สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลำง-ตำรวจสันติบำล-พิสูจน์หลักฐำนตำรวจ จำกัด
เลขที่ 1108 อำคำร 5 ชั้น 2 กองบัญชำกำรตำรวจสอบสวนกลำง ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทร. 083-083-1732 , 094-894-2227 , 094-848-6459
Website: www.csfs-police.org , E-mail: cibscoop@hotmail.com , Line Id : @zmt9944u

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 11/2565 ประจาเดือน พฤศจิกายน 2565

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลำง-ตำรวจสันติบำล-พิสูจน์หลักฐำนตำรวจ

จำกัด จะปิดบัญชี
สิ้นปีในวันที่ 31 ธันวำคม 2565 และ จ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน หลังจากประชุมใหญ่ประจาปี 2565 ให้กับสมำชิกโดยกำร
โอนเงินดังกล่ำวเข้ำบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์1 (สมุดบัญชีเงินฝำกเล่มสีเขียว) เพื่อใช้กด ATM ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
*** จึงขอควำมร่วมมือสมำชิกที่ยัง มิได้ เปิดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ 1 (ATM) ดำเนินกำรเปิดบัญชี ภายใน
เดือน พฤศจิกายน 2565 นี้ และสมำชิกท่ำนใดมีกำรเปลี่ยนแปลงหมำยเลขบัญชีธนำคำรกรุงไทย ขอควำมกรุณำท่ำนแจ้งให้
สหกรณ์ฯ ทรำบโดยด่วน เพื่อดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ***
การเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1 (ATM) เตรียมเอกสารประกอบ ดังนี้
1. ดำวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอเปิดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ 1 (ATM)
2. สำเนำบัตรข้ำรำชกำร หรือสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน (รับรองสำเนำถูกต้อง)
3. สำเนำหน้ำบัญชี ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) ที่มี ATM
4. เปิดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์อย่ำงน้อย 100 บำท
อัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกออมทรัพย์1 (ATM) ร้อยละ 1.15 ต่อปี
1. ขั้นตอนการตรวจสอบยอดเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน
2. ขั้นตอนการกดรับเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน
1. สอดบัตร ATM
“ ป้อนรหัส ”
2. เลือก
“ บริการอื่น ๆ ”
3. เลือก
“ บริการอื่น ๆ ”
*** บางเครื่องอาจกดครั้งเดียว ***
4. เลือก
“ สหกรณ์ออมทรัพย์ ”
5. เลือก
“ สอบถามยอดเงินฝาก ”
6. ตู้ ATM จะแสดง
“ เงินคงเหลือตามบัญชี
xxx บาท ”
“ เงินคงเหลือที่ใช้ได้
xxx บาท ”
7. ท่านต้องการบริการอื่นหรือไม่
“ ต้องการ ”
“ ไม่ต้องการ ”
8. ถ้า กดต้องการ ระบบจะกลับสู่หน้าหลัก KTB
ให้กด ตามขั้นตอน การกดรับเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน
เพื่อรับเงินฝาก(เงินปันผล)
9. ถ้า กดไม่ต้องการ จะออกจากระบบ KTB

1. สอดบัตร ATM
“ ป้อนรหัส ”
2. เลือก
“ บริการอื่น ๆ ”
3. เลือก
“ บริการอื่น ๆ ”
*** บางเครื่องอาจกดครั้งเดียว ***
4. เลือก
“ สหกรณ์ออมทรัพย์ ”
5. เลือก
“ รับเงินฝาก ”
6. ใส่จานวนเงิน XXX บาท (คงยอดไว้ในบัญชี
ไม่น้อยกว่า 100 บาท และ ไม่กดจานวนเศษ
สตางค์
7. กดปุ่ม
“ ถูกต้อง ”
8. ตู้ ATM จะแสดง
“ รายการของท่านเสร็จสมบูรณ์แล้ว ”
“ ท่านต้องการบริการอื่นอีกหรือไม่ ”
( กด “ ต้องการ ” ถ้าต้องการถอนเงิน )
9. จานวนเงินที่ใส่ จะโอนเข้าสู่บัญชี KTB
และกดตามขั้นตอนของธนาคาร KTB ต่อไป
** ค่าธรรมเนียมในการทารายการครั้งละ 10 บาท

