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สวัสดีครับ ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยการสื่อสารฯ ที่รักและเคารพ สารฉบับนี้เปนฉบับแรก เดือนสิงหาคม 2565 
ที่ผมไดมีโอกาสพบสมาชิก กอนอื่นผมตองขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ใชสิทธิเลือกผมเขามาทําหนาที่ประธานกรรมการอีกครั้ง 
ซึง่ผมขอสญัญาวาจะทําหนาทีใ่นการบรหิารงานของสหกรณ ใหเกิดความมัน่คงปลอดภยั และเกดิประโยชนสูงสุด เพือ่ความผาสกุ
แกสมาชิกทุกๆ ทานโดยรวม ผมขอเรียนวาหลังจากที่ผมไดเขามาบริหารงาน เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565
  งานเรงดวนอันดบัแรกไดจดัการประชมุใหญสามญัประจาํป 2564 สาํเรจ็ลลุวงไปไดดวยความเรยีบรอย สมาชกิทุกคนก็ได
รับเงินปนผลเฉลี่ยคืนไปแลวทุกคน และคงไดรับเงินไปบรรเทาความเดือดรอนจากคาใชจายในสถานการณโรคโควิด 19 และ
เศรษฐกจิฝดเคอืงไปไมมากก็นอยนะครบั รวมทัง้เงนิคาชวยเหลอื ตรวจสขุภาพกค็งไดรบัแลวเชนกนัทกุคน สาํหรบัการดาํเนนิการ
อนุมัติเงินกูใหแกสมาชิกซึ่งสหกรณไมไดอนุมัติมาหลายเดือนนั้น คณะกรรมการก็ไดดําเนินการ จนอยูในสถานการณปกติแลว 
อนึ่ง ผมขอแนะนําโครงการเงินกูสําหรับสมาชิกที่เกษียณอายุ กลาวคือ ทางสหกรณโดยคณะกรรมการชุดปจจุบัน ไดเล็งเห็นถึง
ปญหาทางการเงินของสมาชิกกลุมผูเกษียณอายุที่มีความจําเปนตองใชเงินเก็บออมของทานที่มีอยูในคาหุน จึงมีโครงการ
ชวยเหลือสมาชิกผูเกษียณที่ตองการเงิน ไปหมุนเวียนใชจายใหมีสภาพคลองข้ึน โดยไมตองวิตกกังวลวาจะไมมีเงินผอนตนและ
ดอกเบี้ย ซึ่งโครงการนี้ไดใหสมาชิกผูเกษียณสามารถกูหุนของตนเองได ไมเกิน 90% อัตราดอกเบี้ยเพียงรอยละ 0.001 ตอป 
เทานั้น โดยไมตองผอนสงเงนิตน แตดอกเบี้ยรอยละ 0.001 จะหักจากเงนิปนผลประจาํป และมเีงือ่นไขวาจาํนวนเงนิทีกู่นัน้จะไม
ไดรับเงินปนผลเฉลี่ยคืน และหามมิใหสงคืนกอน 5 ป กลาวคือ สัญญา 5 ป หามคืนหากประสงคจะชําระคืนตองชําระดอกเบี้ย
ท่ีผานมาในอัตราปกติ (รอยละ 5.50 ตอป) ทั้งน้ี เพื่อใหการบริหารเงินของสหกรณเปนไปดวยความเรียบรอย สัมพันธกับการ
ที่สหกรณจะพิจารณาเพิ่มการสงเงินคาหุนของสมาชิกตอไป สําหรับในสวนของการหารายไดจากการลงทุน เนื่องจากในขณะนี้
สหกรณมีสภาพคลองทางการเงินสูงทําใหตองแบกรับภาระตนทุนทางการเงินมาก สหกรณ จึงไดพิจารณานําเงินสวนนี้ไปซื้อ
พันธบัตรรฐับาล /พนัธบตัรรฐัวสิาหกจิ ซ่ึงเปนตราสารหนีข้องรฐับาล (Government Bond) ทีม่คีวามเสีย่งตํา่ มคีวามม่ันคงปลอดภยั
สูง จํานวน 1,200 ลานบาท โดยไดผลตอบแทนมาปนี้ จํานวน 42 ลานบาท ซี่งเดิมสหกรณนําเงินไปฝากและซื้อสลากออมสิน 
และ ธ.ก.ส. ไดผลกําไรมา 10 ลานบาทเศษ ถือวาเปนการลงทุนในตราสารหนี้ครั้งแรกของสหกรณ ผมใครขอเรียนวาผลประกอบ
การหกเดือนที่ผานมา สหกรณมีรายไดไมเปนไปตามเปาหมาย ที่วางไวเนื่องจากเพราะไตรมาสแรก (ม.ค.-มี.ค. 65) สหกรณไมได
ปลอยเงินกูแตอยางใด จนถึงกลางไตรมาสที่สองจึงไดอนุมัติใหสมาชิกกูไป จึงสงผลกระทบทําให ผลประกอบการไมไดตาม
เปาหมาย และเมื่อเทียบกับปที่แลวก็ยังตํ่ากวา แตหลังจากที่ผมเขามาบริหารแลวรายไดก็เริ่มสูงขึ้นและสูงขึ้นกวาปที่ผานมาเมื่อ
เทียบ เปนรายเดือน ดังนั้น วารสารสื่อสัมพันธฉบับนี้ขอเรียนใหสมาชิกทราบแตเพียงเทานี้กอนนะครับ ทายที่สุดนี้ ขอใหสมาชิก
ทุกทานมีความสุขสวัสดี คิดดี พูดดี ปฏิบัติดี และมีสุขภาพดีครับ 

(นายพายัพ ไตรยวงค)
 ประธานกรรมการ สอ.กสท



การยื่นกูตามโครงการใหเงินกูสามัญเพื่อเหตุจําเปน พ.ศ. 2565 เพื่อ

บรรเทาความเดือดรอนในการดํารงชีพและใชจายในครอบครัวสมาชิก โดยวงเงินกู

ไมเกิน 300,000 บาท ผอนชําระไมเกิน 96 งวด ตองไมเกินอายุ 60 ปบริบูรณ หรือเกษียณอายุ โดยสงแบบคงตน หรือแบบคงยอด หรือแบบคงยอด

เพิ่มการสงขึ้นเปนประจําตามที่กําหนด (แบบขั้นบันได) น้ัน เพื่อประโยชนของสมาชิก มติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการประจําป 2565 

ครั้งที่ 6/2565 จึงอนุโลมใหผูกูและหรือผูคํ้าประกันที่ไมไดกรอกรายละเอียดเก่ียวกับจํานวนวงเงินกู จํานวนงวด และการผอนชําระหนี้ไว สหกรณ

จะเปนผูดําเนินการเอง

ประกาศ เรื่อง การยื่นกูตามโครงการเงินกูสามัญ
เพื่อเหตุจําเปน พ.ศ. 2565 กรณีเวนจํานวนวงเงินกู 
จํานวนงวด และการผอนชําระหนี้
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การประชุมใหญสามัญประจําป 2564

ชองยูทูบของสหกรณออมทรัพยการสื่อสาร
แหงประเทศไทย จํากัด

  สอ.กสท. ไดมีการจัดประชุมใหญสามัญประจําป 2564 เมื่อวันจันทร

ที่ 16 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนยประชุมวายุภักษ (ชั้น 4) โรงแรมเซ็นทรา 

บายเซ็นทาราศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ ถนนแจงวัฒนะ 

แขวงทุ งสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ดําเนินงานโดย นายพายัพ 

ไตรยวงค ประธานกรรมการ

 สอ.กสท. ไดมีมติในคราวประชุมใหญวิสามัญป 2565 ครั้งที่ 2 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  7 เมษายน 2565 เห็นชอบการเลือกต้ัง
คณะกรรมการดําเนินการ สอ.กสท. ประจําป 2565 จํานวน 15 คน

