
ບັນຊີຈ�ຳກັດແມ່ນ:

ບັນຊໃີນທະນາຄານ, ເຄຣດິດຢູນຽ່ນ, ອ່ືນໆ ຊ່ຶງຄອບຄວົທີຮ່ບັຜົນປະໂຫຍດ 
CalFresh ສາມາດເກບັຮກັສາເງນິເພືອ່ນ�າໄປໃຊຈ້າ່ຍສະເພາະຄ່າໃຊຈ້າ່ຍ
ທ່ີອະນຍຸາດໃຫ້ດ່ັງຕ�ໄ່ປນີເ້ທ່ົານ້ັນ: 

 l ການຊື້ເຮືອນເພື່ອຢູ່ອາໄສ; 

 l ການເລີ້ມຕົ້ນທຸລະກິດ; ຫຼື

 l ການສຶກສາ ຫືຼ ການຝຶກອົບຮົມວຽກສ�າລັບເຈົ້າຂອງບັນຊີ  
ແລະຜູ້ຢູ່ໃຕ້ການເບ່ິງແຍງຂອງເຂົາ/ລາວ. (ຜູ້ຢູ່ໃຕ້ການເບ່ິງແຍງ 
ແມນ່ຜູທ່ີ້ ຫືຼ ຖືກອ້າງວາ່ເປັນຜູ້ຢູ່ໃຕ້ການເບ່ິງແຍງໃນລາຍງານພາສີລ
າຍໄດຂ້ອງຣັຖບານກາງຂອງເຈົາ້ຂອງບັນຊີ.) 

ກ່ອນການເປີດບັນຊີຈ�າກັດ, ທ່ານອາດຕ້ອງການມີເງິນສົດ ແລະ 
ຊັບສິນອ່ືນໆ (ເຊັ່ນ ບັນຊີທະນາຄານ, ຫຸ້ນ, ອະສັງຫາລິມະຊັບ, ອື່ນໆ)  
ບ�່ເກີນຈ�ານວນຈ�າກັດຂອງຊັບສິນທີ່ກ�ານົດໄວ້ທ່ີມີເພື່ອການໃຊ້ຈ່າຍຂອງ 
ທ່ານ. ຕ�ໄ່ປນ້ີແມ່ນເຫດຜົນ: 

ຖ້ຳຫຳກທ່ຳນນ�ຳໃຊ້ທຶນໃດໆ ໃນບັນຊີຈ�ຳກັດຂອງທ່ຳນເພື່ອຈ່ຳຍເປັນ 
ຄ່ຳໃຊ້ຈ່ຳຍສຸກເສີນ, ເຖິງແມ່ນວ່ຳ ເຫດສຸກເສີນນັ້ນເປັນສະຖຳນະກຳນ 
ຄວຳມເປນັຄວຳມຕຳຍ ຫຼ ືອນັຕະລຳຍເຖງິຊວີດິ, ກຳນຖອນເງນິຈຳກບນັຊນີີ້ 
ຈະຖກືນບັໃສຈ່�ຳນວນຈ�ຳກດັຂອງຊບັສນິທີຈ່�ຳກດັໄວ ້$2,000 ຫຼ ື$3,250  
(ຖຳ້ວຳ່ມຢີຳ່ງໜ້ອຍໜ່ຶງຄນົໃນຄວົເຮອືນທີພິ່ກຳນ ຫືຼ ມີອຳຍ ຸ60 ປຂີຶນ້ໄປ). 

