สหกรณ์ ออมทรัพย์ ตํารวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสั นติบาล-พิสูจน์ หลักฐานตํารวจ จํากัด

904 หมู่ 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้ น 22 กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ตําบลบ้ านใหม่ อําเภอปากเกร็ ด
จังหวัด นนทบุรี 11120 โทร. 0-2504-4925, 0-2504-4929 โทรสาร. 0-2504-4929
Website: www.csfs-police.org , E-mail: cibscoop@hotmail.com , csfspolice@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฉบับที่ 4/2564 ประจําเดือน พฤษภาคม 2564

เรียน สมาชิกโปรดทราบ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรื อ COVID-19 อันเป็ น
โรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ที่พบจํานวนผูป้ ่ วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะ
จังหวัดนนทบุรี ซึ่ งมีความเสี่ ยงสู งที่จะมีการแพร่ ระบาดของโรค
เพื่อป้ องกันมิให้เกิดการแพร่ กระจายของเชื้อโรคดังกล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสอบสวน
กลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด จึงงดการทําธุ รกรรมภายในสหกรณ์ฯ โดยให้จดั ส่ ง
เอกสารทางไปรษณี ยแ์ ทน ทั้งนี้ต้งั แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็ นต้นไป
แนวทางการดําเนินการในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีดงั นี้
1. การกู้เงินประเภทต่ างๆ เช่น การกูเ้ งินสามัญ การกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิน การกูเ้ งินสามัญโดย
ใช้ทุนเรื อนหุ น้ และหรื อเงินฝากคํ้าประกัน และการกูเ้ งินพิเศษ
1.1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ มคําขอกูท้ างเว็บไซต์สหกรณ์ฯ
1.2 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ มให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยไม่ตอ้ งระบุวนั เดือนปี
หากไม่ทราบข้อมูลแน่ชดั กรุ ณาสอบถามเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
1.3 กรณี กเู้ งินสามัญ สมาชิกผูก้ แู้ ละสมาชิกผูค้ ้ าํ ประกัน ถ่ายรู ปการพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือ
ด้านขวา ต่อหน้าผูบ้ งั คับบัญชาระดับสารวัตรขึ้นไป จํานวน 2 รู ป ลงในกระดาษ A4 พร้อมแนบสําเนาบัตร
ผูบ้ งั คับบัญชา

ข้าพเจ้า พ.ต.ท. หญิง ...........................ตําแหน่ง...............................ขอรับรองว่า ร.ต.ต.หญิง............................................
สมาชิกสหกรณ์ฯ เลขที่......................ได้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือด้านขวา ในวันที่.....................................ต่อหน้าข้าพเจ้า จริ ง
ลงเชื่ อ...............................................
(...............................................)
ตําแหน่ง.................................................

2. การถอนเงินฝากหรื อถอนดอกเบีย้ เงินฝาก
2.1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ มใบถอนเงินทางเว็บไซต์สหกรณ์ฯ
2.2 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ มให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยไม่ตอ้ งระบุวนั เดือนปี
พร้อมเซ็นชื่อในช่อง ผูร้ ับเงินและผูม้ ีอาํ นาจถอนเงิน ให้เหมือนกับที่ให้ตวั อย่างไว้ หากไม่ทราบข้อมูล
แน่ชดั กรุ ณาสอบถามเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
2.3 แนบสําเนาบัตรข้าราชการหรื อสําเนาบัตรประชาชน , สําเนาหน้าบัญชีธนาคาร
กรุ งไทย จํากัด (มหาชน) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และแนบสมุดบัญชีสหกรณ์ฯ ที่ประสงค์ถอนเงิน
3. การฝากเงินออมทรัพย์ หรื อการชํ าระหนี้
การฝากเงิ น ออมทรั พ ย์ห รื อการชํา ระหนี้ สํา หรั บ การฝากเงิ นออมทรั พ ย์ สามารถ
ฝากเพิ่มได้ในกรณี ที่มีเงิ นในบัญชี เงิ นฝากออมทรัพย์สหกรณ์ฯ รวมกันวงเงินไม่ถึง 1,000,000 บาท โดย
ท่า นสามารถฝากเงิ นหรื อ ชํา ระหนี้ เงิ นกู้ส หกรณ์ ฯ โดยการโอนเงิ นผ่า นบัญ ชี ธ นาคารกรุ ง ไทย จํา กัด
(มหาชน) เลขที่บญั ชี 052-1-04922-9 ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาลพิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด แล้วแจ้งการโอนเงินให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ทราบ ภายในวันที่ท่านโอนเงิน
4. การทําธุรกรรมด้ านอื่นๆ อาทิเช่น การสมัครสมาชิ กใหม่ การขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ ้น
การขอลาออก และการขอรับสวัสดิการต่างๆ
4.1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ มได้ทางเว็บไซต์สหกรณ์ฯ
4.2 กรอกแบบฟอร์ ม พร้ อ มแนบเอกสารหลัก ฐานประกอบให้ ค รบถ้ว นถู ก ต้อ ง
หากไม่ทราบข้อมูลแน่ชดั กรุ ณาสอบถามเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
โดยวิธี ดังนี้

เพื่ อความสะดวกและรวดเร็ ว สมาชิ ก ทุ ก ท่ า นสามารถติ ดต่ อสหกรณ์ ฯ ผ่า นทางไลน์

1. Line ID : @zmt9944u
2. สแกน QR Code ในใบรับเงินของท่าน หรื อ
3. สแกน QR Code ในเว็บไซต์สหกรณ์ฯ www.csfs-police.org หรื อ

อย่าหย ุด 5 มาตรการหลัก
ป้องกันโควิด-19
อย่าให้แออัด

ล้างมือบ่อยๆ
สวมหน้ากาก

ทําความสะอาด

เว้นระยะห่างกัน 2 เมตร

