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

ขาวประชาสัมพันธ

ฉบับที่ 2/2564 ประจําเดือน มีนาคม 2564
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ทานสมาชิกที่เกษียณอายุราชการประจําป 2564 หรือ เขาโครงการเกษียณอายุ
ราชการกอนกําหนด หรือ ลาออกจากราชการ กรุณาติดตอสหกรณฯ เพื่อยื่นแบบหนังสือยินยอมให

หักเงิน (บํานาญ) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน จํานวน 2 ชุด ไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ทั้งนี้ เพื่อให
สหกรณฯ สามารถหักเงินคาหุนและหนี้ใหแกสมาชิกไดอยางตอเนื่อง และเปนการรักษาสิทธิประโยชนของ
สมาชิกที่จะพึงไดรับจากสหกรณ ดังนี้
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1. วันเกิดสมาชิก

มอบทุนเรือนหุน้ ให้สมาชิก จํานวน 10 หุน้ ทุกปี

2. สมาชิกสมรสครัง้ แรก

มอบเงินให้ จํานวน 1,000 บาท

3. รับขวัญสมาชิกมีบตุ รคนแรก

มอบเงินให้ จํานวน 1,000 บาท

4. สมาชิกรับปริญญา (ตรี, โท, เอก)

มอบเงินให้ จํานวน 500 บาท

5. สมาชิกอุปสมบท

มอบเงินให้ จํานวน 1,000 บาท

6. สมาชิกประกอบพิธีฮจั ญ์

มอบเงินให้ จํานวน 1,000 บาท

7. สมาชิกเกษียณอายุราชการและเป็ นสมาชิกต่อเนื่อง10 ปี ขึน้ ไป

มอบเงินให้ จํานวน 2,000 บาท (ในเดือน เมษายน ของทุกปี )

8. สมาชิกในครอบครัวเสียชีวติ บิดามารดา คูส่ มรส บุตรอายุไม่ถงึ 20 ปี

มอบเงินให้ จํานวน 3,000 บาท

9. มอบทุนการศึกษาให้บตุ รสมาชิก

มอบเงินให้บตุ รสมาชิกเป็ นประจําทุกปี

10. สมาชิกประสบภัยพิบตั ธิ รรมชาติ

มอบเงินช่วยเหลือตามระเบียบสหกรณ์ฯ
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อายุสมาชิก
ไม่ถงึ 1 ปี

