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 สวัสดีค ่ะท่านสมาชิก วารสารสหกรณ์ป่าไม้ ฉบับน้ีเป็นฉบับท่ี 229 ท่ีสหกรณ์ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบ  
จากสื่อสิ่งพิมพ์มาเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Journal ) ฉบับที่สองในรอบปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิก
ได้รับข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยสหกรณ์ฯ จะจัดส่งให้กับสมาชิกทุกท่านทาง E-Mail, Line@, 
FacebooK
 ในวารสารฉบับนี้ สหกรณ์มีเรื่องราวดี ๆ  และมีโครงการส�าหรับสมาชิกหลายโครงการ ล้วนเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ
และเป็นประโยชน์ต่อท่านสมาชิก เช่น ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์จัดทุนส่งเสริมการศึกษาให้บุตรสมาชิกทุกคน
ที่ยื่นค�าขอทุน ๆ ละ 600 บาท โครงการค่ายครอบครัวสหกรณ์ เพ่ือเสริมสร้างความรักความสามัคคีภายในครอบครัว 
สหกรณ์ เปิดรับจ�านวน 20 ครอบครัว โครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
กับสหกรณ์ ท่องเที่ยวประเทศเมียนมาร์และประเทศจีน สหกรณ์สนับสนุนเงินท่านละ 7,000 บาท จ�านวน 120 ท่าน 
  กองบรรณาธิการวารสารสหกรณ์ป่าไม้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส�าหรับสมาชิกทุกท่าน 
และขอขอบคุณที่ท่านสมาชิกได้ให้ความสนใจและติดตามมาอย่างต่อเนื่อง พบกันใหม่ฉบับหน้า
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ประจำ ฉบับ
เรื่องเด่น

 ทุนการศึกษาประจ�าปี 2562
เตรียมตัวดีตั้งแต่เด็ก สะท้อนความส�าเร็จในอนาคต
 มาถึงช่วงเวลาดีๆ กันอีกครั้ง ส�หรับบุตรสมาชิกที่สหกรณ์ได้มอบทุน เพื่อส่งเสริม
สมาชิกที่มีบุตรก�ลังศึกษาอยู่ โดยมีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 25 ปี สามารถย่ืนขอรับ 
ทุนการศึกษาประจำ�ปี 2562 โดยย่ืนใบสมัครทุนการศึกษาได้ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 
โดยถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นเกณฑ์ สมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับ 
ทุนการศึกษา หัวข้อท่ี 4.7 ได้ที่ www.025798899.com

บุตรสมาชิก 1 คน มีสิทธิ์สมัครขอรับทุนได้

ประเภทใดประเภทหนึ่งดังนี้

 1. ทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนละ 600 บาท 

  มอบให้กับบุตรสมาชิกที่ยื่นขอรับทุนสวัสดิการเพื่อ 

การศึกษาบุตร ตั้งแต่ระดับชั้นการศึกษาอนุบาลถึงปริญญาตรี

 2. ทุนประเภทเรียนดี มอบให้บุตรสมาชิกที่มีผลการเรียนดี 

   ระดับชั้นประถมศึกษา ทุนละ 1,200 บาท ต้องมี

ระดับคะแนนเฉล่ียตั้งแต่  3.70 ขึ้นไป 

   ระดับมัธยมศึกษา 

   (ระดับต้น) ทุนละ 1,500 บาท ต้องมีระดับ 

    คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.70 ขึ้นไป 

   (ระดับปลาย) ทุนละ 2,000 บาท ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป

   ระดับอาชีวศึกษา 

   (ระดับ ปวช.) ทุนละ 1,500 บาท ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย  ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป

   (ระดับ ปวส.) ทุนละ 2,000 บาท ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 

   (ระดับอุดมศึกษา) ทุนละ 2,500 บาท ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 

   ทุนเมื่อส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) มอบให้กับบุตรสมาชิกที่ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี

   (เกียรตินิยม) ที่สภามหาวิทยาลัย อนุมัติปริญญาบัตรแล้ว ในปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

   เกียรตินิยมอันดับ 1 ได้รับทุนเพิ่มอีก 2,500 บาท 

   เกียรตินิยมอันดับ 2 ได้รับทุนเพิ่มอีก 1,000 บาท 

 3. ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ ทุนละ 3,500 บาท มอบให้บุตรสมาชิกท่ีศึกษาในโรงเรียนสอนคนพิการ เป็นเด็ก 

ท่ีต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในสถานศึกษา ทั้งนี้โรงเรียนและสถานศึกษาดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก วันอังคารท่ี 1 ตุลาคม 2562 เม่ือประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษาแล้ว 

สหกรณ์จะโอนเงินทุนการศึกษาทุกประเภท เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ภายในวันพฤหัสบดีที่ 

10 ตุลาคม 2562 สมาชิกสามารถเบิกถอนด้วยบัตร ATM CLICK CO-OP Card  หรือ บัตร ATM ธนาคารกรุงไทย

**  สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
**  สมาชิกตรวจสอบการยื่นขอรับทุนการศึกษาผ่านเว็บไซต์สหกรณ์ที่ www.025798899.com
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สายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ ปี 2562 
โบนัสแห่งวัย สุขใจเมื่อเกษียณอายุราชการ

 เมื่อพูดถึงค�ว่า “เกษียณ” เป็นวัยท่ีได้หยุดพักผ่อนอย่างจำริงจัำง เป็นวันแรกท่ีต่ืนขึ้นมาแล้ว 
ไม่ต้องท�งานหลังจำากที่ท�งานหนักมาทั้งชีวิต ถึงเวลาท่ีจำะต้องให้รางวัลกับชีวิตของตัวเองไปกับ 
การท่องโลกเพื่อสร้างความสุขและความทรงจำ�ดีๆแล้วยังได้รับมิตรภาพใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นมาอีกด้วย

 สหกรณ์สนับสนุนงบประมาณให้กับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2562 และสมาชิกเกษียณอายุราชการ 

ก่อนก�าหนดที่มีอายุครบ 60 ปี ในปี 2562 คนละ 7,000 บาท จ�านวน 120 คน โดยจัดทริป แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  

ทัศนศึกษา ณ ฉางซา จางเจียเจี้ย เขาอวตาร ประเทศจีน 4 วัน 3 คืน 

เดินทางวันท่ี 3 – 6 พฤศจิกายน 2562 ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวคนละ 19,900 บาท 
สหกรณ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้สมาชิกคนละ 7,000 บาท
ส่วนท่ีเกิน จ�านวน 12,900 บาท สมาชิกเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง

ทัศนศึกษา ณ มัณฑะเลย์ – พุกาม ประเทศเมียนมาร์ 3 วัน 2 คืน

เดินทางวันท่ี 5 – 7 พฤศจิกายน 2562 ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวคนละ 15,700 บาท
สหกรณ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้สมาชิกคนละ 7,000 บาท 
ส่วนท่ีเกิน จ�านวน 8,700 บาท สมาชิกเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง

ทัศนศึกษา ณ ย่างกุ้ง – สิเรียม ประเทศเมียนมาร์ 2 วัน 1 คืน 

เดินทางวันท่ี 28 - 29 ตุลาคม 2562

จ�านวน 32 ท่าน ฟรีค่าใช้จ่าย

1 2 3กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม
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สหกรณ์
รอบรั้ว

แบบอยา่งใชช้วีติ “เศรษฐกจิพอเพียง” ซือ่สัตย ์- อดออม - เอือ้อาทรตอ่ผูอ้ืน่
ค้นหา “คนดีศรีสหกรณ์”

