รายละเอียดประเภทบัญชีเงินฝาก
3. เงินฝากทรัพย์ทวี
1.เงินฝากออมทรัพย์ หรือ ออมทรัพย์ATM
(เล่มสีฟ้า)
(เล่มสีแดง)
 เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 100 บาท
 ฝากเพิ่มและถอนเมื่อใดจานวนเท่าใดก็ได้
 คิดดอกเบี้ยเป็นเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปีบัญชี
ของสหกรณ์ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25
**เปิดบัญชีออมทรัพย์ATM แนบสาเนาเลขบัญชี
ธนาคารกรุงไทย**

2.เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
2.1 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ






(เล่มสีเขียว)
เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
ฝากเพิ่มเมื่อใดก็ได้ (ไม่ต่ากว่าครั้งละ 1,000 บาท)
ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง หากถอนเกิน 1 ครั้ง
จะเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของจานวนเงินที่ถอน
แต่ไม่ต่ากว่า 300 บาท
คิดดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชี
ทุกวันที่ 31 มีนาคม และ 30 กันยายน ของทุกปี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25

2.2เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ปี
(เล่มสีฟ้า)
 เปิดบัญชีตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป ไม่เกิน 10 ล้านบาท
 ถอนเมื่อครบกาหนด 2 ปี กรณีถอนก่อนกาหนดให้ได้รับ
ดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ (2.25%)
 ได้รับสิทธิ์ในการจับฉลากของสมนาคุณ 1 บัญชี ต่อ 1 สิทธิ์
 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 (ทบต้นเมื่อฝากครบ 1 ปี)

 เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
และไม่เกิน 25,000 บาท
 ฝากเป็นรายเดือนเท่ากันทุกเดือน ระยะเวลาฝาก 24 เดือน
 ถอนปิดบัญชีได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ย
 หากฝากไม่ครบกาหนดจะได้รับดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละ 2.25
 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00

สวัสดิการสมาชิก
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
 ประถมศึกษาปีที่ 6
ทุนละ 1,500 บาท
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.ปีที่ 3
ทุนละ 2,000 บาท
 ปริญญาตรีปีสุดท้ายของหลักสูตร
ทุนละ 2,500 บาท

สงเคราะห์การศพ
 สมาชิก
15,000 บาท + (1,000 บาท × อายุการเป็นสมาชิก)
 คู่สมรส
7,000 บาท
 บุตร
5,000 บาท

การช่วยเหลือกรณีประสบภัย
 แผ่นดินไหว ,น้าท่วม , พายุ/พายุลูกเห็บ, ไฟไหม้
 ยื่นค้าร้องภายใน 90 วันนับแต่วันประสบเหตุ
 ตามมติคณะกรรมการฯ พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป
แต่ไม่เกิน 5,000 บาท

สรุปผลการดาเนินงาน ณ 30 กันยายน 2561
1. จานวนสมาชิก
2. ทุนเรือนหุ้น
3. ทุนสารองและทุน
สะสมอื่น
4. เงินกู้ยืม
5. เงินรับฝาก
6. เงินให้กู้แก่สมาชิก
7. ทุนดาเนินงาน
8. กาไร

1,442 คน
714.59 ล้านบาท
40.96
351.54
313.97
1,413.94
1,482.37
58.32

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ตารางการถือหุ้นของสมาชิกตามระเบียบฯ
(ตังแต่ 1 ก.พ. 2562 เป็นต้นไป)

เงินได้รายเดือน
(บาท)
ไม่เกิน 15,000
15,001 - 20,000
20,001 - 35,000
35,001 - 50,000
50,001 ขึนไป

