ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขเพชรบุรี จากัด
ว่ าด้ วย เงินฝากออมทรัพย์ สินเพิม่ พูน พ.ศ.2554
****************************************
อาศัยอานาจตามความในข้อ บังคับสหกรณ์อ อมทรัพย์ สาธารณสุ ขเพชรบุรี จากัด ข้อ 75(8) ข้อ
103(1) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการชุดที่ 26 การประชุมครั้งที่ 17 เมือ่ วันที่ 18 ธันวาคม 2554
ได้
กาหนดระเบียบว ่าด้วย เงิ นฝากออมทรัพย์สินเพิม่ พูน พ.ศ. 2554 ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว ่า “ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขเพชรบุรี จากัด ว ่าด้วย เงิ น
ฝากออมทรัพย์สินเพิ่มพูน พ.ศ.2554”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ ....................................
ข้อ 3 สหกรณ์จะรับเงิ นฝากออมทรัพ ย์สินเพิ่มพูน จากสมาชิกได้ตามที่สหกรณ์
เห็ นสมควร
ข้อ 4 ผูป้ ระสงค์จะเปิ ดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์สินเพิ่มพูน ต้องยื่นหนังสื อขอเปิ ดบัญชี
เงิ นฝาก ตามแบบของสหกรณ์ พร้อมแสดงบัตรประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร โดยชื่อผูฝ้ ากกับชื่อผูม้ ีอานาจถอน หรื อผูม้ ี
สิ ทธิ ได้รับดอกเบี้ยเงิ นฝากต้องเป็ นบุ คคลเดีย วกัน
ข้อ 5 การเปิ ดบัญชีครั้งแรก ต้องไม ่ต่ากว ่า 300.- บาท(สามร้อยบาทถ้วน) สู งสุ ดไม ่เกิน
25,000.-บาท(สองหมืน่ ห้าพันบาทถ้วน) โดยต้องฝากติดต่อ กันทุกเดือน ๆ ละเท่ากัน และเท่ากับที่เปิ ดบัญชีครั้งแรก
เป็ นระยะเวลาไม ่น้อยกว ่า 24 เดือน หรื อ 36 เดือน หรื อ 48 เดือน หรื อ 60 เดือน ตามข้อตกลงตอนเปิ ดบัญชี และ
รวมทั้งหมดแล้วต้องไม ่เกิน 600,000.-บาท (หกแสนบาทถ้วน) จึงจะได้รับการยกเว้นภาษีเงิ นได้สาหรั บดอกเบี้ยเงิ น
ฝากออมทรัพย์สินเพิ่มพูน
ข้อ 6 สหกรณ์ออกสมุดคูบ่ ญั ชีเงิ นฝากออมทรัพย์ สินเพิ่มพูน ให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ โดยผูฝ้ าก
ต้องเก็บรักษาไว้ให้สหกรณ์บนั ทึกรายการเงิ นฝาก ดอกเบี้ย เงิ นถอน และเงิ นคงเหลือของตนบรรดาที่จะมี
ขึ้นทุกรายการลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคูฝ่ ากนั้น จะกระทาได้แต่โดยทางฝ่ ายสหกรณ์ซ่ งึ ประธานกรรมการ
หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเหรัญญิก หรื อผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายคนหนึ่ งคนใดเป็ นผูล้ งลายมือชื่อย่อ
กากับไว้เป็ นสาคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคูฝ่ ากโดยไม ่เป็ น ไปตามที่ กล่า วนี้ ยอ่ มไมม่ ผี ลผูกพันสหกรณ์ อนึ่ ง
ถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว ่ารายการใดในสมุดคูฝ่ ากคลาดเคลื่ อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไขให้ จะแก้ไขโดยประการอื่น
ไม ่ได้ สมุดคูฝ่ ากเล่มที่ใช้เต็มแล้วหรื อชารุ ดจนใช้การไมไ่ ด้ ให้นามายื่นต่อสหกรณ์เพื่อจะได้ ยกเลิกสมุดคูฝ่ ากเล่ม
นั้น และโอนยอดเงิ นคงเหลือเข้าสมุดคูฝ่ ากใหม ่ ซึ่งออกให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ตอ่ ไป สมุดคูฝ่ ากเล่มที่ ยกเลิกนั้น ผูฝ้ ากจะ
รับไปก็ได้ผฝู ้ ากต้องเก็บรัก ษาสมุดคูฝ่ ากของตนไว้ในที่ ปลอดภัย ถ้าสมุดคูฝ่ ากหายผูฝ้ ากต้องแจ้ง เป็ นหนังสื อต่อ
สหกรณ์โดยมิชกั ช้า สหกรณ์จะนายอดเงิ นคงเหลือเข้าสมุดคูฝ่ ากเล่มใหมซ่ ่ งึ ออกให้ ผูฝ้ ากยึดถือไว้ตอ่ ไป ส่วนสมุดคู ่
ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคูฝ่ ากให้แก ผ่ ฝู ้ ากครั้งแรกก็ดี หรื อออกเล่มใหม ่ให้ตอ่ จากเล่ม
ก ่อน ซึ่งลงรายการเต็มแล้วก็ดีสหกรณ์จะไมค่ ิดค่าธรรมเนี ย ม แต่กรณีที่สมุดคูฝ่ ากของผู ้ฝากคนใดสู ญหาย สหกรณ์
จะออกสมุดคูฝ่ ากใหม ่ให้โ ดยคิ ดค่า ธรรมเนี ย มเล่มละ 20 บาท

2

ข้อ 7 ในการส่งเงิ นฝากเข้าบัญชี ต้องฝากภายในวันที่ 5 ของเดือน และจะขาดการฝาก
หรื อฝากไม ่ครบตามวงเงิ นที่กาหนด หรื อฝากล่าช้ากว ่าระยะเวลาที่กาหนดทุก กรณี รวมกันต้องไม ่เกิน 2 เดือน การ
ส่งเงิ นเข้าบัญชีเงิ นฝากทุกครั้ง ให้ทาใบส่งเงิ นตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์ กาหนดยื่นพร้ อ มด้วยสมุดคูฝ่ าก และจานวน
เงิ นฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สานักงานสหกรณ์ ทัง้ นี้ ผูฝ้ ากหรื อผูอ้ ื่นจะเป็ นผูส้ ง่ เงิ นก็ได้เมือ่ สหกรณ์ไ ด้ลงบัน ทึก
รายการจานวนเงิ นฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคูฝ่ าก และตรวจสอบเป็ นการถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคูฝ่ ากให้ผู ้
ฝาก ในกรณีที่ผฝู ้ าก อยูต่ า่ งจังหวัด หรื อไม ่สามารถมาฝากด้วยตนเอง สามารถนาเงิ นโอนเข้าบัญชีของสหกรณ์ที่มี
อยูใ่ นธนาคารพาณิชย์ตา่ ง ๆ ได้ โดยสหกรณ์จะถือว ่าสมาชิกผูน้ ้ นั ได้นาเงิ นเข้าฝากกับสหกรณ์ต้งั แต่วนั ที่สหกรณ์
ได้รับโอน หรื อสมาชิกจะยินยอมให้สหกรณ์หั กเงิ นเดือน ณ ที่จา่ ยส่งฝากแบบหุ ้นรายเดือนก็ได้
ข้อ 8 สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยเงิ นฝากตามประกาศของสหกรณ์ โดยจะคิดดอกเบี้ยให้ปีละ 2 ครั้ง
ตามรอบการคานวณดอกเบี้ยของเงิ นฝากออมทรัพ ย์
ข้อ 9 ในกรณีมเี หตุไม ่สามารถปฏิบัติไ ด้ตามเงื่ อนไข หรื อฝากต่อไปไม ่ได้ อันเป็ นเหตุให้
ไม ่ได้รับสิ ทธิ ยกเว้นภาษี สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ในอัตราเท่ากับดอกเบี้ยเงิ นฝากออมทรัพย์ และจะปิ ดบัญชีเมือ่
เจ้าของบัญชีมาติดต่อกับสหกรณ์
ข้อ 10 ในชว่ งระยะเวลาไม ่ครบตามจานวนเดื อนที่แ จ้งความจานงไว้ในหนังสื อ ขอเปิ ด
บัญชีเงิ นฝากของผูฝ้ ากตามข้อ 4 จะถอนเงิ นฝากดังกล่าวไม ่ได้ เว้นแต่เป็ นการถอนเพื่อปิ ดบัญชีและจะได้คิด
ดอกเบี้ยให้เท่ากับเงิ นฝากออมทรัพ ย์
ข้อ 11 ในกรณีที่ฝากเงิ นครบตามจานวนเดือนที่แ จ้งความจานงไว้ในหนังสื อ ขอเปิ ดบัญชี
เงิ นฝากของผูฝ้ ากตามข้อ 4 แล้ว เจ้าของบัญชีจะต้องติดต่อขอปิ ดบัญชีก บั สหกรณ์ ถ้าไม ่ปิ ดบัญชีสหกรณ์จะคิ ด
ดอกเบี้ยให้ในอัตราเงิ นฝากออมทรัพย์ จนกวา่ สมาชิก จะมาปิ ดบัญชี
ข้อ 12 ในกรณีที่ผฝู ้ ากถึงแก ่กรรมในระหว ่างไม ่ครบสัญญา สหกรณ์จะจ่ายคืนเงิ นฝาก
พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับดอกเบี้ยเงิ นฝากออมทรัพย์ตามประกาศของสหกรณ์ให้แก ่ผู ้รับผลประโยชน์ ใน
กรณีที่สมาชิกไม ่ได้ทาหนังสื อ ตั้งผูร้ ั บผลประโยชน์ ไว้ สหกรณ์จะจ่ายเงิ นทั้งหมดให้แก ่ผูร้ ับมรดก หรื อผูจ้ ดั การ
มรดก หรื อทายาทของผูฝ้ ากเมือ่ ได้นาหลักฐานมาแสดงสิ ทธิ ของตนให้เป็ นที่พอใจแก ส่ หกรณ์
ข้อ 13 ในกรณีที่มปี ั ญหาเกีย่ วกับการปฏิ บตั ิ ตามระเบี ยบนี้ ให้คณะกรรมการดาเนิ นการเป็ นผูม้ ี
อานาจวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ 14 ให้ประธานกรรมการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบีย บนี้
ประกาศ ณ วันที่ …………………………….
(นายสมเจต ปิ่ นสมบูรณ์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขเพชรบุรี จากัด

