492/2 อาคาร 12 ชั้น 3 กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง สํ านักงานตํารวจแห่ งชาติ ปทุมวันกรุ งเทพ 10330
โทร. 0-2205-2238, 0-2255-3334 โทรสาร. 0-2255-3334 ,0-2205-2238 เว็บไซด์

www.csfs-police.org

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับ วันขึน้ 15 คํา่ เดือน 8 คือ วันที่พระพุทธเจ้ า
ได้ ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็ นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ ได้ 2 เดือน
โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ท้งั 5 จนพระอัญญาโกณฑัญญะ
ได้ บรรลุธรรมและขอบวชเป็ นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่ า
วันนีม้ ีพระรัตนตรัยครบองค์ สามบริบูรณ์ ครั้งแรก ในโลก คือ
มีท้งั พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
พระธรรมที่พระพุทธเจ้ าทรงแสดงแก่ ปัจจวัคคีย์ท้ัง 5
เรียกว่ า “ธัมมจักกัปปวัตตนสู ตร ”

สหกรณ์ ออมทรัพย์ บช.ก.-บช.ส.-สพฐ.ตร. จํากัด มีมติ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 34 ครั้ง 7 /2559
ให้ จ่ายเงินกู้สามัญแก่ สมาชิก 2 ครั้งต่ อเดือน
คือ จ่ ายเงินกู้สามัญในวันที่ 1 และ 16 ของเดือน
(ยกเว้ นวันหยุดราชการ)

แจ้ งข่ าวดี
สมาชิกจ้ า!

เริ่มให้ บริการสมาชิกตั้งแต่ เดือน มิถุนายน 2559 เป็ นต้ นไป

ขยายเวลาโปรโมชั่นสํ าหรับสมาชิกที่
ผ่ อนชําระหนีเ้ งินกู้มาแล้ ว 4 งวด
สมาชิ ก ที่ ผ่ อ นชํ า ระหนี้เ งิ น กู้ ม าแล้ ว 4 งวด
สามารถยื่นเรื่ องขอกู้เงินได้ ท้ังเงินกู้สามัญและเงินกู้
เพือ่ เหตุฉุกเฉิน โดยกู้เงินแบบหักกลบลบหนีเ้ ดิม

ทั้งนี้ต้ังแต่ เดือน มิถุนายน 2559 จนถึง
เดือน พฤศจิกายน 2559

สหกรณออมทรัพย บช.ก.-บช.ส.-สพฐ.ตร.
จํากัด มีมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุด
ที่ 34 ครั้งที่ 8/2559 เปดรับสมัครสมาชิกสมทบ
ทั้งนี้ ตั้งแต วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เปนตนไป
คุณสมบัติผูสมัคร
9เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
9เปนบุคคลธรรมดา ดังตอไปนี้
 เปนบิดา,มารดา, คูส
 มรส บุตรของสมาชิก
ซึ่งบรรลุนิติภาวะ
 เคยเปนขาราชการหรือลูกจางประจําในสังกัด
บช.ก.,บช.ส., สพฐ.ตร. ,สทส.,สท.
9 เปนผูท
 ี่มีความประพฤติดงี าม
9เปนผูท
 ี่จะปฏิบต
ั ิตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ
มติ และคําสั่งของสหกรณ
9 มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นที่มี
วัตถุประสงคในการใหกย
ู ืมเงิน

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์
ตํารวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสั นติบาล-พิสูจน์ หลักฐานตํารวจ จํากัด
ยืน่ เรื่องขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจําปี 2559
ด้ วยสหกรณ์ ออมทรัพย์ ตาํ รวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสั นติบาล-พิสูจน์ หลักฐาน จํากัด
ได้ จดั สวัสดิการสํ าหรับสมาชิกในด้ านการศึกษาบุตรของสมาชิก โดยกําหนดให้ สมาชิกทีม่ ีอายุสมาชิก
ตั้งแต่ 1 ปี ขึน้ ไป สามารถยืน่ เรื่องขอรับทุนการศึกษาบุตรได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2559
ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2559 ซึ่งในปี นีค้ ณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 34 ได้ มีมติทปี่ ระชุมอนุมัติ
ทุนการศึกษาจํานวน 275 ทุน แบ่ งเป็ นทุนส่ งเสริมการศึกษา จํานวน 220 ทุน และ ทุนเรียนดี
จํานวน 55 ทุน รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 716,000 บาท โดยแบ่ งเป็ น 3 ระดับ ดังนี้
1. ระดับประถมศึกษาจํานวน 145 ทุน ทุนส่ งเสริมการศึกษาจํานวน 115 ทุน
ทุนเรียนดีจาํ นวน 30 ทุน ทุนละ 2,000 บาท เป็ นเงิน 290,000 บาท
2. ระดับมัธยมศึกษา และ ปวช. จํานวน 94 ทุน ทุนส่ งเสริมการศึกษาจํานวน 75 ทุน
ทุนเรียนดีจาํ นวน 19 ทุน ทุนละ 3,000 บาท เป็ นเงิน 282,000 บาท
3. ระดับอุดมศึกษา และ ปวส. จํานวน 36 ทุน ทุนส่ งเสริมการศึกษาจํานวน 30 ทุน
ทุนเรียนดีจาํ นวน 6 ทุน ทุนละ 4,000 บาท เป็ นเงิน 144,000 บาท

เอกสารประกอบคําขอรับทุน







สําเนาทะเบียนบ้ านสมาชิกผู้ขอรับทุน
สําเนาทะเบียนบ้ านบุตรสมาชิก(ผู้ขอรับทุน)
สําเนาบัตรข้ าราชการของสมาชิก
สําเนาหน้ าบัญชีธนาคารของสมาชิก
สลิปเงินเดือนล่าสุด (รับรองโดยผู้บงั คับบัญชาระดับสารวัตรขึ ้นไป)
ใบรับรองผลการศึกษา หนังสือรับรองความประพฤติจากสถานศึกษาที่บตุ รสมาชิกศึกษาอยูใ่ นปี การศึกษา
2558 (รับรองโดยหัวหน้ าสถานศึกษาหรื อผู้ได้ รับมอบหมายให้ ทําการแทนหัวหน้ าสถานศึกษา)
 สําเนารายงานประจําตัวนักเรี ยนหรื อใบ รบ. ประจําปี การศึกษา พ.ศ.2558 ตลอดทังปี
้

สมาชิกสามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมจาก
นีไ้ ด้ ที่ www.csfs-police.org
ข่ าวประชาสั มพันธ์ ประจําเดือน
กรกฎาคม 2559

