
ทางเลือกใหม่ ส าหรับผู้รักการออมเงิน 
เงินฝากออมทรัพย์สินทวี รูปแบบใหม่ ไฉไลกว่าเดิม 

 
            เพ่ือเป็นการส่งเสริมการออมเงินตามนโยบายของรัฐบาล และเพ่ือให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์สูงสุดในการ
ออมเงิน สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากัด (สอมธ.) โดยคณะกรรมการด าเนินการมีนโยบายยกเลิก 
เงินฝากออมทรัพย์สินทวี 3, 6 และ 12 สู่การออมเงินรูปใหม่ๆ ทีไ่ด้รับผลประโยชน์ที่คุ้มค่า กว่า พร้อมมีรูปแบบการ
ออมเงินประเภทต่างๆ ได้แก่ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพ่ือสวัสดิการ, เงินฝากประจ าทวีทรัพย,์ และเงินฝากประจ า ที่มี
เง่ือนไขพิเศษที่คุณจะปฏิเสธไมไ่ด้ กับผลตอบแทนที่ สอมธ. มอบให ้
 
           ส าหรับท่านที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินทวี 3, 6 และ 12 อยู่แล้ว สอมธ. ไม่รับฝากเงินเพ่ิมส าหรับบัญชี
เล่มเดิม จะคงบัญชีไว้เมื่อครบก าหนดได้รบัดอกเบี้ย ในแต่ละยอดและใหท้่านมาถอนเพ่ือโอนเข้าบัญชีเล่มใหม่ โดย
ท่านจะต้องมายื่นค าขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินทวีใหม่ มีประเภทเงินฝากและเง่ือนไขดังน้ี 

 
เงินฝากออมทรัพย์สินทวี 
        เป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์เหมาะส าหรับผู้ที่วางแผนการสะสมเงิน โดยสามารถให้การส ารองเงินใน
การถอนเงินได้เดือนละ 2 ครั้ง ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์และได้รับดอกเบี้ยถึงปลีะ 4 ครั้ง โดยไม่เสีย
ภาษี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย 2.50%) 
เง่ือนไขการฝากและถอมเงิน  

1. เงินเปิดบัญชีไม่น้อยกว่า 500 บาท 
2. การฝากและการถอนเงินแต่ละครั้งต้องไม่ต่ ากว่า 500 บาท 
3. จ านวนเงินฝากคงเหลือในบัญชีต้องไม่ต่ ากว่า 500 บาท 
4. ถอนเงินได้เดือนละ 2 ครั้ง โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 
5. เดือนใดมีการถอนมากกว่า 2 ครั้ง สอมธ. จะคิดค่าธรรมเนียมการถอน ครั้งละ 3 และครั้งต่อๆ ไป ในอัตรา

ร้อยละ 1 ของจ านวนเงินที่ถอน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท ค่าธรรมเนียมจะหักออกจากเงินที่ถอน 
6. ดอกเบี้ยค านวณจากยอดเงินคงเหลือเป็นรายวันและน าดอกเบี้ยเข้าบัญชีของผู้ฝากปีละ 4 ครั้งแต่ถ้าผู้ฝาก

ปิดบัญชีก่อนที่ สอมธ. น าดอกเบี้ยเข้าบัญชี สอมธ. จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้ 
    
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพ่ือสวัสดิการ 
       เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพ่ือสวัสดิการ เป็นการออมเงินพร้อมกับให้ความคุ้มครอง กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
เสียชีวิต ซึ่งจะได้รับอัตราดอกเบีย้ที่สูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ โดยได้รับสิทธิพิเศษเปิดได้เพียงท่านละ 1 บัญชี เท่าน้ัน 
เง่ือนไขการฝากและถอมเงิน   

1. ฝากเงินเท่ากับค่าหุ้นที่ส่งกับ สอมธ. เป็นรายเดือน ทุกๆ เดือน มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 เดือน 
2. เมื่อผู้ฝากมีการเปลี่ยนแปลงค่าหุ้น จะต้องแจ้งให้ทราบเพ่ือเปลี่ยนจ านวนการฝากเงินในแต่ละเดือน 
3. เมื่อเปิดบัญชปีระเภทน้ี จะได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุในวงเงิน 1 แสนบาท 
4. ภายใน 60 เดือน ไม่สามารถถอนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดได้ เว้นแต่การปิดบัญชเีท่าน้ัน โดยจะได้รับ

ดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย ์
5. หากเดือนใดมิได้น าฝาก สอมธ. จะผ่อนผันให้น ามาฝากในเดือนถัดไป โดยฝากเพ่ิมรวมกัน 2 งวด 
6. กรณีขาดการฝากเงินเกิน 3 เดือน ติดต่อกัน สอมธ. จะปิดบัญชีเมื่อเจ้าของบัญชีมาติดต่อ และจ่าย

