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ที่
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เรื่ อง

ขอเชิญฝากเงินประเภทเงินฝากออมทรัพย์วยั ยิม้

เรี ยน

สมาชิก สอ.ธกส.

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

30 มีนาคม 2560

1. ขั้นตอนสําหรับเงินฝากวัยยิม้

2. หนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์วยั ยิม้
3. ใบถอนเงินฝาก
4. ใบส่งเงินฝาก
5. บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด( สอ.ธกส) ขอเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝาก
ออมทรัพย์วยั ยิม้ เพื่อส่งเสริ มให้สมาชิกมีเงินออมก่อนเกษียณอายุการทํางาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
เงื่อนไขการรับเงินฝากออมทรัพย์วยั ยิม้
1. ผูม้ ีสิทธิเปิ ดบัญชีเงินฝาก
- เป็ นสมาชิก สอ.ธกส. อายุ 50 ปี ขึ้นไป เปิ ดได้คนละ 1 บัญชี
2. หากมีบญั ชีเงินฝากเกษียณเกษมสุขไม่สามารถเปิ ดได้
3. การฝาก
- เปิ ดบัญชีข้ นั ตํ่า 5,000 บาท ฝากครั้งต่อไปจํานวนเงิน 1,000 บาทขึ้นไป ฝากได้ทุกวัน
4. อัตราดอกเบี้ยปั จจุบนั อัตราร้อยละ 2.50 (ไม่เสี ยภาษี)
5. การจ่ายดอกเบี้ย
- ดอกเบี้ยทบต้น
- จ่ายดอกเบี้ยรายเดือนทุกวันที่ 20 ของเดือน ยกเว้นเดือน ธันวาคม จะจ่ายดอกเบี้ยในวันที่ 31 ธันวาคม
- กรณี โอนดอกเบี้ยเข้าบัญชี ธ.ก.ส.โอนภายใน 5 วันทําการหลังวันเข้าดอกเบี้ย และสมาชิกเสี ยค่าธรรมเนียมโอนเงินครั้งละ 10 บาท
6. การถอน
- จํานวนเงินที่ถอน 1,000 บาทขึ้นไป คงเหลือในบัญชีข้ นั ตํ่า 1,000 บาท
- ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง หากเดือนใดมีการถอนมากกว่าหนึ่งครั้งต้องเสี ยค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของยอดที่ถอน แต่ตอ้ งไม่ต่าํ กว่า
500 บาท
จึงขอเชิญท่านสมาชิกเปิ ดบัญชีดงั กล่าว หากมีขอ้ สงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ที่หมายเลยโทรศัพท์ 02-5586100 ต่อ
8263,8986 , มือถือ 090-3014341 แฟกซ์หมายเลข 02-5795533 , 02-5793311 หรื อLine ID : baaccoop2
สอ.ธกส.หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะได้รับใช้ท่านและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายมนตรี สังวราภรณ์)
ผูจ้ ดั การ
สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด
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ขั้นตอนสําหรับเงินฝากวัยยิม้
ขั้นตอนขอเปิ ดเงินฝากออมทรัพย์ วยั ยิม้

กรณีถอนเงินฝากวัยยิม้

วงเงินไม่ เกิน 300,000 บาท
ในกรณี สมาชิกอยูต่ ่างจังหวัดและต้องการเปิ ดบัญชี กบั
สหกรณ์(สมาชิกต้องมีบญั ชีเงินฝากออมทรัพย์กบั ธกส.) ให้ 1.ส่งใบถอนเงินฝากทางโทรสาร(แฟ็ กซ์)/Line ตามแบบพิมพ์ที่ทาง
สอ.ธกส. กําหนดสามารถดาวน์โหลดแบบพิมพ์ใบถอนเงินฝากและ
ดําเนินการดังนี้
แบบพิมพ์อื่น ๆ ด้านเงินฝากได้ที่ website www.coopbaac.com
- ส่ งแฟ็ กซ์/Line/จดหมาย โดยมีเอกสารต่อไปนี้ มาที่
2. สําเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
สอ.ธกส.
โดย สมาชิกสามารถแฟกซ์/Line แบบพิมพ์มาที่ สอ.ธกส. ได้
1. หนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก
ในช่วงเวลาก่อนเที่ยงของวันทําการและเงินจะโอนให้สมาชิ กในเช้า
2. ใบส่ งเงินฝาก(สาขา)ตามแบบพิมพ์ของสหกรณ์
วันทําการถัดไป
วงเงินเกิน 300,000 บาท
3. สําเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
1.ส่ งใบถอนเงินฝากทางไปรษณี ย ์ ตามแบบพิมพ์ที่ทาง สอ.ธกส.
4. บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ
กําหนดสามารถดาวน์โหลดแบบพิมพ์ใบถอนเงินฝากและแบบพิมพ์
เมื่อสหกรณ์ได้รับเอกสารข้างต้น สหกรณ์จะส่ งคําขอ อื่น ๆ ด้านเงินฝากได้ที่ website www.coopbaac.com
ไปหักเงินของสมาชิกจากบัญชีของ ธกส. ตามใบส่ งเงินฝาก 2. สมุดบัญชีเงินฝาก
ที่สมาชิกแจ้งไว้เมื่อได้หกั เงินมาแล้ว สหกรณ์จะดําเนินการ 3. สําเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
โดย สมาชิกส่งใบถอนเงินฝากพร้อมสมุดบัญชี เงินฝากและสําเนา
เปิ ดบัญชีให้สมาชิก
บัตรประชาชน มาทางไปรษณี ย ์
ให้สมาชิกจัดส่ งเอกสารที่แฟ็ กซ์มาข้างต้นให้สหกรณ์
เมื่อดําเนิ นการโอนเงินแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่ งสมุดเงินฝากคืนสมาชิ ก
ทางไปรษณี ยเ์ มื่อสหกรณ์ได้รับเอกสารแล้ว สหกรณ์จะ
ภายใน 7 วันนับแต่วนั ถอนโดยส่งไปรษณี ยแ์ บบลงทะเบียนตอบรับ
จัดส่ งสมุดเงินฝากคืนสมาชิก

ขอเชิ ญชวนสมาชิกสามารถดําเนินการเปิ ดบัญชีได้ ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
(ติดต่อ สอ.ธกส.ได้ที่เบอร์ 02-5586100 ต่อ 8263 , 8986 มือถือ 090-3014341)
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จํากัด
หนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก
 ออมทรัพย์พิเศษ
 ออมทรัพย์วยั ยิม้
 ออมทรัพย์เกษียณเกษมสุ ข

วันที่...............................................................

ถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด
ข้าพเจ้า...................................................................................เลขทะเบียนสมาชิก................................อายุ................................ปี
ที่อยู.่ ...............................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์...................................................อาชีพ.............................................................ตําแหน่ง...................................................................
สํานักงานของผูฝ้ าก........................................................................................เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี 
เอกสารแสดงตัวผูฝ้ าก.............................................................................................เลขที่----
ขอเปิ ดบัญชีเงินฝากในชื่อ................................................................................................................................................................................
ผูม้ ีอาํ นาจถอนเงิน...........................................................................................................................................................................................
ข้อกําหนด........................................................................................................................................................................................................
มีบญั ชีอื่นในสหกรณ์ฯนี้ดว้ ยคือ......................................................................................................................................................................
พร้อมกับหนังสื อนี้ได้มอบบัตรตัวอย่างลายมือชื่อของผูม้ ีอาํ นาจถอนเงินให้ไว้แก่สหกรณ์ฯ หนึ่งฉบับ
สําหรับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ / ออมทรัพย์วยั ยิม้ / เกษียณเกษมสุข ขอให้สหกรณ์ฯ
 ทบต้ น / โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 ธ.ก.ส บัญชีเลขที่ -- ชื่อบัญชี...........................................................สาขา ..........................
 สอ.ธกส. บัญชีเลขที่ --- ชื่อบัญชี.......................................................................................................
หากผูฝ้ ากมีความประสงค์ถอนเงินฝากครั้งที่สองของเดือน ผูฝ้ ากยินยอมชําระค่าธรรมเนียมการถอนในอัตราตามระเบียบของ
สหกรณ์ ฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 1 ขั้นตํ่า 500 บาท
กรณี ผฝู ้ ากมีความประสงค์ให้โอนเงินฝากไปเข้าบัญชีที่ ธ.ก.ส. สาขาตามที่ผฝู ้ ากแจ้ง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหากมีผฝู ้ ากเป็ นผูร้ ับภาระ
ผูฝ้ ากได้รับทราบระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินของสหกรณ์ฯแล้ว ตกลงยินยอมเข้าผูกพันและปฏิบตั ิตามระเบียบของสหกรณ์ฯ
ซึ่งใช้อยูใ่ นปัจจุบนั และตามมติของคณะกรรมการดําเนินการในเรื่ องการถอนเงินฝาก ไม่ตอ้ งใช้สมุดคู่ฝากแต่ให้ใช้ใบถอนเงินทางแฟกซ์
และรายการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของท่านเป็ นเอกสารประกอบแทน สหกรณ์ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเมื่อใดก็ได้
การขอรับสมุดเงินฝาก
 ด้วยตนเอง  ส่ งไปรษณี ยต์ ามที่อยูส่ าขา
 ส่ งไปรษณี ยต์ ามที่อยูบ่ า้ น
การสอบทานยอดเงินฝาก
 ประสงค์  ไม่ประสงค์

................................................................ลายมือชื่อผูข้ อเปิ ดบัญชี
( ……………………………………….. )
ตําแหน่ง ………………………………………………

สําหรับเจ้าหน้าที่ สอ.ธกส.
เปิ ดบัญชีดว้ ยเงินสด...................................................บาท บัญชีเลขที่.................................................................................
เงินโอน /เช็ค /ใบถอน................................................บาท วันที่........................................................................................
แหล่งที่มาของรายได้/เงินฝาก  เงินออม
.......................................
..........................................
 ธุรกิจส่ วนตัว/ค้าขาย

 อื่นๆ...............................

การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขและข้ อกําหนดต่ างๆ
ในบัญชีนจี้ ะกระทําได้ ต่อเมื่อผู้มอี าํ นาจถอนเงินยินยอมเท่ านั้น

ผูต้ อ้ นรับ

ผูอ้ นุมตั ิ

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3

ใบถอนเงินฝาก

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ การเกษตร จํากัด

ออมทรัพย์ปกติ
ออมทรัพย์วยั ยิม้

เกษียณเกษมสุ ข
เกษียณมัน่ คง

ออมทรัพย์พิเศษ
เกษียณทวีสุข

เงินออมเพื่อความมัน่ คง................เดือน
………………………….…………….

ขอถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเลขที่
ชื่ อบัญชี

วันที่…………………………………..………

จํานวนเงิน (บาท)

(ตัวอักษร)
เจ้ าหน้ าที่การเงิน

*
ผู้มีอาํ นาจถอนเงินตามที่ได้ ให้ ตัวอย่ างลายมือชื่ อไว้
โดยข้าพเจ้าขอให้ สอ.ธกส. โอนเงินจํานวนดังกล่าว ดังนี้
1.

โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่

ของ ธ.ก.ส.ชื่ อบัญชี ............................................................................................ สาขา ...........................................
2.
3.

เพื่อเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุ ขทวี....................เดือน
...................................................................................................

และให้ถือว่าข้าพเจ้าได้รับเงินไปครบถ้วนและถูกต้องแล้ว

*

ผู้มีอาํ นาจถอนเงินตามที่ได้ ให้ ตัวอย่ างลายมือชื่ อไว้

หมายเหตุ : *1. ลงลายมื่อชื่ อในช่ องผู้มีอาํ นาจถอนเงินตามทีไ่ ด้ ให้ ตัวอย่ างลายมือชื่ อไว้ 2 ช่ อง
2. กรณีปิดบัญชี ไม่ ต้องกรอกจํานวนเงิน
3. แนบสําเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสําเนา
4. กรณี ปิดบัญชีให้ส่งสมุดเงินฝากเล่มที่ขอปิ ด

ผู้อนุมตั ิ
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ใบส่ งเงินฝาก
ออมทรัพย์ปกติ
ออม ออมทรัพย์พิเศษ

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ การเกษตร จํากัด
เกษียณเกษมสุ ข
ออมทรัพย์วยั ยิม้

อทพ.สุ ขทวี...............เดือน

ขอส่ งเงินเข้ าบัญชีเงินฝากเลขที่
ชื่ อบัญชี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีสุข

วันที…
่ ………………………………………..………

.........................................................................................................................

จํานวนเงิน (บาท)

(ตัวอักษร)
เจ้ าหน้ าที่การเงิน

ข้าพเจ้ายินยอมให้ สอ.ธกส. หักเงินจํานวนดังกล่าวข้างต้น จากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้า
เลขที่บญั ชี
ชื่อบัญชี ..................................................................................สาขา ..................................................
เพื่อโอนให้แก่ สอ.ธกส.

ผู้ส่งเงินฝาก………………………………………….

ผู้อนุมัติ
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด
บัตรตัวอย่ างลายมือชื่ อ

วันที่

ชื่ อบัญชี...........................................................................บัญชีเงินฝากเลขที่.....................................................
ตัวอย่ างลายมือชื่ อ

1.............................................................................................................................................
2............................................................................................................................................
3............................................................................................................................................
4....................................................................................................................................................

เงื่อนไขการถอนเงิน...........................................................................................................................................
ผู้อนุมตั .ิ .........................................

