
                           อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก 

    ออมทรัพย์                                    3   %         ต่อปี 

    ออมทรัพย์พิเศษ                           4.5 %        ต่อปี 

                                  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  

    เงินกู้สามัญและฉุกเฉิน                         7 %            ต่อปี 

 สวัสดีครับพี่นอ้งสมาชิก สอ.บน.5 ทุกท่าน 

            วันเวลาผ่านมาถึงกลางปี 58 โรงเรียนก็เปิดเทอมไป 

เรียบร้อยแล้ว ส าหรับความรู้สึกของคนท่ีเป็นพอ่แม่ ท่ีต้องหา 

เงินเป็นค่าบ ารุงการศึกษาลูกหลาน คงรู้สึกเหนือ่ยทุกครั้งท่ี 

โรงเรียนเปิดเทอมโดยเฉพาะผู้ท่ีมีรายได้เดือนชนเดือน 

จะต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเป็นคา่ใช้จ่าย  แต่ส าหรบัผู้ท่ีมีเงิน 

เก็บหรือมวีางแผนการเงินท่ีดีก็ไม่เดือดร้อนสักเท่าไหร่ซึ่งการ 

ลงทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานเปน็ส่ิงท่ีพ่อแม่ทุกคนทุ่มเท 

ให้กับบุตรหลานอย่างเต็มก าลังความสามารถ  เพื่อให้บุตร 

หลานได้มีความรู้ตดิตัวส าหรับเลี้ยงชีพต่อไป  ส่วนผลลัพธ์ 

จะออกมาเป็นอย่างไรนั้น  ก็อยู่ท่ีความขยนัหมัน่เพียรของแต่ 

ละคน ดังนัน้หากบุตรหลานของใคร มีความรับผิดชอบ ตั้งใจ 

ในการศึกษาหาความรู้ ก็จะสรา้งความภาคภูมิใจให้กับพ่อแม่ 

ได้เป็นอย่างด ี

           ท่ีกล่าวมาเป็นเพียงตัวอยา่งหนึ่งเท่านัน้ ท่ีสมาชิก 
สอ.บน.5 ส่วนใหญ่ในฐานะพ่อแม่ของลกูจะตอ้งเตรียมเงินไว้ 

ใช้จ่าย ซึ่งในแต่ละเดือนนอกจากค่าใช้จ่ายประจ าท่ัว ๆ ไป 

แล้ว ทุกคนจะต้องมีคา่ใช้จ่ายพิเศษเข้ามา มากบ้างน้อยบ้าง 

ตามความจ าเปน็ของแต่ละคน ดังนั้นการวางแผนบริหารการ 

ใช้จ่ายทางด้านการเงินจึงเปน็ส่ิงส าคัญ รู้จักใช้จ่ายเท่าท่ีจ า  

เป็น โดยการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอพียง ตามแนว 

พระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ซึ่งสามารถน ามา 

ประยกุต์ใช้ได้ตลอดเวลา รวมท้ังการออมเพื่อสร้างความ 

มั่นคงทางด้านการเงินในอนาคต จึงขอเชิญชวนให้สมาชิก 

สอ.บน.5 ซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษ ตามท่ี  สอ.บน.5 ได้ขยายเวลา 

ไปจนส้ินเดือน ม.ิย.58 หรอืการออมโดยช่องทางอื่นตาม 

ความเหมาะสม 

           สุดท้ายนี้กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งวา่ สอ.บน.5 จะเปน็ 

แหล่งเงินกู้ให้กับสมาชิก สอ.บน.5 ท่ีมีความเดือนร้อนด้าน 

การเงิน และขอให้ทุกคนมีความสุข มีสุขภาพพลานามัย 

ท่ีสมบูรณ์แข็งแรง มีก าลังกายก าลังใจท่ีจะฟันฝ่ากับปัญหา 

อุปสรรคตา่ง ๆ ให้ผ่านพ้นไป 

 

                                                    ขอบคุณครับ 

           ฉบับนี้สมาชิกมีปัญหาถามมาให้ตอบอีกแล้วค่ะ 
 

Q :ผมจ ารหัสเข้าไปดูขอ้มูลของสหกรณไ์ม่ไดต้้องท าอย่างไร 

ครับ 

A : ต้องโทรมาขอที่ สอ.ฯ ใหม่ค่ะ เพราะรหัสของสมาชิกแต่ละ 

คนทางสหกรณไ์ม่ไดท้ าการบันทึกไว้ค่ะ  

Q: สหกรณ์เปลี่ยนแบบฟอร์มการขอกู้สามัญใหม่ใช่ไหมครับ 

A : ใช่ค่ะ เราเปลี่ยนตาม พรบ.แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย 

แพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที ่20)พ.ศ.2557 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ 

ตั้งแต ่12 ก.พ.58 เป็นตน้ไปค่ะ สาระส าคัญส่วนใหญ่จะเกี่ยว 

ข้องกบัผู้กูแ้ละผู้ค้ าประกันค่ะ ที่จะต้องมหีนงัสือแสดงเจตนา 

ยินยอมใหห้ักเงินเพ่ือช าระหนี้แก่ สอ.ค่ะ 

Q: ต้นบวกดอกเท่า กบัต้นเท่า คอือะไรครับ 

A:ก็คือการส่งเงนิงวดช าระหนี้ของเงนิกู้สามัญค่ะ คอืให้สมาชิก 

เลือกค่ะ ว่าจะส่งแบบไหน  

1.แบบตน้เท่า คือส่งเงินตน้เท่ากนัทุก ๆ งวด พร้อมบวกเพ่ิม 

ดอกเบี้ยซ่ึงคิดตามวันในแต่ละเดือน ส่งแบบนี้จะส่งสูงกว่า 

แต่หนี้จะหมดไว ดอกเบี้ยจะเสียน้อยค่ะ 

2.แบบตน้บวกดอกเท่า คือส่งเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยเท่า ๆ  

กันทุกงวด ส่งแบบนี้จะส่งเงนิน้อย หนี้จะหมดช้า ดอกเบี้ยจะ 

เสียมากกว่าแบบแรกค่ะ สมาชิกสามารถเลือกไดเ้ลยค่ะว่าชอบ 

แบบไหนค่ะ 

Q: การเซ็นต์พยานในสัญญากู้เงินสามัญกบัฉุกเฉนิ ต้องเป็น 

สมาชิกสหกรณ์ไหมครับ 

A: ต้องเปน็สมาชิกเหมือนกันค่ะ และการเซ็นต์เป็นพยานต้อง 

เป็นบุคคลเดียวกนัทั้งผู้กู้และผูค้้ าประกันในสัญญาฉบับนัน้ค่ะ  

          

                                      แล้วพบกันใหม่ฉบบัหน้านะคะ      

                                             

   

 

               ค่ารักษาพยาบาลค่ารักษาพยาบาลค่ารักษาพยาบาล   

1.จ.ต.ธนวัฒน์   สระวาสี      จ านวนเงนิ       500.1.จ.ต.ธนวัฒน์   สระวาสี      จ านวนเงนิ       500.1.จ.ต.ธนวัฒน์   สระวาสี      จ านวนเงนิ       500.---บาทบาทบาท   

2.พ.อ.อ.อรุณ   วงศ์ทิม       จ านวนเงิน       500.2.พ.อ.อ.อรุณ   วงศ์ทิม       จ านวนเงิน       500.2.พ.อ.อ.อรุณ   วงศ์ทิม       จ านวนเงิน       500.---บาทบาทบาท   

3.จ.ต.กิตติศักดิ ์  ลิม่สกุล     จ านวนเงิน      500.3.จ.ต.กิตติศักดิ ์  ลิม่สกุล     จ านวนเงิน      500.3.จ.ต.กิตติศักดิ ์  ลิม่สกุล     จ านวนเงิน      500.---บาทบาทบาท   

4.นางนุจรี    ทองเหี่ยง        จ านวนเงนิ       500.4.นางนุจรี    ทองเหี่ยง        จ านวนเงนิ       500.4.นางนุจรี    ทองเหี่ยง        จ านวนเงนิ       500.---บาทบาทบาท   

   

               ค่าใช้จ่ายอื่น ๆค่าใช้จ่ายอื่น ๆค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   

   

4.สลากกาชาด ทอ.ปี 58      จ านวนเงิน      20,000.4.สลากกาชาด ทอ.ปี 58      จ านวนเงิน      20,000.4.สลากกาชาด ทอ.ปี 58      จ านวนเงิน      20,000.---บาทบาทบาท   

