาตดิต่อที่สหกรณ์ฯ ทกุส�านกังาน 
ในเวลา 08.00 – 15.00 น. หรอื ส่ง FAX มาที่สหกรณ์ฯ โดย
ระบ ุชื่อ-สกลุ เลขประจ�าตวั หมายเลขโทรศพัท์ที่ตดิต่อได้ และ
ธุรกรรมที่ต้องการด�าเนินการ มายังส�านักงานลาดพร้าว  
Tel. 0-2545-2040-2 FAX : 0-2690-0202 ส�านกังานดอนเมอืง 
Tel. 0-2697-1450-2 FAX : 0-2996-9866 ส�านกังานสวุรรณภูม ิ

Tel. 0-2137-0100-9 FAX : 0-2137-0110 เมื่อ FAX เรยีบร้อย
แล้ว  กรณุาโทรมายงัสหกรณ์ฯ เพื่อตรวจสอบยนืยนัการได้รบั 
FAX อกีครั้ง

 � Bill Payment ท่านสมาชิกสามารถขอรับแบบฟอร์มได้ที่
ประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ ทุกส�านักงานหรือดาวน์โหลด 
แบบฟอร์มได้ที่ www.tgsaving.com และน�าแบบฟอร์มไป 
ด�าเนนิการที่ ธ.กรงุเทพ ธ.กสกิรไทย ธ.กรงุไทย ธ.ไทยพาณชิย์   
ธ.ธนชาต 

2. การถอนเงนิ หรอืรบัเงนิกู้ แบ่งตามประเภทได้ดงันี้

 � เงนิสด  วงเงนิไม่เกนิ 50,000.- บาท ตดิต่อได้ที่สหกรณ์ฯ 
ทกุส�านกังาน ในเวลา 08.30 – 14.30 น. 

 � เชค็หรอื วงเงนิเกนิ 50,000.- บาท  ตดิต่อได้ที่สหกรณ์ฯ ทกุ
ส�านกังาน ในเวลา 08.00 – 10.00 น. รบัเชค็ได้ในเวลา 
13.00 – 15.00 น.     

3. การปรับสมุดบัญชีเงินฝาก ติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์การเงินของ 
สหกรณ์ฯ ทกุส�านกังาน ในเวลา 08.00 – 15.00 น.



สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด

ประก�ศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักง�นบริษัทก�รบินไทย จำ�กัด ที่ 55/2559

เรื่อง	 การด�าเนินการกับผู้ค�้าประกันกรณีผู้กู้ผิดนัดช�าระหนี้

 เพื่อให้การบรหิารหนี้ของสหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานบรษิทัการบนิไทย จ�ากดั เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิความ
เป็นธรรมกับผู้กู้และผู้ค�้าประกัน โดยเฉพาะหนี้ที่ผู้ค�้าประกันต้องรับผิดชอบช�าระหนี้แทนผู้กู้นั้นเป็นหนี้อุปกรณ์ สหกรณ์จึงต้อง
ด�าเนนิการทวงหนี้กบัผู้กู้และบอกกล่าวแก่ผูค้�้าประกนั ให้เป็นไปตามสทิธขิองผู้ค�้าประกนัที่มอียู่ตามกฎหมายก่อนการด�าเนนิการ
ทางศาลกบัผู้กู้และผู้ค�้าประกนั

 คณะกรรมการด�าเนนิการชดุที่ 41 ในการประชมุครั้งที่ 4/2559 (ต่อเนื่อง) เมื่อวนัที่ 2 มถินุายน 2559 จงึมมีตใิห้ออกประกาศ
ไว้ดงันี้

1. เมื่อผู้กู้ผิดนัด สหกรณ์ต้องรีบด�าเนินการแจ้งให้ผู้กู้น�าเงินมาช�าระหนี้โดยเร็ว และมีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ค�้าประกัน 
ทกุคนทราบถงึการผดินดัช�าระหนี้ของผู้กู้ภายใน 60 วนั นบัแต่วนัที่ลูกหนี้ผดินดั

