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ฉบับที่ 2/2562 ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สมาชิก...สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสอบสวนกลางตํารวจสันติบาล- พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด

การประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 ได้เสร็ จสิ้นเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562
ณ โรงแรมปริ นซ์พาเลซ โบ๊เบ๊ทาวเวอร์ ชั้น 11 มีสมาชิ ก ให้ค วามสนใจเข้าร่ ว มการประชุ มฯ เพื่อรั บฟังผลการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ฯ จํานวนถึง 2,668 คน สหกรณ์ฯ จึงขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และเนื่องด้วยใน
ปี นี้ สหกรณ์ ฯ ได้มีการปรั บเปลี่ยนการจัด การประชุ มใหญ่ สามัญประจําปี หลายรายการ อาทิ เช่ น การลงทะเบี ย น
สมาชิกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ,การเลือกตั้งระบบใหม่โ ดยใช้วิธีกดปุ่ มเลือกตั้งแบบอิเล็ก ทรอนิ กส์ จาก สํานัก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ,การเปลี่ยนแปลงสถานที่จดั งานเป็ นโรงแรมปริ นซ์พาเลซ โบ๊เบ๊ทาวเวอร์ รวมถึงการจ่ายเงิน
ปันผล – เงินเฉลี่ยคืน ให้สมาชิกโดยโอนเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ (เล่มสีเขียว ซึ่งอาจทําให้เกิดความไม่สะดวกแก่
สมาชิกบ้างพร้อมกันหลายรายการ สหกรณ์ฯ ขอน้อมรับความคิดเห็นสมาชิกไว้เพื่อปรับแก้ไขในโอกาสต่อไป
สําหรับในปี นี้ ผูท้ ี่ได้รับการเลือกตั้งดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ 1 ท่าน และกรรมการจากสังกัดต่างๆ
8 ท่านรวม 9 ท่าน รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 37 ประจําปี 2562 มีดงั นี้
1. พล.ต.ท. มงคล
2. พล.ต.ท. สราวุฒิ
3. พล.ต.ต. เสน่ห์
4. พล.ต.ต. ศรายุทธ
5. พล.ต.ต. พิชิตชัย
6. พล.ต.ต. ธนังค์
7. พล.ต.ต. สุรชาติ
8. พล.ต.ต. ทิวธวัช
9. พ.ต.อ. สุเมธ
10. พ.ต.อ. ฉัตรชัย
11. พ.ต.อ. สมชาย
12. พ.ต.อ.หญิง อังสณา
13. พ.ต.อ. เอกริ นทร์
14. พ.ต.ท. ปรเมศวร์
15. พ.ต.ท.หญิง อัญญนันท์

กมลบุตร
การพานิช
อรุ ณพันธุ์
พูลธัญญะ
ศรี ยานนท์
บุรานนท์
มณี จกั ร
นครศรี
เมฆขจร
นันทมงคล
ศรี สุวรรณาภรณ์
ฉายศิริ
อิทธิวฒั นะ
เอี่ยมวรพงษ์
ทิพย์ประเสริ ฐ

ประธานกรรมการ
ได้รับเลือกเป็ นประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ 1
รองประธานกรรมการ 2 ได้รับเลือกจากหน่วยนอกสังกัด
รองประธานกรรมการ 3 ได้รับเลือกจากหน่วยนอกสังกัด
รองประธานกรรมการ 4
กรรมการ/เหรัญญิก ได้รับเลือกจากสังกัด บช.ก.
กรรมการ
กรรมการ
ได้รับเลือกจากสังกัด สพฐ.ตร.
กรรมการ
ได้รับเลือกจากสังกัด บช.ส.
กรรมการ
กรรมการ
ได้รับเลือกจากสังกัด บช.ทท.
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ได้รับเลือกตั้งจากสังกัด บช.ก.
กรรมการ/เลขานุการ ได้รับเลือกตั้งจากสังกัด บช.ก.

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 การถอนเงินจากบัญชี
ธ.กรุงไทย โอนเข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์

1. ถอนเงิน - บัญชีสหกรณ์

2.โอนเงินบัญชี ธ.กรุงไทยเข้ าบัญชีสหกรณ์

(ต้ องโอนเงินบัญชีสหกรณ์ เข้ าบัญชีกรุงไทย ก่ อน)
1. สอดบัตร
“ ป้อนรหัส ”
2. เลือก
“ บริการอื่น ๆ ”
3. เลือก
“ บริการอื่น ๆ ”
*** บางเครื่องอาจกดครั้งเดียว ***
4. เลือก
“ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ”
5. เลือก
“ รับเงินฝาก ”
6. ใส่ จํานวนเงิน ...
(ตามจํานวนในบัญชีออมทรัพย์เล่ มสี เขียว
โดยมียอดคงเหลือไว้ ไม่ น้อยกว่ า 100 บาท)
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

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 ”

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
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