สมาชิกสามารถตดิตาม และรบัชมการประชมุใหญสามญัประจาํป 2564 
เมื่อวันจันทรที่ 16 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนยประชุมวายุภักษ (ชั้น 4) โรงแรม
เซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ 
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ยอนหลังไดที่ชอง POSTCAT COOP

      ดวยปจจุบนัยงัมกีารแพรระบาดของโรค COVID-19 ซึง่สงผลกระทบ

ตอสภาวะเศรษฐกิจในปจจบุนั ทาํใหสมาชกิและครอบครวัไดรบัผลกระทบและ

ความเดือดรอนกันเปนวงกวาง ประกอบกับกรมสงเสริมสหกรณไดใหคําแนะนํา ขอชวนสหกรณท่ัวประเทศรวมมือกันชวยเหลือสมาชิกสหกรณ

ใหสามารถพนวิกฤติ ดังน้ัน เพื่อเปนการแบงเบาและบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิกและครอบครัว คณะกรรมการดําเนินการในการประชุม 

ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 มีมติเห็นชอบใหมีโครงการพักชําระหนี้เงินตนเพื่อชวยเหลือสมาชิก

สแกนคิวอารโคดเขาเว็บไซต

สแกนคิวอารโคดรับชม

สแกนคิวอารโคดเขาเว็บไซต

ประกาศ รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการประจําป 2565
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โครงการพักชําระหนี้เงินตนเพื่อชวยเหลือ
สมาชิกที่อาจไดรับผลกระทบจากการแพร
ระบาดของโรค COVID-19

สแกนคิวอารโคดเขาเว็บไซต



ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการประจําป 2565  
ครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เห็นชอบให
ออกประกาศ เร่ือง โครงการใหเงินกู สามัญเพื่อเหตุจําเปน 
พ.ศ. 2565 เพื่อบรรเทาความเดือดรอนในการดํารงชีพและ
ใชจายในครอบครัวสมาชิกสแกนคิวอารโคดเขาเว็บไซต
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 เงินกู สามัญสําหรับโครงการเงินกู สามัญเพื่อเหตุ
จําเปน พ.ศ. 2565 ที่ไดประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 
คดิอตัราดอกเบ้ียเงนิกู 6 งวด แรกทีผ่อนชาํระคดิอตัราดอกเบีย้
รอยละ 3.50 ตอป หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยใหเปนไปตามประกาศสหกรณ ณ วันที่ 7 เมษายน 2563

     ไดมีการปรับเปลี่ยนแกไขกําหนดหลักเกณฑการ
ใหเงินกู เพื่อเหตุฉุกเฉิน ใหเปนไปอยางตอเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเกิดประโยชนสูงสุด

สแกนคิวอารโคดเขาเว็บไซต

สแกนคิวอารโคดเขาเว็บไซต

คณะกรรมการดําเนินการครั้งที่ 9 /2565 เมื่อวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ไดกําหนดหลักเกณฑโครงการ
ใหเงินกูสามัญไมเกินรอยละ 90 ของทุนเรือนหุนสําหรับ
ผูเกษียณอายุ เพื่อชวยเหลือแกสมาชิกผูเกษียณอายุ ซึ่งมี
ความเดือดรอนตองนําเงินไปใชจายในครอบครัวและใชจายในชีวิตประจําวันตามความจําเปน และเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตให
กับสมาชิกที่สูงอายุ

หลงัจากทีไ่ดรบัเลอืกตัง้เปนประธานกรรมการ สอ.กสท. (นายพายพั ไตรยวงค) ประธานฯไดพจิารณาและกาํหนดนโยบายการบรหิารการเงนิ
และการลงทนุของ สอ.กสท.ใหเกดิประโยชนสงูสดุ ไดรบัผลตอบแทนคุมคาและความเสีย่งตํา่ จงึไดเรยีกประชมุคณะกรรมการดาํเนนิการครัง้ที ่9/2565 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 โดยเชิญพนักงานธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด  (มหาชน) (CIMB THAI) เขารวมประชุมเพื่อนําเสนอ “พันธบัตรรัฐบาล
เพื่อความยั่งยืนสําหรับหนี้ใหกูตอไปในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คร้ังท่ี 1” อัตราผลตอบแทนอยูที่ 3.32% ตอป ซึ่งผลการพิจารณาของท่ีประชุม
เห็นควรลงทุน 1,000 ลานบาท โดยกระจายความเสี่ยงเปนฉบับละ 100 ลานบาท รวม 10 ฉบับ รวมเปนเงิน 1,000 ลานบาท เพื่อเพิ่มสภาพคลอง
ในการเก็งกําไรกรณีขายในตลาดรอง
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โครงการใหเงินกูสามัญเพื่อเหตุจําเปน พ.ศ.2565

ประกาศ เรื่อง การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู
โครงการเงินกูสามัญเพื่อเหตุจําเปน พ.ศ. 2565

ประกาศ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหเงินกู
เพื่อเหตุฉุกเฉิน

ประกาศ เรื่องโครงการใหเงินกูสามัญไมเกิน
รอยละ 90 ของทุนเรือนหุนสําหรับผูเกษียณอายุ

กําหนดนโยบายการบริหารการเงินและการลงทุนของ สอ.กสท.

สแกนคิวอารโคดเขาเว็บไซต



ผลประกอบการ สอ.กสท. ประจําเดือนมิถุนายน 2565ผลประกอบการ สอ.กสท. ประจําเดือนมิถุนายน 2565ผลประกอบการ สอ.กสท. ประจําเดือนมิถุนายน 2565ผลประกอบการ สอ.กสท. ประจําเดือนมิถุนายน 2565ผลประกอบการ สอ.กสท. ประจําเดือนมิถุนายน 2565ผลประกอบการ สอ.กสท. ประจําเดือนมิถุนายน 2565ผลประกอบการ สอ.กสท. ประจําเดือนมิถุนายน 2565ผลประกอบการ สอ.กสท. ประจําเดือนมิถุนายน 2565ผลประกอบการ สอ.กสท. ประจําเดือนมิถุนายน 2565

 ใหทําหนังสือแตงตั้งผูรับโอนผลประโยชน ซึ่งกําหนดสิทธิใหแกบุคคล เชน บุตร ภรรยา ญาติพี่นอง เมื่อสมาชิกถึงแกกรรมสหกรณจะจาย
คาหุน เงินฝาก ดอกเบี้ย ปนผลฯ (หลังจากหักหนี้ที่มีตอสหกรณแลว) ใหแกผูรับผลประโยชน ทั้งนี้ สมาชิกสามารถขอรับแบบฟอรมไดที่แผนกธุรการ 
หรือดาวนโหลดไดทางเว็บไซตสหกรณ (WWW.POSTCATSAVINGS.COM)

“ในกรณีที่สมาชิกถึงแกกรรมและยังมีบัญชีเงินฝากประจํากับ สอ.กสท. ที่ยังไมครบ
กาํหนดระยะการฝากคางอยูทายาทจะตองดาํเนนิการปดบญัชเีงนิฝากประจาํดงักลาวใหเสรจ็
สิ้นทันที เนื่องจากขอบังคับ สอ.กสท. พ.ศ. 2559 ขอ 40 (1 ) กําหนดวาสมาชิกยอมขาดจาก
สมาชิกภาพเมื่อตาย โดยสหกรณจะจายคืนเงินรับฝากและดอกเบี้ยใหตามที่กําหนดไวใน
ระเบียบและประกาศของสหกรณ ทั้งนี้ หากทายาทประสงคจะคงยอดบัญชีเงินฝากประจําไว
จนกวาจะครบกาํหนดระยะเวลาการฝากนัน้ เพือ่มใิหเสยีประโยชนดอกเบีย้รบั กใ็หทายาททาํ
บันทึกถึงคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณาตอไป”
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ณ 30 มิถุนายน 2564 ณ 30 มิถุนายน 2565 %เพิ่ม/ (ลด)

 1. สมาชิกมีจํานวนทั้งสิ้น 31,008 31,680 2.17

2. เงินใหกูยืม
     2.1 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
     2.2 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM
     2.3 เงินกูสามัญ
     2.4 เงินกูพิเศษ
     2.5 ดําเนินคดี
     2.6 พิพากษา

5,222,532,865.42
4,927,344.41

18,580,943,249.73
1,212,461,646.47

83,516,316.71
88,386,498.57

5,028,217,346.07
3,780,012.46

18,360,961,303.78
1,118,435,769.29

77,622,139.77
104,426,602.18

(3.72)
(23.28)
(1.18)
(7.75)
(7.06)
18.15

รวมเงินใหกูยืม 25,192,767,921.31 24,693,443,173.55 (1.98)

 3. เงินลงทุน
     3.1 หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพย
     3.2 หุนบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด

200,600,000.00
200,000.00

200,600,000.00
200,000.00

0.00
0.00

รวมเงินลงทุน 200,800,000.00 200,800,000.00 0.00

4. เงินรับฝาก
     4.1 ประเภทออมทรัพย
     4.2 ประเภทออมทรัพยพิเศษ
     4.3 ประเภทประจํา
     4.4 ประจํา–เงินรับฝากสหกรณอื่น

79,438,499.13
7,079,191,245.90
4,172,484,051.68

13,653,125.00

106,643,890.97
7,112,442,845.09
4,079,634,343.12

11,171,637.50

34.25
0.47

(2.23)
(18.18)

รวมเงินรับฝาก 11,344,766,921.71 11,309,892,716.68 (0.31)

5. ตั๋วสัญญาใชเงิน 0.00 0.00 0.00

6. ทุนเรือนหุน 14,287,448,140.00 14,370,872,580.00 0.58

     รายได
     คาใชจาย
     กําไรสุทธิ

697,728,149.44
199,994,567.62
497,733,581.82

686,213,844.99
241,654,622.45
444,559,222.54

(1.65)
20.83

(10.68)

เดือน ป จํานวนสมาชิก ทุนเรือนหุน (บาท) เงินฝาก (บาท) เงินกู (บาท)

ธันวาคม
2563 31,166 14,276,068,850.00 11,305,209,915.10 24,867,148,556.45

2564 31,261 14,423,456,400.00 11,493,519,146.32 24,437,845,938.48

มกราคม
2564 31,151 14,222,432,450.00 11,235,167,207.11 24,734,676,016.88

2565 31,669 14,348,574,010.00 11,484,857,737.03 23,822,091,973.16

กุมภาพันธ
2564 31,171 14,247,399,080.00 11,250,612,938.15 25,002,032,596.37

2565 31,612 14,359,786,750.00 11,435,410,817.30 23,732,389,638.79

มีนาคม
2564 31,137 14,242,066,980.00 11,417,848,445.68 25,167,675,011.38

2565 31,551 14,361,974,610.00 11,373,943,840.71 23,586,133,839.64

เมษายน
2564 31,084 14,258,115,210.00 11,427,846,817.02 25,233,473,926.64

2565 31,758 14,368,248,180.00 11,287,872,603.53 23,696,283,812.45

พฤษภาคม
2564 31,035 14,275,432,390.00 11,448,576,232.68 25,236,829,013.52

2565 31,699 14,362,732,770.00 11,431,302,686.80 24,379,585,700.28

ข้อมูลย้อนหลัง 6 เดือนข้อมูลย้อนหลัง 6 เดือนข้อมูลย้อนหลัง 6 เดือนข้อมูลย้อนหลัง 6 เดือนข้อมูลย้อนหลัง 6 เดือนข้อมูลย้อนหลัง 6 เดือนข้อมูลย้อนหลัง 6 เดือนข้อมูลย้อนหลัง 6 เดือนข้อมูลย้อนหลัง 6 เดือน

