เงินฝากประจ่ามีเป้าหมาย
(หัก ภาษีดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ 15 ของดอกเบี้ย)
 เปิดบัญชีครั้งแรก ไม่ตา่ กว่า 100,000 บาท
 รับดอกเบี้ยรายเดือน
 ระยะเวลาในการรับฝากต้องไม่ต่ากว่า 2 ปี
หากเจ้าของบัญชีมีความจ่าเป็นต้องถอนก่อน
เวลาทีก่าหนด อันเนืองจากเจ้าของบัญชี
เงินฝาก สหกรณ์ฯ จะคิดดอกเบีย้ ให้เท่ากับ
อัตราดอกเบีย้ เงินฝากออมทรัพย์
 เงินฝากไม่เกิน 1,000,000 บาท ร้อยละ
4.25 ต่อปี
 เงินฝากส่วนทีเกิน 1,000,000 บาท ร้อยละ
4.50 ต่อปี

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด

บริการเงินฝาก
สมาชิกส่งสาเนาใบฝากเงินให้สหกรณ์ทุกครั้ง
พร้อมแจ้งการทาธุรกรรม
(ฝากเงิน ซื้อหุ้น ชาระหนี้)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด
ที่อยู่ : 375 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลำ
จังหวัดยะลำ 95000
โทร. 073-212509, 073-214473
โทรสำร. 073-244489
Website : www.coopyala.com
Email : coopyala2@gmail.com
Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลำ จำกัด
Line ID : @coopyala

ติ ด ต่ อ ขอรายละเอี ย ด
เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
(เจ้ า หน้ า ที่ เ งิ น ฝาก)
โทรศัพท์ : 0-7321-2509, 0-7321-4473

การให้บริการด้านเงินฝาก
การฝากเงิน
- ฝากเงินสด ได้ทีสหกรณ์ฯ
- โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ทางธนาคารกรุงไทย พร้อมแจ้งให้
สหกรณ์ทราบในวันโอน หากแจ้ง ก่อนเวลา 15.00 น สหกรณ์
จะน่าเข้าบัญชีเงินฝากให้ในวันที โอน หากแจ้งหลังเวลา
15.00 น. จะน่าเข้าบัญชี เงินฝากในวันท่าการถัดไป
- หัก ณ ที จ่าย โดยท่าหนังสือแจ้งความประสงค์หักรายเดือน
ให้สหกรณ์ทราบ

เงินฝากมี 4 ประเภท

1. เงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา
(เล่มสีน้่าเงิน เลขบัญชี รหัส 11-00 )
2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
(เล่มสีเขียว เลขบัญชี รหัส 15-00)
3. เงินฝากประจ่าสินทวี
(เล่มสีชมพู เลขบัญชี รหัส 18-00)
4. เงินฝากประจ่ามีเป้าหมาย
(เล่มสีแดง เลขบัญชี รหัส 16-00)

อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก
-

-

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
ร้อยละ 2.75 ต่อปี
ประเภทเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ
ร้อยละ 3.50 ต่อปี

1.เงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา
- อัตราดอกเบี้ย 2.75 ต่อปี(ยกเว้นภาษี)
- เปิดบัญชีครัง้ แรกไม่ต่ากว่า 300 บาท
- ฝากหรือถอนครัง้ ต่อไปเท่าไหร่กไ็ ด้ แต่ต้องเหลือเงินในสมุดไม่
น้อยกว่า 100 บาท
- สหกรณ์คิดดอกเบี้ยให้ปีละ 2 ครัง้ คือในวันที 30 มิถุนายน
และ 31 ธันวาคม พร้อมน่าดอกเบีย้ เข้าทบเป็นเงินต้น
- เงินฝากออมทรัพย์ สมาชิกสามารถถอนเงินฝากผ่านระบบตู้
ATM กรุงไทย โดยเขียนค่าขอถอนเงินผ่านระบบ ATM ของ
ธนาคารกรุงไทยกับสหกรณ์ฯ ค่าบริการในการกดครั้งละ 10 บาท

2. เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ
- อัตราดอกเบี้ย 3.50 ต่อปี (ยกเว้นภาษี)
- เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ากว่า 500 บาท
- เงินฝากคงเหลือในสมุดถ้าน้อยกว่า 500 บาทจะไม่ได้รับ
ดอกเบี้ยเงินฝาก
- สหกรณ์คิดดอกเบี้ยให้ปีละ 2 ครัง้ คือในวันที 30 มิถุนายน
และ 31 ธันวาคม พร้อมน่าดอกเบีย้ เข้าทบเป็นเงินต้น
- ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง เดือนใดถอนเกินกว่า 1 ครั้งต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมในอัตรา 1.0 บาท ของจ่านวนทีถอนในครัง้ นั้นๆ

3. เงินฝากประจ่าสินทวี
- เปิดบัญชีครั้งแรก 100 บาท แต่ไม่เกิน 25,000 บาท ต่อ
เดือน ฝากเท่ากันทุกเดือนให้ตรงกับวันทีฝากครัง้ แรก (มีต่อ)...

หากเดือนใดตรงกับวันหยุดให้ฝากก่อน หากผิดเงือนไข 2 ครั้ง
สหกรณ์ฯจะคิดดอกเบี้ยให้ เท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
และไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี ของดอกเบี้ยทีได้รบั หากฝากตาม
เงือนไขทีสหกรณ์ก่าหนดจะได้รับดอกเบี้ย ดังนี้
อัตราดอกเบีย้ 24 เดือน ร้อยละ 4.10 ต่อปี
อัตราดอกเบีย้ 36 เดือน ร้อยละ 4.15 ต่อปี
อัตราดอกเบีย้ 48 เดือน ร้อยละ 4.20 ต่อปี
อัตราดอกเบีย้ 60 เดือน ร้อยละ 4.30 ต่อปี
ประเภทเงินฝากประจ่า
(เสียดอกเบีย้ ร้อยละ 15.00 ของดอกเบี้ย)
อัตราดอกเบีย้ 24 เดือน ร้อยละ 4.10 ต่อปี
อัตราดอกเบีย้ 36 เดือน ร้อยละ 4.15 ต่อปี
อัตราดอกเบีย้ 48 เดือน ร้อยละ 4.20 ต่อปี
อัตราดอกเบีย้ 60 เดือน ร้อยละ 4.30 ต่อปี

4. เงินฝากประจ่ามีเป้าหมาย
- เงินฝากไม่เกิน 1,000,000 บาท ร้อยละ 4.25 ต่อปี รับ
ดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
- เงินฝากส่วนทีเกิน 1,000,000 บาท ร้อยละ 4.50 ต่อปี
รับเอกเบี้ยเป็นรายเดือน
หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยเปลียนแปลงตามประกาศสหกรณ์
(มีต่อ)...

