ประชาสัมพันธ์
492/2 อาคาร 8 ชั้น 3 กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ปทุมวัน กรุ งเทพ 10330 โทร.0-2255-3334,0-2632-9682,0-2205-2238 โทรสาร. 0-2255-3334
เว็บไซด์ WWW.cib.police.go.th, WWW.sbpolice.go.th , WWW.forensic.police.go.th

สหกรณ์ออมทรัพย์ บช.ก.-บช.ส.-สพฐ.ตร. จํากัด ได้ จัดสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิ ก โดยให้ สมาชิ ก
ยืน่ ขอรับทุนการศึกษาบุตรได้ ต้ ังแต่ 1 กรกฎาคม – 31 สิ งหาคม ของทุกปี สํ าหรับปี 2557 คณะกรรมการดําเนินการชุ ด
ที่ 32 ได้ มีมติทปี่ ระชุ ม ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 อนุมัติเพิ่มจํานวนทุนการศึกษาเป็ น

275

ทุน

แบ่ ง เป็ นทุ น ส่ งเสริ ม การศึ ก ษา จํ า นวน 220 ทุ น และทุ น เรี ย นดี จํ า นวน 55 ทุ น เพิ่ ม เงิ น ทุ น ขึ้ น จากเดิ ม อี ก

100,000 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 716,000 บาท โดยแบ่งเป็ น 3 ระดับดังนี้
1.

ระดับประถมศึกษาจํานวน 145 ทุน ทุนส่ งเสริมการศึกษาจํานวน 115 ทุน ทุนเรียนดีจํานวน 30 ทุน ทุนละ
2,000 บาท เป็ นเงิน 290,000 บาท
2. ระดับมัธยมศึกษาและปวช.จํานวน 94 ทุน ทุนส่ งเสริมการศึกษาจํานวน 75 ทุน ทุนเรียนดีจํานวน 19 ทุน
ทุนละ 3,000 บาท เป็ นเงิน 282,000 บาท
3. ระดับอุดมศึกษา และ ปวส. จํานวน 36 ทุน ทุนส่ งเสริมการศึกษาจํานวน 30 ทุน ทุนเรียนดีจํานวน 6 ทุน
ทุนละ 4,000 บาท เป็ นเงิน 144,000 บาท
เอกสารประกอบคําขอรับทุน
 สํ าเนาบัตรข้ าราชการของสมาชิ ก
 สํ าเนาทะเบียนบ้ านสมาชิ ก
 สํ าเนาทะเบียนบ้ านที่มีชื่อบุตรสมาชิ กทีข่ อทุน
 สํ าเนาหน้ าบัญชี เงินฝากธนาคารของสมาชิ ก
 สลิปเงินเดือน รับรองโดยผู้บังคับบัญชาระดับสารวัตรขึน้ ไป
 ใบรั บรองผลการศึกษา หนังสื อรั บรองความประพฤติจากสถานศึกษาทีบ่ ุตรสมาชิกศึกษาอยู่
ในปี การศึกษา 2556
 สํ าเนารายงานประจําตัวนักเรี ยนหรือใบ รบ. ประจําปี การศึกษา พ.ศ. 2556

สหกรณ์ ฯ จัดสวัสดิการให้ กับหน่วยงานต้ นสังกัดของสมาชิกจากเงินทุนสาธารณะประโยชน์ โดยคํานวณจาก
สมาชิกคงเหลือของแต่ละหน่วยงาน( บช.ก., บช.ส., สท., สพฐ.ตร.,สทส.และนอกหน่วย)ณ วันสิ ้นในปี นี ้ คณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที่ 32 ได้ มีมติที่ประชุมอนุมตั ิเงินสวัสดิการสําหรับหน่วยงานต้ นสังกัดสมาชิกดังนี ้

บช.ก.
บช.ส.
สท.
สพฐ.ตร.
สทส.
นอกหน่วย
รวมทังสิ
้ ้น

สังกัด

เงินสวัสดิการหน่วยงานต้ นสังกัดปี 2557
สมาชิก(คน)
รวมเป็ นเงิน /บาท
1,843
73,720.00
1,626
56,910.00
22
770.00
1,199
41,965.00
24
840.00
1,404
49,140.00
6,118
223,345.00

สมาชิกโอนเงินให้ สหกรณ์
สมาชิ ก ชํ า ระค่ า หุ้น -หนี ้ หรื อ เงิ น ฝากโดยวิ ธี ก ารโอนผ่า น
ธนาคารให้ กบั สหกรณ์ ฯ จะต้ องเขียนข้ อความ ในใบขอโอนของ
ธนาคารโดยระบุชื่ อ ที่ อ ยู่ข องผู้โ อนให้ ชัด เจนเพื่ อ สหกรณ์ ฯ
สามารถตรวจสอบได้ และต้ องแจ้ งทางโทรศัพท์หรื อส่งโทรสาร
(FAX)หลักฐานแจ้ งการชําระเงินต่อเจ้ าหน้ าที่ภายในวันที่โอน
เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิก

การชําระหนีเ้ งินกู้

การชําระหนี้เงินกูโ้ ดยผ่านการหักเงินเดือนของสมาชิกในหน่วยงานต้นสังกัด การเงินหน่ วยต้องส่งเงินชําหนี้ของสมาชิกต่อ
สหกรณ์ฯโดยเร็ วภายในวันสิ้นเดือน เพื่อสิ ทธิประโยชน์ในการขอกูเ้ งินครั้งต่อไป เพราะในการพิจารณาให้สมาชิกกูเ้ งิน คณะกรรมการ
เงินกู้ จะตรวจสอบประวัติการชําระหนี้เงินกูข้ องสมาชิกแต่ละรายในคอมพิวเตอร์เป็ นเกณฑ์การพิจารณา

ประกาศ
ฉบับที่ 3 /2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด
เรื่ อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
*********
ด้วยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสอบสวนกลาง
-ตํารวจสันติบาลพิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด ชุดที่ 32 ได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 4/2557 และคําสัง่ ที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 24
เมษายน 2557 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการ กําหนดประเภท จํานวนทุน จํานวนเงินและกําหนดวิธี
ปฏิบตั ิ ในการขอรับทุนการศึกษาบุตรประจําปี 2557 สําหรับปี การศึกษา 2556 โดยอาศัยอํานาจระเบี ยบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสอบสวนกลาง -ตํารวจสันติบาล- พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุน
สาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2555 หมวด 1 และ 4 ดังนี้:1. กําหนดจํานวนทุน จํานวน 275 ทุน ทุนส่ งเสริ มการศึกษา จํานวน 220 ทุนและทุนเรี ยนดี
จํานวน 55 ทุน รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 716,000 บาท แบ่งเป็ น 3 ระดับดังนี้
1.1 ระดับประถมศึกษา จํานวน 145 ทุน ทุนส่ งเสริ มการศึกษาจํานวน 115 ทุน ทุนเรี ยนดี
จํานวน 30 ทุน ทุนละ 2,000 บาท เป็ นเงิน 290,000 บาท
1.2 ระดับมัธยมศึกษาและปวช.จํานวน 94 ทุน ทุนส่ งเสริ มการศึกษาจํานวน 75 ทุน ทุนเรี ยนดี
จํานวน 19 ทุน ทุนละ 3,000 บาท เป็ นเงิน 282,000 บาท
1.3 ระดับอุดมศึกษา และ ปวส . จํานวน 36 ทุน ทุนส่ งเสริ มการศึกษาจํานวน 30 ทุน
ทุนเรี ยนดีจาํ นวน 6 ทุน ทุนละ 4,000 บาท เป็ นเงิน 144,000 บาท
2 เกณฑ์การพิจารณา
2.1 ทุนส่ งเสริ มการศึกษาใช้เกณฑ์การพิจารณาตามลําดับดังนี้
2.1.1 ผลการเรี ยนบุตรสมาชิกต้องสอบผ่านทุกรายวิชาในปี การศึกษา พ.ศ. 2556
2.1.2 เงินได้รายเดือน(เงินเดือน,เงินประจําตําแหน่ง ,เงินค่าครองชีพ ,เงินพ.ป.ผ.,เงินพ.ส.ร.)
ของสมาชิกจากน้อยไปหามาก
2.1.3 จํานวนบุตรของสมาชิกที่อยูร่ ะหว่างการศึกษา
2.1.4 อายุการเป็ นสมาชิก
2.2 ทุนเรี ยนดี ใช้เกณฑ์การพิจารณาตามลําดับดังนี้
2.2.1 ผลการเรี ยนในปี การศึกษา พ.ศ. 2556
2.2.2 อายุการเป็ นสมาชิก
2.2.3 เงินได้รายเดือน(เงินเดือน,เงินประจําตําแหน่ง ,เงินค่าครองชีพ ,เงินพ.ป.ผ.,เงินพ.ส.ร.)
ของสมาชิกจากน้อยไปหามาก
2.2.4 จํานวนบุตรของสมาชิกที่อยูร่ ะหว่างการศึกษา

