ฉบับนี้สมาชิกมีปัญหาถามมาให้ตอบอีกแล้วค่ะ

สวัสดีครับพี่นอ
้ งสมาชิก สอ.บน.5 ทุกท่าน
วันเวลาผ่านมาถึงกลางปี 58 โรงเรียนก็เปิดเทอมไป
เรียบร้อยแล้ว สาหรับความรู้สึกของคนที่เป็นพ่อแม่ ที่ต้องหา
เงินเป็นค่าบารุงการศึกษาลูกหลาน คงรู้สึกเหนือ
่ ยทุกครั้งที่
โรงเรียนเปิดเทอมโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้เดือนชนเดือน
จะต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเป็นค่าใช้จ่าย แต่สาหรับผู้ที่มีเงิน
เก็บหรือมีวางแผนการเงินที่ดีก็ไม่เดือดร้อนสักเท่าไหร่ซึ่งการ
ลงทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนทุ่มเท
ให้กับบุตรหลานอย่างเต็มกาลังความสามารถ เพื่อให้บุตร
หลานได้มีความรู้ตด
ิ ตัวสาหรับเลี้ยงชีพต่อไป ส่วนผลลัพธ์
จะออกมาเป็นอย่างไรนั้น ก็อยู่ที่ความขยันหมัน
่ เพียรของแต่
ละคน ดังนัน
้ หากบุตรหลานของใคร มีความรับผิดชอบ ตั้งใจ
ในการศึกษาหาความรู้ ก็จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับพ่อแม่
ได้เป็นอย่างดี
ที่กล่าวมาเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านัน
้ ที่สมาชิก
สอ.บน.5 ส่วนใหญ่ในฐานะพ่อแม่ของลูกจะต้องเตรียมเงินไว้
ใช้จ่าย ซึ่งในแต่ละเดือนนอกจากค่าใช้จ่ายประจาทั่ว ๆ ไป
แล้ว ทุกคนจะต้องมีคา่ ใช้จ่ายพิเศษเข้ามา มากบ้างน้อยบ้าง
ตามความจาเป็นของแต่ละคน ดังนั้นการวางแผนบริหารการ
ใช้จ่ายทางด้านการเงินจึงเป็นสิ่งสาคัญ รู้จักใช้จ่ายเท่าที่จา
เป็น โดยการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง ตามแนว
พระราชดารัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ซึ่งสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา รวมทั้งการออมเพื่อสร้างความ
มั่นคงทางด้านการเงินในอนาคต จึงขอเชิญชวนให้สมาชิก
สอ.บน.5 ซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษ ตามที่ สอ.บน.5 ได้ขยายเวลา
ไปจนสิ้นเดือน มิ.ย.58 หรือการออมโดยช่องทางอื่นตาม
ความเหมาะสม
สุดท้ายนี้กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สอ.บน.5 จะเป็น
แหล่งเงินกู้ให้กับสมาชิก สอ.บน.5 ที่มีความเดือนร้อนด้าน
การเงิน และขอให้ทุกคนมีความสุข มีสุขภาพพลานามัย
ที่สมบูรณ์แข็งแรง มีกาลังกายกาลังใจที่จะฟันฝ่ากับปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ ให้ผ่านพ้นไป
ขอบคุณครับ

สาหรับสมาชิกใหม่
เข้ามาขอรหัสผ่านเข้า
ไปดูข้อมูลส่วนตัว
ได้ที่ สอ. ตามวันเวลา
ราชการนะคะ

ค่ารักษาพยาบาล
1.จ.ต.ธนวัฒน์ สระวาสี
2.พ.อ.อ.อรุณ วงศ์ทิม
3.จ.ต.กิตติศักดิ์ ลิม
่ สกุล
4.นางนุจรี ทองเหี่ยง

จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน

500.
500.--บาท
500.
500.--บาท
500.
500.--บาท
500.
500.--บาท

จานวนเงิน
จานวนเงิน

20,000.
20,000.--บาท
40,000.
40,000.--บาท

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
4.สลากกาชาด ทอ.ปี 58
5.ทุนการศึกษา บน.5

