สหกรณ์ ออมทรัพย์ ตำรวจสอบสวนกลำง-ตำรวจสั นติบำล-พิสูจน์ หลักฐำนตำรวจ จำกัด
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ข่าวประชาสัมพันธ์

ฉบับที่ 6/2565 ประจาเดือน มิถนุ ายน 2565

เปิดรับยื่นเรื่องขอทุนเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก ประจาปี 2565
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง วันที่ 20 กรกฎาคม 2565
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลำง-ตำรวจสันติบำล-พิสูจน์หลักฐำนตำรวจ จำกัด มีมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรดำเนินกำร ชุดที่ 40 ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 31 พฤษภำคม 2565 อนุมัติเงินสวัสดิกำรเป็นทุนส่งเสริมกำรศึกษำ
บุตรสมำชิก ประจำปี 2565 สำหรับปีกำรศึกษำ พ.ศ.2564 ไว้ดังนี้
1. จำนวนเงินทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บำท ทุนแต่ละระดับ มีดังนี้
• ระดับประถมศึกษำ ทุนละ 2,500 บำท
• ระดับมัธยมศึกษำและ ปวช. ทุนละ 3,500 บำท
• ระดับ ปวส. ทุนละ 4,000 บำท
• ระดับอุดมศึกษำ ทุนละ 4,500 บำท
2. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
 ผลกำรเรียนบุตรของสมำชิกต้องผ่ำนทุกรำยวิชำในปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2564
 เงินได้รำยเดือน (เงินเดือน,เงินประจำตำแหน่ง,เงินค่ำครองชีพ,เงินพ.ป.ผ., เงินพ.ส.ร.) ของสมำชิก
จำกน้อยไปหำมำก
 จำนวนบุตรของสมำชิกที่อยูร่ ะหว่ำงกำรศึกษำ
 อำยุกำรเป็นสมำชิก
3. คุณสมบัติของผู้รับทุน มีดังนี้
o เป็นบุตรของสมำชิกที่มีอำยุกำรเป็นสมำชิกตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป โดยไม่รวมบุตรบุญธรรม
o เป็นผู้มีควำมประพฤติดี
o เป็นผู้อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำในระดับประถมศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำ และระดับอุดมศึกษำ ในสถำนศึกษำ
ของทำงรำชกำรหรือเอกชนที่ทำงรำชกำรรับรอง
4. สมำชิกที่มีคุณสมบัติตำมข้อ 3 จะมีสิทธิ์ขอรับทุนกำรศึกษำบุตรได้คนละสิทธิ์ (คู่สมรสที่เป็นสมำชิกทั้งคู่
มีบุตร 1 คน ใช้สิทธิ์ขอรับทุนได้เพียง 1 ทุน)
5. ผู้ขอรับทุนต้องไม่เป็นผู้มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ โดยไม่มีเหตุผลอันควร
6. เอกสำรประกอบกำรยื่นขอรับทุน มีดังต่อไปนี้
 ใบคำขอรับทุนสวัสดิกำรเป็นทุนเพื่อกำรศึกษำบุตรสมำชิก ตำมแบบของสหกรณ์ สำมำรถดำวน์โหลด
แบบฟอร์มใบคำขอรับทุนฯ ได้ที่ www.csfs-police.org
 สำเนำทะเบียนบ้ำน หรือ สูติบัตรของผู้รับทุน พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
 สำเนำบัตรข้ำรำชกำรของสมำชิกผู้ขอทุน พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
 สำเนำฎีกำเงินเดือนของสมำชิก (รับรองโดยผู้บังคับบัญชาระดับสารวัตรขึ้นไป)
 สำเนำรำยงำนประจำตัวนักเรียน หรือ ใบ รบ. ประจำปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2564 ทั้ง 2 ภำคเรียน
(รับรองจากทางโรงเรียน)
 สำเนำหน้ำบัญชีธนำคำรกรุงไทย ของสมำชิกผู้ขอทุน พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
**** ประกาศผลการค ัดเลือกว ันที่ 16 สงิ หาคม 2565 ***

การทาประกันชีวต
ิ เงินกูส
้ ามัญ
ด้วยในปัจจุบันสมำชิกสหกรณ์ฯ เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนเป็นจ ำนวนมำก ซึ่งส่วนใหญ่ยังมีภำระหนี้สิน
ค้ำงช ำระในระหว่ำงกำรช ำระหนี้เงินกู้ เนื่องจำกสมำชิกผู้เสียชีวิตมีหุ้นเงินฝำกตลอดทั้งเงินสวัสดิกำรไม่เพียงพอช ำระหนี้
ประกอบกับสมำชิกผู้เสียชีวิตไม่มีทำยำทหรือมีทำยำท แต่ทำยำทไม่สำมำรถรับภำระหนี้ของสมำชิกผู้เสียชีวิตได้ ดังนั้นภำระกำร
ชำระหนี้จึงตกเป็นของสมำชิกผู้ค้ำประกันตำมสัญญำกู้ค้ำประกัน ซึ่งเป็นไปตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ว่ำด้วยกำร
ค้ำประกัน ซึ่งเป็นปัญหำที่หนักหน่วงประกำรหนึ่งของสมำชิกผู้ค้ำประกัน สหกรณ์ฯ ได้ตระหนักถึงปัญหำนี้ และหำแนวทำงใน
กำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น โดยให้สมำชิกที่ขอกู้เงินประเภทเงินกู้สำมัญทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อกับ บริษัท สหประกันชีวิต
จำกัด (มหำชน) และให้มีผลผูกพันตลอดระยะเวลำกำรชำระหนี้ เมื่อสมำชิกผู้กู้เสียชีวิตภำยในเงื่อนไขกำรคุ้มครองของ บริษัท
ประกันชีวิต แต่ยังชำระหนี้ให้สหกรณ์ฯ ไม่เสร็จสิ้น ภำระกำรชำระหนี้ที่เหลือจะตกอยู่กับ บริษัทประกันชีวิต ผู้รับประกันชีวิต
ของสมำชิกผู้กู้ที่เสียชีวิตทั้งสิ้น โดยที่สมาชิกผู้ค้าประกันไม่ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด
อำศัยอำนำจตำมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลำง-ตำรวจสันติบำล-พิสูจน์หลักฐำนตำรวจ
จำกัด ข้อ 74(10) และมติคณะกรรมกำรดำเนินกำรชุดที่ 40 ในกำรประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2565 จึงได้
กำหนดหลักเกณฑ์กำรประกันชีวิตสำหรับสมำชิกผู้กู้เงินประเภทเงินกู้สำมัญ ไว้ดังนี้
ข้อ 1. จำนวนเงินกู้ตั้งแต่ 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) สมำชิกผู้กู้ต้องทำประกันชีวิต
ทุกรำย โดยมีข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
1.1 สมำชิกผู้กู้จะต้อง
1.1.1 อำยุระหว่ำง 20-70 ปี
1.1.2 ตรวจสุขภำพตำมที่กำหนด
1.1.3 บริษัทประกันชีวิตจะจ่ำยค่ำตรวจสุขภำพให้เฉพำะสมำชิกที่บริษัทกำหนดให้ต้องตรวจหรือ
ขอให้มีกำรตรวจเพิ่มเติม
1.2 ระยะเวลำเอำประกันภัยเท่ำกับระยะเวลำกำรชำระหนี้ตำมสัญญำเงินกู้ด้วยทุนประกันคงที่
1.3 ระยะเวลำเอำประกันเมื่อรวมกับอำยุของผูก้ ู้แล้วต้องไม่เกิน 75 ปี
1.4 คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 24 ชั่วโมงทั่วโลก
1.5 ข้อยกเว้นกำรคุ้มครอง
1.5.1 ฆ่ำตัวตำยในปีแรกของกำรทำประกัน
1.5.2 ถูกผู้รับประโยชน์ฆ่ำตำยโดยเจตนำ
1.5.3 ไม่เปิดเผยข้อควำมจริงหรือแถลงข้อควำมอันเป็นเท็จ บริษัทมีสิทธิ์บอกล้ำงสัญญำ
ภำยใน 1 ปี นับจำกวันที่ทำสัญญำ
1.6 ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียวเมื่อทำสัญญำเงินกู้
1.7 อัตรำเบี้ยประกันเป็นไปตำมที่บริษัทประกันภัยกำหนด โดยสหกรณ์เป็นผู้ตกลงให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่สมำชิกซึ่งบริษัทมอบส่วนลดเบี้ยประกันให้สหกรณ์ฯ 20% แต่สหกรณ์ฯ ขอมอบให้เป็นส่วนลดเบีย้ ประกันให้แก่
สมำชิกผู้ทำประกันทั้งหมด 20 %
ข้อ 2 กรณีกำรกู้สำมัญแบบหักลบกลบหนี้ที่มีจำนวนกู้ตั้งแต่ 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
ที่ได้มีกำรประกันชีวิตไว้แล้ว ในกำรกู้เงินครั้งก่อนอัตรำเบีย้ ประกันเป็นไปตำมจำนวนเงินกู้ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรหักลบกลบหนี้
ข้อ 3 จำนวนเงินกู้ที่ต่ำกว่ำ 1,500,000 บำท (หนึ่งล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน) สมำชิกผู้กู้สำมำรถทำประกันชีวิตได้
ตำมควำมสมัครใจโดยมีข้อกำหนดตำมควำมใน ข้อ 1

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

