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ฉบับที่ 4/2562 ประจาเดือน เมษายน 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสอบสวนกลาง-ตารวจสันติบาลพิสูจน์หลักฐานตารวจ จากัด พร้อมเปิดให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (ATM) ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2562 นี้เป็นต้นไปนะคะ
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ ต ำรวจสอบสวนกลำง-ต ำรวจสัน ติบ ำล-พิสู จน์ ห ลั กฐำนตำรวจ
จำกั ด ได้มี ม ติที่ประชุม คณะกรรมกำรด ำเนิ น กำรชุด ที่ 37 ครั้ง ที่ 4/2562 เมื่ อ วัน ที่ 26 มี น ำคม 2562
อนุมัติ แนวทำงกำรพิจำรณำกำรให้ส มำชิกกู้เงิ นเพื่อเหตุฉุกเฉินผ่ ำนช่อ งทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) และ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์กำรกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมำชิกกู้เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน หรือ
เหตุอันจำเป็นรีบด่วนและมีควำมประสงค์ขอกู้เงิน ซึ่งมีหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำกำรให้สมำชิกกู้เงินเพื่อเหตุ
ฉุกเฉินแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไป
1.1 เป็นสมำชิกมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 เดือน มีสิทธิ์กู้ได้ 20 เท่ำของทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่
วงเงิน ไม่ เกิ น 100,000 บำท โดยพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้เงิน กู้สำมั ญและหรือ กู้เงิน กรณี
พิเศษด้วย
1.2 ส่งเงินงวดชำระหนี้ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นภำยใน 36 งวด แต่ต้องไม่เกิน
ภำยในอำยุ 60 ปี หรือเกษียณอำยุรำชกำร
1.3 สมำชิกสำมำรถขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไปครั้งใหม่ได้เมื่อมีกำรชำระหนี้เงินกู้เพื่อ
เหตุฉุกเฉินทั่วไปครั้งก่อนบำงส่วนแล้ว
1.4 สมำชิกที่ขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินตำมข้อ 1 จำนวนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้
สำมัญรวมกันต้องไม่เกิน 2,500,000.00 บำท
1.5 สมำชิกต้องมีเงินเดือนหลังหักค่ำใช้จ่ำยเพียงพอในกำรชำระหนี้เงินงวดรำยเดือน
1.6 สมำชิกสำมำรถใช้สิทธิ์ขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้เพียงประเภทเดียว เว้นแต่กำรขอกู้
ครั้งต่อไปอำจขอเปลี่ยนแปลงประเภทได้

2. การกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ATM)
2.1 เป็นสมำชิกมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 เดือน มีสิทธิ์กู้ได้ 20 เท่ำของทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่
วงเงินไม่เกิน 100,000 บำท โดยพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้เงินกู้สำมัญและหรือกู้เงินกรณีพิเศษ
ด้ ว ย โดยสมำชิ ก ต้ อ งมี บั ญ ชี เ งิ น ฝำกออมทรั พ ย์ ส หกรณ์ ฯ (เล่ ม สี เ ขี ย ว)ที่ เ ชื่ อ มต่ อ กั บ บั ต ร (ATM)
ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
2.2 มีอำยุรำชกำรคงเหลือไม่น้อยกว่ำ 36 เดือน หรือมีทุนเรือนหุ้นเพียงพอที่จะชำระหนี้
ทั้งปวงจนเสร็จสิ้น
2.3 เมื่ อ สมำชิ ก ประสงค์ จะขอกู้เ งิ น ให้ ยื่ น ค ำขอเปิ ด วงเงิ น กู้ ต่อ สหกรณ์ต ำมแบบที่
กำหนด สหกรณ์จะอนุมัติวงเงินกู้ตำมสัญญำ โดยแจ้งให้ผู้กู้ทรำบโดยวิธีทำงอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีอื่นใด
ตำมที่สหกรณ์เห็นสมควร

2.4 ในกรณีสมำชิกยังมีหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ATM)
ค้ำงชำระอยู่ ผู้กู้อำจยื่นกู้เงินเพื่อเหตุ ฉุกเฉินฯ (ATM) เพิ่มเติมได้ แต่จะมีจำนวนต้นเงินรวมกันเกินกว่ำ
กำหนดตำมข้อ 1.4 และ 2.1 ไม่ได้
2.5 กำรส่งเงินงวดชำระหนี้ ผู้กู้ต้องส่งชำระคืนเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยเต็มจำนวน
ภำยในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรือส่งเป็นงวดรำยเดือนรวม 36 งวด ก่อนสัญญำกู้เงินสิ้นสุด
ลง หำกผู้กู้ประสงค์จะกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) ต้องทำคำขอกู้และหนังสือ
สัญญำกู้ฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จก่อนหนังสือกู้เดิมสิ้นสุดลง
2.6 สมำชิกสำมำรถใช้สิทธิ์ขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้เพียงประเภทเดียว เว้นแต่กำร
ขอกู้ครั้งต่อไปอำจขอเปลี่ยนแปลงประเภทได้
2.7 สมำชิกที่ขอกู้เงินกับสหกรณ์ฯ ต้องมีเงินได้รำยเดือนหลังหักค่ำใช้จ่ำยเพียงพอใน
กำรชำระหนี้เงินงวดรำยเดือน
กรณีผู้กู้มีหนี้คงค้ำงชำระอยู่ ให้สหกรณ์ฯ หักชำระหนี้จำกเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติครั้งหลัง
ได้ เหลือส่วนต่ำงเท่ำใด ผู้กู้จะมีสิทธิ์ได้รับเงินเฉพำะส่วนต่ำงที่หักกลบลบหนี้ดังกล่ำวแล้ว
การระงับการเบิกเงินจากตู้ (ATM) สหกรณ์ฯ จะทาการระงับการเบิกเงินกู้จาก
ตู้ (ATM) ของสมาชิกในกรณีดังต่อไปนี้
1. สมำชิกแจ้งขออำยัดกำรเบิกเงินกู้จำกตู้ (ATM) ของตนเอง
2. ศำลมีคำสั่งให้อำยัดกำรเบิกเงินกู้จำกตู้ (ATM) ของสมำชิก
3. สมำชิกมีเงินเดือนไม่เพียงพอหักชำระหนี้ให้แก่ สหกรณ์ฯ เมื่อสมำชิกได้ชำระเงิน
ในส่วนที่ไม่เพียงพอหักชำระหนี้แล้ว สหกรณ์ฯ จะคืนวงเงินให้

กู้แบบไหนดี ระหว่างการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไป
และการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ATM)
ลาดับ

การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินทัว่ ไป

การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ATM)

1

กู้ได้ 20 เท่าของทุนเรือนหุน้ วงเงินไม่เกิน
100,000.00 บาท

กู้ได้ 20 เท่าของทุนเรือนหุน้ วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท

2

ชาระหนี้หมดภายใน 36 งวด, ภายในอายุ 60 ปี หรือ
ภายในเกษียณอายุราชการ

ชาระหนี้หมดภายใน 36 งวด หรือ มีทุนเรือนหุน้ เพียงพอที่จะ
ชาระหนี้ทั้งปวงจนเสร็จสิน้

3

ยื่นเรื่องขอกู้ภายในเวลา 11.00 น. ได้รับเงินกู้ในวัน
เดียวกัน และสามารถขอกู้ครั้งใหม่ได้เมื่อมีการชาระ
หนี้เงินกู้ ครั้ง ก่อนบางส่วนแล้ว โดยมี ค่าธรรมเนีย ม
เปลี่ยนสัญญาใหม่ครั้งละ 100 บาท

ยื่นเรื่องขอเปิดวงเงินกู้ต่อสหกรณ์ฯ ได้ตามความสามารถในการ
ชาระหนี้ของสมาชิก อายุสัญญา 3 ปี กด ATM ได้ไม่เกินวงเงิน
ที่ขอเปิดไว้ เริ่มคานวณดอกเบี้ยนับจากวันที่ท่านกดเงิน กรณีที่
สมาชิ ก ส่ งเงิ น งวดชาระหนี้ รายเดื อ นแล้ ว สามารถกด ATM
ตามเงินงวดที่ชาระแล้วได้อีก โดยไม่ต้องทาสัญญาใหม่ตลอด
อายุสัญญา 3 ปี ก่อนสัญญาสิ้นสุดลง ประสงค์จะกู้หักกลบต้อง
ทาสัญญากู้ฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จก่อนหนังสือกู้เดิมจะสิ้นสุดลง
(ค่าธรรมเนียมในการกด ATM ครั้งละ 10 บาท)

สมาชิกสามารถโหลดแบบฟอร์มการขอกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิ นฯ และ ขั้นตอนในการกดเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) ได้ทาง www.csfs-police.org นะคะ

