ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ภูเก็ต จำกัด
ว่ ำด้ วย เงินฝำกออมทรัพย์ พเิ ศษ
พ.ศ.2554

-------------------------อาศัย อานาจตามความในข้อบังคับ ของสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ค รู ภู เก็ ต ข้อ 3(3) ข้อ 13 ข้อ 66 (2)
ข้อ 66 (9) และข้อ 90 (2) ที่ประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการ ชุ ดที่ 51 ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 20 เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 จึงได้กาหนดระเบียบว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2554 โดยความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ ครู ภูเก็ต จำกัด ว่ ำด้ วย เงินฝำกออมทรัพย์
พิเศษ พ.ศ. 2554”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็ นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกหรื อสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต
จากัด
“ผูจ้ ดั การ” หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด
ข้อ 4. สหกรณ์รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจากสมาชิกได้ตามที่สหกรณ์เห็นสมควร
ข้อ 5. ผูป้ ระสงค์จะเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ต้องยืน่ หนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสื อขอเปิ ดบัญชีน้ นั
ข้อ 6. ผูข้ อเปิ ดบัญชี เงิ นฝากออมทรัพย์พิเศษ ต้องให้ตวั อย่างลายมือชื่ อของผูม้ ี อานาจในการถอน
เงิ น หรื อในการให้คาสั่งเกี่ ยวกับบัญชี ที่เปิ ดนั้น ไว้ต่อสหกรณ์ โดยใช้บตั รตัวอย่างลายมือชื่ อตามแบบของ
สหกรณ์

ข้อ 7. ผูฝ้ ากคนหนึ่งเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษได้เพียงบัญชีเดียว โดยจานวนเงินฝากในบัญชี
นั้น ครั้งแรกไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งหมื่นบาท
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อของผูม้ ีอานาจ จะมีผลต่อเมื่อได้แจ้งเป็ น
หนังสื อต่อสหกรณ์และสหกรณ์ได้ตอบรับแล้ว
ข้อ 8. ในการเปิ ดบัญชี เงินฝากประเภทนี้ สหกรณ์ จะออกสมุดคู่บญั ชี เงิ นฝากออมทรัพย์พิเศษ ให้
ผูฝ้ ากยึดถื อไว้โดยผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์ บนั ทึกรายการเงิ นฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงิ น
คงเหลือของตน บรรดาที่มีทุกราย
การบันทึกรายการในสมุดคู่บญั ชี จะกระทาได้เฉพาะทางฝ่ ายสหกรณ์เท่านั้น โดยให้
ผูจ้ ดั การหรื อรองผูจ้ ดั การ หรื อพนักงานสหกรณ์ที่ผจู้ ดั การมอบหมายคนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ลงลายมือชื่ อกากับ
ไว้เป็ นสาคัญ การบันทึกรายการในสมุดคู่บญั ชี ซ่ ึ งไม่เป็ นไปตามที่กล่าวข้างต้นจะไม่มีผลผูกพันกับสหกรณ์
ถ้าผูฝ้ ากตรวจสอบพบว่ารายการใดในสมุดคู่บญั ชีคลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง
สมุดคู่บญั ชีบนั ทึกรายการเต็มแล้ว ให้ผฝู ้ ากส่ งมอบให้แก่สหกรณ์ เพื่อสหกรณ์โอน
ยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดบัญชีเล่มใหม่ให้ ซึ่ งจะได้ออกให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ต่อไป
ในกรณี ที่สหกรณ์ออกสมุดคู่บญั ชีให้แก่ผฝู ้ ากเมื่อเปิ ดบัญชีก็ดี หรื อออกเล่มใหม่ให้ต่อจาก
เล่มก่อนที่ลงบันทึกรายการเต็มแล้วก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนี ยม แต่ถา้ สมุดคู่บญั ชี ของผูฝ้ ากสู ญหาย
สหกรณ์จะออกสมุดคู่บญั ชีเล่มใหม่ให้ โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 20 บาท
ข้อ 9. ในการส่ งเงินฝากเข้าบัญชี ทุกครั้ง ให้ทาใบส่ งเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามแบบของสหกรณ์
ยื่นพร้อมกับสมุดคู่บญั ชี และจานวนเงินที่ฝากต่อสหกรณ์ เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจสอบเป็ นการถูกต้องแล้ว จะ
บันทึกรายการจานวนเงินฝาก ที่ได้รับนั้นในสมุดบัญชีให้ผฝู้ าก
ข้อ 10. สหกรณ์ จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ให้ทุกวันที่ครบกาหนดตามเงื่อนไขในการ
ฝากและวันที่สิ้นปี ทางบัญชีสหกรณ์ ให้ผฝู ้ ากยืน่ สมุดคู่ฝากเพื่อสหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบี้ยให้
ในกรณี ที่จานวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษคงเหลือต่ากว่า 10,000 บาท สหกรณ์จะคิด
ดอกเบี้ยให้ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์
ในกรณี ทีผฝู้ ากออมทรัพย์พิเศษมีเงินเหลือในบัญชีต่ากว่า 100 บาท และผูฝ้ ากไม่มาติดต่อ
เกินกว่า 1 ปี ทางบัญชี สหกรณ์จะถือว่าผูฝ้ ากสละสิ ทธิ์ เงินนั้นตกเป็ นรายได้ของสหกรณ์ต่อไป
ข้อ 11. ผูฝ้ ากจะถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของตนได้ โดยทาใบถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตาม
แบบที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 12. การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ให้ถอนได้เดือนละสองครั้ง โดยไม่ตอ้ งคิดค่าธรรมเนี ยม
หากเดือนใดมีการถอนมากกว่าสองครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่สามและครั้งต่อ ๆ ไป ใน
อัตราร้อยละ 0.5 ของจานวนเงินที่ถอนแต่ตอ้ งไม่ต่ากว่า 100 บาท

