สหกรณ์ ออมทรัพย์ ตำรวจสอบสวนกลำง-ตำรวจสั นติบำล-พิสูจน์ หลักฐำนตำรวจ จำกัด
1108 อำคำร 5 ชั้ น 2 กองบัญชำกำรตำรวจสอบสวนกลำง ถนนพหลโยธิ น แขวงจอมพล เขตจตุ จักร
กรุ งเทพฯ 10900 โทร. 083-083-1732 , 094-894-2227
Website: www.csfs-police.org , E-mail: cibscoop@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฉบับที่ 7/2565 ประจาเดือน กรกฎาคม 2565

แจ้งย้ายที่ทาการสหกรณ์
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลำง-ตำรวจสันติบำล-พิสูจน์หลักฐำนตำรวจ จำกัด จะย้ายไปยังที่ทาการ
แห่งใหม่ เลขที่ 1108 อาคาร 5 ชั้น 2 กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 จึงแจ้งปิดทำกำรสหกรณ์ ในวันดังกล่ำวเป็นเวลำ 1 วัน และ
จะเปิดทำกำรสหกรณ์ฯ ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
ในกำรนี้สหกรณ์จะทำกำรปิดระบบ ATM เพื่อติดตั้งระบบ LAN ณ ที่ทำกำรแห่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎำคม
2565 เป็นต้นไป จนกว่ำจะสำมำรถใช้งำนได้เป็นปกติ จึงขออภัยในควำมไม่สะดวกมำ ณ โอกำสนี้ โดยท่ำนสมำชิกสำมำรถ
ติดต่อสหกรณ์ฯ ได้ที่ ID Line: @zmt9944u
หรือ โทรศัพท์ติดต่อ 083-083-1732 , 094-894-2227

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อเป็นกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลำง-ตำรวจสันติบำล-พิสจู น์หลักฐำนตำรวจ จำกัด ได้เก็บ
รวบรวม ใช้ และเปิดเผยรวมทั้งเพื่อให้กำรดำเนินงำนทีเ่ กี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของสหกรณ์ฯ มีควำมปลอดภัย ป้องกันนำข้อมูลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
และปฏิบัติตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สหกรณ์ฯ จึงเรียนให้สมำชิกทรำบเกี่ยวกับนโยบำยกำรคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล เริ่มใช้วันที่ 1 มิถุนำยน 2565 สรุปไว้ ดังนี้
ข้อ 1 กำรเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
(1) รำยละเอียดเกี่ยวกับตัวสมำชิก เช่น เลขทะเบียนสมำชิก ชื่อ นำมสกุล วัน เดือน ปีเกิด อำยุ สถำนภำพของสมำชิกอำยุ
กำรเป็นสมำชิก สังกัดหน่วยงำน เป็นต้น
(2) รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรระบุและยื่นยันตัวตน เช่น เลขประจำตัวประชำชน เลขประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ภำพถ่ำย
เป็นต้น
(3) รำยละเอียดสำหรับกำรติดต่อ เช่น ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน และ/หรือที่อยู่ปัจจุบัน หมำยเลขโทรศัพท์ E-Mail เป็นต้น
(4) รำยละเอียดในเอกสำรต่ำงๆ ที่สมำชิกยินยอมให้แก่สหกรณ์ เช่น คำขอใบสมัครสมำชิก หนังสือเปิดบัญชีสหกรณ์
หนังสือยินยอมให้หน่วยงำนหักเงินนำส่งให้สหกรณ์ หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ หนังสือมอบอำนำจให้รับเงินต่ำงๆ เป็นต้น
(5) รำยละเอียดทำงกำรเงิน เช่น กำรถือหุ้นของสมำชิก สถำนะทำงกำรเงิน กำรกู้ยืมเงินจำกสหกรณ์ กำรชำระเงินกู้ของ
สมำชิก เงินได้รำยเดือน รำยละเอียดบัญชีเงินฝำกสหกรณ์สวัสดิกำรที่สมำชิกพึงได้รับจำกสหกรณ์ เป็นต้น
(6) ผลกำรตรวจสอบของสหกรณ์ รำยละเอียดเกี่ยวกับสมำชิกในเรื่องเครดิต ควำมน่ำเชื่อถือ หรือประวัติทำงกำรเงิน
(7) ข้อมูลสมำชิกเกี่ยวกับกำร กำรใช้เว็ปไซต์ หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ของสหกรณ์ โดยกำรเก็บรวบรวมและจัดเก็บในระบบ
หรืออุปกรณ์ของสหกรณ์ เช่น ข้อมูลกำรเข้ำใช้เว็ปไซต์ เว็ปออนไลน์ เปิดแอพพลิเคชั่น ข้อมูลสมำชิกในระบบเว็ปไซต์ ข้อมูลจำกกล้องวงจรปิด
ภำยในสำนักงำนสหกรณ์ เป็นต้น
(8) ข้อมูลอื่นๆ ที่สมำชิกได้ให้ไว้กับสหกรณ์
ข้อ 2 กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภำยนอก สหกรณ์จะจัดเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของสมำชิกไว้เป็นควำมลับ และ
จะไม่เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภำยนอก เว้นแต่สหกรณ์ ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรอย่ำงชัดแจ้งจำกสมำชิก หรือมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมำย
ให้ต้องเปิดเผย
ภำยใต้ข้อกำหนดของกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้อง และควำมยินยอมของสมำชิก และเพื่อให้สหกรณ์ สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงรำบรื่น
สหกรณ์ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภำยนอก ได้แก่ หน่ำยงำนรำชกำร หรือบุคคล นิติบุคคลที่มีอำนำจหน้ำทีต่ ำมกฎหมำยในกำรกำกับและดูแล
สหกรณ์ เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจกำร ผู้ตรวจสอบภำยใน สำนักงำนป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และ/หรือหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง

โครงการ “ เงินกูส้ ามัญอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อเสริ มสร้างคุณภาพชีวิต ”
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID 19) ส่งผลให้สมำชิกและคนใน
ครอบครัวของสมำชิกได้รับควำมเดือดร้อน เนื่องจำกไม่อำจปฏิบัติงำนหรือประกอบอำชีพเสริมได้ ทำให้ขำดรำยได้
แต่ยังมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึ้นทุกวัน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลำง-ตำรวจสันติบำล-พิสูจน์หลักฐำนตำรวจ จำกัด
ได้ตระหนักถึงควำมเดือดร้อนของสมำชิกสหกรณ์ ควำมเป็นอยู่และกำรดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นกำรช่วยเหลือ
และแบ่งเบำภำระของสมำชิก ทำให้สมำชิกมีเงินหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ำยมำกขึ้น สหกรณ์ จึงจัดให้มี โครงการเงินกู้
สามัญอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
โดยสมำชิกที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีควำมประสงค์ขอกู้เงินกู้สำมัญ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำม
หลักเกณฑ์ประกำศเงินกู้สำมัญทุกประกำร อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี ไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน ระยะเวลา
โครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2566

หลักเกณฑ์การกูเ้ งินสามัญ และ เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน
ประเภท
การกู้เงิน

อายุสมาชิก

กู้ได้

วงเงินกู้

จานวนงวด
ชาระหนี้

อัตรา
ดอกเบีย้
ร้อยละ

หมายเหตุ

เงินกูส้ ามัญ

1 เดือน ไม่ถึง
5 ปี

95 เท่าของเงินได้
รายเดือน

ไม่เกิน
2,000,000
บาท

200 งวด

6.40

ได้รบั เงินเฉลีย่ คืน

เงินกูส้ ามัญ

5 ปี ขึน้ ไป

95 เท่าของเงินได้
รายเดือน

ไม่เกิน
3,000,000
บาท

200 งวด

6.40

ได้รบั เงินเฉลีย่ คืน

เงินกูส้ ามัญ
ตามโครงการ

1 เดือน ขึน้ ไป

95 เท่าของ
เงินเดือน

ตามสิทธิใน
การกูเ้ งิน

200 งวด

5.50

ไม่ได้รับเงิน
เฉลี่ยคืน

เงินกูส้ ามัญ
หุน้ และหรือ
เงินฝาก

1 เดือน ขึน้ ไป

95 % ของทุน
เรือนหุน้ และหรือ
เงินฝาก

ไม่ตอ้ งมี
บุคคลคา้
ประกัน

200 งวด

6.40

ได้รบั เงินเฉลีย่ คืน

เงินกูส้ ามัญ
อัตราดอกเบีย้
พิเศษ

เกษี ยณอายุ
ราชการ

ไม่เกิน 90 % ของ
ทุนเรือนหุน้

ตามสิทธิ

นาเงินปั นผลมาชาระ
หนีใ้ นแต่ละปี จนครบ
จานวนหนี ้ (มิได้เรียก
เก็บหนีร้ ายเดือน

5.50

ไม่ได้รับเงิน
เฉลี่ยคืน

เงินกูเ้ พื่อเหตุ
ฉุกเฉิน /
ฉุกเฉินATM

3 เดือน ขึน้ ไป

4 เท่าของเงินได้
รายเดือน

ไม่เกิน
150,000
บาท

36 งวด

6.40

ได้รบั เงินเฉลีย่ คืน

ขอกู้เงิน 1.5 ล้านบาท ขึ้นไป ทาประกันชีวิต เพิ่มความอุ่นใจให้ผู้ค้าประกัน และครอบครัว
เร่งมือหน่อยนะคะ/ครับ!
ปิ ดยื่นเรื่องขอรับทุนการศึกษาบุตรประจาปี 2565 ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 นี้แล้ วนะคะ/ครับ

