เปิ ดรับฝาก
1 ต ุลาคม 2561
เป็ นต้นไป
ค ุณสมบัติ
สําหรับสมาชิกผูท้ ี่เกษียณอายุ หรือ
เกษียณก่อนกําหนด
การฝากเงิน
สามารถเปิ ดได้คนละ 1 บัญชี เปิดบัญชี
ขัน้ ตํ่ า 5,000 บาท ฝากถอนครั้งต่อไปขัน้ ตํา่
1,000 บาท วงเงินฝากสะสมไม่เกิน 5 ล้านบาท

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
1. คําขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก
2. สําเนาบัตรประชาชนผูข้ อเปิ ดบัญชีเงิน
ฝาก และผูม้ ีอาํ นาจถอนเงินฝาก
3. บัตรลายมือชื่อผูม้ ีอาํ นาจถอนเงินฝาก
4. ใบส่งเงินฝาก (สาขา) กง.01.1
5. เอกสารแนบเพื่อรูจ้ กั ตัวตนลูกค้า
(KYC) กรณีเงือ่ นไขการถอนเงินฝาก
เป็ นคนใดคนหนึง่ มีอาํ นาจในการถอน
เงินฝาก**ผูท้ าํ คือผูม้ ีอาํ นาจถอนที่
ไม่ใช่ผเู้ ปิ ดบัญชี**

** ในกรณี เงินฝากคงเหลือตํ่ากว่า 1,000 บาท
สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้ **

การจ่ายดอกเบี้ย (ไม่ทบต้น)
จ่ายดอกเบี้ยรายเดือนทุกวันที่ 20 ของ
เดือน ยกเว้นเดือน ธ.ค. จะจ่ายดอกเบี้ยในวันที่
31 ธ.ค.
ดอกเบี้ยโอนเข้าบัญชี สอ.ธกส.
 ดอกเบี้ยโอนเข้าบัญชี ธ.ก.ส. โดย
โอนภายใน 5 วันทําการหลังวันเข้าดอกเบี้ย(ไม่
เสียภาษี) ซึ่งสมาชิกจะเสียค่าใช้จ่ายในการโอน
เงินครัง้ ละ 10 บาท
การถอนเงิน
ถอนเงินฝากได้เดือนละ 1 ครัง้ หากถอน
เกินกว่า 1 ครั้ง/เดือน จะถูกเก็บค่าธรรมเนียม
ร้อ ยละ 1.00 ของยอดเงิน ที่ ถ อน ขั้น ตํา่ 500
บาท
สมาชิก สามารถถอนเงิน ได้ด ว้ ยตนเอง
หรือ ถอนโดยไม่มีสมุดเงินฝาก เพื่อให้สอ.ธกส.
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากสมาชิก ที่ธ.ก.ส.สาขาใน
วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท โดยใช้ใบถอนเงิน
ฝากตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์กาํ หนด (กง.02.1)
และสําเนาบั ต รประชาชนส่ ง Fax หรื อ ส่ง Line
มาที่ สอ.ธกส.
ในกรณี ที่ตอ้ งการถอนเงินฝากในวงเงิน
ที่ เกิ น กว่ า 300,000 บาท สมาชิ ก ต้อ งส่ ง ใบ
ถอนเงินฝาก (กง.02.1) , สําเนาบัตรประชาชน
และสมุดเงินฝากมาทางไปรษณีย์ เท่านัน้
ติดต่อสอบถาม/ดูรายละเอียด
www.baaccoop.com
โทร. 090-3014341 / Line ID : @bcoop
โทร. 02-5586100 ต่อ 8263, 8986

กง.06.8

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จํากัด
หนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝากเกษียณเกษมสุ ข

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

ถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด
ข้าพเจ้า...................................................................................เลขทะเบียนสมาชิก................................อายุ................................ปี
ที่อยู.่ ...............................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์........................................อาชีพ..............................................ตําแหน่ง...................................วัน/เดือน/ปี เกิด................................
สํานักงานของผูฝ้ าก........................................................................................เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี ..........................................................
เอกสารแสดงตัวผูฝ้ าก  บัตรประชาชน  บัตรพนักงาน  ใบขับขี่
เลขที่................................................................................
ขอเปิ ดบัญชีเงินฝากในชื่อ................................................................................................................................................................................
ผูม้ ีอาํ นาจถอนเงิน............................................................................................................................................................................................
ข้อกําหนด........................................................................................................................................................................................................
มีบญั ชีอื่นในสหกรณ์ฯนี้ดว้ ยคือ......................................................................................................................................................................
พร้อมกับหนังสื อนี้ได้มอบบัตรตัวอย่างลายมือชื่อของผูม้ ีอาํ นาจถอนเงินให้ไว้แก่สหกรณ์ฯ หนึ่งฉบับ
สําหรับดอกเบี้ยเงินฝากเกษียณเกษมสุข ขอให้ สหกรณ์ฯโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 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 สําหรับการถอนเงินฝากโดยไม่มีสมุดตามระเบียบกําหนดให้ถอนได้ในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท โดยส่งใบถอนเงิน
ฝากทางโทรสาร/อีเมลล์/Line ตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์กาํ หนด รายการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากหรื อมีอาํ นาจถอนเงิน ให้ถือเป็ น
หลักฐานในการถอนเงินฝากโดยชอบแล้ว สหกรณ์ฯสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเมื่อใดก็ได้
การขอรับสมุดเงินฝาก
 ด้วยตนเอง
 ส่งไปรษณี ยต์ ามที่อยูบ่ า้ น  ส่งไปรษณี ยต์ ามที่อยูส่ าขา
การสอบทานยอดเงินฝาก
 ประสงค์  ไม่ประสงค์

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

สําหรับเจ้าหน้าที่ สอ.ธกส.
เปิ ดบัญชีดว้ ยเงินสด...................................................บาท บัญชีเลขที่.................................................................................
เงินโอน /เช็ค /ใบถอน................................................บาท วันที่........................................................................................
แหล่งที่มาของรายได้/ เงินฝาก
.......................................
..........................................
 เงินออม/ เงินเดือน  เงินฝากเดิมครบกําหนด
เจ้าหน้าที่การเงิน
ผูอ้ นุมตั ิ
 มรดก
 ธุรกิจส่วนตัว
 อื่นๆ (ระบุ)..........................................................................
แนบสําเนาบัตรประชาชนของผู้ขอเปิ ดบัญชีและผู้มอี าํ นาจในการถอนเงินฝาก

กง.03

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด
บัตรตัวอย่ างลายมือชื่ อ

วันที่

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

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

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

กง.01.1

ใบส่ งเงินฝาก (สาขา)
ออมทรัพย์ปกติ
ออมทรัพย์พิเศษ

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จํากัด

เกษียณเกษมสุ ข
ออมทรัพย์วยั ยิม้

เลขที่บญั ชี

อทพ.สุ ขทวี ...................................เดือน
...............................................................

วันที่…………………………………..………

ชื่อบัญชี ............................................................................................................
จํานวนเงิน (บาท)

(ตัวอักษร)
เจ้ าหน้ าที่การเงิน

ข้าพเจ้ายินยอมให้ สอ.ธกส. หักเงินจํานวนดังกล่าวข้างต้น จากบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้า
เลขที่บญั ชี
ชื่อบัญชี .............................................................................................................................สาขา..........................................เพื่อโอนให้ สอ.ธกส.
ผู้อนุมัติ

ผูส้ ่ งเงินฝาก………………………………………….

สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด

กง.07

เอกสารแนบคําขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก
ข้ อมูลที่จําเป็ นต้ องสอบถามเพื่อการรู้จกั ลูกค้ า (KYC)
ชื่อ-สกุล..............................................................................................วัน / เดือน/ปี เกิด............................................................
เลขที่บตั รประชาชน..............................................................................เบอร์ ติดต่อ...................................................................
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้ าน..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั / ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้

 ตามที่อยูท
่ ะเบียนบ้ าน

................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
สถานะอาชีพ
 ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 พนักงาน/ลูกจ้ างเอกชน  พนักงาน/ลูกจ้ างสถาบันการเงิน

 เจ้ าของกิจการ

 ธุรกิจบริ การ

 ค้ าขาย

 อื่นๆ (ระบุ)..........................................................................

 เกษตรกรรม

รายได้ สว่ นบุคคล (บาท/เดือน)
 ไม่เกิน 15,000

 15,001 – 30,000

 30,001 – 50,000

 50,001 – 100,000

 100,001 – 500,000

 500,001 ขึ ้นไป

ลงชื่อ...............................................
(.........................................................)
วันที่ ..................................................

