สหกรณ์ ออมทรัพย์ ตำรวจสอบสวนกลำง-ตำรวจสั นติบำล-พิสูจน์ หลักฐำนตำรวจ จำกัด
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ข่าวประชาสัมพันธ์

ฉบับที่ 8/2565 ประจาเดือน สิงหาคม 2565

ที่ทำกำร สหกรณ์ ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลำงตำรวจสันติ บำล-พิ สจู น์ หลักฐำนตำรวจ จำกัด

ที่ตั้งเลขที่ 1108 อาคาร 5 ชั้น 2
กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 083-083-1732 , 094-894-2227
094-848-6459
ID Line @zmt9944u

สหกรณ์ฯ อยูท่ ี่น้ ีนะคะ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภท

อัตราดอกเบีย้

เงินฝากออมทรัพย์ (เล่มสีสม้ )

3.15

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เล่มสีนา้ เงิน)

3.05

เงินฝากออมทรัพย์1 (เล่มสีเขียว)

1.15

ท่านสามารถเดินทางมาติดต่อสหกรณ์ฯ ได้โดย
รถไฟฟ้ า BTS สถานี เซ็ลทรัลลาดพร้าว ออกทางประตู 4
เอกสารประกอบการกู้เงินกู้สามัญ

1. สาเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของ ผู้กู้
2. สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ ผู้กู้–ผู้ค้าประกัน และ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท

คู่สมรส (ถ้ามี)
อัตรา
ดอกเบีย้

หมายเหตุ

3. สาเนาทะเบียนบ้านของ ผู้กู้–ผู้ค้าประกัน และ
คู่สมรส (ถ้ามี)

เงินกูส้ ามัญ

6.40

4. สาเนาทะเบียนสมรส ผู้กู้–ผู้ค้าประกัน ( ถ้ามี)

เงินกูท้ นุ เรือนหุน้ และหรือเงินฝาก

6.40

เงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉิน /ATM

6.40

5. สาเนาสลิปเงินเดือนของ ผู้ก–ู้ ผู้ค้าประกัน (ระดับ
สารวัตรขึ้นไปรับรองสาเนา)

เงินกูส้ ามัญตามโครงการฯ

5.50

ไม่ได้รบั เงินเฉลีย่ คืน

เงินกูพ้ ิเศษ

4.15

ไม่ได้รบั เงินเฉลีย่ คืน

6. สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการผู้บังคับบัญชาระดับ
สารวัตรขึ้นไปของ ผู้กู้

สิทธิการกูเ้ งินสหกรณ์
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 ชาระ
หนี้หมดภายใน 200 งวด
1.3 สมาชิกที่กู้เงินเกินกว่าทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่ หากส่วนที่เกินกว่าทุนเรือนหุ้นไม่เกิน 200,000 บาท ให้ใช้
บุคคลค้าประกัน 1 คน
** กู้เงินเกินกว่า 300,000 บาท ต้องมีหุ้นสะสมและหรือเงินฝากออมทรัพย์รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ เว้นแต่กรณี
ทาประกันชีวิตต้องมีหุ้นสะสมและหรือเงินฝากออมทรัพย์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้ หากสมาชิกมีหุ้นสะสมและ
หรือเงินฝากไม่ถึงร้อยละ 20 หรือร้อยละ 10 ของวงเงินกู้แล้วแต่กรณี สหกรณ์จะหักส่วนต่างเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ
สมาชิก โดยสมาชิกสามารถถอนเงินฝากส่วนที่หักไว้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เมื่อสมาชิกไม่มีหนี้เงินกู้ค้างชาระต่อสหกรณ์หรือ
สมาชิกมีหุ้นและหรือเงินฝากไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 หรือร้อยละ 10 ของวงเงินกู้ เว้นแต่ผู้กู้ที่มีหลักประกันบกพร่อง
** กรณีอายุสมาชิกเกิน 45 ปี ให้ชาระหนี้หมดภายในเกษียณอายุราชการ และมีเงินเดือนเหลือพอให้หัก **
** กู้เงินเกินกว่า 1,000,000 บาท สมาชิกผู้กู้ต้องตรวจสอบเครดิตบูโร แนบมาพร้อมคาขอกู้ทุกครั้ง **
1.4 สมาชิกที่พ้นจากราชการหรืองานประจา มีความจาเป็นจะกู้เงินในอัตราดอกเบีย้ เงินกูพ้ ิเศษ ที่ไม่ได้รับเงิน
เฉลี่ยคืน โดยขอชาระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยจากเงินปันผลในแต่ละปี คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู้อาจพิจารณาอนุมัติ
การกู้ตามที่ร้องขอภายในวงเงินไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น โดยจานวนงวดที่ชาระหนีใ้ ห้เป็นไปตามจานวนเงินปันผล
ที่ชาระหนี้ในแต่ละปีจนครบจานวนหนีท้ ี่ต้องชาระ
1.5 กู้เงินไม่เกินทุนเรือนหุ้นและ/หรือเงินฝาก สมาชิกและสมาชิกสมทบกู้ได้ 95 % ของทุนเรือนหุ้นและ/
หรือเงินฝากที่สมาชิก มีอยู่ ณ วันที่กู้ ชาระหนี้หมดภายใน 200 งวด โดยสมาชิกที่ขอกู้เงินกับสหกรณ์ต้องมีเงินได้รายเดือนหรือ
รายได้อื่นหลังหักค่าใช้จ่ายเพียงพอในการชาระหนี้เงินงวดรายเดือน
2. เงินกู้พิเศษ เป็นสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี มีสิทธิกู้ได้ในวงเงิน 5,000,000 บาท หรือไม่เกินทุนเรือนหุ้นและ/
หรือเงินฝากที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ชาระคืนภายใน 240 งวด และไม่มีหนี้สินอื่นกับสหกรณ์ อัตราดอกเบี้ย 4.15 % (ไม่ได้รับเงิน
เฉลี่ยคืน) โดยมีวัตถุประสงค์กู้เพื่อ การเคหะสงเคราะห์ หรือ เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพหรือ เพื่อการซื้อยานพาหนะหรือ เพื่อ
สวัสดิการสมาชิกประสบภัยพิบัติ
3. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินอัตราดอกเบีย้ 6.40 % มี 2 ประเภท คือ
3.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไป เป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป มีสิทธิกู้ได้ 4 เท่าของเงินเดือนวงเงินไม่
เกิน 150,000 บาท ชาระหนี้หมดภายใน 36 งวด (3 ปี) โดยมีเงินได้รายเดือนเหลือพอให้หักชาระหนี้ หากประสงค์ขอกู้หักกลบ
ลบหนี้เดิม 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) โดยมีเงินได้รายเดือนเหลือพอให้หักชาระหนี้ สหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ยตามที่สมาชิกกดเงินในขณะนั้น และเมื่อมีการ
ช าระเงินแล้ว สมาชิกจะสามารถกดเงินนั้นมาใช้ได้อีกเมื่อมีความจ าเป็น และเมื่อใกล้ครบกาหนด 3 ปี หนี้คงเหลือยังไม่หมด
ให้สมาชิกติดต่อสหกรณ์ฯ เพื่อทาสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินฯ ใหม่ เพื่อให้สามารถกดเงินได้อย่างต่อเนื่อง
** การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินทั้ง 2 แบบ มีวิธีการคานวณดอกเบี้ยเงินกู้เช่นเดียวกัน **
** ยื่นเรื่องขอกู้ภายใน 11.00 น. รับเงินกู้ในวันเดียวกัน **

