
การบริการด้านเงินกู้ 

             สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ มีนโยบายใหบ้ริการเงินกูโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของ 
สมาชิกโดยในปัจจุบนั ไดเ้ปิดใหบ้ริการเงินกูแ้ก่สมาชิก 4 ประเภท คือ  
 
             1. เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน  
             2. เงินกูส้ามญั  
             3. เงินกูพ้ิเศษ  
             4. เงินยมืเพื่อการศึกษา 
 
1. เงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉิน 
1.1 เงินกู้ฉุกเฉิน ณ ส านกังานสหกรณ์  
             เงื่อนไข: สมคัรเป็นสมาชิก และช าระเงินค่าหุน้แลว้ 6 งวด ไม่เกินคร่ึงหน่ึงของเงินเดือน และไม่เกิน 
20,000 บาท 
             การช าระหนี:้ ไม่เกิน 3 งวด  
             การค า้ประกนั: ไม่ตอ้งมีการค ้าประกนั 
1.2 เงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวนัผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั  
             เงื่อนไข : สมคัรเป็นสมาชิก และช าระเงินค่าหุน้แลว้ 6 งวด กูไ้ด ้2 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 80,000 บาท 
  
             การช าระหนี ้: ไม่เกิน 18 งวด  
             การค า้ประกนั : ไม่ตอ้งมีการค ้าประกนั 
1.3 เงินกู้ฉุกเฉินอนัเกดิจากภัย  

เงื่อนไข : กูไ้ดท้นัทีท่ีเป็นสมาชิก และช าระเงินค่าหุน้แลว้ 1 งวด กูไ้ดไ้ม่เกิน 8 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 
50,000 บาท 
การช าระหนี ้: ไม่เกิน 12 งวด 
การค า้ประกนั : สมาชิกค ้าประกนั 1 คน เงินเดือนไม่ต  ่ากวา่ผูกู้ ้
2. เงินกู้สามญั 
             เงื่อนไข :  
             1. เป็นสมาชิกพน้ท่ีพน้การทดลองปฏิบติัการณ์ราชการ  
             2. วงเงินท่ีกูไ้ด ้ 
                  2.1 เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนไม่เกิน 3 ปี กูไ้ด ้25 เท่าของเงินเดือน  
                  2.2 เป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 ปี ข้ึนไปไม่เกิน 10 ปี กูไ้ด ้45 เท่า ของเงินไดร้ายเดือนรวมกบัค่าหุน้ 
                  2.3 เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี ข้ึนไปกูไ้ด ้50 เท่าของเงินไดร้ายเดือนรวมกบัค่าหุน้ 
                  2.4 สมาชิกซ่ึงพน้จากการเป็นขา้ราชการหรือ เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ หรือลกูจา้งประจ า กูไ้ดไ้ม่



เกิน 90% ของค่าหุน้และ หรือเงินฝาก 
                  2.5 สมาชิกซ่ึงมีค่าหุน้และ หรือเงินฝากเกินกว่าจ  านวนจ ากดัท่ีมีสิทธิกูไ้ด ้คณะกรรมการ
ด าเนินการอาจอนุมติัใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 90 % ของค่าหุน้ และหรือเงินฝาก 
                  2.6 มีเงินเหลือใชจ่้ายหลงัจากช าระค่าหุน้และหน้ีทุกประเภทแลว้ไม่ต ่ากว่า 20 % ของ
เงินเดือน  
             การช าระหนี ้: ไม่เกิน 180 งวด (15ปี) และช าระหน้ีหมดภายในวนัเกษียณอายรุาชการ กรณีจะ
ช าระหน้ีเกิน 60 ปี ได ้ณ เวลาท่ีผูกู้ม้ีอายคุรบ 60 ปี ตอ้งมีหน้ีเหลือไม่เกิน 90 % ของค่าหุน้ 
             การค า้ประกนั :  
             1. ใชหุ้น้ของผูกู้ค้  ้าประกนั (90% ของค่าหุน้) 
             2. สมาชิกค ้าประกนัตอ้งเป็นสมาชิกมีเง่ือนไขดงัน้ี 
                 2.1 ผูค้  ้าประกนัตอ้งไม่เป็นคู่สมรสของผูกู้ ้
                 2.2 กรณีกูส้ามญัไม่เกิน 500,000 บาท ตอ้งมีผูค้  ้าประกนั 2 คน  
                 2.3 กรณีกูเ้งินสามญัตั้งแต่ 500,001 - 700,000 ตอ้งมีผูค้  ้าประกนั 3 คน  
                 2.4 กรณีกูเ้งินสามญัตั้งแต่ 700,001– 1,000,000 ตอ้งมีผูค้  ้าประกนั 4 คน  
                 2.5 กรณีกูเ้งินสามญัตั้งแต่ 1,000,001 ข้ึนไป ตอ้งมีผูค้  ้าประกนั 5 คน  
                 ทั้งนี ้สมาชิกคนหนึ่งอาจค า้ประกนัผู้กู้ได้ไม่เกนิ 5 ราย  
 
             การอนุมตั ิ:  
             1. วงเงินกูส้ามญัไม่เกิน 700,000 บาท อนุมติัทุกวนัศุกร์ของสปัดาห์  ยืน่เร่ืองภายในวนัองัคาร 
             2. วงเงินกูส้ามญัเกิน 700,000 บาท อนุมติัเดือนละ 1 คร้ัง ปิดรับค าขอกูทุ้กวนัท่ี 16 ของเดือน 
เบิกจ่ายก่อนวนัส้ินเดือน 1 วนั 
             3. กูเ้งินโดยใชอ้สงัหาริมทรัพยค์  ้าประกนัตอ้งท าประกนัวินาศภยั  
             4. ไถ่ถอนจ านอง หรือ จ  าน า ภายใน 3 ปี ไม่ตอ้งเสียค่าปรับ 
3. เงินกู้พเิศษ 
             เงื่อนไข :  
             1. เป็นสมาชิกและส่งค่าหุน้รายเดือนครบ 12 งวด  
             2. วงเงินกูไ้ม่เกิน 8,000,000 บาท  
             3. สมาชิกท่ีมีเงินกูส้ามญัอยูแ่ลว้สามารถยืน่กูเ้งินพเิศษได ้ 
             4. มีเงินเหลือใชจ่้ายหลงัจากช าระหน้ีและหน้ีทุกประเภทแลว้ไม่ต ่ากว่า 20 % ของเงินเดือน  
 
 
             การช าระหนี ้:  
             1. ไม่เกิน 360 งวด ( 30 ปี) และอายไุม่เกิน 65 ปี 
             2. กรณีมีเงินกูส้ามญัอยูแ่ลว้ช าระเงินตามงวดช าระเดิม สหกรณ์จะคิดเงินเฉล่ียคืนให ้ 



             3. กรณีมีเงินกูส้ามญักูร้วมบญัชีขยายงวดการช าระตามเงินกูพ้ิเศษสหกรณ์จะไม่ คิดเงินเฉล่ียคืน
ให้  
 
             การค า้ประกนั : 
             1. ใชหุ้น้ของผูกู้ค้  ้าประกนั (90 % ของค่าหุน้) 
             2. อสงัหาริมทรัพย ์(ถา้เป็นการกูเ้พื่อการเคหะสงเคราะห์และ อสงัหาริมทรัพยท่ี์ใชเ้ป็น
หลกัประกนัเป็นกรรมสิทธ์ิของผูกู้ห้รือคู่สมรสให ้กู ้100 % ของราคาหลกัทรัพย ์ 
             3. สมุดเงินฝากสหกรณ์ ( 90 % ของสมุดฝาก)  
             หมายเหตุ :  
             1.เลือกผอ่นช าระได ้2 แบบ คือ แบบสหกรณ์ หรือ แบบธนาคาร  
             2.กรณีสมาชิกกูเ้งินโดยใชอ้สงัหาริมทรัพยค์  ้าประกนั ตอ้งท าประกนัวินาศภยั  
3.1 เงินกู้พเิศษเพือ่การซ้ือรถยนต์ 
            วตัถุประสงค์ :  
             - เพ่ือซ้ือรถยนตใ์หม่ รถยนตม์ือสอง รถจกัรยานยนตใ์หม่ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ
ก าหนด  
 
            เงื่อนไข :  
             1. เป็นสมาชิกติดต่อกนัมาเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 1 ปี และส่งค่าหุน้รายเดือนมาแลว้ไม่ต ่ากว่า 
12 งวด 
             2. วงเงินกูไ้ม่เกิน 1,500,000 บาท ทั้งน้ี วงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจะพิจารณาว่า เมื่อหกัค่าหุน้และ
เงินงวดช าระหน้ีทุกประเภท (อาทิ เช่น เงินกูหุ้น้, เงินกูส้ามญั, เงินกูฉุ้กเฉิน เป็นตน้) แลว้ จะตอ้งมี
เงินเดือนคงเหลือไม่ต ่ากว่า 10% ของเงินเดือน 
             การช าระหนี ้:  
             1. ระยะเวลาผอ่นช าระไม่เกิน 120 งวด ทั้งน้ี เมื่อนบัอายขุองผูกู้ร้วมกบัจ านวนปีท่ีผอ่นช าระอายุ
ตอ้งไม่เกิน 60 ปี 
             การค า้ประกนั : 
             1. โฉนดท่ีดิน 
             2. หนงัสือกรรมสิทธ์ิหอ้งชุด (อ.ช.2) 
             3. เงินฝากของตนเองในสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ 
             4. สมาชิกค ้าประกนัตามวงเงินกู ้ โดยน าสมาชิกค ้าประกนัเช่นเดียวกบัการค ้าประกนักูเ้งินสามญั
มาใชโ้ดยอนุโลม 
             หลกัเกณฑ์อืน่ๆ : 
             1. คณะกรรมการด าเนินการทรงไวซ่ึ้งสิทธิในการอนุมติัเงินกูต้ามความเหมาะสมเป็นรายๆ ไป 
             2. สมาชิกผูกู้ไ้ม่มีสิทธิไดรั้บเงินเฉล่ียคืน 



             3. ใหถื้อว่าสมาชิกผูกู้ผ้ดิสญัญาเงินกูท้นัที สหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียในอตัราเท่ากบัอตัราดอกเบ้ีย
เงินกูส้ามญั ทั้งน้ี การคิดดอกเบ้ียในอตัราเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูส้ามญันั้นใหง้ดจ่ายเงินเฉล่ียคืนแก่
สมาชิกผูกู้ ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
                  3.1 สมาชิกผูกู้เ้มื่อไดรั้บเงินกูเ้รียบร้อยแลว้ มิไดส่้งส าเนารับรองถกูตอ้งใบคู่มือจดทะเบียนรถ
ใหแ้ก่สหกรณ์ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธ์ิรถเป็นของผูกู้ ้
                  3.2 สมาชิกผูกู้ม้ิไดส่้งหลกัฐานการเสียภาษีรถ (เช่น ส าเนาป้ายแสดงการเสียภาษีรถ, ส าเนาใบ
คู่มือจดทะเบียนรถแสดงรายการเสียภาษีรถ เป็นตน้)  ใหแ้ก่สหกรณ์ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีก  าหนด
เสียภาษีรถประจ าปี ทุกปีตลอดไปจนกว่าจะส่งคืนเงินกูพ้ิเศษครบถว้น 
                  3.3 สมาชิกผูกู้จ้  าหน่าย จ่ายหรือโอนรถท่ีกูเ้งินสหกรณ์ไปซ้ือ ในระหว่างท่ีสมาชิกผูกู้ย้งัส่งคืน
เงินกูพ้ิเศษไมค่รบถว้น 
3.2 เงินกู้พเิศษเพือ่การเคหะสงเคราะห์ 
            วตัถุประสงค์ :  
             1. เงินกูเ้พื่อก่อสร้าง ต่อเติมปรับปรุงอาคาร ส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัของตนเองและครอบครัว 
ตามควรแก่ฐานะ 
             2. เงินกูเ้พ่ือซ้ืออาคาร หรือซ้ือท่ีดินและอาคาร หรือซ้ือท่ีดิน เพื่อจะไดก่้อสร้างอาคารใน
ระยะเวลาอนัสมควร ทั้งน้ี ส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัของตนเองและครอบครัวตามควรแก่ฐานะ 
             3. เงินกูเ้พื่อกิจการซ่ึงเกียวขอ้งหรือจ าเป็นแก่ (1) หรือ (2) 
             4. เงินกูเ้พ่ือช าระหน้ีแก่สถาบนัการเงิน ซ่ึงสมาชิกกูม้าเพื่อกิจการ ตาม (1) หรือ (2) หรือ (3) และ
ตอ้งรับภาระหนกักว่าท่ีจะกูจ้ากสหกรณ์ 
 
            เงื่อนไข :  
             1. เป็นสมาชิกติดต่อกนัมาเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 1 ปี และส่งค่าหุน้รายเดือนมาแลว้ไม่ต ่ากว่า 
12 งวด 
             2. วงเงินกูไ้ม่เกิน 8 ลา้นบาท 
             3. กูไ้ด ้100 เปอร์เซ็นตข์องราคาประมลูค่าหลกัทรัพยโ์ดยทางราชการและ/หรือบริษทัประเมิน
รวมกบั 90 เปอร์เซ็นตค่์าหุน้ท่ีไดช้  าระแก่สหกรณ์ฯ แลว้ และ/หรือเงินฝากซ่ึงสมาชิกผูกู้ฝ้ากไวก้บั
สหกรณ์ฯ 
             4. วงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจะพิจารณาว่า เม่ือหกัค่าหุน้และเงินงวดช าระหน้ีทุกประเภท (อาทิ เช่น 
เงินกูหุ้น้, เงินกูส้ามญั, เงินกูฉุ้กเฉิน เป้นตน้) แลว้  จะตอ้งมีเงินเดือนคงเหลือไม่ต ่ากว่า 10% ของเงินเดือน 
 
             การช าระหนี ้:  
             1. ระยะเวลาผอ่นช าระไม่เกิน 360 งวด ทั้งน้ี เมื่อนบัอายขุองผูกู้ร้วมกบัจ านวนปีท่ีผอ่นช าระอายุ
ตอ้งไม่เกิน 65 ปี 
 



             การค า้ประกนั : 
             1. โฉนดท่ีดิน 
             2. หนงัสือกรรมสิทธ์ิหอ้งชุด (อ.ช.2) 
             3. เงินฝากของตนเองในสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ 
             หลกัเกณฑ์อืน่ๆ : 
             1. คณะกรรมการด าเนินการทรงไวซ่ึ้งสิทธิในการอนุมติัเงินกูต้ามความเหมาะสมเป็นรายๆ 
ไป  การพิจารณาอนุมติัจะเนน้การกูซ้ื้อบา้นพร้อมท่ีดินหลงัแรกเป็นอนัดบัแรก 
             2. สมาชิกผูกู้ต้อ้งท าประกนัอคัคีภยัส่ิงปลกูสร้างท่ีใชค้  ้าประกนัเงินกู ้โดยมอบใหส้หกรณ์ฯ เป็น
ผูรั้บโอนประโยชนต์ลอดไป จนกว่าจะช าระหน้ีเงินกูแ้ก่สหกรณ์ฯ ครบถว้น 
             3. สมาชิกผูกู้ไ้ม่มีสิทธิไดรั้บเงินเฉล่ียคืน 
             4. ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ สมาชิกจะตอ้งเป้นผูรั้บผดิชอบ 
             5. ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจ านอง 
3.3 เงินกู้พเิศษเพือ่การส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
            วตัถุประสงค์ :  
             - เงินกูพ้ิเศษเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ อาทิ การเกษตร การพาณิชย ์การอุตสาหกรรม 
การบริการหรือตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
            เงื่อนไข :  
             1. เป็นสมาชิกติดต่อกนัมาเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 1 ปี และส่งค่าหุน้รายเดือนมาแลว้ไม่ต ่ากว่า 
12 งวด 
             2. วงเงินกูไ้ม่เกิน 8 ลา้นบาท 
             3. กูไ้ด ้100 เปอร์เซ็นตข์องราคาประมลูค่าหลกัทรัพยโ์ดยทางราชการและ/หรือบริษทัประเมิน
รวมกบั 90 เปอร์เซ็นตค่์าหุน้ท่ีไดช้  าระแก่สหกรณ์ฯ แลว้ และ/หรือเงินฝากซ่ึงสมาชิกผูกู้ฝ้ากไวก้บั
สหกรณ์ฯ 
             4. วงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจะพิจารณาว่า เม่ือหกัค่าหุน้และเงินงวดช าระหน้ีทุกประเภท (อาทิ เช่น 
เงินกูหุ้น้, เงินกูส้ามญั, เงินกูฉุ้กเฉิน เป้นตน้) แลว้  จะตอ้งมีเงินเดือนคงเหลือไม่ต ่ากว่า 10% ของเงินเดือน 
             การช าระหนี ้:  
             1. ระยะเวลาผอ่นช าระไม่เกิน 360 งวด ทั้งน้ี เมื่อนบัอายขุองผูกู้ร้วมกบัจ านวนปีท่ีผอ่นช าระอายุ
ตอ้งไม่เกิน 65 ปี 
             การค า้ประกนั : 
             1. โฉนดท่ีดิน 
             2. หนงัสือกรรมสิทธ์ิหอ้งชุด (อ.ช.2) 
             3. เงินฝากของตนเองในสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ 
             หลกัเกณฑ์อืน่ๆ : 
             1. คณะกรรมการด าเนินการทรงไวซ่ึ้งสิทธิในการอนุมติัเงินกูต้ามความเหมาะสมเป็นรายๆ 



ไป  การพิจารณาอนุมติัจะเนน้การกูซ้ื้อบา้นพร้อมท่ีดินหลงัแรกเป็นอนัดบัแรก 
             2. สมาชิกผูกู้ต้อ้งท าประกนัอคัคีภยัส่ิงปลกูสร้างท่ีใชค้  ้าประกนัเงินกู ้โดยมอบใหส้หกรณ์ฯ เป็น
ผูรั้บโอนประโยชนต์ลอดไป จนกว่าจะช าระหน้ีเงินกูแ้ก่สหกรณ์ฯ ครบถว้น 
             3. สมาชิกผูกู้ไ้ม่มีสิทธิไดรั้บเงินเฉล่ียคืน 
             4. ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ สมาชิกจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบ 
             5. ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจ านอง 
 
3.4 เงินกู้พเิศษแก่สมาชิกเพือ่ป้องกนัชีวติและทรัพย์สิน 
            วตัถุประสงค์ :  
             - เงินกูพ้ิเศษเพื่อแก่สมาชิกเพื่อป้องกนัชีวิตและทรัพยสิ์นตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ
เห็นสมควร 
            เงื่อนไข :  
             1. เป็นสมาชิกติดต่อกนัมาเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 1 ปี และส่งค่าหุน้รายเดือนมาแลว้ไม่ต ่ากว่า 
12 งวด 
             2. วงเงินกูไ้ม่เกิน 150,000 บาท 
             3. สมาชิกผูข้อกูเ้งินกูพ้ิเศษตอ้งเสนอค าขอกูต่้อคณะกรรมการด าเนินการตามแบบท่ีก าหนดไว ้
รวมทั้งรายละเอียด และหลกัฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ใบอนุญาตใหซ้ื้ออาวุธปืน (ป.3) รายการทรัพยสิ์น
และหน้ีสินรายได ้ค่าใชจ่้ายเหตุผลและความจ าเป็นในการเพ่ือป้องกนัชีวิตและทรัพยสิ์น 
             4. วงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจะพิจารณาว่า เมื่อหกัค่าหุน้และเงินงวดช าระหน้ีทุกประเภท (อาทิ เช่น 
เงินกูหุ้น้, เงินกูส้ามญั, เงินกูฉุ้กเฉิน เป็นตน้) แลว้ จะตอ้งมีเงินเดือนคงเหลือไม่ต ่ากว่า 10% ของเงินเดือน 
             การค า้ประกนั : 
             1. มีทุนเรือนหุน้สูงกว่าจ  านวนท่ีขอกูไ้ม่ตอ้งมีผูค้  ้าประกนั 
             2. มีทุนเรือนหุน้นอ้ยกว่าจ  านวนท่ีขอกูใ้ชผู้ค้  ้าประกนั 1 คน 
             การช าระหนี ้:  
             1. ระยะเวลาผอ่นช าระไม่เกิน 5 ปี ทั้งน้ี เมื่อนบัอายขุองผูกู้ร้วมกบัจ านวนปีท่ีผอ่นช าระอายตุอ้ง
ไม่เกิน 60 ปี 
             หลกัเกณฑ์อืน่ๆ : 
             1. คณะกรรมการด าเนินการทรงไวซ่ึ้งสิทธิในการอนุมติัเงินกูต้ามความเหมาะสมเป็นรายๆ ไป 
             2. สมาชิกผูกู้ไ้ม่มีสิทธิไดรั้บเงินเฉล่ียคืน 
4. เงินยมืเพือ่การศึกษา 
             1. ใหส้มาชิกยมืเงินเพื่อการศึกษาของตนเอง คู่สมรสสมาชิก บุตรสมาชิกท่ีมีอายไุม่เกิน 25 ปี
บริบูรณ์ ตั้งแต่การศึกษาสายอาชีพระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือการศกึษาระดบัปริญญา โดยใหช้ าระค่าตอบแทนใหก้องทุนตามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 



             2. วงเงินยมืใหเ้ป็นไปตามหลกัฐานท่ีสถานศึกษาออกใหห้รือตามใบเสร็จการลงทะเบียนไม่เกิน 
ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท ตลอดหลกัสูตรการศกึษาไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งน้ี วิธีการขอยมืเงินและ
การรับเงินใหเ้ป็นตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
             3. มีผูค้  ้าประกนั ซ่ึงเป็นสมาชิกจ านวน 1 คน 
             4. ส่งช าระเงินคืนภายใน 5 ปี (60งวด) นบัแต่วนัท่ีไดรั้บเงิน 
             5. ใหย้ืน่ค  าขอยมืเงินไดเ้ฉพาะภายในภาคการศึกษานั้นๆ 
             6. มีเงินเหลือเพียงพอให้หกัส่งได ้ภายหลงัจากหกัเงินค่าหุน้และเงินงวดช าระหน้ีแลว้ กรณี
ปรากฏว่าเงินเดือนไม่พอหกัและมีการส่งคืนใบเสร็จ สหกรณ์จะงดใหย้มืในภาคเรียนต่อไป 
             

www.moicoop.com โดย สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงมหาดไทย จ  ากดั 
ชั้น 4 อาคารด ารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ถนนอษัฎางค ์แขวงราชบพิธ เขตพระนคร  
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