สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลำง-ตำรวจสันติบำล-พิสูจน์หลักฐำนตำรวจ จำกัด
เลขที่ 1108 อำคำร 5 ชั้น 2 กองบัญชำกำรตำรวจสอบสวนกลำง ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทร. 083-083-1732 , 094-894-2227 , 094-848-6459
Website: www.csfs-police.org , E-mail: cibscoop@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 9/2565 ประจาเดือน กันยายน 2565

สมาชิกทีเ่ ข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกาหนด หรือเกษียณ
อายุราชการ โปรดแจ้งความประสงค์การเป็ นสมาชิกต่อกับสหกรณ์ด้วยนะคะ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลำง-ตำรวจสันติบำล-พิสูจน์หลักฐำนตำรวจ จำกัด ขอเชิญชวนสมำชิกที่เข้ำ
โครงกำรเกษียณอำยุรำชกำรก่อนกำหนด หรือ เกษียณอำยุรำชกำรในปี 2565 โปรดยื่นหนังสือยินยอมให้หักเงิน ตำมแบบฟอร์มของ
กองกำรเงิน สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำรรักษำสถำนะ กำรเป็นสมำชิกอย่ำงต่อเนื่อง โดยท่ำนสำมำรถดำเนินกำรได้
ดังนี้
1. ดำวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงิน จำก www.csfs-police.org กรอกข้อมูลของท่ำนให้
ครบถ้วน และลงลำยมือชื่อผู้ให้ควำมยินยอมพร้อมพยำน จำนวน 2 ฉบับ
2. แนบสำเนำบัตรประชำชน จำนวน 2 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง)
3. ส่งเอกสำร ข้อ 1 และ ข้อ 2 มำยังสหกรณ์ ฯ
4. กรณีท่ำนเปลี่ยนแปลงที่อยู่และหรือหมำยเลขโทรศัพท์ โปรดแจ้งสหกรณ์ฯ ทรำบ
โดยสหกรณ์ฯ จะดำเนินกำรส่งหักเงินบำนำญไปยังต้นสังกัดของท่ำน เพื่อชำระค่ำหุ้นและหรือหนี้ทุกเดือน หำกมี
เหตุขัดข้องประกำรใด ซึ่งไม่สำมำรถหักเงินบำนำญของท่ำนได้ ขอควำมกรุณำท่ำนโอนเงินชำระค่ำหุ้นและหรือหนี้ด้วยตนเอง จนกว่ำ
จะสำมำรถหักเงินบำนำญตำมที่ท่ำนให้ควำมยินยอมกับสหกรณ์ฯ ได้
กรณีสมำชิกที่ไม่มีหนี้ ประสงค์เป็นสมำชิกสหกรณ์ฯ ต่อ ท่ำนสำมำรถยื่นคำของดส่งค่ำหุ้นรำยเดือนได้ โดยกรอก
แบบฟอร์มของดส่งค่ำหุ้นพร้อมแนบสำเนำบัตรประชำชนรับรองสำเนำถูกต้อง มำยังสหกรณ์ ฯ
อนึ่ง กำรขำดส่งชำระค่ำหุ้นและหรือหนี้เกินกว่ำ 3 เดือนติดต่อกัน อำจเป็นเหตุให้สมำชิกถูกให้ออกจำกสหกรณ์ฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์
ตำมข้อบังคับของสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2564 ข้อ 42 (2)

ขอความร่วมมือสมาชิกโอนเงินผ่านบัญชีนี้
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลำง-ตำรวจ
สันติบำล-พิสูจน์หลักฐำนตำรวจ จำกัด ย้ำยที่ทำกำรมำยังที่ตั้ง
เลขที่ 1108 อำคำร 5 ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ซึ่งมี ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด
(มหำชน) ตั้งอยู่ชั้น 1 ของอำคำร 5 ด้วย นั้น สหกรณ์ฯ จึงเปิด
บัญชีในกำรทำธุรกรรม
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกรวดเร็วให้กับสมำชิก จึงขอ
ควำมร่วมมือท่ำนที่ประสงค์โอนเงินต่ำงๆให้กับสหกรณ์ฯ กรุณำ
โอนเงินดังกล่ำวผ่ำนบั ญชี ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)
สำขำ กองบั ญ ชำกำรต ำรวจสอบสวนกลำง เลขบั ญ ชี
661-8-909457 พร้อมส่งหลักฐำนกำรโอนเงินให้สหกรณ์ ฯ
ทรำบ เพื ่ อ ด ำเนิ น กำรในส่ ว นที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งให้ ท ่ ำ นต่ อ ไป
ขอขอบคุณค่ะ

บช.ก.-บช.ส.-สพฐ.ตร. จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์
บช.ก.-บช.ส.-สพฐ.ตร. จำกัด

ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
สำขำ กองบัญชำกำรตำรวจสอบสวนกลำง
เลขบัญชี 661-8-90945-7

ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

การยื่นคาขอกู้เงินกู้สามัญ
การยื่นคาขอกู้เงินกู้สามัญ
1. ส่งไลน์สลิปเงินเดือนล่ำสุดให้เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ เพื่อประมำณกำรวงเงินกู้
2. กรณีวงเงินกู้เกิน 1 ล้ำนบำท สมำชิกผู้กู้ต้องตรวจสอบเครดิตบูโร เพื่อประกอบคำขอกู้เงินกู้สำมัญ
3. เตรียมเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรกู้เงินสำมัญให้ครบถ้วน พร้อมใบปะหน้ำขอกู้เงินสำมัญ โดยผู้บังคับบัญชำระดับ
สำรวัตรขึ้นไปลงนำม
4. ไม่ต้องระบุ วัน เดือน ปี ที่ขอกู้ ในสัญญำเงินกูส้ ำมัญ
5. กรณีผู้กู้และผู้ค้ำประกันประสงค์พิมพ์ลำยนิว้ มือและลงลำยมือชื่อต่อหน้ำผู้บงั คับบัญชำระดับสำรวัตรขึ้นไป ให้ดำเนินกำร
ตำมตัวอย่ำง บนเว็ปไซต์ : www.csfs-police.org แล้วนำส่งทำงไปรษณียพ์ ร้อมกับสัญญำกูเ้ งินสำมัญ
6. กรณีขอกู้เงินเกิน 1.5 ล้ำนบำท ให้สมำชิกทำประกันชีวิต กับ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
หมายเหตุ ภำพถ่ำยกำรพิมพ์ลำยนิ้วมือและลงลำยมือชื่อให้ตรงกับในสัญญำผู้กู้และสัญญำผู้ค้ำประกัน (ลงในกระดำษ A4)

ตัวอย่ำง

ภำพเอกสำรกำรรับรองกำรพิมพ์ลำยนิ้วมือของผูค้ ้ ำประกัน

กำรลงลำยมือชื่อและพิมพ์ลำยนิ้วมือไว้เป็นสำคัญ
ต่อหน้ำผู้บังคับบัญชำระดับสำรวัตรขึ้นไป
ภำพเอกสำรกำรรับรองกำรพิมพ์ลำยนิ้วมือของผูก้ ู้

“ ข้ำพเจ้ำ........................................ตำแหน่ง....................................
ขอรับรองว่ำ....................................................ตำแหน่ง...................................
สมำชิกสหกรณ์ บช.ก.ฯ เลขที่...............ผูก้ ู้ ได้ลงลำยมือชื่อและพิมพ์ลำยนิ้วมือ
ในหนังสื อสัญญำเงินกูส้ ำมัญ สหกรณ์ บช.ก.ฯ ต่อหน้ำข้ำพเจ้ำจริ ง”
ผูบ้ งั คับบัญชำ (ลงชื่อ) ..............................................
(..............................................)
ตำแหน่ง...............................................
(ลงชื่อ)..............................................ผูก้ ู้
(..............................................)

ตัวอย่าง
การกรอกหนังสือรับรองความประพฤติ
กรณีสมาชิกไม่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย
ให้ทาเครื่องหมาย (  ) ข้อ 1
พร้อมผู้บังคับบัญชาระดับสารวัตรขึ้นไปลงนามรับรอง

“ ข้ำพเจ้ำ........................................ตำแหน่ง....................................
ขอรับรองว่ำ....................................................ตำแหน่ง...................................
สมำชิกสหกรณ์ บช.ก.ฯ เลขที่...............ผูค้ ้ ำประกัน ได้ลงลำยมือชื่อและพิมพ์
ลำยนิ้วมือในหนังสื อค้ ำประกันเงินกูส้ ำมัญ สหกรณ์ บช.ก.ฯ ต่อหน้ำข้ำพเจ้ำจริ ง”
ผูบ้ งั คับบัญชำ (ลงชื่อ) ..............................................
(..............................................)
ตำแหน่ง...............................................
(ลงชื่อ)..............................................ผูค้ ้ ำประกัน
(..............................................)

หนังสือรับรองควำมประพฤติ

