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ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่ าน จํากัด
ว่ าด้ วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษเพิม่ พูนทรัพย์
พ.ศ. 2560
------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 79(8) และข้อ 107(1) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 27
ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 มีมติให้สหกรณ์ฯ จัดทําระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด
ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูนทรัพย์ โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เพิม่ พูนทรัพย์ พ.ศ. 2560”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูนทรัพย์
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเสี ยทั้งหมด บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรื อข้อตกลงอื่นใดซึ่ งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
สหกรณ์
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการ
สมาชิก
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด รวมถึงสมาชิกสมทบของสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด
ข้อ 5. ผูป้ ระสงค์จะเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูนทรัพย์ ต้องยืน่ หนังสื อขอเปิ ดบัญชีตามแบบของสหกรณ์ โดย
จํานวนเงินฝากครั้งแรกและครั้งต่ อไปต้ องไม่ ตาํ่ กว่ า 100,000 บาท
ข้อ 6. ในการเปิ ดบัญชีเงินฝาก สหกรณ์จะออกสมุดคู่บญั ชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูนทรัพย์ให้ผฝู้ ากยึดถือไว้ โดยผูฝ้ าก
ต้องเก็บรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์บนั ทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงินคงเหลือของตนบรรดาที่มีทุกราย
การบันทึกรายการในสมุดคู่บญั ชี จะกระทําได้เฉพาะทางฝ่ ายสหกรณ์เท่านั้น โดยให้ประธานกรรมการหรื อผูจ้ ดั การ
หรื อผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ หรื อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ผจู ้ ดั การมอบหมายคนใดคนหนึ่ งเป็ นผูล้ งลายมือชื่อกํากับไว้เป็ นสําคัญ การบันทึกรายการ
ในสมุดคู่บญั ชีซ่ ึ งไม่เป็ นไปตามที่กล่าวข้างต้น จะไม่มีผลผูกพันกับสหกรณ์ ถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่บญั ชีคลาดเคลื่อน
ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไขให้ถกู ต้อง
สมุดคู่บญั ชีที่บนั ทึกรายการเต็มแล้ว ให้ผฝู ้ ากส่ งมอบให้แก่สหกรณ์ เพื่อสหกรณ์โอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดบัญชี
เล่มใหม่ซ่ ึ งจะได้ออกให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ต่อไป
ในกรณีที่สหกรณ์ ออกสมุดคู่บัญชีให้ แก่ ผู้ฝากเมื่อเปิ ดบัญชีกด็ ี หรือออกเล่ มใหม่ ให้ ต่อจากเล่มก่ อนทีบ่ ันทึกรายการ
เต็มแล้วก็ดี สหกรณ์ จะไม่ คดิ ค่ าธรรมเนียม แต่ ถ้าสมุดคู่บัญชีของผู้ฝากสู ญหาย หรือชํารุ ดใช้ การไม่ ได้ สหกรณ์ จะออกสมุดคู่บัญชี
เล่มใหม่ ให้ โดยคิดค่ าธรรมเนียม 100 บาท
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-2ข้อ 7. ในการนําเงินฝากเข้าบัญชีทุกครั้ง ให้ทาํ ใบนําฝากเงิน ตามแบบของสหกรณ์ยนื่ พร้อมกับสมุดคู่บญั ชี และจํานวนเงิน
ที่ฝากต่อสหกรณ์ เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจสอบเป็ นการถูกต้องแล้วจะบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคู่บญั ชีให้ผฝู้ าก
ข้อ 8. สหกรณ์ให้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูนทรัพย์ ในอัตราไม่เกินที่นายทะเบียนกําหนด โดยจะประกาศ
ให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป และคํานวณดอกเบี้ยให้เป็ นรายวันตามจํานวนเงินฝากคงเหลือ โดยจ่ ายดอกเบีย้ ให้ ทุกเดือน โอนเข้ าบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษของผู้ฝาก
จํานวนเงินฝากออมทรัพย์ พเิ ศษเพิม่ พูนทรัพย์คงเหลือขั้นตํ่ากว่ า 100,000 บาท สหกรณ์ จะคิดดอกเบีย้ ให้ ในอัตรา
เดียวกับเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันทีถ่ อน
ข้ อ 9. การถอนเงินฝากออมทรัพย์ พเิ ศษเพิม่ พูนทรัพย์ ให้ ถอนได้ ปีละ 1 ครั้ง โดยไม่ ต้องเสี ยค่ าธรรมเนียม หากปี ใดถอน
มากกว่ า 1 ครั้ง สหกรณ์ จะคิดค่ าธรรมเนียมในการถอนแต่ ละครั้ง ในอัตราร้ อยละ 1.5 ของจํานวนเงินทีถ่ อน แต่ ต้องไม่ ตํ่ากว่ า
100,000 บาท
ข้อ 10. ผูฝ้ ากจะปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิม่ พูนทรัพย์ ก็ยอ่ มกระทําได้ โดยแจ้งสหกรณ์ก่อน 5 วันทําการ และ
สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันถอนหนึ่งวัน และให้ผมู้ ีอาํ นาจถอนเงินจดแจ้งรายการในใบถอนด้วยว่า “เพื่อปิ ดบัญชี” เมื่อ
สหกรณ์จ่ายเงินคืนแล้วจะยกเลิกสมุดคู่ฝากสําหรับบัญชีน้ นั
อนึ่ง ผู้ใดปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษเพิม่ พูนทรัพย์ แล้ ว มีสิทธิเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ พเิ ศษเพิม่ พูนทรัพย์
ได้ อกี หนึ่งครั้งเท่ านั้น
ข้อ 11. ในกรณี ที่คณะกรรมการดําเนิ นการพิจารณาเห็นว่า ผูฝ้ ากเงินออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูนทรัพย์รายใดฝ่ าฝื นระเบียบนี้
หรื อก่อความยุง่ ยากให้แก่สหกรณ์ หรื อเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรที่จะปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิม่ พูนทรัพย์ของผูฝ้ ากรายใด
สหกรณ์อาจไม่รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูนทรัพย์ของผูฝ้ ากรายนั้นอีก หรื อจะปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูนทรัพย์ของ
ผูฝ้ ากนั้น พร้อมกับคิดดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันปิ ดบัญชีหนึ่งวันก็ได้
ข้อ 12. ในกรณี ที่ผฝู้ ากเสี ยชีวิต สหกรณ์จะจ่ายเงินฝากคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูนทรัพย์ของผู ้
ฝากให้แก่ผรู้ ับโอนประโยชน์ในกรณี ที่สมาชิกไม่ได้ทาํ หนังสื อตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ สหกรณ์จะจ่ายเงินทั้งหมดให้แก่ผรู ้ ับมรดก หรื อ
ผูจ้ ดั การมรดก หรื อทายาทของผูฝ้ าก เมื่อได้นาํ หลักฐานมาแสดงสิ ทธิ์ ของตนแก่สหกรณ์
ข้อ 13. ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2560

(นายนิยม ศิริ)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด

