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 6 ประจําเดือน สิงหาคม 2564

มอบเงินสวัสดิการเป็นท ุนเพื่อการศึกษาบ ุตรสมาชิก
ประจําปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด
เรี ยนเชิญสมาชิกที่มีอายุสมาชิกตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป ยืน่ เรื่ องขอรับสวัสดิการเป็ นทุนเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก
ประจําปี 2564 ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2564 - 15 กันยายน 2564 โดยกําหนดจํานวนเงินทุนและวิธี
ปฏิบตั ิในการขอทุน ดังนี้
1. ระดับประถมศึกษา ทุนละ 2,500 บาท
2. ระดับมัธยมศึกษาและ ปวช. ทุนละ 3,500 บาท
3. ระดับ ปวส. ทุนละ 4,000 บาท
4. ระดับอุดมศึกษา ทุนละ 4,500 บาท
เกณฑ์การพิจารณา

คุณสมบัตผิ ู้ขอรับทุน

เอกสารประกอบการขอรับทุน

 ผลการเรี ยนบุตรสมาชิกต้อง
สอบผ่านทุกรายวิชาในปี
การศึกษา พ.ศ.2563

 ผูข้ อรับทุนมีอายุการเป็ นสมาชิก
1 ปี ขึ้นไป

1. คําขอรับทุนสวัสดิการเป็ นทุนเพื่อการศึกษา
บุตรสมาชิก ตามแบบที่สหกรณ์กาํ หนด

 เงินได้รายเดือนของสมาชิก
จากน้อย ไปหามาก

 บุตรสมาชิกเป็ นผูอ้ ยูร่ ะหว่าง
ศึกษา ในระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา

2. สําเนาบัตรข้าราชการของสมาชิก
3. สําเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกและบุตร
สมาชิก

 จํานวนบุตรของสมาชิก
อยูร่ ะหว่างการศึกษา

 มอบให้ครอบครัวละ 1 ทุน

4. สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุ งไทย
ของสมาชิก

 อายุการเป็ นสมาชิกจากมาก
ไปหาน้อย

 ผูข้ อรับทุนยืน่ เรื่ องขอรับทุนตาม
แบบที่สหกรณ์ฯ กําหนด พร้อม
แนบเอกสารประกอบให้ถูกต้อง
ครบถ้วนก่อนนําส่ งทางไปรษณีย์

5. สําเนา สลิปเงินเดือนล่าสุด (รับรอง
โดยผูบ้ งั คับบัญชาระดับสารวัตรขึ้นไป)

 ผูข้ อรับทุนต้องไม่มีประวัติผิดนัด
ชําระหนี้ โดยไม่มีเหตุอนั ควร

5. หนังสื อรับรองความประพฤติจาก
สถานศึกษาที่บุตรสมาชิกศึกษาในปี
การศึกษา 2563 ÃÑºÃÍ§â´Â¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ
âÃ§àÃÕÂ¹¾ÃŒÍÁ»ÃÐ·ÑºµÃÒâÃ§àÃÕÂ¹)

เตรียมเอกสาร
ครบถ้วนถูกต้องแล้ว
จัดส่งทางไปรษณีย ์
ได้เลยนะครับ!
หมดเขต 15 ก.ย.64

6. สําเนารายงานประจําตัวนักเรี ยน
หรื อใบ รบ. ประจําปี การศึกษา
2563 ( 2 ภาคเรี ยน) รับรองโดยทางโรงเรี ยน
พร้อมประทับตราโรงเรี ยน

*** สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับพิจารณา กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง ***

ขยายมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้ ของสมาชิก

เนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ยังคงลุ กลามไป
ทัว่ โลก และประเทศไทยอย่า งต่อเนื่ อง ส่ ง ผลกระทบอย่า งรุ นแรง ต่อสภาวะเศรษฐกิ จสัง คมและต่อการ
ดํารงชีวติ ของครัวเรื อนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐาน
ตํารวจ จํากัด คณะกรรมการดําเนิ นการชุ ดที่ 38 จึงมีมติ ที่ประชุ มครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 30 มิ ถุนายน 2564
ให้ขยายมาตรการให้ความช่วยเหลื อด้านหนี้ สินแก่สมาชิ กสหกรณ์ กรณี ได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาด
ของเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โดยสมาชิ กสามารถยื่นคําขอผ่อนผันการชําระเงินต้นในสัญญาเงินกู้
ประเภทสามัญ ได้ไม่เกิน 2 รอบ รอบละ 2 งวด รวมเป็ น 4 งวด ดาวน์โหลดแบบฟอร์ มได้ที่

www.csfs-police.org
รอบที่

ยื่นเอกสารขอผอนผัน
ในระหวางวันที่

ระยะเวลาผอนผัน

1

1-31 กรกฎาคม 2564

สิงหาคม 2564 ถึง กันยายน 2564

2

1-31 สิงหาคม 2564

กันยายน 2564 ถึง ตุลาคม 2564

3

1-30 กันยายน 2564

ตุลาคม 2564 ถึง พฤศจิกายน 2564

4

1-31 ตุลาคม 2564

พฤศจิกายน 2564 ถึง ธันวาคม 2564

คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 22 เมื่อวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
มีมติท่ีประชุม ให้ขยายยอดเงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉินใหม่วงเงินไม่เกิน 120,000 บาท
และลดอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ และเงินฝากออมทรัพย์ ดังนี ้
รายการ

เดิม

ใหม่

ขยายวงเงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉิน

กูไ้ ด้ 20 เท่าของทุนเรือนหุน้ ที่มี
อยูว่ งเงินไม่เกิน 100,000 บาท

กูไ้ ด้ 20 เท่าของทุนเรือนหุน้ ที่มีอยู่
วงเงินไม่เกิน 120,000 บาท

ลดอัตราดอกเบีย้ เงินกูเ้ พื่อเหตุ
ฉุกเฉิน, ฉุกเฉิน ATM และเงินกู้
สามัญ

อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 6.75 ต่อปี อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 6.50 ต่อปี

ลดอัตราดอกเบีย้ เงินกูพ้ ิเศษ

อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 4.50 ต่อปี อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 4.25 ต่อปี

ลดอัตราดอกเบีย้ เงินรับฝากออมทรัพย์

อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 3.50 ต่อปี อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 3.25 ต่อปี

ลดอัตราดอกเบีย้ เงินรับฝาก
ออมทรัพย์พิเศษ

อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 3.25 ต่อปี อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 3.15 ต่อปี

