ขั้นตอนการจัดทาเอกสารสาหรับบัญชีเงินฝากทวีสุขที่ครบกาหนด
จาก สถานการณ์ การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) และมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ
และ ธ.ก.ส. เพื่อลดการระบาดของ COVID 19 โดย ธ.ก.ส. มีมาตรการคัดกรองบุคคลภายนอกในการเข้า
อาคารสานักงานอย่างเข้มงวด และมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ( social distancing)
สอ.ธกส. จึงขอความร่วมมือสมาชิกที่มีบัญชีเงินฝากทวีสุข (48เดือน) ซึ่งจะครบกาหนดในวันที่
20 เมษายน 2563 จัดทาเอกสารส่งไปรษณีย์ ถึง สอ.ธกส. โดยมีขั้นตอน ดังนี้
เงินฝากครบกาหนด
(สมาชิกปิ ดบัญชี โดยแจ้ งโอนเข้ าบัญชี ธ.ก.ส.)
1. ส่งสมุดบัญชีเงินฝากที่ครบกาหนด
2. ใบถอนเงินฝาก (ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3)
ใบถอนเงินฝากไม่ ต้องลงวันที่ และจานวนเงิน โดยลง
ลายมือชื่อในสดมภ์ ผูม้ ีอานาจถอนเงินตามที่ได้ให้
ตัวอย่างลายมือชื่อไว้ ทั้ง 2 สดมภ์ และกรอกเลขที่บญั ชี
ชื่อบัญชีของ ธ.ก.ส.ที่จะให้โอนเงิน
3. สาเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสาเนาบัตร
4. สอ.ธกส.จะดาเนินการถอนเงินฝากเพื่อโอนเข้าบัญชี
ของสมาชิกภายใน 3 วันทาการ ค่าธรรมเนียมในการ
โอนรายการละ 10 บาท สมาชิกเป็ นผูร้ ับภาระ

เงินฝากครบกาหนด
(สมาชิ กปิ ดบัญชี โดยเปิ ดบัญชี เงินฝากอทพ.สุ ขทวี)
1. ส่งสมุดบัญชีเงินฝากที่ครบกาหนด
2. ใบถอนเงินฝาก (ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3)
ใบถอนเงินฝากไม่ ต้องลงวันที่ และจานวนเงิน
โดยลงลายมือชื่อในสดมภ์ ผูม้ ีอานาจถอนเงิน
ตามที่ได้ให้ตวั อย่างลายมือชื่อไว้ ทั้ง 2 สดมภ์
3. สาเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสาเนาบัตร
4. จัดทาคาขอเปิ ดบัญชี (ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2) พร้อม
บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ (ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5)
และแนบเอกสารสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผูเ้ ปิ ดบัญชีและผูม้ ีอานาจถอน พร้อมรับรอง
สาเนา
5. กรณี ที่เงื่อนไขการถอนเงินฝากเป็ นคนใดคนหนึ่ง
ให้ผมู ้ ีอานาจถอนจัดทาข้อมูลที่จาเป็ นต้อง
สอบถามเพื่อการรู ้จกั ลูกค้า (KYC) ตามสิ่ งที่ส่งมา
ด้วย 6
6. จัดทาใบส่งเงินฝาก (ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 4)
7. เมื่อ สอ.ธกส.ดาเนินการปิ ดบัญชีที่ครบกาหนด
และเปิ ดบัญชีใหม่เรี ยบร้อยจะดาเนินการจัดส่ง
สมุดคู่ฝากให้สมาชิกต่อไป

หมายเหตุ การอ้างอิงเอกสารตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย อ้างอิงจากเอกสารชุดที่ สอ.ธกส. ได้ส่งให้สมาชิกล่วงหน้าแล้ว
สมาชิกสามารถดาเนินการปิ ดบัญชีได้ ตั้งแต่ วนั ที่ 21 เมษายน 2563 เป็ นต้นไป
(ติดต่อ สอ.ธกส.ได้ที่เบอร์ 02-5586100 ต่อ 8263 , 8986 มือถือ 090-3014341)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3

ตัวอย่างถอนปิ ดบัญชีเพื่อเปิ ดบัญชีเงินฝากกับ สอ.ธกส.

