ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
เรื่อง ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ (เพือ่ ความมั่นคง) พ.ศ.2563
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 47 ครัง้ ที่ 5/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ประชุม มี ม ติอนุมัติให้ส หกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจัง หวัดบุรีรัม ย์ จ ากัด กาหนดระเบียบขึน้ เพื่ อถื อใช้ใหม่คือ
ระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เพื่อความมั่นคง) พ.ศ.2563 ดังนี ้
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ (เพือ่ ความมั่นคง) พ.ศ.2563
……………………………….
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ขอ้ 78 (8) และข้อ 106 โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการชุดที่ 47 ครัง้ ที่ 5/2563 เมื่ อวันที่ 27 กุม ภาพันธ์ 2563 ได้มี มติกาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพ ย์
ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรมั ย์ จากัด ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เพื่อความมั่นคง) พ.ศ.2563 ไว้ดงั ต่อไปนี ้
หมวด 1
ข้อกาหนดทั่วไป
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรมั ย์ จากัด ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ (เพื่อความมั่นคง) พ.ศ.2563”
ข้อ 2. ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็ นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี ้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรมั ย์ จากัด
“ผูฝ้ ากเงิน” หมายถึง สมาชิกผูก้ เู้ งินกูส้ ามัญและเงินกูพ้ ิเศษ โดยใช้สมาชิกคา้ ประกัน
ข้อ 4. ให้สหกรณ์รบั เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เพื่อความมั่นคง) จากสมาชิกผูก้ เู้ งินกูส้ ามัญและเงินกูพ้ ิเศษได้
ตามที่สหกรณ์เห็นสมควร
หมวด 2
การเปิ ดบัญชีและการฝากเงิน
ข้อ 5. ให้สมาชิกผูก้ เู้ งินกูส้ ามัญและเงินกูพ้ ิเศษที่ใช้สมาชิกคา้ ประกันเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
(เพื่อความมั่นคง) ด้วยการยื่นหนังสือขอเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เพื่อความมั่นคง) ตามแบบของสหกรณ์
โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิ ดบัญชีนนั้
/ ข้อ 6....

-2ข้อ 6. ผูข้ อเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เพื่อความมั่นคง) ต้องให้ตวั อย่างลายมือชื่อของผูม้ ีอานาจ
ในการถอนเงินหรือในการให้คาสั่งเกี่ยวกับบัญชีท่ีเปิ ดนัน้ ไว้ตอ่ สหกรณ์ โดยใช้บตั รตัวอย่างลายมือชื่อตามแบบของ
สหกรณ์
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อของผูม้ ีอานาจ จะมีผลต่อเมื่อได้แจ้งเป็ นหนังสือต่อสหกรณ์ และ
สหกรณ์ได้ตอบรับแล้ว
ข้อ 7. ผูฝ้ ากคนหนึ่งเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เพื่อความมั่นคง) ได้เพียงบัญชีเดียว โดยจานวนเงิน
ฝากต้องอยูใ่ นหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกาหนด ดังนี ้
(1) สมาชิกกูเ้ งินต่ากว่า 600,000 บาท ฝากเงินจานวน 15,000 บาท
(2) สมาชิกกูเ้ งินตัง้ แต่ 600,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท ฝากเงินจานวน 30,000 บาท
(3) สมาชิกกูเ้ งินตัง้ แต่ 1,000,001 บาท ถึง 1,500,000 บาท ฝากเงินจานวน 60,000 บาท
(4) สมาชิกกูเ้ งินตัง้ แต่ 1,500,001 บาท ขึน้ ไป ฝากเงินจานวน 70,000 บาท
ทัง้ นี ้ เมื่อสมาชิกนาเงินฝากจนครบตามวงเงินกูแ้ ล้ว สมาชิกไม่ตอ้ งนาฝากอีก
