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ข่าวประชาสัมพันธ์

ฉบับที่ 1/2562 ประจําเดือน มกราคม 2562

สวัสดีปีใหม่ 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด
ขออํานวยอวยพรสมาชิกทุกท่าน

ได้พบพานความสุขไร้ทุกข์นานา

มีสุขภาพแข็งแรงพร้อมปัญญา แก้ปัญหาใดใดไร้กังวล
จะทําการสิ่งใดสําเร็จผล สิ่งมงคลจงเกิดมีแก่สมาชิกเอย
*****************************

สหกรณ์ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ ชั้น11 อาคารโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ ถนนดํารงรักษ์
แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
รถโดยสารที่ผ่าน : ปอ.79 , โดยสาร : TAXI
โดยสาร : รถส่วนตัวมีที่จอดรถภายในอาคาร(ประทับบัตรจอดรถในงานฯ)

เตรียมพร้อมเข้าร่วมการประช ุมใหญ่สามัญ
ประจําปี 2561
1.
2.
3.
4.

เตรียมบัตรข้าราชการหรือบัตรประจําตัวประชาชน (ห้ามลืม)
แต่งกายสุภาพ
ศึกษาเส้นทางไปโรงแรมปรินซ์พาเลซ อาคารโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ ชั้น 11
เลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการ ด้วยเครื่องลงคะแนน
เลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ (กดปุ่มลงคะแนนเลือกตั้ง) หากกดไม่ถูกต้อง
เครื่องจะไม่รวมคะแนนให้
5. กําหนดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียนสมาชิก ยื่นบัตรข้าราชการหรือบัตรประจําตัวประชาชนและเข้าคูหา
ลงคะแนนเลือกตั้งด้วยเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์
เวลา 09.00 น.
ฟังบรรยายพิเศษ และลุ้นรับรางวัลพิเศษ
เวลา 10.00 น.
เริ่มการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 และลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท
เวลา 12.00 น.
เสร็จสิ้นการประชุม

ขั้นตอนการใช้บริการ
บัตร ATM สหกรณ์ KTB
ถอนเงิน – โอนเงิน - สอบถามยอด
สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด
กด “ รับเงินฝาก ” คือ การถอนเงินจาก
บัญชีเงินฝากของสหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชี
ธ.กรุงไทย หลังจากนั้นให้สมาชิกกดถอนเงิน
จากบัญชี ธ.กรุงไทย ได้ตามขั้นตอนปกติ

กด “ ฝากเงินฝาก ” คือ การถอนเงิน
จากบัญชี ธ.กรุงไทย โอนเข้าบัญชีเงิน
ฝากของสหกรณ์

1. ถอนเงิน - บัญชีสหกรณ์

2. โอนเงินบัญชี ธ.กรุงไทย -> บัญชีสหกรณ์

(ต้ องโอนเงินบัญชีสหกรณ์ -> บัญชีกรุงไทย ก่ อน)
1. สอดบัตร
“ ป้อนรหัส ”
2. เลือก
“ บริการอื่น ๆ ”
3. เลือก
“ บริการอื่น ๆ ”
*** บางเครื่องอาจกดครั้งเดียว ***
4. เลือก
“ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ”
5. เลือก
“ รับเงินฝาก ”
6. ใส่ จํานวนเงิน ... (วงเงินตามบัตร ATM )
7. กดปุ่ ม
“ ถูกต้ อง ”
8. ตู้ ATM จะแสดง
“ รายการของท่ านเสร็จสมบูรณ์ แล้ ว ”
“ ท่ านต้ องการบริการอื่นอีกหรือไม่ ”
( กด “ ต้ องการ ” ถ้ าต้ องการถอนเงิน )
9. กดถอนเงินจากบัญชี KTB ตามขั้นตอน
ของธนาคาร
**ค่าธรรมเนียมในการทํารายการครั้งละ 10 บาท

1. สอดบัตร
“ ป้อนรหัส ”
2. เลือก
“ บริการอื่น ๆ ”
3. เลือก
“ บริการอื่น ๆ ”
*** บางเครื่องอาจกดครั้งเดียว ***
4. เลือก
“ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ”
5. เลือก
“ ฝากเงินฝาก ”
6. ใส่ จํานวนเงิน ... ( วงเงินตามบัตร ATM )
7. กดปุ่ ม
“ ถูกต้ อง ”
8. ตู้ ATM จะแสดง
“ รายการของท่ านเสร็จสมบูรณ์ แล้ ว ”
“ ท่ านต้ องการบริการอื่นอีกหรื อไม่ ”
“ ต้ องการ ”
“ ไม่ ต้องการ ”
9. ทํารายการเสร็จสมบูรณ์ แล้ ว
** ค่าธรรมเนียมในการทํารายการครั้งละ 10 บาท

3. สอบถามยอด - บัญชีสหกรณ์
1. สอดบัตร
“ ป้อนรหัส ”
2. เลือก
“ บริการอื่น ๆ ”
3. เลือก
“ บริการอื่น ๆ ”
*** บางเครื่องอาจกดครั้งเดียว ***
4. เลือก
“ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ”
5. เลือก
“ สอบถามเงินฝาก ”
6. ตู้ ATM จะแสดง
“ เงินคงเหลือตามบัญชี xxx บาท ”
“ เงินคงเหลือที่ใช้ ได้ xxx บาท ”
7. ท่ านต้ องการบริการอื่นหรือไม่
“ ต้ องการ ”
“ ไม่ ต้องการ ”

การทํารายการบัญชีเงินฝากของสหกรณ์
ต้องทํากับเครื่อง ATM ธ.กรุงไทย เท่านั้น
การทํารายการบัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย
1. สอบถามยอดบัญชี ธ.กรุงไทย
2. โอนเงินจากบัญชี ธ.กรุงไทย ไปเข้า
บัญชีธนาคารอื่นๆ ให้ใช้ตู้ ATM ของ ธ.กรุงไทย
เท่านั้น ขอบคุณค่ะ

สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด
ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ ชั้น 11 อาคารโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ ถนนดํารงรักษ์
แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
รถโดยสารที่ผ่าน : ปอ.79 , โดยสาร : TAXI
โดยสาร : รถส่วนตัวมีที่จอดรถภายในอาคาร(ประทับบัตรจอดรถในงานฯ)

กําหนดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561

เวลา

กําหนดการ

เวลา 08.30 น.เป็ นต้ นไป

ลงทะเบียนสมาชิกและเลือกตังประธานกรรมการและ
้
กรรมการ

เวลา 09.00 น.

ฟั งบรรยายพิเศษพร้ อมรับรางวัลจากวิทยากร

เวลา 10.00 น.

เริ่มการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561
รับเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท

เวลา 12.00 น.

เสร็จสิ ้นการประชุม

หมายเหตุ

1. เตรี ยมบัตรข้าราชการหรื อบัตรประชาชนสําหรับลงทะเบียน
2. การแต่งกายชุดสุ ภาพ

