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ข่าวประชาสัมพันธ์

ฉบับที่ 4/2563 ประจาเดือน เมษายน 2563

มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกด้านหนี้สิน
สืบเนื่องจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทางเศรษฐกิจ สังคม ส่งผล
ให้มีภาระค่าใช้จ่ายในการดารงชีพสูงขึ้น เนื่องจากการปรับตัวของราคาอุปโภคบริโภคสูงขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของสมาชิกและครอบครัว คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสอบสวนกลาง-ตารวจสันติบาล-พิสูจน์
หลัก ฐานตารวจ จ ากั ด ชุดที่ 38 ได้พิจ ารณาในกรอบการดาเนินงานตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2562 ระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และประกาศนาย
ทะเบียนสหกรณ์ โครงสร้างทางการเงินโดยไม่ส่งผลต่อความมั่นคง สภาพคล่อง และความเชื่อมั่นที่มีต่อสหกรณ์ จึงมีมติ
กาหนดมาตรการช่วยเหลือสมาชิก ดังนี้
1. สมาชิ ก ที่ ไ ม่ มี ห นี้ ต่ อ สหกรณ์ ให้ ง ดส่ ง ค่ า หุ้ น รายเดื อ นโดยสมั ค รใจ ระยะเวลา 2 เดื อ น คื อ
เดือน พฤษภาคม 2563 ถึง เดือนมิถุนายน 2563 โดยยื่นแบบฟอร์มได้ระหว่างวันที่ 2-30 เมษายน 2563 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทาง www.csfs-police.org
2. สมาชิกที่มีห นี้สามั ญ สามารถขอผ่อนผันการชาระต้นเงินในสัญ ญาเงินกู้ประเภทสามัญ ได้ จ านวน
2 งวด คือ เดือนพฤษภาคม 2563 ถึง เดือนมิ ถุนายน 2563 โดยยื่นแบบฟอร์ม คาขอผ่อนผันได้ร ะหว่า งวันที่ 2-30
เมษายน 2563
2.1 สมาชิกที่ขอผ่อนผันการชาระหนี้เงินต้น ต้องชาระดอกเบี้ยปกติรายเดือนเต็มจานวนตามสัญญา
เงินกู้นั้น สมาชิกรายใดผิดนัดการส่งดอกเบี้ย ให้ถือว่าสิ้นสุดการชะลอการชาระเงินต้น
2.2 เมื่อสมาชิกได้รับอนุมัติผ่อนผันการส่งเงินต้นแล้ว หากสมาชิกประสงค์จะกู้รวมหนี้ หรือขยายงวด
การชาระหนี้ก็ใช้สิทธิ์ได้ และหากสมาชิกรายใดได้รับอนุมัติให้กู้รวมหนี้ หรือขยายงวดชาระหนี้แล้ว การขอชะลอส่งเงินต้น
ดังกล่าวให้สิ้นสุดลงตามสัญญากู้ใหม่
2.3 ผู้ขอพักชาระหนี้ที่อยู่ระหว่างการพักชาระหนี้ จะนาสลิปเงินเดือนคงเหลือไปกู้เงินจากสถาบัน
การเงินอื่น ไม่ได้ โดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนให้ถือว่าสิ้นสุดการผ่อนผันชาระเงินต้น
ขั้นตอนและวิธีการขอผ่อนผันการส่งเงินต้นชาระหนี้เงินกู้สามัญ
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอผ่อนผันการส่งเงินต้นชาระหนี้เงินกู้สามัญ
www.csfs-police.org>แบบฟอร์มต่างๆ>แบบฟอร์มอื่นๆ>หนังสือขอผ่อนผันการส่งเงินต้นชาระหนี้
เงินกู้สามัญ
2. กรอกแบบฟอร์มผู้กู้และผู้ค้าประกันให้ครบถ้วนถูกต้อง ด้วยลายมือตนเอง
3. พิมพ์ลายนิ้วมือ หัวแม่มือด้านขวาของผู้กู้และผู้ค้าประกัน (การให้ผู้อื่นลงลายมือชื่อ
หรือพิมพ์นิ้วมือที่ไม่ใช่ของผู้นั้นเป็นความผิดทางอาญา)
เราต้ องชนะ!
4. แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้กู้และผู้ค้าประกัน
5. ส่งเอกสารพร้อมเอกสารประกอบให้เจ้าหน้าที่โดยตรงหรือทางไปรษณีย์
กาหนดยื่นคาขอได้ตั้งแต่ 2 เมษายน 2563 จนถึง 30 เมษายน 2563

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั รวมทั้งเพื่อให้การบริ หารเงินของสหกรณ์
ออมทรัพย์ตารวจสอบสวนกลาง-ตารวจสันติบาลพิสูจน์หลักฐานตารวจ จากัด มีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น 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)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ร ะบาดของเชื้อ ไวรัส โคโรน่า -19 ที่กำลังลุกลำม จึงขอควำม
ร่วมมือจำกสมำชิกโปรดติดต่อสหกรณ์ ฯ ทำงโทรศัพท์ ไลน์ หรือ อีเ มลสหกรณ์ หำกจำเป็นต้องมำติดต่อ ณ ที่ทำกำรสหกรณ์ ฯ
ขอให้ท่ำนดำเนินกำรดังนี้
1. ใส่หน้ำกำกอนำมัยขณะติดต่อเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ฯ
2. ล้ำงมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนติดต่อเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์
หมำยเหตุ : กรณีสมำชิกมีควำมจำเป็นกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ขอให้ยื่นเรื่องกู้ แบบกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (ATM)

