สหกรณ์ ออมทรัพย์ ตํารวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสั นติบาล-พิสูจน์ หลักฐานตํารวจ จํากัด

904 หมู่ 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 22 กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ตําบลบ้ านใหม่ อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120 โทร. 0-2504-4925 โทรสาร. 0-2504-4929 Line ID : @zmt9944u
Website: www.csfs-police.org , E-mail: cibscoop@hotmail.com , csfspolice@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5/2564 ประจําเดือน มิถนุ ายน 2564

เนื่องจากปั จจุบนั สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้ม
แพร่กระจายในวงกว้างอย่างต่อเนื่ อง สหกรณ์อ อมทรัพ ย์ตาํ รวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิ สูจ น์
หลัก ฐานตํา รวจ จํา กั ด จึ ง จํา เป็ นต้อ งงดทํา ธุ ร กรรมภายในสหกรณ์ฯ ชั้น 22 กองบัญ ชาการตํา รวจ
สอบสวนกลาง (เมื องทองธานี ) เป็ นการชั่วคราว โดยสมาชิกสามารถติดต่อสหกรณ์ฯ ได้ท่ี ชนั้ 1 อาคาร
จอดรถ ซึ่งอยูด่ า้ นหลังอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (เมืองทองธานี) หรือจัดส่งเอกสารทางไปรษณียม์ ายังสหกรณ์

เตรียมเอกสารใหพรอมกอนจัดสงทางไปรษณีย นะครับ
¡ÒÃ½Ò¡à§Ô¹-¶Í¹à§Ô¹
การฝากเงิน
 สมาชิก 1 ท่าน มีสทิ ธิฝากเงินออมทรัพย์ได้ไม่เกิน
1 ล้านบาท
 ฝากเงิน ได้โดยการโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) สาขาสยามสแควร์ ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์
ตํารวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสจู น์ หลักฐาน
ตํารวจ จํากัด เลขที่ 052-1-04922-9
 แจ้งการโอนเงินให้สหกรณ์ทราบในวันที่โอนเงิน
 นําสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเล่มสีนาํ้ เงินมา
ปรับดอกเบีย้ ได้ในเดือน มกราคม , พฤษภาคม และกันยายน
ของปี
 นําสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เล่มสีสม้ และ สีเขียว มาปรับ
ดอกเบีย้ ได้ในเดือน มกราคม ของปี

การถอนเงิน








ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบถอนเงิน บัญชีออมทรัพย์
จากเว็บไซต์สหกรณ์
กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
o ชื่อบัญชี
o เลขที่บญ
ั ชี (ของสหกรณ์)
o จํานวนเงิน
o ลายมือชื่อผูร้ บั เงิน
o ลายมือชื่อผูม้ ีอาํ นาจถอนเงิน
ลายมือชื่อต้องตรงตามที่เคยให้ไว้กบั สหกรณ์ฯ
หลักฐานประกอบการถอนเงิน
o สําเนาบัตรข้าราชการหรือสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน รับรองสําเนาถูกต้อง
o สําเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของท่าน รับรอง
สําเนาถูกต้อง
o สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ทา่ นประสงค์ถอน
เงิน
จัดส่งเอกสารการถอนเงินและหลักฐานประกอบ ทาง
ไปรษณียม์ ายังสหกรณ์ฯ
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การกู้เงินสามัญโดยใช้ทุนเรือนหุ้นและหรือเงินฝากคํา้ ประกัน
การยืน่ เรื่องขอกู้เงิน

หลักเกณฑ์การกู้เงิน









มีอายุสมาชิก 1 เดือนขึน้ ไป
มีทนุ เรือนหุน้ และหรือเงินฝากเกินกว่าหนีท้ ี่มีอยู่ หรือ
ไม่มีหนีส้ หกรณ์
มีสทิ ธิขอกูไ้ ด้ ร้อยละ 95 ของทุนเรือนหุน้ และหรือเงิน
ฝากที่มีอยู่
ชําระภายใน 180 งวด



ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอกูเ้ งินบนเว็บไซต์สหกรณ์ฯ
กรอกข้อมูลให้ถกู ต้องครบถ้วน
หลักฐานประกอบการกูเ้ งินฯ
o สําเนาบัตรข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน , สําเนาเงินเดือนล่าสุด สารวัตรการเงินรับรอง
, สําเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของผูก้ ู้
จัดส่งเอกสารการกูเ้ งินฯและหลักฐานประกอบ ทาง
ไปรษณียม์ ายังสหกรณ์ฯ

การกู้เงินเพือ่ เหตุฉุกเฉินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์(ATM) และกู้เงินเพือ่ เหตุฉุกเฉินทั่วไป
หลักเกณฑ์การกู้เงินเพือ่ เหตุฉุกเฉินฯ





การยืน่ เรื่องขอกู้เงิน




มีอายุสมาชิก 3 เดือนขึน้ ไป
มีสทิ ธิขอกูไ้ ด้ 20 เท่าของทุนเรือนหุน้ ที่มีอยูแ่ ต่
วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท
ชําระภายใน 36 งวด (3 ปี )
ไม่ตอ้ งใช้หลักประกัน



ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอกูเ้ งินจากเว็บไซต์สหกรณ์ฯ
กรอกข้อมูลให้ถกู ต้องครบถ้วน
หลักฐานประกอบการกูเ้ งินฯ
o สําเนาบัตรข้าราชการ , สําเนาเงินเดือนล่าสุด สารวัตร
การเงินรับรอง, สําเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของผูก้ ู้ ,
สําเนาบัตรผูบ้ งั คับบัญชาระดับสารวัตรขึน้ ไป
จัดส่งเอกสารการกูเ้ งินฯและหลักฐานประกอบ ทาง
ไปรษณียม์ ายังสหกรณ์ฯ

การกู้เงินสามัญ
หลักเกณฑ์การกูเ้ งินสามัญ






มีอายุสมาชิก 1 เดือน ถึง 5 ปี มีสทิ ธิขอกูไ้ ด้ 80 ของ
เงินเดือนวงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
มีอายุสมาชิก 5 ปี ขึน้ ไป มีสทิ ธิขอกูไ้ ด้ 80 เท่าของ
เงินเดือน วงเงินไมเกิน 2.5 ล้านบาท
ชําระภายใน 180 งวด
ใช้บคุ ลคลคํา้ ประกัน 2 คน (1 คน มีสทิ ธิคาํ้ ประกัน
ได้ 2 คน)
กูเ้ งินเกินกว่าทุนเรือนหุน้ ไม่เกิน 1 แสนบาท ใช้
บุคคลคํา้ ประกัน 1 คน

การยืน่ เรื่ องขอกูเ้ งินสามัญ







ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอกูเ้ งินจากเว็บไซต์สหกรณ์ฯ
กรอกข้อมูลให้ถกู ต้องครบถ้วน
หลักฐานประกอบการกูเ้ งินฯ
o สําเนาบัตรข้าราชการ ผูก้ -ู้ ผูค้ าํ้ ประกัน และคูส่ มรส
(ถ้ามี) , สําเนาทะเบียนบ้านผูก้ -ู้ ผูค้ าํ้ ประกัน และคูส่ มรส
(ถ้ามี) ,สําเนาทะเบียนสมรสผูก้ -ู้ ผูค้ าํ้ ประกัน (ถ้ามี) ,
สําเนาเงินเดือนล่าสุดสารวัตรการเงินรับรอง, สําเนาหน้า
บัญชีธนาคารกรุงไทยของผูก้ ,ู้ สําเนาบัตรผูบ้ งั คับบัญชา
ระดับสารวัตรขึน้ ไป
การพิมพ์ลายนิว้ มือผูก้ -ู้ ผูค้ าํ้ ประกัน ให้พิมพ์ตอ่ หน้า
ผูบ้ งั คับบัญชาระดับสารวัตริขนึ ้ ไป พร้อมถ่ายรูป
ขณะลงนามตามตัวอย่างบนเว็บไซต์สหกรณ์
จัดส่งเอกสารการกูเ้ งินฯและหลักฐานประกอบ ทาง
ไปรษณียม์ ายังสหกรณ์ฯ

