รายละเอียด “เงินฝากออมทรัพย์ ”
สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด
ข้ อมูล
ชื่ อผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาการฝาก
จานวนเงินเปิ ดบัญชีข้นั
ต่าและสู งสุ ด
อัตราดอกเบีย้ ต่ อปี
รายละเอียด
อัตราดอกเบีย้
ตัวอย่างการคานวณ
ดอกเบีย้

รายละเอียด
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์ แบบมีสมุดคู่ฝาก
ไม่มีกาหนดระยะเวลา
เปิ ดบัญชีข้นั ต่า 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ไม่จากัดจานวนเงินฝาก
1.25 % ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 8 มกราคม 2564
ข้อมูลล่าสุ ด ดูได้ที่ www.plkhealthcoop.com
วิธีการและจานวนวันต่อปี ที่ใช้ในการคานวณดอกเบี้ย สหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
ต่อปี ที่ประกาศไว้ในประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ ตามยอดเงินคงเหลือ เป็ นรายวัน
โดยจานวนวันต่อปี ที่ใช้ในการคานวณตามปี ปฏิทิน คือ 365 วัน หรื อ 366 วัน
มีสูตรการคานวณดอกเบี้ย ดังนี้
จานวนดอกเบี้ยที่ได้รับ = เงินต้น x

อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา (วัน) ที่ฝากจริ ง

x

100

365 หรื อ 366

ตัวอย่าง ท่านฝากเงินจานวน 150,000 บาท ระยะเวลา 1 วัน จะได้รับดอกเบี้ยดังนี้
(อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 8 มกราคม 2564)
จานวนดอกเบี้ยที่ได้รับ = 150,000 x
ระยะเวลาการจ่ าย
ดอกเบีย้
เงื่อนไขหลัก
เงื่อนไขการ
ฝาก/ถอน/โอน
สิทธิประโยชน์ และ
เงื่อนไขอื่น ๆ

อัตราดอกเบีย้ กรณีผิด
เงื่อนไขการฝาก

1.25
100

x

1
365

= 5.13 บาท

สหกรณ์จ่ายดอกเบี้ยปี ละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 31 ตุลาคม โดยดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์
ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี ตามประมวลรัษฎากร ว่าด้วยเรื่ องการยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 42(8)
- ผูฝ้ ากต้องเป็ นสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบของสหกรณ์
- จากัด 1 ท่านเปิ ดได้ 1 บัญชี
- สามารถ “ฝาก/ถอน/โอน” ได้ตลอดเวลาไม่จากัดจานวนครั้ง
- สามารถทารายการที่เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
• ที่ทาการสหกรณ์ :
o ให้บริ การฝากเงินสด และถอนเงิน
o ให้บริ การโอนภายในบัญชีตวั เอง
o ให้บริ การเปิ ดบัญชี
• ถอนเงินสดผ่านระบบ ATM ของธนาคารกรุ งไทยทัว่ ประเทศ
- ดารงเงินขั้นต่าในบัญชี 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
- เงื่อนไขการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเป็ นไปตามที่กรมสรรพากรกาหนด
ไม่มีเงื่อนไข

ค่ารักษาบัญชี
การต่ ออายุบญ
ั ชีเมื่อครบ
กาหนดระยะเวลาการ
ฝาก
ช่ องทางในการติดต่ อ
สหกรณ์

ข้ อควรระวัง

ช่ องทางการร้ องเรียน

การแจ้ งเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการให้ บริการ
หรื อการแจ้ งเตือนที่
สาคัญต่ าง ๆ

ไม่มีค่ารักษาบัญชี
บัญชีน้ ีเป็ นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ไม่มีกาหนดระยะเวลาการฝาก

- ฝ่ ายเงินรับฝาก โทร 055-243102 , 086-4492611 , 061-2689936
- ที่ทาการสหกรณ์
- Facebook สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด
- Line (ID Line : plkphcoop)
- E-Mail : plkphcoop@gmail.com
- www.plkhealthcoop.com
หากสมุดคู่ฝากของผูฝ้ ากสู ญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียม
เล่มละ 50 บาท (ห้าสิ บบาทถ้วน)
ท่านสามารถศึกษาเพิม่ เติมได้ที่ www.plkhealthcoop.com หัวข้อระเบียบ/ข้อบังคับ
สมาชิกสามารถติดต่อผ่านที่ทาการสหกรณ์ หรื อโทรศัพท์ 055-243102 , 086-4492611 ,
061-2689936 หรื อ Facebook สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด หรื อ
Line official account (ID Line : plkphcoop) หรื อ E-Mail : plkphcoop@gmail.com
ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝาก และทาให้สมาชิกเสี ยประโยชน์
สหกรณ์จะประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป

รายละเอียด “เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ”
สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด
ข้ อมูล
ชื่ อผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาการฝาก
จานวนเงินเปิ ดบัญชี
ขั้นต่าและสู งสุ ด
อัตราดอกเบีย้ ต่ อปี
รายละเอียด
อัตราดอกเบีย้
ตัวอย่างการคานวณ
ดอกเบีย้

รายละเอียด
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ แบบมีสมุดคู่ฝาก
ไม่มีกาหนดระยะเวลา
เปิ ดบัญชีข้นั ต่า 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) การฝากครั้งต่อไปไม่นอ้ ยกว่า 1,000 บาท
(หนึ่งพันบาทถ้วน) ไม่จากัดจานวนเงินฝาก
2.00 % ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ข้อมูลล่าสุ ด ดูได้ที่ www.plkhealthcoop.com
วิธีการและจานวนวันต่อปี ที่ใช้ในการคานวณดอกเบี้ย สหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
ต่อปี ที่ประกาศไว้ในประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ ตามยอดเงินคงเหลือ เป็ นรายวัน
โดยจานวนวันต่อปี ที่ใช้ในการคานวณตามปี ปฏิทิน คือ 365 วัน หรื อ 366 วัน
มีสูตรการคานวณดอกเบี้ย ดังนี้
จานวนดอกเบี้ยที่ได้รับ = เงินต้น x

อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา (วัน) ที่ฝากจริ ง

x

100

365 หรื อ 366

ตัวอย่าง ท่านฝากเงินจานวน 150,000 บาท ระยะเวลา 1 วัน จะได้รับดอกเบี้ยดังนี้
(อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)
จานวนดอกเบี้ยที่ได้รับ = 150,000 x
ระยะเวลาการจ่ าย
ดอกเบีย้
เงื่อนไขหลัก
เงื่อนไขการ
ฝาก/ถอน/โอน
สิทธิประโยชน์ และ
เงื่อนไขอื่น ๆ

2.00
100

x

1
365

= 8.22 บาท

สหกรณ์จ่ายดอกเบี้ยปี ละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 30 เมษายน และ 31 ตุลาคม โดยดอกเบี้ยเงินฝากออม
ทรัพย์พิเศษของสหกรณ์ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี ตามประมวลรัษฎากร ว่าด้วยเรื่ องการยกเว้นภาษีเงินได้
ตามมาตรา 42(8)
- ผูฝ้ ากต้องเป็ นสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบของสหกรณ์
- จากัด 1 ท่านเปิ ดได้ 1 บัญชี
- สามารถ “ฝาก” ได้ตลอดเวลา ไม่จากัดจานวนครั้ง และสามารถ “ถอน/โอน” ได้เดือนละ 1 ครั้ง
หากเดือนใดมีการถอนมากกว่า 1 ครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่ 2 และครั้งต่อ ๆ ไป
ในอัตราร้อยละ 1 ของจานวนเงินที่ถอน แต่ค่าธรรมเนียมต้องไม่ต่ากว่า 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
- สามารถทารายการที่เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
• ที่ทาการสหกรณ์ :
o ให้บริ การฝากเงินสด และถอนเงิน
o ให้บริ การโอนภายในบัญชีตวั เอง
o ให้บริ การเปิ ดบัญชี
- ดารงเงินขั้นต่าในบัญชี 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
- เงื่อนไขการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเป็ นไปตามที่กรมสรรพากรกาหนด

อัตราดอกเบีย้ กรณี
ผิดเงื่อนไขการฝาก
ค่ารักษาบัญชี
การต่ ออายุบญ
ั ชีเมื่อ
ครบกาหนด
ระยะเวลาการฝาก
ช่ องทางในการติดต่ อ
สหกรณ์

ไม่มีเงื่อนไข
ไม่มีค่ารักษาบัญชี
บัญชีน้ ีเป็ นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ไม่มีกาหนดระยะเวลาการฝาก

- ฝ่ ายเงินรับฝาก โทร 055-243102 , 086-4492611 , 061-2689936
- ที่ทาการสหกรณ์
- Facebook สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด
- Line (ID Line : plkphcoop)
- E-Mail : plkphcoop@gmail.com
- www.plkhealthcoop.com
หากสมุดคู่ฝากของผูฝ้ ากสู ญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียม
ข้ อควรระวัง
เล่มละ 50 บาท (ห้าสิ บบาทถ้วน)
ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.plkhealthcoop.com หัวข้อระเบียบ/ข้อบังคับ
ช่ องทางการร้ องเรียน สมาชิกสามารถติดต่อผ่านที่ทาการสหกรณ์ หรื อโทรศัพท์ 055-243102 , 086-4492611 ,
061-2689936 หรื อ Facebook สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด หรื อ
Line official account (ID Line : plkphcoop) หรื อ E-Mail : plkphcoop@gmail.com
การแจ้ งเปลี่ยนแปลง ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝาก และทาให้สมาชิกเสี ยประโยชน์
เงื่อนไขการให้ บริการ สหกรณ์จะประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป
หรื อการแจ้ งเตือนที่
สาคัญต่ าง ๆ

รายละเอียด “เงินฝากออมทรัพย์ อุดมสุ ข”
สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด
ข้ อมูล
ชื่ อผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาการฝาก
จานวนเงินเปิ ดบัญชี
ขั้นต่าและสู งสุ ด
อัตราดอกเบีย้ ต่ อปี
รายละเอียด
อัตราดอกเบีย้
ตัวอย่างการคานวณ
ดอกเบีย้

รายละเอียด
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อุดมสุ ข
เงินฝากออมทรัพย์อุดมสุ ข แบบมีสมุดคู่ฝาก
ไม่มีกาหนดระยะเวลา
เปิ ดบัญชีข้นั ต่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) การฝากครั้งต่อไปไม่นอ้ ยกว่า 50,000 บาท
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) จากัดจานวนเงินฝาก 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
2.50 % ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ข้อมูลล่าสุ ด ดูได้ที่ www.plkhealthcoop.com
วิธีการและจานวนวันต่อปี ที่ใช้ในการคานวณดอกเบี้ย สหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
ต่อปี ที่ประกาศไว้ในประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ ตามยอดเงินคงเหลือ เป็ นรายวัน
โดยจานวนวันต่อปี ที่ใช้ในการคานวณตามปี ปฏิทิน คือ 365 วัน หรื อ 366 วัน
มีสูตรการคานวณดอกเบี้ย ดังนี้
จานวนดอกเบี้ยที่ได้รับ = เงินต้น x

อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา (วัน) ที่ฝากจริ ง

x

100

365 หรื อ 366

ตัวอย่าง ท่านฝากเงินจานวน 150,000 บาท ระยะเวลา 1 วัน จะได้รับดอกเบี้ยดังนี้
(อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)
จานวนดอกเบี้ยที่ได้รับ = 150,000 x
ระยะเวลาการจ่ าย
ดอกเบีย้
เงื่อนไขหลัก
เงื่อนไขการ
ฝาก/ถอน/โอน
สิทธิประโยชน์ และ
เงื่อนไขอื่น ๆ

2.50
100

x

1
365

= 10.27 บาท

สหกรณ์จ่ายดอกเบี้ยปี ละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 30 เมษายน และ 31 ตุลาคม โดยดอกเบี้ยเงินฝากออม
ทรัพย์พิเศษของสหกรณ์ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี ตามประมวลรัษฎากร ว่าด้วยเรื่ องการยกเว้นภาษีเงินได้
ตามมาตรา 42(8)
- ผูฝ้ ากต้องเป็ นสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบของสหกรณ์
- จากัด 1 ท่านเปิ ดได้ 1 บัญชี
- สามารถ “ฝาก” ได้ตลอดเวลา ไม่จากัดจานวนครั้ง และสามารถ “ถอน/โอน” ได้เดือนละ 1 ครั้ง
หากเดือนใดมีการถอนมากกว่า 1 ครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่ 2 และครั้งต่อ ๆ ไป
ในอัตราร้อยละ 1 ของจานวนเงินที่ถอน แต่ค่าธรรมเนียมต้องไม่ต่ากว่า 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
- สามารถทารายการที่เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
• ที่ทาการสหกรณ์ :
o ให้บริ การฝากเงินสด และถอนเงิน
o ให้บริ การโอนภายในบัญชีตวั เอง
o ให้บริ การเปิ ดบัญชี
- ดารงเงินขั้นต่าในบัญชี 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
- เงื่อนไขการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเป็ นไปตามที่กรมสรรพากรกาหนด

อัตราดอกเบีย้ กรณี
ผิดเงื่อนไขการฝาก
ค่ารักษาบัญชี
การต่ ออายุบญ
ั ชีเมื่อ
ครบกาหนด
ระยะเวลาการฝาก
ช่ องทางในการติดต่ อ
สหกรณ์

ไม่มีเงื่อนไข
ไม่มีค่ารักษาบัญชี
บัญชีน้ ีเป็ นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อุดมสุ ข ไม่มีกาหนดระยะเวลาการฝาก

- ฝ่ ายเงินรับฝาก โทร 055-243102 , 086-4492611 , 061-2689936
- ที่ทาการสหกรณ์
- Facebook สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด
- Line (ID Line : plkphcoop)
- E-Mail : plkphcoop@gmail.com
- www.plkhealthcoop.com
หากสมุดคู่ฝากของผูฝ้ ากสู ญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียม
ข้ อควรระวัง
เล่มละ 50 บาท (ห้าสิ บบาทถ้วน)
ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.plkhealthcoop.com หัวข้อระเบียบ/ข้อบังคับ
ช่ องทางการร้ องเรียน สมาชิกสามารถติดต่อผ่านที่ทาการสหกรณ์ หรื อโทรศัพท์ 055-243102 , 086-4492611 ,
061-2689936 หรื อ Facebook สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด หรื อ
Line official account (ID Line : plkphcoop) หรื อ E-Mail : plkphcoop@gmail.com
การแจ้ งเปลี่ยนแปลง ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝาก และทาให้สมาชิกเสี ยประโยชน์
เงื่อนไขการให้ บริการ สหกรณ์จะประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป
หรื อการแจ้ งเตือนที่
สาคัญต่ าง ๆ

รายละเอียด “เงินฝากประจาทวีสุข”
สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด
ข้ อมูล
ชื่ อผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาการฝาก
จานวนเงินเปิ ดบัญชี
ขั้นต่าและสู งสุ ด

รายละเอียด
บัญชีเงินฝากประจาทวีสุข
เงินฝากประจาทวีสุข แบบมีสมุดคู่ฝาก
ประจา 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน และ 60 เดือน
เปิ ดบัญชีครั้งแรก และหักฝากทุกๆเดือนต้องไม่ต่ากว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) สู งสุ ดไม่
เกิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมทั้งบัญชี เงินฝากสู งสุ ดไม่เกิน 600,000 บาท
(หกแสนบาทถ้วน) จึงจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับดอกเบี้ยเงินฝากประจาทวีสุข
- ประจา 24 เดือน 2.75% ต่อปี
อัตราดอกเบีย้ ต่ อปี
- ประจา 36 เดือน 3.00% ต่อปี
- ประจา 48 เดือน 3.25% ต่อปี
- ประจา 60 เดือน 3.50% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
รายละเอียด
ข้อมูลล่าสุ ด ดูได้ที่ www.plkhealthcoop.com
อัตราดอกเบีย้
ตั ว อย่ า งการค านวณ วิธีการและจานวนวันต่อปี ที่ใช้ในการคานวณดอกเบี้ย สหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
ต่อปี ที่ประกาศไว้ในประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ ตามยอดเงินคงเหลือ เป็ นรายวัน
ดอกเบีย้
โดยจานวนวันต่อปี ที่ใช้ในการคานวณตามปี ปฏิทิน คือ 365 วัน หรื อ 366 วัน
มีสูตรการคานวณดอกเบี้ย ดังนี้
จานวนดอกเบี้ยที่ได้รับ = เงินต้น x

อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา (วัน) ที่ฝากจริ ง

x

100

365 หรื อ 366

ตัวอย่าง ท่านฝากเงินจานวน 150,000 บาท ระยะเวลา 1 วัน จะได้รับดอกเบี้ยดังนี้
(อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)
จานวนดอกเบี้ยที่ได้รับ = 150,000 x
ระยะเวลาการจ่ าย
ดอกเบีย้
เงื่อนไขหลัก

เงื่อนไขการ

2.75
100

x

1
365

= 11.30 บาท

สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ทุกยอดฝากที่ฝากครบ 3 เดือน และทบเป็ นเงินต้นให้ สาหรับเงินฝากที่
ไม่ครบ 3 เดือนจะไม่ทบต้นให้
- ผูฝ้ ากต้องเป็ นสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบของสหกรณ์
- จากัด 1 ท่านเปิ ดได้ 1 บัญชี
- ผูฝ้ ากต้องนาฝากก่อนหรื อภายในวันที่ตรงกับวันที่เปิ ดบัญชีครั้งแรก และจะขาดจากการฝาก
หรื อฝากไม่ครบตามวงเงินที่กาหนด หรื อฝากล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดทุกกรณี รวมกันต้อง
ไม่เกินสองครั้ง
- หักฝากเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์เพื่อให้ระบบดึงโอนตัดจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไปฝากไว้
ในเงินฝากประจาทวีสุข
- การหักฝากรายเดือนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงยอดฝากได้
- สามารถ “ฝาก” ได้ตามระยะเวลาที่กาหนด 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน และ 60 เดือน

- สามารถ “ถอน/โอน” ได้เมื่อครบระยะเวลากาหนด 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน และ 12 เดือน
ฝาก/ถอน/โอน
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ แ ละ - สามารถทารายการที่เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากประจา ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
• ที่ทาการสหกรณ์ :
เงื่อนไขอื่น ๆ
o ให้บริ การฝากเงินสด และถอนเงิน
o ให้บริ การโอนภายในบัญชีตวั เอง
o ให้บริ การเปิ ดบัญชี
- ไม่มีกาหนดการดารงเงินขั้นต่าในบัญชี
- เงื่อนไขการเสี ยภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเป็ นไปตามที่กรมสรรพากรกาหนด
อั ต ราดอกเบี้ ย กรณี - ในกรณี มีเหตุไม่สามารถปฏิบตั ิได้ตามเงื่อนไขหรื อฝากต่อไม่ได้ อันเป็ นเหตุให้ไม่ได้รับสิ ทธิ
ผิดเงื่อนไขการฝาก ยกเว้นภาษี สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ในอัตราเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สาหรับ 3 เดือน
ขึ้นไป ส่ วนเงินฝากที่ไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้และจะปิ ดบัญชี เมื่อเจ้าของ
บัญชีมาติดต่อกับสหกรณ์
- ในช่วงระยะเวลาไม่ครบตามจานวนเดือนที่แจ้งความจานงไว้ในหนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก
จะถอนเงินฝากดังกล่าวไม่ได้ เว้นแต่เป็ นการถอนเพื่อปิ ดบัญชี และจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
เงินได้สาหรับดอกเบี้ยเงินฝากนั้น
ไม่มีค่ารักษาบัญชี
ค่ารักษาบัญชี
การต่ ออายุบญ
ั ชีเมื่อ ในกรณี ที่ฝากเงินครบตามจานวนเดือนที่แจ้งความจานงไว้ในหนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก แล้ว
เจ้า ของบัญชี ไ ม่ม าติ ดต่อ ขอปิ ดบัญชี สหกรณ์ จ ะคิดดอกเบี้ ยให้ในอัตราเงิ นฝากออมทรั พย์
ครบกาหนด
นับตั้งแต่วนั ที่ครบกาหนดบัญชีเงินฝากไปจนกว่าสมาชิกจะมาปิ ดบัญชี
ระยะเวลาการฝาก
ช่ องทางในการติดต่ อ - ฝ่ ายเงินรับฝาก โทร 055-243102 , 086-4492611 , 061-2689936
- ที่ทาการสหกรณ์
สหกรณ์
- Facebook สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด
- Line (ID Line : plkphcoop)
- E-Mail : plkphcoop@gmail.com
- www.plkhealthcoop.com
หากสมุดคู่ฝากของผูฝ้ ากสู ญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียม
ข้ อควรระวัง
เล่มละ 50 บาท (ห้าสิ บบาทถ้วน)
ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.plkhealthcoop.com หัวข้อระเบียบ/ข้อบังคับ
ช่ องทางการร้ องเรียน สมาชิกสามารถติดต่อผ่านที่ทาการสหกรณ์ หรื อโทรศัพท์ 055-243102 , 086-4492611 ,
061-2689936 หรื อ Facebook สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด หรื อ
Line official account (ID Line : plkphcoop) หรื อ E-Mail : plkphcoop@gmail.com
การแจ้ งเปลี่ยนแปลง ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝาก และทาให้สมาชิกเสี ยประโยชน์
เงื่อนไขการให้ บริการ สหกรณ์จะประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป
หรื อ การแจ้ ง เตื อ นที่
สาคัญต่ าง ๆ

รายละเอียด “เงินกู้ฉุกเฉิน”
สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด
ข้ อมูล
ชื่ อผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
วงเงินกู้
ผ่อนชาระ
อายุการเป็ นสมาชิก
อัตราดอกเบีย้ ต่ อปี
รายละเอียด
อัตราดอกเบีย้
ตัวอย่างการคานวณ
ดอกเบีย้

รายละเอียด
เงินกูฉ้ ุกเฉิน
เงินกูฉ้ ุกเฉิน
จานวนไม่เกินห้าเท่าของเงินเดือนสมาชิกและวงเงินกูไ้ ม่เกิน 100,000.- บาท
และต้องไม่เกินหุ้นที่ชาระแล้ว (ไม่เกิน 90% ของทุนเรื อนหุ้น)
ไม่เกิน 12 เดือน
ต้องเป็ นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
5.00% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564
ข้อมูลล่าสุ ด ดูได้ที่ www.plkhealthcoop.com
วิธีการและจานวนวันต่อปี ที่ใช้ในการคานวณดอกเบี้ย สหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ยอัตราร้ อยละ
ต่อปี ที่ประกาศไว้ในประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ องสหกรณ์ ตามยอดเงินคงเหลือ เป็ นรายวัน
โดยจานวนวันต่อปี ที่ใช้ในการคานวณตามปี ปฏิทิน คือ 365 วัน หรื อ 366 วัน
มีสูตรการคานวณดอกเบี้ย ดังนี้
อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา (วัน) ที่คิดดอกเบี้ย

จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = เงินต้น x
x
100
365 หรื อ 366
ตัวอย่าง ท่านกูเ้ งินจานวน 100,000 บาท ส่งชาระ 12 เดือน ชาระเงินต้น 8,340 บาท (เดือนสุ ดท้าย
ชาระเงินต้น 8,260 บาท) จะเสี ยดอกเบี้ย ดังนี้ (ระยะเวลาคิดดอกเบี้ย จานวนวันขึ้นอยู่กบั เดือน
ตามปฏิทิน) อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564)
เดือนที่ 1 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 100,000 x
เดือนที่ 2 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 91,660 x
เดือนที่ 3 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 83,320 x
...
….
เดือนที่ 11 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 16,600 x
เดือนที่ 12 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 8,260 x
เงื่อนไขหลัก

5.00

x

31

100 365
5.00 28

x

100 365
5.00 31
100

5.00

x

x

365

30

100 365
5.00 31
100

x

365

= 424.66 บาท
= 351.58 บาท
= 376.65 บาท

= 72.77 บาท
= 35.08 บาท

- ข้าราชการ, ลูกจ้างประจาและพนักงานราชการ กูไ้ ด้ไม่เกินห้าเท่าของเงินเดือนสมาชิก
และวงเงินกูไ้ ม่เกิน 100,000.- บาท และต้องไม่เกินหุ้นที่ชาระแล้ว (ไม่เกิน 90% ของทุนเรื อนหุ้น)
- ลูกจ้างชัว่ คราว, พนักงานกระทรวง, สมาชิกสมทบ กูไ้ ด้ไม่เกิน 90% ของทุนเรื อนหุ้น
- เงินเดือนหลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกประเภทคงเหลือไม่ต่ากว่า 18% ของเงินได้รายเดือน
หรื อตามมติของคณะกรรมการดาเนินการในชุดๆ นั้น

ข้ อมูล
เงื่อนไขการกู้
สิทธิประโยชน์ และ
เงื่อนไขอื่น ๆ

รายละเอียด
- การกูเ้ งินฉุกเฉินครั้งต่อไป ต้องส่งเงินชาระหนี้แล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 งวด
-สามารถทารายการที่เกี่ยวกับเงินกูฉ้ ุกเฉิน ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
• ที่ทาการสหกรณ์ :
o ยื่นสัญญาเงินกูฉ้ ุกเฉิน
ไม่มีเงื่อนไข

อัตราดอกเบีย้ กรณี
ผิดเงื่อนไขการกู้
ไม่มีกาหนดระยะเวลา
การต่ ออายุสัญญา
เมื่อครบกาหนด
ช่ องทางในการติดต่ อ - ฝ่ ายสิ นเชื่อ โทร 055-243102,086-4492611,061-2689936
- ที่ทาการสหกรณ์
สหกรณ์
- Facebook สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด
- Line (ID Line : plkphcoop)
- E-Mail : plkphcoop@gmail.com
- www.plkhealthcoop.com
หากผิดนัดชาระหนี้ท่านจะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน และหากผิดนัดชาระหนี้ติดต่อกัน 2 ครั้ง
ข้ อควรระวัง
หรื อผิดนัดชาระหนี้ไม่ติดต่อกัน 6 ครั้ง ภายในปี บัญชีน้ นั ท่านจะถูกให้ออกจากสหกรณ์
ท่านสามารถศึกษาเพิม่ เติมได้ที่ - www.plkhealthcoop.com หัวข้อระเบียบ/ข้อบังคับ
ช่ องทางการร้ องเรียน สมาชิกสามารถติดต่อผ่านที่ทาการสหกรณ์ หรื อโทรศัพท์ โทร 055-243102,086-4492611,
061-2689936 หรื อ Facebook messenger (สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด)
หรื อ Line official account (ID Line : plkphcoop) หรื อ E-Mail : plkphcoop@gmail.com
การแจ้ งเปลี่ยนแปลง ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับเงินกูฉ้ ุ กเฉิ น ATM และทาให้สมาชิ กเสี ยประโยชน์
เงื่อนไขการให้ บริการ สหกรณ์จะทาการแจ้งล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
หรื อการแจ้ งเตือนที่
สาคัญต่ าง ๆ

รายละเอียด “เงินกู้ฉุกเฉิน ATM”
สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด
ข้ อมูล
ชื่ อผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
วงเงินกู้
ผ่อนชาระ
อายุการเป็ นสมาชิก
อัตราดอกเบีย้ ต่ อปี
รายละเอียด
อัตราดอกเบีย้
ตัวอย่างการคานวณ
ดอกเบีย้

รายละเอียด
เงินกูฉ้ ุกเฉิน ATM
เงินกูฉ้ ุกเฉิน
จานวนไม่เกินห้าเท่าของเงินเดือนสมาชิกและวงเงินกูไ้ ม่เกิน 100,000.- บาท
และต้องไม่เกินหุ้นที่ชาระแล้ว (ไม่เกิน 90% ของทุนเรื อนหุ้น)
ไม่เกิน 12 เดือน
ต้องเป็ นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
5.00% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564
ข้อมูลล่าสุ ด ดูได้ที่ www.plkhealthcoop.com
วิธีการและจานวนวันต่อปี ที่ใช้ในการคานวณดอกเบี้ย สหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ยอัตราร้ อยละ
ต่อปี ที่ประกาศไว้ในประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ องสหกรณ์ ตามยอดเงินคงเหลือ เป็ นรายวัน
โดยจานวนวันต่อปี ที่ใช้ในการคานวณตามปี ปฏิทิน คือ 365 วัน หรื อ 366 วัน
มีสูตรการคานวณดอกเบี้ย ดังนี้
อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา (วัน) ที่คิดดอกเบี้ย

จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = เงินต้น x
x
100
365 หรื อ 366
ตัวอย่าง ท่านกูเ้ งินจานวน 100,000 บาท ส่งชาระ 12 เดือน ชาระเงินต้น 8,340 บาท (เดือนสุ ดท้าย
ชาระเงินต้น 8,260 บาท) จะเสี ยดอกเบี้ย ดังนี้ (ระยะเวลาคิดดอกเบี้ย จานวนวันขึ้นอยู่กบั เดือน
ตามปฏิทิน) อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564)
เดือนที่ 1 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 100,000 x
เดือนที่ 2 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 91,660 x
เดือนที่ 3 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 83,320 x
...
….

100
5.00

x

x

31
365
28

100 365
5.00 31

เดือนที่ 11 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 16,600 x
เดือนที่ 12 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 8,260 x
เงื่อนไขหลัก

5.00

100

5.00

x

x

= 351.57 บาท

365

30

100 365
5.00 31
100

x

= 424.66 บาท

365

= 376.65 บาท

= 72.77 บาท
= 35.08 บาท

- ข้าราชการ, ลูกจ้างประจาและพนักงานราชการ กูไ้ ด้ไม่เกินห้าเท่าของเงินเดือนสมาชิก
และวงเงินกูไ้ ม่เกิน 100,000.- บาท และต้องไม่เกินหุ้นที่ชาระแล้ว (ไม่เกิน 90% ของทุนเรื อนหุ้น)
- ลูกจ้างชัว่ คราว, พนักงานกระทรวง, สมาชิกสมทบ กูไ้ ด้ไม่เกิน 90% ของทุนเรื อนหุ้น
- เงินเดือนหลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกประเภทคงเหลือไม่ต่ากว่า 18% ของเงินได้รายเดือน
หรื อตามมติของคณะกรรมการดาเนินการในชุดๆ นั้น

ข้ อมูล
เงื่อนไขการกู้
สิทธิประโยชน์ และ
เงื่อนไขอื่น ๆ

รายละเอียด
- ทาสัญญาครั้งเดียว หากมีเปลี่ยนการวงเงินกู้ ต้องทาสัญญาใหม่
- ส่งชาระตามยอดที่ใช้ เช่น วงเงินฉุกเฉิน ATM 100,000 บาท กดใช้ 30,000 บาท
คิดดอกเบี้ยจากเงินต้น 30,000 บาท
- สามารถทารายการที่เกี่ยวกับเงินกูฉ้ ุกเฉิน ATM ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
• ที่ทาการสหกรณ์ :
o ยื่นสัญญาเงินกูฉ้ ุกเฉิน ATM
• กดรับเงินกูผ้ า่ นระบบ ATM ของธนาคารกรุ งไทยทัว่ ประเทศ
ไม่มีเงื่อนไข

อัตราดอกเบีย้ กรณี
ผิดเงื่อนไขการกู้
ไม่มีกาหนดระยะเวลา
การต่ ออายุสัญญา
เมื่อครบกาหนด
ช่ องทางในการติดต่ อ - ฝ่ ายสิ นเชื่อ โทร 055-243102,086-4492611,061-2689936
- ที่ทาการสหกรณ์
สหกรณ์
- Facebook สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด
- Line (ID Line : plkphcoop)
- E-Mail : plkphcoop@gmail.com
- www.plkhealthcoop.com

หากผิดนัดชาระหนี้ท่านจะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน และหากผิดนัดชาระหนี้ติดต่อกัน 2 ครั้ง
หรื อผิดนัดชาระหนี้ไม่ติดต่อกัน 6 ครั้ง ภายในปี บัญชีน้ นั ท่านจะถูกให้ออกจากสหกรณ์
ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ - www.plkhealthcoop.com หัวข้อระเบียบ/ข้อบังคับ
ช่ องทางการร้ องเรียน สมาชิกสามารถติดต่อผ่านที่ทาการสหกรณ์ หรื อโทรศัพท์ โทร 055-243102,086-4492611,
061-2689936 หรื อ Facebook messenger (สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด)
หรื อ Line official account (ID Line : plkphcoop) หรื อ E-Mail : plkphcoop@gmail.com
การแจ้ งเปลี่ยนแปลง ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับเงินกูฉ้ ุ กเฉิ น ATM และทาให้สมาชิ กเสี ยประโยชน์
เงื่อนไขการให้ บริการ สหกรณ์จะทาการแจ้งล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
หรื อการแจ้ งเตือนที่
สาคัญต่ าง ๆ
ข้ อควรระวัง

รายละเอียด “เงินกู้สามัญ (หุ้น)”
สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด
ข้ อมูล
ชื่ อผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
วงเงินกู้

ผ่อนชาระ
อายุการเป็ นสมาชิก
อัตราดอกเบีย้ ต่ อปี
รายละเอียด
อัตราดอกเบีย้
ตัวอย่างการคานวณ
ดอกเบีย้

รายละเอียด
เงินกูส้ ามัญ (หุ้น)
เงินกูส้ ามัญ
- กูโ้ ดยใช้หุ้นค้ าประกัน กูไ้ ด้ 90% ของทุนเรื อนหุ้น
- กูโ้ ดยใช้เงินฝากค้ าประกัน กูไ้ ด้ 90% ของเงินฝาก
- กูโ้ ดยใช้อสังหาริ มทรัพย์ค้ าประกัน กูไ้ ด้ 70% ของราคาประเมินจากผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน
รับอนุญาตหรื อใช้อสังหาริ มทรัพย์ค้ าประกันได้ 90% ของราคาประเมินทางราชการ
ส่งชาระไม่เกิน 240 เดือน
ต้องเป็ นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
5.50% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564
ข้อมูลล่าสุ ด ดูได้ที่ www.plkhealthcoop.com
วิธีการและจานวนวันต่อปี ที่ใช้ในการคานวณดอกเบี้ย สหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
ต่อปี ที่ประกาศไว้ในประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ องสหกรณ์ ตามยอดเงินคงเหลือ เป็ นรายวัน
โดยจานวนวันต่อปี ที่ใช้ในการคานวณตามปี ปฏิทิน คือ 365 วัน หรื อ 366 วัน
มีสูตรการคานวณดอกเบี้ย ดังนี้
อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา (วัน) ที่คิดดอกเบี้ย

จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = เงินต้น x
x
100
365 หรื อ 366
ตัวอย่าง ท่านกู้เงิ นจานวน 240,000 บาท ส่ งชาระ 240 เดื อน ชาระเงิ นต้น 1,000 บาท (เดื อน
สุ ดท้ายชาระเงินต้น 1,000 บาท) จะเสี ยดอกเบี้ย ดังนี้ (ระยะเวลาคิดดอกเบี้ย จานวนวันขึ้นอยูก่ บั
เดือนตามปฏิทิน) อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564)
เดือนที่ 1 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 240,000 x
เดือนที่ 2 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 239,000 x

5.50

x

31

100 365
5.50 28

x

100 365
5.50 31

= 1,121,10 บาท
= 1,008.38 บาท

เดือนที่ 3 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 238,000 x
x
= 2,183.48 บาท
100 365
...
….
เดือนที่ 239 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 2,000 x
เดือนที่ 240 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 1,000 x

5.50

x

30

100 365
5.50 31
100

x

365

= 9.04 บาท
=4.67 บาท

ข้ อมูล
เงื่อนไขหลัก

เงื่อนไขการกู้
สิทธิประโยชน์ และ
เงื่อนไขอื่น ๆ

รายละเอียด
- ต้องมีทุนเรื อนหุ้น 90% ของยอดเงินกูส้ ามัญ
- ต้องมีเงินฝาก 90% ของยอดเงินกูส้ ามัญ
- ต้องมีอสังหาริ มทรัพย์ของราคาประเมินจากผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินรับอนุญาต 70%
หรื อใช้อสังหาริ มทรัพย์ของราคาประเมินทางราชการ 90% ของยอดเงินกูส้ ามัญ
- เงินเดือนหลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกประเภทคงเหลือไม่ต่ากว่า 18% ของเงินได้รายเดือน
หรื อตามมติของคณะกรรมการดาเนินการในชุดๆ นั้น
- ทาสัญญาเงินกูใ้ หม่ได้เมื่อส่งชาระหนี้ 6 เดือนขึ้นไป ยกเว้น กูไ้ ม่เต็มสิ ทธิ์ กูไ้ ม่เกินร้อยละ 90
ของทุนเรื อนหุ้นหรื อเงินฝากหรื ออสังหาริ มทรัพย์หรื อมีความจาเป็ นเร่ งด่วนที่ตอ้ งกูเ้ งิน
ก่อนกาหนด ให้ทาบันทึกข้อความชี้แจงเหตุผลให้กบั คณะกรรมการเงินกูเ้ พื่อพิจารณา
-สามารถทารายการที่เกี่ยวกับเงินกูส้ ามัญ (หุ้น) ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
• ที่ทาการสหกรณ์ :
o ยื่นสัญญาเงินกูส้ ามัญ (หุ้น)
ไม่มีเงื่อนไข

อัตราดอกเบีย้ กรณี
ผิดเงื่อนไขการกู้
ไม่มีกาหนดระยะเวลา
การต่ ออายุสัญญา
เมื่อครบกาหนด
ช่ องทางในการติดต่ อ - ฝ่ ายสิ นเชื่อ โทร 055-243102,086-4492611,061-2689936
- ที่ทาการสหกรณ์
สหกรณ์
- Facebook สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด
- Line (ID Line : plkphcoop)
- E-Mail : plkphcoop@gmail.com
- www.plkhealthcoop.com
หากผิดนัดชาระหนี้ท่านจะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน และหากผิดนัดชาระหนี้ติดต่อกัน 2 ครั้ง
ข้ อควรระวัง
หรื อผิดนัดชาระหนี้ไม่ติดต่อกัน 6 ครั้ง ภายในปี บัญชีน้ นั ท่านจะถูกให้ออกจากสหกรณ์
ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ - www.plkhealthcoop.com หัวข้อระเบียบ/ข้อบังคับ
ช่ องทางการร้ องเรียน สมาชิกสามารถติดต่อผ่านที่ทาการสหกรณ์ หรื อโทรศัพท์ โทร 055-243102,086-4492611,
061-2689936 หรื อ Facebook messenger (สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด)
หรื อ Line official account (ID Line : plkphcoop) หรื อ E-Mail : plkphcoop@gmail.com
การแจ้ งเปลี่ยนแปลง ในกรณี ที่มีการเปลี่ ยนแปลงเกี่ ยวข้องกับเงินกูส้ ามัญ (หุ้น) และทาให้สมาชิ กเสี ยประโยชน์
เงื่อนไขการให้ บริการ สหกรณ์จะทาการแจ้งล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
หรื อการแจ้ งเตือนที่
สาคัญต่ าง ๆ

รายละเอียด “เงินกู้สามัญ –บุคคลคา้ ประกัน”
สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด
ข้ อมูล
ชื่ อผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
วงเงินกู้
ผ่อนชาระ

อายุการเป็ นสมาชิก
อัตราดอกเบีย้ ต่ อปี
รายละเอียด
อัตราดอกเบีย้
ตัวอย่างการคานวณ
ดอกเบีย้

รายละเอียด
เงินกูส้ ามัญบุคคลค้ าประกัน
เงินกูส้ ามัญ
ไม่เกิน 3,500,000 บาท
ส่งชาระไม่เกิน 188 เดือน และมีระยะเวลาชาระหนี้แล้วเสร็ จไม่เกินกว่าอายุ 75 ปี เว้นแต่การกู้
เงินนั้นเมื่อรวมทุกสัญญาแล้วมีจานวนไม่เกินค่าหุ้นและเงินฝากที่ผกู ้ มู้ ีอยูก่ บั สหกรณ์ และไม่
เกินจานวนงวดการชาระที่สหกรณ์ฯ กาหนด
ต้องเป็ นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
5.50% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564
ข้อมูลล่าสุ ด ดูได้ที่ www.plkhealthcoop.com
วิธีการและจานวนวันต่อปี ที่ใช้ในการคานวณดอกเบี้ย สหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
ต่อปี ที่ประกาศไว้ในประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ องสหกรณ์ ตามยอดเงินคงเหลือ เป็ นรายวัน
โดยจานวนวันต่อปี ที่ใช้ในการคานวณตามปี ปฏิทิน คือ 365 วัน หรื อ 366 วัน
มีสูตรการคานวณดอกเบี้ย ดังนี้
อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา (วัน) ที่คิดดอกเบี้ย

จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = เงินต้น x
x
100
365 หรื อ 366
ตัวอย่าง ท่านกูเ้ งินจานวน 3,500,000 บาท ส่ งชาระ 188 เดือน ชาระเงินต้น 18,620 บาท (เดือน
สุ ดท้ายชาระเงินต้น 18,060 บาท) จะเสี ยดอกเบี้ย ดังนี้ (ระยะเวลาคิดดอกเบี้ย จานวนวันขึ้นอยู่
กับเดือนตามปฏิทิน) อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564)
เดือนที่ 1 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 3,500,000 x
เดือนที่ 2 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 3,481,380 x

5.50

x

31

100 365
5.50 28

x

100 365
5.50 31

= 16,349.32 บาท
= 14,688.56 บาท

เดือนที่ 3 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 3,462,760 x
x
= 17,218.93 บาท
100 365
...
….
เดือนที่ 187 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 36,680 x
เดือนที่ 188 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 18,060 x
เงื่อนไขหลัก

5.50

x

30

100 365
5.50 31
100

x

365

= 171.34 บาท
= 78.92บาท

- ต้องมีทุนเรื อนหุ้น 15% ของยอดเงินกูส้ ามัญ
- เงินเดือนหลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกประเภทคงเหลือไม่ต่ากว่า 18% ของเงินได้รายเดือน
หรื อตามมติของคณะกรรมการดาเนินการในชุดๆ นั้น

ข้ อมูล
เงื่อนไขการกู้
สิทธิประโยชน์ และ
เงื่อนไขอื่น ๆ

วงเงิน

รายละเอียด
- ทาสัญญาเงินกูใ้ หม่ได้เมื่อส่งชาระหนี้ 6 เดือนขึ้นไป ยกเว้น กูไ้ ม่เต็มสิ ทธิ์ กูไ้ ม่เกินร้อยละ 90
ของทุนเรื อนหุ้นหรื อเงินฝากหรื ออสังหาริ มทรัพย์หรื อมีความจาเป็ นเร่ งด่วนที่ตอ้ งกูเ้ งิน
ก่อนกาหนด ให้ทาบันทึกข้อความชี้แจงเหตุผลให้กบั คณะกรรมการเงินกูเ้ พื่อพิจารณา
- การให้วงเงินค้ าประกันมีเงื่อนไข ดังนี้
-หลักประกันเงินกู้ ใช้บุคคลค้ าประกันได้ในวงเงิน 400,000.- บาท ต่อ 1 สัญญา
-สมาชิก 1 คน จะเป็ นผูค้ ้ าประกันสาหรับผูก้ ไู้ ด้เพียง 1 คน ต่อ 1 สัญญาแต่ตอ้ งไม่เกิน 8 คน
-การค้ าประกัน หากใช้พนักงานราชการค้ าประกันต้องมีขา้ ราชการหรื อลูกจ้างประจา
ค้ าประกันร่ วมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนคนค้ าประกัน
-การค้ าประกันใช้ทุนเรื อนหุ้น 90% ของทุนเรื อนหุ้น,เงินฝากค้ าประกันได้ 90% ของเงินฝาก
อสังหาริ มทรัพย์ค้ าประกันได้ 70% ของราคาประเมินจากผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินรับอนุญาต
หรื อใช้อสังหาริ มทรัพย์ค้ าประกันได้ 100%ของราคาประเมินทางราชการ
- สมาชิกต้องทาประกันชีวิตกลุ่มกับสหกรณ์ให้คมุ้ วงเงินกู้ และให้สหกรณ์เป็ นผูร้ ับ
ผลประโยชน์อนั ดับแรก
- สามารถทารายการที่เกี่ยวกับเงินกูส้ ามัญ บุคคลค้ าประกัน ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
• ที่ทาการสหกรณ์ :
o ยื่นสัญญาเงินกูส้ ามัญ บุคคลค้ าประกัน
ไม่มีเงื่อนไข

อัตราดอกเบีย้ กรณี
ผิดเงื่อนไขการกู้
ไม่มีกาหนดระยะเวลา
การต่ ออายุสัญญา
เมื่อครบกาหนด
ช่ องทางในการติดต่ อ - ฝ่ ายสิ นเชื่อ โทร 055-243102,086-4492611,061-2689936
- ที่ทาการสหกรณ์
สหกรณ์
- Facebook สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด
- Line (ID Line : plkphcoop)
- E-Mail : plkphcoop@gmail.com - www.plkhealthcoop.com
หากผิดนัดชาระหนี้ท่านจะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน และหากผิดนัดชาระหนี้ติดต่อกัน 2 ครั้ง
ข้ อควรระวัง
หรื อผิดนัดชาระหนี้ไม่ติดต่อกัน 6 ครั้ง ภายในปี บัญชีน้ นั ท่านจะถูกให้ออกจากสหกรณ์
ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ - www.plkhealthcoop.com หัวข้อระเบียบ/ข้อบังคับ
ช่ องทางการร้ องเรียน สมาชิกสามารถติดต่อผ่านที่ทาการสหกรณ์ หรื อโทรศัพท์ โทร 055-243102,086-4492611,
061-2689936 หรื อ Facebook messenger (สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด)
หรื อ Line official account (ID Line : plkphcoop) หรื อ E-Mail : plkphcoop@gmail.com
การแจ้ งเปลี่ยนแปลง ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับเงินกูส้ ามัญบุคคลค้ าประกัน และทาให้สมาชิก
เงื่อนไขการให้ บริการ เสี ยประโยชน์ สหกรณ์จะทาการแจ้งล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
หรื อการแจ้ งเตือนที่
สาคัญต่ าง ๆ

รายละเอียด “เงินกู้สามัญ –ปรับปรุงโครงสร้ างหนี”้
สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด
ข้ อมูล
ชื่ อผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
วงเงินกู้
ผ่อนชาระ
อายุการเป็ นสมาชิก
อัตราดอกเบีย้ ต่ อปี
รายละเอียด
อัตราดอกเบีย้
ตัวอย่างการคานวณ
ดอกเบีย้

รายละเอียด
เงินกูส้ ามัญปรับปรุ งโครงสร้างหนี้
เงินกูส้ ามัญ
ไม่เกิน 4,500,000 บาท
ส่งชาระไม่เกิน 300 เดือน และมีระยะเวลาชาระหนี้แล้วเสร็ จไม่เกินกว่าอายุ 80 ปี บริ บูรณ์
ต้องเป็ นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
5.50% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564
ข้อมูลล่าสุ ด ดูได้ที่ www.plkhealthcoop.com
วิธีการและจานวนวันต่อปี ที่ใช้ในการคานวณดอกเบี้ย สหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
ต่อปี ที่ประกาศไว้ในประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ องสหกรณ์ ตามยอดเงินคงเหลือ เป็ นรายวัน
โดยจานวนวันต่อปี ที่ใช้ในการคานวณตามปี ปฏิทิน คือ 365 วัน หรื อ 366 วัน
มีสูตรการคานวณดอกเบี้ย ดังนี้
อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา (วัน) ที่คิดดอกเบี้ย

จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = เงินต้น x
x
100
365 หรื อ 366
ตัวอย่าง ท่านกูเ้ งินจานวน 4,500,000 บาท ส่ งชาระ 300 เดือน ชาระเงินต้น 15,000 บาท (เดือน
สุ ดท้ายชาระเงินต้น 15,000 บาท) จะเสี ยดอกเบี้ย ดังนี้ (ระยะเวลาคิดดอกเบี้ย จานวนวันขึ้นอยู่
กับเดือนตามปฏิทิน) อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564)
เดือนที่ 1 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 4,500,000 x
เดือนที่ 2 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 4,485,00 x

5.50
100
5.50

x
x

31
365
28

100 365
5.50 31

= 21,020.55 บาท
= 18,923.01 บาท

เดือนที่ 3 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 4,470,000 x
x
= 22,227.53 บาท
100 365
...
….
เดือนที่ 299 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 30,000 x
เดือนที่ 300 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 15,000 x

5.50

x

30

100 365
5.50 31
100

x

365

= 135.62 บาท
= 65.55 บาท

ข้ อมูล
เงื่อนไขหลัก

เงื่อนไขการกู้
สิทธิประโยชน์ และ
เงื่อนไขอื่น ๆ

วงเงิน

วงเงิน

รายละเอียด
- ต้องมีทุนเรื อนหุ้น 15% ของยอดเงินกูส้ ามัญ
- ทาสัญญาเงินกูไ้ ด้แค่ครั้งเดียว
- เงินเดือนหลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกประเภทคงเหลือไม่ต่ากว่า 18% ของเงินได้รายเดือน
หรื อตามมติของคณะกรรมการดาเนินการในชุดๆ นั้น
-หลักประกันเงินกู้ สมาชิกกูส้ ามัญปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ เกินวงเงิน 3,500,000 บาทขึ้นไป
ให้ใช้บคุ คคลค้ าประกัน จานวน 8 คน และให้ใช้หลักทรัพย์ค้ าประกันร่ วมด้วย
- การพิจารณาเงินกูป้ รับปรุ งโครงสร้างหนี้ จะพิจารณาเฉพาะยอดหนี้ของสถาบันการเงินเท่านั้น
-ต้องมีเอกสารรายงานข้อมูลเครดิต (รายงานเครดิตบูโร) ประกอบการพิจารณากูเ้ งิน
-สมาชิกที่กปู้ รับปรุ งโครงสร้างหนี้ไปแล้ว ไม่สามารถใช้สิทธิกเู้ งินสหกรณ์ฯ ได้อีก เว้นแต่
เงินกูฉ้ ุกเฉิน, เงินกูเ้ พื่อการศึกษา หากเงินเดือนคงเหลือเพียงพอต่อการหักชาระหนี้
- การให้วงเงินค้าประกันมีเงื่อนไข ดังนี้
-หลักประกันเงินกู้ ใช้บุคคลค้ าประกันได้ในวงเงิน 400,000.- บาท ต่อ 1 สัญญา
-สมาชิก 1 คน จะเป็ นผูค้ ้ าประกันสาหรับผูก้ ไู้ ด้เพียง 1 คน ต่อ 1 สัญญาแต่ตอ้ งไม่เกิน 8 คน
-การค้ าประกัน หากใช้พนักงานราชการค้ าประกันต้องมีขา้ ราชการหรื อลูกจ้างประจา
ค้ าประกันร่ วมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนคนค้ าประกัน
-การค้ าประกันใช้ทุนเรื อนหุ้น 90% ของทุนเรื อนหุ้น,เงินฝากค้ าประกันได้ 90% ของเงินฝาก
อสังหาริ มทรัพย์ค้ าประกันได้ 70% ของราคาประเมินจากผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินรับอนุญาต
หรื อใช้อสังหาริ มทรัพย์ค้ าประกันได้ 100%ของราคาประเมินทางราชการ
-สมาชิกต้องทาประกันชีวิตกลุ่มกับสหกรณ์ให้คมุ้ วงเงินกู้ และให้สหกรณ์เป็ นผูร้ ับ
ผลประโยชน์อนั ดับแรก
-สามารถทารายการที่เกี่ยวกับเงินกูส้ ามัญ ปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
• ที่ทาการสหกรณ์ :
o ยื่นสัญญาเงินกูส้ ามัญ ปรับปรุ งโครงสร้างหนี้
ไม่มีเงื่อนไข

อัตราดอกเบีย้ กรณี
ผิดเงื่อนไขการกู้
ไม่มีกาหนดระยะเวลา
การต่ ออายุสัญญา
เมื่อครบกาหนด
ช่ องทางในการติดต่ อ - ฝ่ ายสิ นเชื่อ โทร 055-243102,086-4492611,061-2689936
- ที่ทาการสหกรณ์
สหกรณ์
- Facebook สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด
- Line (ID Line : plkphcoop)
- E-Mail : plkphcoop@gmail.com , - www.plkhealthcoop.com
หากผิดนัดชาระหนี้ท่านจะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน และหากผิดนัดชาระหนี้ติดต่อกัน 2 ครั้ง
ข้ อควรระวัง
หรื อผิดนัดชาระหนี้ไม่ติดต่อกัน 6 ครั้ง ภายในปี บัญชีน้ นั ท่านจะถูกให้ออกจากสหกรณ์
ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ - www.plkhealthcoop.com หัวข้อระเบียบ/ข้อบังคับ

ข้ อมูล
รายละเอียด
ช่ องทางการร้ องเรียน สมาชิกสามารถติดต่อผ่านที่ทาการสหกรณ์ หรื อโทรศัพท์ โทร 055-243102,086-4492611,
061-2689936 หรื อ Facebook messenger (สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด)
หรื อ Line official account (ID Line : plkphcoop) หรื อ E-Mail : plkphcoop@gmail.com
การแจ้ งเปลี่ยนแปลง ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับเงินกูส้ ามัญ ปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ และทาให้สมาชิ ก
เงื่อนไขการให้ บริการ เสี ยประโยชน์ สหกรณ์จะทาการแจ้งล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
หรื อการแจ้ งเตือนที่
สาคัญต่ าง ๆ

รายละเอียด “เงินกู้สามัญ –โอนให้ ผ้ คู า้ ประกัน”
สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด
ข้ อมูล
ชื่ อผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
วงเงินกู้
ผ่อนชาระ
อายุการเป็ นสมาชิก
อัตราดอกเบีย้ ต่ อปี
รายละเอียด
อัตราดอกเบีย้
ตัวอย่างการคานวณ
ดอกเบีย้

รายละเอียด
เงินกูส้ ามัญโอนให้ผคู ้ ้ าประกัน
เงินกูส้ ามัญ
ไม่เกินภาระหนี้คงเหลือที่ผคู ้ ้ าประกันต้องรับภาระหนี้
ส่งชาระไม่เกิน 300 เดือน และมีระยะเวลาชาระหนี้แล้วเสร็ จไม่เกินกว่าอายุ 80 ปี
ต้องเป็ นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
3.00% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564
ข้อมูลล่าสุ ด ดูได้ที่ www.plkhealthcoop.com
วิธีการและจานวนวันต่อปี ที่ใช้ในการคานวณดอกเบี้ย สหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
ต่อปี ที่ประกาศไว้ในประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ องสหกรณ์ ตามยอดเงินคงเหลือ เป็ นรายวัน
โดยจานวนวันต่อปี ที่ใช้ในการคานวณตามปี ปฏิทิน คือ 365 วัน หรื อ 366 วัน
มีสูตรการคานวณดอกเบี้ย ดังนี้
อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา (วัน) ที่คิดดอกเบี้ย

จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = เงินต้น x
x
100
365 หรื อ 366
ตัวอย่าง ท่านกู้เงิ นจานวน 300,000 บาท ส่ งชาระ 300 เดื อน ชาระเงิ นต้น 1,000 บาท (เดื อน
สุ ดท้ายชาระเงินต้น 1,000 บาท) จะเสี ยดอกเบี้ย ดังนี้ (ระยะเวลาคิดดอกเบี้ย จานวนวันขึ้นอยูก่ บั
เดือนตามปฏิทิน) อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564)
เดือนที่ 1 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 3,00,000 x
เดือนที่ 2 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 299,000 x

3.00
100
3.00

31

x

365
28

x

100 365
3.00 31

= 764.38 บาท
= 688.11 บาท

เดือนที่ 3 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 298,000 x
x
= 808.27 บาท
100 365
...
….
เดือนที่ 299 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 2,000 x
เดือนที่ 300 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 1,000 x

เงื่อนไขหลัก
- สมา

3.00
100
3.00
100

x

x

30
365
31

365

= 4.93 บาท

= 2.38 บาท

- ต้องเป็ นภาระหนี้ที่ผคู ้ ้ าประกันรับผิดชอบเท่านั้น
- ต้องมีเงินได้รายเดือนหลังหักค่าใช้จ่ายทุกประเภทคงเหลือแล้วพอหักส่งสหกรณ์ฯ

ข้ อมูล
เงื่อนไขการกู้
สิทธิประโยชน์ และ
เงื่อนไขอื่น ๆ

วงเงิน

รายละเอียด
- การให้วงเงินค้ าประกันมีเงื่อนไข ดังนี้
-หลักประกันเงินกู้ ใช้บุคคลค้ าประกันได้ในวงเงิน 400,000.- บาท ต่อ 1 สัญญา
-สมาชิก 1 คน จะเป็ นผูค้ ้ าประกันสาหรับผูก้ ไู้ ด้เพียง 1 คน ต่อ 1 สัญญาแต่ตอ้ งไม่เกิน 8 คน
-การค้ าประกัน หากใช้พนักงานราชการค้ าประกันต้องมีขา้ ราชการหรื อลูกจ้างประจา
ค้ าประกันร่ วมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนคนค้ าประกัน
-การค้ าประกันใช้ทุนเรื อนหุ้น 90% ของทุนเรื อนหุ้น,เงินฝากค้ าประกันได้ 90% ของเงินฝาก
อสังหาริ มทรัพย์ค้ าประกันได้ 70% ของราคาประเมินจากผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินรับอนุญาต
หรื อใช้อสังหาริ มทรัพย์ค้ าประกันได้ 100%ของราคาประเมินทางราชการ
- หากสมาชิกมายื่นกูเ้ งินประเภทอื่นๆ หลังจากกูเ้ งินสามัญโอนให้ผคู ้ ้ าประกัน ไม่ตอ้ งนามา
คานวณเป็ นค่าใช้จ่ายในการยื่นกูเ้ งินประเภทอื่นๆ เพื่อให้สมาชิกสามารถกูเ้ งินได้ตามปกติ
- สามารถทารายการที่เกี่ยวกับเงินกูส้ ามัญ โอนให้ผคู ้ ้ าประกัน ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
• ที่ทาการสหกรณ์ :
o ยื่นสัญญาเงินกูส้ ามัญ โอนให้ผคู ้ ้าประกัน
ไม่มีเงื่อนไข

อัตราดอกเบีย้ กรณี
ผิดเงื่อนไขการกู้
ไม่มีกาหนดระยะเวลา
การต่ ออายุสัญญา
เมื่อครบกาหนด
ช่ องทางในการติดต่ อ - ฝ่ ายสิ นเชื่อ โทร 055-243102,086-4492611,061-2689936
- ที่ทาการสหกรณ์
สหกรณ์
- Facebook สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด
- Line (ID Line : plkphcoop)
- E-Mail : plkphcoop@gmail.com
- www.plkhealthcoop.com
หากผิดนัดชาระหนี้ท่านจะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน และหากผิดนัดชาระหนี้ติดต่อกัน 2 ครั้ง
ข้ อควรระวัง
หรื อผิดนัดชาระหนี้ไม่ติดต่อกัน 6 ครั้ง ภายในปี บัญชีน้ นั ท่านจะถูกให้ออกจากสหกรณ์
ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ - www.plkhealthcoop.com หัวข้อระเบียบ/ข้อบังคับ
ช่ องทางการร้ องเรียน สมาชิกสามารถติดต่อผ่านที่ทาการสหกรณ์ หรื อโทรศัพท์ โทร 055-243102,086-4492611,
061-2689936 หรื อ Facebook messenger (สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด)
หรื อ Line official account (ID Line : plkphcoop) หรื อ E-Mail : plkphcoop@gmail.com
การแจ้ งเปลี่ยนแปลง ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับเงินกูส้ ามัญ โอนให้ผคู ้ ้ าประกัน และทาให้สมาชิ กเสี ย
เงื่อนไขการให้ บริการ ประโยชน์ สหกรณ์จะทาการแจ้งล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
หรื อการแจ้ งเตือนที่
สาคัญต่ าง ๆ

รายละเอียด “เงินกู้พเิ ศษ เพื่อซื้อสินค้าทั่วไป”
สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด
ข้ อมูล
ชื่ อผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
วงเงินกู้
ผ่อนชาระ

อายุการเป็ นสมาชิก
อัตราดอกเบีย้ ต่ อปี
รายละเอียด
อัตราดอกเบีย้
ตัวอย่างการคานวณ
ดอกเบีย้

