ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2557
………………………………..
อาศัย อํา นาจตามความในข้อ บังคับ ของสหกรณ์ ข้อ 66(8) และข้อ 91 (8) ที/ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
ดําเนิ นการ ครั3งที/3/2557 เมื/อวันที/ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.:;;7 ได้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2557
โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ดงั ต่อไปนี3
ข้อ 1 ระเบียบนี3เรี ยกว่า ระเบียบสหกรณ์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
พ.ศ.2557
ข้อ 2 ระเบียบนี3ให้ใช้บงั คับตั3งแต่วนั ที/นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็ นต้นไป
ข้อ ? บรรดาประกาศ คําสั/ง มติ ระเบียบอื/นใดในส่ วนที/ได้กาํ หนดไว้แล้วซึ/ งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี3
ให้ยกเลิกและให้ใช้ระเบียบนี3แทน
ข้อ B สหกรณ์รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจากสมาชิกได้ตามที/สหกรณ์เห็นสมควร แต่ผฝู ้ ากต้อง
ฝากครั3งแรกไม่นอ้ ยกว่า EFF,FFF บาท
ข้อ 5 ผูป้ ระสงค์จะเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ต้องยืน/ หนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วนตามที/ระบุไว้ในแบบหนังสื อขอเปิ ดบัญชีน3 นั
ข้อ 6 ผูข้ อเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ต้องให้ตวั อย่างลายมือชื/อของผูม้ ีอาํ นาจในการถอนเงิน
หรื อในการให้คาํ สัง/ เกี/ยวกับบัญชีทีเปิ ดนั3นไว้ต่อสหกรณ์ โดยใช้บตั รตัวอย่างลายมือชื/อตามแบบของสหกรณ์
การเปลี/ยนแปลงเกี/ยวกับตัวอย่างลายมือชื/อของผูม้ ีอาํ นาจ จะมีผลต่อเมื/อได้แจ้งหนังสื อต่อสหกรณ์ และ
สหกรณ์ได้ ตอบรับแล้ ว
การบันทึกรายการในสมุดคู่บญ
ั ชี จะกระทําได้เฉพาะทางฝ่ ายสหกรณ์เท่านั3น โดยให้ผจู ้ ดั การหรื อผูช้ ่วย
ผูจ้ ดั การ หรื อเจ้าหน้าที/สหกรณ์ที/ผจู ้ ดั การมอบหมายคนหนึ/งคนใด เป็ นผูล้ งลายมือชื/อกํากับไว้เป็ นสําคัญ การบันทึกรายการ
ในสมุดคู่บญ
ั ชีซ/ ึ งไม่เป็ นไปตามที/กล่าวข้างต้นจะไม่มีผลผูกพันกับสหกรณ์ ถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่บญ
ั ชี
คลาดเคลื/อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื/อแก้ไขให้ถูกต้อง
สมุดคู่บญ
ั ชี ที/บนั ทึกรายการเต็มแล้ว ให้ผูฝ้ ากส่ งมอบให้แก่สหกรณ์ เพื/อสหกรณ์โอนยอดเงินคงเหลือ
เข้าสมุดบัญชีเล่มใหม่ให้ ซึ/งจะได้ออกให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ต่อไป
ในกรณี ที/สหกรณ์ออกสมุดคู่บญ
ั ชี ให้แก่ผูฝ้ ากเมื/อเปิ ดบัญชีก็ดี หรื อออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อนที/
บันทึกรายการเต็มแล้วก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่ถา้ สมุดคู่บญ
ั ชีของผูฝ้ ากสู ญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่บญ
ั ชี
เล่มใหม่ให้ โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 50 บาท
ข้อ 7 ในการส่งเงินฝากเข้าบัญชีทุกครั3งให้ทาํ ใบส่งเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามแบบของสหกรณ์ยนื/
พร้อมกับสมุดคู่บญั ชีและจํานวนเงินที/ฝากต่อสหกรณ์ เมื/อสหกรณ์ได้ตรวจสอบเป็ นการถูกต้องแล้วจะบันทึกรายการ
จํานวนเงินฝากที/ได้รับนั3นในสมุดคู่บญั ชีให้ผฝู ้ าก
ข้อ 8 สหกรณ์จะให้ดอกเบี3ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษในอัตราไม่เกินร้อยละ 7.00 ต่อปี โดยจะได้
ประกาศอัตราดอกเบี3ยให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป และคํานวณดอกเบี3ยให้เป็ นรายวัน ตามจํานวนต้นเงินฝากคงเหลือ
สหกรณ์จะคิดดอกเบี3ยทบเป็ นเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ทุกวันสิ3นเดือน ให้ผฝู ้ ากรี บยืน/
สมุดคู่ฝากเพื/อสหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบี3ยให้
ในกรณี ที/จาํ นวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษคงเหลือตํ/ากว่า 100,000 บาท สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี3ยให้

-2ข้อ 9 ผูฝ้ ากจะถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของตนได้เมื/อทวงถาม โดยทําใบถอนเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษตามแบบที/สหกรณ์กาํ หนด
ข้อ 10 การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ถอนได้เดือนละหนึ/งครั3ง โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียมหาก
เดือนใดมีการถอนมากกว่าหนึ/งครั3ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั3งที/สองและครั3งต่อ ๆ ไป ของจํานวนเงินที/ถอน
แต่ตอ้ งไม่ต/าํ กว่าครั3งละ 100 บาท
ข้อ 11 ผูฝ้ ากจะปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษก็ยอ่ มกระทําได้ โดยสหกรณ์จะคิดดอกเบี3ยให้ถึงวัน
ก่อนวันถอนหนึ/งวัน
ข้อ 12 ในกรณี ที/คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นว่า ผูฝ้ ากเงินออมทรัพย์พิเศษรายใดฝ่ าฝื น
ระเบี ยบนี3 หรื อก่อความยุง่ ยากให้แก่สหกรณ์ หรื อเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรที/จะปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผูฝ้ าก
รายใด สหกรณ์อาจไม่รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผูฝ้ ากรายนั3นอีก หรื อจะปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผูฝ้ าก
นั3น พร้อมกับคิดดอกเบี3ยให้ถึงก่อนวันปิ ดบัญชีหนึ/งวันก็ได้
ข้อ 13 ในกรณี ที/ผฝู ้ ากตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินต้นเงินฝากคงเหลือทั3งหมดในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ของผูฝ้ ากให้แก่ผรู ้ ับโอนประโยชน์ ในกรณี ที/สมาชิกไม่ได้ทาํ หนังสื อตั3งผูร้ ับโอนประโยชน์ไว้ สหกรณ์จะจ่ายเงินทั3งหมด
ให้แก่ผรู ้ ับมรดก หรื อผูจ้ ดั การมรดก หรื อทายาทของผูฝ้ ากเมื/อได้นาํ หลักฐานมาแสดงสิ ทธิของตนให้เป็ นที/พอใจแก่
สหกรณ์
ประกาศ ณ วันที/ EF กุมภาพันธ์ พ.ศ.:;;7

(นายวิรัตน์ เพาะปลูก)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด

