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เงินฝากออมทรัพย   
    เง่ือนไขการฝาก - ถอน
 - เปดบัญชีคร้ังแรกไมต่ำกวา  500  บาท
 - ยอดคงเหลือในบัญชีตองไมต่ำกวา  500  บาท
เงินฝากออมทรัพยพิเศษ
    เง่ือนไขการฝากถอน 
 ฝากต้ังแต 10,000 บาทข้ึนไป
 ถอนไดเดือนละ 1 คร้ัง
 ถาถอนเกิน 1 คร้ัง เสียคาปรับ 3% ไมเกิน 300 บาท
 ไมตองเสียภาษีดอกเบ้ียเงินฝาก
เงินฝากออมทรัพยเพ่ืออนาคต
เง่ือนไขการฝากถอน 
 ฝากต้ังแต 500-100,000 บาท
 ฝากเทากันทุกเดือนเปนระยะเวลา 36 เดือน
เงินฝากประจำ (เสียภาษีรอยละ 15)
เง่ือนไขการฝากถอน 
 ฝากต้ังแต 10,000 บาทข้ึนไป
 ตามเง่ือนไขการฝากประจำ
ทบดอกเบ้ียใหปละ 2 คร้ัง 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค. ของทุกป

เงินฝากออมทรัพย      3.00 

เงินฝากออมทรัพยพิเศษ     3.50

เงินฝากออมทรัพยเพื่ออนาคต    4.00

เงินฝากประจำ 1 เดือน     3.25

เงินฝากประจำ 2 เดือน     3.50

เงินฝากประจำ 3 เดือน     3.75 

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย เงินให้กู้แก่สมาชิก

บริการเงินกู้บริการรับฝากเงิน

การถอนฝากทุกครั้งต้องนำสมุดเงินฝากมาด้วย

พร้อมเขียนใบถอนเงินฝากตามแบบฟอร์มที่

สหกรณ์กำหนด

รับฝาก-ถอนเงิน ทุกวันทำการ เวลา 09.00 - 15.00 น.

ขอ 1 การใหเงินกูสามัญ มี 6 ประเภท คือ
 (1) สามัญประเภท ก. เพื่อการทั่วไป
  สมาชิกสามัญ มีสิทธิการกูได 60 เทาของเงินเดือน 
แตไมเกิน 2,500,000 บาท
 สมาชิกเกษียณอายุ มีสิทธิกูได 60 เทาของเงินเดือน
แตไมเกิน 2,000,000 บาท

        - เปนสมาชิก 1 เดือน กูได 60 เทา แตไมเกิน 400,000 บาท
        - เปนสมาชิก 2 ป  กูได 60 เทา แตไมเกิน 450,000 บาท
        - เปนสมาชิก 5 ป  กูได 60 เทา แตไมเกิน 550,000 บาท
       ***โรงเรียนเอกชนและพนักงานราชการ สงชำระหนี้เสร็จภายใน 
150 งวด แตไมเกินอายุตัว 60 ป ***
(2) สามัญประเภท ข. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ผูกูตองเปนสมาชิก 1 เดือนขึ้นไป กูได 60 เทา กูไดครั้งละ
ไมเกิน 110,000 บาท แตไมเกิน 1,000,000 บาท 
หักซื้อหุนรอยละ 10  
 (3) สามัญประเภท ค. เพื่อพัฒนาวิชาชีพ (วิทยะฐานะ)
ผูกูตองเปนสมาชิก 1 เดือนขึ้นไป ใหกูไดไมเกิน 500,000 บาท
พรอมหักซื้อหุน  3 เปอรเซ็นต
 (4) สามัญประเภท จ. เพื่อโครงการรวมหนี้เงินกูสามัญ
 ผูกูตองเปนสมาชิก 2 ป ขึ้นไปสมาชิกูได 100 เทา
ของเงินไดรายเดือน แตไมเกิน 4,000,000 บาท
 (5) สามัญประเภท ฌ. เพื่อชำระคาฌาปนกิจสงเคราะหฯ
 (6) สามัญประเภทอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด
                

 สมาชิกกูได 150 เทา ของเงินไดรายเดือน แตไมถึง 4 ลานบาท
ชำระ 300 งวด  
 เงินกูพิเศษ ข. เพ่ือโครงการรวมหน้ี เปนสมาชิก 2 ปข้ึนไป สมาชิก
กูได 150 เทา ของเงินไดรายเดือน แตไมถึง 4 ลานบาท ชำระ 360 งวด

ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป สังกัดโรงเรียนเอกชนและพนักงานราชการ มีสิทธิการกู ดังนี้ 

เงินกูพิเศษ ก.  เปนสมาชิก 1  ป ข้ึนไป  
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ร่วมกับ ธนาคารออมสินได้จัดทำ 
"โครงการสินเช่ือสหกรณ์ออมทรัพย์เพ่ือแก้ไขหน้ีบุคลากรภาครัฐ”

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนเงินทุนดอกเบ้ียต่ำสำหรับช่วยเหลือสมาชิก
ท่ีมีปัญหาหน้ีค้างชำระกับธนาคารออมสิน พร้อมท้ังเป็นเงินทุนสำหรับเสริมสภาพ

คล่องแก่สหกรณ์ ซ่ึงสมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าสินเช่ือของธนาคารออมสิน
รายละเอียดโครงการสินเช่ือสหกรณ์ออมทรัพย์เพ่ือแก้ไขหน้ีบุคลากรภาครัฐ 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข ดอกเบ้ีย 5.25 บาทต่อปี วงเงิน 360 ล้าน
ท้ังน้ี ต้ังแต่วันท่ี 15 มิถุนายน ถึง 28 สิงหาคม 2564

 

เง่ือนไขการกู้

หลักประกันความม่ันคง

ช่องทางการฝากหรือชำระหน้ี

สสค.  คุมครอง 200,000 บาท 
สสอค.  คุมครอง 600,000 บาท
สส.ชสอ.  คุมครอง 600,000 บาท
สสอ.รท.  คุมครอง 600,000 บาท
สส.สสท  คุมครอง 600,000 บาท
โตเกียวฯประกันภัย คุมครอง 1,000,000 บาท
ระยะเวลาในการคุมครอง 1 ป
บริษัท Aia คุมครองตามทุนประกัน ระยะเวลาใน
การคุมครอง 10 ป

บัญชีกระแสรายวัน
310-6-03735-0

บัญชีออมทรัพย
310-1-18609-9

0-5093064767-9
บัญชีออมทรัพย

301-0-45530-5
บัญชีออมทรัพย

โทร.044-514007-10  โทรสาร. 044-514011

087-8806116เงินกู เขต

เงินกู เขต

เงินกู เขต

เงินฝาก

1

2

3

080-1617676

080-1618228

081-9768879

ช่องทางแจ้งการโอนเงิน

Mobile Application

"โครงการสินเช่ือสหกรณ์ออมทรัพย์เพ่ือแก้ไขหน้ีบุคลากรภาครัฐ”

 มีสิทธิการกู้ได้เพื่อชำระหนี้กับธนาคารออมสิน

ส่งชำระหนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 240 งวด

 หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคลธนาคารออมสิน

 สมาชิกปรับโครงสร้างหนี้เข้าร่วมโครงการได้