รายละเอียด
เงินกูพ้ ิเศษ เพื่อซื้อสิ นค้าทัว่ ไป
เงินกูพ้ ิเศษ
ไม่เกิน 100,000 บาท
ส่งชาระไม่เกิน 48 เดือน และมีระยะเวลาชาระหนี้แล้วเสร็ จไม่เกินกว่าอายุ 75 ปี เว้นแต่การกูเ้ งิน
นั้นเมื่อรวมทุกสัญญาแล้วมีจานวนไม่เกินค่าหุ้นและเงินฝากที่ผกู ้ มู้ ีอยูก่ บั สหกรณ์ และไม่เกิน
จานวนงวดการชาระที่สหกรณ์ฯ กาหนด
ต้องเป็ นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
5.50% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564
ข้อมูลล่าสุ ด ดูได้ที่ www.plkhealthcoop.com
วิธีการและจานวนวันต่อปี ที่ใช้ในการคานวณดอกเบี้ย สหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
ต่อปี ที่ประกาศไว้ในประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ องสหกรณ์ ตามยอดเงินคงเหลือ เป็ นรายวัน
โดยจานวนวันต่อปี ที่ใช้ในการคานวณตามปี ปฏิทิน คือ 365 วัน หรื อ 366 วัน
มีสูตรการคานวณดอกเบี้ย ดังนี้
อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา (วัน) ที่คิดดอกเบี้ย

จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = เงินต้น x
x
100
365 หรื อ 366
ตัวอย่าง ท่านกูเ้ งินจานวน 54,000 บาท ส่งชาระ 48 เดือน ชาระเงินต้น 1,130 บาท (เดือนสุ ดท้าย
ชาระเงินต้น 890 บาท) จะเสี ยดอกเบี้ย ดังนี้ (ระยะเวลาคิดดอกเบี้ย จานวนวันขึ้นอยูก่ บั เดือนตาม
ปฏิทิน) อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564)
เดือนที่ 1 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 54,000 x
เดือนที่ 2 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 52,870 x

5.50

x

31

100 365
5.50 28

x

100 365
5.50 31

= 252.25 บาท
= 223.07 บาท

เดือนที่ 3 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 51,740 x
x
= 257.28 บาท
100 365
...
….
เดือนที่ 47 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 2,020 x
เดือนที่ 48 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 890 x

5.50

x

30

100 365
5.50 31
100

x

365

= 8.83 บาท

= 4.29 บาท

ข้ อมูล
เงื่อนไขหลัก

เงื่อนไขการกู้
สิทธิประโยชน์ และ
เงื่อนไขอื่น ๆ

รายละเอียด
- เงินเดือนหลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกประเภทคงเหลือไม่ต่ากว่า 18% ของเงินได้รายเดือน
หรื อตามมติของคณะกรรมการดาเนินการในชุดๆ นั้น
- ต้องแนบใบเสนอราคาจากร้านที่สมาชิกซื้อสิ นค้า (ต้องมีชื่อสมาชิกที่กเู้ งินเท่านั้น)
เพื่อประกอบสัญญาเงินกู้
- สมาชิก 1 คน สามารถยื่นเงินกูพ้ ิเศษเพื่อซื้อสิ นค้า ได้คนละ 1 สัญญาเท่านั้น
(ยกเว้นซื้อสิ นค้าประเภท รถยนต์, รถจักรยานยนต์, รถจักรยาน)
- การจ่ายเงินกูส้ หกรณ์จะจ่ายเช็คเป็ นชื่อบริ ษทั หรื อห้างร้าน หรื อเจ้าของทรัพย์สินที่สมาชิกซื้อ
- การให้วงเงินค้ าประกันมีเงื่อนไข ดังนี้
-หลักประกันเงินกู้ ใช้บุคคลค้าประกันได้ในวงเงิน 400,000.- บาท ต่อ 1 สัญญา
-สมาชิก 1 คน จะเป็ นผูค้ ้ าประกันสาหรับผูก้ ไู้ ด้เพียง 1 คน ต่อ 1 สัญญาแต่ตอ้ งไม่เกิน 8 คน
-การค้ าประกันใช้ทุนเรื อนหุ้น 90% ของทุนเรื อนหุ้น
-การค้ าประกันใช้เงินฝากค้ าประกันได้ 90% ของเงินฝาก
-การค้ าประกันใช้อสังหาริ มทรัพย์ค้ าประกันได้ 70% ของราคาประเมินจากผูป้ ระเมินมูลค่า
ทรัพย์สินรับอนุญาตหรื อใช้อสังหาริ มทรัพย์ค้ าประกันได้ 100% ของราคาประเมินทางราชการ
- สามารถทารายการที่เกี่ยวกับเงินกูพ้ ิเศษ เพื่อซื้อสิ นค้าทัว่ ไป ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
• ที่ทาการสหกรณ์ :
o ยืน่ สัญญาเงินกูพ้ ิเศษ เพื่อซื้อสิ นค้าทัว่ ไป
ไม่มีเงื่อนไข

อัตราดอกเบีย้ กรณี
ผิดเงื่อนไขการกู้
ไม่มีกาหนดระยะเวลา
การต่ ออายุสัญญา
เมื่อครบกาหนด
ช่ องทางในการติดต่ อ - ฝ่ ายสิ นเชื่อ โทร 055-243102,086-4492611,061-2689936
- ที่ทาการสหกรณ์
สหกรณ์
- Facebook สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด
- Line (ID Line : plkphcoop)
- E-Mail : plkphcoop@gmail.com
- www.plkhealthcoop.com
หากผิดนัดชาระหนี้ท่านจะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน และหากผิดนัดชาระหนี้ติดต่อกัน 2 ครั้ง
ข้ อควรระวัง
หรื อผิดนัดชาระหนี้ไม่ติดต่อกัน 6 ครั้ง ภายในปี บัญชีน้ นั ท่านจะถูกให้ออกจากสหกรณ์
ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ - www.plkhealthcoop.com หัวข้อระเบียบ/ข้อบังคับ
ช่ องทางการร้ องเรียน สมาชิกสามารถติดต่อผ่านที่ทาการสหกรณ์ หรื อโทรศัพท์ โทร 055-243102,086-4492611,
061-2689936 หรื อ Facebook messenger (สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด)
หรื อ Line official account (ID Line : plkphcoop) หรื อ E-Mail : plkphcoop@gmail.com

ข้ อมูล
รายละเอียด
การแจ้ งเปลี่ยนแปลง ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับเงินกูเ้ พื่อซื้อสิ นค้าทัว่ ไป และทาให้สมาชิก
เงื่อนไขการให้ บริการ เสี ยประโยชน์ สหกรณ์จะทาการแจ้งล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
หรื อการแจ้ งเตือนที่
สาคัญต่ าง ๆ

รายละเอียด “เงินกู้พเิ ศษ เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ ”
สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด
ข้ อมูล
ชื่ อผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
วงเงินกู้
ผ่อนชาระ

อายุการเป็ นสมาชิก
อัตราดอกเบีย้ ต่ อปี
รายละเอียด
อัตราดอกเบีย้
ตัวอย่างการคานวณ
ดอกเบีย้

รายละเอียด
เงินกูพ้ ิเศษ เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์
เงินกูพ้ ิเศษ
ไม่เกินราคาตามจริ ง
ส่งชาระไม่เกิน 48 เดือน และมีระยะเวลาชาระหนี้แล้วเสร็ จไม่เกินกว่าอายุ 75 ปี เว้นแต่การกูเ้ งิน
นั้นเมื่อรวมทุกสัญญาแล้วมีจานวนไม่เกินค่าหุ้นและเงินฝากที่ผกู ้ มู้ ีอยูก่ บั สหกรณ์ และไม่เกิน
จานวนงวดการชาระที่สหกรณ์ฯ กาหนด
ต้องเป็ นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
5.50% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564
ข้อมูลล่าสุ ด ดูได้ที่ www.plkhealthcoop.com
วิธีการและจานวนวันต่อปี ที่ใช้ในการคานวณดอกเบี้ย สหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
ต่อปี ที่ประกาศไว้ในประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ องสหกรณ์ ตามยอดเงินคงเหลือ เป็ นรายวัน
โดยจานวนวันต่อปี ที่ใช้ในการคานวณตามปี ปฏิทิน คือ 365 วัน หรื อ 366 วัน
มีสูตรการคานวณดอกเบี้ย ดังนี้
อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา (วัน) ที่คิดดอกเบี้ย

จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = เงินต้น x
x
100
365 หรื อ 366
ตัวอย่าง ท่านกู้เงิ นจานวน 100,000 บาท ส่ งชาระ 48 เดื อน ชาระเงิ นต้น 2,090 บาท (เดื อน
สุ ดท้ายชาระเงินต้น 1,770 บาท) จะเสี ยดอกเบี้ย ดังนี้ (ระยะเวลาคิดดอกเบี้ย จานวนวันขึ้นอยูก่ บั
เดือนตามปฏิทิน) อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564)
เดือนที่ 1 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 100,000 x
เดือนที่ 2 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 97,910 x

5.50

100
5.50

x

x

31
365
28

100 365
5.50 31

= 467.12 บาท

= 413.10 บาท

เดือนที่ 3 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 95,820 x
x
= 476.47 บาท
100 365
...
….
เดือนที่ 47 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 3,860 x
เดือนที่ 48 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 1,770 x

5.50

x

30

100 365
5.50 31
100

x

365

= 16.87 บาท
= 4.29 บาท

ข้ อมูล
เงื่อนไขหลัก

เงื่อนไขการกู้
สิทธิประโยชน์ และ
เงื่อนไขอื่น ๆ
วงเงิน

อัตราดอกเบีย้ กรณี
ผิดเงื่อนไขการกู้

รายละเอียด
- เงินเดือนหลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกประเภทคงเหลือไม่ต่ากว่า 18% ของเงินได้รายเดือน
หรื อตามมติของคณะกรรมการดาเนินการในชุดๆ นั้น
-รถจักรยานยนต์มือหนึ่ง ไม่เกินวงเงินตามราคาจริ ง และต้องแนบใบเสนอราคาจากร้าน
ที่สมาชิกซื้อสิ นค้า (ต้องมีชื่อสมาชิกที่กเู้ งินเท่านั้น) เพื่อประกอบสัญญาเงินกู้
-รถจักรยานยนต์มือสอง ไม่เกินราคากลางท้องตลาด และต้องแนบใบเสนอราคาหรื อสัญญา
ซื้อขายจากร้านที่สมาชิกซื้อสิ นค้า (ต้องมีชื่อสมาชิกที่กเู้ งินเท่านั้น) เพื่อประกอบสัญญาเงินกู้
- การจ่ายเงินกูส้ หกรณ์จะจ่ายเช็คเป็ นชื่อบริ ษทั หรื อห้างร้าน หรื อเจ้าของทรัพย์สินที่สมาชิกซื้อ
- การให้วงเงินค้ าประกันมีเงื่อนไข ดังนี้
-หลักประกันเงินกู้ ใช้บุคคลค้ าประกันได้ในวงเงิน 400,000.- บาท ต่อ 1 สัญญา
-สมาชิก 1 คน จะเป็ นผูค้ ้ าประกันสาหรับผูก้ ไู้ ด้เพียง 1 คน ต่อ 1 สัญญาแต่ตอ้ งไม่เกิน 8 คน
-การค้ าประกันใช้ทุนเรื อนหุ้น 90% ของทุนเรื อนหุ้น,เงินฝากค้ าประกันได้ 90% ของเงินฝาก
อสังหาริ มทรัพย์ค้ าประกันได้ 70% ของราคาประเมินจากผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินรับอนุญาต
หรื อใช้อสังหาริ มทรัพย์ค้ าประกันได้ 100% ของราคาประเมินทางราชการ
- สามารถทารายการที่เกี่ยวกับเงินกูพ้ ิเศษ เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
• ที่ทาการสหกรณ์ : ยื่นสัญญาเงินกูพ้ ิเศษ เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์
สมาชิกผูก้ ตู้ อ้ งนาหลักฐานเล่มทะเบียนฉบับจริ งมาให้สหกรณ์ตรวจสอบ ภายใน 90 วัน
หลังจากซื้อขายเสร็จสิ้นแล้ว หากสมาชิกผูก้ ไู้ ม่นาเล่มทะเบียนฉบับจริ งมาให้สหกรณ์
ตรวจสอบ สหกรณ์จะปรับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.5 ต่อปี เป็ นร้อยละ 6.00 ต่อปี
ไม่มีกาหนดระยะเวลา

การต่ ออายุสัญญา
เมื่อครบกาหนด
ช่ องทางในการติดต่ อ - ฝ่ ายสิ นเชื่อ โทร 055-243102,086-4492611,061-2689936
- ที่ทาการสหกรณ์
สหกรณ์
- Facebook สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด
- Line (ID Line : plkphcoop)
- E-Mail : plkphcoop@gmail.com, www.plkhealthcoop.com
หากผิดนัดชาระหนี้ท่านจะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน และหากผิดนัดชาระหนี้ติดต่อกัน 2 ครั้ง
ข้ อควรระวัง
หรื อผิดนัดชาระหนี้ไม่ติดต่อกัน 6 ครั้ง ภายในปี บัญชีน้ นั ท่านจะถูกให้ออกจากสหกรณ์
ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ - www.plkhealthcoop.com หัวข้อระเบียบ/ข้อบังคับ
ช่ องทางการร้ องเรียน สมาชิกสามารถติดต่อผ่านที่ทาการสหกรณ์ หรื อโทรศัพท์ โทร 055-243102,086-4492611,
061-2689936 หรื อ Facebook messenger (สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด)
หรื อ Line official account (ID Line : plkphcoop) หรื อ E-Mail : plkphcoop@gmail.com
การแจ้ งเปลี่ยนแปลง ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับเงินกูพ้ ิเศษ เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ และทาให้สมาชิก
เงื่อนไขการให้ บริการ เสี ยประโยชน์ สหกรณ์จะทาการแจ้งล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
หรื อการแจ้ งเตือนที่
สาคัญต่ าง ๆ

รายละเอียด “เงินกู้พเิ ศษ เพื่อซื้อรถยนต์ ”
สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด
ข้ อมูล
ชื่ อผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
วงเงินกู้
ผ่อนชาระ

อายุการเป็ นสมาชิก
อัตราดอกเบีย้ ต่ อปี
รายละเอียด
อัตราดอกเบีย้
ตัวอย่างการคานวณ
ดอกเบีย้

รายละเอียด
เงินกูพ้ ิเศษ เพื่อซื้อรถยนต์
เงินกูพ้ ิเศษ
ไม่เกินราคาตามจริ ง
ส่งชาระไม่เกิน 84 เดือน และมีระยะเวลาชาระหนี้แล้วเสร็ จไม่เกินกว่าอายุ 75 ปี เว้นแต่การกูเ้ งิน
นั้นเมื่อรวมทุกสัญญาแล้วมีจานวนไม่เกินค่าหุ้นและเงินฝากที่ผกู ้ มู้ ีอยูก่ บั สหกรณ์ และไม่เกิน
จานวนงวดการชาระที่สหกรณ์ฯ กาหนด
ต้องเป็ นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
5.50% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564
ข้อมูลล่าสุ ด ดูได้ที่ www.plkhealthcoop.com
วิธีการและจานวนวันต่อปี ที่ใช้ในการคานวณดอกเบี้ย สหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
ต่อปี ที่ประกาศไว้ในประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ องสหกรณ์ ตามยอดเงินคงเหลือ เป็ นรายวัน
โดยจานวนวันต่อปี ที่ใช้ในการคานวณตามปี ปฏิทิน คือ 365 วัน หรื อ 366 วัน
มีสูตรการคานวณดอกเบี้ย ดังนี้
อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา (วัน) ที่คิดดอกเบี้ย

จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = เงินต้น x
x
100
365 หรื อ 366
ตัวอย่าง ท่านกู้เงิ นจานวน 500,000 บาท ส่ งชาระ 84 เดื อน ชาระเงิ นต้น 5,960 บาท (เดื อน
สุ ดท้ายชาระเงินต้น 5,320 บาท) จะเสี ยดอกเบี้ย ดังนี้ (ระยะเวลาคิดดอกเบี้ย จานวนวันขึ้นอยูก่ บั
เดือนตามปฏิทิน) อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564)
เดือนที่ 1 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 500,000 x
เดือนที่ 2 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 494,040 x

5.50

x

31

100 365
5.50 28

x

100 365
5.50 31

= 2,335.62 บาท
= 2,084.44 บาท

เดือนที่ 3 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 488,080 x
x
= 2,427.03 บาท
100 365
...
….
เดือนที่ 83 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 11,280 x
เดือนที่ 84 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 5,320 x

5.50

100
5.50
100

x

x

30
365
31

365

= 54.39 บาท

= 24.85 บาท

ข้ อมูล
เงื่อนไขหลัก

เงื่อนไขการกู้
สิทธิประโยชน์ และ
เงื่อนไขอื่น ๆ
วงเงิน

อัตราดอกเบีย้ กรณี
ผิดเงื่อนไขการกู้

รายละเอียด
- เงินเดือนหลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกประเภทคงเหลือไม่ต่ากว่า 18% ของเงินได้รายเดือน
หรื อตามมติของคณะกรรมการดาเนินการในชุดๆ นั้น
-รถยนต์มือหนึ่ง ไม่เกินวงเงินตามราคาจริ ง และต้องแนบใบเสนอราคาจากร้าน
ที่สมาชิกซื้อสิ นค้า (ต้องมีชื่อสมาชิกที่กเู้ งินเท่านั้น) เพื่อประกอบสัญญาเงินกู้
-รถยนต์มือสอง ไม่เกินราคากลางท้องตลาด และต้องแนบใบเสนอราคาหรื อสัญญาซื้อขายจาก
ร้านที่สมาชิกซื้อสิ นค้า (ต้องมีชื่อสมาชิกที่กเู้ งินเท่านั้น) เพื่อประกอบสัญญาเงินกู้
- การจ่ายเงินกูส้ หกรณ์จะจ่ายเช็คเป็ นชื่อบริ ษทั หรื อห้างร้าน หรื อเจ้าของทรัพย์สินที่สมาชิกซื้อ
- การให้วงเงินค้ าประกันมีเงื่อนไข ดังนี้
-หลักประกันเงินกู้ ใช้บุคคลค้ าประกันได้ในวงเงิน 400,000.- บาท ต่อ 1 สัญญา
-สมาชิก 1 คน จะเป็ นผูค้ ้ าประกันสาหรับผูก้ ไู้ ด้เพียง 1 คน ต่อ 1 สัญญาแต่ตอ้ งไม่เกิน 8 คน
-การค้ าประกันใช้ทุนเรื อนหุน้ 90% ของทุนเรื อนหุ้น,เงินฝากค้ าประกันได้ 90% ของเงินฝาก
อสังหาริ มทรัพย์ค้ าประกันได้ 70% ของราคาประเมินจากผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินรับอนุญาต
หรื อใช้อสังหาริ มทรัพย์ค้ าประกันได้ 100% ของราคาประเมินทางราชการ
- สามารถทารายการที่เกี่ยวกับเงินกูพ้ ิเศษ เพื่อซื้อรถยนต์ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
• ที่ทาการสหกรณ์ : ยื่นสัญญาเงินกูพ้ ิเศษ เพื่อซื้อรถยนต์
สมาชิกผูก้ ตู้ อ้ งนาหลักฐานเล่มทะเบียนฉบับจริ งมาให้สหกรณ์ตรวจสอบ ภายใน 90 วัน
หลังจากซื้อขายเสร็จสิ้นแล้ว หากสมาชิกผูก้ ไู้ ม่นาเล่มทะเบียนฉบับจริ งมาให้สหกรณ์
ตรวจสอบ สหกรณ์จะปรับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.5 ต่อปี เป็ นร้อยละ 6.00 ต่อปี
ไม่มีกาหนดระยะเวลา

การต่ ออายุสัญญา
เมื่อครบกาหนด
ช่ องทางในการติดต่ อ - ฝ่ ายสิ นเชื่อ โทร 055-243102,086-4492611,061-2689936
- ที่ทาการสหกรณ์
สหกรณ์
- Facebook สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด
- Line (ID Line : plkphcoop)
- E-Mail : plkphcoop@gmail.com, www.plkhealthcoop.com
หากผิดนัดชาระหนี้ท่านจะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน และหากผิดนัดชาระหนี้ติดต่อกัน 2 ครั้ง
ข้ อควรระวัง
หรื อผิดนัดชาระหนี้ไม่ติดต่อกัน 6 ครั้ง ภายในปี บัญชีน้ นั ท่านจะถูกให้ออกจากสหกรณ์
ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ - www.plkhealthcoop.com หัวข้อระเบียบ/ข้อบังคับ
ช่ องทางการร้ องเรียน สมาชิกสามารถติดต่อผ่านที่ทาการสหกรณ์ หรื อโทรศัพท์ โทร 055-243102,086-4492611,
061-2689936 หรื อ Facebook messenger (สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด)
หรื อ Line official account (ID Line : plkphcoop) หรื อ E-Mail : plkphcoop@gmail.com
การแจ้ งเปลี่ยนแปลง ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับเงินกูพ้ ิเศษ เพื่อซื้อรถยนต์ และทาให้สมาชิก
เงื่อนไขการให้ บริการ เสี ยประโยชน์ สหกรณ์จะทาการแจ้งล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
หรื อการแจ้ งเตือนที่
สาคัญต่ าง ๆ

รายละเอียด “เงินกู้พเิ ศษ เพื่อสวัสดิการสมาชิก”
สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด
ข้ อมูล
ชื่ อผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
วงเงินกู้

ผ่อนชาระ
อายุการเป็ นสมาชิก
อัตราดอกเบีย้ ต่ อปี
รายละเอียด
อัตราดอกเบีย้
ตัวอย่างการคานวณ
ดอกเบีย้

รายละเอียด
เงินกูพ้ ิเศษ เพื่อสวัสดิการสมาชิก
เงินกูพ้ ิเศษ
ไม่เกิน 100,000 บาท ตามจานวนที่จ่ายจริ ง โดยเงินจานวนเงินกูด้ งั กล่าว
สมาชิกต้องยินยอมให้สหกรณ์ฯ นาเงินดังกล่าวไปจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตรายปี หรื อฝากไว้
ตามหลักเกณฑ์การกูเ้ งินสามัญและส่งเงินล่วงหน้าให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์รายปี
(สสธท., สส.ชสอ. และ กสธท.)
ส่งชาระไม่เกิน 12 เดือน
ต้องเป็ นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
5.50% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564
ข้อมูลล่าสุ ด ดูได้ที่ www.plkhealthcoop.com
วิธีการและจานวนวันต่อปี ที่ใช้ในการคานวณดอกเบี้ย สหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
ต่อปี ที่ประกาศไว้ในประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ องสหกรณ์ ตามยอดเงินคงเหลือ เป็ นรายวัน
โดยจานวนวันต่อปี ที่ใช้ในการคานวณตามปี ปฏิทิน คือ 365 วัน หรื อ 366 วัน
มีสูตรการคานวณดอกเบี้ย ดังนี้
อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา (วัน) ที่คิดดอกเบี้ย

จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = เงินต้น x
x
100
365 หรื อ 366
ตัวอย่าง ท่านกูเ้ งินจานวน 100,000 บาท ส่ งชาระ 12 เดือน ชาระเงินต้น 540 บาท (เดือนสุ ดท้าย
ชาระเงินต้น 460 บาท) จะเสี ยดอกเบี้ย ดังนี้ (ระยะเวลาคิดดอกเบี้ย จานวนวันขึ้นอยูก่ บั เดือนตาม
ปฏิทิน) อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564)
เดือนที่ 1 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 6,400 x
เดือนที่ 2 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 5,860 x

5.50

x

31

100 365
5.50 28

x

100 365
5.50 31

= 29.90 บาท
= 24.72 บาท

เดือนที่ 3 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 5,320 x
x
= 26.45 บาท
100 365
...
….
เดือนที่ 11 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 1,000 x
เดือนที่ 12 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 460 x
เงื่อนไขหลัก

5.50

x

30

100 365
5.50 31
100

x

365

= 4.82 บาท
= 2.15 บาท

-สาหรับสมาชิกที่ไม่มีเงินปันผลหรื อเงินฝากชาระค่าเบี้ยประกันชีวิตให้สหกรณ์ฯ หักเท่านั้น
-กูไ้ ด้ปีละ 1 ครั้ง

ข้ อมูล
เงื่อนไขการกู้
สิทธิประโยชน์ และ
เงื่อนไขอื่น ๆ

รายละเอียด
-สมาชิกต้องมีเงินได้รายเดือนหลังหักค่าใช้จ่ายทุกประเภทคงเหลือแล้วพอหักส่งสหกรณ์ฯ
-ไม่ตอ้ งใช้บคุ คลค้ าประกัน
-หากสมาชิกมายื่นกูเ้ งินประเภทอืน่ ๆ หลังจากกูพ้ ิเศษเพื่อสวัสดิการสมาชิก ไม่ตอ้ งนามา
คานวณเป็ นค่าใช้จ่ายในการยื่นกูเ้ งินประเภทอื่นๆ เพื่อให้สมาชิกสามารถกูเ้ งินได้ตามปกติ
-สามารถทารายการที่เกี่ยวกับเงินกูพ้ ิเศษ เพื่อเพื่อสวัสดิการสมาชิก ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
• ที่ทาการสหกรณ์ :
o ยื่นสัญญาเงินกูพ้ ิเศษ เพื่อสวัสดิการสมาชิก
ไม่มีเงื่อนไข

อัตราดอกเบีย้ กรณี
ผิดเงื่อนไขการกู้
ไม่มีกาหนดระยะเวลา
การต่ ออายุสัญญา
เมื่อครบกาหนด
ช่ องทางในการติดต่ อ - ฝ่ ายสิ นเชื่อ โทร 055-243102,086-4492611,061-2689936
- ที่ทาการสหกรณ์
สหกรณ์
- Facebook สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด
- Line (ID Line : plkphcoop)
- E-Mail : plkphcoop@gmail.com
- www.plkhealthcoop.com
หากผิดนัดชาระหนี้ท่านจะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน และหากผิดนัดชาระหนี้ติดต่อกัน 2 ครั้ง
ข้ อควรระวัง
หรื อผิดนัดชาระหนี้ไม่ติดต่อกัน 6 ครั้ง ภายในปี บัญชีน้ นั ท่านจะถูกให้ออกจากสหกรณ์
ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ - www.plkhealthcoop.com หัวข้อระเบียบ/ข้อบังคับ
ช่ องทางการร้ องเรียน สมาชิกสามารถติดต่อผ่านที่ทาการสหกรณ์ หรื อโทรศัพท์ โทร 055-243102,086-4492611,
061-2689936 หรื อ Facebook messenger (สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด)
หรื อ Line official account (ID Line : plkphcoop) หรื อ E-Mail : plkphcoop@gmail.com
การแจ้ งเปลี่ยนแปลง ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับเงินกูพ้ ิเศษ เพื่อสวัสดิการสมาชิก และทาให้สมาชิก
เงื่อนไขการให้ บริการ เสี ยประโยชน์ สหกรณ์จะทาการแจ้งล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
หรื อการแจ้ งเตือนที่
สาคัญต่ าง ๆ

รายละเอียด “เงินกู้พเิ ศษ เพื่อการดารงชีพภาวะวิกฤตโควิด-19”
สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด
ข้ อมูล
ชื่ อผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
วงเงินกู้
ผ่อนชาระ

อายุการเป็ นสมาชิก
อัตราดอกเบีย้ ต่ อปี
รายละเอียด
อัตราดอกเบีย้
ตัวอย่างการคานวณ
ดอกเบีย้

รายละเอียด
เงินกูพ้ ิเศษ เพื่อการดารงชีพภาวะวิกฤตโควิด-19
เงินกูพ้ ิเศษ
ไม่เกิน 100,000 บาท
ส่งชาระไม่เกิน 100 เดือน และมีระยะเวลาชาระหนี้แล้วเสร็ จไม่เกินกว่าอายุ 75 ปี เว้นแต่การกู้
เงินนั้นเมื่อรวมทุกสัญญาแล้วมีจานวนไม่เกินค่าหุ้นและเงินฝากที่ผกู ้ มู้ ีอยูก่ บั สหกรณ์ และไม่
เกินจานวนงวดการชาระที่สหกรณ์ฯ กาหนด
ต้องเป็ นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
5.00% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564
ข้อมูลล่าสุ ด ดูได้ที่ www.plkhealthcoop.com
วิธีการและจานวนวันต่อปี ที่ใช้ในการคานวณดอกเบี้ย สหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
ต่อปี ที่ประกาศไว้ในประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ องสหกรณ์ ตามยอดเงินคงเหลือ เป็ นรายวัน
โดยจานวนวันต่อปี ที่ใช้ในการคานวณตามปี ปฏิทิน คือ 365 วัน หรื อ 366 วัน
มีสูตรการคานวณดอกเบี้ย ดังนี้
อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา (วัน) ที่คิดดอกเบี้ย

จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = เงินต้น x
x
100
365 หรื อ 366
ตัวอย่าง ท่านกู้เงิ นจานวน 100,000 บาท ส่ งชาระ 100 เดื อน ชาระเงิ นต้น 1,000 บาท (เดื อน
สุ ดท้ายชาระเงินต้น 1,000 บาท) จะเสี ยดอกเบี้ย ดังนี้ (ระยะเวลาคิดดอกเบี้ย จานวนวันขึ้นอยูก่ บั
เดือนตามปฏิทิน) อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564)
เดือนที่ 1 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 100,000 x
เดือนที่ 2 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 99,000 x
เดือนที่ 3 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 98,000 x
...
….
เดือนที่ 99 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 2,000 x
เดือนที่ 100 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 1,000 x
เงื่อนไขหลัก

5.00

31

x

100 365
5.00 28
100
5.00
100

x

x

5.00

365
31
365

x

= 424.66 บาท
= 379.73 บาท
= 443.01 บาท

30

100 365
5.00 31
100

x

365

= 8.22 บาท
= 4.25 บาท

- เงินเดือนหลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกประเภทคงเหลือไม่ต่ากว่า 18% ของเงินได้รายเดือน
หรื อตามมติของคณะกรรมการดาเนินการในชุดๆ นั้น
-กูไ้ ด้เพียงครั้งเดียว

ข้ อมูล
เงื่อนไขการกู้
สิทธิประโยชน์ และ
เงื่อนไขอื่น ๆ
วงเงิน

รายละเอียด
- การให้วงเงินค้ าประกันมีเงื่อนไข ดังนี้
-หลักประกันเงินกู้ ใช้บุคคลค้าประกันในวงเงิน 400,000.- บาท ต่อ 1 สัญญา
-สมาชิก 1 คน จะเป็ นผูค้ ้ าประกันสาหรับผูก้ ไู้ ด้เพียง 1 คน ต่อ 1 สัญญาแต่ตอ้ งไม่เกิน 8 คน
-การค้ าประกันใช้ทุนเรื อนหุ้น 90% ของทุนเรื อนหุ้น
-การค้ าประกันใช้เงินฝากค้ าประกันได้ 90% ของเงินฝาก
- สามารถทารายการที่เกี่ยวกับเงินกูพ้ ิเศษ เพื่อการดารงชีพภาวะวิกฤตโควิด-19 ผ่านช่องทาง
ดังต่อไปนี้
• ที่ทาการสหกรณ์ :
o ยื่นสัญญาเงินกูพ้ ิเศษ เพื่อการดารงชีพภาวะวิกฤตโควิด-19
ไม่มีเงื่อนไข

