สหกรณ์ ออมทรัพย์ ตํารวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสั นติบาล-พิสูจน์ หลักฐานตํารวจ จํากัด

904 หมู่ 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้ น 22 กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ตําบลบ้ านใหม่ อําเภอปากเกร็ ด
จังหวัด นนทบุรี 11120 โทร. 0-2504-4925, 0-2504-4929 โทรสาร. 0-2504-4929
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ขาวประชาสัมพันธ

ฉบับที่ 3/2564 ประจําเดือน เมษายน 2564

ขอเรียนเชิญสมาชิกเขารวมประชุมใหญวิสามัญประจําป 2564
ในวันเสารที่ 24 เมษายน 2564
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด
ได้กาํ หนดวันประชุ มใหญ่วิสามัญประจําปี 2564 ในวันเสาร์ ที่ 24 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุ มใหญ่
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นั้น
สหกรณ์ฯ ขอเรี ยนเชิญท่านสมาชิก เข้าร่ วมประชุมใหญ่วิสามัญประจําปี 2564 ในวัน
ดังกล่าว เพื่อพิจาณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระประชุม และเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนกรรมการที่
ครบวาระ ด้วยเครื่ องอิเล็กทรอนิกส์ และขอสงวนสิ ทธิสมาชิกสมทบในการเข้าร่ วมประชุมครั้งนี้ เนื่องจาก
“ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ขอ้ 52 สิ ทธิของสมาชิกสมทบเข้าร่ วมประชุมในฐานะผูส้ งั เกตการณ์โดยไม่
นับเป็ นองค์ประชุม และไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็นหรื อออกเสี ยงลงคะแนน ”
ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ ตลอดจนให้การประชุมเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย จึง
ขอให้สมาชิ กนําบัตรข้าราชการ หรื อบัตรประจําตัวประชาชน หรื อหนังสื อที่ทางราชการออกให้ติดตัวมา
ด้วย

ขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจํ าปี 2564
1

คัดกรองโควิด-19

 ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายจากเครื่องตรวจ
 สแกน QR Code ไทยชนะ
 สวมหน้ ากากอนามัยขณะอยู่ในงาน

2

ลงทะเบียน

 เริ่มเวลา 08.30 น.-11.30 น. ลงทะเบียนและรับ
คูปอง 6 ส่วน
 เข้ าคูหาเลือกตั้ง โดยใช้ คูปองส่วนที่ 1-5 ใช้ สทิ ธิ
เลือกตั้งกรรมการ 5 หน่วยงาน และส่วนที่ 6 รับ
ค่าพาหนะ
 เข้ าร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญประจําปี 2564
สถานทีจ่ ดั การประชุมใหญ่ วสิ ามัญประจําปี 2564
ณ ห้ องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ประชุม

มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนีส้ ินของสมาชิก
สืบเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของการติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (covid-19) ยังสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตและสภาวะเศรษฐกิจ
ของครอบครัวสมาชิกสหกรณออมทรัพยตํารวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจนหลักฐานตํารวจ จํากัด
เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนและชวยเหลือสมาชิกทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากสถานการณที่เกิดขึน้
มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 38 ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564
กําหนดมาตรการใหความชวยเหลือสมาชิก กรณีไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(covid-19) โดยมีหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังนี้
1. สมาชิกสามารถขอผอนผันการชําระเงินตนในสัญญาเงินกูประเภทสามัญได จํานวน 2 งวด
ในเดือน พฤษภาคม และ มิถุนายน 2564 โดยยื่นคําขอผอนผันไดระหวางวันที่ 1-30 เมษายน 2564
2. สมาชิกที่ขอผอนผันการชําระเงินตน ตองชําระดอกเบี้ยปกติรายเดือนเต็มจํานวนตามสัญญา
เงินกูนั้น สมาชิกรายใดผิดนัดการสงดอกเบี้ย ใหถือวาสิ้นสุดการผอนผันชําระเงินตน
3. เมื่อสมาชิกไดรับอนุมตั ผิ อนผันการชําระเงินตนแลว หากสมาชิกประสงคจะกูร วมหนี้ หรือ
ขยายงวดการชําระหนีก้ ็ใชสิทธิ์ได และหากสมาชิกรายใดไดรบั อนุมัตใิ หกรู วมหนี้ หรือขยายงวดการชําระหนี้แลว
การขอผอนผันชําระเงินตนดังกลาวใหสิ้นสุดลงตามสัญญากูใ หม
4. ผูขอผอนผันชําระเงินตน จะนําสลิปเงินเดือนคงเหลือไปกูเ งินจากสถาบันการเงินอื่น มิได โดย
เด็ดขาด หากฝาฝนใหถือวาสิ้นสุดการผอนผันชําระเงินตน
ทั้งนี้ ใหสมาชิกที่ประสงคจะขอผอนผันการชําระเงินตน ยื่นแบบฟอรมไดที่สหกรณฯ หรือหรือสง
เอกสารทางไปรษณีย ตามที่อยู สหกรณออมทรัพยตํารวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจนหลักฐานตํารวจ
จํากัด อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 22 กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

ขัน้ ตอนการขอผ่อนผันการส่งเงินต้นชําระหนีเ้ งินกูส้ ามัญ
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอผ่อนผันการส่งเงินต้นชําระหนีเ้ งินกูส้ ามัญ ได้ที่ เว็ปไชต์
www.csfs-police.org>แบบฟอร์มต่างๆ>แบบฟอร์มอื่นๆ>หนังสือขอผ่อนผันการส่งเงินต้น ชําระ
หนีเ้ งินกูส้ ามัญ
2. กรอกแบบฟอร์มผูก้ แู้ ละผูค้ าํ้ ประกันให้ครบถ้วนถูกต้อง ด้วยลายมือตนเอง
3. พิมพ์ลายนิ้วมือ หัวแม่มือด้านขวาของผูก้ แู้ ละผูค้ ํ้าประกัน (การให้ผอ้ ู ื่ นลงลายมื อ
ชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือที่ไม่ใช่ของผูน้ นั้ เป็นความผิดทางอาญา)
4. แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูก้ แู้ ละผูค้ าํ้ ประกัน
5. ส่งเอกสารพร้อมเอกสารประกอบให้เจ้าหน้าที่โดยตรงหรือทางไปรษณีย์
กําหนดยื่นคําขอได้ตงั้ แต่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

