สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลำง-ตำรวจสันติบำล-พิสูจน์หลักฐำนตำรวจ จำกัด
904 อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 22 กองบัญชำกำรตำรวจสอบสวนกลำง หมู่ 6 ตำบลบ้ำนใหม่ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120 โทร. 0-2504-4925, 0-2504-4929 โทรสำร. 0-2504-4929
Website: www.csfs-police.org , E-mail: cibscoop@hotmail.com , csfspolice@gmail.com

ข่ำวประชำสัมพันธ์ ฉบับที่ 9 ประจำเดือน พฤศจิกำยน 2564
มอบเงินรำงวัลให้แก่สมำชิกสหกรณ์

ตำมที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนดการประชุมใหญ่วิสามัญประจาปี 2564
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 นั้น ปรากฏว่าสมาชิกส่วนใหญ่ไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้
เนื่ อ งจากมาตรการป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID -19) ในการนี้
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าควรมอบเงินรางวัลให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ คนละ 500 บาท
ทั้งนี้ให้นับการเป็นสมาชิก ณ วันประชุมใหญ่วิสามัญประจาปี 2564 วันที่ 28 กันยายน 2564 โดยจะโอน
เงินดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยให้แก่สมาชิกภายในเดือน พฤศจิกายน 2564

กำรขอรับสวัสดิกำรสมำชิกประสพภัยพิบัติ
การให้เงินสวัสดิการในกรณีที่อยู่อาศัยของสมาชิกประสพภัยพิบัติ อันได้แก่ อัคคีภัย,
อุทกภัย , วาตภัย แลอุบัติภัย สมาชิกจะขอรับสวัสดิการดังกล่าวได้ ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. เหตุประสบภัยพิบตั ิ มิได้เกิดจากการกระทาด้วยเจตนาของสมาชิกผู้ประสพภัย
2. ที่อยู่อาศัยของสมาชิกโดยปรากฏหลักฐานทางทะเบียน
3. การขอรับเงินช่วยเหลือเนื่องจากสมาชิกประสพภัยพิบตั ิ มีสิทธิยื่นเรื่องขอรับสวัสดิการ
ดังกล่าวภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ประสบภัยพิบตั ิ โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้
3.1 หนังสือรับรองของผู้บงั คับบัญชา
3.2 หนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการ (อยู่ในเขตประสพภัยพิบัติ)
3.3 สาเนาบัตรข้าราชการผู้รับรอง ตามข้อ 3.2
3.4 ประกาศจากราชการว่าอยู่ในเขตประสพภัยพิบัติ
3.5 สาเนาบัตรข้าราชการของสมาชิก (รับรองสาเนาถูกต้อง)
3.6 สาเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก (รับรองสาเนาถูกต้อง)
3.7 รูปถ่ายแสดงความเสียหาย
3.8 รายการประเมินทรัพย์สินได้รับความเสียหายอะไรบ้าง (รับรองว่าเป็นความจริง)

เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1 เพื่อรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจาปี 2564

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสอบสวนกลาง-ตารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตารวจ จากัด
จะทาการปิดบัญชีสิ้นปีในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ จะจ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ให้กับสมาชิกโดยการ
โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1 (สมุดบัญชีเงินฝากเล่มสีเขียว) เพื่อใช้กด ATM ได้สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอความร่วมมือจากสมาชิกที่ยังไม่มีสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1 ดาเนินการเปิดบัญชี
ภายในเดือน พฤศจิกายน 2564 นี้ และสมาชิกท่านใดที่มีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย
กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบโดยด่วน เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
กำรเปิดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ 1 เตรียมเอกสำรประกอบ ดังนี้
1. แบบคาขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1
2. สาเนาบัตรช้าราชการ หรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (รับรองสาเนาถูกต้อง)
3. สาเนาหน้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ที่มี ATM
4. เงินฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์อย่างน้อย 100 บาท
ปัจจุบัน สหกรณ์ฯให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์1 ร้อยละ 1.25 ต่อปี โดยสมาชิก
สามารถกดเงินปันผลประจาปีผ่านบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
1. ขั้นตอนกำรตรวจสอบยอดเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน
1. สอดบัตร ATM
“ ป้อนรหัส ”
2. เลือก
“ บริกำรอื่น ๆ ”
3. เลือก
“ บริกำรอื่น ๆ ”
*** บำงเครื่องอำจกดครั้งเดียว ***
4. เลือก
“ สหกรณ์ออมทรัพย์ ”
5. เลือก
“ สอบถำมยอดเงินฝำก ”
6. ตู้ ATM จะแสดง
“ เงินคงเหลือตำมบัญชี
xxx บำท ”
“ เงินคงเหลือที่ใช้ได้
xxx บำท ”
7. ท่ำนต้องกำรบริกำรอื่นหรือไม่
“ ต้องกำร ”
“ ไม่ต้องกำร ”
8. ถ้ำ กดต้องกำร ระบบจะกลับสู่หน้ำหลัก KTB
และสำมำรถกดเข้ำระบบสหกรณ์เพื่อ
กดรับเงินฝำก(เงินปันผลตำมขั้นตอนได้)
9. ถ้ำ กดไม่ต้องกำร จะออกจำกระบบ KTB

2. ขั้นตอนกำรกดรับเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน
1. สอดบัตร ATM
“ ป้อนรหัส ”
2. เลือก
“ บริกำรอื่น ๆ ”
3. เลือก
“ บริกำรอื่น ๆ ”
*** บำงเครื่องอำจกดครั้งเดียว ***
4. เลือก
“ สหกรณ์ออมทรัพย์ ”
5. เลือก
“ รับเงินฝำก ”
6. ใส่จำนวนเงิน XXX บำท (คงยอดไว้ในบัญชี
ไม่น้อยกว่ำ 100 บำท และไม่กดจำนวนเศษ
สตำงค์)
7. กดปุ่ม
“ ถูกต้อง ”
8. ตู้ ATM จะแสดง
“ รำยกำรของท่ำนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ”
“ ท่ำนต้องกำรบริกำรอื่นอีกหรือไม่ ”
( กด “ ต้องกำร ” ถ้ำต้องกำรถอนเงิน )
9. จำนวนเงินที่ใส่ จะโอนเข้ำสู่บัญชี KTB
และกดตำมขั้นตอนของธนำคำรต่อไป
** ค่ำธรรมเนียมในกำรทำรำยกำรครั้งละ 10 บำท