ข้อ 8. ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากประเภทนี ้ สหกรณ์จะออกสมุดคูฝ่ ากออมทรัพย์พิเศษ (เพื่อความมั่นคง)
ให้ผฝู้ ากยึดถือไว้ โดยผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์บนั ทึกรายการ เงินฝาก ดอกเบีย้ เงินถอน และเงินคงเหลือ
ของตนบรรดาที่มีทกุ รายการ
การบันทึกรายการในสมุดคูบ่ ญ
ั ชีจะกระทาได้เฉพาะทางฝ่ ายสหกรณ์เท่านัน้ โดยให้ผจู้ ดั การหรือรองผูจ้ ดั การ
หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ท่ีผจู้ ดั การมอบหมายคนใดคนหนึ่งเป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับไว้เป็ นสาคัญ การบันทึกรายการ
ในสมุดคูบ่ ญ
ั ชี ซึ่งไม่เป็ นไปตามที่กล่าวข้างต้นจะไม่มีผลผูกพันกับสหกรณ์ ถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุด
คูบ่ ญ
ั ชีคลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไขให้ถกู ต้อง
สมุดคูบ่ ญ
ั ชีท่ีบนั ทึกรายการเต็มแล้ว ให้ผฝู้ ากส่งมอบให้แก่สหกรณ์เพื่อสหกรณ์โอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุด
คูบ่ ญ
ั ชีเล่มใหม่ให้ ซึ่งจะได้ออกให้ผฝู้ ากยึดถือไว้ตอ่ ไป
ในกรณีท่ีสหกรณ์ออกสมุดคูบ่ ญ
ั ชีให้แก่ผฝู้ าก เมื่อเปิ ดบัญชีก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ตอ่ จากเล่มก่อนที่ บนั ทึก
รายการเต็มแล้วก็ดี สหกรณ์จะไม่คดิ ค่าธรรมเนียม
ข้อ 9. ในการส่งเงินฝากเข้าบัญชีทกุ ครัง้ ให้ทาใบส่งเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เพื่อความมั่นคง) ตามแบบของ
สหกรณ์ ยื่นพร้อมสมุดคูบ่ ญ
ั ชีและจานวนเงินที่ฝากต่อสหกรณ์ เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจสอบเป็ นการถูกต้องแล้ว จะบัน ทึก
รายการจานวนเงินที่ได้รบั นัน้ ในสมุดคูบ่ ญ
ั ชีให้ผฝู้ าก

/ หมวด 3...
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การกาหนดอัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการคิดดอกเบีย้
วิธีการคิดดอกเบีย้ และการจ่ายดอกเบีย้
ข้อ 10.สหกรณ์จะให้ดอกเบีย้ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เพื่อความมั่นคง) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.50 ต่อปี
โดยจะประกาศอัตราดอกเบีย้ ให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป ตามความเหมาะสม และคานวณดอกเบีย้ ให้เป็ นรายวันตาม
จานวนต้นเงินฝากคงเหลือ
สหกรณ์จะคิดดอกเบีย้ ทบเป็ นเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เพื่อความมั่นคง) ในวันสิน้ ปี บญ
ั ชี
ของสหกรณ์ ให้ผฝู้ ากรีบยื่นสมุดคูฝ่ ากเพื่อสหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบีย้ ให้
หมวด 4
การถอนเงินฝากและการปิ ดบัญชี
ข้อ 11. ผูฝ้ ากเงินจะถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เพื่อความมั่นคง) ของตนได้กรณีดงั นี ้
11.1 ย้าย และ/หรือ โอน โดยขาดจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ โดยไม่มีหนีส้ ินค้างชาระกับสหกรณ์
หรือไม่ขาดจากสมาชิกสหกรณ์โดยไม่มีหนีส้ ินค้างชาระ
11.2 ลาออกจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์หรือถึงแก่กรรม โดยไม่มีหนีส้ ินค้างชาระกับสหกรณ์ โดยทา
ใบถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เพื่อความมั่นคง) ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 12. ตามข้อ 11. แห่งระเบียบนี ้ สหกรณ์จะจ่ายเงินต้นเงินฝากคงเหลือทัง้ หมดในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ (เพื่อความมั่นคง) พร้อมกับคิดดอกเบีย้ ให้ถึงวันปิ ดบัญชี
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563
พลตารวจตรี
( ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรมั ย์ จากัด

