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ข่าวประชาสัมพันธ์

ฉบับที่ 3/2562 ประจําเดือน มีนาคม 2562

โครงการสินเชื่อเพื
พื่อช่วยเหลือสมาชิก
ด้วยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์
หลักฐานตํารวจ จํากัด ชุดที่ 37 เล็งเห็นประโยชน์ของโโครงการสิ นเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิก เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนให้แก่สมาชิกตามความจําเป็ นเร่ งด่วน ได้กเู้ งินอัตราดอกเบี้ยที่ต่าํ กว่าสถาบันการเงินอื่น จึงให้มีการขยาย
ระยะเวลาการยืน่ ขอกูเ้ งินกูไ้ ด้ตามโครงการฯ ต่อไป โดยยกําหนดสิทธิแก่สมาชิก ดังนี้
1. กรณีกเู้ งินสามัญครั้งใหม่แบบมีหนี้เดิมนํามาหักกลบลบหนี้ ผูก้ ตู้ อ้ งผ่อนชําระหนี้เดิม
ติดต่อกันมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 งวด
2. กรณี กเู้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉินครั้งใหม่แบบมีหนี้เดิมนํามาหักกลบลบหนี้ ผูก้ สู้ ามารถยืน่ กูใ้ หม่ได้
ทันทีเมื่อมีความจําเป็ น
3. ต้องเป็ นผูม้ ีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุสทธิไม่ต่าํ กว่า 1,000 บาท
4. ไม่เป็ นผูอ้ ยูร่ ะหว่างถูกตั้งกรรมการสสอบสวนข้อเท็จจริ งหรื อถูกดําเนินคดีทางวินยั
5. ไม่เคยผิดนัดการชําระหนี้กบั สหกรณ
ณ์
6. ไม่มีภาระคํ้าประกันกับสหกรณ์อื่น

ทั้งนี้ต้งั แต่ วันที่ 1 มีนาคม 2562 จนถึ
จ ง 30 สิ งหาคม 2562
ขยายเวลา
โครงการสินเชื่อเพื่อ
ช่วยเหลือสมาชิกแล้ ว จ้ า !

บัญชีเงินฝากออมทรั
ฝ
พย์สหกรณ์
(เล่มสี เขียว ATM )
ทําไมสมาชิกต้องมีบญั ชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์์ (เล่มสี เขียว ATM )
ด้วยคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 377 ได้เล็งเห็นประโยชน์จากการนําระบบ ATM
Online มาใช้ในระบบเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์์ โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้สมาชิกได้รับบริ การที่สะดดวกรวดเร็วยิง่ ขึ้นพร้อมกันทัว่ ประเทศ ดังจะเห็นได้จาก
สหกรณ์ฯ สามารถจ่ายเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืนให้กบั สมาชิชกที่เปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์(เล่มสีเขียว
ATM) ได้ภายในวันประชุมใหญ่สหกรณ์ฯ
ต
2. ให้สมาชิกที่เปิ ดบัญชีฯ ได้รับอัตราดอกเบี
้ ยเงินฝากออมทรัพย์ที่สูงกว่าสถาบันการเงินอื่น
(ร้อยละ 2.25 ต่อปี ซึ่งสามารถถอนเงินได้บ่อยครั้ง ผ่านบัตร
ต ATM ธนาคารกรุ งไทย)
3. สหกรณ์ฯ อยูร่ ะหว่างเตรี ยมการเเปิ ดให้บริ การ การกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉินผ่านเครื่ อง
อิเล็กทรอนิคส์(ATM) เร็ วๆ นี้
4. เพื่อสหกรณ์ฯ สามารถดําเนินการโอนเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน ได้รวดเร็ วขึ้น เนื่องจาก
สหกรณ์ฯ จะเป็ นผูด้ าํ เนินการจ่ายโอนเงินดังกล่าวให้สมาชิชิกได้โดยตรง เนื่องจากเป็ นบัญชีที่สมาชิกเปิ ดไว้กบั
สหกรณ์ฯ โดยในปี ที่ผา่ นมา สหกรณ์ฯ ประสบปัญหา กรณ
ณี สมาชิกปิ ดบัญชีไปแล้วบ้าง หรื อโอนเข้าบัญชีที่สมาชิก
ไม่ประสงค์จะให้โอนบ้าง เป็ นประจําทุกปี
5. สมาชิกไม่ตอ้ งทําบัตร ATM ใหม่ (โดยใช้บตั ร ATM ธ.กรุ งไทย จํากัด ที่มีอยูน่ าํ มา
เชื่อมต่อกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ฯ ได้เลย โดยไไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

วางแผนการใช้เงินจากบัญชีเงินฝากสหกรณ์ออมททรัพย์
1. กรณี สมาชิกมีการใช้เงินอยูเ่ ป็ นประจํ
ป า สามารถโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
สหกรณ์ (เล่มสีเขียว ATM โดยให้คงเหลือเงินไว้ในบัญชีีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ ฯ ไม่นอ้ ยกว่า 100 บาท ) เข้า
บัญชีธนาคารกรุ งไทย จํากัด เพื่อสะดวกในการถอนเงินผ่านบัตร ATM ธนาคารกรุ งไทย จะทําให้ลดการจ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียม
ห (เล่มสีเขียว ATM) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ต่อปี
2. สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์
สามารถถอนเงินได้ไม่กาํ หนดจํานวนครั้ง ปรับสมุดปี ละ 1 ครั้ง
3. สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์
ห (เล่มสีน้ าํ เงิน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี
สามารถถอนเงินได้ไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อเดือน หากประสงค์ถอนเกิน 1 ครั้ง จะมีค่าธรรมเนียมในการถอนร้อยละ 1
จาก ยอดที่ถอนเงินแต่ละครั้ง ๆ ละไม่นอ้ ยกว่า 300 บาท
4. ประสงค์โอนเงินบัญชีเงินฝากอออมทรัพย์สหกรณ์(เล่มสีเขียว) เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
สหกรณ์(เล่มสีน้ าํ เงิน) สามารถดําเนินการได้ที่หน้าเคาน์เตอร์
ต เงินฝากของสหกรณ์ฯ

วิธีการถอนเงินจากบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ (เล่มสีเขียว ATM )
1. เข้าตู ้ ATM ธนาคารกรุ งไทย แล้ว กดรหัส
3. เลือก บริ การอื่นๆ (บางเครื่ องกดครั้งเดียว)
5. เลือก รับเงินฝาก
7. เลือก ถูกต้อง (เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้ว)

2. เลือก
อ บริ การอื่นๆ
4. เลืออก สหกรณ์ออมทรัพย์
6. กดตัวเลขที่จะถอนเงิน โดยเหลือเงินไว้ในบัญชีเงิน
ฝากกออมทรัพย์สหกรณ์ไม่นอ้ ยกว่า 100 บาท
8. เลือก ต้องการ (และดําเนินการตามระบบของธนาคารกรุ งไทย)