ກົດລະບຽບສ�ຳລັບບັນຊີຈ�ຳກັດ:

 l ທ່ານຕ້ອງພວມຮັບເອົາຜົນປະໂຫຍດ CalFresh ໃນເວລາທ່ີ 
ທ່ານຈັດຕັ້ງບັນຊີ.

 l ອະນຸຍາດໃຫ້ມີບັນຊີຈ�າກັດໄດ້ຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງບັນຊີ. 

 l ບ�່ມີການຈ�າກັດຈ�ານວນເງິນສູງສຸດທີ່ຝາກປະຢັດໃນບັນຊີຈ�າກັດ. 

 l ທຶນຕ່າງໆ ໃນບັນຊີຈ�າກັດທັງໝົດບ�່ຖືກນັບເປັນຈ�ານວນຈ�າກັດ 
ຂອງຊັບສິນທີ່ກ�ານົດໄວ້ຂອງຄອບຄົວຂອງທ່ານ. 

 l ທ່ານຕ້ອງເຊັນຊື່ໃນຂ�້ຕົກລົງກ່ຽວກັບບັນຊີຈ�າກັດ ກ່ອນທີ່ຈະມີ 
ການພິຈາລະນາໃຫ້ມີບັນຊີຈ�າກັດ. 

 l ທ່ານສາມາດໃຊ້ຈ່າຍເງິນໄດ້ສະເພາະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ອະນຸຍາດ 
ໃຫ້ເທົ່ານັ້ນ. 

 l ທ່ານຕ້ອງຮັກສາກອງທຶນ, ແລະດອກເບັ້ຽໃດໆ ທີ່ໄດ້ຮັບໃນບັນຊີ
ຈ�າກັດໄວ້ໂດຍແຍກຕ່ຳງຫຳກຈາກບັນຊີອື່ນໆ. 

 l ດອກເບັ້ຽທີ່ໄດ້ຮັບໃນບັນຊີຈ�າກັດຕ້ອງເອົາໄປຝາກໃສ່ບັນຊີ 
ໂດຍກົງ.

 l ທ່ານຕ້ອງເຊັນຊ່ືໃນຂ�້ຕົກລົງເລ້ືອງບັນຊີຈ�າກັດສ�າລັບບັນຊີ 
ຈ�າກັດແຕ່ລະອັນ. 

 l ຖ້າຫາກ ທາ່ນມບັີນຊຈີ�າກັດ ແລະເຊາົຮບັຜົນປະໂຫຍດ CalFresh, 
ອາດມີການນັບທຶນເປັນຊັບສິນ ແລະແຫຼ່ງລາຍໄດ້ຂອງທ່ານ 
ຖ້າຫາກ ທ່ານຮອ້ງຂ�ຮບັຜົນປະໂຫຍດຄືນໃໝ.່ 
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ກຳນລຳຍງຳນກຳນຖອນເງິນ

l ກຳນລຳຍງຳນຂອງຄົວເຮືອນທຸກເຄິ່ງປີ

 l ການຖອນເງິນໃນລະຫວ່າງຊ່ວງລາຍງານທຸກເຄິ່ງປີ, ບ�່ຈ�າເປັນ 
ຕ້ອງລາຍງານຈນົກວາ່ຈະຮອດກ�ານດົຂອງລາຍງານລາຍໄດ້ຄ້ັງຕ�່ 
ໄປຂອງທາ່ນ (SaR 7) ຫຼ ືການຕ�ອ່າຍຜົຸນປະໂຫຍດ.

 l ຄາວຕ້ີຈະປະເມີນຜົນໃໝ່ສ� າ ລັບແຫຼ່ ງຊັບສິນຂອງທ່ານ 
ພ້ອມດ້ວຍການຮັບລາຍງານເຄ່ິງປີ ແລະຕັດສິນວ່າ ການ 
ຖອນເງິນນັ້ນແມ່ນສ�າລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຫຼືບ�່ .  
ຖ້າຫາກ ແຫຼງ່ຊບັສິນຂອງທ່ານຕ�າ່ກວ່າຈ�ານວນຈ�າກັດຂອງຊບັສິນ
ທ່ີກ�ານົດໄວ ້($2,000/$3,250), ທາ່ນຈະຍັງຄົງມເີງ່ືອນໄຂໄດ້ຮບັ 
ຜົນປະໂຫຍດ ຖ້າວາ່ ມຄຸີນສົມບັດ. 

l ກຳນລຳຍງຳນກຳນປ່ຽນແປງສ�ຳລັບຄົວເຮືອນ

 l ການຖອນເງິນຈາກບັນຊີຈ�າກັດຂອງທ່ານຕ້ອງຖືກລາຍງານພາຍ
ໃນ 10 ວັນນັບແຕ່ວັນທີທີ່ຖອນເງິນ. 

 l ຄາວຕ້ີຈະເບິ່ງຈ�ານວນຈ�າກັດຂອງຊັບສິນທີ່ກ�ານົດໄວ້ພາຍໃນ 
10 ວັນນັບແຕ່ລາຍງານ. 

 l ເຫດຜົນສ�າລັບການຖອນເງິນຂອງທ່ານຈະເປັນໂຕຕັດສິນ 
ສ�າລັບການມີເງື່ອນໄຂໄດ້ຮັບຕ�່ເນື່ອງ. 

 l ຖ້າຫາກ ແຫຼງ່ຊບັສິນຂອງທ່ານຕ�າ່ກວ່າຈ�ານວນຈ�າກັດຂອງຊບັສິນ 
ທີ່ກ�ານົດໄວ້ ($2,000/$3,250) ທ່ານຈະຍັງຄົງມີເງື່ອນໄຂໄດ້ 
ຮບັຜົນປະໂຫຍດ ຖ້າວ່າ ມຄຸີນສົມບັດ.

ຄ່ຳໃຊ້ຈ່ຳຍຕ່ຳງໆ

l ຊື້ເຮືອນເພື່ອຢູ່ອຳໄສ:

 ທ່ານສາມາດໃຊ້ຈ່າຍທຶນໃນບັນຊີຈ�າກັດໄດ້ໃນດ້ານ:

 l ການຝາກ, ຄ່າທ�ານຽມ, ການຈ່າຍເງິນວາງມັດຈ�າ, ເງິນຕົ້ນ
 l ການປິດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ
 l ການສ້ອມແປງ ແລະການຕິດຕັ້ງ

 ທ່ານບ�່ສາມາດໃຊ້ຈ່າຍທຶນໃນບັນຊີຈ�າກັດໄດ້ໃນດ້ານ: 

 l ການຊື້ເຟີນິເຈີຕ່າງໆ
 l ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍໃນຄົວເຮືອນ

l	 ກຳນສຶກສຳ ຫຼື  ກຳນຝຶກອົບຮົມວຽກສ�ຳລັບເຈົ້ ຳຂອງບັນຊີ 
ແລະຜູ້ຢູ່ໃຕ້ກຳນເບິ່ງແຍງຂອງເຂົຳ/ລຳວ: 

 ທ່ານສາມາດໃຊ້ຈ່າຍທຶນໃນບັນຊີຈ�າກັດໄດ້ໃນດ້ານ: 

 l ຄ່າທ�ານຽມ, ຄ່າຮຽນ, ປື້ມ, ອຸປະກອນສ�າລັບການຮຽນ, ເຄື່ອງມື, 
ເສື້ອຜ້າທີ່ຈ�າເປັນ

 l ທີ່ພັກແລະອາຫານສ�າລັບນັກຮຽນ
 l ຄ່າເດີນທາງໄປແລະກັບຈາກໂຮງຮຽນ/ບ່ອນຝຶກອົບຮົມອາຊີບ 
 l ການບ�ລິການຮັບຝາກເດັກຊຶ່ງຈ�າເປັນເພື່ອໃຫ້ສາມາດໄປ 

ໂຮງຮຽນໄດ້ 

ຄ່ຳໃຊ້ຈ່ຳຍຕ່ຳງໆ ຕ�່:

l ກຳນເລີ້ມຕົ້ນທຸລະກິດໃໝ່: 

 ທ່ານສາມາດໃຊ້ຈ່າຍທຶນໃນບັນຊີຈ�າກັດໄດ້ໃນດ້ານ:

 l ການຊື້, ສ້ອມແປງ, ແລະການບ�າລຸງຮັກສາເຄື່ອງມືເພື່ອທຸລະກິດ
 l ເຄ່ືອງມ,ື ເຄືອ່ງແບບ, ເສືອ້ຜ້າທ່ີຈ�າເປັນ ຫຼ ືເພືອ່ການປົກປ້ອງອ່ືນໆ, 

ແລະເກບີ 
 l ການຈ່າຍເງິນກູ້ທີ່ເປັນເງິນຕົ້ນແລະດອກເບ້ັຽສ�າລັບຊັບສິນທາງ 

ທຸລະກິດ ຫຼື ສິນຄ້າທີ່ໃຊ້ໄດ້ດົນນານ
 l ຄ່າເຊົ່າແລະຄ່າສາທາລະນູປະໂພກສ�າລັບຫ້ອງການ ຫືຼ ພ້ືນທ່ີ 

ໃນອາຄານ 
 l ເງິນເດືອນພະນັກງານ
 l ຄ່າໃຊ້ຈ່ າຍດ້ານການເຮັດບັນຊີ ເ ຄ່ືອງຂອງ,  ຄ່າຂົນ ສ່ົງ , 

ແລະຄ່າສົ່ງມອບສິນຄ້າ 
 l ຄ່າທ�ານຽມທຸລະກິດ, ຄ່າພາສີ, ຄ່າປະກັນໄພ, ຄ່າເຮັດບັນຊີ ຫືຼ 

ຄ່າບ�ລິການທີ່ເປັນມືອາຊີບອື່ນໆ  

 ທ່ານບ�່ສາມາດໃຊ້ຈ່າຍທຶນໃນບັນຊີຈ�າກັດໄດ້ໃນດ້ານ: 

 l ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນຕົວ, ເຊັ່ນ ການບັນເທີງ 

ຫຼັກຖຳນຢັ້ງຢືນ

ທ່ານຕ້ອງໃຫ້ຫຼັກຖານຢ້ັງຢືນແກ່ຄາວຕີ້ເມື່ອມີການຈັດຕ້ັງບັນຊີຈ�າກັດ 
ແລະການຖອນເງິນຈາກບັນຊີຈ�າກັດ. 

l ບຳງຕົວຢ່ຳງຂອງຫຼັກຖຳນໃນກຳນຈັດຕ້ັງ ແລະ/ຫືຼ ຖອນເງິນ 
ລວມເຖິງສິ່ງຕ�່ໄປນີ້: 

 l ປ້ືມບັນຊີຝາກເງິນທະນາຄານ, ລາຍງານບັນຊີທະນາຄານ 
ຫຼື ໃບຮັບຈາກທະນາຄານ, ເຄຣດິດຢູນ່ຽນ ອ່ືນໆ ຊຶ່ງສະແດງ 
ໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຊື່ ແລະທີ່ ຢູ່ຂອງທະນາຄານ ແລະຊື່ໃນບັນຊີ, 
ເລກບັນຊີ, ແລະ

 l ຍອດຄົງເຫຼືອທັງໝົດໃນບັນຊີ ແລະກິດຈະກ�າໃນບັນຊີ ນັບຕັ້ງແຕ່
ວັນທີທີ່ທ່ານເຊັນຊື່ໃນຂ�້ຕົກລົງເລື້ອງບັນຊີຈ�າກັດ  

l ບຳງຕົວຢ່ຳງຂອງຫຼັກຖຳນທີ່ສະແດງເຖິງກຳນໃຊ້ຈ່ຳຍທຶນຂອງທ່ຳນ 
ລວມເຖິງ:  

 l ເຊັກທີ່ຖືກຍົກເລີກ
 l ລາຍງານທີ່ມີລາຍເຊັນຈາກຜູ້ຈັດຫາສິນຄ້າ ຫຼື  ບ� ລິການ 

ຊຶ່ງສະແດງເຖິງປະເພດ ແລະຈ�ານວນການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ໄດ້ຈ່າຍໄປ 
 l ໃບຮັບ
 l ລາຍງານຍອດຄົງເຫຼືອໃນບັນຊີຈ�າກັດ 
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