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เรื่ อง

ขอเชิญฝากเงินประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขทวี

เรี ยน

สมาชิก/สมาชิกสมทบ

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

31 มีนาคม 2560

1. ขั้นตอนสําหรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขทวี

2. หนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขทวี
3. ใบถอนเงินฝาก
4. ใบส่งเงินฝาก
5. บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด( สอ.ธกส) ขอเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากออม
ทรัพย์พิเศษสุขทวี 36 เดือน 48 เดือน เพื่อส่งเสริ มให้สมาชิกมีเงินออม โดยมีรายละเอียดดังนี้
เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษสุขทวี
1. เป็ นเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ
2. ระยะเวลาฝาก 36 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.35 ไม่เสี ยภาษี (เมื่อเทียบกับเงินฝากประจําของธนาคารพาณิ ชย์จะอยูท่ ี่ร้อยละ 3.94
ต่อปี ) โดยต้องคงยอดเงินฝากจนครบกําหนดระยะเวลา
3. ระยะเวลาฝาก 48 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ไม่เสี ยภาษี (เมื่อเทียบกับเงินฝากประจําของธนาคารพาณิ ชย์จะอยูท่ ี่ร้อยละ 4.12
ต่อปี ) โดยต้องคงยอดเงินฝากจนครบกําหนดระยะเวลา
4. คุณสมบัติของผูเ้ ปิ ดบัญชี คือสมาชิก / สมาชิกสมทบ
5. ขั้นตํ่า 100,000 บาท ฝากได้ยอดเดียวในวันเปิ ดบัญชี โดยต้องคงยอดเงินฝากจนครบกําหนดระยะเวลา หากต้องการฝากเพิ่มต้องเปิ ด
บัญชีใหม่
6. ดอกเบี้ยเงินฝากให้โอนเข้าบัญชีเงินฝากอื่นของสมาชิก จ่ายดอกเบี้ยเป็ นรายเดือน ทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน ยกเว้นในเดือนธันวาคม
จ่ายดอกเบี้ยวันที่ 31
* กรณี โอนดอกเบี้ยเข้าบัญชี ธ.ก.ส.โอนภายใน 5 วันทําการหลังวันเข้าดอกเบี้ย และสมาชิกเสี ยค่าโอนครั้งละ 10 บาท
7. หากถอนก่อนครบกําหนดระยะเวลา สหกรณ์จะเรี ยกคืนดอกเบี้ยสําหรับจํานวนเงินที่ถอนและจ่ายดอกเบี้ยเป็ นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์ โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ สอ.ธกส.รับฝาก
8. ในกรณี เงินฝากครบกําหนด หากสมาชิกไม่ถอนเงินฝาก เงินฝากดังกล่าวจะฝากต่อโดยอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขและระยะเวลาเดิม
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

ขั้นตอนขอเปิ ดเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุ ขทวี
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ขั้นตอนขอเปิ ดเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษสุ ขทวี
ในกรณี สมาชิกอยูต่ ่างจังหวัดและต้องการเปิ ดบัญชี กบั สหกรณ์(สมาชิกต้องมีบญั ชีเงินฝากออมทรัพย์กบั ธกส.) ให้
ดําเนินการดังนี้
- ส่ งแฟ็ กซ์/Line/จดหมาย โดยมีเอกสารต่อไปนี้ มาที่ สอ.ธกส.
1. หนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก
2. ใบส่ งเงินฝาก(สาขา)ตามแบบพิมพ์ของสหกรณ์
3. สําเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
4. บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ
เมื่อสหกรณ์ได้รับเอกสารข้างต้น สหกรณ์จะส่ งคําขอไปหักเงินของสมาชิกจากบัญชีของ ธกส. ตามใบส่ งเงินฝากที่
สมาชิกแจ้งไว้เมื่อได้หกั เงินมาแล้ว สหกรณ์จะดําเนิ นการเปิ ดบัญชีให้สมาชิก
ให้สมาชิกจัดส่ งเอกสารตัวจริ งข้างต้นให้สหกรณ์ทางไปรษณี ยเ์ มื่อสหกรณ์ได้รับเอกสารแล้ว สหกรณ์จะจัดส่ งสมุด
เงินฝากให้แก่สมาชิก

สมาชิกสามารถดําเนินการเปิ ดบัญชีได้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560
(ติดต่อ สอ.ธกส.ได้ที่เบอร์ 02-5586100 ต่อ 8263 , 8986 มือถือ 090-3014341)
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด
หนังสื อขอเปิ ดบัญชี เงินฝาก
ออมทรัพย์ พเิ ศษสุ ขทวี ............. เดือน

