ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
ที่ 23/2565
เรื่อง โครงการเตรียมพร้อมก่อนเกษียณและเกษียณเปี่ยมสุข 4
..............................
เพื่อเป็นการส่งเสริมการออม และมอบโอกาสพิเศษให้แก่สมาชิกผู้ใกล้เกษี ยณอายุราชการซึ่งถือ
เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณ รวมถึงกลุ่มสมาชิกผู้ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วได้มีช่ องทางการ
ออมเงินที่ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าสถาบันการเงินอื่นทั่วไป และสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ปกติของ
สหกรณ์ โดยโครงการรับ ฝากนี้ ถือเป็นสวัสดิการตอบแทนผู้ใกล้เกษียณอายุ และผู้ที่เกษียณอายุไปแล้ว ของ
สหกรณ์ ฯ ที่ มีระยะเวลาการเป็ น สมาชิกติดต่อกัน เป็น เวลานาน ซึ่งแสดงถึงความเป็ นผู้ ยึดมั่น ในหลั กการ
อุดมการณ์สหกรณ์ ได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเจริ ญก้าวหน้าและมั่นคงให้แก่สหกรณ์ อีกทั้งเพื่อเป็น
ขวัญและกำลังใจแก่สมาชิก เพื่ อเพิ่มความมั่นคงในการดำเนินชีวิตและครอบครัวของสมาชิกผู้เกษียณและ
ผู้ใกล้เกษียณ
อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด พ.ศ. 2564 ข้อ 77 (13)
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ข้อ 25
ประกอบกับมติที่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61/2565 ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน
พ.ศ. 2565 จึ งให้ รับ ฝากเงิน ประเภทออมทรัพ ย์ เตรียมพร้อมก่อ นเกษี ย ณและเกษี ย ณเปี่ ยมสุ ข 4 โดยมี
หลักเกณฑ์ดังนี้
ข้อ 1 คุณสมบัติของผู้ฝาก
1.1 เป็ น สมาชิกสหกรณ์ ออมทรั พย์ครู สมุทรปราการ จำกัด โดยมีระยะเวลาการเป็ น
สมาชิกต่อเนื่องตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และ
1.2 เป็นสมาชิกผู้ใกล้เกษียณ โดยมีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป หรือ
1.3 เป็นสมาชิกผู้เกษียณ โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 60 ปี
ข้อ 2 การเปิดบัญชี
2.1 สมาชิ ก ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ 1 ต้ อ งขอเปิ ด บั ญ ชี ด้ ว ยตนเองได้ เพี ย งบั ญ ชี เดี ย ว
โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือตามแบบที่สหกรณ์กำหนด พร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ
2.2 เปิดบัญชีขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
ข้อ 3 การรับฝาก
กำหนดรับเงินฝากออมทรัพย์เตรียมพร้อมก่อนเกษียณและเกษียณเปี่ยมสุข 4 เฉพาะเงิน
ดังต่อไปนี้
3.1 เงินบำเหน็จ
3.2 เงินบำเหน็จดำรงชีพ
/3.3 เงินช่วยเหลือ ...
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เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ (กสจ.)
เงินบำนาญ
เงินบำเหน็จรายเดือน
เงินอื่นๆ ที่ได้รับจากการเกษียณอายุ หรือเงินออมส่วนตัวของสมาชิก
เงินเดือนของสมาชิก หรือเงินรายได้อื่น หรืออเงินออมส่วนตัวของสมาชิก

