
 
 

สมาชิก 
สมาชิกสมทบ (กลุ่มพนักงานราชการ) 

วันที่.............................................. 
ส าหรับผู้แนะน า 

ชื่อ-นามสกุล (ผู้แนะน า)________________________________________ 

เลขที่สมาชิก (แนะน า) 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลส าหรบัผู้เปดิบญัชีเงินฝาก 
 
นาย นาง นางสาว   เลขที่สมาชกิ 

ชื่อ ______________________นามสกุล____________________________ 

เลขที่บัตร
ประชาชน 

วันเกิด (ว/ด/ป)_____/_____/_____  วันหมดอายุบัตร _____/______/_____ 

สถานภาพ             โสด        สมรส      อาย ุ ____________ ปี 

หน่วยงานที่สังกัด_______________________________________________ 

โทรศัพท์มือถือ ______________________________  สัญชาติ __________ 

อีเมล์_______________________________________________________ 

สถานที่ส่งเอกสาร   ที่อยู่ปัจจุบัน ที่ท างาน 

กรณีส่งเอกสารตามที่อยูป่ัจจุบัน (กรอกด้านล่าง) 

ที่อยู่ปัจจุบันทีต่ิดต่อได ้

หมู่บ้าน/อาคาร _______________________________เลขที่____________ 

หมู่ที่________ซอย_________________ถนน________________________ 

แขวง/ต าบล______________________เขต/อ าเภอ____________________ 

จังหวัด__________________________รหัสไปรษณีย์__________________  

โทรศัพท์ _______________________ เวลาที่สะดวกติดต่อ______________ 
 

Open/saving4life/01/11/2559 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดการขอเปิดบัญชี 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเปิดบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์อนาคตสดใส ดังนี้ 

ชื่อบัญชี __________________________________________________ 

เปิดบัญชีโดย    เงินสด หักจากเงินได้รายเดือน  

จ านวนเงินเปิดบัญชี _________________________ บาท(กรณีเปิดเป็นเงินสด) 

ตัวอักษร(_________________________________________________) 

ข้าพเจ้าตกลงฝากเงินเป็นรายเดือน ๆ  ละ   _______________  บาท      
(______________________________________________________)
โดยยินยอมให้สหกรณ์ฯ หกัเงินเดือนของข้าพเจ้า ณ ทีจ่่าย ทกุเดือนตลอด
ระยะเวลาการฝาก ถึงอาย ุ60 ป ีข้าพเจ้ายินยอมผูกพันและยอมรับที่จะปฏิบัติ
ตามเง่ือนไข และระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพยก์รมวิชาการเกษตร จ ากัด   
ว่าด้วยการรับฝากเงิน ทุกประการ 

ตัวอย่างลายมือชื่อ (ใหต้ัวอย่าง 2 ลายมือ) 

 

เฉพาะเจา้หน้าที่สหกรณ์เป็นผู้กรอกขอ้มูล 
บัญชีเลขที่  

หมายเหตุ 
 ถอนบัญชีก่อนก าหนดถือว่า ปิดบัญชี ได้รับดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ และ

มีสิทธิเปิดบัญชีได้อีก 1 คร้ัง เท่านั้น 
 สามารถเพิ่ม - ลด ได้(ทุกเดือน) ตั้งแต่ 100 - 5,000 บาท 

ผู้ขอเปิดบัญชี      ___________________________________________ 

    ตัวบรรจง      ( _______________________________________________) 

ผูร้บัเงนิ/ผูเ้ปิดบญัช ี __________________________    (เจา้หน้าที)่ 

                          (                                                        ) 

ผูอ้นุมตั ิ                __________________________     (ผูจ้ดัการ) 

                          (                                                         ) 

 

X 

 

X 

ใบเปดิบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ “อนาคตสดใส” 



ข้อก าหนดและเงื่อนไขการฝาก 

คุณสมบัติผู้ฝาก 
 สมาชิก และสมาชิกสมทบกลุ่มพนักงานราชการ ท่ีมีอายุไม่เกิน 60 ปี 

การเปิดบัญชีและการฝาก 
 เปิดบัญชีจ านวนไม่น้อยกว่า 100 บาท แต่ไม่เกิน 5,000 บาท 
 สามารถฝากและเพิ่ม-ลด ได้เดือนละ 100 - 5,000 บาท โดยวิธีการ

หัก ณ ท่ีจ่าย จากเงินได้รายเดือน 
 งดรับฝากเมื่ออายุครบ 60 ปีขึ้นไป 

การถอนและปิดบัญชี 
 ถอนได้เมื่ออายุครบ 60 ปีขึ้นไป  เงื่อนไขการถอนเหมือนเงินฝาก

ออมทรัพย์ 
 หากหยุดการฝากรายเดือนติดต่อกัน  6 เดือน  หรือถอนก่อนอายุ   

60 ปี ถือว่าปิดบัญชี และสามารถเปิดบัญชีได้อีก 1 ครั้งเท่าน้ัน 

การคิดดอกเบี้ย 
 ค านวณให้เป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะน า

ดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปีบัญชีสหกรณ์ โดย
ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ 

อัตราดอกเบี้ย 
 เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 
 กรณีผิดเงื่อนไขหรือถอนก่อนอายุครบ 60 ปี สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ย

ตามอัตราเงินฝากออมทรัพย์ 

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
สอบถามเพิ่มเติมผ่าน Line Official สหกรณ์ (สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง) 

กรุณาส่งใบสมัครและเอกสารกลับมาท่ี 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด 
เลขท่ี 50 ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900 
โทร.0-2940-5088 ต่อ 214-216 โทรสาร 0-2561-1502 
www.doacoop.com       
Email Address :doacoop@gmail.com 

สหกรณอ์อมทรพัยก์รมวิชาการเกษตร จ ากดั 

ซ่ือสตัย ์โปรง่ใส ใสใ่จบริการ 

                                     
โทร. 0 2940 5088 

www.doacoop.com 
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