สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลำง-ตำรวจสันติบำล-พิสูจน์หลักฐำนตำรวจ จำกัด
904 อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 22 กองบัญชำกำรตำรวจสอบสวนกลำง หมู่ 6 ตำบลบ้ำนใหม่ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120 โทร. 0-2504-4925, 0-2504-4929 โทรสำร. 0-2504-4929
Website: www.csfs-police.org , E-mail: cibscoop@hotmail.com , csfspolice@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฉบับที่ 5/2565 ประจาเดือน พฤษภาคม 2565
เป็นสมำชิกสหกรณ์แล้วดีอย่ำงไร

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลำง-ตำรวจสันติบำล-พิสูจน์หลักฐำนตำรวจ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม
2526 ดำเนินกำรอย่ำงมั่นคงมำเป็นปีที่ 40 เป็นสหกรณ์ฯ ขนำดใหญ่ มีทุนดำเนินงำน 5,200 ล้ำนบำทเศษ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจและสังคมของบรรดำสมำชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตำมหลักกำรสหกรณ์ วิสัยทัศน์
“ เป็นสหกรณ์ชั้นนำที่มั่นคง โปร่งใส ใส่ใจสมำชิกและครอบครัวให้มีคุณภำพ ชีวิตที่ดี ” ดังนั้น จึงสร้ำงควำมมั่นใจแก่ท่ำนในกำรเป็น
สมำชิกสหกรณ์ฯ
สิทธิของกำรเป็นสมำชิกสหกรณ์
1. ออมเงินโดยกำรส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือนต่อสหกรณ์ทุกเดือนได้รับเงินปันผลทุกปี (ปี 2564 ได้รับ 7%)
2. ออมเงินโดยกำรฝำกเงิน
2.1. ประเภทออมทรัพย์พิเศษ อัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกออมทรัพย์พิเศษ 3.05%
2.2. ประเภทออมทรัพย์ (ATM) อัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกออมทรัพย์ 1.15 %
ได้รับยกเว้นภำษี ผลตอบแทนจำกอัตรำดอกเบี้ย ที่ได้รับมำกกว่ำสถำบันกำรเงินอื่น (จำกัดวงเงินฝำกออมทรัพย์พิเศษและออมทรัพย์อื่น
รวมกันแล้วไม่เกิน 1 ล้ำนบำท ต่อคน ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนำคม 2563 เป็นต้นไป)
3. กู้เงินได้ 3 ประเภท คือ
3.1. เงินกู้สำมัญ อัตรำดอกเบี้ย 6.40 %
3.1.1 เป็นสมำชิกตั้งแต่ 1 เดือน ขึ้นไป ไม่ถึง 5 ปี มีสิทธิกู้ได้ 90 เท่ำของเงินเดือน วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บำท
ชำระหนี้หมดภำยใน 180 งวด
3.1.2 เป็นสมำชิกตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป มีสิทธิกู้ได้ 90 เท่ำของเงินเดือน วงเงินไม่เกิน 2,500,000 บำท ชำระหนี้
หมดภำยใน 180 งวด
** กรณีอำยุสมำชิกเกิน 45 ปี ให้ชำระหนี้หมดภำยในเกษียณอำยุรำชกำร และมีเงินเดือนเหลือพอให้หัก **
3.1.3 กู้เงินไม่เกินทุนเรือนหุ้นและ/หรือเงินฝำก สมำชิกกู้ได้ 95 % ของทุนเรือนหุ้นและ/หรือเงินฝำกที่สมำชิก
มีอยู่ ณ วันที่กู้ ชำระหนี้หมดภำยใน 180 งวด
3.2 เงินกู้พิเศษ เป็นสมำชิกไม่น้อยกว่ำ 3 ปี มีสิทธิกู้ได้ในวงเงิน 5,000,000 บำท หรือไม่เกินทุนเรือนหุ้นและ/หรือ
เงินฝำกที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ชำระคืนภำยใน 240 งวด และไม่มีหนี้สินอื่นกับสหกรณ์ อัตรำดอกเบี้ย 4.15 % (ไม่มีเฉลี่ยคืน) โดยมี
วัตถุประสงค์กู้เพื่อกำรเคหะสงเครำะห์ หรือ เพื่อกำรลงทุนประกอบอำชีพหรือ เพื่อกำรซื้อยำนพำหนะหรือ เพื่อสวัสดิกำรสมำชิก
ประสบ ภัยพิบัติ
3.3. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินอัตรำดอกเบี้ย 6.40 % มี 2 ประเภท คือ
3.3.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไป เป็นสมำชิกตั้งแต่ 3 เดือน ขึ้นไป มีสิทธิขอกู้ได้ 20 เท่ำของทุนเรือนหุ้นที่สมำชิก
มีอยู่ วงเงินไม่เกิน 120,000 บำท ชำระหนี้หมดภำยใน 36 งวด (3 ปี) โดยมีเงินได้รำยเดือนเหลือพอให้หักชำระหนี้ หำกประสงค์ขอกู้
หักกลบลบหนี้เดิม สมำชิกต้องชำระหนี้มำแล้วอย่ำงน้อย 1 งวด (ค่ำธรรมเนียมเปลี่ยนสัญญำใหม่ 100 บำท)
3.3.2 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) เป็นสมำชิกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป มีสิทธิขอกู้ได้ 20 เท่ำของทุน
เรือนหุ้นที่สมำชิกมีอยู่ วงเงินไม่เกิน 120,000 บำท ชำระหนี้หมดภำยใน 36 งวด (3 ปี) โดยมีเงินได้รำยเดือนเหลือพอให้หักชำระหนี้
สหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ยตำมที่สมำชิกกดเงินในขณะนั้น และเมื่อมีกำรชำระเงินแล้ว สมำชิกจะสำมำรถกดเงินนั้นมำใช้ได้อีกเมื่อมีควำม
จำเป็น เมื่อใกล้ครบกำหนด 3 ปี หนี้คงเหลือยังไม่หมด ให้สมำชิกติดต่อสหกรณ์ฯ เพื่อทำสัญญำกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินฯ ต่อ เพื่อให้สำมำรถ
กดเงินได้อย่ำงต่อเนื่อง (สำหรับสมำชิกที่มีบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์เล่มสีเขียว)
** กำรกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินทั้ง 2 แบบ มีวิธีกำรคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้เช่นเดียวกัน
** ยื่นเรื่องขอกู้ภำยใน 11.00 น. รับเงินกู้ในวันเดียวกัน

4. มีสิทธิรับเงินสวัสดิกำรต่ำงๆ โดยสมำชิกที่มีอำยุกำรเป็นสมำชิก 1 ปี ขึ้นไป สำมำรถยื่นเรื่องขอรับสวัสดิกำรต่ำงๆ ได้
ไม่เกิน 1 ปี นับแต่เกิดเหตุ ดังนี้
สวัสดิการ

ได้รับเงินสวัสดิการ

1. วันเกิดสมาชิก

มอบทุนเรือนหุน้ ให้สมาชิก จานวน 10 หุน้ (100บาท) ทุกปี

2. สมาชิกสมรสครัง้ แรก

มอบเงินให้ จานวน 1,000 บาท

3. รับขวัญสมาชิกมีบตุ รคนแรก

มอบเงินให้ จานวน 1,000 บาท

4. สมาชิกรับปริญญา (ตรี, โท, เอก)

มอบเงินให้ จานวน 1,000 บาท

5. สมาชิกอุปสมบท

มอบเงินให้ จานวน 1,000 บาท

6. สมาชิกประกอบพิธีฮจั ญ์

มอบเงินให้ จานวน 1,000 บาท

7. สมาชิกเกษียณอายุราชการและเป็ นสมาชิกต่อเนื่อง 10 ปี ขึน้ ไป

มอบเงินให้ จานวน 2,000 บาท (ในเดือน เมษายน
ของทุกปี )

8. สมาชิกในครอบครัวเสียชีวติ บิดามารดา คูส่ มรส บุตรอายุไม่ถงึ
20 ปี

มอบเงินให้ จานวน 3,000 บาท

9. มอบทุนการศึกษาให้บตุ รสมาชิก

มอบเงินให้บตุ รสมาชิกเป็ นประจาทุกปี

10. สมาชิกประสบภัยพิบตั ธิ รรมชาติ

มอบเงินช่วยเหลือตามระเบียบสหกรณ์ฯ

11. มอบเงินสงเครำะห์ศพสมำชิกเสียชีวิต ให้แก่ทำยำทผู้รับโอนประโยชน์ ดังนี้
อำยุกำรเป็นสมำชิก

จำนวน/บำท

ไม่ถึง 1 ปี

40,000

1 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 5 ปี

80,000

5 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี

120,000

10 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 15 ปี

200,000

15 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 20 ปี

220,000

20 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 25 ปี

300,000

25 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 30 ปี

320,000

30 ปี ขึ้นไป

400,000

** กรณีสมำชิกเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจะได้รับเงินเพิ่มอีก 50,000 บำท

เรียน สมำชิกสหกรณ์ฯ
เนื่องจำกที่ทำกำรสหกรณ์ฯ แห่งใหม่ อยู่ระว่ำงดำเนินกำรปรับปรุง “ ยังไม่แล้วเสร็จ ” ดังนั้น หำกท่ำนประสงค์ จะ
ส่งเอกสำรมำยังสหกรณ์ฯ กรุณำส่งมำยังที่ทำกำรปัจจุบัน ดังนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลำง-ตำรวจสันติบำล-พิสูจน์หลักฐำนตำรวจ จำกัด
904 หมู่ 6 อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 22
ตำบลบ้ำนใหม่ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 02-504-4925 , โทร. 083-083-1732 โทรสำร 02-504-4929
** หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงประกำรใดจะแจ้งให้ทรำบต่อไป ขอบคุณค่ะ

