
วันที่

เรื่อง   ขอรับทองในบัญชีโปรแกรมออมทอง 

เรียน  เจ้ำหน้ำที่โปรแกรมออมทอง

ข้ำพเจ้ำ(ชือ่ลูกค้ำ) เบอร์โทร

รหัสลูกค้ำเลขที่ รหัสบญัชลีูกค้ำเลขที่ มีควำมประสงค์ขอรับทอง

ทองค ำแท่ง 96.5% **สำมำรถดูรูปแบบสินค้ำได้ที่หน้ำเว็บ www.ausiris.co.th หรือ ทำงLine ID: @goldsaving **
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0.065599  ( 1 กรัม)   มำตรฐำน
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แบบมีลายหนาทอง ระบุ...............

มำตรฐำน ชิน้

แบบมีลำยหน้ำทอง ระบุ 

มำตรฐำน 
ชิน้

แบบมีลำยหน้ำทอง ระบุ ....................
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มำตรฐำน
ชิน้ 250       บาท

5 บำท มำตรฐำน แท่ง หงส์ แท่ง มังกร แท่ง เรือส ำเภำ แท่ง ฮก ลก ซิ่ว แท่ง แท่ง ฟรี บำท
10 บำท มำตรฐำน แท่ง หงส์ แท่ง มังกร แท่ง แท่ง ฟรี บำท

แบบมำตรฐำน สีน้ำเงิน/แดง/ทอง บรรจุทองได้ 1 ชิ้น ชิน้  100      บำท

กล่องชำ้ง พญำคชสำร บรรจุทองได้ 1 ชิน้ ชิน้  200       บำท

แบบมำตรฐำน สีทอง บรรจุทองได้ 2 ชิน้ ชิน้  150      บำท

โดยขำ้พเจ้ำจะเป็นผู้ช ำระค่ำพรีเมีย่มในกำรขอรับทองตำมทีบ่ริษัทแจ้งไว้ทกุประกำร ทัง้นีข้ำ้พเจ้ำมคีวำมประสงค์ขอรับทองทีส่ำขำ

ลงชือ่ ลูกค้ำ
( )

หมำยเหตุ : กรุณำส่งเอกสำรทำง E-mail:  goldsaving@ausiris.co.th  หรือLine ID:@goldsaving   
: กำรขอรับทองที่สำขำสีลม และสำขำวังบูรพำ รับได้ในอีก 2 วันท ำกำร หลังจำกที่บริษัท ฯ ได้รับเอกสำรฉบับนี้
: กรุณำน ำบัตรประชำชนมำในวันรับทอง
: น้ ำหนัก 0.065599 บำท เท่ำกับทองค ำแท่ง96.5%ขนำด 1 กรัม , น้ ำหนัก 0.125 บำท เท่ำกับทองค ำแท่ง96.5%ขนำดคร่ึงสลึง 

: **สินค้ำผลิตจ ำนวนจ ำกัดหมดแล้วหมดเลย

เจ้ำหนำ้ที่ตรวจสอบควำมถกูต้องของเอกสำร
ลงชื่อผู้รับเร่ือง........................................................................... ผู้บันทึกในระบบ น้ ำหนกั..............................................

โทรศัพท์เจ้ำหนำ้ที่...................................สำขำ........................... ลงชื่อ................................................................. รำคำรับซื้อ.........................................

วันที่....................................................เวลำ............................. วันที่.................................................................. ยอดเงิน..............................................

โทรศัพท์ลกูคำ้...........................................................................

พรีเมี่ยม(ต่อชิ้น)

www.ausiris.co.th

ขอแสดงควำมนับถือ

บรษัิท ออสสริสิ จ ำกัด

32/7-8 ถนนสรุศักดิ ์แขวงสลีม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 TEL (+66)2 613 0888 Fax. (+66)2 613 4717, (+66)2 613 0848

ประเภททอง

ขนำดทอง โปรดระบุจ ำนวนและรูปแบบทีต่้องกำร รวม

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ

แพ็คเกจกล่องชำ้ง

แพ็คเกจกล่องคู่

แพ็คเกจกล่องเดีย่ว

0.039359 ( 0.6 กรัม)
  
  
 
มาตรฐาน 

    ชิน้ 350      บำทฮก ลก ซิ่ว

 0.019679  (0.3 กรัม)   มาตรฐาน ชิน้ ระบุลายการด....................... ชิ้น 400      บาท
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0.065599  (1กรัม)  ระบุลายการ์ด................ ชิน้ 300      บาท
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สีลม วงับูรพา วนัที�

ชิน้











 

 

 

 

 

 

 

 










