
ประกาศสหกรณอ์อมทรัพยต์ ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย ์จ ากัด 
เร่ือง ระเบียบสหกรณอ์อมทรัพยต์ ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย ์จ ากัด 
ว่าด้วยเงนิฝากออมทรัพยพ์เิศษ (เพือ่ความม่ันคง) พ.ศ.2563 

 

 ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 47 ครัง้ท่ี 5/2563  เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี  27 กุมภาพนัธ ์2563  
ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้สหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย ์จ  ากัด  ก าหนดระเบียบขึน้เพ่ือถือใชใ้หม่คือ
ระเบียบวา่ดว้ยเงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ (เพ่ือความมั่นคง) พ.ศ.2563 ดงันี ้
 

ระเบียบสหกรณอ์อมทรัพยต์ ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย ์จ ากัด 
ว่าด้วยเงนิฝากออมทรัพยพ์เิศษ (เพือ่ความม่ันคง) พ.ศ.2563 

………………………………. 
 

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณข์อ้ 78 (8) และขอ้ 106 โดยท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการชุดท่ี 47 ครัง้ท่ี 5/2563 เม่ือวันท่ี  27 กุมภาพันธ์ 2563  ไดมี้มติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ต  ารวจภธูรจงัหวดับรุีรมัย ์จ  ากดั วา่ดว้ยเงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ (เพ่ือความมั่นคง) พ.ศ.2563 ไวด้งัตอ่ไปนี ้
 

หมวด 1 
ข้อก าหนดท่ัวไป 

ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รียกวา่ “ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจงัหวดับรุีรมัย ์จ  ากดั ว่าดว้ยเงินฝากออมทรพัย์
พิเศษ (เพ่ือความมั่นคง) พ.ศ.2563” 

ขอ้ 2. ระเบียบนีใ้หใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีนายทะเบียนสหกรณใ์หค้วามเห็นชอบเป็นตน้ไป 
ขอ้ 3. ในระเบียบนี ้

  “สหกรณ”์ หมายถึง สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจงัหวดับรุีรมัย ์จ  ากดั 
  “ผูฝ้ากเงิน” หมายถึง สมาชิกผูกู้เ้งินกูส้ามญัและเงินกูพ้ิเศษ โดยใชส้มาชิกค า้ประกนั 

ขอ้ 4. ใหส้หกรณร์บัเงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ (เพ่ือความมั่นคง) จากสมาชิกผูกู้เ้งินกูส้ามญัและเงินกูพ้ิเศษได้
ตามท่ีสหกรณเ์ห็นสมควร 
 

หมวด 2 
การเปิดบัญชีและการฝากเงนิ 

 ขอ้ 5. ใหส้มาชิกผูกู้เ้งินกูส้ามญัและเงินกูพ้ิเศษท่ีใชส้มาชิกค า้ประกนัเปิดบญัชีเงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ 
(เพ่ือความมั่นคง) ดว้ยการย่ืนหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ (เพ่ือความมั่นคง) ตามแบบของสหกรณ ์
โดยมีรายการครบถว้นตามท่ีระบไุวใ้นแบบหนงัสือขอเปิดบญัชีนัน้ 
 

/ ขอ้ 6....
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 ขอ้ 6. ผูข้อเปิดบญัชีเงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ (เพ่ือความมั่นคง) ตอ้งใหต้วัอยา่งลายมือช่ือของผูมี้อ านาจ 
ในการถอนเงินหรือในการใหค้  าสั่งเก่ียวกบับญัชีท่ีเปิดนัน้ไวต้อ่สหกรณ ์โดยใชบ้ตัรตวัอยา่งลายมือช่ือตามแบบของ
สหกรณ ์
 การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตวัอยา่งลายมือช่ือของผูมี้อ านาจ จะมีผลตอ่เม่ือไดแ้จง้เป็นหนงัสือตอ่สหกรณ ์และ
สหกรณไ์ดต้อบรบัแลว้ 
 ขอ้ 7. ผูฝ้ากคนหนึ่งเปิดบญัชีเงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ (เพ่ือความมั่นคง) ไดเ้พียงบญัชีเดียว โดยจ านวนเงิน
ฝากตอ้งอยูใ่นหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด ดงันี ้

(1) สมาชิกกูเ้งินต ่ากวา่  600,000 บาท ฝากเงินจ านวน  15,000 บาท 
  (2) สมาชิกกูเ้งินตัง้แต ่ 600,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท ฝากเงินจ านวน  30,000 บาท 
  (3) สมาชิกกูเ้งินตัง้แต ่ 1,000,001 บาท ถึง 1,500,000 บาท ฝากเงินจ านวน  60,000 บาท 
  (4) สมาชิกกูเ้งินตัง้แต ่ 1,500,001 บาท ขึน้ไป ฝากเงินจ านวน  70,000 บาท 

