
รายละเอียด “เงินฝากออมทรัพย์พิเศษพลัส” 
สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จ ากัด 

ข้อมูล รายละเอียด 
ช่ือผลิตภัณฑ์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษพลัส 

ประเภทผลิตภัณฑ์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษพลัส แบบมีสมุดคู่ฝาก 
ระยะเวลาการฝาก ฝากติดต่อกันทุกเดือนๆละเท่ากัน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน รวมเงินฝาก

ท้ังหมดแล้วต้องไม่เกิน 600,000 บาท 

จ านวนเงินเปิด
บัญชีข้ันต่ าและ
สูงสุด 

เปิดบัญชีขั้นต ่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน)  

อัตราดอกเบี้ยต่อ
ป ี

2.75% ต่อป ีโดยจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป  
สหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียให้ ทุกวันที  30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม 

รายละเอียด 
อัตราดอกเบี้ย 

อัตราดอกเบ้ีย ณ วันที  1 มีนาคม 2565 ท้ังนี้ อาจมีการเปลี ยนแปลงได้   
ข้อมูลล่าสุด ดูได้ที  www.shkthaiarrow.com/ 

ตัวอย่างการ
ค านวณดอกเบี้ย 

วิธีการและจ่านวนวันต่อปีที ใช้ในการค่านวณดอกเบ้ีย สหกรณ์จะค่านวณดอกเบ้ีย
อัตราร้อยละต่อปีที ประกาศไว้ในประกาศอัตราดอกเบ้ียเงินฝากของสหกรณ์ ตาม
ยอดเงินคงเหลือเป็นรายวัน และสหกรณ์จะน่าดอกเบ้ียทบเป็นต้นเงินฝากในวันที  30 
มิถุนายน และ 31 ธันวาคม โดยจ่านวนวันต่อปีที ใช้ในการค่านวณตามปีปฏิทิน คือ 
365 วัน หรือ 366 วัน 
มีสูตรการค่านวณดอกเบ้ีย ดังนี้ 

 จ่านวนดอกเบ้ียที ได้รับ = เงินต้น x 
อัตราดอกเบ้ีย

100
 x 

ระยะเวลา (วัน) ที ฝากจริง

365 หรือ 366
 

ตัวอย่าง ท่านฝากเงินจ่านวน 100,000 บาท ระยะเวลา 1 วัน จะได้รับดอกเบี้ยดังนี้ 
(อัตราดอกเบ้ีย ณ วันที  1 มีนาคม 2565) 

จ่านวนดอกเบ้ียที ได้รับ = 100,000 x 
2.75

100
 x 

1

365
 = 7.53 บาท 

ระยะเวลาการจ่าย
ดอกเบี้ย 

สหกรณ์จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที  30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม โดย
ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ไม่ต้องเสียภาษี ตามประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
เรื องการยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 42(8) 

เง่ือนไขหลัก - ผู้ฝากต้องเป็นสมาชิกสามัญ สมาชิกสามัญหน่วยกรองแก้ว และสมาชิกสมทบของ
สหกรณ์ 
- จ่ากัด 1 ท่านเปิดได้ 1 บัญชี 

 
 

 



ข้อมูล รายละเอียด 
เง่ือนไขการ  
ฝาก/ถอน/โอน  
สิทธิประโยชน์และ
เง่ือนไขอ่ืน ๆ 

- ในการ "ฝาก" เงินเข้าบัญชี ต้องฝากทุกเดือนๆละเท่าๆกัน  ต้องฝากภายในวันที  5 
ของเดือน 
- การฝากบัญชีนี้ท่าได้ 2 อย่าง คือ สมาชิกร้องขอให้สหกรณ์ส่งหักเงินเดือน ณ ที จ่าย 
ทุกเดือน หรือถือเงินสดมาฝากในบัญชี 
- ผู้ฝากสามารถเพิ มหรือลดเงินฝากรายเดือนได้ปีละไม่เกิน 2 ครั้งโดยต้องแจ้งต่อ
สหกรณ์เป็นลายลักษณ์อักษร 
- ไม่สามารถ “ถอน” ได้ในช่วงระยะเวลาไม่ครบตามจ่านวนเดือนที แจ้งความจ่านงไว้  
เว้นแต่เป็นการถอนเพื อปิดบัญชี 
และจะคิดดอกเบ้ียให้ทุกยอดเงินฝากครบ 24 เดือน ทบเป็นเงินต้นให้ ส่าหรับเงินฝาก
ที ไม่ครบ 24 เดือน จะไม่ทบต้นให้ และการค่านวณดอกเบ้ียให้เป็นรายวันตามจ่านวน
ต้นเงินฝากคงเหลือ 
- สามารถท่ารายการที เกี ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษพลัส ผ่านช่องทาง
ดังต่อไปนี้ 

 ที ท่าการสหกรณ์  : 
o ให้บริการฝากเงินสด 
o ให้บริการโอนภายในบัญชีตัวเอง 
o ให้บริการเปิดบัญชี 

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

อัตราดอกเบี้ย
กรณีผิดเง่ือนไข
การฝาก 

กรณีผู้ฝากมีเหตุไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเงื อนไข หรือฝากต่อไม่ได้  สหกรณ์จะคิด
ดอกเบ้ียให้ตามอัตราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย์ ส่าหรับเงินฝาก 3 เดือนขึ้นไป ส่วน
เงินฝากที ไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้ และจะปิดบัญชีเมื อสมาชิก
เจ้าของบัญชีมาติดต่อกับสหกรณ์ 

ค่ารักษาบัญชี ไม่มีค่ารักษาบัญชี 

การต่ออายุบัญชี
เม่ือครบก าหนด
ระยะเวลาการฝาก 

หากผู้ฝากไม่มาปิดบัญชีเงินฝากเมื อครบตามจ่านวนเดือนที แจ้งความจ่านง สหกรณ์
จะคิดดอกเบ้ียให้ในตามอัตราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย์ จนกว่าสมาชิกจะมาปิด
บัญชี 

ช่องทางในการ
ติดต่อสหกรณ์ 

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

 



 
 

ข้อมูล รายละเอียด 
ข้อควรระวัง หากสมุดคู่ฝากของผู้ฝากสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้โดยคิด

ค่าธรรมเนียมเล่มละ 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) 
ท่านสามารถศึกษาเพิ มเติมได้ที  www.shkthaiarrow.com/ หัวข้อระเบียบ/ข้อบังคับ 

การแจ้ง
เปลี่ยนแปลง
เง่ือนไขการ
ใหบ้ริการ หรือ
การแจ้งเตือนท่ี
ส าคัญต่าง ๆ 

ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับบัญชีเงินฝาก สหกรณ์จะท่า
การแจ้งผ่านทางเว็บไซต์  www.shkthaiarrow.com/ และติดประกาศที ท่าการ
สหกรณ์ 

ช่องทางการ
ร้องเรียน 

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


