
 
ประกาศ 

ชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 
เร่ือง เปิดรบัฝากเงินฝากประจ า รุ่นวนัออมแห่งชาติ ปี 2562 

************************************** 
เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดี ตลอดจนเพื่อเป็นการจัดหาทุนไว้บริการเงินกู้ 

ให้แก่สหกรณ์สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสอ.) จึงได้เปิดรับเงินฝากประจ า  
รุ่นวันออมแห่งชาติ ปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้  
    

วงเงิน 
ระยะเวลา 12 เดือน ระยะเวลา 36 เดือน 

อตัราดอกเบีย้ร้อยละต่อปี อตัราดอกเบีย้ร้อยละต่อปี 
1,000,000 บาท ขึน้ไป 3.35 3.55 
100,000,000 บาท ขึน้ไป 3.40 3.60 
300,000,000 บาท ขึน้ไป 3.60 3.80 

 

 

โดยมีข้อก าหนดและเงื่อนไขดังนี้ 
1. วงเงนิขัน้ต่ าฉบับละ 1,000,000 บาท  
2. การช าระดอกเบี้ย 
      -  ระยะเวลา 12 เดือน จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบก าหนดการฝาก 

                  -  ระยะเวลา 36 เดือน ช าระดอกเบี้ยรายเดือน ตลอดอายุการฝาก 
3. การถอนก่อนก าหนด 

- กรณีถอนก่อนก าหนด จะไม่ได้รับดอกเบี้ยตลอดการฝากเงิน 
4. เปิดรับฝากให้แก่สหกรณ์สมาชิก สหกรณ์ทุกประเภท และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ   

ตั้งแต่วันที ่ 15  กรกฎาคม – 8  พฤศจิกายน 2562 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที ่   15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 
  

ประกาศ  ณ  วันที่  11 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 
    
         พลต ารวจโท 
                   (วิโรจน์  สัตยสัณหส์กุล) 
                              ประธานกรรมการ 
               ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จ ากัด  
*หมายเหตุ 1. เงินฝากประจ า รุ่นวันออมแห่งชาติ ปี 2562 ระยะเวลา 36 เดอืน สามารถน าเข้าร่วมโครงการเงินออมเพือ่รักษา
เสถยีรภาพได้ โดย ชสอ. ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บวกอตัราดอกเบ้ียรอ้ยละจุดสองหา้ ให้กับโครงการเงนิออมเพือ่รักษาเสถียรภาพ 

   2. เงินฝากประจ า รุ่นวันออมแห่งชาติ ปี 2562 สามารถน ายอดมาสะสมแต้ม เพือ่เข้าร่วมโครงการสัมมนา และทัศนศึกษา
ขอบคุณผู้ลงทุนปี 2562 กับทางฝา่ยเงินทุน ชสอ. ได ้
พ 1/2562 
ฝ่ายเงินทุน 
โทร. 0 2496 1199 ต่อ 127-128, 109  



ประกาศ 
ชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 

เร่ือง เปิดจ าหน่ายตัว๋สญัญาใช้เงิน รุ่นวนัออมแห่งชาติ ปี 2562 
************************************** 

เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดี ตลอดจนเพื่อเป็นการจัดหาทุนไว้บริการเงินกู้ 
ให้แก่สหกรณ์สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสอ.) จึงได้ก าหนดอัตราดอกเบี้ย 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน รุ่นวันออมแห่งชาติ ปี 2562  มีรายละเอียดดังนี้  
   

วงเงิน 
ระยะเวลา 12 เดือน ระยะเวลา 36 เดือน 

อตัราดอกเบีย้ร้อยละต่อปี อตัราดอกเบีย้ร้อยละต่อปี 
1,000,000 บาท ขึน้ไป 3.35 3.55 
100,000,000 บาท ขึน้ไป 3.40 3.60 
300,000,000 บาท ขึน้ไป 3.60 3.80 

 

 

โดยมีข้อก าหนดและเงื่อนไขดังนี้ 
1. วงเงนิขัน้ต่ าฉบับละ 1,000,000 บาท  
2. การช าระดอกเบี้ย 
      -  ระยะเวลา 12 เดือน จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบก าหนดการฝาก 

                  -  ระยะเวลา 36 เดือน ช าระดอกเบี้ยรายเดือน ตลอดอายุการฝาก 
3. การถอนก่อนก าหนด 

-  กรณไีถ่ถอนก่อนก าหนด จะไม่ได้รับดอกเบี้ย  
4. เปิดจ าหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่สหกรณ์สมาชิก สหกรณ์ทุกประเภท  ตั้งแต่วันที่  15  กรกฎาคม – 8  พฤศจิกายน 2562 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที ่   15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 
  

ประกาศ  ณ  วันที่  11 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 
    
 
         พลต ารวจโท 
                   (วิโรจน์  สัตยสัณหส์กุล) 
                              ประธานกรรมการ 
               ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จ ากัด  
 
*หมายเหตุ 1. ตั๋วสญัญาใช้เงิน รุน่วันออมแห่งชาติ ปี 2562 ระยะเวลา 36 เดอืน สามารถน าเข้าร่วมโครงการเงินออมเพื่อรักษา
เสถยีรภาพได้ โดย ชสอ. ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บวกอตัราดอกเบ้ียรอ้ยละจุดสองหา้ ให้กับโครงการเงนิออมเพือ่รักษาเสถียรภาพ 

   2. ตั๋วสัญญาใช้เงิน รุ่นวันออมแห่งชาติ ปี 2562 สามารถน ายอดมาสะสมแตม้ เพื่อเขา้ร่วมโครงการสัมมนา และทัศนศึกษา
ขอบคุณผู้ลงทุนปี 2562 กับทางฝา่ยเงินทุน ชสอ. ได ้
พ 1/2562 
ฝ่ายเงินทุน 
โทร. 0 2496 1199 ต่อ 126 ,110 

 