 สมาชิก/สมาชิกสมทบ สามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบเสนอชื่อ “คนดีศรีสหกรณ์” ได้ที่หัวข้อ 12.3 www.025798899.com
  เสนอรายชื่อ “คนดีศรีสหกรณ์” ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 30 สิงหาคม 2562
  การคัดเลือก “คนดีศรีสหกรณ์” ระหว่างวันที่  6 กันยายน - 4 ธันวาคม 2562
  การประกาศผล สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จะประกาศผลการคัดเลือก “คนดีศรีสหกรณ์” ประจ�าปี 2563 ภายในเดือนธันวาคม 2562
  การมอบรางวัล สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จะมอบรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2563 วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์  2563
  รางวัล “คนดีศรีสหกรณ์” 
  1.  โล่เชิดชูเกียรติ  2.  เข็มทองค�า “คนดีศรีสหกรณ์” น�้าหนัก 2 บาท 
  3.  เสื้อเกียรติยศ   4.  เงินรางวัลจ�านวน 20,000 บาท โดยฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
  รางวัลส�าหรับหน่วยงาน 
  หน่วยงานที่ “คนดีศรีสหกรณ์” ปฏิบัติงานอยู่ จะได้รับของรางวัล มูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท
  รางวัลผู้เสนอชื่อ “คนดีศรีสหกรณ์” 
  - กรณีเสนอโดยสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ ผู้เสนอชื่อจะได้รับเสื้อแจ๊คเก็ตสูทปักตราสัญลักษณ์สหกรณ์
  - กรณีเสนอโดยกลุ่มสมาชิกหรือหน่วยงานราชการ กลุ่มหรือหน่วยงานที่เสนอชื่อจะได้รับของรางวัลมูลค่า
ไม่เกิน 6,000 บาท

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด ได้จำัดท�โครงการ “คนดีศรีสหกรณ์” โดยเริ่มโครงการ
ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกย่องเชิดชูสมาชิก และสมาชิกสมทบ  
ที่ยึดมั่นในความซ่ือสัตย์สุจำริต มีความเสียสละ ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ ยึดมั่นในคุณธรรมความดี
ตามวิถีชีวิตแบบพอเพียง และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด ได้เล็งเห็นความส�คัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีภายในครอบครัว ให้ครอบครัวสมาชิกได้บ�เพ็ญตน
เป็นประโยชน์ต่อสังคม มี แนวคิด ทัศนคติ และจำิตส�นึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและตระหนัก
ถึงคุณค่าความส�คัญของทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า จำึงได้จำัดโครงการค่ายครอบครัวสหกรณ์ขึ้น

ผู้เข้าร่วมโครงการ
  สมาชิก/คู่สมรส/บุตร/หลาน และสมาชิกสมทบ/คู่สมรส/ 
บุตร/หลาน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด โดยบุตร/หลาน  
ของสมาชิกและสมาชิกสมทบ ต้องมีอายุไม่ต�่ากว่า 10 ปี ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค
  เปิดรับสมัครวันน้ี ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ครอบครัวละ
ไม่เกิน 4 คน จ�านวน 20 ครอบครัว 
  สถานที่จัด ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) จ.นครนายก
  ระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2562

วิธีการสมัคร
 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหัวข้อท่ี 12.4 ได้ที ่www.025798899.com
 2. ส่งด้วยตนเอง ณ ที่ท�าการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
จ�ากัด ในวันและเวลาท�าการ
 3. ส่งทางโทรสาร หมายเลข 0-2579-7356 หรือ 0-2579-9774
 4. ส่งทางอีเมล์ : forestcoop@gmail.com
 5. ส่งทาง Line@ สหกรณ์ : @forestcoop

