
วา

อาํ

ตา

เพื่อให

าดวยการรับฝา

านวยการ  ชุดที

ามโครงการเงนิ

อัตราดอกเบีย้

2.00  ตอป 

 

เรื่อง  โครงก

เปนไปตามภาว

กเงินประเภทเงิ

ท่ี 42  ครั้งที่ 7

นฝากออมทรัพย

ย 

 1. สมา

ขอเปลี่

(สมาชกิ

สํานักง

ธนาคา

ธนาคา

2.  สม

ธนาคา

3.  สห

ธนาคา

4.  สห

ตามยอ

มีนาคม

เงินฝาก

5.  กําห

-

-

6. ดอก

สหก

การเงินฝากออม

วะเศรษฐกิจ  อ

งนิฝากออมทรั

7/2558 เม่ือวัน

ย ฝาก หรือ ถ

าชิกที่ไดทําขอต

ยนแปลง เดิม 

กสามารถทําธรุ

งานสหกรณ) เป

รกรุงไทย (สม

รกรุงไทย เทาน

มาชิกที่ประสงค

ารกรุงไทย ใหม

หกรณจะเปดรบั

ารกรุงไทย ต้ังแ

หกรณจะคํานวณ

อดเงินคงเหลือ

ม และ 25 กันย

กออมทรัพย  อ
หนดเงื่อนไข ดั

- ใหทําธุรกรร

- กรณีสมาชกิ

โดยผูฝากจ

แตท้ังนี้ตอง

(หารอยบาท

กเบี้ยที่ไดรับไม

ปร

กรณออมทรพัย

ท่ี  1

มทรพัย ฝาก 

***********

อาศัยอํานาจตา

รพัย  ออมทรพั

นท่ี 9 มกราคม 

ถอน ผานตูเอที

ตกลงในการขอ

 เปนเงินฝากป

รกรรม ฝาก หรื

ปลี่ยนเปน เงนิ

มาชิกสามารถทาํ

นัน้) 

คจะเปดบัญชีเงิ

มจะตองฝากครั้

บฝากเงินออมท

แตวันที่ 2 กุมภ

ณดอกเบี้ยใหกั

และสหกรณจะ

ยายน ของทุกป

ออมทรัพยพิเศ

ดังน้ี  

รม ฝาก หรือ 

กมาทําธุรกรรม

จะตองเสียคาป

งไมตํ่ากวา 10

ทถวน) 

มตองเสียภาษีเ ิ

 

 
ระกาศ 
ยวชิรพยาบาล 

16 / 2558 

– ถอน ผานตู

************

ม ขอ 12 ของ

พยพิเศษ  และ

 2558 จึงไดกํา

เอ็ม บมจ.ธนา

เงื่อนไ

อเบิกเงินฝากผา

ประเภทออมทรั

รอื ถอน ไดท้ัง

นฝากออมทรัพ

าธุรกรรม ฝาก

นฝากออมทรพั

รัง้แรกไมนอยก

ทรัพย ฝาก หรื

ภาพันธ 2558 เ
กับสมาชกิในอตั

ะนําดอกเบี้ยทบ

ป (ตามระเบียบ

ศษ และเงินฝาก

ถอน ท่ีตูเอทีเอ็

มท่ีเคานเตอร จ

ปรับในอัตรารอ

0.00 บาท (หนึ

เงินได 

  จํากัด 

เอทีเอม็ บมจ.ธ

** 
ระเบียบสหกรณ

ฝากประจํา พ.

หนดอัตราดอก

คารกรุงไทย ดั

ไข 

าน บมจ.ธนาคา

ัพยเอทีเอ็ม บม

งตูเอทีเอ็ม บมจ

ย ฝาก หรือ ถ

 หรือ ถอน ได

พย ฝาก หรือ ถ

กวา 100.00  (

รอ ถอน ผานตู

เปนตนไป 

ตรารอยละ 2.0

บเปนตนเงินเขา

บวาดวยการรับ

กประจํา พ.ศ. 

อ็มของ บมจ.ธน

จะตองเสียคาป

ยละ 1.00 ของ

นึ่งรอยบาทถวน

ธนาคารกรุงไท

ณออมทรัพยว

ศ. 2552  ท่ีปร

กเบี้ยและเงื่อน

ดังน้ี 

ารกรุงไทย แล

มจ.ธนาคารกรุ

จ.ธนาคารกรุงไ

ถอน ผานตูเอที

ดท่ีตูเอทีเอ็ม บ

ถอน ผานตูเอ

(หนึ่งรอยบาทถ

ตูเอทีเอ็ม บมจ.

00 ตอป โดยคํา

าบัญชีเงินฝากใ

บฝากเงินจากสม

2552  ขอ 12)

นาคารกรุงไทย

ปรับ การ ฝาก 

งยอดเงินที่ฝาก

น) และ ไมเกนิ

ทย 

ชริพยาบาล จาํ

ระชุมคณะกรร

นไขการรบัฝากเ ิ

ลวน้ัน สามารถ

งไทยออนไลน 

ไทย และ 

เอ็ม บมจ.

มจ.

ทีเอ็ม บมจ.

ถวน) 

.

านวณเปนวัน

ในวันที่ 25 

มาชิกประเภท

) 

ย เทาน้ัน  

 หรือ ถอนเงนิ

กหรอืถอน   

น 500.00 บาท

ากดั  

รมการ

เงิน

น 

น  

ท 
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 ในกรณีท่ีสมาชกิประสงคจะเปดบัญชี แตไมสามารถเดินทางมาที่สํานักงานสหกรณฯ สามารถทําไดโดยขอใบ  

Bill Payment จากสหกรณแลวนําไปยื่นธนาคารพรอมกับเงินท่ีตองการเปดบัญชี 

 การฝากดังกลาวน้ี สมาชิกจะตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราท่ีแตละธนาคารกําหนด และตองนําใบ  

Bill Payment ในสวนของสมาชิกมาติดตอท่ีสหกรณ เพื่อขอรับสมุดคูฝาก หรือปรับสมุดคูฝาก  

สหกรณจะถือวาเงินฝากดังกลาวเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยฝาก หรอื ถอน ผานตูเอทีเอ็ม บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

ต้ังแตวันท่ีสมาชกินําเงินเขาฝากเขาบัญชีของสหกรณ  

    จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน  และใหมีผลตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2558 

                
ประกาศ  ณ  วันท่ี 21 มกราคม 2558 

 
 
  
          (นายแพทยพจน  ธีรคุปต) 
                         ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 