จ้านวนหุ้น
(หุ้น)
30
50
100
150
200

จ้านวนเงิน
(บาท)
300
500
1,000
1,500
2,000

วิธีการส่งเงิน

เชิญชวน
สมัครเป็นสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
 สมาชิกสามัญของสหกรณ์ ฯ (ไม่จากัดอายุ)
 สมาชิกสมทบของสหกรณ์ ฯ (อายุไม่เกิน 65ปี)
 บิดา มารดา คู่สมรส บุตรโดยชอบตาม
กฎหมายของสมาชิก (อายุไม่เกิน 65 ปี)
 ค่าสมัคร 350 บาท
(เงินสงเคราะห์คุ้มครอง = จานวนสมาชิก ณ ปัจจุบนั × 100 บาท)

สส.ชสน. รับสมัครสมาชิกไม่จากัดอายุ
ตั้งแต่ 6 ม.ค. 62 ถึง 28 ก.พ. 62
 สมาชิกสามัญของสหกรณ์ ฯ
 คู่สมรส บุตร ของสมาชิกสามัญ สส.ชสน.
 ค่าสมัคร 600 บาท
(เงินสงเคราะห์คุ้มครอง = จานวนสมาชิก ณ ปัจจุบนั × 100 บาท)

สสอค.
อายุไม่เกิน 50 ปี
 ค่าสมัคร 4,860 บาท
(อายุ 51 – 60 ปี ชาระเงินบริจาคเพิ่ม = 200 × อายุตัว)
(เงินสงเคราะห์คุ้มครอง 600,000 บาท)

สส.ชสอ.
สมาชิกอายุไม่เกิน 57 ปี
 ค่าสมัคร 4,840 บาท
(เงินสงเคราะห์คุ้มครอง 600,000 บาท)

เอกสารการสมัคร
-

ใบสมัคร
ส้าเนาบัตร – ส้าเนาทะเบียนบ้าน ผู้สมัคร
ส้าเนาบัตร – ส้าเนาทะเบียนบ้าน ผู้รับผลประโยชน์
ส้าเนาทะเบียนสมรส /อื่นๆ (ถ้ามี)
ใบรับรองแพทย์จาก โรงพยาบาลของรัฐ เท่านัน
(อายุไม่เกิน 30 วัน)

การส่งเงิ นทาได้สะดวกที่สุด โดยการโอนเงิ นเข้าบัญชี
“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จากัด”

 ธนาคารกรุงไทย จากัด สาขาเชียงราย
บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 504-6-05070-6
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 504-1-75176-5
 ธนาคารทหารไทย จากัด สาขาเชียงราย
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 315-2-45680-6
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาเชียงราย
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 010012745308
ธนาคารออมสิ น สาขาเชียงราย
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 020058111574

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย จากัด
CHIANG RAI PROVINCIAL GENERAL EDUCATION
TEACHER’S SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED

หลังการโอนเงินทุกครัง้ โปรดส่งสาเนาใบนาฝาก
โดยระบุ ชื่อ-สกุล เลขทีส่ มาชิก จานวนเงิน ให้ชดั เจน
ส่งสาเนาทาง โทรสาร 0-5360-1549 หรือ ช่องทางติ ดต่อ
เพื่อทางสหกรณ์ฯ จะได้ทาการบันทึกรายการของท่านต่อไป

ช่องทางติ ดต่อ
1. www.crigetcoop.com
2.

E-mail: Info@crigetcoop.com

3. โทรศัพท์ 0-5360-1176 โทรสาร 0-5360-1549
4.

www.facebook.com/crgetcoop

5. เบอร์โทรศัพท์มือถือ
081-303-9465 , 081-346-9167
6. Line ID ADMIN 1 : sahakron1
ADMIN 2 : sahakron2
7. ที่อยู่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จ.เชียงราย จากัด
1115/23 ถนนไกรสรสิ ทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ออมทรัพย์
ออมทรัพย์พเิ ศษ
ออมทรัพย์พเิ ศษ 2 ปี
ทรัพย์ทวี

2.25
3.25
3.75
4.00

เวลาทาการ
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30 น.
เว้ นวันหยุดราชการ
รับ-จ่ ายเงิน เวลา 9:00 น. - 15:30 น.

