ระเบียบสหกรณ์ การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด
ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
พ.ศ. 2546
------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 11 ,ข้อ 74 (16) และ ข้อ 102 (1)
ที่
ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2546 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยเงิน
ฝากออมทรัพย์พเิ ศษ พ.ศ. 2546 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด ว่าด้วยเงินฝาก
ออมทรัพย์พเิ ศษ พ.ศ. 2546”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ ให้ใช้บงั คับ ตั้งแต่วนั ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2546 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ พ.ศ.2544
ข้อ 4. สหกรณ์รับฝากเงินออมทรัพย์พเิ ศษ จากสมาชิกและสหกรณ์อื่นได้ตามที่สหกรณ์
เห็นสมควร
ข้อ 5. ผูป้ ระสงค์จะเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ ต้องยืน่ หนังสือขอเปิ ดบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย์พเิ ศษตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิ ดบัญชีน้ นั
ข้อ 6. ผูข้ อเปิ ดบัญชีฝากออมทรัพย์พเิ ศษ ต้องให้ตวั อย่างลายมือชื่อของผูม้ ีอานาจในการถอน
เงิน หรื อในการให้คาสัง่ เกี่ยวกับบัญชีที่เปิ ดนั้นไว้ต่อสหกรณ์
โดยใช้บตั รตัวอย่างลายมือชื่อตามแบบของ
สหกรณ์
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อของผูม้ ีอานาจ จะมีผลต่อเมื่อได้แจ้งเป็ นหนังสือต่อ
สหกรณ์ และสหกรณ์ได้ตอบรับแล้ว
ข้อ 7. ผูฝ้ ากคนหนึ่งเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษได้เพียงบัญชีเดียว โดยจานวนเงินฝาก
ในบัญชีน้ นั ในครั้งแรกต้องไม่นอ้ ยกว่า 1,000.- บาท
ข้อ 8. ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากประเภทนี้ สหกรณ์จะออกสมุดคู่บญั ชีเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ
ให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ โดยผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาไว้เพือ่ ให้สหกรณ์บนั ทึกรายการเงินฝากดอกเบี้ยเงินถอน และเงิน
คงเหลือของตน บรรดาที่มีทุกราย
การบันทึกรายการในสมุดคู่บญั ชี จะกระทาได้เฉพาะทางฝ่ ายสหกรณ์เท่านั้นโดยให้ผจู ้ ดั การ
หรื อผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ หรื อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ผจู ้ ดั การมอบหมายคนใดคนหนึ่ง เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับไว้เป็ น
สาคัญ การบันทึกรายการในสมุดคู่บญั ชีซ่ ึงไม่เป็ นไปตามทีก่ ล่าวข้างต้นจะไม่มีผลผูกพันกับสหกรณ์ ถ้าผูฝ้ าก
ตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่บญั ชีคลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพือ่ แก้ไขให้ถูกต้อง

สมุดคู่บญั ชีที่บนั ทึกรายการเต็มแล้ว ให้ผฝู ้ ากส่ งมอบให้แก่สหกรณ์ เพือ่ สหกรณ์โอนยอดเงิน
คงเหลือเข้าสมุดบัญชีเล่มใหม่ให้ ซึ่ งจะได้ออกให้ผฝู ้ ากได้ยดึ ถือไว้ต่อไป
ในกรณี ที่สหกรณ์ออกสมุดคู่บญั ชีให้แก่ผฝู ้ ากเมื่อเปิ ดบัญชีก็ดี หรื อออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่ม
ก่อนที่บนั ทึกรายการเต็มแล้วก็ดี สหกรณ์จะไม่คดิ ค่าธรรมเนียม แต่ถา้ สมุดคู่บญั ชีของผูฝ้ ากสูญหาย สหกรณ์จะ
ออกสมุดคู่บญั ชีเล่มใหม่ให้ โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 10 บาท
ข้อ 9. ในการส่งเงินฝากเข้าบัญชีทุกครั้งให้ทาใบส่งเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ ตามแบบของ
สหกรณ์ ยืน่ พร้อมกับสมุดคู่บญั ชีและจานวนเงินที่ฝากต่อสหกรณ์ เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจสอบเป็ นการถูกต้อง
แล้ว จะบันทึกรายการจานวนเงินฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคู่บญั ชีให้ผฝู ้ าก
ข้อ 10. สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษในอัตราไม่เกินอัตราที่กฎหมายกาหนด
โดยจะได้ประกาศอัตราดอกเบี้ยให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป และคานวณดอกเบี้ยให้เป็ นรายวันตามจานวนต้นเงิน
ฝากคงเหลือสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยทบเป็ นเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษให้ทุกวันที่ 31 ธันวาคม และ
วันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี ให้ผฝู ้ ากรี บยืน่ สมุดคู่ฝากเพือ่ สหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบี้ยให้
ในกรณี ที่จานวนเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษคงเหลือต่ากว่า 1,000 บาท สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ย
ให้
ข้อ 11. ผูฝ้ ากจะถอนเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษของตนได้เมื่อทวงถาม โดยทาใบถอนเงินฝาก
ออมทรัพย์พเิ ศษตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 12. การถอนเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ ให้ถอนเงินได้เดือนละหนึ่งครั้งโดยไม่ตอ้ งเสีย
ค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอนมากกว่าหนึ่งครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่สองและครั้ง
ต่อ ๆ ไป ในอัตราร้อยละ 1 ของจานวนเงินที่ถอน แต่ตอ้ งไม่ต่ากว่า 10.- บาท
ข้อ 13. ผูฝ้ ากจะปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษก็ยอ่ มกระทาได้ โดยสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ย
ให้ถึงวันก่อนวันถอนเงินหนึ่งวัน
ข้อ 14. ในกรณี คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นว่า ผูฝ้ ากเงินออมทรัพย์ พิเศษรายใดฝ่ า
ฝื นระเบียบนี้ หรื อก่อความยุง่ ยากให้แก่สหกรณ์ หรื อเห็นว่ามีเหตุอนั สมควร ที่จะปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษของผูฝ้ ากรายใด สหกรณ์อาจไม่รับเงินฝากออมทรัพย์ พิเศษของผูฝ้ ากรายนั้นอีก หรื อจะปิ ดบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์พเิ ศษของผูฝ้ ากนั้น พร้อมกับคิดดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันปิ ดบัญชีหนึ่งวันก็ได้
ข้อ 15. ในกรณี ที่ผฝู ้ ากตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินต้นเงินฝากคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย์พเิ ศษของผูฝ้ ากให้แก่สมาชิกผูร้ ับโอนประโยชน์ ในกรณี ที่สมาชิกไม่ได้ทาหนังสือตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์
ไว้ สหกรณ์จะจ่ายเงินทั้งหมดให้แก่ผรู ้ ับมรดก หรื อผูจ้ ดั การมรดก หรื อทายาทของผูฝ้ ากเมื่อได้นาหลักฐานมา
แสดงสิทธิของตนให้เป็ นที่พอใจแก่สหกรณ์

ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2546
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สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด

