ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอํานาจเจริ ญ จํากัด
ว่าด้ วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
พ.ศ 2560
……………………………………………
อาศัยอํานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ ข้ อ 78(2) (8) ข้ อ (2) และมติทีประชุม
คณะกรรมการดําเนินการชุดที ครังที 8/2560 เมือวันที 26 กรกฏาคม 2560 ได้ กําหนดระเบียบว่าด้ วยเงิน
ฝากออมทรัพย์พิเศษ โดยความเห็นชอบจากนายระเบียบสหกรณ์ดงั ต่อไปนี
ข้ อ ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอํานาจเจริ ญ จํากัด ว่าด้ วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.
2555
ข้ อ 2 ระเบียบนีเรี ยกว่า ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูอํานาจเจริ ญ จํากัด ว่าด้ วยเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ พ.ศ 2560
ข้ อ 3 ระเบียบนีให้ ใช้ บงั คับตังแต่วนั ที 1 สิงหาคม พ.ศ 2560
ข้ อ4 ในระเบียบนี
4.1 “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู อํานาจเจริ ญ
4.2 “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรั พย์ครู
อํานาจเจริ ญ จํากัด
4.3“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์อํานาจเจริ ญ จํากัด
4.4 “กรรมการดําเนินการ” หมายถึง กรรมการทีได้ รับเลือกตังตามระเบียบนี
4.5“สมาชิก” หมายถึง เจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อํานาจเจริ ญ จํากัด
4.6 “เจ้ าหน้ าที” หมายถึง เจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ออมทรั พย์ครู อํานาจเจริ ญ จํากัด
4.7 “ผู้จดั การ” หมายถึง ผู้จดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอํานาจเจริญ
4.8 “รองผู้จัดการ” หมายถึง รองผู้จดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอํานาจเจริญ
ข้ อ สหกรณ์รับเงินฝากออมทรัพย์ พิเศษจากสมาชิกได้ ตามทีสหกรณ์เห็นสมควร
ข้ อ ผู้ประสงค์จะเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ต้ องยืนหนังสือขอเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษตามแบบสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในแบบหนังสือขอเปิ ดบัญชีนนั

ข้ อ ผู้ขอเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ ต้ องให้ตวั อย่างลายมือชือของผู้มอี ํานาจในการถอนเงิน
หรื อในการให้ คําสังเกียวกับบัญชีทีเปิ ดนันไว้ ต่อสหกรณ์ โดยใช้ บตั รตัวอย่างลายมือชือตามแบบของสหกรณ์
การเปลียนแปลงเกียวกับตัวอย่างลายมือชือของผู้มีอํานาจ จะมีผลต่อเมือได้ แจ้ งเป็ นหนังสือต่อ
สหกรณ์ และสหกรณ์ได้ ตอบรับแล้ ว
ข้ อ ผู้ฝากคนหนึงเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษได้ เพียงบัญชีเดียว โดยจํานวนเงินฝากในบัญชี
นันในครังแรกต้ องไม่น้อยกว่าห้ าร้ อยบาท
ข้ อ ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากประเภทนี สหกรณ์จะออกสมุดคู่บญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ให้ ผ้ ฝู าก
ยึดถือไว้
โดยผู้ฝากต้ องเก็บรักษาไว้ เพือให้ สหกรณ์บนั ทึกรายการเงินฝากดอกเบีย เงินถอน และเงิน
คงเหลือของตน บรรดาทีมีทกุ ราย
การบันทึกรายการในสมุดคู่บญ
ั ชี จะกระทําได้ เฉพาะทางฝ่ ายสหกรณ์เท่านัน โดยให้ ผ้ จู ดั การ หรื อ
รองผู้จัดการ หรื อพนักงานสหกรณ์ทีผู้จดั การมอบหมายคนใดคนหนึง เป็ นผู้ลงลายมือชือกํากับไว้ เป็ นสําคัญ
การบันทึกรายการในสมุดคู่บัญชีซงไม่
ึ เป็ นไปตามทีกล่าวข้ างต้ นจะไม่มีผลผูกพันกับสหกรณ์ ถ้ าผู้
ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่บญ
ั ชีคลาดเคลือน ต้ องแจ้ งต่อเจ้ าหน้ าทีสหกรณ์เพือแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง
สมุดคู่บญ
ั ชีทบัี นทึกรายการเต็มแล้ ว ให้ ผ้ ฝู ากส่งมอบให้ แก่สหกรณ์เพือสหกรณ์โอนยอดเงินคงเหลือ
เข้ าบัญชีเล่มใหม่ให้ ซึงจะได้ ออกให้ ผ้ ฝู ากยึดถือไว้ ต่อไป
ในกรณีทีสหกรณ์ออกสมุดคู่บญ
ั ชีให้แก่ผ้ ฝู ากเมือเปิ ดบัญชีก็ดี หรื ออกเล่มใหม่ให้ ต่อจากเล่มก่อนที
บันทีกรายการเต็มแล้วก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่ถ้าสมุดคูบ่ ญ
ั ชีของผู้ฝากหายสหกรณ์จะออกสมุด
คู่บญ
ั ชีเล่มใหม่ให้ โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละห้ าสิบบาท
ข้ อ ในการส่งเงินฝากเข้ าบัญชีทกุ ครัง ให้ ทําใบส่งเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ตามแบบของสหกรณ์
ยืนพร้ อมกับสมุดคู่บญ
ั ชีและจํานวนเงินทีฝากต่อสหกรณ์ เมือสหกรณ์ได้ ตรวจสอบเป็ นการถูต้องแล้วจะบันทึก
รายการจํานวนเงินฝากทีได้ รับนันในสมุดคู่บญ
ั ชีให้ ผ้ ฝู าก
ข้ อ 1 สหกรณ์จะให้ ดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์พิเศษในอัตราไม่เกินร้ อยละ 4.5 ต่อปี โดยจะได้
ประกาศอัตราดอกเบียให้ ทราบเป็ นคราว ๆ ไป และคํานวณดอกเบียให้ เป็ นรายวันตามจํานวนต้ นเงินฝาก
คงเหลือ
สหกรณ์จะคิดดอกเบียทบเป็ นเงินต้ นเข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ ทกุ วันที 1 กรกฎาคม และ
ทุกวันที 1 กุมภาพันธ์ ให้ ผ้ ฝู ากรี บยืนสมุดคู่ฝากเพือสหกรณ์บันทึกรายการดอกเบียให้ ในกรณีทีจํานวนเงิน
ฝากออมทรัพย์พิเศษคงเหลือตํากว่า ห้ าร้ อยบาท สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบียให้
ข้ อ 12 ผู้ฝากจะถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของตนได้ เมือทวงถามโดยทําใบถอนเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษตามแบบทีสหกรณ์กําหนด

ข้ อ 1 การถอนเงินฝากออมทรั พย์พิเศษ ให้ ถอนได้ เดือนละหนึงครัง โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหาก
เดือนใดมีการถอนมากกว่าหนึงคร้ ง สหกรณ์ จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครังทีสองและครังต่อๆ ไป ในอัตรา
ร้ อยละสิบของจํานวนเงินถอน แต่ต้องไม้ ตํากว่าหนึงร้ อยบาท
ข้ อ 14 ผู้ฝากจะปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษก็ย่อมกระทําได้ โดยสหกรณ์จะคิดดอกเบียให้ ถึงก่อน
วันถอนหนึงวัน
ข้ อ 15 ในกรณีทีคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นว่า ผู้ฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษรายใดฝ่ าฝื น
ระเบียบนีหรื อก่อความยุ่งยากให้ แก่สหกรณ์ หรื อเห็นว้ ามีเหตุอนั สมควรทีจะปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ของผู้ฝากรายใด สหกรณ์อาจไม่รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผู้ฝากรายนันอีกหรื อจะปิ ดบัญชีเงินฝากออม
ททรัพย์พิเศษของผู้ฝากนัน พร้ อมกับคิดดอกเบียให้ ถึงก่อนวันปิ ดบัญชีหนึงวันก็ได้
ข้ อ 1 ในกรณีทีผู้ฝากตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินต้ นฝากคงเหลือทังหมดในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ของผู้ฝากให้ แก่ผ้ รู ับโอนประโยชน์ในกรณีทีสมาชิกไม่ได้ ทําหนังสือแต่งตังผู้รับโอนประโยชน์ไว้ สหกรณ์จะ
จ่ายเงินทังหมดให้แก่ผ้ รู ับมรดก หรือผู้จดั การมรดก หรือทายาทของผู้ฝากเมือได้ นําหลักฐานมาแสดงสิทธิของ
ตนใมห้ เป็ นทีพําอใจแก่สหกรณ์
ข้ อ 1 ให้ ประธานกรรมการดําเนินการ รักษาการให้ เป็ นไปตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 1 สิงหาคม 2560

( นายปั ญญา คลังกลาง )
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอํานาจเจริ ญ จํากัด