ข้อ 13. ผูฝ้ ากจะปิ ดบัญชี เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ก็ยอ่ มกระทาได้ โดยสหกรณ์ จะคิดดอกเบี้ยให้ถึง
ก่อนวันถอนหนึ่งวัน
ข้อ 14. ในกรณี ที่ คณะกรรมการดาเนิ นการพิ จารณาเห็ นว่า ผูฝ้ ากเงิ นฝากออมทรั พย์พิเศษรายใด
ฝ่ าฝื นระเบียบนี้ หรื อก่อความยุง่ ยากให้แก่สหกรณ์ หรื อเห็นว่าเหตุอนั สมควรที่จะปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษของผูฝ้ ากรายการใด สหกรณ์ อาจไม่รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผูฝ้ ากรายนั้นอีก หรื อจะปิ ดบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผูฝ้ ากนั้น พร้อมกับคิดดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันปิ ดบัญชีหนึ่งวันก็ได้
ข้อ 15. ในกรณี ที่ ผูฝ้ ากถึ ง แก่ ก รรม สหกรณ์ จ ะจ่ า ยเงิ น คงเหลื อ คื น ทั้ง หมด ในบัญ ชี เงิ น ฝาก
ออมทรัพย์พิเศษของผูฝ้ ากให้ผรู ้ ับโอนประโยชน์ ในกรณี ที่สมาชิกไม่ได้ทาหนังสื อตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ไว้
สหกรณ์ จะจ่ายเงิ นทั้งหมดให้แก่ผรู ้ ับมรดกหรื อผูจ้ ดั การมรดก หรื อทายาทของผูฝ้ ากเมื่อได้นาหลักฐานมา
แสดงสิ ทธิของตนให้เป็ นที่พอใจแก่สหกรณ์
ข้อ 16. ให้คณะกรรมการดาเนินการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ข้อ 17. ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติ ต ามระเบี ย บนี้ ให้ ค ณะกรรมการด าเนิ น การเป็ น
ผูม้ ีอานาจวินิจฉัย คาวินิจฉันของคณะกรรมการดาเนินการให้ถือเป็ นที่สุด
กาหนดไว้ ณ วันที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2554
พงษ์ศกั ดิ์ วิสุทธิ์
(นายพงษ์ศกั ดิ์ วิสุทธิ์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด

