วัตถุประสงค์
เพื่ อ เพิ่ ม ทางเลื อ กในการออมเงิน ให้กั บ สมาชิก ซึ่ง เป็ น
ข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสมาชิกสมทบ
ซึ่งเป็นบุคคลทั่วไป ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใกล้วัย
เกษี ย ณสามารถจั ด สรรเงิ น ไว้ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โครงการเงินฝากเกษียณมั่นคง 6 เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม
2561 – 30 กันยายน 2565 ระยะเวลา 4 ปี วงเงิน 800 ล้านบาท
เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3.40 บาทต่อปี ซึ่งดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับไม่
ต้องเสียภาษีเงินได้

เงินออมที่มั่นคง
ดอกเบี้ยสูง
รับทุกเดือน

คุณสมบัติผู้ฝากเงิน
1. ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์กระทรวงมหาดไทย
และสมาชิกสมทบ ซึ่งเป็นบุคคลทั่วไป
2. สมาชิกสหกรณ์ฯ / สมาชิกสมทบ ที่มีอายุ 55 ปีขนึ้ ไป
3. ข้าราชการเกษียณอายุราชการสังกั ดกระทรวงมหาดไทย
ที่ประสงค์สมัครเป็นสมาชิก สอ.มท.

ระยะเวลาดาเนินโครงการ

ไม่เสียภาษี

ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 (4 ปี)

อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)ร้อยละ 3.10 ต่อปี

สอบถามรายละเอี ยดได้ท่ี
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด
โทร. 02-6221451 -4 ต่อ 108,109
คุณมัทนา
081-2659792
คุณอุมาพรรณ
084-2692642
คุณวรลักษณ์
089-4406046

ปีที่ 2 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)ร้อยละ 3.25 ต่อปี
ปีที่ 3 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)ร้อยละ 3.50 ต่อปี
ปีที่ 4 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)ร้อยละ 3.75 ต่อปี
เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.40 ต่อปี
และตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป จ่ายดอกเบี้ยในอัตรา
ดอกเบี้ ย เงิ น ฝากออมทรั พ ย์ พิ เ ศษ หรื อ ตามประกาศอั ต รา
ดอกเบี้ยสหกรณ์

การรับฝากเงินบัญชีออมทรัพย์เกษียณมั่นคง 6
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุ ลาคม 2561 - 31 ธั นวาคม 2561 วงเงินที่
เปิดรับฝากไม่เกิน 800 ล้านบาท สิ้นสุดโครงการ 31 ธันวาคม
2561 หรือเมื่อครบวงเงิน 800 ล้านบาท ก่อนถึงกาหนด
- ผู้ฝากเงินตามโครงการนี้จะเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ
1 บั ญชี ต่ อ 1 ราย เปิ ดบั ญชี ต้อ งไม่ ต่ ากว่ า 100,000 บาท
และต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษใช้สมุดคู่ฝากอีก 1
บัญชี เพื่อรองรับดอกเบีย้ เงินฝากตามโครงการ

การถอนเงินฝากและปิดบัญชีเงินฝาก
- กรณีถอนเมื่อครบกาหนด ลูกค้าจะถอนได้ภายในวัน
ทาการแรก หลังจากวันที่ครบกาหนดโครงการ

กรณีถอนก่อนครบกาหนด
- ถอนเงิ นต้นบางส่ วนหรือ ปิดบั ญชี ก่อ นครบก าหนด
สอ.มท. จะเก็บค่าธรรมเนียมการถอนในอัตราร้อยละ 1 ของ
ต้นเงินที่ถอนแต่ตอ้ งไม่ต่ากว่า 500 บาท
- ถอนหรือปิดบัญชีกอ่ นครบกาหนด สอ.มท. จะไม่จ่าย
ดอกเบีย้ เดือนที่สมาชิกถอนปิดบัญชี

