ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ตํารวจสุ ราษฎร์ ธานี จํากัด
ว่ าด้ วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์ อนื และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557
**********
อาศัย อํา นาจตามความในข้อ บัง คับของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ต าํ รวจสุ ราษฎร์ ธานี จํา กัด พ.ศ.2554
ข้อ 94(1) และมติทีประชุ มคณะกรรมการดําเนิ นการ ชุ ด ที 50 ครั งที 3/2558 วันที 25 ธันวาคม พ.ศ.2557
ได้แ ก้ไขเพิ มเติ ม ระเบี ยบว่า ด้ว ย การรั บ ฝากเงิ น จากสหกรณ์อื นและสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ฉบับ ที 1
ไว้ดงั ต่อไปนี
หมวดที 1
ข้ อกําหนดทัวไป
ข้ อ 1 ระเบียบนีเรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสุ ราษฎร์ ธานี จํากัด ว่าด้วยการรับฝากเงิน
จากสหกรณ์อืน และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ. 2557
ข้ อ 2 ระเบียบนี ให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ทีนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ
ข้ อ 3 ให้ยกเลิกข้อความทีกําหนดใน ข้อ 12 แห่ งระเบียบสหกรณ์ออมทรั พย์ตาํ รวจสุ ราษฎร์ ธานี จํากัด
ว่าด้วย การรับฝากเงิ นจากสหกรณ์ อืน และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 เสี ยทังหมด และให้ใช้
ข้อความต่อไปนี
ข้ อ 12 สหกรณ์จะให้ดอกเบียเงินฝากทุกประเภทตาม ข้อ 5 ในอัตราไม่เกินร้อยละ7 ต่อปี โดยจะ
ประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ดอกเบี ยเงิ นฝากออมทรั พย์ ให้คาํ นวณเป็ นรายวันตามยอดเงิ นคงเหลือ และสหกรณ์จะนํา
ดอกเบียทบเป็ นเงินต้น เข้าบัญชีเงินฝากในวันที 31 มีนาคมและวันที 30 กันยายน ให้ผฝู ้ ากรี บยืนสมุดคู่ฝาก
ณ สํานักงานสหกรณ์ เพือสหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบียให้
ดอกเบี ยเงิ น ฝากออมทรั พ ย์พิ เ ศษ สหกรณ์ จ ะคิ ด ดอกเบี ยทบเป็ นเงิ น ต้น เข้า บัญ ชี เ งิ น ฝาก
ออมทรั พย์พิเศษให้ทุกวันสิ นเดือน ให้ผฝู ้ ากรี บยืนสมุดคู่ฝาก เพือให้สหกรณ์ บนั ทึกรายการดอกเบีย สําหรั บ
ดอกเบียที สหกรณ์นาํ เข้าบัญชีเงินฝากตามกําหนด ให้ผฝู้ ากถอนได้ในระยะเวลา 7 วัน นับแต่วนั นําดอกเบีย
เข้าบัญชี โดยสหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนี ยมการถอนดอกเบี ย ทีนําเข้าบัญชี เงิ นฝากนี ถ้าสมาชิกไม่ถอนตาม
ทีกําหนดสหกรณ์จะโอนทบเข้าเป็ นเงินฝากต่อไป
ในกรณี ที จํา นวนเงิ น ฝากออมทรั พ ย์พิ เ ศษคงเหลื อ ตํากว่ า หนึ งแสนบาท สหกรณ์ จะไม่ คิด
ดอกเบียให้

ดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์ ให้คาํ นวณเป็ นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะ
นําดอกเบียทบเป็ นเงินต้น เข้าบัญชีเงินฝากในวันที 31 มีนาคมและวันที 30 กันยายน ให้ผฝู ้ ากรี บยืนสมุดคู่ฝาก
ณ สํานักงานสหกรณ์ เพือสหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบียให้
ดอกเบียสําหรับเงินฝากประจํา 12 เดือน สหกรณ์จะคํานวณและจ่ายดอกเบีย ตามประกาศของ
สหกรณ์ หากมีการถอนก่อนกําหนด สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบียให้ และจะทําการเรี ยกคืนดอกเบียทีได้จ่ายไป
แล้วจากดอกเบียทีได้รับ และ/หรื อจากเงินต้นของเงินฝากประจําทีถอนก่อนกําหนด ก่อนการจ่ายเงินคืนให้กบั ผู ้
ฝากนัน
ดอกเบียสําหรับเงินฝากประจํา 24 เดือน สหกรณ์จะคํานวณและจ่ายดอกเบีย ตามประกาศของ
สหกรณ์ หากมีการถอนก่อนกําหนด สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบียให้ และจะทําการเรี ยกคืนดอกเบียทีได้จ่ายไป
แล้วจากดอกเบียทีได้รับ และ/หรื อจากเงินต้นของเงินฝากประจําทีถอนก่อนกําหนด ก่อนการจ่ ายเงิ นคืนให้กบั
ผูฝ้ ากนัน
ถ้าผูฝ้ ากไม่ถอนเงินฝากประจําเมือครบกําหนดพร้อมดอกเบีย จนพ้นกําหนดไปอีก 7 วัน ก็เป็ น
อันถือว่า ผูฝ้ ากตกลงฝากต้นเงินพร้อมดอกเบียต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม
ข้ อ 4 ให้ยกเลิกข้อความทีกําหนดใน ข้อ 14 แห่ งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสุ ราษฎร์ ธานี จํากัด
ว่าด้วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อืน และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 เสี ยทังหมด และให้ใช้ขอ้ ความ
ต่อไปนี
ข้ อ 14 การถอนเงิ นฝากจากบัญชีนัน จะถอนเมือใดก็ได้ จํานวนเท่ าใดก็ได้ แต่ตอ้ งอยู่ภายใต้
เงือนไข ดังนี
การถอนเงิ นฝากจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ให้ถอนได้เดือนละหนึ งครั ง โดยไม่ตอ้ ง
เสี ยค่าธรรมเนี ยม หากเดือนใดมีการถอนมากกว่าหนึ งครัง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนี ยมการถอนครังทีสองและ
ครังต่อๆ ไป ในอัตราร้อยละหนึ ง ของจํานวนเงินทีถอน
การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์ ให้ถอนได้เดือนละหนึงครัง แต่ละครังต้อง
ไม่ตากว่
ํ าหนึงแสนบาท และต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก ไม่นอ้ ยกว่า หนึ งแสนบาท
การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจํา 12 เดือน และ ประจํา 24 เดือน นัน ผูฝ้ ากย่อมไม่มีสิทธิ
ถอนเงินฝากก่อนครบกําหนด แต่เมือผูฝ้ ากยืนคําขอเป็ นหนังสื อหรื อชีแจงความจําเป็ น สหกรณ์จะยอมให้ถอน
เงินฝากก่อนครบกําหนดก็ได้ แต่สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบียให้ และต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย
3 วันทําการ
ประกาศ ณ วันที 25 ธันวาคม พุทธศักราช 2557
ร้อยตํารวจเอก
( สุ วิทย์ มากด้วง )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสุ ราษฎร์ ธานี จํากัด

