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ข่าวประชาสัมพันธ์

ฉบับที่ 10/2565 ประจาเดือน ตุลาคม 2565

โครงการ “ เงินกู้สามัญอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ”
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid 19 ) ส่งผลกระทบต่อสมาชิกและบุคคลใน
ครอบครัว ได้รับความเดือดร้อนจนไม่อาจปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพเสริมได้ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสอบสวนกลาง ตารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตารวจ จากัด ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนดังกล่าว จึงจัดให้มี “ โครงการเงินกู้สามัญอัตรา
ดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต” อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม
2565 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2566
สมาชิกที่ประสงค์ขอกู้เงินตามโครงการฯ สามารถตรวจสอบสิทธิ ตามประกาศหลักเกณฑ์เงินกู้สามัญได้ ดังนี้

หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ และ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ประเภท
การกู้เงิน

อายุสมาชิก

กู้ได้

1.เงินกูส้ ามัญ

1 เดือน ไม่ถึง
5 ปี

95 เท่าของเงินได้
รายเดือน

ไม่เกิน
2,000,000
บาท

2.เงินกูส้ ามัญ

5 ปี ขึน้ ไป

95 เท่าของเงินได้
รายเดือน

ไม่เกิน
3,000,000
บาท

3.เงินกูส้ ามัญ
ตามโครงการ

1 เดือน ขึน้ ไป

95 เท่าของ
เงินเดือน

4.เงินกูส้ ามัญ
หุน้ และหรือ
เงินฝาก

1 เดือน ขึน้ ไป

5.เงินกูส้ ามัญ
อัตราดอกเบีย้
พิเศษ
6.เงินกูเ้ พื่อ
เหตุฉกุ เฉิน /
ฉุกเฉินATM

จานวนงวดชาระ
หนี้

อัตรา
ดอกเบี้ย
ร้อยละ

หมายเหตุ

200 งวด

6.40

ได้รบั เงินเฉลีย่ คืน

6.40

ได้รบั เงินเฉลีย่ คืน

200 งวด

ตามสิทธิใน
การกูเ้ งิน ข้อ
1.และ 2

200 งวด

5.50

ไม่มีเงิน
เฉลี่ยคืน

95 % ของทุน
เรือนหุน้ และหรือ
เงินฝาก

ไม่ตอ้ งมี
บุคคลคา้
ประกัน

200 งวด

6.40

ได้รบั เงินเฉลีย่ คืน

เกษี ยณอายุ
ราชการ

ไม่เกิน 90 %
ของทุนเรือนหุน้

ตามสิทธิ

นาเงินปั นผลมาชาระ
หนีใ้ นแต่ละปี จนครบ
จานวนหนี ้ (มิได้เรียก
เก็บหนีร้ ายเดือน

4.15

ไม่มีเงิน
เฉลี่ยคืน

3 เดือน ขึน้ ไป

4 เท่าของเงินได้
รายเดือน

ไม่เกิน
150,000 บาท

36 งวด

6.40

ได้รบั เงินเฉลีย่ คืน

ขอกู้เงิน 1.5 ล้านบาท ขึ้นไป ทาประกันชีวิต เพิ่มความอุ่นใจให้ผู้ค้าประกัน และครอบครัว

สิทธิการฝากเงินและกูเ้ งินสหกรณ์
สิทธิการฝากเงินสหกรณ์ฯ
1. ออมเงินโดยการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อสหกรณ์ฯ ทุกเดือน ได้รับเงินปันผลทุกปี (ปี 2564 ได้รับ 7%)
2. ออมเงินโดยการฝากเงินออมทรัพย์
2.1. ประเภทออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.05 %
2.2. ประเภทออมทรัพย์ (ATM) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.15 % ต่อปี
ผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ที่ได้รับ มากกว่าสถาบันการเงินอื่น (จากัดวงเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและออม
ทรัพย์อื่นรวมกันแล้วไม่เกิน 1 ล้านบาท ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป )

สิทธิการกู้เงินสหกรณ์
สมาชิกที่มีความจาเป็นต้องใช้เงินสามารถขอกู้เงินสหกรณ์ฯ ได้ 3 ประเภท ดังนี้
1. เงินกู้สามัญ อัตราดอกเบี้ย 6.40 %
1.1 เป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 เดือน ขึ้นไป ไม่ถึง 5 ปี มีสิทธิกู้ได้ 95 เท่าของเงินเดือน วงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท
ชาระหนี้หมดภายใน 200 งวด
1.2 เป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป มีสิทธิกู้ได้ 95 เท่าของเงินเดือน วงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ชาระหนี้หมด
ภายใน 200 งวด
1.3 สมาชิกที่กู้เงินเกินกว่าทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่ หากส่วนที่เกินกว่าทุนเรือนหุ้นไม่เกิน 200,000 บาท ให้ใช้บุคคล
ค้าประกัน 1 คน
** กู้เงินเกินกว่า 300,000 บาท ต้องมีหุ้นสะสมและหรือเงินฝากออมทรัพย์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ เว้นแต่กรณีทาประกัน
ชีวิตต้องมีหุ้นสะสมและหรือเงินฝากออมทรัพย์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้ หากสมาชิกมีหุ้นสะสมและหรือเงินฝากไม่ถึงร้อย
ละ 20 หรือร้อยละ 10 ของวงเงินกู้แล้วแต่กรณี สหกรณ์จะหักส่วนต่างเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก โดยสมาชิกสามารถถอน
เงินฝากส่วนที่หักไว้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เมื่อสมาชิกไม่มีหนี้เงินกู้ค้างชาระต่อสหกรณ์หรือสมาชิกมีหุ้นและหรือเงินฝากไม่น้อยกว่ า
ร้อยละ 20 หรือร้อยละ 10 ของวงเงินกู้ เว้นแต่ผู้กู้ที่มีหลักประกันบกพร่อง
** กรณีอายุสมาชิกเกิน 45 ปี ให้ชาระหนี้หมดภายในเกษียณอายุราชการ และมีเงินเดือนเหลือพอให้หัก **
** กู้เงินเกินกว่า 1,000,000 บาท สมาชิกผู้กู้ต้องตรวจสอบเครดิตบูโร แนบมาพร้อมคาขอกู้ทุกครัง้ **
1.4 สมาชิกที่พ้นจากราชการหรืองานประจา มีความจาเป็นจะกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ ที่ไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน
โดยขอชาระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยจากเงินปันผลในแต่ละปี คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู้อาจพิจารณาอนุมัตกิ ารกู้ตามที่ร้องขอ
ภายในวงเงินไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น โดยจานวนงวดที่ชาระหนี้ให้เป็นไปตามจานวนเงินปันผล
ที่ชาระหนี้ในแต่ละปีจนครบจานวนหนี้ที่ต้องชาระ อัตราดอกเบี้ย 4.15 % (ไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน)
1.5 กู้เงินไม่เกินทุนเรือนหุ้นและ/หรือเงินฝาก สมาชิกและสมาชิกสมทบกู้ได้ 95 % ของทุนเรือนหุ้นและ/หรือ
เงินฝากที่สมาชิก มีอยู่ ณ วันที่กู้ ชาระหนี้หมดภายใน 200 งวด โดยสมาชิกที่ขอกู้เงินกับสหกรณ์ต้องมีเงินได้รายเดือนหรือรายได้อนื่ หลัง
หักค่าใช้จ่ายเพียงพอในการชาระหนี้เงินงวดรายเดือน
2. เงินกู้พิเศษ เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 ปี มีสิทธิกู้ได้ในวงเงิน 5,000,000 บาท หรือไม่เกินทุนเรือนหุ้นและ/หรือ
เงินฝากที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ชาระคืนภายใน 240 งวด และไม่มีหนี้สินอื่นกับสหกรณ์ อัตราดอกเบี้ย 4.15 % (ไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน) โดยมี
วัตถุประสงค์กู้เพื่อ การเคหะสงเคราะห์ หรือ เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพหรือ เพื่อการซื้อยานพาหนะหรือ เพื่อสวัสดิการสมาชิกประสบภัย
พิบัติ หรือเพื่อสวัสดิการสมาชิก
3. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินอัตราดอกเบี้ย 6.40 % มี 2 ประเภท คือ
3.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไป เป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป มีสิทธิกู้ได้ 4 เท่าของเงินเดือนวงเงินไม่เกิน
150,000 บาท ชาระหนี้หมดภายใน 36 งวด (3 ปี) โดยมีเงินได้รายเดือนเหลือพอให้หักชาระหนี้ หากประสงค์ขอกู้หักกลบลบหนี้เดิม
สมาชิกต้องชาระหนี้มาแล้วอย่างน้อย 1 งวด (ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนสัญญาใหม่ 100 บาท)
3.2 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) สาหรับสมาชิกที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เล่มสีเขียว
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป มีสิทธิขอกู้ได้ 4 เท่าของเงินเดือน วงเงินไม่เกิน 150,000 บาท ชาระหนี้หมดภายใน 36 งวด ( 3 ปี) โดยมี
เงินได้รายเดือนเหลือพอให้หักชาระหนี้ สหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ยตามที่สมาชิกกดเงินในขณะนั้น และเมื่อมีการชาระเงินแล้ว สมาชิกจะ
สามารถกดเงินนั้นมาใช้ได้อีกเมื่อมีความจาเป็น และเมื่อใกล้ครบกาหนด 3 ปี หนี้คงเหลือยังไม่หมด ให้สมาชิกติดต่อสหกรณ์ฯ เพื่อทา
สัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินฯ ใหม่ เพื่อให้สามารถกดเงินได้อย่างต่อเนื่อง

