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สมาชิกสหกรณ์ฯมีเฮ!!

ปรับลดอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ทกุ ประเภท

6.80% เป็น 6.40%
ตั้งแต่วนั ที่ 1 เม.ย.63 เป็นต้นไป !!
โครงการเงินฝากออมทรัพย์อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

รีบเปิดบัญชีด่วน!ตั้งแต่ 1 เม.ย.63- 30 มิ.ย.63 นี้เท่านั้น
ได้รบั หน้ากากอนามัย 1 ชิน้ (สำหรับครอบครัวรับเพิม่ อีก 3 ชิน้ /ครอบครัว)

รายละเอียดโครงการฯหน้า 2

ผลการดาเนินงานของสหกรณ์
1 ก.ค.62 – 29 ก.พ.63

สินทรัพย์
2,360.71 ล้านบาท

หนี้สนิ
1,695.59 ล้านบาท

ทุน
607.29 ล้านบาท

ส่วนเหลื่อมจากค่าใช้จา่ ย

57.83 ลบ.

รายได้
99.72 ล้านบาท

ค่าใช้จา่ ย
41.89 ล้านบาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เงินกู้สามัญ 062-3596391(จตุรงค์),088-6155634 (ปรีชา)
เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน 088-6287939(มนตรี),088-6155634(ปรีชา)
เงินฝาก 064-2866499(โชติภา),094-2436341(ชัชฎา)
ผู้จัดการฯ 089-6659003

โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษอัตราดอกเบี้ยพิเศษสุดสำหรับสมาชิกสหกรณ์
ระยะเวลาโครงการ 1 เม.ย. 63 – 30 มิ.ย. 64 (15 เดือน)
ระยะเวลาเปิดบัญชี 1 เม.ย. 63 – 30 มิ.ย. 63
ลำดับที่
รายละเอียด
1
คุณสมบัตสิ มาชิกผูฝ้ าก
2

จำนวนเงิน/หลักเกณฑ์การ
ฝากเงิน

3

อัตราดอกเบีย้ /การคำนวณ
ดอกเบี้ย

4
5

ระยะเวลาการเปิดบัญชี
ระยะเวลา/วันครบกำหนด
โครงการ
เงื่อนไขการถอน/ปิดบัญชี

6

7
8
9

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษโครงการ 1
- สมาชิกสามัญ/สมาชิกสมทบ
- ประสงค์ฝากเงินเป็นประจำทุกเดือนจนสิ้นสุดระยะ
เวลาโครงการ
1.จำนวนเงินฝากเท่ากันทุกเดือน
2.ฝากขั้นต่ำเดือนละ 500 บาท ไม่เกิน 20,000 บาท
3.หักจากบัญชีเงินเดือน/บำนาญ/หรือส่งชำระด้วย
ตนเองภายในวันสิ้นเดือน
4.ต้องไม่มีการถอนเงินฝากหรือปิดบัญชีก่อนครบ
กำหนดโครงการ จะได้รบั ดอกเบี้ยตามที่กำหนด
1.อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 ต่อปี
2.บันทึกดอกเบี้ย
1)คำนวณดอกเบี้ยรายวัน
2)เข้าบัญชีเงินฝากทุก 3 เดือน

วันที่ 1 เม.ย. 63 – 30 มิ.ย 63
วันที่ 1 เม.ย. 63 – 30 มิ.ย 64

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษโครงการ 2
- สมาชิกสามัญ/สมาชิกสมทบ
- ประสงค์ฝากเงินจนสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
1.จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 500 บาท (ไม่ต้องฝากเท่ากัน
ทุกเดือน)
2.ไม่จำกัดวงเงินฝากสูงสุด
3.ต้องไม่มีการถอนเงินฝากหรือปิดบัญชีก่อนครบ
กำหนดโครงการ จะได้รบั ดอกเบี้ยตามที่กำหนด
1.วงเงินฝาก 500 -500,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี
2.วงเงินฝาก เกิน 500,000 -10,000,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.65 ต่อปี
3. วงเงินฝากเกิน 10,000,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี
4.การคำนวณดอกเบี้ย
1)คำนวณดอกเบี้ยรายวัน
2)เข้าบัญชีเงินฝากทุก 3 เดือน
วันที่ 1 เม.ย. 63 – 30 มิ.ย 63
วันที่ 1 เม.ย. 63 – 30 มิ.ย 64

1.ถอนเงินเมื่อครบกำหนดโครงการ
1)ขอรับคืนเงินฝากหรือ
2)ฝากต่อโดยสหกรณ์จะนำฝากให้ในบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์
2.ถอนเงินหรือปิดบัญชีก่อนสิ้นสุดโครงการ
- คำนวณดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราร้อยละ 2.75 ต่อปี
ของจำนวนเงินฝาก ตั้งแต่การฝากเงินครั้งแรกจนถึง
วันที่สมาชิกถอนเงินหรือปิดบัญชี

1.ถอนเงินเมื่อครบกำหนดโครงการ
1)ขอรับคืนเงินฝากหรือ
2)ฝากต่อโดยสหกรณ์จะนำฝากให้ในบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์
2.ถอนเงินหรือปิดบัญชีก่อนสิ้นสุดโครงการ
- คำนวณดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราร้อยละ 2.75 ต่อปี
ของจำนวนเงินฝากตั้งแต่การฝากเงินตั้งแต่ครั้งแรก
จนถึงวันที่
สมาชิกถอนเงินหรือปิดบัญชี
จำนวนบัญชีเงินฝาก
สมาชิก 1 คน เปิดบัญชีได้ 1 บัญชี
สมาชิก 1 คน เปิดบัญชีได้ 1 บัญชี
ไม่นับรวมบัญชีที่มีกับสหกรณ์ฯอยูก่ ่อนแล้ว
ไม่นับรวมบัญชีที่มีกับสหกรณ์ฯอยูก่ ่อนแล้ว
1.สมาชิกต้องไม่มีการถอนเงินฝากออมทรัพย์บัญชีอื่นรวมกันเกิน 100,000 บาท ช่วงเวลาวันที่ 1 เม.ย. 63 – 30 มิ.ย. 63 ( ระยะเวลา 3 เดือน
)
2.สมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการต้องปิดบัญชีโครงการและได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.75
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น (ยกเว้นระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด พ.ศ. 2559และประกาศที่เกี่ยวข้อง)
ติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการ
• สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สอื่ สารทหาร จำกัด
ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
• โทรสอบถาม. 02-082-7290 ต่อ 112,113

วิธีการฝากเงิน
1. สำนักงานสหกรณ์ ทุกวันทำการ เวลา 09.00-15.00 น.
2. โอนเข้าบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารกหาร จำกัด
เลขที่บัญชี 135-201457-3 สาขา สรงประภา
แจ้งเจ้าหน้าและส่งสำเนาสลิปการโอนเงินให้สหกรณ์ฯ

