
รายละเอียด “เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห” 

สหกรณออมทรัพยไทยแอโรวพิษณุโลก จํากัด 

ขอมูล รายละเอียด 

ชื่อผลิตภัณฑ เงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห 

ประเภทผลิตภัณฑ เงินกูพิเศษ 

วงเงินกู ไมเกิน 3,000,000 บาท (สามลานบาทถวน) 

ผอนชําระ ไมเกิน 360 เดือน 

อายุการเปน

สมาชิก 

ตองเปนสมาชิกไมนอยกวา 5 ป 

อัตราดอกเบี้ยตอ

ป 

5% ตอป จะประกาศใหทราบเปนคราวๆไป 

รายละเอียด 

อัตราดอกเบี้ย 

อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 

ขอมูลลาสุด ดูไดที่ www.shkthaiarrow.com/ 

ตัวอยางการ

คํานวณดอกเบี้ย 

วิธีการและจํานวนวันตอปที่ใชในการคํานวณดอกเบี้ย สหกรณจะคํานวณดอกเบ้ีย

อัตรารอยละตอปที่ประกาศไวในประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูของสหกรณ ตาม

ยอดเงินคงเหลือ เปนรายวัน โดยจํานวนวันตอปที่ใชในการคํานวณตามปปฏิทิน คือ 

365 วัน หรือ 366 วัน 

มีสูตรการคํานวณดอกเบี้ย ดังนี ้

 จํานวนดอกเบ้ียที่เสีย = เงินตน x 
อัตราดอกเบ้ีย

 x 
ระยะเวลา (วัน) ที่คิดดอกเบี้ย

 หรือ 
 

ตัวอยาง ทานกูเงินจํานวน 3,000,000 บาท สงชําระ 358 เดือน ชําระเงินตน 8,400 

บาท (เดือนสุดทายชําระเงินตน 1,200 บาท) จะเสียดอกเบ้ีย ดังนี้ (ระยะเวลาคิด

ดอกเบี้ย จํานวนวันข้ึนอยูกับเดือนตามปฏิทิน) อัตราดอกเบ้ีย ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 

2564) 

เดือนที่ 1 จํานวนดอกเบ้ียที่เสีย = 3,000,000 x  x  = 12,740 บาท  

เดือนที่ 2 จํานวนดอกเบ้ียที่เสีย = 2,991,600 x  x  = 12,704 บาท  

เดือนที่ 3 จํานวนดอกเบ้ียที่เสีย = 2,983,200 x  x  = 12,260 บาท 

... 

…. 

เดือนที่ 357 จํานวนดอกเบ้ียที่เสีย = 9,600 x  x  = 40 บาท 

เดือนที่ 358 จํานวนดอกเบ้ียที่เสีย =  1,200 x  x  = 5 บาท 



ขอมูล รายละเอียด 

เงื่อนไขหลัก - สมาชิกตองทําหนังสือกูใหไวตอสหกรณตามแบบที่กําหนดไว ถาเงินกูพิเศษเพ่ือการ

เคหะสงเคราะหนั้น มีจํานวนไมเกินคาหุนมีอยูในสหกรณ ก็ไมตองมีหลักประกันอยาง

อ่ืนอีก 

- ถาเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะหนั้นจํานวนเงินกูสวนที่เกินกวาคาหุนซึ่งผูกูมีอยู

ในสหกรณ ก็ตองมีหลักประกันดังนี ้

 หลักประกัน อาคารพรอมที่ดินหรือหองชุดที่เปนของตนเองและหรือคูสมรส 

ที่ซื้อหรือสรางหรือไถถอนจํานองดวยเงินกูพิเศษเพื่อที่อยูอาศัยและจํานองไวกับ

สหกรณเต็มตามจํานวนเงินกูโดยมีระยะเวลาจํานองตามระยะเวลาการกูยืมเงนิ 

 มีหลักทรัพยรัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการ 

ดําเนินการเห็นสมควรจํานําเปนประกันเงินกูรายนั้น โดยจํานวนเงินกูสวนที่เกินกวา

คาหุนของผูกูตองอยูภายในรอยละ 90 แหงคาของหลักทรัพยนั้น 

- สมาชิกตองมียอดเงินไดรายเดือน ตองมีเงินเดือนเหลือไมต่ํากวา 3,000 บาท 

- สมาชิกขอกูไมเกินวงเงินท่ีไดรับอนุมัติจากธนาคารเดิม ไมตองประเมินใหม แต

สมาชิกตองจายคาจดจํานอง คาประกันชีวิตและคาประกันอัคคภีัยเอง 

- สมาชิกขอกูเกินวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากธนาคารเดิม ตองประเมินใหม และจะได