พื้นที่แห่งนี้มีกิจกรรมมากมาย
 มีการบรรยายส่งเสริมความรักความสามัคคีภายในครอบครัว 
การให้ความรู้เกี่ยวกับ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด วิธีการด�ารงชีพ
ในป่า นิเวศวิทยาป่าไม้และสัตว์ป่า การสื่อความหมายธรรมชาติ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมส่องสัตว์ ศึกษาพันธุ์ไม้ ฯลฯ  
 สอ.ปม. เชื่อม่ันในสายใยรักของครอบครัวที่จะเสริมสร้างคนดี 
เชื่อมั่นว่า “ครอบครัว” เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาสู่สังคมที่ดี เช่ือมั่นว่า 
“สายสัมพันธ์” ยังมีอยู่ในทุกครอบครัวของสังคมไทย

ค่ายครอบครัวสหกรณ์
เรียนรู้สู่โลกกว้าง สร้างความผูกพันธ์ในครอบครัว
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สาระ
น่ารู้

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด  
มอบสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู ้ของสมาชิก 
การเรียนรู้ หมายถึง การศึกษาอบรมเกี่ยวกับความรู ้
ทุกสาขาวิชาชีพที่หน่วยงานรัฐ องค์กรในก�ากับ 
ของรัฐ หรือสหกรณ์เป็นผู้จัด

 หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ

  ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  จ่ายให้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 500 บาท 
สมาชิกคนหนึ่ง ๆ  มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการไม่เกิน 3 ครั้ง
ตลอดอายุการเป็นสมาชิก
  ยื่นขอรับสวัสดิการพร้อมแนบใบเสร็จ
รับเงินฉบับจริงภายในก�าหนดเวลา 90 วันนับแต่วัน
ช�าระเงิน
  สหกรณ์จะฝากเงินสวัสดิการเข้าบัญชี
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์

 ประโยคที่ว่า “การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด” เป็นจำริงเสมอ เพราะมนุษย์มีศักยภาพ
ในการเรียนรู้ ในยุคที่มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา และไม่แน่ว่าสิ่งที่เราก�ลังเรียนรู้ 
จำะสามารถน�ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดให้เกิดมูลค่าหรือรายได้ที่เพิ่มขึ้นก็เป็นได้

สวัสดิการเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ของสมาชิก
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ดำ เนินงาน
ผลการ

อัตราดอกเบี้ย

รายการ 31 พฤษภาคม 2562 30 เมษายน  2562

จ�านวนสมาชิก 13,216                                             13,217                                             

จ�านวนสมาชิกสมทบ 19,250                                             19,252                                             

สินทรัพย์รวม 18,682,187,635.23                           18,078,788,544.20                         

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 132,713,427.95                                  216,610,393.83                                  

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 2,491,950,189.25                                2,483,742,678.60                                

เงินลงทุนระยะสั้น 185,474,529.74                                0.00

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิก 153,655,609.98                                  154,052,721.48                                  

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิกสมทบ 145,478,121.58                                  145,955,984.92                                  

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิก 6,854,384,173.67                                6,847,624,752.27                                

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิกสมทบ 457,958,997.80                                  463,611,080.33                                  

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ-สมาชิก 975,507,346.90                                  977,844,673.43                                  

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษหลักทรัพย์-สมาชิกสมทบ 33,055,055.00                                    29,074,580.00                                    

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษหุ้น-สมาชิกสมทบ 81,000.00                                         0.00

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเงินรับฝาก-สมาชิกสมทบ 59,605,916.26                                    57,822,912.76                                    

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเพื่อซื้อที่ดินเปล่า 3,039,373.50                                     1,887,255.75                                     

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 1,878,988,852.00                                1,515,011,076.00                                

ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย 0.00 10,000.00

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 15,325,797.01                                    19,336,065.22                                    

เงินลงทุนระยะยาว 5,225,634,443.03                                5,096,883,143.05                                

อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 6,507,305.44                                     6,493,730.44                                     

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 62,636,887.04                                    62,636,887.04                                    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 190,609.08                                        190,609.08                                        

หนี้สินรวม 10,720,697,433.31                           10,223,456,131.23                           

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,512,000,000.00                                1,027,000,000.00                                

