
 
 
 

 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลต ารวจ จ ากัด 

ท่ี  31  / 2563 
เรือ่ง  การถอนเงนิฝากทุกประเภท 

-------------------------------------------------- 

 อาศัยอ านาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลต ารวจ จ ากัด ข้อ 76 ประกอบกับมติการประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มีมติเอกฉันท์อนุมัติการถอนเงินฝากของ
สมาชิกทุกประเภท ดังนี้ 

 1. การถอนเงินฝากทุกประเภท 
1.1 สมาชิกแจ้งความจ านงในใบถอนเงินผ่านโทรสาร หรือด าเนินการถอนด้วยตนเองท่ีท าการสหกรณ์ฯ 
1.2 ระบุจ านวนเงินที่ต้องการถอน 
1.3 สหกรณ์ฯ ด าเนินการปรับการโอนเงิน จากเดิม วันละ 300,000.00 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ในวัน

ท าการ จนครบจ านวนเงินที่สมาชิกถอน เปลี่ยนเป็น วันละ 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  
ในวันท าการ จนครบจ านวนเงินที่สมาชิกถอน  (ส าหรับสมาชิกที่ถอนเงินตั้งแต่ วันจันทร์ที่  
25 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป)  

 2. ถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเอทีเอ็ม ผ่านตู้เอทีเอ็ม ธนาคาร กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สหกรณ์ฯ จะเปิด
ให้สมาชิกสามารถถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเอทีเอ็มได้ตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563  
เป็นต้นไป 

 เพ่ือให้การบริหารการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลต ารวจ จ ากัด มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด 

 ประกาศ ณ วันที่  15  พฤษภาคม 2563 

 
  พลต ารวจตรี   ทรงชัย  สิมะโรจน์ 

                                                                            ( ทรงชัย  สิมะโรจน์ ) 
                                                                         ประธานกรรมการด าเนินการ 
                                                                 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลต ารวจ จ ากัด 
 

 
ตรวจแลว้ถกูต้อง 

ผู้จัดการ สอ.รพ.  น.ส.  .................................................................. วันที่ ........ /พ.ค./2563 
รองผู้จัดการ สอ.รพ. น.ส.  .................................................................. วันที่ ........ /พ.ค./2563 



 
 
 
 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลต ารวจ จ ากัด 

ท่ี 32 / 2563 
เร่ือง  การถอนเงินฝากทุกประเภท (เพิ่มเตมิ) 

-------------------------------------------------- 
 อาศัยอ านาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลต ารวจ จ ากัด ข้อ 76 ประกอบกับมติการประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มีมติเอกฉันท์อนุมัติการถอนเงินฝาก 
ของสมาชิกทุกประเภท (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 
 เนื่องด้วยวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 มีสมาชิกมาใช้บริการ ณ ที่ท าการสหกรณ์ฯ จ านวนมาก เป็นผลท า
ให้สหกรณ์ฯ โอนเงินให้กับสมาชิกล่าช้า และสหกรณ์ยังต้องให้บริการด้านอ่ืน ๆ กับสมาชิกตามปกติ ประกอบกับ
สถานการณ์ปัจจุบันอยู่ในช่วงมาตรการเคอร์ฟิว ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถกลับบ้านได้ทันเวลา ทั้งนี้สมาชิกที่มาท า
ธุรกรรมในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 สหกรณ์ฯ จะด าเนินการท าธุรกรรมให้แล้วเสร็จในวันจันทร์ที่  18 
พฤษภาคม 2563 ถึง วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 ให้ครบจ านวนตามล าดับ  
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของสหกรณ์ฯ เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น สหกรณ์ฯ ขอปรับเวลาการ
ให้บริการสมาชิก และรอบการรับเงิน ดังนี้ 

วันที่ ช่วงเวลา วันที่รับเงิน หมายเหตุ 
วันที่ 18 พ.ค.2563 ก่อน 10.31 น. 

10.31 - 08.29 น. 
วันที่ 20 พ.ค. 2563 วันละ 300,000 บาท 

ในวันท าการ 
จนครบจ านวนที่ถอน 

 
 

 วันที่ 21 พ.ค. 2563 
วันที่ 19 พ.ค.2563 ก่อน 10.31 น. 

10.31 - 08.29 น. 
วันที่ 22 พ.ค. 2563 

 วันที่ 25 พ.ค. 2563 
วันที่ 20 พ.ค.2563 ก่อน 10.31 น. 

10.31 - 08.29 น. 
วันที่ 26 พ.ค. 2563 

 วันที่ 27 พ.ค. 2563 
วันที่ 21 พ.ค.2563 ก่อน 10.31 น. 

10.31 - 08.29 น. 
วันที่ 28 พ.ค. 2563 

 วันที่ 29 พ.ค. 2563 
วันที่ 22 พ.ค.2563 ก่อน 10.31 น. 

10.31 - 08.29 น. 
วันที่ 1 มิ.ย. 2563 

 วันที่ 2 มิ.ย. 2563 
ร ะห ว่ า ง วั นที่  2 5 -29 
พ.ค.2563 

ก่อน 10.30 น. 
หลัง 10.31 น. 

ได้รับเงินในวันเดียวกัน 
ได้ รั บ เ งิน ใน วันท าการ
ถัดไป 

วันละ 500,000 บาท 
ในวันท าการ 

จนครบจ านวนที่ถอน 
ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. พ.ศ.
2563 เป็นต้นไป 

ก่อน 10.30 น. 
หลัง 10.31 น. 

ได้รับเงินในวันเดียวกัน 
ได้ รั บ เ งิน ใน วันท าการ
ถัดไป 

ได้รับเงินเต็มจ านวน 
ที่สมาชิกแจ้งถอน 

 

 เพ่ือให้การบริหารการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลต ารวจ จ ากัด มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 ประกาศ ณ วันที่  15  พฤษภาคม 2563 

 พลต ารวจตรี    ทรงชัย  สิมะโรจน์ 
                                                                            ( ทรงชัย  สิมะโรจน์ ) 
                                                                         ประธานกรรมการด าเนินการ 
                                                                 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลต ารวจ จ ากัด 