ใบถอนเงินฝาก

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ การเกษตร จากัด

ปิ ดบัญชีเป็ น TR
ออมทรัพย์ปกติ
ออมทรัพย์วยั ยิม้

เกษียณเกษมสุข
เกษียณมัน่ คง

ขอถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเลขที่ 9 2
ชื่ อบัญชี

ออมทรัพย์พิเศษ
เกษียณทวีสุข

0 1

นายสหกรณ์ รักงาน

จานวนเงิน (บาท)

เงินออมเพื่อความมัน่ คง...เดือน
Step Up

00 0 00

0

วันที่…………………………………..………
(ตัวอักษร)

*

ลายมือชื่ อ

เจ้ าหน้ าทีก่ ารเงิน

ผู้มอี านาจถอนเงินตามทีไ่ ด้ ให้ ตวั อย่ างลายมือชื่ อไว้
1.

โดยข้าพเจ้าขอให้ สอ.ธกส. โอนเงินจานวนดังกล่าว ดังนี้
โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่

2.

ของ ธ.ก.ส.ชื่อบัญชี ................................................................... สาขา.........................................
48
อน เป็ นจานวนเงิน 500,000 บาท
 เพื่อเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขทวี....................เดื

ผูอ้ นุมตั ิ

ส่วนที่เหลือโอนเข้าบัญชี ธ.ก.ส. เลขที่ 010001008888
ชื่อบัญชี นายสหกรณ์ รักงาน สาขา ชลบุรี
3.
4.

ฝากเข้าเกษียณเกษมสุข รหัส 20...............................................
................................................................................................
และให้ถือว่าข้าพเจ้าได้รับเงินไปครบถ้วนและถูกต้องแล้ว
*

ลายมือชื่ อ

ผู้มีอานาจถอนเงินตามทีไ่ ด้ ให้ ตวั อย่างลายมือชื่ อไว้

หมายเหตุ : *1. ลงลายมื่อชื่ อในช่ องผู้มีอานาจถอนเงินตามทีไ่ ด้ ให้ ตัวอย่ างลายมือชื่ อไว้ 2 ช่ อง
2. กรณีปิดบัญชีไม่ ต้องกรอกจานวนเงิน
3. แนบสาเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสาเนา
4. กรณี ปิดบัญชีให้ส่งสมุดเงินฝากเล่มที่ขอปิ ด

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3

ตัวอย่างถอนปิ ดบัญชี แล้วโอนเข้ าบัญชี ธ.ก.ส.

ใบถอนเงินฝาก

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ การเกษตร จากัด

ปิ ดบัญชีเป็ น TR
ออมทรัพย์ปกติ
ออมทรัพย์วยั ยิม้

เกษียณเกษมสุข
เกษียณมัน่ คง

ขอถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเลขที่
ชื่ อบัญชี

ออมทรัพย์พิเศษ
เกษียณทวีสุข

9 2

0 1

นายสหกรณ์ รักงาน

จานวนเงิน
(บาท)

เงินออมเพื่อความมัน่ คง......เดือน
Step Up

00 0 00

0

วันที่…………………………………..………
(ตัวอักษร)

*

เจ้ าหน้ าทีก่ ารเงิน

ลายมือชื่ อ
ผู้มีอานาจถอนเงินตามทีไ่ ด้ ให้ ตวั อย่างลายมือชื่ อไว้

1.
2.
3.
4.

โดยข้าพเจ้าขอให้ สอ.ธกส. โอนเงินจานวนดังกล่าว ดังนี้
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 0 1 0

0 0 0 0 0 8 8 8 8 ผูอ้ นุมตั ิ

นายสหกรณ์ รักงาน
ของ ธ.ก.ส.ชื่อบัญชี ..........................................................
สาขา ...........................................
ชลบุรี
เพื่อเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขทวี....................เดือน
ฝากเข้าเกษียณเกษมสุข รหัส 20...............................................
................................................................................................
และให้ถือว่าข้าพเจ้าได้รับเงินไปครบถ้วนและถูกต้องแล้ว
*

ลายมือชื่ อ

ผู้มอี านาจถอนเงินตามทีไ่ ด้ ให้ ตวั อย่างลายมือชื่ อไว้

หมายเหตุ : *1. ลงลายมื่อชื่ อในช่ องผู้มีอานาจถอนเงินตามทีไ่ ด้ ให้ ตัวอย่ างลายมือชื่ อไว้ 2 ช่ อง
2. กรณีปิดบัญชีไม่ ต้องกรอกจานวนเงิน
3. แนบสาเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสาเนา
4. กรณี ปิดบัญชีให้ส่งสมุดเงินฝากเล่มที่ขอปิ ด
/ พิมพ์ : วันทนา/ตรวจ

