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ฉบับที่ 5/2563 ประจาเดือน พฤษภาคม 2563

ขยายเวลายื่นคาร้องขอผ่อนผันชาระต้นเงินกู้สามัญ
ภายในเดือน พฤษภาคม 2563
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 38 ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 และ
ประกาศสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ ต ารวจสอบสวนกลาง-ต ารวจสัน ติ บ าล-พิ สู จน์ ห ลั ก ฐานต ารวจ จ ากั ด ลงวั น ที่
2 เมษายน 2563 กาหนดมาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา
(covid–19) โดยให้สมาชิกสามารถขอผ่อนผันการชาระเงินต้นในสัญญาเงินกู้ประเภทสามัญได้ จานวน 2 งวด ใน
เดือน พฤษภาคม และ มิถุนายน 2563 โดยยื่นคาขอผ่อนผันได้ ระหว่างวันที่ 2 – 30 เมษายน 2563 นั้น
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (covid –19) ยังคง
ลุกลามไปทั่วโลกและประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ต่อสภาวะเศรษฐกิจสังคมและต่อการ
ดารงชีวิตของครัวเรือนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพ ย์ตารวจสอบสวนกลาง -ตารวจสันติบาล- พิสูจน์หลักฐาน
ตารวจ จากัด คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 38 ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 เห็นชอบให้ขยาย
มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัส โคโรนา
(covid–19) โดยให้สมาชิกที่ยังไม่ได้ยื่นคาขอผ่อนผันการชาระเงินต้นในสัญญาเงินกู้ประเภทสามัญ ยื่นคาขอ
ผ่อนผัน ได้ถึงวัน ที่ 31 พฤษภาคม 2563 โดยขอผ่อนผันการชาระเงินต้น เดือน มิถุนายน 2563 และ เดือน
กรกฎาคม 2563

ขัน้ ตอนขอผ่ อนผันการส่ งเงินต้ นชาระหนีเ้ งินกู้สามัญ
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอผ่อนผันการส่งเงินต้นชาระหนี้เงินกู้สามัญ
www.csfs-police.org > แบบฟอร์มต่างๆ > แบบฟอร์มอื่นๆ
> หนังสือขอผ่อนผันการส่งเงินต้นชาระหนี้เงินกู้สามัญ
(สมาชิกผู้กู้และผู้ค้าประกันสามารถดาเนินการได้ด้วยตนเอง)
2. กรอกแบบฟอร์มสมาชิกผูก้ ู้และผู้ค้าประกันให้ครบถ้วนถูกต้อง
3. พิมพ์ลายนิ้วมือด้วยหัวแม่มือด้านขวาของสมาชิกผู้กแู้ ละผู้ค้าประกันลงแบบฟอร์ม
(การให้ผู้อื่นลงลายมือชื่อหรือพิมพ์นิ้วมือที่ไม่ใช่ของผู้นั้นเป็นความผิดทางอาญา)
4. แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของสมาชิกผู้กู้และผู้ค้าประกัน
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
5. นาส่งสหกรณ์ทางไปรษณีย์ภายในกาหนดระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563

ขอแนะนำกำรกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์(ATM)
การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) หรือ การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (ATM)
เป็น การกู้เ งิน ที่ไ ม่ใช้ห ลักประกัน ในการกู้เงิน สาหรับสมาชิกที่ มีความจาเป็นเร่ งด่วนซึ่งมีอ ายุสมาชิกไม่
น้อยกว่ า 3 เดื อน สามารถขอกู้ เงินได้ 20 เท่าของทุนเรือนหุ้ นที่สะสมอยู่ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
ชาระหนี้หมดภายใน 36 งวด
ลาดับ

การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไป

การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน(ATM)

1

ทำสัญญำขอกู้เงินใหม่ เมื่อประสงค์จะขอกู้
เงินหักกลบลบหนี ้ ค่ำธรรมเนียมครัง้ ละ
100 บำท

สำมำรถกดเงินส่วนต่ำงผ่ำนระบบสหกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ
ตู้ ATM ธนำคำรกรุงไทย มำใช้ ได้เลย โดยไม่ต้องทำ
สัญญำขอกู้เงินใหม่

2

เมื่อชำระหนี ้หมดแล้ ว ถือว่ำสัญญำเป็ นอัน
สิ ้นสุด เมื่อมีควำมจำเป็ นใช้ เงิน ต้ องเตรียม
เอกสำรทำสัญญำขอกู้เงินใหม่

เมื่อชำระหนี ้บำงส่วนหรือทังหมดแล้
้
ว สมำชิกสำมำรถ
กดเงินในระบบสหกรณ์มำใช้ ได้ อกี ในวงเงินเดิม โดยไม่
ต้ องยื่นเรื่องทำสัญญำขอกู้เงินใหม่ (สัญญำมีอำยุ 3 ปี )

ขั้นตอนการกดเงินเพือ่ สอบถามยอดเงินกู้ และการรับเงินกู้ผ่านตู้(ATM)KTB
1. ใช้บริ การที่ตู้ ATM กรุ งไทยทัว่ ประเทศ
2. ใส่ รหัสของบัตร ATM
3. กดเมนู บริ การอื่นๆ
4. กดเมนู บริ การอื่นๆ อีกครั้ง
5. กดเมนู สหกรณ์ ออมทรั พย์
6. *** สอบถามยอดเงินกู้***
7. หน้าจอแสดงข้อความว่า
เงินคงเหลือตามบัญชี xxxx บาท (คือยอดหนี้เงินกูฉ้ ุกเฉิ น)
เงินคงเหลือที่ใช้ได้ xxxx บาท (คือยอดเงินกู้ ฉุ กเฉิ น ที่กด ATMได้)
ท่ านต้ องการบริ การอื่นอีกหรื อไม่
ถ้ าไม่ ต้องการ เครื่ องจะทาการคืนบัตร
ถ้ าต้ องการ เครื่ องจะกลับเข้าสู่ หน้าจอเริ่ มต้นของบัญชีกรุ งไทยอีกครั้ง
8. กดเมนู บริ การอื่นๆ
คุณพ่ อ คุณแม่ คะ
9. กดเมนู บริ การอื่นๆ อีกครั้ง
ใกล้ ถงึ เวลาขอทุน
10. กดเมนู สหกรณ์ ออมทรั พย์
บุตรแล้ วนะคะ
11. *** รั บเงินกู้ ***
12. ใส่ จานวนเงิน.....บาท (ใส่ เลขจานวนเต็ม)
กดเมนู ถูกต้ อง (เงินจะโอนเข้าสู่ ระบบบัญชีธนาคารกรุ งไทยของสมาชิก)
13. หน้าจอแสดงข้อความว่า
รายการของท่ านเสร็ จสมบูรณ์ แล้ ว
ท่ านต้ องการบริ การอื่นอีกหรื อไม่
14. หน้าจอแสดงรายการให้ถอนเงินในระบบธนาคารกรุ งไทยได้ตามปกติ