5.ทุนการศึกษา บน.5           จ านวนเงิน     40,000.5.ทุนการศึกษา บน.5           จ านวนเงิน     40,000.5.ทุนการศึกษา บน.5           จ านวนเงิน     40,000.---บาทบาทบาท   

 

ส าหรับสมาชิกใหม่ 

เข้ามาขอรหัสผ่านเข้า 

ไปดูข้อมูลส่วนตัว 

ได้ที่ สอ. ตามวันเวลา 

ราชการนะคะ  



 
     

 

        การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

(ฉบับท่ี 20) พ.ศ.2557 ซึ่งมีผลบังคบัใช้ตั้งแต่ 12 ก.พ.58 
เป็นต้นไปนั้น ซึ่งสาระส าคญัท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับสหกรณ์ 

ก็คงจะไม่พ้นเรื่องของการค้ าประกัน การด าเนินการต่อผู้ 

ค้ าประกัน กรณีท่ีลูกหนีผ้ิดนัดการช าระหนี้ สรุปได้ดังนี้ 

  1.เมื่อลูกหนี้ผิดนัดการช าระหนี้ เจ้าหนี้ต้องมหีนังสือบอก 

กล่าวให้ผู้ค้ าประกันทราบภายใน 60 วนั นับแตว่ันท่ีลูกหนี้ 

ผิดนัดการช าระหนี้ มิฉะนัน้จะเป็นผลให้ผูค้้ าประกันไม่ต้อง 

รับผิดชอบในบรรดาดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน ตลอดจน 

ค่าภารติดพนัอันเป็นอุปกรณแ์ห่งหนี้ซึ่งเกดิขึ้นหลังจาก 60 
วันนับแต่ลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี ้

  2.ผู้ค้ าประกันมีสิทธิเลือกท่ีจะช าระหนี้ตามสัญญาท้ังหมด 

ครั้งเดียวหรอืจะช าระตามเงื่อนไขและวธิีในการช าระหนี้ซึ่ง
ลูกหนี้มีอยูก่ับเจ้าหนี้ก่อนการผิดนัดช าระหนี้ก็ได้ 

และหากผู้ค้ าประกันเลือกท่ีจะช าระหนี้ตามเงื่อนไขอย่างใด 

ตามท่ีกล่าว หากเจ้าหนี้ไม่ยอมรับช าระหนี้ ผู้ค้ าประกนัจะ 

หลุดพ้นจากความผิด และระหว่างท่ีผู้ค้ าประกันช าระหนี้ 

ตามท่ีกล่าวแล้วนัน้ เจ้าหนี้จะอ้างเหตุท่ีลูกหนีผ้ดินัด 

มาเรียกดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นไม่ได ้

   3.หนี้ซึ่งมีก าหนดช าระเปน็เวลาท่ีแน่นอนนั้น ถ้าเจ้าหนี้ 

ยอมผ่อนเวลาช าระหนี้ให้แกลู่กหนี้ ผูค้้ าประกนัย่อมจะพน้ 

จากความรบัผิด เว้นแต่ผู้ค้ าประกันไดต้กลงยินยอมด้วย 

ในการผอ่นเวลานั้น และข้อตกลงท่ีผู้ค้ าประกันท าไว้ล่วง 

หน้านัน้มีผลเป็นการยินยอมให้เจา้หนี้ผอ่นเวลา ข้อตกลง 

นั้นใช้บังคับไม่ได ้

  4.ให้ใช้แบบค าขอกู้เงนิสามัญ หนังสือสัญญาเงินกู้สามัญ 
หนังสือค้ าประกันเงินกู้สามัญ แบบหนังสือแจ้งผู้ค้ าประกัน 

กรณีลูกหนี้ผิดนดัช าระหนี้ แบบหนังสือขอผ่อนผันการช าระ 

หนี้ และหนังสือแสดงเจตนาในการช าระหนี้ของผู้ค้ าประกัน 

   5.เมื่อลูกหนี้ผิดนดัไม่ช าระหนี้ตามเงื่อนไขของสัญญา 

สหกรณ์ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ค้ าประกันทราบภายใน 60 
วัน นับตั้งแต่วนัท่ีผิดนัด ท้ังนี้ไม่ว่าลูกหนี้ท่ีท าสัญญาไว้ 

ก่อนหรอืหลังวนัท่ีกฎหมายมีผลบังคับกต็าม 

 


