
ที่ บล.115/2564  ธนาคารออมสิน 
                                                                                   470  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
                                                                                   เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

                                         15 กันยายน 2564 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคารออมสิน 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  เอกสารประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคารออมสิน จ านวน 1 ฉบับ 

 ตามที่ ธนาคารออมสินได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคาร ส าหรับ
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณอายุราชการ ในปี 2564 โดยสามารถเลือกใช้บริการสินเชื่อได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพ ซ่ึงมีรายละเอียดกิจกรรมฯ ดังนี้ 

 1. สินเชื่อสวัสดิการส าหรับข้าราชการบ านาญและลูกจ้างประจ า โดยใช้บ าเหน็จตกทอด
เป็นหลักประกัน ส าหรับลูกค้าข้าราชการบ านาญและลูกจ้างประจ าที่มีหนังสือรับรองสิทธิบ าเหน็จตกทอด
ออกโดยกรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังจังหวัด อัตราดอกเบี ้ย คงที่ 4.00% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา 
ส าหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน ถึง 30 ธันวาคม 2564 จะได้รับของสมนาคุณ 
 - ลูกค้า 400 ท่านแรก ที่มวีงเงินกู้ 1 แสนบาท ไม่ถึง 5 แสนบาท ได้รับ กระเป๋า GSB 1 ใบ 
 - ลูกค้า 1,000 ท่านแรก ที่มีวงเงินกู้ 5 แสนบาทข้ึนไป ได้รับ ร่มไม้เท้า 1 คัน 

 2. สินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage: RM) ส าหรับลูกค้าที่มีอายุตั้งแต่ 
60 ปีขึ้นไป มีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารชุดที่ปลอดภาระหนี้ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพรายเดือน 
และได้รับการอนุมัติตั้งแต่ วันนี้จนถึง 20 ธันวาคม 2564 อัตราดอกเบี้ย MRR – 1.00% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา 
(MRR เท่ากับ 6.245% ต่อปี ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564) ส าหรับลูกค้า 200 ท่านแรก ได้รับ ร่มไม้เท้า 1 คัน 

 3. สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ ส าหรับลูกค้าที่มีสมุดเงินฝากออมสิน หรือสลากออมสินพิเศษมูลค่า 
10,000 บาทข้ึนไป วงเงินกู้สูงสุด 95% ของมูลค่าเงินฝากคงเหลือหรือสลากออมสินพิเศษ อัตราดอกเบี้ยเป็นไป
ตามประกาศของธนาคาร (ขึ้นอยู่กับประเภทเงินฝากหรืองวดสลากออมสินที่น ามาเป็นหลักประกัน) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
อเนกประสงค ์ 

 ในการนี้ ธนาคารออมสินจึงขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อของ
ธนาคารออมสินดังกล่าวฯ ข้างต้น ให้แกข่้าราชการและลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณอายุราชการ ในปี 2564 ภายใน
หน่วยงานได้รับทราบโดยทั่วกัน ส าหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ Call Center 1115 หรือ 
ธนาคารออมสินทุกสาขาท่ัวประเทศ 

        ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                                   (นางสาวนพวรรณ รัตนเวคิน) 
         ผู้ชว่ยผู้อ านวยการธนาคารออมสิน 

            สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล 

ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อลูกค้าบุคคล 
ส่วนพัฒนาธุรกิจสินเชื่อลูกค้าบุคคล 
โทร. 0 2299 8000 ต่อ 999273 หรือ 020818 
E-mail: Unit.DPaSBD1@gsb.or.th 





รายละเอียดเพ�่มเติม
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