สหกรณ์ ออมทรัพย์ ตํารวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสั นติบาล-พิสูจน์ หลักฐานตํารวจ จํากัด
492/2 อาคาร 12 ชั้น 3 กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง สํ านักงานตํารวจแห่ งชาติ ปทุมวันกรุงเทพ 10330
โทร. 0-2205-2238, 0-2255-3334,0-2205-2238 โทรสาร. 0-2255-3334 ,0-205-2238

เว็บไซด์

www.csfs-police.org , cibscoop@hotmail.com , csfspolice@gmail.com

ขาวประชาสัมพันธ

ฉบับที่ 9/2563 ประจําเดือน กันยายน 2563

โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิก
ด้วยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ตํารวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐาน
ตํารวจ จํากัด ชุดที่ 38 เล็งเห็นประโยชน์ของโครงการ
สินเชื่อ เพื่อ ช่ วยเหลือ สมาชิก กรณีสมาชิกขอกู้เงิน กู้
สามัญมาแล้ว 3 งวด สามารถยื่นเรื่องกู้หกั กลบลบหนี้
เดิมได้ ทัง้ นี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิก
ตามความจําเป็ นเร่งด่วน ได้กู้เงินอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํา
กว่า สถาบัน การเงิน อื่น จึง ให้ม ีก ารขยายระยะเวลา
โครงการออกไป ตัง้ แต่ ว นั ที่ 1 กันยายน 2563 ถึ ง
วันที่ 31 มกราคม 2564
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สหกรณ์ฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกทีเ่ ข้าโครงการเกษียณอายุ
ราชการก่ อ นกํา หนดและสมาชิก ที่จะครบเกษีย ณอายุร าชการ
ประจําปี 2563 กรุณาแจ้งความประสงค์ภายใน 30 กันยายน
2563 เพื่ อ สมัค รใจเป็ นสมาชิ ก สหกรณ์ ฯ ต่ อ เนื่ อ ง และรั บ
สวัส ดิก ารต่ า งๆ ที่ส หกรณ์ ฯ มอบให้แ ก่ ส มาชิก โดยสมาชิก ที่
เกษียณอายุราชการและมีอายุสมาชิก 10 ปี ขึ้นไปจะได้รบั เงิน
สวัสดิการปี ละ 2,000 บาท

นอกจากนี้ สหกรณ์ฯ ยังมีสวัสดิการด้านอื่นมอบให้สมาชิก ดังนี้

สวัสดิการมอบให้กับสมาชิก

ได้รับเงินสวัสดิการ

1. วันเกิดสมาชิก

มอบทุนเรือนหุน้ ให้สมาชิก จํานวน 10 หุน้ ทุกปี

2. สมาชิกสมรสครัง้ แรก

มอบเงินให้ จํานวน 1,000 บาท

3. รับขวัญสมาชิกมีบตุ รคนแรก

มอบเงินให้ จํานวน 1,000 บาท

4. สมาชิกรับปริญญา (ตรี, โท, เอก)

มอบเงินให้ จํานวน 500 บาท

5. สมาชิกอุปสมบท

มอบเงินให้ จํานวน 1,000 บาท

6. สมาชิกประกอบพิธีฮจั ญ์

มอบเงินให้ จํานวน 1,000 บาท

7. สมาชิกเกษียณอายุราชการและเป็ นสมาชิกต่อเนื่อง10 ปี ขึน้ ไป

มอบเงินให้ จํานวน 2,000 บาท (ในเดือน เมษายน ของทุกปี )

8. สมาชิกในครอบครัวเสียชีวติ บิดามารดา คูส่ มรส บุตรอายุไม่ถงึ 20 ปี

มอบเงินให้ จํานวน 3,000 บาท

9. มอบทุนการศึกษาให้บตุ รสมาชิก

มอบเงินให้บตุ รสมาชิกเป็ นประจําทุกปี

10. สมาชิกประสบภัยพิบตั ธิ รรมชาติ

มอบเงินช่วยเหลือตามระเบียบสหกรณ์ฯ

กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม ทายาทจะได้รับเงินสวัสดิการ ดังนี้
อายุสมาชิก

มอบเงินให้ทายาท

ไม่ถงึ 1 ปี

40,000 บาท

อายุสมาชิก

มอบเงินให้ทายาท

1 ปี ขึน้ ไป แต่ไม่ถงึ 5 ปี

80,000 บาท

5 ปี ขึน้ ไป แต่ไม่ถงึ 10 ปี

120,000 บาท

10 ปี ขึน้ ไป แต่ไม่ถงึ 15 ปี

200,000 บาท

15 ปี ขึน้ ไป แต่ไม่ถงึ 20 ปี

220,000 บาท

20 ปี ขึน้ ไป แต่ไม่ถงึ 25 ปี

300,000 บาท

25 ปี ขึน้ ไป แต่ไม่ถงึ 30 ปี

320,000 บาท

30 ปี ขึน้ ไป

400,000 บาท

กรณีสมาชิกเสียชีวติ ด้วยอุบัติเหตุจะได้รับเงินเพิม่ อีก 50,000 บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด
จัดสินเชื่อเพื่อโครงการจัดหาอาวุธปน เพื่อเปนสวัสดิการใหกับสมาชิก
ระยะเวลาของโครงการ ตั้งแต 1 กันยายน 2563 เปนตนไป จนกวาจะครบจํานวนที่โครงการกําหนด

สอบถามขอมูลการจองอาวุธปน : ตํารวจสันติบาล 3 โทรศัพท 02-205-1351
สอบถามขอมูลการใหสินเชื่อ : สหกรณฯ โทรศัพท 02-205-2238,02-255-3334

การสั ่งจองอาวุธปื น
คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สั่งจอง
1. เปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 3 เดือน 2. ไมเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอนื่ 3. สงชําระคาหุนและหนี้เปนปกติ
4. ไมเคยซื้ออาวุธปนจากโครงการสวัสดิการ “สินเชื่อเพื่อซื้ออาวุธปนประจํากาย”
ขั้นตอนการสั่งซื้อ/สั่งจองอาวุธปน : สั่งจองผานเว็บไซต https://bit.ly/2UOQgfy หรือ Scan QR Code โดยสั่งจอง ผาน
มือถือ หรือ รับใบสั่งจองไดที่ สหกรณฯ พรอมแนบเอกสารประกอบ สําเนาบัตรขาราชการ + สําเนาทะเบียนบาน
เตรียมเอกสารขอสินเชื่อเพื่อซื้ออาวุธปน : ใบจอง + ใบอนุญาตใหซื้ออาวุธปน (ป.3) + สําเนาบัตรขาราชการ + สําเนาทะเบียนบาน
+ สลิปเงินเดือนลาสุด (สารวัตรการเงินรับรองสําเนาถูกตอง)
หมายเหตุ :
1. อัตราดอกเบี้ย 4.50 ตอป ไมมีเฉลี่ยคืน โดยมีเงื่อนไขหากผิดนัดการชําระหนี้ หรือมีหนี้คางชําระงวดสัญญาเงินกูอื่น
ใดใหคิดอัตราดอกเบี้ยตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูสามัญ
2. ใบอนุญาตใหซื้ออาวุธปน (แบบ ป.3) ใหระบุวาสั่งซื้ออาวุธปนจาก “สวัสดิการกรมการปกครอง”

