ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด
ว่ ำด้ วยเงินฝำกสะสมทรั พย์
พ.ศ. 2554
……………………………….
อาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ ข้ อ 78 และข้ อ 106 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการชุดที่ 38 ครังที
้ ่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ได้ กาหนดระเบียบว่าด้ วยเงินฝาก
สะสมทรัพย์ โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี เ้ รี ยกว่า “ระเบีย บสหกรณ์ออมทรัพ ย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด ว่าด้ วยเงิน
ฝากสะสมทรัพย์ พ.ศ.2554”
ข้ อ 2. ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้ วยเงินฝากสะสมทรัพย์ พ.ศ.2550 และให้ ใช้ ระเบียบนี แ้ ทน
โดยให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. สหกรณ์จะรับเงินฝากสะสมทรัพย์จากสมาชิกได้ ตามที่สหกรณ์เห็นสมควร
ข้ อ 4. ผู้ประสงค์จะเปิ ดบัญชีเงินฝากสะสมทรั พย์ต้องยื่นหนังสือขอเปิ ดบั ญชีเงินฝากสะสมทรัพ ย์
ตามแบบของสหกรณ์ พร้ อมแสดงบัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร โดยชื่อผู้ฝากกับชื่อผู้มีอานาจถอน หรื อผู้มี
สิทธิได้ รับดอกเบี ้ยเงินฝากต้ องเป็ นบุคคลเดียวกัน
ข้ อ 5. การเปิ ด บัญ ชีค รั ง้ แรก ต้ อ งไม่ ต่า กว่ า 100 บาท สูง สุด ไม่ เกิ น 25,000 บาท โดยต้ อ งฝาก
ติดต่อกันทุก ๆ เดือน เดือนละเท่า ๆ กัน และเท่ากับที่เปิ ดบัญชีครั ง้ แรกเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน
และรวมทังหมดต้
้
องไม่เกิน 600,000 บาท จึงจะได้ รับการยกเว้ นภาษี เงินได้ สาหรับดอกเบี ้ยเงินฝากสะสม
ทรัพย์
ข้ อ 6. สหกรณ์ออกสมุดคู่บญ
ั ชีเงินฝากสะสมทรัพย์ให้ ผ้ ฝู ากยึดถือไว้ โดยผู้ฝากต้ องเก็บรั กษาไว้ ให้
สหกรณ์บนั ทึกรายการฝาก ดอกเบี ้ย เงินถอน และเงินคงเหลือของตนบรรดาที่จะมีขนทุ
ึ ้ กราย
การลงบั น ทึ ก รายการต่ า ง ๆ ในสมุ ด คู่ ฝากนั น้ จะกระท าได้ แ ต่ โดยทางฝ่ ายสหกรณ์ ซึ่ ง
ประธานกรรมการหรื อรองประธานกรรมการ หรื อเหรัญญิก หรื อ ผู้จดั การ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายคนหนึ่งคน
ใดเป็ นผู้ลงลายมือชื่อย่อกากับไว้ เป็ นสาคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็ นไปตามที่กล่าวนี ้
ย่อมไม่มีผลผูกพันกับสหกรณ์ อนึ่ง ถ้ าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อน ต้ องแจ้ งต่อ
สหกรณ์เพื่อแก้ ไขให้ จะแก้ ไขโดยประการอื่นไม่ได้
สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้ เต็มแล้ วหรื อชารุ ดจนใช้ การไม่ได้ ให้ นามายื่นต่อสหกรณ์เพื่อจะได้ ยกเลิก
สมุดคู่ฝากเล่มนัน้ และโอนยอดเงินคงเหลือเข้ าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึง่ ออกให้ ผ้ ฝู ากยึดถือไว้ ต่อไป สมุดคู่ฝากเล่ม
ที่ยกเลิกนันผู
้ ้ ฝากจะรับไปก็ได้
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เป็ นหนั งสือต่ อสหกรณ์ โดยมิชัก ช้ า สหกรณ์ จ ะนายอดเงินคงเหลื อเข้ าสมุด คู่ฝากเล่ มใหม่ ซึ่งออกให้ ผ้ ฝู าก
ยึดถือไว้ ต่อไป ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้ ยกเลิก
ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้ แก่ผ้ ฝู ากครัง้ แรกก็ดี หรื อออกเล่มใหม่ให้ ต่อจากเล่มก่อน
