
รายละเอียด “เงินฝากออมทรัพย” 

สหกรณออมทรัพยออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด 

ขอมูล รายละเอียด 

ชื่อผลิตภัณฑ บัญชีเงินฝากออมทรัพย  

ประเภทผลิตภัณฑ เงินฝากออมทรัพย แบบมีสมุดคูฝาก 

ระยะเวลาการฝาก ไมมีกําหนดระยะเวลา 

จํานวนเงินเปดบัญชี 

ขั้นต่ําและสูงสุด 

เปดบัญชีขั้นต่ํา 100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) ไมกําหนดยอดเงนิฝากสูงสุด 

อัตราดอกเบี้ยตอป 1.85% ตอป 

รายละเอียด 

อัตราดอกเบี้ย 

อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 

ขอมูลลาสุด ดูไดที่ www.phsc.net 

ตัวอยางการคํานวณ

ดอกเบี้ย 

วิธีการและจํานวนวันตอปที่ใชในการคํานวณดอกเบี้ย สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยอัตรารอย

ละตอปที่ประกาศไวในประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ ตามยอดเงินคงเหลือ เปน

รายวัน โดยจํานวนวันตอปที่ใชในการคํานวณตามปปฏิทิน คือ 365 วัน หรือ 366 วัน  มีสูตร

การคาํนวณดอกเบี้ย ดังนี้ 

 จํานวนดอกเบ้ียที่ไดรับ = เงนิตน x               x   

ตัวอยาง ทานฝากเงินจํานวน 100,000 บาท ระยะเวลา 1 วัน จะไดรับดอกเบี้ยดังนี้  

(อัตราดอกเบ้ีย ณ วันที่ 1  กันยายน  2564) 

จํานวนดอกเบี้ยที่ไดรับ = 100,000 x            x          = 5.07 บาท 

ระยะเวลาการจาย

ดอกเบี้ย 

สหกรณจายดอกเบี้ยปละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 1 ธันวาคม โดยดอกเบี้ยเงินฝาก       

ออมทรัพยของสหกรณไมตองเสียภาษี ตามประมวลรัษฎากร วาดวยเรื่องการยกเวนภาษีเงิน

ไดตามมาตรา 42(8)  

เงื่อนไขหลัก - ผูฝากตองเปนสมาชิกสามญัและสมาชิกสมทบของสหกรณ 

- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ ตามระเบียบของสหกรณ 

- สมาชิกในหนวยงานการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก 

- สหกรณอื่น 

- ไมจํากัดจํานวนบัญชีตอสมาชิก 1 ทาน 

เงื่อนไขการ ฝาก/ถอน/

โอน   สิทธิประโยชนและ

เงื่อนไขอื่น ๆ 

- สามารถ “ฝาก/ถอน/โอน” ไดตลอดเวลาไมจํากัดจํานวนครั้ง 

- สามารถทํารายการที่เก่ียวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย ผานชองทางดังตอไปนี้ 

 ที่ทําการสหกรณ  : 

o ใหบริการฝากเงินสด และถอนเงิน 

o ใหบริการโอนภายในบัญชีตัวเอง 

o ใหบริการเปดบัญชี 

 

อัตราดอกเบีย้ 
100 

ระยะเวลา(วัน)ที่ฝากจริง 

365 หรือ 366 

    1.85 
100 

1 
    365 



ขอมูล รายละเอียด 

  ถอนเงนิสดผานระบบ ATM ของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ 

          - ดํารงเงินข้ันต่ําในบัญชี 100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) 

          - เงื่อนไขการยกเวนภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเปนไปตามทีป่ระมวลรัษฎากร วาดวย

เรื่องการยกเวนภาษีเงินไดตามมาตรา 42(8) 

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิด

เงื่อนไขการฝาก 

ไมมีเงื่อนไข 

คารักษาบัญชี เงินฝากบัญชอีอมทรัพยบัญชีใดไมมีการเคลื่อนไหวในระยะเวลา 12 เดือนและมีเงิน

คงเหลือในบัญชีต่ํากวา 500  บาท   สหกรณฯ จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมรักษาบัญชี 

ปละ 50 บาท 

การตออายุบัญชเีมื่อครบ

กําหนดระยะเวลาการฝาก 

บัญชีเงินฝากออมทรัพยไมมีกําหนดระยะเวลาการฝาก 

ชองทางในการติดตอ

สหกรณ 

- ฝายเงินฝาก / ฝายการเงนิ โทร 0-5537-7477   

- ที่ทําการสหกรณ 

- Facebook messenger(สหกรณออมทรัพยครพูิษณุโลก จํากัด)  

- Line official account(ID Line : @phsc) 

- E-Mail : phsc_members@hotmail.com 

- www.phsc.net 

ขอควรระวัง หากสมุดคูฝากของผูฝากสูญหาย สหกรณจะออกสมุดคูฝากเลมใหมใหโดยตองมี 

ใบแจงความจากสถานีตํารวจมาขอรับสมุดคูฝากเลมใหม  และสหกรณฯ จะคิด

คาธรรมเนียมการออกสมุดใหม เลมละ 50 บาท (หาสิบบาทถวน)   สามารถศึกษา

เพ่ิมเติมไดท่ี www.phsc.net    หัวขอ เก่ียวกับสหกรณฯ 

ชองทางการรองเรียน สมาชิกสามารถติดตอผานที่ทําการสหกรณ หรือโทรศพัท 0-5530-3393 , 0-5537-7477

หรือ Facebook messenger(สหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด) หรือ Line official 

account(ID Line :@phsc) หรือ E-Mail : phsc_members@hotmail.com  หรือ

เว็บไซตสหกรณฯ  www.phsc.net  หัวขอ  “เว็บบอรด” 

การแจงเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขการใหบริการ หรือ

การแจงเตือนที่สําคัญ 

ตาง ๆ 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมที่เก่ียวของกับบัญชีเงินฝาก และทําใหสมาชิก

เสียประโยชน สหกรณจะทําการแจงลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน 

 

 

 



รายละเอียด “เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 1” 

สหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด 
 

ขอมูล รายละเอียด 

ชื่อผลิตภัณฑ บัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 1 

ประเภทผลิตภัณฑ เงินฝากออมทรัพยพิเศษ แบบมีสมุดคูฝาก 

ระยะเวลาการฝาก ไมมีกําหนดระยะเวลา 

จํานวนเงินเปดบัญชี

ขั้นต่ําและสูงสุด 

เปดบัญชีขั้นต่ํา 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)  ไมกําหนดวงเงนิฝากสูงสุด 

และการฝากครั้งตอไปตองฝากขั้นต่ํา 100,000 บาท  

อัตราดอกเบี้ยตอป 2.50% ตอป 

รายละเอียด 

อัตราดอกเบี้ย 

อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1  กันยายน  2564 

ขอมูลลาสุด ดูไดที่ www.phsc.net 

ตัวอยางการคํานวณ

ดอกเบี้ย 

วิธีการและจํานวนวันตอปที่ใชในการคํานวณดอกเบ้ีย สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยอัตรารอยละ

ตอปที่ประกาศไวในประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ ตามยอดเงินคงเหลือ เปน

รายวัน โดยจํานวนวันตอปที่ใชในการคํานวณตามปปฏิทิน คือ 365 วัน หรือ 366 วัน 

มีสูตรการคํานวณดอกเบี้ย ดังนี ้

 จํานวนดอกเบ้ียที่ไดรับ = เงนิตน x 
                

 x  

ตัวอยาง ทานฝากเงินจํานวน 100,000 บาท ระยะเวลา 1 วัน จะไดรับดอกเบี้ยดังนี้  

(อัตราดอกเบ้ีย ณ วันที่ 1  กันยายน  2564) 

จํานวนดอกเบี้ยที่ไดรับ = 100,000 x             x         = 6.85 บาท 

ระยะเวลาการจาย

ดอกเบี้ย 

สหกรณจายดอกเบี้ยปละ 4 ครั้ง ทุกวันที่ 1 มีนาคม, 1 มิถุนายน, 1 กันยายน และ  

1 ธันวาคม โดยดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษของสหกรณไมตองเสียภาษี  

ตามประมวลรัษฎากร วาดวยเรื่องการยกเวนภาษีเงนิไดตามมาตรา 42(8)  

เงื่อนไขหลัก - ผูฝากตองเปนสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบของสหกรณ 

- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ ตามระเบยีบของสหกรณ 

- สมาชิกในหนวยงานการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก 

- ไมจํากัดจํานวนบัญชีตอสมาชิก 1 ทาน 

เงื่อนไขการ  

ฝาก/ถอน/โอน  

สิทธิประโยชนและ

เงื่อนไขอื่น ๆ 

- สามารถ “ฝาก” ไดตลอดเวลา ไมจํากัดจํานวนครั้ง  

- การถอนเงินฝากพิเศษ ใหถอนไดเดือนละครั้งไมต่ํากวา 100,000 บาท หากถอนเงินครั้งที่ 2 

เปนตนไปในเดือนเดียวกัน คิดคาธรรมเนียมในการถอนรอยละ 1.5 ของยอดที่ถอนครั้งที่ 2  

ของเดือนนั้น 

 

 

 

อัตราดอกเบีย้ 
100 

ระยะเวลา(วัน)ที่ฝากจริง 

365 หรือ 366 

    2.50 
100 

1 
    365 



 

ขอมูล รายละเอียด 

 - สามารถทํารายการที่เก่ียวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ ผานชองทางดังตอไปนี้ 

 ที่ทําการสหกรณ  : 

o ใหบริการฝากเงินสด และถอนเงิน 

o ใหบริการโอนภายในบัญชีตัวเอง 

o ใหบริการเปดบัญชี 

- ดํารงเงนิฝากขั้นต่ําในบัญชี 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) 

- เงื่อนไขการยกเวนภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเปนไปตามที่ประมวลรัษฎากร วาดวยเรื่องการยกเวน

ภาษีเงนิไดตามมาตรา 42(8) 

อัตราดอกเบี้ยกรณีผดิ

เงื่อนไขการฝาก 

ไมมีเงื่อนไข 

คารักษาบัญชี - เงินฝากออมทรัพยพิเศษบัญชีใดไมมีการเคลื่อนไหวในระยะเวลา 12 เดือน และมีเงิน 

  คงเหลือต่ํากวา 100,000 บาท สหกรณฯจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมรักษาบัญชีปละ 100 บาท 

การตออายุบัญชเีมื่อ

ครบกําหนดระยะเวลา

การฝาก 

บัญชีนี้เปนบัญชีเงนิฝากออมทรัพยพิเศษ ไมมีกําหนดระยะเวลาการฝาก 

ชองทางในการติดตอ

สหกรณ 

- ฝายเงินฝาก / ฝายการเงนิ โทร 0-5537-7477   

- ที่ทําการสหกรณ 

- Facebook messenger(สหกรณออมทรัพยครพูิษณุโลก จํากัด)  

- Line official account(ID Line : @phsc) 

- E-Mail : phsc_members@hotmail.com 

- www.phsc.net 

ขอควรระวัง หากสมุดคูฝากของผูฝากสูญหาย สหกรณจะออกสมุดคูฝากเลมใหมใหโดยตองมีใบแจงความ

จากสถานีตํารวจมาขอรับสมุดคูฝากเลมใหม  และสหกรณฯ จะคิดคาธรรมเนียมการออกสมุด

ใหม เลมละ 50 บาท (หาสิบบาทถวน)   สามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดที่ www.phsc.net    หัวขอ 

เก่ียวกับสหกรณฯ 

ชองทางการรองเรียน สมาชิกสามารถติดตอผานที่ทําการสหกรณ หรือโทรศพัท 0-5530-3393 , 0-5537-7477หรือ 

Facebook messenger(สหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด) หรือ Line official account  

:@phsc) หรือ E-Mail : phsc_members@hotmail.com หรือทางเว็บไซตสหกรณ  

www.phsc.net  หัวขอ  “เว็บบอรด” 

 

 

 



 

ขอมูล รายละเอียด 

การแจงเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขการใหบริการ 

หรือการแจงเตือนท่ี

สําคัญตาง ๆ 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับบัญชีเงินฝาก และทําใหสมาชิกเสีย

ประโยชน สหกรณจะทําการแจงลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียด “เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 2” 

สหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด 

 

ขอมูล รายละเอียด 

ชือ่ผลิตภัณฑ บัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ  2 

ประเภทผลิตภัณฑ เงินฝากออมทรัพยพิเศษ แบบมีสมุดคูฝาก 

ระยะเวลาการฝาก ไมมีกําหนดระยะเวลา 

จํานวนเงินเปดบัญชี

ขั้นต่ําและสูงสุด 

เปดบัญชีขั้นต่ํา 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน)  ไมกําหนดวงเงนิฝากสูงสุด และการฝาก

ครั้งตอไปตองฝากขั้นต่ํา 200,000 บาท  

อัตราดอกเบี้ยตอป 2.75% ตอป 

รายละเอียด 

อัตราดอกเบี้ย 

อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 กันยายน  2564 

ขอมูลลาสุด ดูไดที่ www.phsc.net 

ตัวอยางการคํานวณ

ดอกเบี้ย 

วิธีการและจํานวนวันตอปที่ใชในการคํานวณดอกเบ้ีย สหกรณจะคํานวณดอกเบีย้อัตรารอย

ละตอปที่ประกาศไวในประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ ตามยอดเงินคงเหลือ เปน

รายวัน โดยจํานวนวันตอปที่ใชในการคํานวณตามปปฏิทิน คือ 365 วัน หรือ 366 วัน 

มีสูตรการคํานวณดอกเบี้ย ดังนี ้

 จํานวนดอกเบ้ียที่ไดรับ = เงนิตน x 
                

 x  

ตัวอยาง ทานฝากเงินจํานวน 200,000 บาท ระยะเวลา 1 วัน จะไดรับดอกเบี้ยดังนี้  

(อัตราดอกเบ้ีย ณ วันที่ 1 กันยายน 2564) 

จํานวนดอกเบี้ยที่ไดรับ = 200,000 x             x         = 15.07 บาท 

ระยะเวลาการจาย

ดอกเบี้ย 

สหกรณจายดอกเบ้ียปละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 1 มิถุนายน และ 1 ธันวาคม โดยดอกเบี้ยเงินฝาก

ออมทรัพยพิเศษของสหกรณไมตองเสียภาษี ตามประมวลรัษฎากร วาดวยเรื่องการยกเวน

ภาษีเงนิไดตามมาตรา 42(8)  

เงื่อนไขหลัก - ผูฝากตองเปนสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบของสหกรณ 

- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ ตามระเบียบของสหกรณ 

- สมาชิกในหนวยงานการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก 

- ไมจํากัดจํานวนบัญชีตอสมาชิก 1 ทาน 

เงื่อนไขการ  

ฝาก/ถอน/โอน  

สิทธิประโยชนและ

เงื่อนไขอื่น ๆ 

- สามารถ “ฝาก” ไดตลอดเวลา ไมจํากัดจํานวนครั้ง  

- การถอนเงินฝากพิเศษ ใหถอนไดเดือนละครั้งไมต่ํากวา 100,000 บาท หากถอนเงินครั้งท่ี 2 

เปนตนไปในเดือนเดียวกัน คิดคาธรรมเนียมในการถอนรอยละ 1.5 ของยอดที่ถอนครั้งที่ 2 ของ

เดือนนั้น  

 

 

 

อัตราดอกเบีย้ 
100 

ระยะเวลา(วัน)ที่ฝากจริง 

365 หรือ 366 

    2.75 
100 

1 
    365 



ขอมูล รายละเอียด 

 - สามารถทํารายการที่เก่ียวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ ผานชองทางดังตอไปนี้ 

 ที่ทําการสหกรณ  : 

o ใหบริการฝากเงินสด และถอนเงิน 

o ใหบริการโอนภายในบัญชีตัวเอง 

o ใหบริการเปดบัญชี 

- ดํารงเงนิข้ันต่ําในบัญชี 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) 

- เงื่อนไขการยกเวนภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเปนไปตามที่ประมวลรัษฎากร วาดวยเรื่องการ

ยกเวนภาษีเงินไดตามมาตรา 42(8) 

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิด

เงื่อนไขการฝาก 

ไมมีเงื่อนไข 

คารักษาบัญชี - เงินฝากออมทรัพยพิเศษบัญชีใดไมมีการเคลื่อนไหวในระยะเวลา 12 เดือน และ 

  มีเงนิคงเหลือต่ํากวา 100,000 บาท สหกรณฯจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมรักษาบัญชี 

  ปละ 100 บาท 

การตออายุบัญชเีมือ่

ครบกําหนดระยะเวลา

การฝาก 

  บัญชีนี้เปนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ ไมมีกําหนดระยะเวลาการฝาก 

ชองทางในการติดตอ

สหกรณ 

- ฝายเงินฝาก / ฝายการเงนิ โทร 0-5537-7477   

- ที่ทําการสหกรณ 

- Facebook messenger(สหกรณออมทรัพยครพูิษณุโลก จํากัด)  

- Line official account(ID Line : @phsc) 

- E-Mail : phsc_members@hotmail.com 

- www.phsc.net 

ขอควรระวัง หากสมุดคูฝากของผูฝากสูญหาย สหกรณจะออกสมุดคูฝากเลมใหมใหโดยตองมีใบแจงความ

จากสถานีตํารวจมาขอรับสมุดคูฝากเลมใหม  และสหกรณฯ จะคิดคาธรรมเนียมการออก

สมุดใหม เลมละ 50 บาท (หาสิบบาทถวน)   สามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดที่ www.phsc.net    

หัวขอ เก่ียวกับสหกรณฯ 

ชองทางการรองเรียน สมาชิกสามารถติดตอผานที่ทําการสหกรณ หรือโทรศพัท 0-5530-3393 , 0-5537-7477

หรือ Facebook messenger(สหกรณออมทรพัยครูพิษณุโลก จํากัด) หรือ Line official 

account  :@phsc) หรือ E-Mailphsc_members@hotmail.com หรือทางเว็บไซต

สหกรณ www.phsc.net   หัวขอ “เว็บบอรด” 

 

 

 



ขอมูล รายละเอียด 

การแจงเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขการใหบริการ 

หรือการแจงเตือนท่ี

สําคัญตาง ๆ 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมที่เก่ียวของกับบัญชีเงินฝาก และทําใหสมาชิกเสีย

ประโยชน สหกรณจะทําการแจงลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียด “เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 3” 

สหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก  จํากัด 

 

ขอมูล รายละเอียด 

ชื่อผลิตภัณฑ บัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 3 

ประเภทผลิตภัณฑ เงินฝากออมทรัพยพิเศษ แบบมีสมุดคูฝาก 

ระยะเวลาการฝาก ไมมีกําหนดระยะเวลา 

จํานวนเงินเปดบัญชี

ขั้นต่ําและสูงสุด 

เปดบัญชีขั้นต่ํา 300,000 บาท (สามแสนบาทถวน)  ไมกําหนดวงเงนิฝากสูงสุด และ

การฝากครั้งตอไปตองฝากขั้นต่ํา 300,000 บาท  

อัตราดอกเบี้ยตอป 3.00% ตอป 

รายละเอียด 

อัตราดอกเบี้ย 

อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 

ขอมูลลาสุด ดูไดที่ www.phsc.net 

ตัวอยางการคํานวณ

ดอกเบี้ย 

วิธีการและจํานวนวันตอปที่ใชในการคํานวณดอกเบี้ย สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ย

อัตรารอยละตอปที่ประกาศไวในประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ ตาม

ยอดเงินคงเหลือ เปนรายวัน โดยจํานวนวันตอปที่ใชในการคํานวณตามปปฏิทิน คือ 

365 วัน หรือ 366 วัน 

มีสูตรการคํานวณดอกเบี้ย ดังนี ้

 จํานวนดอกเบ้ียที่ไดรับ = เงนิตน x 
                

 x  

ตัวอยาง ทานฝากเงินจํานวน 300,000 บาท ระยะเวลา 1 วัน จะไดรับดอกเบี้ยดังนี้ 

(อัตราดอกเบ้ีย ณ วันที่ 1 กันยายน 2564) 

จํานวนดอกเบี้ยที่ไดรับ = 300,000 x             x         =  24.66 บาท 

ระยะเวลาการจาย

ดอกเบี้ย 

สหกรณจายดอกเบี้ยปละ 1 ครั้ง ทุกวันท่ี 1 ธันวาคม โดยดอกเบี้ยเงินฝากออม

ทรัพยพิเศษของสหกรณไมตองเสียภาษี ตามประมวลรัษฎากร วาดวยเรื่องการ

ยกเวนภาษีเงินไดตามมาตรา 42(8)  

เงื่อนไขหลัก - ผูฝากตองเปนสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบของสหกรณ 

- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ ตามระเบียบของสหกรณ 

- สมาชิกในหนวยงานการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก 

- ไมจํากัดจํานวนบัญชีตอสมาชิก 1 ทาน 

เงื่อนไขการ  

ฝาก/ถอน/โอน  

สิทธิประโยชนและ

เงื่อนไขอื่น ๆ 

- สามารถ “ฝาก” ไดตลอดเวลา ไมจํากัดจํานวนครั้ง  

- การถอนเงินฝากพิเศษ ใหถอนไดเดือนละครั้งไมต่ํากวา 100,000 บาท หากถอนเงิน

ครั้งท่ี 2 เปนตนไปในเดือนเดียวกัน คิดคาธรรมเนียมในการถอนรอยละ 1.5 ของยอด

ที่ถอนครั้งที่ 2 ของเดือนนั้น 

 

 

อัตราดอกเบีย้ 
100 

ระยะเวลา(วัน)ที่ฝากจริง 

365 หรือ 366 

    3.00 
100 

1 
    365 



ขอมูล รายละเอียด 

 - สามารถทํารายการที่เก่ียวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ ผานชองทางดังตอไปนี้ 

 ที่ทําการสหกรณ  : 

o ใหบริการฝากเงินสด และถอนเงิน 

o ใหบริการโอนภายในบัญชีตัวเอง 

o ใหบริการเปดบัญชี 

- ดํารงเงนิฝากขั้นต่ําในบัญชี 300,000 บาท (สามแสนบาทถวน) 

- เงื่อนไขการยกเวนภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเปนไปตามที่ประมวลรัษฎากร วาดวยเรื่องการยกเวน

ภาษีเงนิไดตามมาตรา 42(8) 

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิด

เงื่อนไขการฝาก 

ไมมีเงื่อนไข 

คารักษาบัญชี - เงินฝากออมทรัพยพิเศษบัญชีใดไมมีการเคลื่อนไหวในระยะเวลา 12 เดือน และมีเงินคงเหลือ

ต่ํากวา 100,000 บาท สหกรณฯจะเรยีกเก็บคาธรรมเนียมรักษาบัญชีปละ 100 บาท 

การตออายุบัญชีเม่ือ

ครบกําหนดระยะเวลา

การฝาก 

บัญชีนี้เปนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ ไมมีกําหนดระยะเวลาการฝาก 

ชองทางในการติดตอ

สหกรณ 

- ฝายเงินฝาก / ฝายการเงนิ โทร 0-5537-7477   

- ที่ทําการสหกรณ 

- Facebook messenger(สหกรณออมทรัพยครพูิษณุโลก จํากัด)  

- Line official account(ID Line : @phsc) 

- E-Mail : phsc_members@hotmail.com 

- www.phsc.net 

ขอควรระวัง หากสมุดคูฝากของผูฝากสูญหาย สหกรณจะออกสมุดคูฝากเลมใหมใหโดยตองมีใบแจงความ

จากสถานีตํารวจมาขอรับสมุดคูฝากเลมใหม  และสหกรณฯ จะคดิคาธรรมเนียมการออกสมุด

ใหม เลมละ 50 บาท (หาสิบบาทถวน)   สามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดที่ www.phsc.net หัวขอ 

เก่ียวกับสหกรณฯ 

ชองทางการรองเรียน สมาชิกสามารถติดตอผานที่ทําการสหกรณ หรือโทรศพัท 0-5530-3393 , 0-5537-7477หรือ 

Facebook messenger(สหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด) หรือ Line official account  

:@phsc) หรือ E-Mail : phsc_members@hotmail.com  หรือทางเว็บไซตสหกรณ 

www.phsc.net   หัวขอ “เว็บบอรด” 

 

 

 

 



 

ขอมูล รายละเอียด 

การแจงเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขการใหบริการ 

หรือการแจงเตือนท่ี

สําคัญตาง ๆ 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมที่เก่ียวของกับบัญชีเงินฝาก และทําใหสมาชิกเสีย

ประโยชน สหกรณจะทําการแจงลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียด “เงินฝากประจํา” 

สหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด 
 

ขอมูล รายละเอียด 

ชื่อผลิตภัณฑ บัญชีเงินฝากประจํา 

ประเภทผลิตภัณฑ เงินฝากประจํา แบบมีสมุดคูฝาก 

ระยะเวลาการฝาก ประจํา 12 เดือน 

จํานวนเงินเปดบัญชี

ขั้นต่ําและสูงสุด 

เปดบัญชีขั้นต่ํา 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน)  ไมกําหนดยอดฝากสูงสุด 

อัตราดอกเบี้ยตอป -   3.25% ตอป 

 

รายละเอียด 

อัตราดอกเบีย้ 

อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 

ขอมูลลาสุด ดูไดที่ www.phsc.net 

ตัวอยางการคํานวณ

ดอกเบี้ย 

วิธีการและจํานวนวันตอปที่ใชในการคํานวณดอกเบ้ีย สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยอัตรารอย

ละตอปที่ประกาศไวในประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ ตามยอดเงินคงเหลือ เปน

รายวัน โดยจํานวนวันตอปที่ใชในการคํานวณตามปปฏิทิน คือ 365 วัน หรือ 366 วัน 

มีสูตรการคํานวณดอกเบี้ย ดังนี ้

 จํานวนดอกเบ้ียที่ไดรับ = เงนิตน x                x   

ตัวอยาง ทานฝากเงินจํานวน 150,000 บาท ระยะเวลา 1 วัน จะไดรับดอกเบี้ยดังนี้  

(อัตราดอกเบ้ีย ณ วันที่ 30  พฤศจิกายน 2563) 

จํานวนดอกเบี้ยที่ไดรับ = 100,000 x 
      

 x         = 8.91 บาท 

ระยะเวลาการจาย

ดอกเบี้ย 

สหกรณจายดอกเบี้ยให เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝากประจํา 12 เดือน โดยดอกเบี้ยเงิน

ฝากประจําที่สหกรณจายใหกับสมาชิกตองหักภาษี ณ ที่จาย 15%   ตามประมวลรัษฎากร 

วาดวยเรื่องการเสียภาษีเงินไดตามมาตรา 50(2)(ข) 

เงื่อนไขหลัก - ผูฝากตองเปนสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบของสหกรณ 

- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ ตามระเบียบของสหกรณ 

- สมาชิกในหนวยงานการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก 

- สหกรณอื่น 

- ไมจํากัดจํานวนบัญชีตอสมาชิก 1 ทาน 

 

 

 

 

อัตราดอกเบีย้ 
100 

ระยะเวลา(วัน)ที่ฝากจริง 

365 หรือ 366 

    3.25 
100 

1 
    365 



 

ขอมูล รายละเอียด 

เงื่อนไขการ  

ฝาก/ถอน/โอน  

สิทธิประโยชนและ

เงื่อนไขอื่น ๆ 

- สามารถ “ฝาก” ไดตามระยะเวลาที่กําหนด  12 เดือน และสามารถ “ถอน/โอน”  

  ไดเมื่อครบระยะเวลากําหนด 12 เดือน 

- สามารถทํารายการที่เก่ียวกับบัญชีเงินฝากประจํา ผานชองทางดังตอไปนี้ 

 ที่ทําการสหกรณ  : 

o ใหบริการฝากเงินสด และถอนเงิน 

o ใหบริการโอนภายในบัญชีตัวเอง 

o ใหบริการเปดบัญชี 

- ดํารงเงนิฝากขั้นต่ําในบัญชี 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) 

- เงื่อนไขการยกเวนภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเปนไปตามที่ประมวลรัษฎากร วาดวยเรื่องการ

ยกเวนภาษีเงินไดตามมาตรา 42(8) 

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิด

เงื่อนไขการฝาก 

เงินฝากที่ถอนกอนกําหนดโดยไดรับอนุญาตจากสหกรณ หากระยะเวลาการฝากไมครบ 12 

เดือนตามกําหนด สหกรณจะไมคิดดอกเบ้ียให 

คารักษาบัญชี - เงินฝากออมทรัพยประจําบัญชีใดไมมีการเคลื่อนไหวในระยะเวลา 12 เดือน และมีเงิน

คงเหลือต่ํากวา 1,000 บาท สหกรณฯจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมรักษาบัญชี  ปละ 100 บาท 

การตออายุบัญชเีมื่อ

ครบกําหนดระยะเวลา

การฝาก 

หากผูฝากไมถอนเงินฝากประจําเมื่อครบกําหนดพรอมดอกเบี้ย ในระยะเวลา 7 วัน ใหถือวา

ผูฝากตกลงฝากตนเงินพรอมดอกเบี้ยตอไปอีกระยะเวลากําหนดเดิม 

ชองทางในการติดตอ

สหกรณ 

- ฝายเงินฝาก / ฝายการเงนิ โทร 0-5537-7477   

- ที่ทําการสหกรณ 

- Facebook messenger(สหกรณออมทรัพยครพูิษณุโลก จํากัด)  

- Line official account(ID Line : @phsc) 

- E-Mail : phsc_members@hotmail.com 

- www.phsc.net 

ขอควรระวัง หากสมุดคูฝากของผูฝากสูญหาย สหกรณจะออกสมุดคูฝากเลมใหมใหโดยตองมีใบแจงความ

จากสถานีตํารวจมาขอรับสมุดคูฝากเลมใหม  และสหกรณฯ จะคิดคาธรรมเนียมการออก

สมุดใหม เลมละ 50 บาท (หาสิบบาทถวน)   สามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดที่ www.phsc.net    

หัวขอ เก่ียวกับสหกรณฯ 

ชองทางการรองเรียน สมาชิกสามารถติดตอผานที่ทําการสหกรณ หรือโทรศพัท 0-5530-3393 , 0-5537-7477

หรือ Facebook messenger(สหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด) หรือ Line official 

account  :@phsc) หรือ E-Mail : phsc_members@hotmail.com หรือ เว็บไซตสหกรณ 

www.phsc.net  หัวขอ “เว็บบอรด” 

 



 

ขอมูล รายละเอียด 

การแจงเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขการใหบริการ 

หรือการแจงเตือนท่ี

สําคัญตาง ๆ 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับบัญชีเงินฝาก และทําใหสมาชิก           

เสียประโยชน สหกรณจะทําการแจงลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียด “เงินออมทรัพยเกษียณสุข” 

สหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด 
 

ขอมูล รายละเอียด 

ชื่อผลิตภัณฑ บัญชีเงินฝากออมทรัพย  “เกษียณสุข” 

ประเภทผลิตภัณฑ เงินฝากออมทรัพย แบบมีสมุดคูฝาก 

ระยะเวลาการฝาก ฝากไดจนสมาชิกผูฝากเกษียณอายุราชการ 

จํานวนเงินเปดบัญชี

ขั้นต่ําและสูงสุด 

เปดบัญชีขั้นต่ํา 100 บาท (หนึ่งหนึ่งรอยบาทถวน)  ไมกําหนดยอดฝากสูงสุด 

อัตราดอกเบี้ยตอป -   3.00% ตอป 

 

รายละเอียด 

อัตราดอกเบี้ย 

อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 

ขอมูลลาสุด ดูไดที่ www.phsc.net 

ตัวอยางการคํานวณ

ดอกเบี้ย 

วิธีการและจํานวนวันตอปที่ใชในการคํานวณดอกเบ้ีย สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยอัตรารอย

ละตอปที่ประกาศไวในประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ ตามยอดเงินคงเหลือ เปน

รายวัน โดยจํานวนวันตอปที่ใชในการคํานวณตามปปฏิทิน คือ 365 วัน หรือ 366 วัน 

มีสูตรการคํานวณดอกเบี้ย ดังนี ้

 จํานวนดอกเบ้ียที่ไดรับ = เงนิตน x                x   

ตัวอยาง ทานฝากเงินจํานวน 100,000 บาท ระยะเวลา 1 วัน จะไดรับดอกเบี้ยดังนี้  

(อัตราดอกเบ้ีย ณ วันที่ 30  พฤศจิกายน 2563) 

จํานวนดอกเบี้ยที่ไดรับ = 50,000  x 
      

 x         =  4.11 บาท 

ระยะเวลาการจาย

ดอกเบี้ย 

สหกรณจายดอกเบ้ียให ทุกวันที่ 1 ธันวาคม  

 

เงื่อนไขหลัก - ผูฝากตองเปนสมาชิกสามัญเทานั้น 

- สมาชิก 1 ทาน เปดบัญชีได 1 บัญช ี

เงื่อนไขการ  

ฝาก/ถอน/โอน  

สิทธิประโยชนและ

เงื่อนไขอื่น ๆ 

- สหกรณฯ จะดําเนินการหักฝากจากเงินเดือนสมาชิกเปนรายเดือนๆ ละเทาๆ กัน 

 ตามที่สมาชิกแจงยอดเงินฝากไวกับสหกรณฯ เทานั้น 

- สมาชิกไมสามารถถอนเงินบัญชีออมทรัพยเกษียณสุขได  

- เมื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการ  สหกรณฯ จะดําเนินการแจงใหสมาชิกมาปดบัญชี 

- เงื่อนไขการยกเวนภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเปนไปตามที่ประมวลรัษฎากร วาดวยเรื่องการ

ยกเวนภาษีเงินไดตามมาตรา 42(8) 

 

 

อัตราดอกเบีย้ 
100 

ระยะเวลา(วัน)ที่ฝากจริง 

365 หรือ 366 

    3.00 
100 

1 
    365 



 

 

ขอมูล รายละเอียด 

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิด

เงื่อนไขการฝาก 

หากสมาชิกดําเนินการถอนปดบัญชีกอนกําหนด สหกรณฯ จะคิดดอกเบ้ียเหลือ 1.50 บาท/

ป โดยเรียกคืนจากดอกเบี้ยที่คดิใหกับสมาชิก 

คารักษาบัญชี - ไมมี 

การตออายุบัญชเีมื่อ

ครบกําหนดระยะเวลา

การฝาก 

- ไมมี 

ชองทางในการติดตอ

สหกรณ 

- ฝายเงินฝาก / ฝายการเงนิ โทร 0-5537-7477   

- ที่ทําการสหกรณ 

- Facebook messenger(สหกรณออมทรัพยครพูิษณุโลก จํากัด)  

- Line official account(ID Line : @phsc) 

- E-Mail : phsc_members@hotmail.com 

- www.phsc.net 

ขอควรระวัง หากสมุดคูฝากของผูฝากสูญหาย สหกรณจะออกสมุดคูฝากเลมใหมใหโดยตองมีใบแจงความ

จากสถานีตํารวจมาขอรับสมุดคูฝากเลมใหม  และสหกรณฯ จะคิดคาธรรมเนียมการออก

สมุดใหม เลมละ 50 บาท (หาสิบบาทถวน)   สามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดที่ www.phsc.net    

หัวขอ เก่ียวกับสหกรณฯ 

ชองทางการรองเรียน สมาชิกสามารถติดตอผานที่ทําการสหกรณ หรือโทรศพัท 0-5530-3393 , 0-5537-7477

หรือ Facebook messenger(สหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด) หรือ Line official 

account  :@phsc) หรือ E-Mail : phsc_members@hotmail.com หรือทางเว็บไซต

สหกรณ www.phsc.net  หัวขอ “เว็บบอรด” 

การแจงเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขการใหบริการ 

หรือการแจงเตือนท่ี

สําคัญตาง ๆ 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับบัญชีเงินฝาก และทําใหสมาชิก           

เสียประโยชน สหกรณจะทําการแจงลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน 

 


