
รายละเอียด “เงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน” 
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จ ากัด 

ข้อมูล รายละเอียด 
ช่ือผลิตภัณฑ์ บัญชีเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 

ประเภทผลิตภัณฑ์  เงินฝากออมทรัพย์  แบบมีสมุดคู่ฝาก 

 เงินฝากประจ า  แบบมีสมุดคู่ฝาก 

ระยะเวลาการฝาก  เงินฝากออมทรัพย์  ไม่มีก าหนดระยะเวลา 

 เงินฝากประจ า  ระยะเวลาฝากต้องไม่น้อยกว่า 12 เดือน 

จ านวนเงินเปิดบัญชี
ข้ันต่ าและสูงสุด 

 เงินฝากออมทรัพย์  เปิดบัญชีไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

 เงินฝากประจ า ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  
อัตราดอกเบี้ยต่อป ี 2.35% ต่อป ีโดยจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป  

สหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียให้ ทุกวันท่ี 31 ธันวาคม  

 ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย์ สหกรณ์จะค านวณดอกเบ้ียให้เป็นรายวันตาม
ยอดเงินคงเหลือ 

 ดอกเบ้ียเงินฝากประจ า สหกรณ์จะค านวณดอกเบ้ียให้เม่ือถึงก าหนดระยะเวลา 
ฝาก ส าหรับเงินฝากท่ีถอนก่อนก าหนดโดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ จะถอนเม่ือใด 
จ านวนใดก็ได้ สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามจ านวนเดือนเต็ม 

รายละเอียด 
อัตราดอกเบี้ย 

อัตราดอกเบ้ีย ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2565 ท้ังนี้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้   
ข้อมูลล่าสุด ดูได้ท่ี www.shkthaiarrow.com/ 

ตัวอย่างการค านวณ
ดอกเบี้ย 

วิธีการและจ านวนวันต่อปีท่ีใช้ในการค านวณดอกเบ้ีย สหกรณ์จะค านวณดอกเบ้ียอัตรา
ร้อยละต่อปีท่ีประกาศไว้ในประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ ตามยอดเงิน
คงเหลือ เป็นรายวันและสหกรณ์จะน าดอกเบ้ียทบเป็นต้นเงินฝากในวันท่ี 31 ธันวาคม 
โดยจ านวนวันต่อปีท่ีใช้ในการค านวณตามปีปฏิทิน คือ 365 วัน หรือ 366 วัน 
มีสูตรการค านวณดอกเบ้ีย ดังนี้ 

 จ านวนดอกเบ้ียท่ีได้รับ = เงินต้น x 
อัตราดอกเบ้ีย

100
 x 

ระยะเวลา (วัน) ท่ีฝากจริง

365 หรือ 366
 

ตัวอย่าง ท่านฝากเงินจ านวน 1,000,000 บาท ระยะเวลา 1 วัน จะได้รับดอกเบี้ยดังนี้ 
(อัตราดอกเบ้ีย ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2565) 

จ านวนดอกเบ้ียท่ีได้รับ = 1,000,000 x 
2.35

100
 x 

1

365
 = 64.38 บาท 

ระยะเวลาการจ่าย
ดอกเบี้ย 

สหกรณ์จ่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ทุกวันท่ี 31 ธันวาคม  โดยดอกเบี้ยเงินฝากจาก
สหกรณ์อ่ืนไม่ต้องเสียภาษี ตามประมวลรัษฎากร ว่าด้วยเรื่องการยกเว้นภาษีเงินได้ตาม
มาตรา 42(8)  

 
 

 



ข้อมูล รายละเอียด 
เง่ือนไขหลัก - ผู้ฝากต้องเป็นสหกรณ์อ่ืนเท่านั้น 

- สมุดคู่ฝากผู้ฝากต้องรักษาไว้เพ่ือให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบ้ีย เงิน
ถอน และเงินคงเหลือ 

เง่ือนไขการ  
ฝาก/ถอน/โอน  
สิทธิประโยชน์และ
เง่ือนไขอ่ืน ๆ 

- สามารถ “ฝาก” ได้ตลอด ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง  
- สามารถ “ถอน/โอน” ได้ตามเง่ือนไขท่ีให้ไว้กับสหกรณ์ 
- สามารถท ารายการที่เก่ียวกับบัญชีเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 

 ท่ีท าการสหกรณ์  : 
o ให้บริการฝากเงินสด และถอนเงิน 
o ให้บริการโอนภายในบัญชีตัวเอง 
o ให้บริการเปิดบัญชี 

หมายเหตุ สามารถ ฝาก/ถอน/โอน ได้ในวันท าการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 
16.00 น. 

อัตราดอกเบี้ยกรณี
ผิดเง่ือนไขการฝาก 

กรณีถอนเงินฝากประจ าในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบ้ียให ้
ถ้าผู้ฝากไม่ถอนเงินฝากประจ าเม่ือครบก าหนดพร้อมดอกเบ้ีย จนพ้นก าหนดไปอีก 7 วัน 
ก็เป็นอันถือว่าผู้ฝากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบ้ียต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 

ค่ารักษาบัญชี ไม่มีค่ารักษาบัญชี 
การต่ออายุบัญชีเม่ือ
ครบก าหนด
ระยะเวลาการฝาก 

ไม่มีก าหนดระยะเวลาการต่ออายุบัญชีเม่ือครบก าหนดระยะเวลาการฝาก 

ช่องทางในการ
ติดต่อสหกรณ์ 

- ฝ่ายการเงินและธุรการ โทร 055-245220-34 ต่อ 111 หรือ 083-9503111  
- ท่ีท าการสหกรณ์ 
- Line official account (ID Line : shkthai3111) 
- E-Mail : Sahakorn.thaiarrow@gmail.com 
- www.shkthaiarrow.com/ 

ข้อควรระวัง หากสมุดคู่ฝากของผู้ฝากสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้โดยคิด
ค่าธรรมเนียมเล่มละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ท่ี www.shkthaiarrow.com/ หัวข้อระเบียบ/ข้อบังคับ  

ช่องทางการ
ร้องเรียน 

สมาชิกสามารถติดต่อผ่านท่ีท าการสหกรณ์ หรือโทรศัพท์ 055-245220-34 ต่อ 111  
,083-9503111 หรือ Line official account (ID Line : shkthai3111) หรือ E-Mail : 
Sahakorn.thaiarrow@gmail.com 

 

 



ข้อมูล รายละเอียด 
การแจ้ง
เปลี่ยนแปลงเง่ือนไข
การใหบ้รกิาร หรือ
การแจ้งเตือนท่ี
ส าคัญต่าง ๆ 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องกับบัญชีเงินฝาก สหกรณ์จะท าการ
แจ้งผ่านทางเว็บไซต์ www.shkthaiarrow.com/ และติดประกาศท่ีท าการสหกรณ์ 

 