2.3 สมาชิกที่ยนื่ ขอรับทุน สหกรณ์ฯจะพิจารณาให้ทุนส่ งเ สริ มการศึกษาจนครบจํานวน
220 ทุน แล้วจึงพิจารณาให้ทุนเรี ยนดีในลําดับต่อไป
3 คุณสมบัติของผูร้ ับทุนมีดงั นี้
3.1 เป็ นบุตรสมาชิกที่มีอายุการเป็ นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป โดยไม่รวมบุตรบุญธรรม
3.2 เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี
3.3 เป็ นผูอ้ ยูร่ ะหว่างการศึกษาในระดับประถมศึกษา ระดั บมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา
ในสถานศึกษาของทางราชการหรื อเอกชนที่ทางราชการรับรอง
4 บุตรของสมาชิกที่มีคุณสมบัติตามข้อ 3 แล้วจะได้รับความช่วยเหลือครอบครัวละ 1 คน
5 ผูข้ อรับทุนจะต้องยืน่ คําขอรับทุนตามแบบที่สหกรณ์ กําหนดพร้อมด้วยเอกสารประกอบ
ดังต่อไปนี้
5.1 สําเนาฎีกาเงินเดือนของสมาชิก รับรองโดยผูบ้ งั คับบัญชาระดับสารวัตรขึ้นไป
5.2 สําเนาทะเบียนบ้านหรื อสู ติบตั รที่มีชื่อผูร้ ับทุนและสมาชิกผูข้ อรับทุน
5.3 สําเนาบัตรข้าราชการของสมาชิก
5.4 ใบรับรองผลการศึกษาจากสถานศึกษาที่บุตรสมาชิกศึกษาอยูใ่ นปี การศึกษา พ .ศ. 2556
ผูล้ งนามรับรองต้องเป็ นหั วหน้าสถานศึกษาหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายให้ทาํ การแทนหัวหน้า
สถานศึกษา
6 ระยะเวลาในการยืน่ ขอรับทุนระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2557
7 ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 26 กันยายน 2557
8 การพิจารณาของคณะอนุกรรมการสวัสดิการ ถือว่าเป็ นเด็ดขาด
9 ติดต่อขอทราบร ายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ บช.ก.-บช.ส.-สพฐ.ตร. จํากัด
อาคาร 8 ชั้น 3 กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2205-2238,0-2255-3334,0-2632-9682,08-6505-8216
จึงประกาศให้ทราบทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557
พลตํารวจเอก
(ชาตรี สุ นทรศร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด
คําขอรับทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก
ทุนระดับ……………………………………………….
*****************
เขี่ยนที่…………………………..
วันที่……....เดือน………………พ.ศ……………
เรี ยน
1.

2.

3.

4.