ดอกเบี้ยนอัตราเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันที่เปิดบัญชี 
7. ดอกเบี้ยค านวณจากยอดคงเหลือเป็นรายวัน และน าดอกเบี้ยเข้าบัญชขีองผู้ฝาก ปีละ 2 ครั้ง 
8. เมื่อครบ 60 เดือน สามารถงดการฝากเงิน และคงจ านวนเงินคงเหลือไว้ 
9. กรณีปิดบัญชีแล้วไมส่ามารถเปิดบัญชีใหมไ่ด้ 
10. สิทธิพิเศษเพ่ือสวัสดิการ สิ้นสุดเมื่อปิดบัญชี 



 
    
เงินฝากประจ าทวีทรัพย์ 
         เงินฝากประจ าทวีทรัพย์ เป็นเงินฝากประเภทเงินฝากประจ าปลอดภาษี เพ่ือเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล ใน
การออมเงิน โดยเป็นการฝากเงินเท่ากันทุกๆ เดือน ตลอดระยะเวลา 24 เดือน พร้อมดอกเบี้ยพิเศษเมื่อฝากเงินครบ 
ตามที่ก าหนด โดยได้รับสิทธิเปิดบัญชีได้เพียงท่านละ 1 บัญชีเท่าน้ัน 
เง่ือนไขการฝากและถอมเงิน 

1. ฝากเงินเท่ากันเป็นรายเดือน ต้ังแต่ 1,000 บาท จนถึง 25,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน 
2. ไม่สามารถถอนเงินต้นบางส่วนหรือทั้งหมดได้ หากถอนถือเป็นการปิดบัญชี 
3. ฝากไม่ครบ 3 เดือน สอมธ. จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให ้
4. ฝากไม่ครบ 24 เดือน สอมธ. จะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันเปิดบัญชีและไมไ่ด้รบัการ

ยกเว้นภาษี 
5. หากเดือนใดมิได้น ามาฝาก สอมธ. จะผ่อนผันให้น ามาฝากในเดือนถัดไป โดยฝากเพ่ิมรวมกัน 2 งวด และ

ผ่อนผันให้ไม่เกิน 2 ครั้ง ในระยะเวลา การฝาก 24 เดือน 
6. กรณีขาดการฝากเงินเกิน 3 เดือนติดต่อกัน สอมธ.จะปิดบัญชีเมื่อเจ้าาของบัญชีมาติดต่อและจ่ายดอกเบี้ย 

ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันเปิดบัญชีและไม่ได้รบัการยกเว้นภาษี 
7. การจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากเมื่อครบก าหนดระยะเวลา 24 เดือน พร้อมรับดอกเบีย้พิเศษ 10 % ของยอด

ดอกเบี้ยที่ได้รับ 
8. สอมธ. จะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อครบก าหนด 24 เดือน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ฝากพร้อมปิด

บัญชีเงินฝากประจ าทวีทรัพย ์
สิทธิพิเศษ 
        * ได้รับยกเว้นภาษีเงินฝาก 
        * ได้รับดอกเบี้ยพิเศษ 10 % ของยอดดอกเบี้ยที่ได้รับเมื่อฝากครบ 24 เดือน 
 
  
เงินฝากประจ า 
        เป็นบัญชีเงินฝากที่ท่านสามารถเลือกออมเงินตามก าหนดระยะเวลาเพ่ิมขึ้นจาก 3, 6, 12 เดือน ให้มีมากขึ้น 
เป็น 24, 36, 48 และ 60 เดือน และได้รับอัตราดอกเบีย้ที่สูงกว่าธนาคาร 
เง่ือนไขการฝากและถอมเงิน 

1. เงินเปิดบัญชีไม่น้อยกว่า 10,000 บาท 
2. การค านวณดอกเบี้ยเงินฝากประจ าจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน ส าหรับเงินประจ า 48 และ 60 เดือน ส าหรับเงิน

ฝากประจ า 24 และ 36 เดือน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์ ณ วันที่
เดียวกับการฝากของยอดน้ันๆ 

3. กรณีถอนก่อนก าหนด (ก าหนด 24, 36, 48 และ 60 เดือน) จะต้องถอนทั้งยอดที่ฝากในแต่ละครั้ง และ
ดอกเบี้ยที่จะได้รับเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ และเมื่อ สอมธ. ได้จ่ายดอกเบี้ยแล้ว จ านวนเงินที่ถอนจะถูกหัก
ดอกเบี้ยที่ สอมธ. จ่ายให้ไปแล้ว ในส่วนของภาษี เจ้าของบัญชีต้องไปเรียกคืนเอง 

4. ฝากไม่ถึง 3 เดือน สอมธ. จะไม่จ่ายดอกเบี้ย 5.เสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รบั 
           
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  
เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0 2613 3880-2 (ท่าพระจันทร์) 
และโทรศัพท์หมายเลข 0 2986 9176 (ศูนย์รังสิต) 
 

 


