
สารพันการออม

ออมเงินกับ สอ.พช.
มีเงินล้านได้ ง่ายนิดเดียว

ค่าธรรมเนียมการท�ารายการผ่านตู้	ATM

 1. ท�ารายการกู้ฉุกเฉิน ATM, ท�ารายการฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ
ผ่านตู้ ATM และรายการรับเงินฝากจากบัญชีอเนกประสงค์และบัญชี
ออมทรัพย์พิเศษผ่าน ATM ธนาคารกรุงไทย เสียค่าธรรมเนียมรายการ
ละ 8 บาท ทั่วประเทศ (ระบบหักจากสมาชิก)
 2. ถอนเงินสดจากตู้ ATM กรุงไทย เสียค่าธรรมเนียมดังนี้
  - ถอนเงินสดจากตู้ ธ.กรุงไทย ในเขตไม่เสียค่าธรรมเนียม
  - ถอนตู ้ ธ.กรุงไทย ข้ามเขตจ่ายค่าธรรมเนียมรายการละ  
   15 บาท
  - ถอนต่างธนาคารในเขตฟรี 3 ครั้งต่อเดือน
  - ถอนต่างธนาคารข้ามเขตจ่ายค่าธรรมเรยีมรายการละ 20 บาท

บริการ	Web	Online	

 ให้บริการสอบถามข้อมูลส่วนตัวสมาชิกผ่าน Website และ 
Smart Phone 
 - เงินฝาก/เงินกู้/หุ้น ดูรายการเคลื่อนไหวของเงินฝาก/เงินกู้/หุ้น
 - การค�้าประกัน
 - ปันผลเฉลี่ยคืน
 - ดู/พิมพ์ใบเสร็จรับเงินประจ�าเดือนย้อนหลังได้
สามารถใช้บริการผ่านมือถือได้และคู่มือการใช้งานระบบ Web Online 
สหกรณ์ฯ เรียกดูได้จากเว็บไซด์ http://www.cddco-op.com

ตั๋วสัญญาใช้เงินสหกรณ์

 สหกรณ์ได้เปิดจ�าหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินให้กับกองทุน มูลนิธิเพื่อ
เพิม่ทนุในการด�าเนนิงาน หน่วยงานทีไ่ด้รบัยกเว้นภาษ ีจะได้รบัดอกเบีย้
ตอบแทนเต็มจ�านวน ส่วนสมาชิกจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15

เงื่อนไขการซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน

 - จ�านวนเงินซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินขั้นต�่า 10,000 บาท
 - สามารถเลือกระยะเวลาตั๋วสัญญาใช้เงิน 12 เดือน 24 เดือน  
  36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน การซื้อตั๋วให้ใช้แบบสั่งซื้อตั๋วที ่
  สหกรณ์ก�าหนด
 - ยอดเงินซื้อตั๋วตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป 
  มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยราย 3 เดือน
 - สามารถต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินและถอนเฉพาะดอกเบี้ย
  เมื่อตั๋วครบก�าหนดก็ได้
 - อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศสหกรณ์

ฝากถอนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ผ่าน	ตู้	ATM	ทั่วประเทศ

เปิดบริการฝากออมทรัพย์พิเศษผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย
 1. อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี (ค�านวณดอกเบี้ยรายวัน) 
  ดอกเบี้ยยกเว้นภาษี
 2. จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค.
 3. ช่องทางการฝาก 
      - ผ่าน ATM ธนาคารกรุงไทย 
      - ฝากผ่านระบบ Bill Payment ที่เคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย 
   รหัส 7189 สหกรณ์จ่ายค่าธรรมเนียมให้
  - หักส่งเงินฝากจากเงินเดือน ณ ที่จ่ายเป็นรายเดือน
  - ฝากที่เคาน์เตอร์สหกรณ์

ขั้นตอนการใช้บริการฝากถอนผ่านตู้	ATM

    -  เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษกับสหกรณ์ ขั้นต�่า 1,000 บาท   
  หรือสมาชิกที่มีบัญชีอยู่แล้วสามารถใช้บริการได้ โดย
 - เปิดบัญชีออมทรัพย์ที่ธนาคารกรุงไทย ด้วยจ�านวนเงิน 0 บาท
 - แจ้งเลขที่บัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทยให้สหกรณ์ทราบ 
  เพื่อเชื่อมระบบ
 - ค่าธรรมเนียมบัตรรายปี (ยกเว้นปีแรก)
 - ท�าบตัร ATM เงนิฝากออมทรพัย์พเิศษ 1 บตัร (ยกเว้นค่าธรรมเนยีม)

เงื่อนไขการถอน

 สมาชิกสามารถถอนบัญชีออมทรัพย์พิเศษผ่านตู้ ATM ทั่วประเทศ
เดือนละ 1 ครั้ง หากจะถอนออมทรัพย์พิเศษครั้งต่อไปในเดือนเดียวกับ
ท�ารายการผ่านตู้ ATM ให้มาถอนที่เคาน์เตอร์สหกรณ์ (เพราะมีค่าปรับ 
1% ของเงินที่ถอนอย่างต�่า 300 บาท)