มอบเงินให้ทายาท
40,000 บาท

อายุสมาชิก
1 ปี ขึน้ ไป แต่ไม่ถงึ 5 ปี

มอบเงินให้ทายาท
80,000 บาท

5 ปี ขึน้ ไป แต่ไม่ถงึ 10 ปี

120,000 บาท

10 ปี ขึน้ ไป แต่ไม่ถงึ 15 ปี

200,000 บาท

15 ปี ขึน้ ไป แต่ไม่ถงึ 20 ปี

220,000 บาท

20 ปี ขึน้ ไป แต่ไม่ถงึ 25 ปี

300,000 บาท

25 ปี ขึน้ ไป แต่ไม่ถงึ 30 ปี

320,000 บาท

30 ปี ขึน้ ไป

400,000 บาท

กรณีสมาชิกเสียชีวติ ด้วยอุบตั เิ หตุจะได้รบั เงินเพิ่มอีก 50,000 บาท
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การกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินผานชองทางอิเล็กทรอนิกส (ATM) หรือ การกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
(ATM) เปนการกูเงินที่ไมใชหลักประกันในการกูเงิน สําหรับสมาชิกที่มีความจําเปนเรงดวน ซึ่งมีอายุ
สมาชิกไมนอยกวา 3 เดือน สามารถขอกูเงินได 20 เทาของทุนเรือนหุนที่สะสมอยู วงเงินไมเกิน 100,000
บาท ชําระหนี้ภายใน 36 งวด โดยสมาชิกที่ยื่นคําขอกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (ATM) แลว ไมตองยื่นคําขอ
กูเงินฯ อีก จนกวาจะครบกําหนดอายุสัญญา 3 ป จึงสามารถกดเงินใชไดอีกหลังจากกดเงินในรอบแรก
หมดแลวในเดือนถัดไป ทําใหประหยัดคาธรรมเนียม และไมตองเตรียมเอกสารบอยครั้ง การคํานวณอัตรา
ดอกเบี้ยจะคํานวณตามจํานวนเงินที่กดเงินใชจริง และวิธีการคํานวณเหมือนกันกับกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
ทั่วไป
สมาชิกสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดทาง www.csfs-police.org >แบบฟอรมตางๆ
> แบบฟอรมสัญญาเงินกู > แบบฟอรมคําขอและหนังสือกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินผานชองทางอิเล็กทรอนิกส
(ATM) พรอมแนบหลักฐานประกอบ > สําเนาบัตรขาราชการ, สําเนาสลิปเงินเดือนลาสุดสารวัตรการเงิน
รับรอง, สําเนาบัตรผูบังคับบัญชาระดับสารวัตรขึ้นไป, สําเนาหนาบัญชีธนาคารกรุงไทย (ผูกู)
หมายเหตุ : สมาชิกผูกู ตองมีบัญชีเงินฝากออกทรัพย 1 (เลมสีเขียวสหกรณที่เชื่อมตอกับ
ธนาคารกรุงไทย ที่มี (ATM)
ขัน้ ตอนการกดเงินกเ้ ู พื่อเหต ุฉ ุกเฉิน(ATM)
กดเพื่อ “ สอบถามยอดเงินกู ”
1. เขาตู ATM ธ.กรุงไทย
2. ปอนรหัส ATM
3. เลือก
“ บริการอื่นๆ ”
4. เลือก
“ บริการอื่นๆ ”
***บางเครื่ องอาจกดครั้งเดียว***
5. เลือก
“ สหกรณ์ออมทรัพย์ ”
6. เลือก
“ สอบถามยอดเงินกู้ ”
7. ตู้ ATM จะแสดง
“ เงินคงเหลือตามบัญชี xxx บาท ”
“ เงินคงเหลือที่ใช้ ได้ xxx บาท ”
8. ท่ านต้ องการบริการอื่นหรื อไม่ “ ต้ องการ ”
“ ไม่ ต้องการ ”
9. ถ้ ากด “ ต้ องการ ” (ระบบจะกลับสู่ หน้ าหลัก
KTB ) และเข้ าระบบสหกรณ์อกี ครั้ง หากประสงค์
รับเงินฝาก
10. ถ้ ากด “ ไม่ ต้องการ ” (จะออกจากระบบ KTB)

กดเพื่อ “ รับเงินกู้ ” โดยการถอนเงินจากบัญชีเงิน
ฝากของสหกรณ์ โอนเงินเข้ าบัญชี ธ.กรุงไทย หลังจาก
นั้นให้ สมาชิกกดถอนเงินจากบัญชี ธ.กรุงไทย ได้ ตาม
ขั้นตอนปกติ
1. เขาตู ATM ธ.กรุงไทย
2. ปอนรหัส ATM
3. เลือก
“ บริการอื่น ๆ ”
4. เลือก
“ บริการอื่น ๆ ”
*** บางเครื่ องอาจกดครั้งเดียว ***
5. เลือก
“ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ”
6. เลือก
“ รับเงินกู้ ”
7. ใส่ จํานวนเงิน xxx บาท (ไม่ เกินยอดเงินกู้ฯ)
8. กดปุ่ ม
“ ถูกต้ อง ”
9. ตู้ ATM จะแสดง
“ รายการของท่ านเสร็จสมบูรณ์ แล้ ว ”
“ ท่ านต้ องการบริการอื่นอีกหรื อไม่ ”
( กด “ ต้ องการ ” ถ้ าต้ องการถอนเงิน )
**จะมีค่าธรรมเนียมในการทํารายการครั้งละ 10 บาท **
10. กดถอนเงินจากบัญชี KTB ตามขั้นตอนของธนาคาร