ข้อ 4 การฝากเงินออมทรัพย์เตรียมพร้อมก่อนเกษียณและเกษียณเปี่ยมสุข 4 แต่ละครั้ง จะต้อง
มีวงเงินไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ทั้งนี้ยอดเงินฝากสูงสุดรวมตามข้อ 3.1 – 3.9 ตลอดระยะเวลาของบัญชีต้องมี
ยอดเงินคงเหลือไม่เกินรายละ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)
ข้อ 5 อัตราดอกเบี้ย
สหกรณ์ให้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เตรียมพร้อมก่อนเกษียณและเกษียณเปี่ยมสุข 4 ใน
อัตราร้อยละ 2.65 ต่อปี (ทบต้นรายปี) ทั้งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์
โดยสหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินคงเหลือ สหกรณ์จะคิ ดและโอนดอกเบี้ยเข้า
บั ญ ชีเงิน ฝากทุ กวัน สิ้ น ปี (30 พฤศจิ กายน) ทั้งนี้ ผู้ ฝ ากต้องมีย อดเงิน ฝากคงเหลื อจนถึงวันที่ ส หกรณ์ จ่าย
ดอกเบี้ย
จำนวนเงินฝากออมทรัพย์เตรียมพร้อมก่อนเกษียณและเกษียณเปี่ยมสุข 4 คงเหลือต่ำกว่า
1,000 บาท สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้
ข้อ 6 การถอนเงินฝากและการปิดบัญชี
ถอนได้ไม่จำกัดจำนวนเงิน และจำนวนครั้งต่อเดือน โดยมีช่องทางการถอน ดังนี้
6.1 ถอนเงินด้วยตนเอง ณ สำนักงานสหกรณ์
6.2 โทรแจ้ ง ถอนเงิ น กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ส หกรณ์ ได้ ที่ ห มายเลข 0-2384-2493-4 หรื อ
087-681-0220 หรือ 086-376-4514 หรือ 086-376-4712 ภายในเวลาไม่เกิน 15.00 น. ของวันทำการ
ทัง้ นี้สามารถโทรแจ้งถอนได้ไม่เกินวันละ 50,000 บาท ซึ่งสหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยฯ
ชื่อบัญชีของผู้ฝากเท่านั้น
6.3 แจ้งถอนเงิน ทาง Line Chat โดยผู้มีอำนาจถอนเงินต้องแจ้งถอนเงินฝากผ่านทาง
Line Chat กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ โดยการแจ้งชื่อ นามสกุล เลขที่สมาชิก เลขที่บัญชีเงินฝากที่ต้องการถอน
ยอดเงินที่ต้องการถอน ซึ่งต้องไม่เกิน 50,000 บาทต่อวัน พร้อมสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากที่มีกับสหกรณ์
และหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งต้องเป็นชื่อบัญชีเดียวกันกับผู้มีอำนาจถอนเงิน
โดยสหกรณ์จะโอนเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีอำนาจถอนเงินเท่านั้น
/6.4 กรณีต้องการถอนเงิน ...
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6.4 กรณี ต้องการถอนเงิน เกิน กว่า 1,000,000 บาทขึ้น ไป ต้องแจ้งให้ ส หกรณ์ ท ราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ และผู้ฝากต้องลงนามใบถอนเงินส่งให้สหกรณ์
ข้อ 7 เงื่อนไขอื่นๆ
สหกรณ์ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเงินฝาก สำหรับสมาชิกที่มีการถอนเงินฝากจากบัญชีเงินฝากเล่ม
อื่นๆ (ยกเว้นเงินฝากที่ครบกำหนดตามเงื่อนไข) ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
ข้อ 8 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามโครงการนี้ ให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้มี
อำนาจวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือว่าเป็นที่สุด
กำหนดเริ่มโครงการและสิ้นสุดโครงการ
สหกรณ์ จ ะเริ่มเปิ ดให้ บ ริการรับ ฝากเงิน ตามโครงการในประกาศนี้ ตั้งแต่วัน ที่ 16 มิถุน ายน
2565 – 30 พฤศจิกายน 2565) แต่หากมียอดเงินรับฝากครบจำนวน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท
ถ้วน) ก่อนวัน ที่ 30 พฤศจิ กายน 2565 สหกรณ์ ส งวนสิ ท ธิที่ จะไม่รับ เงิน ฝากเพิ่ ม และถือ เป็น การสิ้ นสุ ด
โครงการในทันที
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565

(นายวรพจน์ สิงหราช)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

ฝ่ายการเงิน /รับฝาก
0-2384-2493-4 ต่อ 11
รองผู้จัดการ ต่อ 20
ผู้จัดการ ต่อ 19 (063-491-6995)
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