อัตราดอกเบีย้ กรณี
ผิดเงื่อนไขการกู้
ไม่มีกาหนดระยะเวลา
การต่ ออายุสัญญา
เมื่อครบกาหนด
ช่ องทางในการติดต่ อ - ฝ่ ายสิ นเชื่อ โทร 055-243102,086-4492611,061-2689936
- ที่ทาการสหกรณ์
สหกรณ์
- Facebook สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด
- Line (ID Line : plkphcoop)
- E-Mail : plkphcoop@gmail.com
- www.plkhealthcoop.com
หากผิดนัดชาระหนี้ท่านจะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน และหากผิดนัดชาระหนี้ติดต่อกัน 2 ครั้ง
ข้ อควรระวัง
หรื อผิดนัดชาระหนี้ไม่ติดต่อกัน 6 ครั้ง ภายในปี บัญชีน้ นั ท่านจะถูกให้ออกจากสหกรณ์
ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ - www.plkhealthcoop.com หัวข้อระเบียบ/ข้อบังคับ
ช่ องทางการร้ องเรียน สมาชิกสามารถติดต่อผ่านที่ทาการสหกรณ์ หรื อโทรศัพท์ โทร 055-243102,086-4492611,
061-2689936 หรื อ Facebook messenger (สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด)
หรื อ Line official account (ID Line : plkphcoop) หรื อ E-Mail : plkphcoop@gmail.com
การแจ้ งเปลี่ยนแปลง ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับเงินกูพ้ ิเศษ เพื่อการดารงชีพภาวะวิกฤตโควิด-19
เงื่อนไขการให้ บริการ และทาให้สมาชิกเสี ยประโยชน์ สหกรณ์จะทาการแจ้งล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
หรื อการแจ้ งเตือนที่
สาคัญต่ าง ๆ

รายละเอียด “เงินกู้พเิ ศษ เพื่อการท่องเที่ยว”
สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด
ข้ อมูล
ชื่ อผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
วงเงินกู้
ผ่อนชาระ

อายุการเป็ นสมาชิก
อัตราดอกเบีย้ ต่ อปี
รายละเอียด
อัตราดอกเบีย้
ตัวอย่างการคานวณ
ดอกเบีย้

รายละเอียด
เงินกูพ้ ิเศษ เพื่อการท่องเที่ยว
เงินกูพ้ ิเศษ
ไม่เกิน 100,000 บาท ตามจานวนที่จ่ายจริ ง
ส่งชาระไม่เกิน 48 เดือน และมีระยะเวลาชาระหนี้แล้วเสร็ จไม่เกินกว่าอายุ 75 ปี เว้นแต่การกูเ้ งิน
นั้นเมื่อรวมทุกสัญญาแล้วมีจานวนไม่เกินค่าหุ้นและเงินฝากที่ผกู ้ มู้ ีอยูก่ บั สหกรณ์ และไม่เกิน
จานวนงวดการชาระที่สหกรณ์ฯ กาหนด
ต้องเป็ นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
5.50% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564
ข้อมูลล่าสุ ด ดูได้ที่ www.plkhealthcoop.com
วิธีการและจานวนวันต่อปี ที่ใช้ในการคานวณดอกเบี้ย สหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
ต่อปี ที่ประกาศไว้ในประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ องสหกรณ์ ตามยอดเงินคงเหลือ เป็ นรายวัน
โดยจานวนวันต่อปี ที่ใช้ในการคานวณตามปี ปฏิทิน คือ 365 วัน หรื อ 366 วัน
มีสูตรการคานวณดอกเบี้ย ดังนี้
อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา (วัน) ที่คิดดอกเบี้ย

จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = เงินต้น x
x
100
365 หรื อ 366
ตัวอย่าง ท่านกู้เงิ นจานวน 100,000 บาท ส่ งชาระ 48 เดื อน ชาระเงิ นต้น 2,090 บาท (เดื อน
สุ ดท้ายชาระเงินต้น 1,770 บาท) จะเสี ยดอกเบี้ย ดังนี้ (ระยะเวลาคิดดอกเบี้ย จานวนวันขึ้นอยูก่ บั
เดือนตามปฏิทิน) อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564)
เดือนที่ 1 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 100,000 x
เดือนที่ 2 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 97,910 x

5.50

100
5.50

x

x

31
365
28

100 365
5.50 31

= 467.12 บาท

= 413.10 บาท

เดือนที่ 3 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 95,820 x
x
= 476.47 บาท
100 365
...
….
เดือนที่ 47 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 3,860 x
เดือนที่ 48 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 1,770 x

5.50

x

30

100 365
5.50 31
100

x

365

= 16.87 บาท
= 4.29 บาท

ข้ อมูล
เงื่อนไขหลัก

เงื่อนไขการกู้
สิทธิประโยชน์ และ
เงื่อนไขอื่น ๆ
วงเงิน

รายละเอียด
- เงินเดือนหลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกประเภทคงเหลือไม่ต่ากว่า 18% ของเงินได้รายเดือน
หรื อตามมติของคณะกรรมการดาเนินการในชุดๆ นั้น
-ต้องแนบโปรแกรมทัวร์จากบริ ษทั ทัวร์ (ต้องมีชื่อสมาชิกที่กเู้ งินเท่านั้น) เพื่อประกอบสัญญา
เงินกู้
- การจ่ายเงินกูส้ หกรณ์จะจ่ายเช็คเป็ นชื่อบริ ษทั ทัวร์ ที่สมาชิกซื้อโปรแกรมทัวร์
- การให้วงเงินค้ าประกันมีเงื่อนไข ดังนี้
-หลักประกันเงินกู้ ใช้บุคคลค้ าประกันได้ในวงเงิน 400,000.- บาท ต่อ 1 สัญญา
-สมาชิก 1 คน จะเป็ นผูค้ ้ าประกันสาหรับผูก้ ไู้ ด้เพียง 1 คน ต่อ 1 สัญญาแต่ตอ้ งไม่เกิน 8 คน
-การค้ าประกันใช้ทุนเรื อนหุ้น 90% ของทุนเรื อนหุ้น,เงินฝากค้ าประกันได้ 90% ของเงินฝาก
อสังหาริ มทรัพย์ค้ าประกันได้ 70% ของราคาประเมินจากผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินรับอนุญาต
หรื อใช้อสังหาริ มทรัพย์ค้ าประกันได้ 100% ของราคาประเมินทางราชการ
- สามารถทารายการที่เกี่ยวกับเงินกูพ้ ิเศษ เพื่อการท่องเที่ยว ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
• ที่ทาการสหกรณ์ :
o ยื่นสัญญาเงินกูพ้ ิเศษ เพื่อการท่องเที่ยว
ไม่มีเงื่อนไข

อัตราดอกเบีย้ กรณี
ผิดเงื่อนไขการกู้
ไม่มีกาหนดระยะเวลา
การต่ ออายุสัญญา
เมื่อครบกาหนด
ช่ องทางในการติดต่ อ - ฝ่ ายสิ นเชื่อ โทร 055-243102,086-4492611,061-2689936
- ที่ทาการสหกรณ์
สหกรณ์
- Facebook สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด
- Line (ID Line : plkphcoop)
- E-Mail : plkphcoop@gmail.com
- www.plkhealthcoop.com
หากผิดนัดชาระหนี้ท่านจะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน และหากผิดนัดชาระหนี้ติดต่อกัน 2 ครั้ง
ข้ อควรระวัง
หรื อผิดนัดชาระหนี้ไม่ติดต่อกัน 6 ครั้ง ภายในปี บัญชีน้ นั ท่านจะถูกให้ออกจากสหกรณ์
ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ - www.plkhealthcoop.com หัวข้อระเบียบ/ข้อบังคับ
ช่ องทางการร้ องเรียน สมาชิกสามารถติดต่อผ่านที่ทาการสหกรณ์ หรื อโทรศัพท์ โทร 055-243102,086-4492611,
061-2689936 หรื อ Facebook messenger (สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด)
หรื อ Line official account (ID Line : plkphcoop) หรื อ E-Mail : plkphcoop@gmail.com
การแจ้ งเปลี่ยนแปลง ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับเงินกูพ้ ิเศษ เพื่อการท่องเที่ยว และทาให้สมาชิก
เงื่อนไขการให้ บริการ เสี ยประโยชน์ สหกรณ์จะทาการแจ้งล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
หรื อการแจ้ งเตือนที่
สาคัญต่ าง ๆ

รายละเอียด “เงินกู้พเิ ศษ เพื่อการศึกษา”
สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด
ข้ อมูล
ชื่ อผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
วงเงินกู้
ผ่อนชาระ

อายุการเป็ นสมาชิก
อัตราดอกเบีย้ ต่ อปี
รายละเอียด
อัตราดอกเบีย้
ตัวอย่างการคานวณ
ดอกเบีย้

รายละเอียด
เงินกูพ้ ิเศษ เพื่อการศึกษา
เงินกูพ้ ิเศษ
กูไ้ ด้เฉพาะค่าลงทะเบียนเรี ยนและค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่สถานศึกษาเรี ยกเก็บ
ส่งชาระไม่เกิน 120 เดือน และมีระยะเวลาชาระหนี้แล้วเสร็ จไม่เกินกว่าอายุ 75 ปี เว้นแต่การกู้
เงินนั้นเมื่อรวมทุกสัญญาแล้วมีจานวนไม่เกินค่าหุ้นและเงินฝากที่ผกู ้ มู้ ีอยูก่ บั สหกรณ์ และไม่
เกินจานวนงวดการชาระที่สหกรณ์ฯ กาหนด
ต้องเป็ นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
5.00% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564
ข้อมูลล่าสุ ด ดูได้ที่ www.plkhealthcoop.com
วิธีการและจานวนวันต่อปี ที่ใช้ในการคานวณดอกเบี้ย สหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
ต่อปี ที่ประกาศไว้ในประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ องสหกรณ์ ตามยอดเงินคงเหลือ เป็ นรายวัน
โดยจานวนวันต่อปี ที่ใช้ในการคานวณตามปี ปฏิทิน คือ 365 วัน หรื อ 366 วัน
มีสูตรการคานวณดอกเบี้ย ดังนี้
อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา (วัน) ที่คิดดอกเบี้ย

จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = เงินต้น x
x
100
365 หรื อ 366
ตัวอย่าง ท่านกู้เงิ นจานวน 120,000 บาท ส่ งชาระ 120 เดื อน ชาระเงิ นต้น 1,000 บาท (เดื อน
สุ ดท้ายชาระเงินต้น 1,000 บาท) จะเสี ยดอกเบี้ย ดังนี้ (ระยะเวลาคิดดอกเบี้ย จานวนวันขึ้นอยูก่ บั
เดือนตามปฏิทิน) อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564)
เดือนที่ 1 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 120,000 x
เดือนที่ 2 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 119,000 x

5.00

x

31

100 365
5.00 28

x

100 365
5.00 31

= 509.59 บาท
= 456.44 บาท

เดือนที่ 3 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 118,000 x
x
= 533.42 บาท
100 365
...
….
เดือนที่ 119 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 2,000 x
เดือนที่ 120 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 1,000 x

5.00
100
5.00
100

x
x

30
365
31
365

= 7.95 บาท
= 4.38 บาท

ข้ อมูล
เงื่อนไขหลัก

เงื่อนไขการกู้
สิทธิประโยชน์ และ
เงื่อนไขอื่น ๆ
วงเงิน

รายละเอียด
- เงินเดือนหลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกประเภทคงเหลือไม่ต่ากว่า 18% ของเงินได้รายเดือน
หรื อตามมติของคณะกรรมการดาเนินการในชุดๆ นั้น
-กูไ้ ด้เฉพาะค่าลงทะเบียนเรี ยนและค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่สถานศึกษาเรี ยกเก็บ
-สหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่ผกู ้ เู้ ป็ นคราว ๆ ไป เมื่อถึงกาหนดจ่ายเงินตามระเบียบของสถานศึกษา
- การให้วงเงินค้ าประกันมีเงื่อนไข ดังนี้
-หลักประกันเงินกู้ ใช้บุคคลค้ าประกันได้ในวงเงิน 400,000.- บาท ต่อ 1 สัญญา
-สมาชิก 1 คน จะเป็ นผูค้ ้ าประกันสาหรับผูก้ ไู้ ด้เพียง 1 คน ต่อ 1 สัญญาแต่ตอ้ งไม่เกิน 8 คน
-การค้ าประกันใช้ทุนเรื อนหุน้ 90% ของทุนเรื อนหุ้น,เงินฝากค้ าประกันได้ 90% ของเงินฝาก
อสังหาริ มทรัพย์ค้ าประกันได้ 70% ของราคาประเมินจากผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินรับอนุญาต
หรื อใช้อสังหาริ มทรัพย์ค้ าประกันได้ 100% ของราคาประเมินทางราชการ
- สามารถทารายการที่เกี่ยวกับเงินกูพ้ ิเศษ เพื่อการศึกษา ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
• ที่ทาการสหกรณ์ :
o ยื่นสัญญาเงินกูพ้ ิเศษ เพื่อการศึกษา
ไม่มีเงื่อนไข

อัตราดอกเบีย้ กรณี
ผิดเงื่อนไขการกู้
ไม่มีกาหนดระยะเวลา
การต่ ออายุสัญญา
เมื่อครบกาหนด
ช่ องทางในการติดต่ อ - ฝ่ ายสิ นเชื่อ โทร 055-243102,086-4492611,061-2689936
- ที่ทาการสหกรณ์
สหกรณ์
- Facebook สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด
- Line (ID Line : plkphcoop)
- E-Mail : plkphcoop@gmail.com, www.plkhealthcoop.com
หากผิดนัดชาระหนี้ท่านจะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน และหากผิดนัดชาระหนี้ติดต่อกัน 2 ครั้ง
ข้ อควรระวัง
หรื อผิดนัดชาระหนี้ไม่ติดต่อกัน 6 ครั้ง ภายในปี บัญชีน้ นั ท่านจะถูกให้ออกจากสหกรณ์
ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ - www.plkhealthcoop.com หัวข้อระเบียบ/ข้อบังคับ
ช่ องทางการร้ องเรียน สมาชิกสามารถติดต่อผ่านที่ทาการสหกรณ์ หรื อโทรศัพท์ โทร 055-243102,086-4492611,
061-2689936 หรื อ Facebook messenger (สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด)
หรื อ Line official account (ID Line : plkphcoop) หรื อ E-Mail : plkphcoop@gmail.com
การแจ้ งเปลี่ยนแปลง ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับเงินกูพ้ ิเศษ เพื่อการศึกษา และทาให้สมาชิก
เงื่อนไขการให้ บริการ เสี ยประโยชน์ สหกรณ์จะทาการแจ้งล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
หรื อการแจ้ งเตือนที่
สาคัญต่ าง ๆ

รายละเอียด “เงินกู้พเิ ศษ เพื่อการเคหะ”
สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด
ข้ อมูล
ชื่ อผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
วงเงินกู้
ผ่อนชาระ
อายุการเป็ นสมาชิก
อัตราดอกเบีย้ ต่ อปี
รายละเอียด
อัตราดอกเบีย้
ตัวอย่างการคานวณ
ดอกเบีย้