การใช้บริการเงินฝากสหกรณ์
เมื่อเป็นสมาชิก	สามารถฝากเงินกับสหกรณ์	ตามประเภทเงินฝาก	อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศสหกรณ์ฯ	
ตามประเภทเงินฝาก	ดังนี้

โครงการเงินฝากออมทรัพย์	เปี่ยมสุข	5
หลักเกณฑ์การออม

 ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ฝากเงินได้ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป 
จ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อสิ้นสุดโครงการ  6 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดรับเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษเปี่ยมสุข 5 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
 กรณีถอนก่อนครบก�าหนดระยะเวลาโครงการสหกรณ์ฯ จะจ่าย
ดอกเบี้ยให้อัตราร้อยละ 2.75 ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 ออมทรัพย์ 2.75 %
 ออมทรัพย์พิเศษ 3.75 %
 ออมทรัพย์พิเศษเปี่ยมสุข 5 4.00 %
 (สิ้นสุดโครงการ 6 ก.พ. 61)
 ออมทรัพย์อเนกประสงค์ 2.75 %
 ประจ�า 6 เดือน 4.00 %
 ประจ�า 12 เดือน 4.25 %
 ประจ�า 24 เดือน 4.50 %

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตั๋วสัญญาใช้เงิน
อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน

อัตราดอกเบี้ย	/	ระยะเวลา

  12  24 36 48 60
 วงเงิน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน

ตั้งแต่ 10,000 ขึ้นไป 3.50 3.70 3.75 4.00 4.25
ตั้งแต่ 1,000,000 ขึ้นไป 3.60 3.75 3.90 4.15  4.50
ตั้งแต่ 20,000,000 ขึ้นไป 3.80 4.00 4.05 4.30  4.60
ตั้งแต่ 50,000,000 ขึ้นไป  4.00 4.15 4.25 4.45  4.75

ดอกเบี้ยเมื่อทวงถาม  1.50

เงื่อนไขการฝาก – ถอน

 สมาชิกใหม่ทุกท่านจะได้รับสมดุบัญชเีงินฝากออมทรัพย์
อเนกประสงค์จากสหกรณ์ โดยเปิดบัญชีให้สมาชิกคนละ 
200 บาท

 เป็นบัญชีส�าหรับรับเงินกู้ เงินสวัสดิการ เงินปันผล หรือ
เงินอื่นๆ ที่สหกรณ์จ่ายให้สมาชิก

 สามารถแจ้งหักเงินเดือนฝากเข้าบัญชีได้
 ฝากถอนได้ไม่จ�ากัดจ�านวนครั้ง

 เปิดบัญชีขั้นต�่า 100 บาท
 ฝากถอนได้ไม่จ�ากัดจ�านวนครั้ง
 สามารถแจ้งหักเงินเดือนฝากเข้าบัญชีได้

 เปิดบัญชีขั้นต�่า 1,000 บาท
 ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง หากถอนเกิน 1 ครั้ง คิดค่า

ธรรมเนียม 1% ของเงินที่ถอน แต่ต้องไม่ต�่ากว่า 300 บาท
 สามารถแจ้งหักเงินเดือนฝากเข้าบัญชีได้

 เปิดบัญชีขั้นต�่า 1,000 บาท ระยะเวลาฝาก 6 เดือน 12 
เดือน 24 เดือน (กรณีฝากไม่ครบก�าหนดต้องฝากน้อยกว่า 
3 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ย)

เงื่อนไขการฝากถอนและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากโครงการ

ประเภทโครงการเป็นตามประกาศสหกรณ์

ประเภทเงินฝาก /
ก�าหนดจ่ายดอกเบี้ย

เงินฝากออมทรัพย์อเนกประสงค์
จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 31 ธันวาคม

เงินฝากออมทรัพย์
จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 
31 ธันวาคม

ออมทรัพย์พิเศษ 
จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 
30 มิถุนายน และ 
31 ธันวาคม

เงินฝากประจ�า 
จ่ายดอกเบี้ย
เมื่อเงินฝากครบก�าหนด

เงินฝากโครงการ

เงื่อนไขเพิ่มเติม

สามารถถอนเงนิผ่านตู ้ATM ของธนาคาร
กรุงไทย (ค่าธรรมเนียมโอนถอนเงิน
ระหว่างบัญชีสหกรณ์กับ ธ.กรุงไทย  
ครั้งละ 8 บาท ท�ารายการได้ครั้งละไม่
เกิน 1 ล้านบาท)

ถอนเงินด้วยตนเอง หรือส่งสมุดพร้อม
ใบถอนเงินและส�าเนาบัตรประจ�าตัวไป
ที่สหกรณ์

ถอนเงินด้วยตนเอง หรือส่งสมุดพร้อม
ใบถอนเงินและส�าเนาบัตรประจ�าตัวไป
ที่สหกรณ์

ดอกเบี้ยท่ีได้รับจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย

ร้อยละ 15




