เงินฝากทวีทรัพย
รองรั บ บั ญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย ส าธารณสุ ข มงคล,
เงินฝากสาธารณสุขมงคลพิเศษ, เงินฝากเพิ่มทรัพย
ตั้งแต 50% ขึ้นไปของเงินฝากที่ครบกําหนด
รองรั บ บั ญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย ป น ผลเพิ่ ม พู น
ทั้งจํานวน ของเงินฝากที่ครบกําหนด
ฝากติดตอ กันเปนระยะเวลา 1 ป หากฝากไมครบ
1 ป หรือปดบัญชีกอนกําหนด จะคิดดอกเบี้ยต่ํากวา
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย (ปจจุบันรอยละ 1.00
ตอป)

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภทเงินฝาก
อัตราดอกเบีย้
ออมทรัพย
0.75
ออมทรัพยพเิ ศษ
2.75
เงินฝากประจํา 6 เดือน
2.75-2.95
เงินฝากประจํา 12 เดือน
2.85-3.05
เงินฝากสาธารณสุขมงคล
2.95
เงินฝากสาธารณสุขมงคลพิเศษ
2.95
เงินฝากทวีทรัพย
3.05

สหกรณเปดใหบริการฝาก-ถอน
ตั้งแตวันจันทร-วันศุกร (ไมพักเที่ยง)
ตั้งแตเวลา 09.10น. – 15.15น.
หยุดเสาร – อาทิตย
และวันหยุดราชการ
หรือโอนเขาบัญชีออมทรัพย
ชื่อบัญชี สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําปาง จํากัด

ธนาคารกรุงไทย 503-1-53772-8
สมาชิกสามารถนําฝากเงินเขาบัญชีโดยการโอน
ผานธนาคารกรุงไทย และตองนําสําเนาสลิปเงินฝากมา
แจงเปนหลักฐานใหสหกรณทราบกอนเวลา 15.15น. ใน
วันเดียวกัน สหกรณจึงจะดําเนินการฝากเงินเขาบัญชีให

สหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขลําปาง จํากัด
ระบบงานทันสมัย บริการประทับใจ มั่นคง โปรงใส
ตามหลักธรรมภิบาล นําสูอุดมการณสหกรณ

-เงินออม-

เลขที่ 3 ถนนปาขาม 1 ตําบลหัวเวียง
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
โทรศัพท: 0-5422-6384, 0-5432-3991
โทรสาร 0-5432-3991
เว็บไซต www.lphosaving.com

E-mail: lphosaving@hotmail.co.th

เงินฝากออมทรัพยพิเศษ

การถือหุน

เปดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ํา 10,000 บาท
ถอนเงิน ได 1 ครั้งตอเดือน ไมจํากัดวงเงิน

สมาชิกสหกรณสามารถถือหุนไดไมเกิน 1 ใน 5
ของหุนทั้งหมด
การถือหุนรายเดือนขั้นต่ําไมนอยกวา 5%
เงินเดือน สูงสุดไมเกิน 10,000 บาท

ของ

สมาชิกสามารถเพิ่มหรือลดคาหุนไดทุกเดือน ทั้งนี้
ใหเปนไปตามหลักเกณฑการถือหุน

ฝากติดตอกันทุกเดือนๆ ละเทากันและเทากับที่เปด
บั ญ ชี ครั้ งแรก ระยะเวลา 24 เดือ น หากฝากผิ ด
เงื่อนไขการฝากหรือ จะคิดดอกเบี้ยต่ํากวาดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย

ถอนตั้งแต 100,000 บาท ขึ้นไป แจงลวงหนา
อยางนอย 1 วันทําการ สหกรณจะจายเปนเช็คหรือ
โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย

จายดอกเบี้ยปละ 2 ครั้ง โดยทบเปนเงินตนทุกวันที่
30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม

จายดอกเบี้ยปละ 2 ครั้ง
(30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกป)

สามารถฝากได 2 แบบ คือ ฝากโดยเงิ น สดและ
ฝากโดยหักจากเงินเดือน

เงินฝากสาธารณสุขมงคลพิเศษ
เงินฝากประจํา

เปดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ํา 100 บาท
ฝาก-ถอนไดทุกวัน ไมจํากัดจํานวนครั้งและ
จํานวนเงินคงเหลือในบัญชีไมต่ํากวา 100 บาท
จายดอกเบี้ยปละ 2 ครั้ง
(30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกป)

เปดบัญชีครั้งแรกไมขั้นต่ํากวา 500 บาท สูงสุดไม
เกิน 8,000 บาท ไมจํากัดจํานวนบัญชี

ถอนเงินตั้งแตครั้งที่ 2 เปนตนไป สหกรณ
คิดคาธรรมเนียมรอยละ 1 ของจํานวนเงินที่ถอน
แตไมต่ํากวา 500 บาท

ประเภทเงินฝาก
เงินฝากออมทรัพย

เงินฝากสาธารณสุขมงคล

เปดบัญชีครั้งแรกไมขั้นต่ํากวา 100 บาท
สหกรณจะจายดอกเบี้ยให เมื่อครบกําหนด
ระยะเวลาการฝาก กรณีถอนเงินฝากประจํา
ในระยะเวลาไมถึง 3 เดือน สหกรณจะไมจาย
ดอกเบี้ยให
หักภาษีเงินได ณ ที่จายอัตรารอยละ 15
ของดอกเบี้ยที่ไดรับ

เปดบัญชีครั้งแรกไมขั้นต่ํากวา 500 บาท สูงสุดไม
เกิน 15,000 บาท ไมจํากัดจํานวนบัญชี
ฝากติดตอกันทุกเดือนๆ ละเทากันและเทากับที่เปด
บัญชีครั้งแรก ระยะเวลา 12 เดือน หากฝากไมครบ
12 เดือน หรือปดบัญชีกอนกําหนด จะคิดดอกเบี้ย
ต่ํ า กว า ดอกเบี้ ย เงิ น ฝากออมทรั พ ย ตามระเบี ย บ
สหกรณ
จายดอกเบี้ยปละ 2 ครั้ง โดยทบเปนเงินตนทุกวันที่
30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม
สามารถฝากได 2 แบบ คือ ฝากโดยเงิ น สดและ
ฝากโดยหักจากเงินเดือน