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ บช.ก.-บช.ส.-สพฐ.ตร. จํากัด
ข้าพเจ้าขอยืน่ คําขอรับทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ข้าพเจ้าชื่อ..…………………………นามสกุล………………………..…….
อายุ…….ปี อยูบ่ า้ นเลขที่..........…….หมู่ที่……..ถนน….…………………………...
แขวง/ตําบล…………………….….เขต/อําเภอ……………………………......
จังหวัด………………………… รหัสไปรษณี ย.์ ........................โทรศัพท์.......................................
เป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯบช.ก.เลขที่……..........ที่ทาํ งาน……..…………………………………..
สังกัด………………….....ตําแหน่ง……………แผนก………………………
โทรศัพท์............................................ได้รับเงินได้รายเดือน(เงินเดือน,เงินประจําตําแหน่ง,เงินค่าครองชีพ,
เงินพ.ป.ผ.,เงินพ.ส.ร.เงิน ต.ว.ท.,เงิน ต.ป.ป., เงินต.ส.ส.) เดือนๆละ…………………..บาท
ข้าพเจ้ามีบุตร………..คน ได้ทาํ งานแล้ว…………….คน กําลังศึกษา………….คน
2.1 ชื่อ……………………………............................................................อายุปี ……….
ชื่อสถานศึกษา…………………………………………………………………………
2.2 ชื่อ……………………………............................................................อายุปี ……….
ชื่อสถานศึกษา…………………………………………………………………………
2.3 ชื่อ……………………………............................................................อายุปี ……….
ชื่อสถานศึกษา…………………………………………………………………………
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาให้กบั ………………………………........
ระดับ Ο ประถมศึกษาปี ที่….. Ο มัธยมศึกษาปี ที่.….Ο ปวช.ปี ที่…..Ο ปวส.ปี ที่……….
Ο อุดมศึกษาปี ที่….ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบุตรของข้าพเจ้ามีผลการเรี ยนดี มีความประพฤติดี และมีผล
การเรี ยนปี การศึกษา 2556 อยูใ่ นระดับเกรดเฉลี่ย………....คิดเป็ นร้อยละ………
บุตรของข้าพเจ้าจะนําทุนเพื่อศึกษาต่อที่โรงเรี ยน/สถานศึกษา....................................................................
อําเภอ/เขต....………………...จังหวัด…………………………… ในระดับชั้น..................

5. ข้าพเจ้าได้ยนื่ หลักฐานประกอบคําขอรับทุนมาด้วยแล้วดังนี้
5.1 สําเนาทะเบียนบ้านสมาชิกผูข้ อรับทุน
5.2 สําเนาทะเบียนบ้านบุตรสมาชิกผูข้ อรับทุน
5.3 สําเนาบัตรข้าราชการของสมาชิก
5.4 สําเนาหน้าบัญชีธนาคารของสมาชิก
5.5 สลิปเงินเดือน รับรองโดยผูบ้ งั คับบัญชาระดับสารวัตรขึ้นไป
5.6 ใบรับรองผลการศึกษา หนังสื อรับรองความประพฤติจากสถานศึกษาที่บุตรสมาชิกศึกษา
อยูใ่ นปี การศึกษา 2556
5.7 สําเนารายงานประจําตัวนักเรี ยนหรื อใบ รบ ประจําปี การศึกษา พ.ศ. 2556
6. หลักฐานที่นาํ มาประกอบการพิจารณาขอทุน หากตรวจสอบพบว่าไม่ถูกต้อง จะถูกตัดสิ ทธิ์
7. การพิจารณาของคณะกรรมการสวัสดิการ ถือว่าเป็ นเด็ดขาด
ลงชื่อ…………………………………
(……………………………)
สมาชิกผูข้ อรับทุน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด

หนังสื อรับรองผลการเรี ยน

หนังสื อฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า (ชื่อ)……………………………………………………………..
เป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยน………………………………………………………….………ปี การศึกษา พ.ศ.2556
เรี ยนอยูใ่ นระดับชั้น……………………………………………………………………มีความระพฤติ
ดีเหมาะสมที่จะได้รับทุน
ไม่เหมาะสมที่จะได้รับทุน
ผลการเรี ยนรวมทั้งปี การศึกษา พ.ศ. 2556 มีคะแนนเฉลี่ย……………… คิดเป็ นร้อยละ………………

ให้ไว้ ณ วันที่…………………………………………………………..

(ลงชื่อ)…………………………………………………
(……………………………………….)
(ตําแหน่ง)……………………………………………..

หมายเหตุ 1) ต้องประทับตราโรงเรี ยน
2) แนบสําเนารายงานประจําตัวนักเรี ยนหรื อใบ รบ.
3) ผลการศึกษาของปี การศึกษา พ.ศ. 2556 ตลอดทั้งปี

