


โปรดทราบ!!!

	 เนือ่งจากมสีมาชกิจ�านวนหลายรายทีย่ื่นกูส้ามัญ แล้วใช้แบบฟอร์ม 

หนังสือค�้าประกันเดิมอยู่	 (มี	 1	 หน้า	 ซึ่งยกเลิกใช้แล้ว)	 ท�าให้สมาชิก 

ต้องแก้ไขแบบฟอร์มดังกล่าวใหม่	 จึงมีผลท�าให้ได้รับเงินกู้ล่าช้า	 จึงแจ้ง 

สมาชกิได้รบัทราบอกีครัง้หนึง่	แบบฟอร์มหนงัสอืค�ำ้ประกนัเงนิกูส้ำมญั  

แบบใหม่ (มี 2 หน้ำ) เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมีนำคม 2558 เป็นต้นไป  

สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ เว็บไซต์ของสหกรณ์ มท.  
www.moicoop.com หรอืมีข้อสงสยัตดิต่อได้ที ่02-6221451 ต่อ 123,  
124, 125 (ฝ่ำยสินเชื่อ)
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สมาชิกผู้มีหนี้หลายที่  

มา “รวมหนี้ที่เดียว” กันเถอะ
	 ด ้ วยในสภาวะ เศรษฐกิจข ้ าวยากหมากแพง	 มีป ัญหา 
ทางการเมือง	 ปัญหาการส่งออกสินค้าและภัยธรรมชาติทั้งหลาย	 
ซึ่งเป็นปัจจัยท�าให้ประเทศขาดสภาพคล่องไม่มีเงินหมุนเวียน 
ทางเศรษฐกิจ
	 ปัจจัยดังกล่าวจึงเป็นผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงและ 
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลย	 สมาชิกสหกรณ์ฯที่มีเงินได้ประจ�า 
เป็นรายเดือน	ตลอดจนประชาชนที่ต้องหาเช้ากินค�่า	ไม่มีเงินเพียงพอ 
ที่จะจับจ่ายใช้สอยเพื่อด�ารงชีพในชีวิตประจ�าวัน	 จึงต้องไปกู้เงิน
จากแหล่งเงินกู ้จากสถาบันการเงินต่างๆ	 ซึ่งต้องรับภาระท่ีต้อง 
จ่ายดอกเบี้ยแพง	 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน,	ผ่อนบ้าน,	ผ่อนรถ,	 
การศึกษาบุตร,	หนี้บัตรเครดิต	ฯลฯ	นี่อาจจะเป็นสาเหตุที่จะท�าให้เรา 
ต้องไปเป็นหนี้หลายทาง	
	 เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกท่ีได้รับความเดือนร้อนซึ่งต้องกู้หน้ี 
ยืมสินและเป็นหนี้สถาบันการเงินอื่น	สหกรณ์ได้บริการให้เงินกู้สินเชื่อ 
โครงการ	“รวมหนีท้ีเ่ดยีว”	โดยการน�าหนีส้นิท่ีมอียูกั่บสถาบันการเงนิ 
อื่นนั้นมารวมหนี้ที่เดียวไว้กับสหกรณ์โดยไม่ค�านวณถึงสิทธิการกู้	 
50	 เท่าของเงินเดือน	 รวมเงินกู้ไม่เกิน	 2.5	 ล้านบาท	 ผ่อนได้ถึงอายุ	 
65	 ป ี	 ด ้วยความปรารถนาจากสหกรณ์	 หากสมาชิกท่านใด 
สนใจเกี่ยวกับการให้เงินกู ้สินเชื่อโครงการ “รวมหนี้ที่ เดียว” 
ติดต่อได้ที่	 ฝ่ายสินเชื่อ	 02-622-1451-4	 ต่อ	 122,123,124,125	 
หรอืดรูายละเอยีดได้จากเวบ็ไซต์สหกรณ์ 
www.moicoop.com
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สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด

ต้องการรับสมัคร พนักงานรับโทรศัพท์ จ�านวน 1 อัตรา

เพศชาย พิการทางขา สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

โทรศัพท์ 02-6221451-4 ต่อ 128 คุณกฤษฎ์ิ รองผู้จัดการ

ขออภัย
ในความไม่สะดวก

เรียน สมาชิก

สมาชกิทีม่ปัีญหาในการกดเงินกูฉุ้กเฉิน (ATM)

สามารถแจ้งปัญหาโดยตรงได้ที่ฝ่ายสินเชื่อ

คุณพินิจ 02-6221451-4 ต่อ 124
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 ปัจจุบันสถาบันจะให้ความคุ้มครองเงินฝาก 
สกุลเงินบาทของบัญชีเงินฝากภายในประเทศ  
สถาบันการเงินภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก  
มีทั้งหมด 34 แห่ง ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ 29 แห่ง  
บรษิทัเงนิทนุ 2 แห่ง และบรษัิทเครดติฟองซิเอร์ 3 แห่ง