2. เมื่อผู้กู้ไม่ช�าระหนี้ให้กับสหกรณ์ตามสัญญาเป็นเวลาถึง 2 เดือนติดต่อกัน  สหกรณ์จะแจ้งให้ผู้กู้มาให้ถ้อยค�าแก่ 
คณะกรรมการเร่งรดัหนี้  เพื่อประกอบการพจิารณากรณผีู้กู้ออกจากการเป็นสมาชกิตามข้อบงัคบัของสหกรณ์ ข้อ 42 
เพื่อน�าเงนิค่าหุ้นและเงนิฝากหรอืเงนิอื่นใดที่ผู้กู้มอียู่กบัสหกรณ์ท�าการหกักลบลบหนี้ หากยงัมหีนี้ค้างช�าระอกีเท่าใด  
สหกรณ์จะท�าการเร่งรัดหนี้ให้ผู้กู้หรือคู่สมรสหรือทายาทน�าเงินมาช�าระหนี้ให้กับสหกรณ์โดยเร็ว พร้อมทั้งแจ้งให ้
ผู้ค�้าประกนัทกุคนทราบถงึหนี้ค้างช�าระของผู้กู้  ซึ่งผู้ค�้าประกนัอาจต้องรบัผดิชอบร่วมกนั

3. เมื่อด�าเนินการทวงหนี้กับผู้กู้ตามสมควรแล้ว ผู้กู้หรือคู่สมรสหรือทายาทไม่ยอมช�าระหนี้ สหกรณ์จะมีหนังสือแจ้ง 
ผู้ค�้าประกนัทกุคนร่วมกนัหรอืแทนกนัช�าระหนี้ของผู้กู้ที่ค้างช�าระ

4. ในกรณีที่ผู้ค�้าประกันได้รับแจ้งให้ช�าระหนี้แทนผู้กู้ตามข้อ 3. ผู้ค�้าประกันมีสิทธิเกี่ยงให้สหกรณ์ไปเรียกช�าระหนี้จาก 
ผู้กู้ก่อนได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์มาตรา 688 โดยยื่นค�าร้องต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์ก�าหนด

5. เมื่อสหกรณ์ได้รับค�าร้องจากผู้ค�้าประกันตามข้อ 4. หากได้มีการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากผู้ค�้าประกันอยู่แล้ว ให้หยุด 
การหกัเงนิ ณ ที่จ่ายของผู้ค�้าประกนัไว้ก่อน  หากยงัไม่ได้มกีารหกัเงนิ ณ ที่จ่ายจากผู้ค�้าประกนั ให้ระงบัการหกัเงนิ  
ณ ที่จ่ายไว้ก่อน

6. สหกรณ์ต้องด�าเนนิการตดิตามให้ผูกู้ช้�าระหนี้โดยเรว็ด้วยวธิกีารต่างๆ เท่าที่จะสามารถกระท�าได้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
3 เดอืน พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลกัฐานการทวงหนี้ไว้เป็นหลกัฐาน

7. หากผู้กู้หรือคู่สมรสหรือทายาทยินยอมช�าระหนี้ ให้สหกรณ์เรียกเก็บหนี้จากบุคคลดังกล่าวต่อไป จนกว่าจะได้รับ 
ช�าระหนี้ครบถ้วน  

8. หากผู้กู ้หรือคู ่สมรสหรือทายาทไม่ยินยอมช�าระหนี้ หรือไม่สามารถติดต่อผู้กู ้หรือคู่สมรสหรือทายาทได้ไม่ว่า 
ด้วยเหตใุดๆ สหกรณ์จะท�าหนงัสอืแจ้งผูค้�้าประกนัทราบ พร้อมส�าเนาเอกสารหลกัฐานการตดิตามทวงหนี้จากผูกู้ห้รอื
คู่สมรสหรอืทายาทให้แก่ผู้ค�้าประกนัทกุคนได้ทราบ

9. เมื่อส่งหนังสือแจ้งผู้ค�้าประกันทราบตามข้อ 8. แล้ว สหกรณ์จะท�าหนังสือแจ้งผู้ค�้าประกันทุกคนให้ช�าระหนี้แทนผู้กู้
ตามจ�านวนหนี้ที่ค้างช�าระต่อไป

10. หากผู้ค�้าประกนัมไิด้ร่วมกนัหรอืแทนกนัช�าระหนี้แทนผู้กู้หรอืขอประนอมหนี้ หรอืปรบัโครงสร้างหนี้ หลงัจากสหกรณ์
ได้ด�าเนนิการทวงตามข้อ 1. ถงึข้อ 9. แล้ว สหกรณ์จะได้พจิารณาด�าเนนิคดทีางศาลกบัผู้กู้และผู้ค�้าประกนัต่อไป

