4. เงินฝากประจามีเป้าหมาย
- เปิ ดบัญชีครัง้ แรก ไม่ต่ำกว่ำ 100,000 บำท
- รับดอกเบีย้ รำยเดือน
- ระยะเวลำในกำรรับฝำกต้องไม่ต่ำกว่ำ 2 ปี
- หักภำษี ดอกเบีย้ เงินฝำกร้อยละ 15 ของดอกเบีย้
- หำกถอนเงินฝำกก่อนระยะเวลำที่กำหนดซึ่งมีสำเหตุจำก
เจ้ำของบัญชี จะได้รบั ดอกเบีย้ เท่ำกับเงินฝำกออมทรัพย์
พิเศษ
- เงินฝำกไม่นอ้ ยกว่ำ 100,000 แต่ไม่เกิน 1,000,000 บำท
อัตรำดอกเบีย้ 3.75 ต่อปี
- เงินฝำกส่วนที่เกิน 1,000,000 บำท อัตรำดอกเบีย้ 4.00
ต่อปี

เลขบัญชี 932-1-25118-9

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด
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เงินฝาก
สอ.ครูยะลา จำกัด
สมาชิกส่งหลักฐานการโอนเงินทางไลน์สหกรณ์ทุกครั้ง
พร้อมแจ้งการทำธุรกรรม
(ฝากเงิน ซื้อหุ้น ชำระหนี้)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด
ที่อยู่ : 375 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา 95000
โทร. 073-212509, 073-214473
โทรสาร. 073-244489
Website : www.coopyala.com
Email : coopyala2@gmail.com
Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด
Line ID : @coopyala

ติดต่อขอรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่
(ฝ่ายการเงิน)

การให้บริการด้านเงินฝาก
การฝากเงิน
- ฝำกเงินสด ได้ท่ี สหกรณ์ฯ
- โอนเงินเข้ำบัญชีสหกรณ์ทำงธนำคำรกรุงไทย พร้อมส่ง
หลักฐำนกำรโอนเงินทำง LINE Official ของสหกรณ์ ก่อน
เวลำ 15.30 น. สหกรณ์จะนำเข้ำบัญชีเงินฝำกให้ในวันที่
โอน หำกแจ้งหลังเวลำ 15.30 น. จะนำเข้ำบัญชีเงินฝำก
ในวันทำกำรถัดไป
- หัก ณ ที่จ่ำย โดยทำหนังสือแจ้งควำมประสงค์หกั รำย
เดือน

เงินฝาก 4 ประเภท
1. เงินฝำกออมทรัพย์
(เล่มสีนำ้ เงิน เลขบัญชี รหัส 11-00)
2. เงินฝำกออมทรัพย์พิเศษ
(เล่มสีเขียว เลขบัญชี รหัส 15-00)
3. เงินฝำกประจำสินทวี
(เล่มสีชมพู เลขบัญชี รหัส 18-00)
4. เงินฝำกประจำมีเป้ำหมำย
(เล่มสีแดง เลขบัญชี รหัส 16-00)

1. เงินฝากออมทรัพย์
- อัตรำดอกเบีย้ 2.75 ต่อปี (ยกเว้นภำษี)
- เปิ ดบัญชีครัง้ แรกไม่ต่ำกว่ำ 300 บำท
- ฝำกหรือถอนครัง้ ต่อไปเท่ำไหร่ก็ได้ แต่ตอ้ งเหลือเงินใน
บัญชีไม่นอ้ ยกว่ำ 100 บำท
- สหกรณ์คิดดอกเบีย้ ให้ปีละ 2 ครัง้ คือในวันที่ 30
มิถนุ ำยน และ 31 ธันวำคม พร้อมนำดอกเบีย้ เข้ำทบเป็ น
เงินต้น
- เงินฝำกออมทรัพย์ สำมำรถถอนเงินฝำกผ่ำนระบบตู้
ATM กรุงไทย โดยเขียนคำขอถอนเงินผ่ำนระบบ ATM
ธนำคำรกรุงไทยกับสหกรณ์ฯ

2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
- อัตรำดอกเบีย้ 3.50 ต่อปี (ยกเว้นภำษี)
- เปิ ดบัญชีครัง้ แรกไม่ต่ำกว่ำ 500 บำท
- หำกเงินฝำกคงเหลือในสมุดน้อยกว่ำ 300 บำท จะไม่ได้
รับดอกเบีย้ เงินฝำก
- สหกรณ์คิดดอกเบีย้ ให้ปีละ 2 ครัง้ คือในวันที่ 30
มิถนุ ำยน และ 31 ธันวำคม พร้อมนำดอกเบีย้ เข้ำทบเป็ น
เงินต้น
- ถอนได้เดือนละ 1 ครัง้ เดือนใดถอนเกินกว่ำ 1 ครัง้ ต้อง
เสียค่ำธรรมเนียมร้อยละ 1 บำท ของจำนวนที่ถอนในครัง้
นัน้ ๆ

3. เงินฝากประจาสินทวี
- เปิ ดบัญชีครัง้ แรก 100 บำท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บำท
- ฝำกเท่ำกันทุกเดือนให้ตรงกับวันที่ฝำกครัง้ แรก
- ระยะเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 24 เดือน และรวมทัง้ หมดแล้ว
ต้องไม่เกิน 600,000 บำท จึงได้รบั กำรยกเว้นภำษี
- หำกเดือนใดตรงกับวันหยุดให้ฝำกก่อน ถ้ำผิดเงื่อนไข 2
ครัง้ สหกรณ์ฯจะคิดดอกเบีย้ ให้เท่ำกับดอกเบีย้ เงินฝำก
ออมทรัพย์และไม่ได้รบั สิทธิยกเว้นภำษีของดอกเบีย้ ที่
ได้รบั
- สหกรณ์กำหนดอัตรำดอกเบีย้ ดังนี ้
ฝำกประจำ 24 เดือน อัตรำดอกเบีย้ 3.80 ต่อปี
ฝำกประจำ 36 เดือน อัตรำดอกเบีย้ 3.85 ต่อปี
ฝำกประจำ 48 เดือน อัตรำดอกเบีย้ 3.90 ต่อปี
ฝำกประจำ 60 เดือน อัตรำดอกเบีย้ 4.00 ต่อปี