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด
คาขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เกษียณมั่นคง 6
เรียน ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด
ข้าพเจ้าขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เกษียณมั่นคง 6 โดยขอใช้ชื่อเจ้าของบัญชี และมีรายละเอียดอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี
ชื่อเจ้าของบัญชี
หมายเลขสมาชิก
เลขประจาตัวประชาชน
อายุ
ปี สัญชาติ
ไทย
อื่น ๆ (ระบุ)............................
ที่อยู่เลขที่…………………..…ตรอก/ซอย.........................................ถนน...........................................
ตาบล/แขวง...............................อาเภอ/เขต.....................................จังหวัด.................................
โทรศัพท์…………………………อาชีพ....... ........................................ตาแหน่ง.....................................
สถานที่ทางาน…………………………………………………..………………...โทรศัพท์...................................
เปิดบัญชีด้วย
เงินสด
เช็คธนาคารเลขที่..................................จานวน.......................
(............................................................................)
(โปรดกรอกจานวนเงินเป็นตัวหนังสือ)

ใช้บริการของสหกรณ์ฯ อยู่ก่อนแล้ว
ประเภทเงินฝาก
ออมทรัพย์
ประจา
ประเภทเงินกู้
สามัญ
ฉุกเฉิน
ข้าพเจ้าผู้เดียวมีอานาจในการถอนเงินหรือในการให้คาสั่งเกี่ยวกับเงินฝากรายนี้ และข้าพเจ้าได้
ให้ตัวอย่างลายมือชื่อของข้าพเจ้าในบัตร ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีนี้
ข้ าพเจ้ ายิ น ยอมผู ก ผั น และปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บการของสหกรณ์ นี้ ในส่ ว นที่ ว่ าด้ ว ยเงิ น ฝาก
ออมทรัพย์เกษียณมั่นคง 6 ซึ่งใช้อยู่ในเวลานี้ทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ
ลายมือชื่อ...............................................
สาหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ กรอก
เลขที่สมุดคู่ฝาก
วันที่
หนังสือสาคัญประจาตัว
บัตรประจาตัวประชาชน
ใบต่างด้าว
บัตรประจาตัวข้าราชการ
อื่น ๆ (ระบุ).................................. เลขที่........................................... ออกให้โดย........................................
ที่อยู่ตามบัตร
จานวนเงินที่เปิดบัญชี
แนะนาโดย
ส่วน

............................................
ผู้รับเปิดบัญชี

............................................
ผู้อนุมัติให้เปิดบัญชี

หนังสือการตั้งผู้รับโอนประโยชน์
บัญชีเงินฝาก
เขียนที่................................................
วันที่................................................
ข้าพเจ้า...............................................................................................................อายุ....................................ปี
เลขประจาตัวประชาชน
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงมหาดไทย จากัด เลขทะเบียนที่..........................เป็น(ข้าราชการ ,ลูกจ้าง ,พนักงานราชการ ,สมาชิกสมทบ)
ตาแหน่ง.................................................อัตราเงินเดือน...............................สังกัด.........................................................
ที่อยู่เลขที่......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้าถึงแก่ความตายระหว่างที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ข้าพเจ้า ขอตั้งให้
1. ..............................................................ให้ได้รับร้อยละ(%)..............ฐานะ.............โทร............................
2. ..............................................................ให้ได้รับร้อยละ(%)..............ฐานะ.............โทร............................
3. ..............................................................ให้ได้รับร้อยละ(%)..............ฐานะ.............โทร............................
ที่อยู่คนที่ 1 เลขที่..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ที่อยู่คนที่ 2 เลขที่..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ที่อยู่คนที่ 3 เลขที่..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
เป็นผู้รับโอนประโยชน์จากเงินฝากออมทรัพย์เกษียณมั่นคง 6 เลขที่บัญชี
ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด จะต้องจ่ายให้ตามสิทธิท์ จี่ ะได้รับ
(ลงชื่อ)....................................................ผู้ทาหนังสือ
(....................................................)
(ลงชื่อ)....................................................พยาน
(....................................................)
(ลงชื่อ)....................................................พยาน
(....................................................)
หมายเหตุ : 1. จะระบุชื่อผู้รับโอนประโยชน์ไว้หลายคนก็ได้ แต่ต้องกาหนดสัดส่วนไว้ให้ชัดเจนด้วย
2. การเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ทาได้โดยการทาหนังสือการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับใหม่แทนฉบับเดิม
3. ให้มอบหนังสือผู้รับโอนประโยชน์ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มท.
4. ร้อยละ (%) = เงินฝากจานวน 100 บาท ให้ผู้รับโอนประโยชน์คนละเท่าไร
5. ฐานะ – ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของบัญชีเงินฝาก

