492/2 อาคาร 12 ชั้น 3 กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง สานักงานตารวจแห่ งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทร. 0-2205-2238, 0-2255-3334 โทรสาร. 0-2255-3334 ,0-2205-2238
Website: www.csfs-police.org , e-mail: cibscoop@hotmail.com , csfspolice@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฉบับที่ 3/2563 ประจาเดือน มีนาคม 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสอบสวนกลาง-ตารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตารวจ จากัด
กาหนดวงเงินรับฝาก : อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั รวมทั้งเพื่อให้การบริ หารเงินของสหกรณ์
ออมทรัพย์ตารวจสอบสวนกลาง-ตารวจสันติบาลพิสูจน์หลักฐานตารวจ จากัด มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบกับมติที่
ประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น การชุ ด ที่ 38 ครั้ งที่ 2/2563 เมื่ อวัน ที่ 27 กุ มภาพัน ธ์ 2563 ก าหนดวงเงิ น รั บ ฝาก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้

1. กาหนดวงเงินรับฝากจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ
ทุกบัญชีรวมกัน รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท
2. อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสมาชิก
ประเภทเงินรับฝาก

อัตราดอกเบี้ย ต่อปี

หมายเหตุ

1. ออมทรัพย์ (เล่มสีเขียว)

1.25

บัญชีนี้เชื่อมต่อบัตร ATM (KTB)

2. ออมทรัพย์พิเศษ (เล่มสีนาเงิ
้ น)

3.25

บัญชีนี้ถอนได้ไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน

3. ออมทรัพย์เดิม (เล่มสีสม้ )

3.50

บัญชีนี้ไม่รบั ฝากเพิ่ม

*** รับเงินฝากจากสมาชิก ประเภทที่ 1 ,2, 3 รวมกันรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

3. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภทเงินกู้

อัตราดอกเบีย้ ต่ อปี

หมายเหตุ

1. เงินกู้สามัญ

6.75

กรณีก้ เู งินจานวนมาก วงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท

2. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ATM)

6.75

กรณีก้ เู งินเร่งด่วน กดเงินใช้ โดยทาสัญญาครัง้ เดียว

3. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทัว่ ไป

6.75

กรณีก้ เู งินเร่งด่วน ต้ องทาสัญญาทุกครัง้ ที่ประสงค์ จะกู้เงิน

4. เงินกู้ทนุ เรื อนหุ้นและหรือเงินฝาก

6.75

กรณีก้ เู งินได้ ไม่เกิน 95 % ของทุนเรื อนหุ้นและหรื อเงินฝาก

5. เงินกู้พิเศษ

5.00 (ไม่มีเฉลี่ยคืน)

กรณีไม่มีหนี ้ ( โดยใช้ ทนุ เรือนหุ้นและหรือเงินฝากค ้าประกัน)

ขยายโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิก
ด้ ว ยคณะกรรมการด าเนิ น การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ต ารวจสอบสวนกลาง -ต ารวจสั น ติ บ าลพิสูจ น์ห ลักฐานตารวจ จ ากั ด ชุดที่ 38 เห็นว่า โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิก มีป ระโยชน์ต่อสมาชิกที่ มี
ความจาเป็นเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้สมาชิกได้กู้เงินจากสหกรณ์ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ากว่าสถาบัน
การเงินอื่น จึงขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกต่อไป โดยให้สมาชิกที่ผ่อนชาระหนี้เงินกู้สามัญ
ครั้งก่อนมาแล้ว 3 งวด สามารถขอกู้เงินสามัญกรณีหักกลบลบหนี้ใหม่ได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 จนถึง 31 สิงหาคม 2563

การเตรียมเอกสารการกู้เงินสามัญ
1. ส่งสลิปเงินเดือนล่าสุดให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ คานวณยอดเงินกู้
โดยแจ้งรายชื่อผูค้ ้ าประกัน และความประสงค์ทาประกันชีวิต
หรื อไม่ (ทางแฟกซ์ หรื อไลน์สหกรณ์)
2. โหลดเอกสารคาขอกูเ้ งินกูส้ ามัญทาง เว็บไซต์สหกรณ์
www.csfs-police.org
- เลือกแบบฟอร์มต่างๆ
- เลือกแบบฟอร์มคาขอกูเ้ งินสามัญ
3. เตรี ยมเอกสารประกอบการกูเ้ งินสามัญ ดังนี้
3.1 ใบปะหน้าคาขอกูเ้ งินสามัญ โดยบันทึกข้อความให้
ผูบ้ งั คับบัญชาระดับสารวัตรขึ้นไปรับรองของผูก้ ู้
3.2 สาเนาบัตรข้าราชการของผูก้ -ู้ ผูค้ ้ าประกัน
3.3 สาเนาทะเบียนบ้านของผูก้ -ู้ ผูค้ ้ าประกัน
3.4 สาเนาสลิปเงินเดือนล่าสุด สารวัตรการเงินรับรองของ
ผูก้ -ู้ ผูค้ ้ าประกัน
3.5 สาเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุ งไทย จากัด ของผูก้ ู้
3.6 สาเนาทะเบียนสมรสของผูก้ -ู้ ผูค้ ้ าประกัน(ถ้ามี)
3.7 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนคู่สมรสของผูก้ ู-้ ผูค้ ้ าประกัน (ถ้ามี)
3.8 สาเนาทะเบียนบ้านคู่สมรสของผูก้ ู-้ ผูค้ ้ าประกัน (ถ้ามี)
4. กรณี ขอกูเ้ งินสามัญวงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป ให้ตรวจสอบ
เครดิตบูโร (สถานที่ตรวจสอบ รถไฟฟ้ า BTS ศาลาแดง หรื อ
รถไฟฟ้ า BTS อนุสาวรี ยช์ ยั สมรภูมิ )
5. เหตุผลการขอกูเ้ งินสามัญ เช่น ชาระหนี้ , ใช้จ่ายในครอบครัว ,
ปรับปรุ งซ่อมแซมที่อยูอ่ าศัย เป็ นต้น

ขยายเวลา
โครงการสินเชื่อ
เพื่อช่วยเหลือ
สมาชิกแล้ ว จ้ า !

