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ข่าวประชาสัมพันธ์

ฉบับที่ 2/2565 ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ขอขอบคุณสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน

การประชุมใหญ่ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ณ สโมสรตารวจ ถนน
วิภาวดีรงั สิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดีเพราะสมาชิกทุกท่านให้ความร่วมมือ
ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้ าระวังการแพร่ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งขั้นตอนต่างๆ ตามที่
สหกรณ์ฯ กาหนด โดยสมาชิกให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็ นจานวนมากถึง 3,044 คน ซึ่งอาจมีสิ่งหนึ่ ง
สิ่งใดขาด ตกบกพร่อง สหกรณ์ฯ ขออภัยสมาชิกเป็ นอย่างสูง และ น้อมรับในข้อเสนอแนะ หรือคาติ ชม ของ
ท่าน โดยจะนาไปแก้ไขปรับปรุงให้ดียงิ่ ขึ้ น จึงขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการดาเนิ นการและกรรมการดาเนิ นการแทนตาแหน่ งที่วา่ งชุดที่
40 มีดงั นี้
1. ประธานกรรมการดาเนิ นการ
พลตารวจโท สมเดช
ขาวขา
2. กรรมการดาเนิ นการ จานวน 7 คน ประกอบด้วย
2.1 กองบัญชาการตารวจสันติบาล จานวน 2 คน
1. พลตารวจตรี วรากร อยูอ่ ย่างไท
2. พันตารวจเอก ธนู พวงมณี
2.2 สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ จานวน 2 คน ดังนี้
1. พันตารวจเอกหญิง กนกวรรณ คชาชนม์
2. พันตารวจโทหญิง ชัดชนก โชคชัยเจริญ
2.3 หน่ วยนอกสังกัด จานวน 3 คน ดังนี้
1. พลตารวจโท สุชาติ เหมือนแก้ว
2. พลตารวจโท ธนังค์ บุรานนท์
3. พันตารวจเอกหญิง ราตรี มหรรฆวุธ

วิธีกดเงินปั นผล-เฉลี่ยคืน
(สาหรับสมาชิกที่มีสมุดบัญชีเงินฝากเล่มสีเขียว)

1. เข้าตู้ ATM ธ.กรุงไทย

2. ป้อนรหัส ATM

ใช้บตั ร (ATM) ธนาคารกร ุงไทย
ที่เชื่อมต่อ ระบบสหกรณ์

A

B

กดเพือ่ “ สอบถามยอดเงินฝาก ”
(เงินปันผล-เฉลีย่ คืน) จากบัญชีเงินฝาก
สหกรณ์เล่มสีเขียว

กดเพือ่ “ รับเงินฝาก

3. เลือก
“ บริกำรอื่นๆ ”
4. เลือก
“ บริกำรอื่นๆ ”
***บำงเครื่ องอำจกดครั้งเดียว***
5. เลือก
“ สหกรณ์ออมทรัพย์ ”
6. เลือก
“ สอบถำมยอดเงินฝำก ”
7. ตู้ ATM จะแสดง
“ เงินคงเหลือตำมบัญชี xxx บำท ”
“ เงินคงเหลือทีใ่ ช้ ได้ xxx บำท ”
8. ท่ำนต้ องกำรบริกำรอื่นหรื อไม่ “ ต้ องกำร ”
“ ไม่ ต้องกำร ”
9. ถ้ ำกด “ ต้ องกำร ” (ระบบจะกลับสู่ หน้ ำหลักของธนำคำร
ให้ เลือกเมนูอื่นๆ ตำมขั้นตอน หมวด B) เพื่อรับเงินฝำก
10. ถ้ ำกด “ ไม่ ต้องกำร ” (จะออกจำกระบบธนำคำร)

” (รับเงินปันผล-

เฉลี่ยคืน)

โดยการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของ
สหกรณ์(เล่มสีเขียว) โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย และ
ดาเนินการตามขั้นตอนของธนาคาร

3. เลือก
“ บริกำรอื่น ๆ ”
4. เลือก
“ บริกำรอื่น ๆ ”
*** บำงเครื่ องอำจกดครั้งเดียว ***
5. เลือก
“ สหกรณ์ออมทรัพย์ ”
6. เลือก
“ รับเงินฝำก ”
7. ใส่ จำนวนเงิน xxx บำท (ตำมยอดคงเหลือ
ในบัญชีเงินฝำกสหกรณ์เล่มสี เขียว
โดยคงยอดไว้ไม่ น้อยกว่ำ 100 บำท)
8. กดปุ่ ม
“ ถูกต้ อง ”
9. ตู้ ATM จะแสดง
“ รำยกำรของท่ ำนเสร็จสมบูรณ์ แล้ ว ”
“ ท่ำนต้ องกำรบริกำรอื่นอีกหรื อไม่ ”
( กด “ ต้ องกำร ” ถ้ ำต้ องกำรถอนเงิน )
เงินจะโอนเข้ ำบัญชีธนำคำร
10. ดำเนินกำรถอนเงินตำมขั้นตอนของ
ธนำคำรต่ อไป
**ค่ ำธรรมเนียมในกำรทำรำยกำรครั้งละ 10 บำท