ซึง่ ลงรายการเต็มแล้ วก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีที่สมุดคู่ฝากของผู้ฝากคนใด
สูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ให้ โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 20 บาท
ข้ อ 7. ในการส่งเงินฝากเข้ าบัญชี ต้ องฝากภายในวันที่ 5 ของเดือน และจะขาดการฝากหรื อฝากไม่
ครบตามวงเงินที่กาหนด หรื อฝากล่าช้ ากว่าระยะเวลาที่กาหนดทุกกรณีรวมกันต้ องไม่เกิน 2 เดือน การส่ง
เงินเข้ าบัญชีเงินฝากทุกครัง้ ให้ ทาใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์กาหนดยื่นพร้ อมสมุดคู่ฝาก และจานวน
เงินฝากต่อเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ ณ สานักงานสหกรณ์ ทังนี
้ ้ ผู้ฝากหรื อผู้อื่นจะเป็ นผู้ส่งเงินก็ได้
เมื่อสหกรณ์ ได้ ลงบันทึกรายการจานวนเงินฝากที่ได้ รับนัน้ ในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็ น
การถูกต้ องแล้ ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ ผ้ ฝู าก
ในกรณีที่ผ้ ฝู ากอยู่ต่างจังหวัด หรื อไม่สามารถมาฝากด้ วยตนเอง สามารถนาเงินโอนเข้ าบัญชี
ของสหกรณ์ ที่ มีอ ยู่ในธนาคารพาณิ ชย์ ต่าง ๆ ได้ โดยสหกรณ์ จ ะถื อว่า สมาชิก ผู้นั น้ ได้ น าเงิน เข้ าฝากกับ
สหกรณ์ตงแต่
ั ้ วนั ที่สหกรณ์ได้ รับโอน หรื อสมาชิกจะยินยอมให้ สหกรณ์หกั เงินเดือน ณ ที่จ่าย ส่งฝากแบบหุ้น
รายเดือนก็ได้
ข้ อ 8. สหกรณ์จะคิดดอกเบี ้ยเงินฝากในอัตราไม่เกินร้ อยละ 7 ต่อปี ตามประกาศของสหกรณ์ โดย
จะคิดดอกเบี ้ยให้ ทุกยอดเงินฝากที่ครบ 24 เดือน และทบเป็ นเงินต้ นให้ สาหรับเงินฝากที่ไม่ครบ 24 เดือน
จะไม่ทบต้ นให้
ข้ อ 9. ในกรณีที่มีเหตุไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ตามเงื่อนไข หรื อฝากต่อไปไม่ได้ อันเป็ นเหตุให้ ไม่ได้ รับ
สิทธิยกเว้ นภาษี สหกรณ์จะคิดดอกเบี ้ยให้ ในอัตราออมทรั พย์ตามประกาศของสหกรณ์ สาหรับเงินฝาก 3
เดือนขึนไป
้ ส่วนเงินฝากที่ไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี ้ยให้ และจะปิ ดบัญชีเมื่อเจ้ าของบัญชีมา
ติดต่อกับสหกรณ์
เงินฝากของผู้ฝากตามข้ อ 4 แล้ วจะถอนเงินฝากดังกล่าวไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการถอนเพื่อปิ ด
บัญชีและจะไม่ได้ รับการยกเว้ นภาษี เงินได้ สาหรับดอกเบี ้ยเงินฝากนัน้
ข้ อ 10. ในกรณีที่ฝากเงินครบตามจานวนเดือนที่แจ้ งความจานงไว้ ในหนังสือขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก
ของผู้ฝากตามข้ อ 4 แล้ ว เจ้ าของบัญชีจะต้ องติดต่อขอปิ ด บัญชีกับสหกรณ์ ถ้ าไม่ปิดบัญชีสหกรณ์จะคิ ด
ดอกเบี ้ยให้ ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์จนกว่าสมาชิกจะมาปิ ดบัญชี
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ดอกเบี ้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของสหกรณ์ให้ แก่ผ้ รู ับผลประโยชน์ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ ทา
หนังสือตังผู
้ ้ รับผลประโยชน์ไว้ สหกรณ์จะจ่ายเงินทังหมดให้
้
แก่ผ้ รู ับมรดก หรื อผู้จดั การมรดก หรื อทายาทของ
ผู้ฝากเมื่อได้ นาหลักฐานมาแสดงสิทธิของตนให้ เป็ นที่พอใจแก่สหกรณ์
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี สมบัติ คงพิบูลย์
( สมบัติ คงพิบูลย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด

