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วารสารกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ฉบับ มิถุนายน - กันยายน 2558

จัดทําโดย ฝายสื่อสารองคกร กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

89 อาคารเอไอเอ แคปปตอล เซ็นเตอร ชั้น 5-6 ถ.รัชดาภิเษก 

แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทรศัพท 0 2016 4888 โทรสาร 0 2016 4800

 www.studentloan.or.th

 กองบรรณาธิการหวังวาสมาชิกทุกทานคงจะสบายดีกันนะครับ ในชวงเดือนมิถุนายน – กันยายน ที่ผานมานี้
ถือไดวาเปนชวงเวลาของการติดตามสรุปผลงานของหนวยงานตาง ๆ  ในรอบปงบประมาณ 2558 รวมถึงยังเปนชวงเวลา
ในการจัดทํางบประมาณในการดําเนินงานในปงบประมาณ 2559 ไปพรอม ๆ กัน ซึ่งถือเปนชวงเวลาที่สนุกสนานและ
โกลาหลประจําปของคนทํางานอยางเรา ๆ ทาน ๆ ชาวสมาชิก สาร กยศ. ใชไหมครับ ....

 เมือ่ชวงปลายเดือนกนัยายน นบัเปนชวงเวลาแหงความภาคภูมใิจของคณะผูบรหิารและชาวพนักงาน กยศ. เปนอยางยิง่ 
โดยกองทนุเงนิใหกูยมืเพือ่การศกึษา ซึง่ถอืเปน 1 ใน 16 แหงจาก 114 งานทนุหมนุเวียนภายใตการกาํกบัของกรมบัญชกีลาง 
ที่ไดรับคัดเลือกใหไดรับรางวัลกองทุนหมุนเวียนดีเดน รางวัลประสิทธิภาพดานการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนดีเดน 
ประจําป 2558 ซึ่งกองทุนมีผลคะแนนอยูในระดับดี – ดีมาก โดยเปนที่ประจักษมาตลอดวากองทุนมุงมั่น ปรับปรุง
และพัฒนาการบริหารจัดการเชิงรุก เพื่ออํานวยความสะดวกรวดเร็วใหแกนักเรียน นักศึกษาไดเขาถึงการกูยืมเงิน
เพื่อการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดรับคัดเลือกใหไดรับรางวัลในครั้งนี้ โดย ฯพณฯ ทานนายกรัฐมนตรี 
เปนประธานมอบรางวัล กองบรรณาธิการไดรวบรวมภาพบรรยากาศแหงความประทับใจครั้งหนึ่งของชาว กยศ. มาฝากสมาชิก 
สาร กยศ. อีกทั้ง สาร กยศ. ฉบับที่ 3 ซึ่งเปนสารฉบับสุดทายในปงบประมาณ 2558 กองบรรณาธิการไดรวบรวมกิจกรรม
ในชวงทายของปงบประมาณ รวมถึงการดําเนินกิจกรรมในมิติตาง ๆ ที่เปนการสงเสริม สนับสนุนใหการดําเนินงานของ
กองทนุมคีวามครอบคลมุในทกุ ๆ  ดาน อดัแนนไวภายในเลมอยางจใุจ สาํหรบักจิกรรมทีก่องทนุรวมกบัสถานศกึษาตางๆ
จดักจิกรรม “กยศ.รวมใจ ปนโลหติ ตอชวีติเพือ่นมนษุย ครัง้ที ่2” เพือ่เปนการรวมตอบแทนสงัคมของนักศกึษาไดดาํเนนิการ
สาํเรจ็ลุลวงไปไดดวยดทีัง้ 9 จงัหวัด ไดจาํนวนโลหิตกวา 2.8 ลานซ.ีซ.ี ซึง่หากนับรวมกับกจิกรรมครั้งทีผ่านมาจะไดโลหติ
รวมกันแลวกวา 4.6 ลานซี.ซี. และในป 2559 กองทุนไดมีแผนการจัดกิจกรรมดังกลาวอีกเปนครั้งที่ 3 ซึ่งมีเปาหมาย
ครอบคลมุ 11 จงัหวดั จงึอยากเชิญชวนใหชาวสมาชกิ สาร กยศ. ทีอ่ยูในจงัหวดัเปาหมายเขารวมกิจกรรมใน ครัง้ที ่3 นี้ 
ซึ่งถือเปนการรวมกันทํากิจกรรมดีๆ มีประโยชนตอสังคม โดยกองบรรณาธิการ ขอขอบคุณทุก ๆ ความรวมมือ 
ที่ผานมาในการจัดกิจกรรมและขออวยพรใหผูที่มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมทุกทานมีความสุข ความเจริญในทุก ๆ ดาน 
และกองทุนหวังเปนอยางยิ่งวาการจัดงานกิจกรรมในครั้งที่ 3 ที่จะถึงนี้จะไดรับความรวมมือจากชาวสมาชิก สาร กยศ.
เหมือนอยางเดิมนะครับ

 สุดทายนี้ กองบรรณาธิการ ขอแจงวา กองทุนไดทําการยายสํานักงานจากเดิมเปนที่อยูใหมคือ เลขที่ 89 
อาคาร เอไอเอ แคปปตอล เซ็นเตอร ชัน้ 5-6 ถ.รชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กทม. 10400 โทรศพัท 0 2016 4888 
โทรสาร 0 2016 4800  สําหรับ สาร กยศ. ฉบับนี้คงหมดพื้นที่ของกองบรรณาธิการแลว ฝากสมาชิกทุกทาน
รักษาสุขภาพหาเวลาออกกําลังกายและทานอาหารใหพอดีกับรางกายนะครับ แลวกลับมาพบกันใหมในสาร กยศ. 
ฉบับปงบประมาณ 2559 ครับ  

 ฝายสื่อสารองคกร กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา                                                                                                         
กองบรรณาธิการ  

       

สวัสดีครับสวัสดีครับ  สมาชิก สาร กยศ.ทุกทาน
นางสาวภัทรนรินทร ประกอบแสง

 ฝายงานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 
               มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

“ขอชืน่ชมกองทนุทีไ่ดรเิริม่ใหนกัเรยีน นกัศึกษาทํากจิกรรมเพือ่ตอบแทนสงัคม 
เพือ่ปลกูฝงจติสาํนึกใหแกนกัเรยีน นกัศึกษาไดตระหนกัเหน็ความสาํคัญของ
การเปนผูให”
 “ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีนักศึกษากูยืมเงินกองทุนจํานวนมากกวา

3 พันคน โดยนักศึกษาสวนใหญของมหาวิทยาลัยคอนขางเปนกลุมที่ขาดแคลนทุนทรัพย

และเปนกลุมครอบครัวเกษตรกรจากหลายๆจังหวัดทางภาคอีสาน มหาวิทยาลัยขอชื่นชมกองทุน

ที่ไดริเริ่มใหนักเรียน นักศึกษาทํากิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกใหแกนักเรียน 

นกัศกึษาไดตระหนกัเหน็ความสาํคัญของการเปนผูให โดยการบรจิาคโลหติถอืเปนกจิกรรมทีด่มีากๆ 

ซึง่สามารถนําไปใชชวยเหลือผูปวยไดอยางแทจรงิ การตอบแทนสังคมของนักศกึษานั้นสามารถตอบแทนได

ในหลายรูปแบบ กิจกรรมในครั้งนี้จึงถือเป นการเริ่มต นที่ดี เพื่อปลูกฝ งให นักศึกษาได มี

จิตสํานึกที่ดีตอไป และยังเห็นวากองทุนควรจัดหากิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมในรูปแบบอื่นๆ 

มาใหนักศึกษาไดเข าไปมีสวนรวมในกิจกรรม เพื่อจะเปนการสรางความผูกพันระหวาง

ตัวนักศึกษาและกองทุนไดเปนอยางดี ซึ่งกิจกรรมที่เห็นวานาสนใจอีกกิจกรรมหนึ่งคือการออกคายอาสาพัฒนาทองถิ่น

ที่ขาดแคลนในเรื่องของการศึกษา ซึ่งกิจกรรมประเภทนี้จะเป นการสร างคุณคาทางจิตใจให แก ทั้งผู  ให และผู รับ 

โดยมหาวิทยาลัยยินดีใหความรวมมือในการทํากิจกรรมของกองทุนในการสรางใหนักศึกษาเปนผูที่รู จักคุณคาของการให

เพื่อตอบแทนสังคมในอนาคตตอไปคะ”

 นายทรงยศ อนันตธนพงษ
 ฝายงานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

“การที่กองทุนมีการลงพื้นที่จัดกิจกรรม สรางความตื่นเตนและสรางแรงจูงใจ
ใหแกนิสิต นักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเปนอยางยิ่ง”
 “ผมถือไดวาเปนสวนหนึ่งของกองทุน กยศ.อยางแทจริง เนื่องจากผมปนนิสิตจากมหาวิทยาลัย
ทักษิณ และยังเปนผู กู ยืมเงินคนหนึ่งดวย ปจจุบันไดมีโอกาสมาเปนเจาหนาที่ดูแลงานเรื่องกองทุน
ของมหาวิทยาลัย ทําใหไดตระหนักเห็นวากองทุน กยศ.สําคัญกับการศึกษาของรุนนองๆ เปนอยางมาก รวมถึง
การที่กองทุนมีการลงพื้นที่จัดกิจกรรม สรางความตื่นเตนและสรางแรงจูงใจใหแกนิสิต นักศึกษาในการเขา
รวมกิจกรรมเปนอยางยิ่ง และการจัดกิจกรรม กยศ.รวมใจปนโลหิต ตอชีวิตเพื่อนมนุษย ในครั้งนี้นอกจาก
จะได รับความสนใจจากนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณแลว ยังได รับความสนใจจากนักศึกษาจาก
สถานศกึษาตางๆ ในจงัหวดัสงขลาเปนจาํนวนมาก ซึง่มไิดเกดิขึน้ไดงายในการรวมกจิกรรมในระดบัสถานศกึษา 

สะทอนใหเห็นถึงศักยภาพและเครือขายของกองทุนในการลงพื้นที่จัดกิจกรรม โดยสวนตัวแลวเห็นดวย
และสนับสนุนใหกองทุนมีการลงพื้นที่ในการจัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆ ทั้งในสวนของนักศึกษาและเจาหนาที่
ผูปฏิบตังิาน เพือ่ประโยชนในการสรางความสมัพนัธอนัดทีัง้จากกลุมนกัเรยีน นกัศกึษาและผูปฏิบตังิาน อกีทัง้ยงัจะ

เปนการยํ้าเตือนใหนิสิต นักศึกษาไดนึกถึงกองทุนและมีกิจกรรมรวมกับกองทุนอยูอยางตอเนื่อง ซึ่งถือเปนสิ่งที่ดีครับ ”
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 กองบรรณาธิการ ไดมีโอกาสไดรวมงานกิจกรรม “กยศ.รวมใจปนโลหิต ตอชีวิตเพื่อนมนุษย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในสวนของ
จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต ซึ่งเปนกิจกรรมที่กองทุนรวมกับสถานศึกษาจัดขึ้น โดยไดรับความสนใจ
จากนักศึกษาและบุคลากรของสถานศึกษาเขารวมโครงการเปนจํานวนมาก และในโอกาสนี้กองบรรณาธิการไดมีโอกาสพูดคุย
กับเจาหนาที่งานกองทุนประจําสถานศึกษาในเรื่องการทํากิจกรรมเพื่อสังคม กองบรรณาธิการจึงไดรวบรวมบทสนทนามาให
ชาวสมาชิก สาร กยศ. ไดรับทราบกันครับ
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กยศ. รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเดน ป 2558
 พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเดนประจําป 2558 
พรอมมอบรางวัลประสิทธิภาพดานการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนดีเด นให แก กองทุนเงินให กู ยืมเพื่อการศึกษา 
โดยนายรงัสรรค ศรวีรศาสตร ปลดักระทรวงการคลงั ประธานกรรมการกองทนุเงนิใหกูยมืเพ่ือการศกึษาขึน้รบัรางวลั ในโอกาสนี้

ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน  ผูจัดการกองทุน ไดขึ้นเวทีรวมงานเสวนา เรื่อง พ.ร.บ. การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. . . . กับการพัฒนา
ศักยภาพทุนหมุนเวียนใหยั่งยืน ณ หองแกรนด ไดมอนด บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี  กรุงเทพฯ (21 ก.ย. 58)
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กยศ.แตงตัง้เคานเตอรเซอรวชิ 
รับชําระหนี้
 ดร.ฑติตมิา วชิยัรตัน ผูจดัการกองทุน
เงินให กู ยืมเพ่ือการศึกษา ลงนามใน

สัญญาแตงตั้งตัวแทนรับชําระหน้ีเงินกูยืม

เพื่อการศึกษา โดยมีผู บริหารบริษัท 

เคานเตอรเซอรวิช จํากัด รวมลงนาม

ในสญัญาการแตงตัง้ตวัแทน ซึง่ถอืเปนการ
เพิ่มช องทางในการรับชําระหน้ีใหกับ

ผูกูยืมเงินใหไดรับความสะดวกมากข้ึน

กยศ. รวมลงนามบันทกึขอตกลงความรวมมือกบั 
บริษัท บาธรูม ดีไซน จํากัด

 ดร .ฑิตติมา วิชัย รัตน  ผู จัดการกองทุนเงินให กู ยืม
เพื่อการศึกษา และ นายวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร ประธาน

กรรมการบริหาร บริษัท บาธรูมดีไซน จํากัด ไดรวมทําบันทึก
ขอตกลงความรวมมือกัน เพื่อสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบ 

และรณรงคใหแกผู กู ยืมเงินกองทุนในการชําระเงินคืน และ
เปนตนแบบองคกรนายจางท่ีด ีในการสงเสริมใหบคุลากรของบริษทั 
บาธรูมดีไซน จํากัด มีวินัยทางการเงิน มีความซื่อสัตย และมี

ความกตญั ู ตอเงินแผนดินในการชําระหนี้คืนกองทุน เม่ือวันท่ี 

28 กรกฎาคม 2558 ณ หองประชุม 1 ชั้น 2 สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
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 กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา รวมกับสถานศึกษาจัดกิจกรรม “กยศ.รวมใจปนโลหิต ตอชีวิตเพ่ือนมนุษย”
เพือ่เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเนือ่งในโอกาสมหามงคล ทรงเจรญิพระชนมายคุรบ 5 รอบ 
โดยในชวงเดือนมิถุนายน – กันยายน 2558 เปนชวงการจัดกิจกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต รวม 6 จังหวัด 
ประกอบดวย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแกน จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสงขลา

และจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกิจกรรมไดรบัความสนใจจากนิสติ นกัศกึษาและเจาหนาทีข่องสถานศึกษาตางๆ เปนจํานวนมาก 

ซึ่งภายหลังจากการจัดกิจกรรมทั้ง 9 จังหวัดเสร็จสิ้นลงในปงบประมาณ 2558 มีจํานวนโลหิตที่ไดรับมากกวา 2.8 ลานซี.ซี.

 ซึ่งถือเปนประโยชนตอเหลากาชาดจังหวัดและโรงพยาบาลท่ีเขารวมกิจกรรมในคร้ังนี้อยางยิ่ง 

กยศ. รวมใจ ปนโลหิต ตอชีวิต เพื่อนมนุษย
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เน่ืองในโอกาสมหามงคล เจริญพระชนมายุ 5 รอบ

นครราชสีมา

ขอนแกนขอนแกน
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มหาสารคามมหาสารคาม

อุบลราชธานีอุบลราชธานี

นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช

สงขลาสงขลา



กยศ. พบสื่อ
 กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) จัดกิจกรรมเสวนา กยศ. พบส่ือมวลชนทองถ่ิน ประจําป 2558 ในหัวขอ

“กยศ. มติใิหม กูใหยาก...จายใหงาย” โดยรวมกับสํานกัประชาสัมพันธเขต 1-8 กรมประชาสมัพันธ และบริษทั ขอมูลเครดิตแหงชาต ิจาํกัด 
ในการสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาท่ี ตลอดจนนโยบาย และทิศทางการดําเนินงานกองทุนใหสื่อมวลชน
ทองถ่ินไดรบัทราบ เพือ่ชวยกระจายขาวสารใหแกประชาชนในพ้ืนทีต่อไป ทัง้นี ้กจิกรรมดังกลาวไดทยอยจัดขึน้ใน 8 จงัหวัด ไดแก 

เชยีงใหม สรุาษฎรธานี ขอนแกน สงขลา อบุลราชธานี พษิณุโลก จนัทบรุ ีและกาญจนบุร ีระหวางเดอืนกมุภาพนัธ - กนัยายน 2558
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สัมมนาพิเศษผูบริหารอาชีวศึกษา
 ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ใหเกียรติปาฐกถาพิเศษในหัวขอ “คุณธรรม จริยธรรม
ของสถานศึกษาในการดําเนินงานกองทุน” ในงานประชุมสัมมนาพิเศษระดับผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในหัวขอ 

“บทบาทของสถานศึกษาที่ดําเนินงานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา”พรอมดวย ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน ผูจัดการกองทุน 

บรรยายพิเศษในหัวขอ “บทบาทของสถานศึกษากับความรับผิดชอบตอการดําเนินงานกองทุน” เพื่อเปนการสรางแนวทาง

ใหแกผูบริหารสถานศึกษาไดตระหนักเห็นคุณคาความสําคัญในการสรางจิตสํานึกที่ดีใหแกนักเรียน นักศึกษา ในการรับผิดชอบ

ตอตนเองและสังคมดวยการชําระเงินคืนกองทุนตามกําหนดระยะเวลา ณ หองซาลอนบี ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด 

กรุงเทพฯ ( 12 มิ.ย. 58)
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อบรมเชิงปฎิบัติการผูปฎิบัติงานอาชีวศึกษา 
รุนที่ 1

 ดร .ฑิ ตติ ม า  วิ ชั ย รั ตน   ผู  จั ด ก า รกอง ทุน เ งิ น
ใหกู ยืมเพื่อการศึกษา กลาวเปดการอบรมเชิงปฎิบัติการ

หลักสูตร  “บทบาทสถานศึกษาที่ดํ า เนินงานกองทุน
เงินใหกู ยืมเพื่อการศึกษา” สําหรับผู ปฎิบัติงานกองทุน                                                                                                                                           
ประจําสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา รุนที่ 1 จํานวน 99 แหง 

โดยมุงเนนใหสถานศึกษาตระหนักเห็นความสําคัญของการ
ปลกูฝงคณุธรรม จรยิธรรม พรอมสรางแนวทางในการสรางวนิยั
ทางการเงินใหแกนักเรียน นักศึกษา

“Active Citizen ปลุกสํานึกไทย ตานภัยคอรรัปชัน”
 ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน ผูจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พรอมคณะ

ผูบริหารและพนักงานกองทุนรวมเดินวันตอตานคอรรัปชันแหงชาติ ประจําป 2558 

ภายในแนวคิด “ACTIVE CITIZEN ปลกุสาํนกึไทย ตานภยัคอรรปัชนั” ณ โรงแรมเซ็นทารา 

แกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด (6 ก.ย. 58)
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1.เพราะเหตใุดธนาคารจึงไดมหีนงัสอืมาแจงใหนกัเรยีน 
นักศึกษาติดตอชําระเงินคืน ทั้งที่นักเรียน นักศึกษายัง
ศึกษาอยูและจะมีวิธีการแกไขไดอยางไร

ตอบ ปญหาดังกลาวอาจจะเกิดจากการที่นักเรียน 

นักศึกษารายน้ันๆ เคยกู ยืมเงินมากอน และปจจุบัน

ไมไดทําเรื่องขอกูยืมเงินติดตอกันเปนเวลา 2 ป ระบบ

การชําระหนี้ของธนาคารจะทําการออกหนังสือแจง

นักเรียน นักศึกษารายน้ันๆ ใหมาชําระเงินคืนกองทุน 

ทั้งนี้ กองทุนไดกําหนดใหนักเรียน นักศึกษาที่ไมประสงค

กู ยืมเงินตอ จะตองทําการแจงสถานภาพของตนเอง

ใหธนาคารรับทราบเปนประจําทุกป จนกวาจะสําเร็จ

การศกึษาหรอืเลกิศกึษา เพือ่ธนาคารจะไดทาํการปรบัสถานะ

ขอมลูในระบบใหถกูตอง สาํหรบัการแกไขปญหาดงักลาว 

นักเรียน นักศึกษารายนั้นๆ จะตองนําเอกสารรับรอง

จากสถานศึกษาวากําลังศึกษาอยู หรือเอกสารแสดง

สถานภาพของการเปนนักเรียน นักศึกษา ณ ปจจุบัน 

ไปติดตอที่ธนาคารท่ีออกหนังสือเพื่อทําการปรับขอมูล

การชําระหนี้ใหตอไป

2.การชําระเงินคืนกองทุนมีหลักเกณฑอยางไรบาง

ตอบ  กองทุนกําหนดใหผูที่สําเร็จการศึกษา หรือเลิก

ศึกษาติดตอกันเปนเวลา 2 ป จะตองชําระเงินคืนกองทุน 

โดยมีระยะเวลากําหนดใหตองติดตอชําระเงินคืนใหเสร็จ
สิ้นภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของทุกป (ปละ 1 คร้ัง 
เปนเวลา 15 ป) หากชําระเงินคืนเกินกวาวันที่กําหนด

จะตองเสียเบี้ยปรับในอัตรารอยละ 12 ตอป (รอยละ 1 
ตอเดือน) และหากคางชําระเกินกวา 1 ปขึน้ไป จะตองเสีย

เบี้ยปรับในอัตรารอยละ 18 ตอป (รอยละ 1.5 ตอเดือน)
 

3.คาบริการในการชําระเงินคืนกองทุนมีหรือไม

ตอบ   การคิดอัตราคาบริการในการรบัชาํระเงนิคนืกองทุน 

เปนคาดําเนินการของหนวยงานที่ใหบริการประกอบดวย

 1.  ผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม

   - บมจ. ธนาคารกรุงไทย

   คาธรรมเนียมลดยอดหน้ี ครั้งละ 10 บาท

  - ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย

    คาธรรมเนียมลดยอดหน้ี ครั้งละ 10 บาท

 2.  ชองทางอ่ืนๆ (เฉพาะท่ีมีใบแจงหนี้)

  -  บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด

   - ชําระไมเกิน 50,000 บาท คาบริการ 10 บาท

  - บริษัท เคานเตอรเซอรวิส จํากัด

   - ชําระไมเกิน 30,000 บาท คาบริการ 10 บาท

หมายเหตุ กรณีชําระเงินผานชองทางอ่ืนๆ ตองชําระ

คาธรรมเนียมลดยอดหนี้ใหกับผู บริหารและจัดการ 

เงินใหกูยืมอีกคร้ังละ 10 บาท
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