 ย�า้กนัอกีครัง้ ส�าหรบัระยะเวลาคุม้ครอง 
เงินฝาก วันที่ 11 ส.ค. 2555 - 10 ส.ค. 2558 คุ้มครอง 
ไม่เกนิ 50 ล้านบาท หมายความว่า คุณจะมเีงินฝาก 
เกิน 50 ล้านบาทเท่าไหร่ก็ตาม แต่หากเกิดอะไรขึ้น 
ให้ต้องสญูหายกจ็ะได้รับการคุม้ครองว่าจะไม่สญูหาย 
ภายใต้วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท แล้วพอไปถึง 
วันที่ 11 ส.ค. 2558 - 10 ส.ค. 2559 คุ้มครองไม่เกิน 
25 ล้านบาท จากนั้นวันที่ 11 ส.ค. 2559 เป็นต้นไป  
คุ้มครองไม่เกิน 1 ล้านบาท
 ทั้งนี้ ณ เดือน มี.ค. 2558 บัญชีที่มี 
เงนิฝากต�า่กว่า 1 ล้านบาท มจี�านวน 86.20 ล้านบญัชี  
คดิเป็น 98 % ของจ�านวนบัญชเีงนิฝากทัง้หมด 86.20  
ล้านบัญชี มีวงเงินฝากรวม 2.47 ล้านล้านบาท 
ของเงินฝากทั้งหมด 11.33 ล้านล้านบาท 
 ถามว่าต้องกังวลกับการปรับกฎระเบียบ 
ครั้งนี้ไหม ก็ตอบได้ว่า ถ้าไม่ใช่เงินถุงเงินถัง เงิน 
เหลือฝากเยอะๆ (ไม่มีเงินฝากถึง 1 ล้านบาทนั่นเอง  
ลองย้อนขึ้นไปอ่านว่าคนกลุ ่มนี้มีกี่ เปอร์เซ็นต์) 
ก็ไม่ต้องตกใจอะไรไป ส่วนพวกเศรษฐี มหาเศรษฐี 
ก็เชื่อว่าประเด๋ียวคงมีวิธีบริหารเงิน กระจายการ 
ลงทุนและฝากเงินได้นั่นเอง ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องรู้ไว้ 
ใช่ว่า เพราะวนัหนึง่เราเกบ็ออมจนบญัชเีข้าหลกัล้าน 
กับเขาบ้างก็ต้องหาวิธีเตรียมตัวแล้วล่ะ!

คุ้มครอง
 เงินฝาก	 ผูม้บีญัชเีงนิฝากโปรดทราบ  

ในวนัที ่  11   ส.ค.  2558  เป็นต้นไป  สถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 
จะลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากจาก 50 ล้านบาท เป็น 
ไม่เกิน 25 ล้านบาท และตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. 2559  
เป็นต้นไป จะลดวงเงินการคุ้มครองเงินฝากไม่เกิน  
1 ล้านบาท
 วันนี้ เรามาท�าความรู ้จัก “สถาบัน 
คุม้ครองเงนิฝาก” กนัดกีว่า ประเทศไทยมกีารจดัตัง้ 
สถาบันคุ้มครองเงินฝากขึ้นเมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2551  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเงินฝากรายย่อย 
ที่ฝากเงินในสถาบันการเงิน รวมทั้งเสริมสร้างความ 
มั่นคงและเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน
 ในกรณีที่มีสถาบันการเงินล้ม หรือมี 
ปัญหา ผู้ฝากรายย่อยจะได้รับการคุ้มครองเงินฝาก 
ตามที่ก�าหนด ลดความตื่นตระหนกเมื่อมีข ่าว 
เกี่ยวกับสถาบันการเงิน และผู้ฝากเงินไม่มีความ 
จ�าเป็นต้องแห่กนัไปถอนเงนิ ซึง่อาจท�าให้เกดิปัญหา 
ลุกลามไปสู่สถาบันการเงินอื่นซ�้ารอยเหมือนวิกฤต 
ต้มย�ากุ้งเมื่อปี 2540
 ส�าหรับเงินที่สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
น�ามาใช้จ่ายคนืผูฝ้ากเงนินัน้  เป็นเงนิทีส่ถาบนัการเงนิ 
สมาชิกน�าส่งเข ้ากองทุนคุ ้มครองเงินฝากตาม 
กฎหมายก�าหนดไม่เกนิ 1%  แต่ปัจจบัุนก�าหนดอตัรา 
เงินน�าส่งไว้ที่ 0.4% ต่อปี ซึ่งเงินส่วนนี้เหล่าธนาคาร 
ต่างๆ คิดเป็นต้นทนุและหักออกจากดอกเบีย้เงนิฝาก 
ของบัญชีพวกเรานี่ล่ะมาจ่ายเป็นค่าประกันเงินฝาก
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	 สุขภาพร่างกายของคนเรายังต้องมีการตรวจ	 เพื่อให้ได้รับมือหากมีโรคร้ายมากล�้ากราย	 

สุขภาพทางการเงินก็เป็นเรื่องส�าคัญที่เราต้องคอยตรวจสอบ	 ยิ่งให้มากกว่าสุขภาพกายก็ยิ่งด	ี 

เพราะถ้าเผลอจ่ายๆๆ	แม้แต่สุขภาพกายก็จะแย่เอาได้จากสุขภาพใจสุดแสนจะเครียดจากเรื่องการเงิน

ไม่ต้องรอให้ครบ 8 ข้อ จึงจะเร่ิมเยียวยาหรือฟื้นฟู หากเพียงมีอาการใดอาการหน่ึง 

รีบรักษาก่อน ด้วยวิธีเหล่าน้ี

 - ตั้งงบก่อนใช้ จะได้รู้จักคิดก่อนซื้อ
 - เปรียบเทียบก่อนซื้อ เพื่อให้ได้ของดี ราคาเหมาะสม
 - สรุปการใช้จ่ายของตนเองอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้เห็นพฤติกรรม และตัดรายจ่ายที่ไม่จ�าเป็น
 - ใช้จ่ายให้น้อยกว่าเงินหาได้เสมอ

 - ไม่ใช้อย่าซื้อ อย่าซื้อเพราะเห็นแก่ของแถม หรือมีโปรโมชั่น ยิ่งป้ายเซลล์ คิดและทบทวน 
  หลายๆ รอบก่อน ว่าจ�าเป็นต้องซื้อหรือไม่

ความเจ็บป่วยมีสิ่งสังเกต การเงินจะถึงคราวคบัขันแล้วหรือไม่ ก็มีหลักสังเกตเช่นกัน

1. ในแต่ละเดือน แม้จะใช้จ่ายได้ไม ่
เดือดร้อนขัดสน แต่ถ้าถามถึงเงินเก็บ  

ไม่เคยมีเหลือในบัญชี เริ่มไม่ดีแล้วละ เพราะ  
เราไม่รู้ว่าอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้น แล้วหาก 
ต้องเผชิญกับเรื่องการเงิน แต ่บัญชีคือ 
ว่างเปล่า ค�าว่าชอร์ตจะเกิดข้ึนทันที 

