ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ภูเก็ต จำกัด
ว่ ำด้ วย เงินฝำกประจำ แบบมีเงื่อนไข
พ.ศ.2556

-------------------------อาศัย อานาจตามความในข้อบังคับ ของสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ค รู ภู เก็ ต ข้อ 3(3) ข้อ 13 ข้อ 66 (2)
ข้อ 66 (9) และข้อ 90 (2) คณะกรรมการดาเนิ นการ ชุ ดที่ 53 มีมติในการประชุ ม ครั้งที่ 11/2556 เมื่อ
วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 จึงได้กาหนดระเบี ยบสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ครู ภูเก็ต จากัด ว่าด้วย เงินฝาก
ประจา แบบมีเงื่อนไข ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ ครู ภูเก็ต จำกัด ว่ ำด้ วย เงินฝำกประจำ แบบ
มีเงื่อนไข พ.ศ. 2556”
ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี้ต้ งั แต่วนั ที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ
ข้อ 3. ให้ยกเลิ กระเบี ยบสหกรณ์ ออมทรั พย์ครู ภูเก็ต จากัด ว่าด้วยเงินฝากประจา แบบมีเงื่อนไข
พ.ศ.2554 และระเบียบอื่นใดที่ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ความในระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกและสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด
“ผูจ้ ดั การ” หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด
ข้อ 5. เงื่อนไขการฝาก
5.1 ผูฝ้ ากต้องฝากเงินเป็ นรายเดือน ติดต่อกัน 24 เดือน นับแต่วนั ที่เริ่ มฝาก
5.2 มียอดฝากแต่ละคราวเท่ากัน แต่ไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน
ข้อ 6. การเปิ ดบัญชี ผูฝ้ ากจะเปิ ดบัญชีเงินฝากได้เพียง 1 บัญชี และต้องยืน่ หนังสื อขอเปิ ด
บัญชี เงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมี รายการครบถ้วนตามแบบในหนังสื อขอเปิ ดบัญชี พร้ อมบัตร
ตัวอย่างลายมื อชื่ อผูม้ ี อานาจถอนเงิ น ตลอดจนค าสั่ ง เกี่ ย วกับ การถอนเงิ น ฝากไว้ต่ อ สหกรณ์ และเลข
ประจาตัวประชาชน

การเปลี่ยนแปลงตัวอย่างลายมือชื่อ จะมีผลต่อเมื่อผูฝ้ ากได้แจ้งเป็ นหนังสื อต่อสหกรณ์ และ
ผูจ้ ดั การได้พิจารณาเห็นเป็ นการถูกต้องแล้วและได้อนุญาตแล้ว ลายมือชื่อต้องเขียนด้วยหมึก
ข้อ 7. สหกรณ์จะออกสมุดคู่บญั ชีเงินฝากแบบมีเงื่อนไขให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ โดยผูฝ้ ากต้องเก็บรักษา
ไว้ให้สหกรณ์บนั ทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงินคงเหลือของตนบรรดาที่จะมีข้ ึนทุกรายการ
การลงบันทึกรายการและการแก้ไขรายการในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระทาได้แต่โดยทางฝ่ ายสหกรณ์
เท่านั้น
สมุดคู่ฝากเล่มที่ชารุ ดจนใช้การไม่ได้ ให้นามายืน่ ต่อสหกรณ์เพื่อจะได้ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนั้น และ
โอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึ่ งออกให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่ฝากที่ยกเลิกนั้นผูฝ้ ากจะรับไป
ก็ได้
ผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผูฝ้ ากต้องแจ้งเป็ นหนังสื อ
ต่อสหกรณ์โดยมิชกั ช้า สหกรณ์จะนายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซ่ ึ งออกให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ต่อไป
ส่ วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก
ในกรณี ที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผฝู ้ ากครั้งแรกก็ดี หรื อออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อน ซึ่ งลง
รายการเต็มแล้วก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณี ที่สมุดคู่ฝากของผูฝ้ ากคนใดสู ญหาย สหกรณ์จะ
ออกสมุดคู่ฝากใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียม เล่มละ 20 บาท1
ข้อ 8. ในการส่ งเงินฝากเข้าบัญชี ต้องนาฝากก่อน หรื อฝากภายในวันที่เปิ ดบัญชีครั้งแรก
และจะขาดการฝากหรื อ ฝากไม่ครบตามวงเงินที่กาหนด หรื อฝากล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดทุกกรณี
รวมกันต้องไม่เกิน 2 ครั้ง การส่ งเงินเข้าบัญชี เงินฝากทุกครั้ง ให้ทาใบส่ งเงินตามแบบที่สหกรณ์กาหนดยืน่
พร้อมด้วยสมุดคู่ฝาก และจานวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สานักงานสหกรณ์ ทั้งนี้ผฝู ้ ากหรื อผูอ้ ื่นจะ
เป็ นผูส้ ่ งเงินก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจานวนเงินฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็ น
การถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก
ในกรณี ที่ผฝู ้ ากอยูต่ ่างจังหวัด หรื อไม่สามารถมาฝากด้วยตนเอง สามารถนาเงินโอนเข้า
บัญชี ของสหกรณ์ที่มีอยูใ่ นธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆ ได้ โดยสหกรณ์จะถือว่าสมาชิกผูน้ ้ นั ได้นาเงินเข้าฝากกับ
สหกรณ์ ตั้งแต่วนั ที่สหกรณ์ได้รับโอน หรื อสมาชิกจะยินยอมให้สหกรณ์ หักเงินเดือน ณ ที่จ่ายก็ได้
ข้อ 9. สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราคงที่ตามประกาศของสหกรณ์ โดยจะคิดดอกเบี้ยให้
ทุกยอดเงินฝากเมื่อครบ 3 เดือน และทบเป็ นต้นเงินให้
ข้อ 10. ในกรณี มีเหตุไม่สามารถปฏิบตั ิได้ตามเงื่อนไข หรื อฝากต่อไปไม่ได้ อันเป็ นเหตุให้ ไม่ได้
รับสิ ทธิ์ ยกเว้นภาษี สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ในอัตราเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ สาหรับเงินฝาก 3

