ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากัด
เรื่อง การบริการสมาชิกสหกรณ์ในเดือนพฤษภาคม 2563
................................................................................
ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้มีประกาศขยายเวลาการปิดทีท่ าการสถาบันเป็น
การชั่วคราว (ฉบับที่ 2) เพื่อป้องกันไม่ให้การระบาดขยายไปในวงกว้างและลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 นั้น
สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากัด โดยคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากัด ชุดที่ 47 ในการประชุมวาระพิเศษครั้งที่ 3 เมื่อ
วันที่ 30 เมษายน 2563 ได้ตระหนักถึงปัญหาของสมาชิกในการมาใช้บริการเป็นอย่างมาก และเพื่อบรรเทา
ปัญหาดังกล่าว จึงมีมติให้บริการสมาชิกสหกรณ์ในเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้
1. การเปิดทาการ สัปดาห์ละ 3 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00 – 14.00 น. ดังนี้
 สัปดาห์ที่ 2 – วันอังคารที่ 5 , วันพฤหัสบดีที่ 7 และวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563
 สัปดาห์ที่ 3 – วันอังคารที่ 12 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563
 สัปดาห์ที่ 4 – วันอังคารที่ 19 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563
 สัปดาห์ที่ 5 – วันอังคารที่ 26 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563
2. การถอนเงินฝาก ขั้นตอนการให้บริการ
 กรณีบุคลากรที่เข้าสถาบันได้ สามารถใช้บริการได้ตามปกติ ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตาม
มาตรการและแนวทางการควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ของทางราชการอย่างเคร่งครัด
 กรณีบุคลากรที่ไม่สามารถเข้าสถาบันได้ ให้ท่านแจ้งความประสงค์ในการถอนเงิน
ผ่ า นสื่ อออนไลน์ ข องสหกรณ์ ระบุ ธนาคาร เลขที่บั ญ ชี และชื่ อบั ญ ชี ข องท่าน
เท่านั้น เพื่อสหกรณ์สามารถดาเนินการโอนเงินให้ท่านได้ ทั้งนี้ สหกรณ์จะโอนให้
เพียง 1 ธนาคาร และดาเนินการหลังจากปิดทาการของแต่ละวัน สาหรับจานวน
เงินที่ต้องการถอนและให้สหกรณ์โอนมีเงื่อนไขดังนี้
1) ธนาคารกรุงเทพ สาขาในกรุงเทพมหานคร ไม่จากัดจานวนเงิน
2) ธนาคารกรุ ง เทพ สาขาต่ า งจัง หวั ด และต่ า งธนาคาร จ านวนเงิ นไม่ เ กิ น
100,000 บาท เนื่องจากสหกรณ์โอนเงิ นให้ ท่านที่ธนาคารกรุงเทพ สาขา
สถาบั นบั ณฑิต พัฒ นบริ ห ารศาสตร์ ซึ่ ง มี ค่ า ธรรมเนี ย มการโอนเงิ น โดย
สหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
3. การบริการเงินกู้ สหกรณ์ให้บริการสมาชิกตามวันเวลาทาการ ทั้งนี้ การใช้บริการด้าน
เงินกู้สมาชิกต้องมาทาธุรกรรมด้วยตัวท่านเอง ดังนี้
 เงินกู้ฉุกเฉิน
o ผู้ที่มีหนี้เงินกู้ฉุกเฉินเดิม ให้บริการในวันอังคารที่ 5 และวันพฤหัสบดีที่ 7
พฤษภาคม 2563 จานวน 2 วันเท่านั้น
o ผู้ทไี่ ม่มีหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ให้บริการตามวันและเวลาทาการ
 เงินกู้สามัญ
o ผู้ที่ยื่นคาขอกู้ไว้แล้ว สหกรณ์จะดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของการรับเงิน
ให้กับสมาชิกในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
o ผู้ที่มีความประสงค์จะยื่นคาขอกู้ใหม่ สามารถยื่นคาขอกู้ได้ตั้งแต่วันเปิดทา
การจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เพื่อสหกรณ์จะได้ดาเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ของการรับเงินให้กับสมาชิกในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
 เงินกู้พิเศษ ให้บริการตามวันและเวลาทาการ

-24. การฝากเงิน ชาระทุนเรือนหุ้น และหนี้เงินกู้
สมาชิกที่ต้องการฝากเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ หรือสมาชิกที่ชาระทุนเรือนหุ้น หนี้เงินกู้ด้วย
ตนเอง สามารถโอนเงิ นผ่ า นบั ญชี เงิ นฝากธนาคารต่า งๆ ชื่ อบั ญ ชี ส หกรณ์ เมื่ อสหกรณ์ เ ปิ ด ทาการแล้ วจะ
ดาเนินการฝากหรือออกใบเสร็จรับเงินให้ กรณีเป็นการชาระหนี้เงินกู้จะคิดดอกเบี้ยถึงวันที่ท่านโอนเงินเข้า
สหกรณ์ (ยึ ด วันที่โอนเป็นหลั ก ) ทั้ง นี้ ให้ แ นบหลักฐานสลิ ปโอนเงินฝากพร้ อมแจ้งชื่อและเลขที่สมาชิ กผ่าน
ช่องทางออน์ไลน์ของสหกรณ์
5. ช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์

6. ช่องทางการติดต่อสหกรณ์
 Inbox ของ Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบัณบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากัด
 Application Line id : @coopnida
 E-mail ของสหกรณ์ : nidacoop@gmail.com
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร. ประพนธ์ สหพัฒนา)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ จากัด