Q :ผมจารหัสเข้าไปดูขอ
้ มูลของสหกรณ์ไม่ได้ต้องทาอย่างไร
ครับ
A : ต้องโทรมาขอที่ สอ.ฯ ใหม่ค่ะ เพราะรหัสของสมาชิกแต่ละ
คนทางสหกรณ์ไม่ได้ทาการบันทึกไว้ค่ะ
Q: สหกรณ์เปลี่ยนแบบฟอร์มการขอกู้สามัญใหม่ใช่ไหมครับ
A : ใช่ค่ะ เราเปลี่ยนตาม พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20)พ.ศ.2557 ซึ่งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ 12 ก.พ.58 เป็นต้นไปค่ะ สาระสาคัญส่วนใหญ่จะเกี่ยว
ข้องกับผู้กแ
ู้ ละผู้ค้าประกันค่ะ ที่จะต้องมีหนังสือแสดงเจตนา
ยินยอมให้หักเงินเพื่อชาระหนี้แก่ สอ.ค่ะ
Q: ต้นบวกดอกเท่า กับต้นเท่า คืออะไรครับ
A:ก็คือการส่งเงินงวดชาระหนี้ของเงินกู้สามัญค่ะ คือให้สมาชิก
เลือกค่ะ ว่าจะส่งแบบไหน
1.แบบต้นเท่า คือส่งเงินต้นเท่ากันทุก ๆ งวด พร้อมบวกเพิ่ม
ดอกเบี้ยซึ่งคิดตามวันในแต่ละเดือน ส่งแบบนี้จะส่งสูงกว่า
แต่หนี้จะหมดไว ดอกเบี้ยจะเสียน้อยค่ะ
2.แบบต้นบวกดอกเท่า คือส่งเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยเท่า ๆ
กันทุกงวด ส่งแบบนี้จะส่งเงินน้อย หนี้จะหมดช้า ดอกเบี้ยจะ
เสียมากกว่าแบบแรกค่ะ สมาชิกสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าชอบ
แบบไหนค่ะ
Q: การเซ็นต์พยานในสัญญากู้เงินสามัญกับฉุกเฉิน ต้องเป็น
สมาชิกสหกรณ์ไหมครับ
A: ต้องเป็นสมาชิกเหมือนกันค่ะ และการเซ็นต์เป็นพยานต้อง
เป็นบุคคลเดียวกันทั้งผู้กู้และผูค
้ ้าประกันในสัญญาฉบับนัน
้ ค่ะ
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์

3 %

ต่อปี

ออมทรัพย์พิเศษ

4.5 %

ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้สามัญและฉุกเฉิน

7%

ต่อปี

การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 12 ก.พ.58
เป็นต้นไปนั้น ซึ่งสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสหกรณ์
ก็คงจะไม่พ้นเรื่องของการค้าประกัน การดาเนินการต่อผู้
ค้าประกัน กรณีที่ลูกหนีผ
้ ิดนัดการชาระหนี้ สรุปได้ดังนี้
1.เมื่อลูกหนี้ผิดนัดการชาระหนี้ เจ้าหนี้ต้องมีหนังสือบอก
กล่าวให้ผู้คาประกั
้
นทราบภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ลูกหนี้
ผิดนัดการชาระหนี้ มิฉะนัน
้ จะเป็นผลให้ผค
ู้ ้าประกันไม่ต้อง
รับผิดชอบในบรรดาดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน ตลอดจน
ค่าภารติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้ซึ่งเกิดขึ้นหลังจาก 60
วันนับแต่ลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้
2.ผู้ค้าประกันมีสิทธิเลือกที่จะชาระหนี้ตามสัญญาทั้งหมด
ครั้งเดียวหรือจะชาระตามเงื่อนไขและวิธีในการชาระหนี้ซึ่ง
ลูกหนี้มีอยูก
่ ับเจ้าหนี้ก่อนการผิดนัดชาระหนี้ก็ได้
และหากผู้ค้าประกันเลือกทีจ
่ ะชาระหนี้ตามเงื่อนไขอย่างใด
ตามที่กล่าว หากเจ้าหนี้ไม่ยอมรับชาระหนี้ ผู้คาประกั
้
นจะ
หลุดพ้นจากความผิด และระหว่างที่ผู้คาประกั
้
นชาระหนี้
ตามที่กล่าวแล้วนัน
้ เจ้าหนี้จะอ้างเหตุที่ลูกหนีผ
้ ด
ิ นัด
มาเรียกดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นไม่ได้
3.หนี้ซึ่งมีกาหนดชาระเป็นเวลาที่แน่นอนนั้น ถ้าเจ้าหนี้
ยอมผ่อนเวลาชาระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ ผูค
้ ้าประกันย่อมจะพ้น
จากความรับผิด เว้นแต่ผู้คาประกั
้
นได้ตกลงยินยอมด้วย
ในการผ่อนเวลานั้น และข้อตกลงที่ผู้ค้าประกันทาไว้ล่วง
หน้านัน
้ มีผลเป็นการยินยอมให้เจ้าหนี้ผอ
่ นเวลา ข้อตกลง
นั้นใช้บังคับไม่ได้
4.ให้ใช้แบบคาขอกู้เงินสามัญ หนังสือสัญญาเงินกู้สามัญ
หนังสือค้าประกันเงินกู้สามัญ แบบหนังสือแจ้งผู้ค้าประกัน
กรณีลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้ แบบหนังสือขอผ่อนผันการชาระ
หนี้ และหนังสือแสดงเจตนาในการชาระหนี้ของผู้ค้าประกัน
5.เมื่อลูกหนี้ผิดนัดไม่ชาระหนี้ตามเงื่อนไขของสัญญา
สหกรณ์ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้คาประกั
้
นทราบภายใน 60
วัน นับตั้งแต่วน
ั ที่ผิดนัด ทั้งนี้ไม่ว่าลูกหนี้ที่ทาสัญญาไว้
ก่อนหรือหลังวันที่กฎหมายมีผลบังคับก็ตาม