1

แก้ ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 20 มิถนุ ายน 2559

เดือนขึ้นไป ส่ วนเงินฝากที่ไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้ และจะปิ ดบัญชีเมื่อเจ้าของบัญชีมา
ติดต่อกับ สหกรณ์
ข้อ 11 ในช่วงระยะเวลาไม่ครบ 24 เดือนตามเงื่อนไขในหนังสื อขอเปิ ดบัญชี เงินฝาก ผูฝ้ ากจะถอน
เงินฝากดังกล่าวไม่ได้ เว้นแต่เป็ นการถอนเพื่อปิ ดบัญชี และจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับ
ดอกเบี้ยเงินฝากนั้น
ข้อ 12 ในกรณี ที่ฝากครบตามจานวนเดือนที่แจ้งความจานง ไว้ในหนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝากของ
ผูฝ้ ากตามข้อ 4 แล้ว เจ้าของบัญชีจะต้องติดต่อขอปิ ดบัญชีกบั สหกรณ์ ถ้าไม่ปิดบัญชี สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ย
ให้ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์จนกว่าสมาชิกจะมาปิ ดบัญชี
ข้อ 13 ในกรณี ที่ผฝู ้ ากถึงแก่กรรมในระหว่างไม่ครบสัญญา สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินฝากพร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากประจา ตามประกาศของสหกรณ์ให้แก่ผรู ้ ับผลประโยชน์ ในกรณี ที่สมาชิกไม่ได้
ทาหนังสื อตั้งผูร้ ับผลประโยชน์ไว้ สหกรณ์จะจ่ายเงินทั้งหมดให้แก่ผรู ้ ับมรดก หรื อผูจ้ ดั การมรดก เมื่อได้นา
หลักฐานมาแสดงสิ ทธิ ของตนแก่สหกรณ์
ข้อ 14. สาหรับสมาชิกที่เปิ ดบัญชีไว้ก่อนระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ ให้ถือว่าระเบียบนี้ไม่มีผลกระทบ
ถึงสมาชิกที่เปิ ดบัญชีเงินฝากประจาแบบมีเงื่อนไขไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บงั คับ
ข้อ 15. ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
กาหนดไว้ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
ประเสริ ฐ งานวงศ์พาณิ ชย์
(นายประเสริ ฐ งานวงศ์พาณิ ชย์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด

