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ข่าวประชาสัมพันธ์

ฉบับที่ 10/2563 ประจาเดือน ตุลาคม 2563

ขยายมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้ ของสมาชิก

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ยังคงลุกลามไป
ทั่วโลกและประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาวะเศรษฐกิจสังคมและการ
ดารงชีวิตของสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสอบสวนกลาง-ตารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตารวจ
จากัด จึงมีมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 38 ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน
2563 ขยายมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิก โดยสมาชิกสามารถยื่นคาขอผ่อนผัน
การชาระเงินต้นในสัญญาเงินกู้ประเภทสามัญได้ภายในกาหนดระยะเวลาผ่อนผัน ดังนี้

รอบที่

ครบกาหนด
ระยะเวลาผ่อนผัน

ยื่นขอผ่อนผัน

ระยะเวลาผ่อนผัน

1

กันยายน 2563

1-31 ตุลาคม 2563

พฤศจิกายน 2563 ถึง ธันวาคม 2563

2

ตุลาคม 2563

1-30 พฤศจิกายน 2563

ธันวาคม 2563 ถึง มกราคม 2564

สาหรับสมาชิกที่ยังไม่เคยยื่นขอผ่อนผัน สามารยื่นขอผ่อนผันได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563
ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ขั้นตอนขอผ่อนผันการส่งเงินต้นชาระหนี้เงินกู้สามัญ
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอผ่อนผันการส่งเงินต้นชาระหนี้เงินกู้สามัญ ที่
www.csfs-police.org > แบบฟอร์มต่างๆ > แบบฟอร์มอื่นๆ > หนังสือขอผ่อนผันการส่ง
เงินต้นชาระหนี้เงินกู้สามัญ (สมาชิกผู้กู้และผู้ค้าประกันสามารถดาเนินการได้ด้วยตนเอง)
2. กรอกแบบฟอร์มสมาชิกผู้กู้และผู้ค้าประกันให้ครบถ้วนถูกต้อง
3. พิมพ์ลายนิ้วมือด้วยหัวแม่มือด้านขวาของสมาชิกผู้กู้และผู้ค้าประกันลงแบบฟอร์ม
(การให้ผู้อื่นลงลายมือชื่อหรือพิมพ์นิ้วมือที่ไม่ใช่ของผู้นั้นเป็นความผิดทางอาญา)
4. แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของสมาชิกผู้กู้และผู้ค้าประกัน (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
5. นาส่งสหกรณ์ได้ทางไปรษณีย์ ภายในกาหนดระยะเวลาผ่อนผัน

ขอความร่วมมือสมาชิก
เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1 (ATM)

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสอบสวนกลาง-ต ารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานต ารวจ จ ากัด
ปิดบัญชีสิ้นปีในวันที่ 31 ธันวาคม และจะมีการประชุม ใหญ่สามัญประจาปี 2563 ในช่วงปลายเดือน มกราคม
2564 ซึ่งสหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิก โดยผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1 ซึ่งเชื่อมต่อ
กับระบบ (ATM) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากสมาชิกท่านที่ ยังไม่เปิดบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์1 (สมุดบัญชีคู่ฝากเล่มสีเขียว) กรุณาดาเนินการเปิดบัญชีตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
การเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1 เตรียมเอกสารประกอบ ดังนี้
1. คาขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1
2. สาเนาบัตรข้าราชการ หรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
3. สาเนาหน้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ที่มี ATM
4. เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่า 100 บาท
สมาชิกสามารถกดเงินปันผลประจาปี ผ่านบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ได้ตาม
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนการกด ATM (เพื่อรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน)
จากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1 ( สมุดบัญชีคู่ฝากเล่มสีเขียว)
1. สอดบัตร
“ ป้อนรหัส ”
2. เลือก
“ บริการอื่น ๆ ”
3. เลือก
“ บริการอื่น ๆ ”
*** บางเครื่ องอาจกดครั้งเดียว ***
4. เลือก
“ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ”
5. เลือก
“ รับเงินฝาก ”
6. ใส่ จานวนเงิน ...
(ตามจานวนในบัญชีออมทรัพย์ เล่ มสีเขียว
โดยมียอดคงเหลือไว้ ไม่ น้อยกว่ า 100 บาท)
7. กดปุ่ ม
“ ถูกต้ อง ”
8. ตู้ ATM จะแสดง
“ รายการของท่ านเสร็จสมบูรณ์ แล้ ว ”
“ ท่ านต้ องการบริการอื่นอีกหรื อไม่ ”
( กด “ ต้ องการ ” ถ้ าต้ องการถอนเงิน )
9. กดถอนเงินจากบัญชี KTB ตามขั้นตอน
ของธนาคาร
**ค่ าธรรมเนียมในการทารายการครั้งละ 10 บาท

ใช้ บัตร (ATM) ธนาคารกรุงไทย
ทีเ่ ชื่ อมต่ อระบบสหกรณ์
กด “ รับเงินฝาก ” คือ การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก
ของสหกรณ์ โอนเงินเข้ าบัญชี ธ.กรุงไทย หลังจากนั้น
ให้ สมาชิกกดถอนเงินจากบัญชี ธ.กรุงไทย ได้ ตาม
ขั้นตอนปกติ