11. เมื่อสหกรณ์ได้ด�าเนนิการทางศาล  จนศาลมคี�าพพิากษาหรอืค�าสั่งหรอืสญัญาประนปีระนอมยอมความแล้ว จนกระทั่ง
ถงึขั้นการบงัคบัคด ี หากผูค้�้าประกนัพสิจูน์ได้ว่าผูกู้ม้ทีรพัย์สนิที่จะยดึหรอือายดัได้  สหกรณ์จะบงัคบัเอาจากทรพัย์สนิ
ของผู้กู้ก่อนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์มาตรา 689 ต่อไป

 สหกรณ์จงึประกาศให้ผูค้�้าประกนัได้ทราบว่า  สหกรณ์จะด�าเนนิการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์
และให้ความเหน็ใจแก่สมาชกิผู้ค�้าประกนั เพราะสหกรณ์ทราบดวี่าผู้ค�้าประกนัมใิช่ผู้เอาเงนิจากสหกรณ์ไปใช้  แต่ต้องรบัภาระ
ช�าระหนี้แทนผูกู้ ้ซึ่งเป็นผูท้ี่น�าเงนิของสหกรณ์ไปใช้และพร้อมจะเจรจากบัผูค้�้าประกนั  เพื่อหาแนวทางประนอมหรอืปรบัโครงสร้าง
หนี้ร่วมกนั ให้สหกรณ์ได้รบัช�าระหนี้คนืมาและผู้ค�้าประกนัเดอืดร้อนน้อยที่สดุ ภายใต้ขอบอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด�าเนนิการ
สหกรณ์  ที่ต้องกระท�าให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบยีบ และประกาศของสหกรณ์โดยเคร่งครดั  และมธีรรมาภบิาล

 จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกนั

ประกาศ  ณ วนัที่ 3 มถินุายน 2559

เรืออากาศเอก
(กนก	ทองเผือก)
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานบรษิทัการบนิไทย จ�ากดั

สารสหกรณ์
ออมทรัพย์ 3



สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำากัด

สารสหกรณ์
ออมทรัพย์4

ผลก�รดำ�เนินง�นของสหกรณ์ฯ รอบระยะเวล� 5 เดือน ณ 31 พฤษภ�คม 2559
หน่วย:ล้านบาท หน่วย:ล้านบาท

เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 1,027.36 เงนิรบัฝากจากสมาชกิ/จากสหกรณ์อื่น/สมาคมฌาปนกจิฯ  28,536.26 

เงนิลงทนุ 10,811.62 เงนิกู้ยมืจากธนาคารพาณชิย์  500.00 

ก�าไร (ขาดทนุ) จากการปรบัมูลค่าตราสารหนี้ 376.19 ทนุเรอืนหุ้น  15,494.85 

เงนิลงทนุกองทนุส่วนบคุคล 1,500.00 ทนุส�ารอง  1,625.94 

ก�าไร (ขาดทนุ) จากการปรบัมูลค่ากองทนุส่วนบคุคล (4.90) ทนุสะสมตามข้อบงัคบั ระเบยีบและอื่น ๆ  150.32 

เงนิให้กู้สหกรณ์อื่น ๆ 2,443.06 ก�าไร (ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกดิขึ้นจากเงนิลงทนุ 376.19

เงนิให้กู้แก่สมาชกิสทุธิ 31,294.97 ก�าไร (ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกดิขึ้นจากกองทนุส่วนบคุคล (4.90)

สนิทรพัย์หมนุเวยีนอื่น 148.52 หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น  484.47 

สนิทรพัย์ถาวรและสนิทรพัย์อื่น 24.62 ก�าไรสทุธปิระจ�างวด  458.31 

รวมสินทรัพย์ 47,621.44 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 47,621.44

จำ�นวนสม�ชิก  27,048 คน

ข่�วจ�กสม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำากัด  

และครอบครัว
จ�านวนสมาชิกผู้เสียชีวิตตั้งแต่วันที่	1	-	31	พฤษภาคม	2559

สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ก ) จ�านวน 10 ราย

สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ข ) จ�านวน 5 ราย

สมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ( ค ) จ�านวน 23 ราย

รวม จ�านวน 38 ราย

ร�ยชื่อสม�ชิกผู้เสียชีวิตประเภท ( ก ) (รวม 10 ร�ย)
ที่ส่งหักซองเงินเดือนประจำาเดือนมิถุนายน 2559

1. คุณนิมิต ศิริคุณ MV

2. คุณวิทูล ทองพิมล 2P-D

3. คุณทายาท ช.ชูถิ่น QV

4. คุณศุภฤกษ์ สวนะปรีดี 2D

5. คุณสุคนธ์ ศิลาพักตร์ KBVKK

6. คุณณรงค์ หุ่นโต LL

7. คุณภมร ทองหยวก WG

8. คุณวทัญญู ตุ่มทอง QV

9. คุณอัควุฒิ ลิมปิสวัสดิ์ TPMU-P

10. คุณชาย พัวไพบูลย์วงศ์ MS-S

อตัร�ดอกเบีย้เงนิฝ�กสหกรณ์ฯ ต้ังแต่วนัท่ี 1 มิถุน�ยน 2559 เป็นต้นไป

ประเภทเงินรับฝาก
อัตรา
ร้อยละ
ต่อปี

อัตรา
สุทธิร้อย
ละต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์
• ฝาก – ถอนขั้นต�่า 100 บาท และมเีงนิคงเหลอืใน

บญัชอีย่างน้อย 100 บาท ฝากได้ไม่เกนิ 1 บญัช ี

1.00 1.00

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
• ฝาก – ถอนขั้นต�่า 500 บาท และมเีงนิคงเหลอืใน

บญัชอีย่างน้อย 500 บาท ฝากได้ไม่เกนิ 1 บญัชี

2.85 2.85

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อลูกรัก
• ฝาก – ถอนขั้นต�่า 500 บาท และมเีงนิคงเหลอืใน

บัญชีอย่างน้อย 500 บาท ฝากได้ไม่เกิน 3 บัญช ี 
บญัชลีะ 2,000,000 บาท (1 บญัชตี่อบตุร 1 คน)

2.85 2.85

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข
• ฝาก – ถอนขั้นต�่า 1,000 บาท และมเีงนิคงเหลอืใน

บญัชอีย่างน้อย 1,000 บาท ฝากได้ไม่เกนิ 1 บญัช ี 
บญัชลีะ 5,000,000 บาท ถอนเงนิฝากได้เดอืนละ 1 ครั้ง

3.85 3.85

เงินฝากประจ�า	12	เดือน	(ภาษี	15%)
• ฝาก – ถอนขั้นต�่า 1,000 บาท และมเีงนิคงเหลอืใน

บญัชอีย่างน้อย 1,000 บาท ฝากได้ไม่เกนิ 1 บญัชี

3.50 2.97

เงินฝากประจ�า	24	เดือน	(ภาษี	15%)
• ฝาก – ถอนขั้นต�่า 1,000 บาท และมเีงนิคงเหลอืใน

บญัชอีย่างน้อย 1,000 บาท ฝากได้ไม่เกนิ 1 บญัชี

4.00 3.40

เงินฝากประจ�า	36	เดือน	(ภาษี	15%)
• ฝาก – ถอนขั้นต�่า 1,000 บาท และมเีงนิคงเหลอืใน

บญัชอีย่างน้อย 1,000 บาท ฝากได้ไม่เกนิ 1 บญัชี

4.25 3.61

เงินฝากประจ�า	48	เดือน	(ภาษี	15%)	
• ฝาก – ถอนขั้นต�่า 1,000 บาท และมเีงนิคงเหลอืใน

บญัชอีย่างน้อย 1,000 บาท ฝากได้ไม่เกนิ 1 บญัชี

4.50 3.82

เงินฝากประจ�าปลอดภาษี	24	เดือน
• ฝากเป็นรายเดอืน ๆ  ละเท่า ๆ  กนั ขั้นต�่า 1,000 บาท

สูงสดุไม่เกนิ 25,000 บาท ต้องฝากให้ครบ 24 งวด  
และขาดฝากไม่เกิน 2 ครั้ง (ตามประกาศอธิบด ี
กรมสรรพากรเกี่ยวกบัภาษเีงนิได้ ฉบบัที่ 64)

3.75 3.75

อัตร�ดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์ฯ 
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุน�ยน 2559 เป็นต้นไป
ประเภทเงินกู้ อัตราร้อยละต่อปี

เงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 4.85
เงินกู้พิเศษ 
- เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคง 
- เพื่อการเคหะสงเคราะห์

 
4.85 
4.60