ทัง้นี ้เม่ือสมาชิกน าเงินฝากจนครบตามวงเงินกูแ้ลว้ สมาชิกไมต่อ้งน าฝากอีก 
 ขอ้ 8. ในการเปิดบญัชีเงินฝากประเภทนี ้สหกรณจ์ะออกสมดุคูฝ่ากออมทรพัยพ์ิเศษ (เพ่ือความมั่นคง)  
ใหผู้ฝ้ากยึดถือไว ้โดยผูฝ้ากตอ้งเก็บรกัษาไวเ้พ่ือใหส้หกรณบ์นัทกึรายการ เงินฝาก ดอกเบีย้ เงินถอน และเงินคงเหลือ
ของตนบรรดาท่ีมีทกุรายการ 
 การบนัทกึรายการในสมดุคูบ่ญัชีจะกระท าไดเ้ฉพาะทางฝ่ายสหกรณเ์ท่านัน้ โดยใหผู้จ้ดัการหรือรองผูจ้ดัการ 
หรือเจา้หนา้ท่ีสหกรณท่ี์ผูจ้ดัการมอบหมายคนใดคนหนึ่งเป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัไวเ้ป็นส าคญั การบนัทึกรายการ 
ในสมดุคูบ่ญัชี ซึ่งไมเ่ป็นไปตามท่ีกลา่วขา้งตน้จะไมมี่ผลผกูพนักบัสหกรณ ์ถา้ผูฝ้ากตรวจพบวา่รายการใดในสมดุ 
คูบ่ญัชีคลาดเคล่ือน ตอ้งแจง้ตอ่สหกรณเ์พ่ือแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 

สมดุคูบ่ญัชีท่ีบนัทกึรายการเตม็แลว้ ใหผู้ฝ้ากสง่มอบใหแ้ก่สหกรณเ์พ่ือสหกรณโ์อนยอดเงินคงเหลือเขา้สมดุ
คูบ่ญัชีเลม่ใหมใ่ห ้ซึ่งจะไดอ้อกใหผู้ฝ้ากยึดถือไวต้อ่ไป 

ในกรณีท่ีสหกรณอ์อกสมดุคูบ่ญัชีใหแ้ก่ผูฝ้าก เม่ือเปิดบญัชีก็ดี หรือออกเลม่ใหมใ่หต้อ่จากเลม่ก่อนท่ีบนัทกึ
รายการเตม็แลว้ก็ดี สหกรณจ์ะไมค่ดิคา่ธรรมเนียม   
 ขอ้ 9. ในการสง่เงินฝากเขา้บญัชีทกุครัง้ ใหท้  าใบสง่เงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ (เพ่ือความมั่นคง) ตามแบบของ
สหกรณ ์ย่ืนพรอ้มสมดุคูบ่ญัชีและจ านวนเงินท่ีฝากตอ่สหกรณ ์เม่ือสหกรณไ์ดต้รวจสอบเป็นการถกูตอ้งแลว้ จะบนัทกึ
รายการจ านวนเงินท่ีไดร้บันัน้ในสมดุคูบ่ญัชีใหผู้ฝ้าก 
 
 
 
 
 

/ หมวด 3... 
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หมวด 3 
การก าหนดอัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการคิดดอกเบีย้ 

วิธีการคิดดอกเบีย้และการจ่ายดอกเบีย้ 
 ขอ้ 10.สหกรณจ์ะใหด้อกเบีย้เงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ (เพ่ือความมั่นคง) ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 4.50 ตอ่ปี 
โดยจะประกาศอตัราดอกเบีย้ใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป ตามความเหมาะสม และค านวณดอกเบีย้ใหเ้ป็นรายวนัตาม
จ านวนตน้เงินฝากคงเหลือ 
 สหกรณจ์ะคิดดอกเบีย้ทบเป็นเงินตน้เขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ (เพ่ือความมั่นคง) ในวนัสิน้ปีบญัชี
ของสหกรณ ์ใหผู้ฝ้ากรีบย่ืนสมดุคูฝ่ากเพ่ือสหกรณบ์นัทึกรายการดอกเบีย้ให ้
 

หมวด 4 
การถอนเงินฝากและการปิดบัญชี 

ขอ้ 11. ผูฝ้ากเงินจะถอนเงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ (เพ่ือความมั่นคง) ของตนไดก้รณีดงันี  ้
11.1 ยา้ย และ/หรือ โอน โดยขาดจากการเป็นสมาชิกสหกรณ ์โดยไมมี่หนีส้ินคา้งช าระกบัสหกรณ  ์

หรือไมข่าดจากสมาชิกสหกรณโ์ดยไมมี่หนีส้ินคา้งช าระ 
11.2 ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณห์รือถึงแก่กรรม โดยไมมี่หนีส้ินคา้งช าระกบัสหกรณ์ โดยท า 

ใบถอนเงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ (เพ่ือความมั่นคง) ตามแบบท่ีสหกรณก์ าหนด 
 ขอ้ 12. ตามขอ้ 11. แหง่ระเบียบนี ้สหกรณจ์ะจ่ายเงินตน้เงินฝากคงเหลือทัง้หมดในบญัชีเงินฝากออมทรพัย์
พิเศษ (เพ่ือความมั่นคง) พรอ้มกบัคดิดอกเบีย้ใหถ้ึงวนัปิดบญัชี 
 

 จงึประกาศใหท้ราบโดยทั่วกนั 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี   1  เมษายน  พ.ศ.2563 
 
                                                          พลต ารวจตรี   
                     ( ชาญชยั   พงษพ์ิชิตกลุ ) 

        ประธานกรรมการ 
                                                            สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจงัหวดับรุีรมัย ์ จ  ากดั 
 
 
 