วงเงินไมเกิน 80% ของวงเงินที่ประเมินใหมและสมาชิกตองจายคาจดจํานอง คา

ประกันชีวิตและคาประกันอัคคีภัยเอง 

เงื่อนไขการกู 

สิทธิประโยชนและ

เงื่อนไขอื่น ๆ 

- สมาชิกตองทําประกันชีวิตกลุมกับสหกรณใหครอบคลุมวงเงินกู ตลอดอายุสัญญา

การกู และใหสหกรณเปนผูรับผลประโยชนอันดับแรก 

- สมาชิกตองมีการประกันอัคคีภัยสิ่งปลูกสรางหรืออาคารชุดที่เปนหลักประกัน 

- สมาชิกตองมีประวัติการชําระหนี้ที่ดีกับสถาบันการเงินเดิม และจําตองชําระหนี้

มาแลวไมนอยกวารอยละ 20 ของวงเงนิกูตามสัญญา หรือผอนชําระมาแลวไมนอย

กวา 5 ป 

- พื้นที่การใหบริการ หลักทรัพยที่ใชในการจํานองเปนประกันตองตั้งอยูในจังหวัด

พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย อุตรดิตถ เพชรบูรณ เทานั้น 

- สามารถทํารายการที่เก่ียวกับเงินกูสามัญ ผานชองทางดังตอไปนี้ 

 ที่ทําการสหกรณ  : 

o ยื่นสัญญาเงินกูสามัญ 

การอนุมัติเงินกูคณะกรรมการดําเนินงาน เปนผูพิจารณาเงินกูพิเศษเพื่อ 

การรีไฟแนนซเงินกูเพื่อที่อยูอาศัยจากสถาบันการเงิน ถือเปนที่สิ้นสุด 



 

 

ขอมูล รายละเอียด 

อัตราดอกเบี้ย

กรณีผิดเงื่อนไข

การกู 

ไมมีเงื่อนไข 

การตออายุสัญญา

เมื่อครบกําหนด 

ไมมีกําหนดระยะเวลา  

ชองทางในการ

ติดตอสหกรณ 

- ฝายสินเชื่อ โทร 055-245220-34 ตอ 111 หรือ 083-9503111  

- ที่ทําการสหกรณ 

- Line official account (ID Line : shkthai3111) 

- E-Mail : Sahakorn.thaiarrow@gmail.com 

- www.shkthaiarrow.com/ 

ขอควรระวัง ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใดๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิง

พรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยไมคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และใหคณะกรรมการ

ดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยไมชักชา 

- เม่ือผูกูนําเงินไปใชผิดความมุงหมายตอสัญญาที่ไดทําไวกับสหกรณใหเงินกูนั้น 

ทานสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดที ่www.shkthaiarrow.com/ หัวขอระเบียบ/ขอบังคับ  

ชองทางการ

รองเรียน 

สมาชิกสามารถติดตอผานที่ทําการสหกรณ หรือโทรศัพท 055-245220-34 ตอ 111  

,083-9503111 หรือ Line official account (ID Line : shkthai3111) หรือ E-Mail 

: Sahakorn.thaiarrow@gmail.com 

การแจง

เปล่ียนแปลง

เงื่อนไขการ

ใหบริการ หรือ

การแจงเตือนที่

สําคัญตาง ๆ 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวของกับเงินกูฉุกเฉิน สหกรณจะทําการแจงผานทาง

เว็บไซต www.shkthaiarrow.com/ และติดประกาศที่ทําการสหกรณ 