5.ถูกเรียกหลักทรัพย์ค�้ำประกันเพิ่ม เมื่อการ 
ช�าระหนี้เริ่มไม่ปกติ สถาบันการเงินเขาไม่ไว้วางใจ 

แล้วล่ะ ที่ความสามารถในการช�าระหน้ีของคุณลดลง 

7.ต้องยอมขำยหุ้นท้ังท่ียังขำดทุน หลำยคนอยำกให้ เงินต่อเงิน ก็อำจเลือกลงทุนกับหุ้น แต่ถ้ำเกิดหุ้นตกวินำศ  
แล้วคุณถือไว้รอสถำนกำรณ์ให้คืนกลับมำไม่ได้ นั่นก็แสดงได้ว่ำ 
กำรเงินของคุณออกไปในทำงไม่แข็งแรง

8.ไม ่ รู ้ตัวว ่ ำมีหนี้ เท ่ ำ ไหร ่ 
เนื่องจำกหนี้สินรุงรัง หมุนแล้ว 

หมุนอีก จนแม้แต่ตัวเองยังงง ถ้ำเป็นเช่นนี้  
เรียกว่ำ กำรเงนิของคณุพกัยำวอยูไ่อซยีแูน่ๆ

2. พกบัตรเครดิตมำกกว่ำ 5 ใบ  
แล้วรูดทุกใบอย่างไม่คิดหน้าคิดหลัง  

ตัวเลขหน้ีก็จะเพ่ิมข้ึนเป็นเงาตามตัว

3.ควำมสำมำรถ
ในกำรช�ำระบัตร

เครดิตได้แค่ยอดหนี้ขั้นต�่ำ  
กำรช�ำระแค่ขั้นต�่ำเท่ำกับกำร 
เ ร่ิมต ้นสะสมหนี้อย ่ำงเป ็น 
ทำงกำร สะสมจำกเดือนเป็น 
หลำยเดือนเป็นปี หนี้ก้อนโต 
ก็เกิดขึ้นได้

4.ขอยืมเงินจำกเจ ้ำหนี้ 
รำยใหม่มำช�ำระเจ้ำหนี ้

รำยเดิม หรือกู้เงินก้อนใหม่มำโปะ 
หนี้ก้อนเก่ำ

6.ส่งค ่ำงวดผ่อนบ้ำน-รถ 
ช้ำ กำรส่งค่ำงวดบ้ำนและรถ 

ล่ำช้ำกระทบถึงเครดิตทำงกำรเงินในระยะ 
ยำว และถ้ำหยุดส่งเลย อำจแสดงถึงเกม 
โอเวอร์ทำงกำรเงินของคุณท่ีคงเกิดขึ้น 
ในอีกไม่ก่ีงวด
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กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับชีวิตประจ�าวัน                                                    
 กฎหมายแพ่ง เป็นกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องบุคคล ทรัพย์สิน นิติกรรม สัญญา ละเมิด ครอบครัว และมรดก ที่มีความ 
ส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย 
 กฎหมายอาญา เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความผิดและโทษ โดยก�าหนดผู้กระท�าผิดจะได้รับโทษตามที่กฎหมายก�าหนด  
กฎหมายอาญา จึงมีความส�าคัญช่วยให้ประชาชนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย 

กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล 
 บคุคล หมายถงึ ส่ิงท่ีกฎหมายก�าหนดให้มสีทิธหิน้าทีไ่ด้ตามกฎหมาย สภาพบุคคลเริม่ต้นตัง้แต่แรกคลอดเป็นทารกและ 
สิ้นสุดสภาพบุคคลเมื่อตายหรือสาบสูญตามค�าสั่งของศาล 
 การสาบสูญ คือ การหายจากภูมิล�าเนาในภาวะปกติเกิน 7 ปี หรือหายจากภาวะที่เป็นอันตรายต่อชีวิต เช่น เรืออับปาง  
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 3 ปี ถือว่าเป็นคนสาบสูญได้ ในกรณีที่ผู้สาบสูญกลับมา สามารถขอร้องต่อศาลให้ถอนค�าสั่งสาบสูญได้

 บุคคลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1. บุคคลธรรมดา หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถ สามารถท�านิติกรรมได้ตามที่กฎหมายก�าหนด 
  ส่วนประกอบของสภาพบุคคล 
  1.  ชื่อตัว - ชื่อสกุล 
  2. สัญชาติ ได้มาโดยการเกิด การสมรส การแปลงชาติ 
  3.  ภูมิล�าเนา คือถิ่นที่อยู่ประจ�าและแน่นอนของบุคคล 
  4.  สถานะ คือ ฐานะของบุคคลตามกฎหมายซึ่งท�าให้เกิดสิทธิ เช่น โสด สมรส หย่า 
 2. นิติบุคคล หมายถึง หมู่คนหรือสิ่งที่กฎหมายรับรองสภาพอย่างบุคคลธรรมดา และมีสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ในนามของกิจการ เช่น กระทรวง ทบวง กรม บริษัท สมาคม มูลนิธิ และวัด เป็นต้น

ทรัพย์และทรัพย์สิน
 ทรัพย์ หมายถึง วัตถุ หรือสิ่งที่มีรูปร่าง 
 ทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพย์และวัตถุที่ไม่มีรูปร่าง เช่น ลิขสิทธิ์ (ทรัพย์สินทางปัญญา) 
  ประเภทของทรัพย์สิน 
  1.  อสังหาริมทรัพย์ หมายถึง ทรัพย์สินที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ 
  2. สังหาริมทรัพย์ หมายถึง ทรัพย์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้

