492/2 อาคาร 12 ชั้น 3 กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง สานักงานตารวจแห่ งชาติ ปทุมวันกรุ งเทพ 10330
โทร. 0-2205-2238, 0-2255-3334,0-2205-2238 โทรสาร. 0-2255-3334 ,0-205-2238
เว็บไซด์
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ข่าวประชาสัมพันธ์

ฉบับที่ 8/2563 ประจาเดือน สิงหาคม 2563

แนวนโยบายการทางานของคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสอบสวนกลาง-ตารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตารวจ จากัด
ชุดที่ 38

สวัสดีครับท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสอบสวนกลาง-ตารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตารวจ
จากัด รวมทั้งตารวจท่องเที่ยว
ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้เลือกผมและกรรมการเข้ามาบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจสอบสวนกลาง-ตารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตารวจ จากัด ชุดที่ 38 แม้ว่าในช่วงวาระนี้ จะมีปัญหาทางด้าน
ระบบการเงินอันเนื่องมาจากโควิด – 19 ก็ตาม แต่พวกเราคณะกรรมการทุกท่านก็พยายามช่วยกันสร้างความมั่นคงและ
บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกเท่าที่สหกรณ์จะช่วยเหลือได้
ในแนวทางการดาเนินงานของสหกรณ์ในระยะต่อไปผมในฐานะประธานกรรมการสหกรณ์ฯมีแนวคิดในการ
ดาเนินงานโดยสรุปดังนี้
1. จะพยายามดาเนินการเพื่อป้องกันปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกผู้ค้าประกันวงเงินกู้ให้แก่เพื่อน
สมาชิกและเพื่อความมั่นคง ด้วยการให้ผู้กู้ยืมเงินทาประกันชีวิต โดยวิธีการที่จะมิให้ผู้กู้เงินต้องเดือดร้อนเกินสมควร
2. จะพิจารณาดาเนินการ จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ผู้ค้าประกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ค้าประกันที่
ต้องจ่ายเงินทดแทนผู้กู้เงิน
3. จะพิจารณาปรับปรุงหรือจัดหาสวัสดิการให้แก่สมาชิกและครอบครัวให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
4. จะดาเนินการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก เช่นการจัดโครงการจัดหาอาวุธปืนเพื่อเป็นสวัสดิการ แก่
สมาชิกในราคาถูก
5. จะดาเนินการจัดสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยที่ต่า
6. และอื่นๆที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่มวลสมาชิก
ขอขอบพระคุณ

พล.ต.ท.

ขอเรียนเชิญสมาชิกยื่นเรื่องขอรับทุนสวัสดิการ เพื่อการศึกษาบุตรสมาชิกประจาปี 2563

ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563
เอกสารประกอบคาขอรับทุนฯ ดังนี้
1. สาเนาบัตรข้าราชการสมาชิก (รับรองสาเนา)
2. สาเนาทะเบียนบ้านสมาชิก (รับรองสาเนา)
3. สาเนาทะเบียนบ้านบุตรสมาชิก (รับรองสาเนา)
4. สาเนาสลิปเงินเดือนล่าสุด (รับรองโดยผู้บังคับบัญชาระดับสารวัตรขึ้นไป)
5. สาเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทยสมาชิก (รับรองสาเนา)
6. ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษาประจาปี 2562
(รับรองโดยผู้อานวยการโรงเรียนพร้อมประทับตราโรงเรียน)
7. ใบแสดงผลการศึกษาทั้ง 2 ภาคเรียน ประจาปีการศึกษา 2562
(รับรองโดยทางโรงเรียนพร้อมประทับตราโรงเรียน)

ติดต่อ Line สหกรณ์

1. ผลการเรียนบุตรสมาชิกต้องสอบผ่านทุกรายวิชาในปี การศึกษา พ.ศ. 2562

เกณฑ์การพิจารณา
การมอบทุนสวัสดิการ
เพือ่ การศึกษาบุตรสมาชิก

2. เงินได้รายเดือนของสมาชิกจากน้อยไปมาก
3. จานวนบุตรของสมาชิกที่อยูร่ ะหว่างการศึกษา
4. อายุการเป็ นสมาชิกจากมากไปน้อย
(สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับพิจารณา กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง )

การโอนดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1
สมาชิกโปรดทราบ
ขั้นตอนการกด ATM ธ.กรุงไทย
คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 38 ครั้งที่ 10 เมื่อ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้สมาชิกที่มีความ
ป ร ะ ส ง ค์ ใ ห้ ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ ต า ร ว จ ส อ บ ส ว น ก ล า ง ตารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตารวจ จากัด โอนดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์ (สมุดคู่ฝากเล่มสีส้ม ) และ/หรือ ดอกเบี้ ยเงินฝากออม
ทรัพย์พิเศษ(สมุดคู่ฝากเล่มสี น้าเงิน) เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
1 (สมุดคู่ฝากเล่มสีเขียว ) ได้ ทั้งนี้ เพื่ออานวยความสะดวกให้กับ
สมาชิกในการเบิกถอนเงินผ่านบัตร ATM ธ.กรุงไทย โดยไม่ต้อง
เดินทางมาติดต่อที่สหกรณ์ฯ ปัจจุบันสหกรณ์ฯ ให้อัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากออมทรัพย์ (สมุดคู่ฝากเล่มสีส้ม )ร้อยละ 3.50 ต่อปี คานวณ
ดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง คือ 31 ธันวาคม ของปี และให้อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(สมุดคู่ฝากเล่มสีน้าเงิน) ร้อยละ 3.25 ต่อปี
คานวณดอกเบี้ย ทุก 4 เดือน คือ ในเดือน เมษายน ,สิงหาคม
และ ธันวาคม ของปี
โดยสมาชิกที่มีความประสงค์รับดอกเบี้ยเงินฝากดังกล่าว
สามารถยื่นแบบฟอร์ม “หนังสือคาร้องขอโอนดอกเบี้ยเงินฝากเข้า
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1” พร้อมแนบบัตรข้าราชการหรือบัตร
ประจาตัวประชาชน (รับรองสาเนาถูกต้อง) ได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม
2563 เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.csfs-police.org

(เพื่อถอนเงินจากสมุดคู่ฝากเล่มสีเขียว
สหกรณ์)
1. สอดบัตร“ ป้อนรหัส ATM ”
2. เลือก “ บริการอื่น ๆ ”
3. เลือก “ บริการอื่น ๆ ”
*** บางเครื่องอาจกดครั้งเดียว ***
4. เลือก “ สหกรณ์ออมทรัพย์ ”
5. เลือก “ รับเงินฝาก ”
6. ใส่จานวนเงิน ...
(ตามจานวนในสมุดคู่ฝากออมทรัพย์ (เล่มสีเขียว)
โดยมียอดคงเหลือไว้ไม่น้อยกว่า 100 บาท)
7. กดปุ่ม “ ถูกต้อง ”
8. ตู้ ATM จะแสดง
“ รายการของท่านเสร็จสมบูรณ์แล้ว ”
“ ท่านต้องการบริการอื่นอีกหรือไม่ ”
( กด “ ต้องการ ” ถ้าต้องการถอนเงิน )
9. กดถอนเงินจากบัญชี KTB ตามขั้นตอนของธนาคาร
**ค่าธรรมเนียมในการทารายการครั้งละ 10 บาท
กด “ รับเงินฝาก ” คือ การถอนเงินจากสมุดคู่ฝากเล่มสีเขียว
ของสหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย หลังจากนั้นให้
สมาชิกกดถอนเงินจากบัญชี ธ.กรุงไทย ได้ตามขั้นตอนปกติ