สมาชิกทีเ่ ข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกาหนด หรือเกษียณ
อายุราชการ โปรดแจ้งความประสงค์ในการรักษาสถานภาพการเป็ นสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลำง-ตำรวจสันติบำล-พิสูจน์หลักฐำนตำรวจ จำกัด ขอเชิญชวนสมำชิกที่เข้ำ
โครงกำรเกษียณอำยุรำชกำรก่อนกำหนด หรือ เกษียณอำยุรำชกำรในปี 2565 โปรดยื่นหนังสือยินยอมให้หักเงิน ตำมแบบฟอร์มของ
กองกำรเงิน สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำรรักษำสถำนภำพกำรเป็นสมำชิกอย่ำงต่อเนือ่ ง โดยท่ำนสำมำรถดำเนินกำรได้
ดังนี้
1. ดำวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงิน จำก www.csfs-police.org กรอกข้อมูลของท่ำนให้
ครบถ้วน และลงลำยมือชื่อผู้ให้ควำมยินยอมพร้อมพยำน จำนวน 2 ฉบับ
2. แนบสำเนำบัตรประชำชน จำนวน 2 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง)
3. ส่งเอกสำร ข้อ 1 และ ข้อ 2 มำยังสหกรณ์ ฯ
4. กรณีท่ำนเปลี่ยนแปลงที่อยู่และหรือหมำยเลขโทรศัพท์ โปรดแจ้งสหกรณ์ฯ ทรำบ
โดยสหกรณ์ฯ จะดำเนินกำรส่งหักเงินบำนำญไปยังต้นสังกัดของท่ำน เพื่อชำระค่ำหุ้นและหรือหนี้ทุกเดือน หำกมี
เหตุขัดข้องประกำรใด ซึ่งไม่สำมำรถหักเงินบำนำญของท่ำนได้ ขอควำมกรุณำท่ำนโอนเงินชำระค่ำหุ้นและหรือหนี้ด้วยตนเอง จนกว่ำ
จะสำมำรถหักเงินบำนำญตำมที่ท่ำนให้ควำมยินยอมกับสหกรณ์ฯ ได้
สำหรับสมำชิกที่ไม่มีหนี้ และไม่ประสงค์ส่งค่ำหุ้น ท่ำนสำมำรถยื่นคำของดส่งค่ำหุ้นรำยเดือนได้ โดยกรอก
แบบฟอร์มของดส่งค่ำหุ้นพร้อมแนบสำเนำบัตรประชำชนรับรองสำเนำถูกต้อง มำยังสหกรณ์ ฯ
อนึ่ง การขาดส่งชาระค่าหุ้นและหรือหนี้เกินกว่า 3 เดือนติดต่อกัน อาจเป็นเหตุให้สมาชิกถูกให้ออกจาก
สหกรณ์ฯ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2564 ข้อ 42 (2)

ขอความร่วมมือสมาชิกโอนเงินผ่านบัญชีนี้
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลำง-ตำรวจสันติบำล-พิสูจน์หลักฐำนตำรวจ จำกัด ย้ำยที่ทำกำรมำยัง ที่ตั้ง
เลขที่ 1108 อำคำร 5 ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ซึ่งมี ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 ของอำคำร 5 ด้วย นั้น
สหกรณ์ฯ จึงเปิดบัญชีธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) สำขำ กองบัญชำกำรตำรวจสอบสวนกลำง เพื่อทำธุรกรรมด้ำนงำน
สหกรณ์ฯ และอำนวยควำมสะดวกให้กับสมำชิก จึงขอควำมร่วมมือท่ำนที่ประสงค์โอนเงินชำระหนี้และหรือ เงินฝำก ให้กับสหกรณ์ฯ
กรุณำโอนเงินดังกล่ำวผ่ำนบัญชี ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขา กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง เลขบัญชี
661-8-909457 พร้อมส่งหลักฐำนกำรโอนเงินให้สหกรณ์ฯ ทรำบ เพื่อดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอขอบคุณค่ะ

ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
สำขำ กองบัญชำกำรตำรวจสอบสวนกลำง
เลขบัญชี 661-8-90945-7

สหกรณ์ออมทรัพย์
บช.ก.-บช.ส.-สพฐ.ตร. จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์
บช.ก.-บช.ส.-สพฐ.ตร. จำกัด

ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