นิติกรรม 
 นิติกรรม คือการแสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน
หรือระงับสิทธิ์ 
 หลักการท�านิติกรรม 
 1.  มีการแสดงเจตนาของบุคคล โดยการพูด เขียน หรือการกระท�าที่ชอบด้วยกฎหมาย 
 2.  การกระท�านั้นต้องท�าด้วยความสมัครใจ 
 3.  มีเจตนาที่จะให้เกิดผลตามกฎหมาย 
 นิติกรรมที่เป็นโมฆะและโมฆียะ 
 1.  นิติกรรมที่เป็น โมฆะ คือ นิติกรรมที่ไม่ได้จดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตั้งแต่แรก ซึ่งไม่เกิดผลทางกฎหมาย 
 2. นิติกรรมที่เป็น โมฆียะ คือ นิติกรรมที่มีผลสมบูรณ์จนกว่าจะถูกบอกล้าง เช่น นิติกรรมที่ผู้เยาว์กระท�าโดยไม่ได้รับ 
ความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม เมื่อมีการบอกล้างแล้ว โมฆียะกรรมจะกลายเป็นโมฆะ
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สัญญาต่างๆ 
ประเภทของสัญญา 
 สัญญาซื้อขายธรรมดา แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 
 1.  ค�ำมั่นว่ำจะซื้อหรือจะขำย คือ มีกำรให้ค�ำมั่นเสนอว่ำจะซื้อหรือจะขำย 
 2.  สัญญำจะซื้อจะขำย คือ สัญญำตกลงกันในสำระส�ำคัญของสัญญำจะซื้อจะขำย 
 3. สัญญำซื้อขำยเสร็จเด็ดขำด คือ เป็นสัญญำที่ตกลงกันตำมสำระส�ำคัญของสัญญำกันเรียบร้อยแล้ว 
 สัญญาซื้อขายเฉพาะอย่าง แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 
 1.  สัญญำซื้อขำยเงินสด คือ สัญญำที่ผู้ซื้อตกลงช�ำระรำคำสินค้ำเป็นเงินสดทันที เมื่อมีกำรซื้อขำยกัน 
 2.  สัญญำซื้อขำยผ่อนส่ง คือ สัญญำกำรซื้อขำยที่มีกำรส่งมอบทรัพย์สินให้กับผู้ซื้อแล้ว แต่ผู้ซื้อยังไม่ได้ช�ำระรำคำ 
อำจตกลงผ่อนช�ำระเป็นงวด ๆ 
 3.  สญัญำขำยฝำก คือ สญัญำซือ้ขำยทีผู่ข้ำยฝำกต้องกำรเงนิจ�ำนวนหนึง่จำกผูซ้ือ้ จงึน�ำทรพัย์สนิมำโอนให้กบัผูซ้ือ้ฝำก  
และผูข้ำยฝำกมสีทิธไิถ่ทรพัย์สนิกบัคืนได้ภำยในเวลำทีต่กลงกันไว้ หำกครบก�ำหนดไถ่คนืแล้ว ผูข้ำยฝำกไม่มำไถ่คนื ทรพัย์สนินัน้ 
จะตกเป็นของผู้ซื้อฝำกโดยเด็ดขำด 
 4.  กำรขำยทอดตลำด คือ กำรซื้อขำยที่ประกำศให้ประชำชนมำประมูลซื้อสู้รำคำกันโดยเปิดเผย ประกอบด้วยบุคคล  
4 ฝ่ำย คือ 
  -  ผู้ขำยซึ่งเป็นเจ้ำของทรัพย์สิน หรือผู้มีอ�ำนำจขำยทรัพย์สินได้ 
  -  ผู้ทอดตลำด 
  -  ผู้สู้รำคำ 
  -  ผู้ซื้อ 

กฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว 
 การหมั้น คือ กำรท�ำสัญญำระหว่ำงชำยหญิงว่ำจะสมรสกัน จะท�ำได้เมื่อชำยและหญิงอำยุ 17 ปีบริบูรณ์ ถ้ำชำย 
และหญิงเป็นผู้เยำว์ต้องได้รับควำมยินยอมจำกบิดำมำรดำหรือผู้ปกครอง 
	 การสมรส กำรสมรสจะท�ำได้ต่อเมื่อชำยและหญิงอำยุครบ 17 ปีบริบูรณ์หำกมีอำยุต�่ำกว่ำนี้ต้องศำลอนุญำต 
 ทรัพย์สินของสามีและภรรยา แบ่งเป็น 
  1.  สินส่วนตัว คือ ทรัพย์สินที่สำมีหรือภรรยำมีก่อนสมรส 
  2.  สินสมรส คือ ทรัพย์สินที่ได้มำระหว่ำงกำรสมรส 
 การสิ้นสุดการสมรส 
  1.  ศำลพิพำกษำว่ำกำรสมรสเป็นโมฆะ 
  2.  คู่สมรสฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งถึงแก่กรรม 
  3.  กำรหย่ำ 
 -  สิทธิและหน้ำที่ของบิดำและมำรดำ บิดำมำรดำมีหน้ำที่อุปกำระเลี้ยงดูและให้กำรศึกษำตำมสมควรแก่บุตร 
 -  สิทธิและหน้ำที่ของบุตร บุตรมีหน้ำที่ต้องอุปกำระเลี้ยงดูบิดำมำรดำของตนเป็นกำรตอบแทน

กฎหมายเรื่องมรดก 
 มรดก คือ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบต่ำง ๆ ของผู้ตำยหรือเจ้ำของมรดก ซึ่งเมื่อเจ้ำของมรดกถึงแก่ 
ควำมตำย มรดกย่อมตกทอดแก่ทำยำททันทีที่ตำย 
	 ทายาท	คือ ผู้มีสิทธิได้รับมรดก 2 ประเภท 
  1.  ทำยำทโดยธรรม คู่สมรสและญำติสนิท 
  2.  ทำยำทตำมพินัยกรรม ผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกตำมพินัยกรรมระบุไว้ 
 พินัยกรรม คือ เอกสำรที่เจ้ำของมรดกแสดงเจตนำก�ำหนดกำรเผื่อตำยในเรื่องทรัพย์
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โดยฝ่ายจัดการ
มุมธรรมะ

เ ลื อก
ท�ำบุญ
อย่ำงมี 
คอนเซ็ปต์

	 การท�าบุญด้วยการเฉลี่ยส่วนแห่งความดีให้ผู้อื่น	 
หรอื	การ	“	บอกบญุ	”	หากมองในแง่ของการพฒันาจิต 
ก็เป็นการบ่มเพาะความเมตตา	 และเป็นการท�าลาย 
ความเห็นแก่ตัวโดยตรง	จึงนับว่าได้บุญมาก

 Making the merit by sharing the goodness to other  
people or “ inviting other people to make the merit ”  
are the ways to increase the compassion and to get rid  
of selfishness. It is said to get much merit.

(ท่าน	ว.วชิรเมธี)

 สวัสดีครับ ! ท่ำนสมำชิก เรำพบกันฉบับนี้เป็น 
ฉบับที่ 3 (เดือน ก.ค.– ก.ย. 58) ในปีหนึ่งๆ ประเทศเรำจะมี 
วันส�ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ กันอยู่หลำยๆเทศกำลทีเดียว  
เช่น เร่ิมจำกวันขึ้นปีใหม่, วันมำฆบูชำ, วันวิสำขบูชำ, 
วนัอำสำฬหบชูำ, วนัเข้ำพรรษำ, วนัออกพรรษำ  เป็นต้น  เรำชำว 
พุทธก็จะไปวัดท�ำบุญ ปฏิบัติตำมประเพณีท่ีดีงำมตลอดมำ  
ผู ้จัดท�ำจึงขอเปลี่ยนบรรยำกำศ (จำกค�ำสอนของพระ
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อำจำรย์ชื่อดังทั่วไทย) มำเป็นกำร 
น�ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ กำรเลือก 
ของท�ำบุญ มำฝำกกันครับ... กำร 
เลือกของท�ำบุญหรือเตรียมถวำย 
สังฆทำนดีๆ “ดี” ในที่นี้คือเป็น 
สิ่งของที่พระสงฆ์มีควำมจ�ำเป็น 
ต้องใช้จริงๆ โดยเซตของท�ำบุญ 
ที่ถวำยพระแล้วได้ใช้งำนแน่นอน 
มำแนะน�ำในคอนเซป็ต์ “ปัจจยั4”  
ได้แก่ อำหำร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู ่
อำศัย และยำรักษำโรค 
 แนะน�ำข้อควรรู้ก่อนว่ำ ถ้ำ 
จะให้ของท�ำบุญที่เรำตั้งใจถวำย 
เกิดประโยชน์ ได้บุญกุศลสูงสุด 
ควรเลอืกวดัทีม่คีวำมจ�ำเป็นจรงิๆ  
เป็นวัดที่ขำดแคลน ไม่ค่อยเป็นที ่
รู้จักได้ยิ่งดี 
 เริ่มที่อาหาร	 หลำยๆ วัด 
ขำดแคลนน�้ำดื่มสะอำด น�้ำปำนะ 
ท่ีพระด่ืมได้ตลอดทั้งวัน เช่น น�้ำ 
ผลไม้ทกุชนดิ เว้นผลไม้ทีใ่หญ่กว่ำ 
ผลมะตูม 
 ถ ้ำตั้งใจจะถวำยเพลพระ 
ให้เลอืกอำหำรทีป่รงุสกุใหม่ เลีย่ง 
ของที่มีรสจัด อย ่ำงหวำนจัด 
มันจัด เผ็ดจัด เค็มจัด เพื่อถนอม 
สุขภำพของพระสงฆ์ 
 กลุ ่มเครื่องนุ ่งห่ม ได้แก่ 
ผ้ำไตร จีวร สบง อังสะ (เสื้อใน)  
ผ้ำอำบน�้ำฝน โดยเฉพำะสบง 
อังสะ ส่วนใหญ่พระจะขำดแคลน  

ให้เลอืกถวำยสทีีเ่หมำะกับวดันัน้ๆ  
ที่ส�ำคัญ เลือกเนื้อผ้ำคุณภำพด ี
มีควำมหนำ ไม่บำงเกินไปจนพระ 
ใช้งำนไม่ได้ รองเท้ำก็ถวำยได ้
รวมถงึหมวกไหมพรม ผ้ำห่ม องัสะ 
กนัหนำว  ถงุเท้ำกนัหนำวกส็ำมำรถ 
ถวำยให้แก่พระที่จ�ำวัดในเขต 
อำกำศหนำวจะดีอย่ำงยิ่ง
 หมวดที่อยู ่อาศัย	 ส�ำหรับ 
วัดไกลปืนเที่ยงหน่อย แนะน�ำ 
ให้ถวำยหลอดไฟ เทียนพรรษำ  
ตะเกียง บำงวัดขำดแคลนแม  ้
กระทั่งไม้กวำด แปรงขัดส้วม 
น�้ำยำล้ำงห้องน�้ำ
 ปิดท้ำยที่ ยารักษาโรค หำก 
พอมีเวลำ แนะน�ำให้เลือกวัดที่จะ 
ไปถวำยก่อน ศึกษำควำมต้องกำร 
ของพระสงฆ์ในวัด ถ้ำมีหมำยเลข 
โทรศัพท์ ก็โทรไปสอบถำมข้อมูล 
เบือ้งต้นกไ็ด้ แล้วเลอืกยำรกัษำโรค 
ไปถวำยให้ถูกอำกำร เรียกว่ำเกำ 
ถูกที่คัน รวมถึงพวกยำสระผม 
สูตรขจัดรังแค รักษำหนังศีรษะนี ่
ก็ส�ำคัญ และควรเลือกซื้อแบบท่ี 
ไม่มีกลิ่นหอมด้วย 
 นอกจำกปัจจัย4 ที่พระสงฆ์ 
จ�ำเป็นต้องใช้แล้ว หำกตั้งใจจะ 
ถวำยสงัฆทำนกบัวดัสำยพระบ้ำน  
หรอืวัดทีม่โีรงเรยีนสอนปริยตัธิรรม 
ก็แนะน�ำว่ำ ถ้ำเป็นวัดที่เปิดสอน
พระปริยัติธรรมควรเลือกอุปกรณ ์

กำรศึกษำ อำทิ เครื่องเขียน สมุด  
หนังสือธรรมะ หนังสือส่งเสริม 
ควำมรู้ต่ำงๆ คอมพิวเตอร์
ส�ำหรับวัดสำยพระป่ำกรรมฐำน  
อุปกรณ์ที่จ�ำเป็นได้แก่ ไฟฉำย  
ตะเกียง เทียนไข 
วัดบ ้ำนอำจถวำย ร ่ม ผ ้ำห ่ม 
อุปกรณ์กันหนำว ทั้งนี้ไม่จ�ำเป็น 
ต้องเลือกสิ่งของที่มีสีเหลืองหรือ 
สนี�ำ้ตำลเสมอไป พระท่ำนสำมำรถ 
ใช ้สีอื่นได ้  ขอให ้เป ็นสี สุภำพ 
ไม่ฉูดฉำด ถ้ำเลือกสิ่งของถวำย 
พระสงฆ์ตำมนี้ ขอบอกว่ำ 
 หนึง่ พระสงฆ์ได้ใช้ประโยชน์ 
เต็มที่
 สอง เรำใช้ปัญญำพิจำรณำ 
สิ่งของที่จ�ำเป็นถวำย และ
 สาม ตั้งจิตให้ดีขณะถวำย  
และหลังถวำย รับรองว่ำถึงพร้อม 
ด้วยบุญกุศลอย่ำงแน่นอน.
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 การค�้าประกัน : 

	 1.	 ใช้หุ้นของผู้กู้ค�้าประกัน	(90%	ของค่าหุ้น)

	 2.	 สมาชิกค�้าประกันต้องเป็นสมาชิกมีเงื่อนไขดังนี้

	 	 2.1	 ผู้ค�้าประกันต้องไม่เป็นคู่สมรสของผู้กู้

	 	 2.2	 กรณีกู้สามัญไม่เกิน	500,000	บาท	ต้องมีผู้ค�้าประกัน	2	คน	

	 	 2.3	 กรณีกู้เงินสามัญตั้งแต่	500,001	-	700,000	ต้องมีผู้ค�้าประกัน	3	คน	

	 	 2.4	 กรณีกู้เงินสามัญตั้งแต่	700,001–	1,000,000	ต้องมีผู้ค�้าประกัน	4	คน	

	 	 2.5	 กรณีกู้เงินสามัญตั้งแต่	1,000,001	ขึ้นไป	ต้องมีผู้ค�้าประกัน	5	คน	

	 	 ทั้งนี้	สมาชิกคนหนึ่งอาจค�้าประกันผู้กู้ได้ไม่เกิน	5	ราย	

 การอนุมัติ : 

	 1.	 วงเงินกู้สามัญไม่เกิน	700,000	บาท	อนุมัติทุกวันศุกร์ของสัปดาห์	ยื่นเรื่องภายในวันอังคาร

	 2.	 วงเงินกู้สามัญเกิน	700,000	บาท	อนุมัติเดือนละ	1	ครั้ง	ปิดรับค�าขอกู้ทุกวันที่	16	ของเดือน	

	 	 เบิกจ่ายก่อนวันสิ้นเดือน	1	วัน

	 3.	กู้เงินโดยใช้อสังหาริมทรัพย์ค�้าประกันต้องท�าประกันวินาศภัย	

	 4.	ไถ่ถอนจ�านอง	หรือ	จ�าน�า	ภายใน	3	ปี	ไม่ต้องเสียค่าปรับ

3. เงินกู้พิเศษ
 เงื่อนไข : 

	 1.	 เป็นสมาชิกและส่งค่าหุ้นรายเดือนครบ	12	งวด	

	 2.		วงเงินกู้ไม่เกิน	8,000,000	บาท	

	 3.		สมาชิกที่มีเงินกู้สามัญอยู่แล้วสามารถยื่นกู้เงินพิเศษได้	

	 4.		มีเงินเหลือใช้จ่ายหลังจากช�าระหนี้และหนี้ทุกประเภทแล้วไม่ต�่ากว่า	20	%	ของเงินเดือน	

 การช�าระหนี้ : 

	 1.		ไม่เกิน	360	งวด	(	30	ปี)	และอายุไม่เกิน	65	ปี

	 2.		กรณีมีเงินกู้สามัญอยู่แล้วช�าระเงินตามงวดช�าระเดิม	สหกรณ์จะคิดเงินเฉลี่ยคืนให้	

	 3.		กรณีมีเงินกู้สามัญกู้รวมบัญชีขยายงวดการช�าระตามเงินกู้พิเศษสหกรณ์จะไม่	คิดเงินเฉลี่ยคืนให้	

 การค�้าประกัน :

	 1.	 ใช้หุ้นของผู้กู้ค�้าประกัน	(90	%	ของค่าหุ้น)

	 2.		อสังหาริมทรัพย์	 (ถ้าเป็นการกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์และ	อสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู ้

	 	 หรือคู่สมรสให้	กู้	100	%	ของราคาหลักทรัพย์	

	 3.		สมุดเงินฝากสหกรณ์	(	90	%	ของสมุดฝาก)	

 หมายเหตุ : 

	 1.	 เลือกผ่อนช�าระได้	2	แบบ	คือ	แบบสหกรณ์	หรือ	แบบธนาคาร	

	 2.	 กรณีสมาชิกกู้เงินโดยใช้อสังหาริมทรัพย์ค�้าประกัน	ต้องท�าประกันวินาศภัย	
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 3.1	 เงินกู้พิเศษเพื่อการซื้อรถยนต์
 วัตถุประสงค์ : 
	 -	 เพื่อซื้อรถยนต์ใหม่	รถยนต์มือสอง	รถจักรยานยนต์ใหม่	ตามที่คณะกรรมการด�าเนินการก�าหนด	
 เงื่อนไข : 
	 1.		เป็นสมาชิกติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า	1	ปี	และส่งค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่ต�่ากว่า	12	งวด
	 2.		วงเงนิกูไ้ม่เกนิ	1,500,000	บาท	ทัง้นี	้วงเงินทีไ่ด้รับอนมัุตจิะพจิารณาว่า	เมือ่หกัค่าหุน้และเงนิงวดช�าระหนีท้กุประเภท	 
	 	 (อาทิ	เช่น	เงินกู้หุ้น,	เงินกู้สามัญ,	เงินกู้ฉุกเฉิน	เป็นต้น)	แล้ว	จะต้องมีเงินเดือนคงเหลือไม่ต�่ากว่า	10%	ของเงินเดือน
 การช�าระหนี้ : 
	 1.	 ระยะเวลาผ่อนช�าระไม่เกิน	120	งวด	ทั้งนี้	เมื่อนับอายุของผู้กู้รวมกับจ�านวนปีที่ผ่อนช�าระอายุต้องไม่เกิน	60	ปี
 การค�้าประกัน :
 1.		โฉนดที่ดิน
	 2.		หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด	(อ.ช.2)
	 3.		เงินฝากของตนเองในสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
	 4.		สมาชิกค�้าประกันตามวงเงินกู้	โดยน�าสมาชิกค�้าประกันเช่นเดียวกับการค�้าประกันกู้เงินสามัญมาใช้โดยอนุโลม
 หลักเกณฑ์อื่นๆ :
 1.		คณะกรรมการด�าเนินการทรงไว้ซึ่งสิทธิในการอนุมัติเงินกู้ตามความเหมาะสมเป็นรายๆ	ไป
	 2.		สมาชิกผู้กู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืน
	 3.		ให้ถือว่าสมาชิกผู้กู้ผิดสัญญาเงินกู้ทันที	 สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ	ทั้งนี้ 
	 	 การคิดดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญนั้นให้งดจ่ายเงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกผู้กู้	ในกรณีดังต่อไปนี้
	 	 3.1	 สมาชิกผู้กู้เมื่อได้รับเงินกู้เรียบร้อยแล้ว	 มิได้ส่งส�าเนารับรองถูกต้องใบคู่มือจดทะเบียนรถให้แก่สหกรณ์ภายใน 
	 	 	 	 หกสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์รถเป็นของผู้กู้
	 	 3.2	 สมาชิกผู้กู้มิได้ส่งหลักฐานการเสียภาษีรถ	(เช่น	ส�าเนาป้ายแสดงการเสียภาษีรถ,	ส�าเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ 
	 	 	 	 แสดงรายการเสียภาษีรถ	 เป็นต้น)	 ให้แก่สหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ก�าหนดเสียภาษีรถประจ�าปี	 
	 	 	 	 ทุกปีตลอดไปจนกว่าจะส่งคืนเงินกู้พิเศษครบถ้วน
	 	 3.3		สมาชิกผู้กู้จ�าหน่าย	จ่ายหรือโอนรถที่กู้เงินสหกรณ์ไปซื้อ	ในระหว่างที่สมาชิกผู้กู้ยังส่งคืนเงินกู้พิเศษไม่ครบถ้วน  
	 3.2		 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
 วัตถุประสงค์ : 
 1.	 เงินกู้เพื่อก่อสร้าง	ต่อเติมปรับปรุงอาคาร	ส�าหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและครอบครัว	ตามควรแก่ฐานะ
	 2.	 เงนิกูเ้พือ่ซือ้อาคาร	หรอืซือ้ทีด่นิและอาคาร	หรือซือ้ทีด่นิ	เพือ่จะได้ก่อสร้างอาคารในระยะเวลาอนัสมควร	ทัง้นี	้ส�าหรบั 
	 	 ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและครอบครัวตามควรแก่ฐานะ
	 3.	 เงินกู้เพื่อกิจการซึ่งเกียวข้องหรือจ�าเป็นแก่	(1)	หรือ	(2)
	 4.	 เงินกู้เพื่อช�าระหนี้แก่สถาบันการเงิน	ซึ่งสมาชิกกู้มาเพื่อกิจการ	ตาม	(1)	หรือ	(2)	หรือ	(3)	และต้องรับภาระหนักกว่า 
	 	 ที่จะกู้จากสหกรณ์
 เงื่อนไข : 
 1.		เป็นสมาชิกติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า	1	ปี	และส่งค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่ต�่ากว่า	12	งวด
	 2.	 วงเงินกู้ไม่เกิน	8	ล้านบาท
	 3.	 กู ้ได ้ 	 100	 เปอร ์ เ ซ็นต ์ของราคาประมูลค่าหลักทรัพย ์โดยทางราชการและ/หรือบริษัทประเมินรวมกับ	 
	 	 90	เปอร์เซ็นต์ค่าหุ้นที่ได้ช�าระแก่สหกรณ์ฯ	แล้ว	และ/หรือเงินฝากซึ่งสมาชิกผู้กู้ฝากไว้กับสหกรณ์ฯ
	 4.	 วงเงินที่ได้รับอนุมัติจะพิจารณาว่า	 เมื่อหักค่าหุ้นและเงินงวดช�าระหนี้ทุกประเภท	 (อาทิ	 เช่น	 เงินกู้หุ้น,	 เงินกู้สามัญ,	 
	 	 เงินกู้ฉุกเฉิน	เป้นต้น)	แล้ว	จะต้องมีเงินเดือนคงเหลือไม่ต�่ากว่า	10%	ของเงินเดือน
 การช�าระหนี้ : 
	 1.		ระยะเวลาผ่อนช�าระไม่เกิน	360	งวด	ทั้งนี้	เมื่อนับอายุของผู้กู้รวมกับจ�านวนปีที่ผ่อนช�าระอายุต้องไม่เกิน	65	ปี
 การค�้าประกัน :
 1.	 โฉนดที่ดิน
	 2.		หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด	(อ.ช.2)
	 3.		เงินฝากของตนเองในสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
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 หลักเกณฑ์อื่นๆ :
	 1.	 คณะกรรมการด�าเนินการทรงไว้ซ่ึงสิทธิในการอนุมัติเงินกู้ตามความเหมาะสมเป็นรายๆ	 ไป	 การพิจารณาอนุมัต ิ
	 	 จะเน้นการกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดินหลังแรกเป็นอันดับแรก
	 2.	 สมาชิกผู้กู้ต้องท�าประกันอัคคีภัยสิ่งปลูกสร้างท่ีใช้ค�้าประกันเงินกู้	 โดยมอบให้สหกรณ์ฯ	 เป็นผู้รับโอนประโยชน ์
	 	 ตลอดไป	จนกว่าจะช�าระหนี้เงินกู้แก่สหกรณ์ฯ	ครบถ้วน
	 3.	 สมาชิกผู้กู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืน
	 4.	 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ	สมาชิกจะต้องเป้นผู้รับผิดชอบ
	 5.		ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจ�านอง

	 3.3		เงินกู้พิเศษเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
 วัตถุประสงค์ : 
	 -	 เงินกู้พิเศษเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ	อาทิ	การเกษตร	การพาณิชย์	การอุตสาหกรรม	การบริการหรือตามที่ 
	 	 คณะกรรมการด�าเนินการเห็นสมควร
 เงื่อนไข : 
	 1.		เป็นสมาชิกติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า	1	ปี	และส่งค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่ต�่ากว่า	12	งวด
	 2.		วงเงินกู้ไม่เกิน	8	ล้านบาท
	 3.		กู้ได้	 100	 เปอร์เซ็นต์ของราคาประมูลค่าหลักทรัพย์โดยทางราชการและ/หรือบริษัทประเมินรวมกับ	90	 เปอร์เซ็นต์ 
	 	 ค่าหุ้นที่ได้ช�าระแก่สหกรณ์ฯ	แล้ว	และ/หรือเงินฝากซึ่งสมาชิกผู้กู้ฝากไว้กับสหกรณ์ฯ
	 4.	 วงเงินที่ได้รับอนุมัติจะพิจารณาว่า	 เมื่อหักค่าหุ้นและเงินงวดช�าระหนี้ทุกประเภท	 (อาทิ	 เช่น	 เงินกู้หุ้น,	 เงินกู้สามัญ,	 
	 	 เงินกู้ฉุกเฉิน	เป้นต้น)	แล้ว	จะต้องมีเงินเดือนคงเหลือไม่ต�่ากว่า	10%	ของเงินเดือน
 การช�าระหนี้ : 
	 1.	 ระยะเวลาผ่อนช�าระไม่เกิน	360	งวด	ทั้งนี้	เมื่อนับอายุของผู้กู้รวมกับจ�านวนปีที่ผ่อนช�าระอายุต้องไม่เกิน	65	ปี
 การค�้าประกัน :
	 1.		โฉนดที่ดิน
	 2.		หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด	(อ.ช.2)
	 3.		เงินฝากของตนเองในสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
 หลักเกณฑ์อื่นๆ :
	 1.		คณะกรรมการด�าเนนิการทรงไว้ซึง่สทิธใินการอนุมตัเิงนิกูต้ามความเหมาะสมเป็นรายๆ	ไป	การพิจารณาอนมัุตจิะเน้น 
	 	 การกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดินหลังแรกเป็นอันดับแรก
	 2.	 สมาชิกผู้กู้ต้องท�าประกันอัคคีภัยสิ่งปลูกสร้างท่ีใช้ค�้าประกันเงินกู้	 โดยมอบให้สหกรณ์ฯ	 เป็นผู้รับโอนประโยชน ์
	 	 ตลอดไป	จนกว่าจะช�าระหนี้เงินกู้แก่สหกรณ์ฯ	ครบถ้วน
	 3.		สมาชิกผู้กู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืน
	 4.		ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ	สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
	 5.		ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจ�านอง

4. เงินยืมเพื่อการศึกษา
	 1.	 ให้สมาชิกยืมเงินเพื่อการศึกษาของตนเอง	คู่สมรสสมาชิก	บุตรสมาชิกที่มีอายุไม่เกิน	25	ปีบริบูรณ์	ตั้งแต่การศึกษา 
	 	 ระดับปริญญาตรีขึ้นไป	โดยให้ช�าระค่าตอบแทนให้กองทุนตามที่คณะกรรมการด�าเนินการก�าหนด
	 2.	 วงเงินยืมให้เป็นไปตามหลักฐานท่ีสถานศึกษาออกให้หรือตามใบเสร็จการลงทะเบียนไม่เกิน	 ภาคการศึกษาละ	 
	 	 30,000	บาท	ตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่เกิน	 200,000	บาท	ทั้งนี้	 วิธีการขอยืมเงินและการรับเงินให้เป็นตามท่ี 
	 	 คณะกรรมการด�าเนินการก�าหนด
	 3.	 มีผู้ค�้าประกัน	ซึ่งเป็นสมาชิกจ�านวน	1	คน
		 4.	 ส่งช�าระเงินคืนภายใน	5	ปี	(60งวด)	นับแต่วันที่ได้รับเงิน
	 5.		ให้ยื่นค�าขอยืมเงินได้เฉพาะภายในภาคการศึกษานั้นๆ
	 6.	 มเีงินเหลือเพยีงพอใหห้ักส่งได้	ภายหลังจากหกัเงินค่าหุ้นและเงนิงวดช�าระหนีแ้ล้ว	กรณีปรากฏวา่เงินเดือนไมพ่อหกั 
	 	 และมีการส่งคืนใบเสร็จ	สหกรณ์จะงดให้ยืมในภาคเรียนต่อไป
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