ติดตามขาวสารไดที่ WWW.POSTCATSAVINGS.COM

เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชนของสมาชิก
 ใหทําหนังสือแตงตั้งผูรับโอนผลประโยชน ซึ่งกําหนดสิทธิใหแกบุคคล เชน บุตร ภรรยา ญาติพี่นอง เมื่อสมาชิกถึงแกกรรมสหกรณจะจาย
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 สมาชิกสามารถทําธุรกรรมออนไลน 24 ชั่วโมง ผานระบบ CMS ONLINE เพิ่มความสะดวกในการ
ใชบริการ สอ.กสท. เพียงทําการสมัครลงทะเบียนเปดใชงาน สแกนคิวอารโคดก็เขาสูระบบ CMS ONLINE

 สมาชิกสามารถเพิ่มเพื่อนได ไปที่เพิ่มเพื่อน กดคนหาที่ชอง ID พิมพคําวา @POSTCATSAVINGS 
หรือทําการสแกนคิวอารโคดนี้ไดเลย เปนเพื่อนกันแลวไมพลาดขาวสารดีๆ ของ สอ.กสท. แนนอน

  ระบบสมาชิกในรูปแบบออนไลน 

 มาเพิ่มเปนเพื่อนในไลน สอ.กสท. กันเถอะ

CMS MobileCMS Online

 ปจจุบัน สอ.กสท.ใหสมาชิกทําธุรกรรมโอนเงินใหกับ สอ.กสท. ดวยระบบใบแจงการชําระเงิน (Bill Payment) ของธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) และ ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) ขอใหสมาชิกชําระเงินใหกับ สอ.กสท. ผาน Bill Payment ของธนาคารใดธนาคารหนึ่ง 
ตามสะดวกดังนี้
 1. ใชระบบ Bill Payment ของธนาคารทหารไทยธนชาต Com Code : 2326
 2. ใชระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงไทย Com Code : 7177
      โดยทานสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมการชําระเงิน และคําแนะนําการใชงานไดจากทางเว็บไซต สอ.กสท. www.postcatsavings.com  
ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2564 เปนตนไป

ติดตามขาวสารไดที่ WWW.POSTCATSAVINGS.COM
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การโอนเงิน ผานแอปพลิเคชัน krungthai next สมาชิกสามารถทําตามขั้นตอนการโอนเงินดานลางนี้ 
เพื่อความถูกตอง

1
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5

3

ติดตามขาวสารไดที่ WWW.POSTCATSAVINGS.COM
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    การโอนเงิน ผานแอปพลิเคชัน ttb touch สมาชิกสามารถทําตามขั้นตอนการโอนเงินดานลางนี้ 
เพื่อความถูกตอง
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ติดตามขาวสารไดที่ WWW.POSTCATSAVINGS.COM



สมาชิกสามารถสอบถามรายละเอียด
ไดที่แผนกเงินฝากในวันทําการระหวาง

เวลา 08.30–16.30 น.
โทรศัพท 0-2104-4344 ตอ 1161, 1162 / 

063-2046026 , 063-2046027
โทรสาร 0-2104-4344 ตอ 1333 หรือ 

www.postcatsavings.com 
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใชบริการ 

กรุณากรอกใบรายการฝาก – ถอน 
กอนใชบริการทุกครั้ง

สอ.กสท.  ใหบริการรับฝาก–ถอนเงิน
ตั้งแตเวลา 08.30–15.30 น. ทุกวันทําการ

ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂà§Ô¹¡ÙŒ 
ÊÍ.¡Ê·. ÇÑ¹¹Õé

เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน

เงินกูสามัญ
รอยละ  5.50  ตอป

เงินกูพิเศษ รอยละ  5.25  ตอป

สอ.กสท. ใหบริการเงินกู
ตั้งแตเวลา 08.30–15.30 น. 

ทุกวันทําการ

ออมทรัพย รอยละ 1.25 ตอป (ไมเสียภาษี) ฝากถอนไดตลอดไมจํากัด

ออมทรัพยพิเศษ รอยละ 2.00 ตอป (ไมเสียภาษี) ถอนไดเดือนละ 1 ครั้ง เคลื่อนไหวไมตํ่ากวา 1,000 บาท

ออมทรัพยพิเศษเพิ่มสุขป 2563 ระยะเวลา 12 เดือน รอยละ 2.25 ตอป (ไมเสียภาษี)

มีผลตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 2563 – วันที่ 14 สิงหาคม 2564
ออมทรัพยพิเศษปนผลทวีคูณ รอยละ 2.50 ตอป (ไมเสียภาษี)

มีผลตั้งแตวันที่ 8 เมษายน 2563 เปนตนไป
เงินฝากประจํา 12 เดือน รอยละ 2.00 ตอป (เสียภาษี 15%)

(ยอดฝากตั้งแต 2 แสนบาทขึ้นไป ขอรับดอกเบี้ยรายเดือนได)

เงินฝากประจํา 24 เดือน รอยละ 2.25 ตอป (เสียภาษี 15%)

(ยอดฝากตั้งแต 3 แสนบาทขึ้นไป ขอรับดอกเบี้ยรายเดือนได)
ถอนเงิน 300,000 บาทขึ้นไป แจงลวงหนาอยางนอย 1 ชั่วโมง

ถอนเงิน 500,000 บาทขึ้นไป แจงลวงหนาอยางนอย 1 วัน

หากไมแจงลวงหนา สอ.กสท.จะออกเปนเช็คให

การยื่นกูเงินหรือติดตอธุรกรรมใดๆ กับ สอ.กสท.สมาชิกใชบริการไดโดยไมมีคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
หากพบเห็นพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน ในการดําเนินการ โปรดแจงให สอ.กสท.ทราบโดยทันที

1. คุณสมรัก   สัมพันธเวชกุล (ผูชวยผูจัดการฝายสินเชื่อ)           โทร. 063-2046009
2. คุณนลินพร อิ่มเอม        (ผูชวยผูจัดการฝายอํานวยการ)          โทร. 063-2046010
3. คุณกนกพร มังคละภาณุพงศ   (ผูชวยผูจัดการฝายการเงินและบัญชี)    โทร. 063-2046008

“วารสารสื่อสัมพันธ สอ.กสท.” เปนขาวสารเผยแพรราย 3 เดือน เพื่อเปนสื่อกลางระหวางคณะกรรมการดําเนินการ ฝายจัดการ และสมาชิก สอ.กสท. 
 ตลอดจนนําเสนอเรื่องนารู ที่เปนประโยชนตอสมาชิก สอ.กสท. หากสมาชิกทานใดมีขาวสาร บทความ ขอคิดเห็น 
 คําถามที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการและสมาชิกโปรดสงมาลง ขาวสื่อสัมพันธ สอ.กสท. ได

จัดทําโดย : คณะกรรมการศึกษา และประชาสัมพันธ รวมกับฝายจัดการ สอ.กสท. โทร. 0-2104-4344 ตอ 1100, 1151 www.Postcatsavings.com

พิมพที่ : บริษัท โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮาส จํากัด โทร. 0-2424-6944 โทรสาร 0-2434-3802
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ตรวจสอบแบบพมิพ กอนยืน่กู เพือ่ความถกูตอง และรวดเรว็

แบบพิมพสําหรับเงินกูตางๆ

  ลําดับ ประเภทเงินกู แบบพิมพปจจุบัน

 1 แบบพิมพเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน - คําขอและหนังสือสัญญากูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (สอ.64-301)
   - หนังสือยินยอมผูกูใหหักเงินชําระหนี้แกสหกรณฯ (สอ.64-302)

 2 แบบพิมพเงินกูสามัญ - คําขอกูเงินสามัญชนิดไมมีหนี้ (สอ.64-204) (สีเหลือง)
   - คําขอกูเงินสามัญชนิดมีหนี้ (สอ.64-205) (สีขาว)
   - คําขอกูเงินสามัญชนิดไมเกินทุนเรือนหุน (สอ.64-206) (สีชมพู)
   - หนังสือสัญญาเงินกูสามัญ (สอ.63-203)
   - หนังสือยินยอมใหหักเงินชําระหนี้หรือภาระผูกพันแกสหกรณออมทรัพยการสื่อสารแหงประเทศไทย จํากัด
   - หนังสือสัญญาคํ้าประกันเงินกูสามัญ (สอ.64-201) (สีเขียว)


