
 

การฝากเงิน : 
          เปิดไดค้นละ 1 บญัชี เปิดบัญชีขั้นต า่ 5,000 บาท     

ฝากถอนคร้ังต่อไปขั้นต ่า 1,000 บาท วงเงินฝากสะสมไม่เกิน 5 ลา้นบาท 

การถอนเงิน 
ถอนเงินฝากไดเ้ดือนละ 1 คร้ัง หากถอนเกินกว่า 1 คร้ัง/เดือน คิด

ค่าธรรมเนียมร้อยละ 1.00 ของยอดเงินท่ีถอน ขั้นต ่า 500 บาทข้ึนไป 

วธีิการถอนเงินฝาก  
1.สมาชิกติดต่อถอนเงินดว้ยตนเองท่ีเคานเ์ตอร์สอ.กส. 

2.ถอนเงินฝากวงเงินไม่เกนิ 300,000.-บาท ใหส่้งเอกสารมาทางแฟ็กซ์ (Fax ) 

หรือทางไลน ์สอ.ธกส. ( Line ) ID: @bcoop มีเอกสารดงัต่อไปน้ี 

 ใบถอนเงินฝาก(สาขา) แบบพิมพ ์กง.02.1 

 ส าเนาบตัรประชาชนพร้อมเซ็นตรั์บรองส าเนาถูกตอ้ง 1 ใบ 

3.ถอนเงินฝากวงเงินมากกว่า 300,000 บาท ให้สมาชิกส่งเอกสารมาทาง

ไปรษณีย ์ มีเอกสารดงัต่อไปน้ี 

 สมุดบญัชีเงินฝาก 

 ใบถอนเงินฝาก(สาขา) แบบพิมพ ์กง.02.1 

 ส าเนาบตัรประชาชนพร้อมเซ็นตรั์บรองส าเนาถูกตอ้ง 1 ใบ 

 

การจ่ายดอกเบีย้ (ไม่ทบต้น) 

         ค  านวณดอกเบ้ียรายเดือนทุกวนัท่ี 20 ของเดือน ยกเวน้เดือน ธ.ค. จะค านวณดอกเบ้ียในวนัท่ี 31 ธ.ค.   

  ดอกเบ้ียโอนเขา้บญัชี สอ.ธกส. 

           ดอกเบ้ียโอนเขา้บญัชี ธ.ก.ส. ภายในวนัท าการถดัไปหลงัจาก สอ.ธกส.เขา้ดอกเบ้ีย 

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี 

1. ค าขอเปิดบญัชีเงินฝาก 
2. ส าเนาบตัรประชาชนผูข้อเปิดบญัชีเงินฝาก และผูมี้อ านาจถอนเงินฝาก 
3. บตัรลายมือช่ือผูมี้อ านาจถอนเงินฝาก 
4. ใบส่งเงินฝาก (สาขา) กง.01.1 
5. เอกสารแนบเพื่อรู้จกัตวัตนลูกคา้ (KYC)  

กรณีเง่ือนไขการถอนเงินฝากเป็นคนใดคนหน่ึงมีอ านาจในการถอน 
 

 

ส าหรับสมาชิกที่เกษยีณ 

หรือเกษยีณก่อนอายุงาน 

ติดต่อสอบถาม/ดูรายละเอยีด  www.baaccoop.com       โทร. 090-3014341 / Line ID : @bcoop   โทร. 02-5586100 ต่อ 8263, 8986 
 

เงินฝากเกษยีณเกษมสุข (รหัส20) 
 

 

อตัราดอกเบีย้ 

ร้อยละ  3.50  ต่อปี 

 

http://www.baaccoop.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
เง่ือนไขการรับฝาก-การถอนเงิน 

1. สมาชิก และสมาชิกสมทบ  

2. เปิดบัญชีเงนิฝากขั้นต ่า 100 บาท  

3. ฝาก-ถอนได้ทุกวนัท าการ  มยีอดคงเหลือเงนิฝากต้องไม่น้อยกว่า 10 บาท 

 

      เง่ือนไขการรับ - จ่ายดอกเบีย้  

 ดอกเบีย้ทบต้น 

 ดอกเบีย้โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธกส. 

 ค านวณดอกเบีย้ทุกกวนัที่ 30 มิถุนายน และ 31 

ธันวาคมของปี 

 

 
 

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี 

1.ค ำขอใชบ้ริกำรธุรกรรม สอ.ธกส. บน Mobile Application (แบบพิมพท์ส.1) 

2.หนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝำกออมทรัพย ์Mobile   (แบบพิมพ ์กง.06.7 มี 2 หนำ้) 

3.ส ำเนำบตัรประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำ   

4.ส ำเนำหนำ้ปกสมุดบญัชีเงินฝำกออมทรัพย ์ธกส.ท่ีระบุช่ือสมำชิก 

*** ดาวโหลดแบบพมิพ์ WWW.BAACCOOP.COM *** 

ติตต่อสอบถาม : กลุ่มงานการเงิน    โทร.090-3014341  WAN.8263 

 
 

เงินฝากออมทรัพย์ Mobile 
รอบการท ารายการเงนิฝากออมทรัพย ์Mobile 

การฝากเงนิ 

 ดึงรอบเวลา 10.30 น. ส่งเอกสารแจ้งฝากเงนิไม่เกนิเวลา 09.00 น. 

 ดึงรอบเวลา 14.30 น. ส่งเอกสารแจ้งฝากเงนิไม่เกนิเวลา 13.00 น. 

 ฝากเพิ่มที่ App A-Mobile  เลอืกจ่ายบิล (Real Time) 

การถอนเงนิ ( แบบ Real Time ) 

 สมาชกิท ารายการถอนที ่App BcoopM ของสอ.ธกส. 

ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

 

 

อตัราดอกเบีย้ 2.00% ต่อปี 

ไม่ใช้สมุดบัญชีเงินฝาก 

ท ารายการผ่าน App สอ.ธกส.      

“BCoopM ” 

 

 



 

 

 

 

เง่ือนไขการรับฝาก 

1. สมาชิก และสมาชิกสมทบ  

2. เปิดบัญชีเงนิฝากขั้นต า่ 5,000 บาท (6,12,24 เดือน) 

3. เปิดบัญชีเงนิฝากขั้นต า่ 100,000 บาท (36,48 เดือน) 

  ไม่จ ากดัวงเงนิสูงสุด   *** เปิดได้ 1 ยอดต่อ 1  บัญชี *** 

          

 

เง่ือนไขการจ่ายดอกเบีย้  

 ค านวณดอกเบีย้เป็นรายเดือน ทุกวนัที ่20 ของเดือน    
ยกเว้นเดือน ธันวาคม ค านวณดอกเบีย้วนัที ่31 ธันวาคม       

 ดอกเบีย้โอนเข้าบัญชีเงนิฝากของสหกรณ์ฯ หรือ 
โอนเข้าบัญชีเงนิฝากของ ธ.ก.ส.ในวนัท าการถัดไปหลงัจาก สอ.ธกส.เข้าดอกเบีย้ 

เอกสารการเปิดบัญชี 

1.หนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษสุขทว ี( มี 2 หนา้ ) 

2.ส าเนาบตัรประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งของผูเ้ปิดบญัชีและผูมี้อ านาจถอนเงินฝาก 

3.ใบส่งเงินฝาก หรือ ใบส่งเงินฝาก(สาขา)  
4.บตัรตวัอยา่งลายมือช่ือ   

5.เอกสารแนบเพื่อรู้จกัตวัตนลูกคา้ (KYC)  

        * ดาวโหลดแบบพมิพ์ WWW.BAACCOOP.COM * 

ตติต่อสอบถาม :  

กลุ่มงานการเงนิ 02-5550555 ต่อ 8263 , 8986 

หรือมือถือ 090-3014341 
 

เง่ือนไขการถอนเงินฝาก 

        สมาชิกต้องคงต้นเงนิฝากไว้ตามระยะเวลาทีก่ าหนด  หากถอนก่อนครบก าหนด  

สหกรณ์จะเรียกคืนดอกเบีย้ส าหรับจ านวนเงนิทีถ่อนและจ่ายดอกเบีย้เป็นอตัราดอกเบีย้

เงนิฝากออมทรัพย์ โดยมผีลตั้งแต่วนัที ่สอ.ธกส.รับฝาก   

**ในกรณีเงนิฝากครบก าหนด หากสมาชิกไม่ถอนเงนิฝาก เงนิฝากดงักล่าวจะต่อ

อตัโนมตัติามเง่ือนไขและระยะเวลาเดมิ ** 

 

ออมทรัพย์พเิศษสุขทว ี

 

 

อตัราดอกเบีย้เงนิฝาก 

ตั้งแต่ 1 ธันวาคม  2562 

ระยะเวลา 6   เดือน   อตัราร้อยละ 2.40 

ระยะเวลา 12  เดือน   อตัราร้อยละ 2.90 

ระยะเวลา 24  เดือน   อตัราร้อยละ 3.10 

ระยะเวลา 36  เดือน   อัตราร้อยละ 3.25 

ระยะเวลา 48  เดือน   อัตราร้อยละ 3.40 
 

http://www.baaccoop.com/
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