เงินรับฝากจากสมาชิก 6,256,334,333.76                               6,242,249,047.87                                

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ 638,787,298.78                                  653,524,512.50                                  

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 3,984,343,808.07                                3,962,111,559.56                               

     - เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 1,082,186,850.89                                1,080,961,481.86                                

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 344,349,118.25               341,912,143.57                                  

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 202,806,135.16                                  199,882,227.77                                  

     - เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 3,861,122.61                                    3,857,122.61                                     

เงินรับฝากจาก (สมาชิกสมทบ) 2,888,477,142.07                                2,887,383,021.98                                

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ) 250,634,030.16                                  256,971,757.92                                  

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ (สมาชิกสมทบ) 2,509,176,943.75                                2,502,815,633.83                               

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ (สมาชิกสมทบ) 77,988,671.87                                    78,190,772.28                                    

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง (สมาชิกสมทบ) 50,677,496.29                                    49,404,857.95                                    

เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 14,081,189.24                                    14,045,894.59                                    

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 18,484,308.24                                    21,457,706.79                                    

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 31,320,460.00                                 31,320,460.00                                    

ทุนของสหกรณ์ 7,961,490,201.92                             7,855,332,412.97                             

ทุนเรือนหุ้น 6,808,953,720.00                                6,758,055,190.00                                

ทุนส�ารอง 632,552,736.09                                  632,552,736.09                                  

ทุนสะสม 155,572,236.15                                  156,204,056.15                                  

ก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 173,013,075.65                                  158,658,314.41                                 

ประมาณการก�าไรสุทธิ 191,398,434.03                                  149,862,116.32                                 

รายได้ 305,426,425.17                               239,575,981.35                               

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 235,274,372.03                                  185,771,748.38                                  

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 26,217,535.24                                    20,436,020.67                                    

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 41,560,144.60                                    31,105,365.34                                   

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน 341,263.97                                        341,263.97                                        

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 2,033,109.33                                     1,921,582.99                                     

ค่าใช้จ่าย 114,027,991.14                               89,713,865.03                                 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 86,743,939.17                                    68,491,242.84                                    

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 27,284,051.97                                    21,222,622.19                                    

ก�าไรสุทธิ 191,398,434.03                               149,862,116.32                               

เงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2561) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 2.75

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 2.75

ออมทรัพย์พิเศษ 3.00

ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 3.75

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.00

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2560) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 6.10

สามัญทั่วไป 6.10

สามัญเพื่อการศึกษา 4.50

สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 4.50

สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 4.50

สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ 4.50

สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.50

สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 4.50

สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว 6.10

เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น 5.90

เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2561) 4.50

เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น 5.90

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท1 5.55

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท2 5.80

เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว 4.95

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้สิทธิในบ�านาญตามพระราชบัญญัติ
บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

4.95

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดิน 6.00

เงินกู้พิเศษวนาเคหะ (เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561) ร้อยละ/ปี

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงที่ 2 ปี) ประเภท 1 (0.00 % 12 เดือนแรก) 3.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงที่ 2 ปี) ประเภท 2 (0.00 % 6 เดือนแรก) 4.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(อัตราดอกเบี้ยลอยตัว) ประเภท 3 5.55



 บัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์ บัญชีเงินฝากที่ตอบโจำทย์คนที่อยากเปิดหลายบัญชี 
และก�หนดเงื่อนไขการถอนร่วมกันหลายคนได้ เช่น เงินรุ่น เงินกลุ่ม เงินสมาคม ฯลฯ 

เงื่อนไขการเปิดบัญชี
   เปิดบัญชีขั้นต�่า 100 บาท
   ฝากโดยหักจำากเงินเดือนได้
   ถอนที่สหกรณ์เมื่อใดก็ได้
   จำ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค.
   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ต่อปี

บัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์

ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์
ทุกประเภท

ไม่เสียภาษี

เปิดได้หลายบัญชี