รายละเอียด
เงินกูพ้ ิเศษ เพื่อการเคหะ
เงินกูพ้ ิเศษ
ไม่เกิน 5,000,000 บาท
ส่งชาระไม่เกิน 360 เดือน และมีระยะเวลาชาระหนี้แล้วเสร็ จไม่เกินกว่าอายุ 75 ปี บริ บูรณ์
ต้องเป็ นสมาชิกตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป
5.25% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564
ข้อมูลล่าสุ ด ดูได้ที่ www.plkhealthcoop.com
วิธีการและจานวนวันต่อปี ที่ใช้ในการคานวณดอกเบี้ย สหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
ต่อปี ที่ประกาศไว้ในประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ องสหกรณ์ ตามยอดเงินคงเหลือ เป็ นรายวัน
โดยจานวนวันต่อปี ที่ใช้ในการคานวณตามปี ปฏิทิน คือ 365 วัน หรื อ 366 วัน
มีสูตรการคานวณดอกเบี้ย ดังนี้
อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา (วัน) ที่คิดดอกเบี้ย

จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = เงินต้น x
x
100
365 หรื อ 366
ตัวอย่าง ท่านกูเ้ งินจานวน 5,000,000 บาท ส่ งชาระ 360 เดือน ชาระเงินต้น 13,890 บาท (เดือน
สุ ดท้ายชาระเงินต้น 13,490 บาท) จะเสี ยดอกเบี้ย ดังนี้ (ระยะเวลาคิดดอกเบี้ย จานวนวันขึ้นอยู่
กับเดือนตามปฏิทิน) อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564)
เดือนที่ 1 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 5,000,000 x
เดือนที่ 2 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 4,968,110 x

5.25

x

31

100 365
5.25 28

x

100 365
5.25 31

= 22,294.52 บาท
= 20,081.05 บาท

เดือนที่ 3 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 4,972,220 x
x
= 23,601.02 บาท
100 365
...
….
เดือนที่ 359 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 27,380 x
เดือนที่ 360 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 13,490 x
เงื่อนไขหลัก

5.25
100
5.25
100

x
x

30
365
31
365

= 184.02 บาท
= 58.21 บาท

-มีทุนเรื อนหุน้ อย่างน้อย 50,000.- บาท
- เงินเดือนหลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกประเภทคงเหลือไม่ต่ากว่า 18% ของเงินได้รายเดือน
หรื อตามมติของคณะกรรมการดาเนินการในชุดๆ นั้น
-โฉนดที่ดินต้องเป็ นของสมาชิกผูข้ อกูห้ รื อคู่สมรสเท่านั้น

ข้ อมูล
เงื่อนไขการกู้
สิทธิประโยชน์ และ
เงื่อนไขอื่น ๆ

รายละเอียด
-ใช้อสังหาริ มทรัพย์เป็ นหลักประกันเป็ นของตนเองและหรื อคู่สมรสที่ซ้ือหรื อสร้างหรื อไถ่
ถอนจานองด้วยเงินกูพ้ ิเศษเพื่อที่อยูอ่ าศัยและจานองไว้กบั สหกรณ์เต็มตามจานวนเงินกูโ้ ดยมี
ระยะเวลาจานองตามระยะเวลาการกูย้ ืมเงิน
- กูเ้ พื่อการเคหะ (ซื้อบ้าน /ซื้ออาคารชุด,คอนโดมิเนียม,อพาร์ทเมนท์ ฯลฯ หรื อสร้างบ้านใหม่)
ได้ 100% ของราคาประเมินจากบริ ษทั ที่ได้รับการจดทะเบียนประเมินสิ่ งก่อสร้าง
- กูเ้ พื่อการเคหะ (ซื้อบ้าน,ซื้ออาคารชุด,คอนโดมิเนียม, อพาร์ทเมนท์ ฯลฯ มือสอง )ได้ 90%
ของราคาประเมินจากบริ ษทั ที่ได้รับการจดทะเบียนประเมินสิ่ งก่อสร้าง
- กูเ้ พื่อซื้อที่ดินเปล่าได้ 90% ของราคาประเมินจากสานักงานที่ดิน
- กูเ้ พื่อการเคหะ (ซื้อบ้านเก่าหรื อต่อเติมบ้าน) ได้ 90% ของราคาประเมินจากบริ ษทั ที่ได้รับการ
จดทะเบียนประเมินสิ่ งก่อสร้าง
- สมาชิกกูเ้ งินเพื่อการเคหะ (ไถ่ถอนจานอง) ได้ 100% ของหนี้ที่คา้ งชาระสถาบันการเงิน
(บ้านที่ก่อสร้างเกินกว่า 3 ปี จะต้องแนบหลักฐานการประเมินราคามูลค่าบ้านพร้อมที่ดินจาก
บริ ษทั ประเมินที่ได้รับการจดทะเบียนประเมินสิ่ งก่อสร้างประกอบการกู)้
- ให้จ่ายเงินงวดเงินกูเ้ พื่อการเคหะตามเงื่อนไขสัญญาการกูเ้ งิน (จ่ายเมื่อเสร็ จงวดงานนั้นๆ)
กรณี สร้างบ้านใหม่
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการทั้งหมด ผูก้ เู้ ป็ นผูร้ ับผิดชอบทั้งหมด
- สมาชิกต้องมีการประกันอัคคีภยั สิ่ งปลูกสร้างหรื ออาคารชุดที่เป็ นหลักประกัน
- สามารถทารายการที่เกี่ยวกับเงินกูพ้ ิเศษ เพื่อการเคหะ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
• ที่ทาการสหกรณ์ :
o ยื่นสัญญาเงินกูพ้ ิเศษ เพื่อการเคหะ
ไม่มีเงื่อนไข

อัตราดอกเบีย้ กรณี
ผิดเงื่อนไขการกู้
ไม่มีกาหนดระยะเวลา
การต่ ออายุสัญญา
เมื่อครบกาหนด
ช่ องทางในการติดต่ อ - ฝ่ ายสิ นเชื่อ โทร 055-243102,086-4492611,061-2689936
- ที่ทาการสหกรณ์
สหกรณ์
- Facebook สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด
- Line (ID Line : plkphcoop)
- E-Mail : plkphcoop@gmail.com
- www.plkhealthcoop.com
หากผิดนัดชาระหนี้ท่านจะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน และหากผิดนัดชาระหนี้ติดต่อกัน 2 ครั้ง
ข้ อควรระวัง
หรื อผิดนัดชาระหนี้ไม่ติดต่อกัน 6 ครั้ง ภายในปี บัญชีน้ นั ท่านจะถูกให้ออกจากสหกรณ์
ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ - www.plkhealthcoop.com หัวข้อระเบียบ/ข้อบังคับ

ข้ อมูล
รายละเอียด
ช่ องทางการร้ องเรียน สมาชิกสามารถติดต่อผ่านที่ทาการสหกรณ์ หรื อโทรศัพท์ โทร 055-243102,086-4492611,
061-2689936 หรื อ Facebook messenger (สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด)
หรื อ Line official account (ID Line : plkphcoop) หรื อ E-Mail : plkphcoop@gmail.com
การแจ้ งเปลี่ยนแปลง ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับเงินกูพ้ ิเศษ เพื่อการเคหะ และทาให้สมาชิก
เงื่อนไขการให้ บริการ เสี ยประโยชน์ สหกรณ์จะทาการแจ้งล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
หรื อการแจ้ งเตือนที่
สาคัญต่ าง ๆ

รายละเอียด “เงินกู้เงินปรับปรุงโครงสร้ างหนี”้
สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด
ข้ อมูล
ชื่ อผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
วงเงินกู้
ผ่อนชาระ
อายุการเป็ นสมาชิก
อัตราดอกเบีย้ ต่ อปี
รายละเอียด
อัตราดอกเบีย้
ตัวอย่างการคานวณ
ดอกเบีย้

รายละเอียด
เงินกูป้ รับปรุ งโครงสร้างหนี้
เงินกูพ้ ิเศษ
ไม่เกิน 4,500,000 บาท ตามจานวนที่จ่ายจริ ง
ระยะเวลาชาระคืนเงินกูเ้ พื่อปรับโครงสร้างหนี้ตอ้ งไม่เกินสามร้อยงวด นับแต่วนั อนุมตั ิ
การปรับโครงสร้างหนี้ และอายุไม่เกิน 80 ปี
ต้องเป็ นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
5.50% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564
ข้อมูลล่าสุ ด ดูได้ที่ www.plkhealthcoop.com
วิธีการและจานวนวันต่อปี ที่ใช้ในการคานวณดอกเบี้ย สหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
ต่อปี ที่ประกาศไว้ในประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ องสหกรณ์ ตามยอดเงินคงเหลือ เป็ นรายวัน
โดยจานวนวันต่อปี ที่ใช้ในการคานวณตามปี ปฏิทิน คือ 365 วัน หรื อ 366 วัน
มีสูตรการคานวณดอกเบี้ย ดังนี้
อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา (วัน) ที่คิดดอกเบี้ย

จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = เงินต้น x
x
100
365 หรื อ 366
ตัวอย่าง ท่านกู้เงิ นจานวน 100,000 บาท ส่ งชาระ 48 เดื อน ชาระเงิ นต้น 2,090 บาท (เดื อน
สุ ดท้ายชาระเงินต้น 1,770 บาท) จะเสี ยดอกเบี้ย ดังนี้ (ระยะเวลาคิดดอกเบี้ย จานวนวันขึ้นอยูก่ บั
เดือนตามปฏิทิน) อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564)
เดือนที่ 1 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 100,000 x
เดือนที่ 2 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 97,910 x

5.50

100
5.50

x

x

31
365
28

100 365
5.50 31

= 467.12 บาท

= 413.10 บาท

เดือนที่ 3 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 95,820 x
x
= 476.47 บาท
100 365
...
….
เดือนที่ 47 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 3,860 x
เดือนที่ 48 จานวนดอกเบี้ยที่เสี ย = 1,770 x

5.50

x

30

100 365
5.50 31
100

x

365

= 16.87 บาท
= 4.29 บาท

ข้ อมูล
เงื่อนไขหลัก

เงื่อนไขการกู้
สิทธิประโยชน์ และ
เงื่อนไขอื่น ๆ

รายละเอียด
การปรับโครงสร้างหนี้ตามระเบียบนี้ จะปรับโครงสร้างหนี้ให้ลูกหนี้เฉพาะหนี้ของลูกหนี้
ที่เป็ นหนี้อยูก่ ่อนหรื อภายหลังใช้ระเบียบ และหนี้น้ นั จะต้องมีลกั ษณะหนี้ ดังนี้
1. ลักษณะหนี้ที่จะนามาปรับโครงสร้างหนี้ กาหนดให้นาหนี้จากบัญชีลูกหนี้มาปรับ
โครงสร้างหนี้ ดังนี้
(1) หนี้ที่มีอยูเ่ ป็ นภาระหนัก หรื อหนี้จากสถาบันการเงินอื่น โดยพิจารณาจาก
ลูกหนี้แล้วปรากฏว่ามีรายได้คงเหลือสุ ทธิไม่เพียงพอในการชาระหนี้
(2) หนี้น้ นั เป็ นภาระหนักเกิดจากสาเหตุสุจริ ต หรื อเหตุจาเป็ น ได้แก่ สาเหตุจาก
ภัยธรรมชาติ ภัยพิบตั ิ สาเหตุจากภาวะวิกกฤตทางเศรษฐกิจ หรื อเกิดวิกฤตในสหกรณ์
(3) หนี้ที่เกิดจากการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ จะไม่ได้รับการพิจารณาปรับ
โครงสร้างหนี้ตามระเบียบ
2. ลักษณะของลูกหนี้ที่จะปรับโครงสร้างหนี้ ลูกหนี้ที่จะขอปรับโครงสร้างหนี้ตอ้ งมี
ลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ยังชาระหนี้เป็ นไปตามปกติ
(2) สมัครใจและยินยอมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้
(3) ต้องได้รับความยินยอมจากผูค้ ้ าประกัน
- สมาชิกที่กเู้ งินปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ต้องมีเอกสารรายงานข้อมูลเครดิต
(รายงานเครดิตบูโร) ประกอบการพิจารณากูเ้ งิน
- หลักประกันเงินกู้
1. สมาชิกกูป้ รับปรุ งโครงสร้างหนี้ ไม่เกินวงเงิน 3,500,000.- บาท ให้ใช้บุคคล
ค้ าประกัน จานวน 8 คน
2. สมาชิกกูป้ รับปรุ งโครงสร้างหนี้ เกินวงเงิน 3,500,000.- บาทขึ้นไป ให้ใช้หลักทรัพย์
ค้ าประกันในวงเงินส่วนต่างที่เกิน 3,500,000.- บาท แต่ไม่เกิน 4,500,000.- บาท
3. การพิจารณาเงินกูป้ รับปรุ งโครงสร้างหนี้ สหกรณ์ฯ จะพิจารณาเฉพาะยอดหนี้
ของสถาบันการเงินเท่านั้น
-ในกรณี ที่สมาชิกใช้วิธีการปรับโครงสร้างหนี้ตามระเบียบนี้แล้ว จะไม่สามารถขอใช้สินเชื่อทุก
ประเภทได้ จนกว่าจะชาระหนี้ตามสัญญาที่ปรับโครงสร้างหนี้หมด ยกเว้นเงินกูฉ้ ุกเฉิน, เงินกู้
พิเศษ- เพื่อการศึกษา, เงินกูพ้ ิเศษ – เพื่อสวัสดิการสมาชิก หากเงินได้รายเดือนคงเหลือเพียงพอ
ต่อการชาระหนี้
-สมาชิกสามารถใช้สิทธิการปรับโครงสร้างหนี้ได้เพียงครั้งเดียว ตลอดอายุการเป็ นสมาชิก
สหกรณ์
ไม่มีเงื่อนไข

อัตราดอกเบีย้ กรณี
ผิดเงื่อนไขการกู้
ไม่มีกาหนดระยะเวลา
การต่ ออายุสัญญา
เมื่อครบกาหนด
ช่ องทางในการติดต่ อ - ฝ่ ายสิ นเชื่อ โทร 055-243102,086-4492611,061-2689936
- ที่ทาการสหกรณ์
สหกรณ์

- Facebook สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด
- Line (ID Line : plkphcoop)
- E-Mail : plkphcoop@gmail.com
- www.plkhealthcoop.com
หากผิดนัดชาระหนี้ท่านจะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน และหากผิดนัดชาระหนี้ติดต่อกัน 2 ครั้ง
ข้ อควรระวัง
หรื อผิดนัดชาระหนี้ไม่ติดต่อกัน 6 ครั้ง ภายในปี บัญชีน้ นั ท่านจะถูกให้ออกจากสหกรณ์
ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ - www.plkhealthcoop.com หัวข้อระเบียบ/ข้อบังคับ
ช่ องทางการร้ องเรียน สมาชิกสามารถติดต่อผ่านที่ทาการสหกรณ์ หรื อโทรศัพท์ โทร 055-243102,086-4492611,
061-2689936 หรื อ Facebook messenger (สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด)
หรื อ Line official account (ID Line : plkphcoop) หรื อ E-Mail : plkphcoop@gmail.com
การแจ้ งเปลี่ยนแปลง ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับเงินกูพ้ ิเศษ เพื่อการท่องเที่ยว และทาให้สมาชิก
เงื่อนไขการให้ บริการ เสี ยประโยชน์ สหกรณ์จะทาการแจ้งล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
หรื อการแจ้ งเตือนที่
สาคัญต่ าง ๆ