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

ถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด
ข้าพเจ้า..................................................................................เลขทะเบียนสมาชิก.......................................อายุ..............................ปี
ที่อยู่ ...................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์......................................................อาชีพ..........................................................ตําแหน่ง ...................................................................
สํานักงานของผูฝ้ าก...............................................................................................เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี 
เอกสารแสดงตัวผูฝ้ าก
 บัตรประชาชน  ใบขับขี่ เลขที่..............................................................................................................
ขอเปิ ดบัญชีเงินฝากในชื่อ.................................................................................................................................................................................
ผูม้ ีอาํ นาจถอนเงิน.............................................................................................................................................................................................
ข้อกําหนด.........................................................................................................................................................................................................
มีบญั ชีอื่นในสหกรณ์ฯ นี้ดว้ ยคือ.......................................................................................................................................................................
พร้อมกับหนังสื อนี้ได้มอบบัตรตัวอย่างลายมือชื่อของผูม้ ีอาํ นาจถอนเงินให้ไว้แก่สหกรณ์ฯ หนึ่งฉบับ
สําหรับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขทวีขอให้สหกรณ์ฯโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 ธ.ก.ส บัญชีเลขที่ -- ชื่อบัญชี........................................................................................
สาขา ...........................................................................................
 สอ.ธกส. บัญชีเลขที่ --- ชื่อบัญชี..............................................................................................
กรณี ผฝู ้ ากมีความประสงค์ให้โอนเงินฝากไปเข้าบัญชีที่ ธ.ก.ส. สาขาตามที่ผฝู ้ ากแจ้ง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหากมีผฝู ้ ากเป็ นผูร้ ับภาระ
ผูฝ้ ากได้รับทราบระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินของสหกรณ์ฯแล้ว ตกลงยินยอมเข้าผูกพันและปฏิบตั ิตามระเบียบของสหกรณ์ฯ ซึ่ ง
ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั และตามมติของคณะกรรมการดําเนิ นการในเรื่ องการถอนเงินฝาก ไม่ตอ้ งใช้สมุดคู่ฝากแต่ให้ใช้ใบถอนเงินทางแฟกซ์และ
รายการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของท่านเป็ นเอกสารประกอบแทน สหกรณ์ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเมื่อใดก็ได้
การขอรับสมุดเงินฝาก
 ด้วยตนเอง  ส่ งไปรษณี ยต์ ามที่อยูบ่ า้ น
 ส่ งไปรษณี ยต์ ามที่อยูส่ าขา
การสอบทานยอดเงินฝาก
 ประสงค์  ไม่ประสงค์

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

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

การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขและข้ อกําหนดต่ างๆ
ในบัญชีนจี้ ะกระทําได้ ต่อเมื่อผู้มอี าํ นาจถอนเงินยินยอมเท่ านั้น

.......................................
ผูต้ อ้ นรับ

..........................................
ผูอ้ นุมตั ิ
มีต่อด้านหลัง(พิมพ์ให้อยูใ่ บเดียวกัน)

1/2

2/2

เงื่อนไขการรับฝากเงินฝากออมทรัพย์ พิเศษสุ ขทวี
1. ผูม้ ีสิทธิ เปิ ดบัญชี คือ สมาชิกและสมาชิกสมทบ
2. เปิ ดบัญชีเงินฝากขั้นตํ่า 100,000 บาท ไม่จาํ กัดวงเงินฝากสู งสุ ด
3. มีการฝากต่อเนื่องในแต่ละคราวไม่นอ้ ยกว่า .......... เดือน จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุ ขทวี
ตามประกาศของสหกรณ์ หากถอนก่อนทําให้การฝากไม่ต่อเนื่อง สหกรณ์จะปรับอัตราดอกเบี้ยสําหรับ
จํานวนเงินที่ถอนเป็ นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่สหกรณ์รับเงินฝากและต้องคืนส่ วน
ต่างของดอกเบี้ยจากต้นเงินที่ถอนจนครบถ้วน และเพื่อประโยชน์ในการฝากเงินและบริ หารจัดการให้ถือ
ยอดเงินคงค้างในแต่ละคราวมีผลเป็ นการฝากต่อเนื่องไม่นอ้ ยกว่า ......... เดือนของการฝากเงินทุกๆครั้ง
4. จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน โดยสมาชิ กแจ้งความจํานงค์ในการโอนดอกเบี้ ยเข้าบัญชี เงิ นฝากสหกรณ์ หรื อ ธ.ก.ส.
โดยสหกรณ์จะเข้าดอกเบี้ยทุกวันที่ 20 ของเดือน ยกเว้นในเดือนธันวาคม ให้คิดดอกเบี้ยถึง วันที่ 31 ธันวาคม
5. การถอนเงิ นฝากให้ถอนได้เดื อนละหนึ่ งครั้ง โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนี ยม หากเดื อนใดมีการถอนมากกว่า
หนึ่ งครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนี ยมการถอนครั้งที่ สองและครั้งต่อไปในอัตราร้อยละ 1 ของจํานวนเงิ นที่
ถอนแต่ตอ้ งไม่ต่าํ กว่า 500 บาท

ลงชื่อ...........................................................ผูข้ อเปิ ดบัญชี
(…………………………………………..)

ลงชื่อ...........................................................ผูม้ ีอาํ นาจถอนเงินตามข้อกําหนด
(………………………………………..)

ลงชื่อ...........................................................ผูม้ ีอาํ นาจถอนเงินตามข้อกําหนด
(………………………………………..)

ลงชื่อ...........................................................ผูม้ ีอาํ นาจถอนเงินตามข้อกําหนด
(………………………………………..)
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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 .ิ .........................................

