*** หมายเหตุ วิธีในการคิดดอกเบี้ยเงินกูข้ องทางสหกรณ์ฯ คิดดังนี้
1. ทางสหกรณ์ฯ จะทาการเรี ยกเก็บรายเดือนในวันที่เงินเดือนของข้าราชการออก ของทุกๆ เดือน
2. ในเดือนมกราคม 2565 วันเงินเดือนออกของข้าราชการคือวันที่ 26 มกราคม 2565 ฉะนั้น สหกรณ์ฯ จะคิด
ดอกเบี้ยตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2565 ไปจนถึงวันที่ 26 มกราคม 2565 เป็ นจานวน 26 วัน เดือนมกราคม
2564 สหกรณ์ฯ จะคิดดอกเบีย้ เงินกู้ของสมาชิ ก จานวน 26 วัน (ในส่ วนตั้งแต่วนั ที่ 27 ม.ค. 65 จนถึงวันที่
31 ม.ค. 65 จานวน 5 วัน สหกรณ์ฯ จะนาไปคิดดอกเบี้ยในเดือนถัดไป คือเดือน กุมภาพันธ์ 65 )
3. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 วันเงินเดือนออกของข้าราชการคือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 สหกรณ์ฯ จะคิด
ดอกเบี้ยตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ไปจนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 จานวน 23 วัน บวกเพิม่ กับของ
เดือนมกราคมที่ยงั ไม่ได้นามาคิดดอกเบี้ยอีก 5 วัน ฉะนั้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 สหกรณ์ฯ จะคิด
ดอกเบีย้ เงินกู้ของสมาชิ ก จานวน 28 วัน (ในส่ วนตั้งแต่วนั ที่ 24 ก.พ. 65 จนถึงวันที่ 28 ก.พ. 65 จานวน 5
วัน สหกรณ์ฯ จะนาไปคิดดอกเบี้ยในเดือนถัดไป คือเดือน มีนาคม 65 )
4. ในเดือนมีนาคม 2565 วันเงินเดือนออกของข้าราชการคือวันที่ 28 มีนาคม 2565 สหกรณ์ฯ จะคิดดอกเบี้ย
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 ไปจนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2565 จานวน 28 วัน บวกเพิม่ กับของเดือน
กุมภาพันธ์ ที่ยงั ไม่ได้นามาคิดดอกเบี้ยอีก 5 วัน ฉะนั้นในเดือนมีนาคม 2565 สหกรณ์ ฯ จะคิดดอกเบีย้ เงินกู้
ของสมาชิก จานวน 33 วัน (ในส่ วนตั้งแต่วนั ที่ 29 มี.ค. 65 จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 65 จานวน 3 วัน สหกรณ์ฯ
จะนาไปคิดดอกเบี้ยในเดือนถัดไป คือเดือน เมษายน 65 )
5. ในส่ วนของเดือนต่อๆ ไป ทางสหกรณ์ฯ ก็จะคิดดอกเบี้ยเป็ นอย่างนี้ทุกเดือนไป
6. ในส่ วนของเดือนธันวาคม 2565 วันเงินเดือนออกของข้าราชการคือวันที่ 26 ธันวาคม 2565 สหกรณ์ฯ จะ
คิดดอกเบี้ยตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2565 ไปจนถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 จานวน 26 วัน บวกเพิม่ กับของ
เดือนพฤศจิกายนที่ยงั ไม่ได้นามาคิดดอกเบี้ยอีก 5 วัน(เดือนพฤศจิกายนเงินเดือนออกวันที่ 25 พฤศจิกายน
2565 ในส่ วนตั้งแต่วนั ที่ 26 พ.ย. 65 จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 65 จานวน 5 วัน สหกรณ์ฯ จะนาไปคิดดอกเบี้ยใน
เดือนถัดไป คือเดือน ธันวาคม 65 ) บวกเพิม่ กับหลังจากวันทีเ่ งินเดือน ของเดือนธันวาคม 2565 ออกอีก
คือในส่ วนตัง่ แต่วนั ที่ 27 ธ.ค. 65 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 65 อีกจานวน 5 วัน เพื่อที่จะทาการปิ ดสิ้ นปี ทางบัญชี
ประจาปี 2565 (ปิ ดสิ้ นปี บัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ) ฉะนั้นในเดือนธันวาคม 2565 สหกรณ์ฯ จะคิด
ดอกเบีย้ เงินกู้ของสมาชิ ก จานวน 36 วัน
หมายเหตุ ในปี 2565 สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยเงินกูก้ บั สมาชิก ตั้งแต่วนั ที่วนั ที่ 1 มกราคม 2565 จนถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2565 เป็ นจานวนวันทั้งสิ้ น 365 วัน
วิธีคานวณ จานวนเงินต้น x 6 (สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ย ร้อยละ 6) x จานวนวัน
100
365

