ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลระนอง จํากัด
ว่าด้ วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
พ.ศ. 2556
---------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 79 (8) และข้อ 107 (2) ที'ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที' 22 ครั.งที' 6 วันที' 10 มิถุนายน 2556 ได้มีมติกาํ หนดระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จํากัด ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2556 ดังต่อไปนี.
ข้อ 1. ระเบียบนี.เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จํากัด ว่าด้วย
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2556”
ข้อ 2. ระเบียบนี.ให้ใช้บงั คับตั.งแต่วนั ที' ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อ 3. ให้ยกเลิก “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จํากัด ว่าด้วย
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2549”และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสัง' มติ หรื อ ข้อตกลงอื'นใด ซึ'งขัดแย้ง
กับระเบียบนี. และ ให้ใช้ระเบียบ นี.แทน
ข้อ 4. สหกรณ์รับฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจากสมาชิกได้ตามที'สหกรณ์เห็นสมควร
ข้อ 5. ผูป้ ระสงค์จะเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ต้องยืน' หนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วนตามที'ระบุไว้ในแบบหนังสื อขอเปิ ดบัญชีน. นั
ข้อ 6. ผูข้ อเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ต้องให้ตวั อย่างลายมือชื'อของผูม้ ีอาํ นาจใน
การถอนเงิน หรื อในการให้คาํ สัง' เกี'ยวกับบัญชีที'เปิ ดนั.นไว้ตอ่ สหกรณ์ โดยใช้บตั รตัวอย่างลายมือชื'อตาม
แบบของ สหกรณ์
การเปลี'ยนแปลงเกี'ยวกับตัวอย่างลายมือชื'อของผูม้ ีอาํ นาจ จะมีผลต่อเมื'อได้แจ้งเป็ น
หนังสื อต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ได้ตอบรับแล้ว
ข้อ 7. ผูฝ้ ากคนหนึ'งเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษได้เพียงบัญชีเดียว โดยจํานวนเงิน
ฝากในบัญชีน. นั ในครั.งแรกต้องไม่นอ้ ยกว่า 300,000 บาท และในการฝากแต่ละครั.งจะต้องฝากไม่นอ้ ยกว่า
100,000.-บาท
ข้อ 8. ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากประเภทนี. สหกรณ์จะออกสมุดคูบ่ ญั ชีเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษให้ผฝู ้ าก ยึดถือไว้ โดยผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาไว้เพื'อให้สหกรณ์บนั ทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี.ย เงินถอน
และเงินคงเหลือของตน บรรดาที'มีทุกราย
การบันทึกรายการในสมุดคูบ่ ญั ชี จะกระทําได้เฉพาะทางฝ่ ายสหกรณ์เท่านั.น โดยให้
ผูจ้ ดั การหรื อผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ หรื อเจ้าหน้าที'สหกรณ์ที'ผจู ้ ดั การมอบหมายคนใดคนหนึ'ง เป็ นผูล้ งลายมือชื'อ
กํากับไว้เป็ นสําคัญ การบันทึกรายการในสมุดคูบ่ ญั ชีซ' ึงไม่เป็ นไปตามที'กล่าวข้างต้น จะไม่มีผลผูกพันกับ
สหกรณ์ ถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคูบ่ ญั ชีคลาดเคลื'อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื'อแก้ไขให้ถูกต้อง
สมุดคูบ่ ญั ชีที'บนั ทึกรายการเต็มแล้ว ให้ผฝู ้ ากส่ งมอบให้แก่สหกรณ์ เพื'อสหกรณ์โอน
ยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดบัญชีเล่มใหม่ให้ ซึ'งจะได้ออกให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ต่อไป

ในกรณี ที'สหกรณ์ออกสมุดคู่บญั ชีให้แก่ผฝู ้ ากเมื'อเปิ ดบัญชีกด็ ี หรื อออกเล่มใหม่ให้ต่อจาก
เล่มก่อนที'บนั ทึกรายการเต็มแล้วก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่ถา้ สมุดคูบ่ ญั ชีของผูฝ้ ากสู ญหาย
สหกรณ์จะออกสมุดคูบ่ ญั ชีเล่มใหม่ให้ โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 50 บาท
ข้อ 9. ในการส่ งเงินฝากเข้าบัญชีทุกครั.ง ให้ทาํ ใบส่ งเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ตามแบบ
ของ สหกรณ์ ยืน' พร้อมกับสมุดคูบ่ ญั ชีและจํานวนเงินที'ฝากต่อสหกรณ์ เมื'อสหกรณ์ได้ตรวจสอบเป็ นการ
ถูกต้องแล้ว จะบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที'ได้รับนั.นในสมุดคูบ่ ญั ชีให้ผฝู ้ าก
ข้อ 10. สหกรณ์จะให้ดอกเบี.ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษในอัตราไม่เกินร้อยละ 7 ต่อปี โดย
จะได้ประกาศอัตราดอกเบี.ยให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป และคํานวณดอกเบี.ยให้เป็ นรายวันตามจํานวนต้นเงิน
ฝากคงเหลือ สหกรณ์จะคิด ดอกเบี.ยให้ในวันที' 31 มีนาคม และ 30 กันยายน แล้วจะโอนดอกเบี.ยเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก
ในกรณี ที'จาํ นวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษคงเหลือตํ'ากว่า 300,000 บาท สหกรณ์จะคิด
ดอกเบี.ยให้ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์
คณะกรรมการดําเนินการอาจเปลี'ยนแปลงอัตราดอกเบี.ยเงินฝากตามวรรคก่อนได้ตามความ
เหมาะสม
ข้อ 11. ผูฝ้ ากจะถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของตนได้เมื'อทวงถาม โดยทําใบถอนเงิน
ฝากออมทรัพย์พิเศษตามแบบที'สหกรณ์กาํ หนด
ข้อ 12.การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ให้ถอนได้เดือนละครั.ง โดยไม่ตอ้ งเสี ย
ค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอนมากกว่าหนึ'งครั.ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียม การถอนครั.งที'สองและ
ครั.งต่อ ๆไป ในอัตราร้อยละ 1 ของจํานวนเงินที'ถอน แต่ไม่เกิน 500 บาท ผูฝ้ ากจะปิ ดบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย์พิเศษได้เมื'อครบ 6 เดือน โดยสหกรณ์จะคิดดอกเบี.ยให้ถึงก่อนวันถอนหนึ'งวัน
ข้อ 13. ในกรณี ที'คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นว่า ผูฝ้ ากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
รายใดฝ่ าฝื นระเบียบนี. หรื อก่อความยุง่ ยากให้แก่สหกรณ์ หรื อเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรที'จะปิ ดบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษของผูฝ้ ากรายใด สหกรณ์อาจไม่รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผูฝ้ ากรายนั.นอีก หรื อจะปิ ด
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผูฝ้ ากนั.น พร้อมกับคิดดอกเบี.ยให้ถึงก่อนวันปิ ดบัญชีหนึ'งวันก็ได้
ข้อ 14. ในกรณี ที'ผฝู ้ ากตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินฝากคงเหลือทั.งหมดในบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษของผูฝ้ ากให้แก่ผรู ้ ับโอนประโยชน์ในกรณี ที'สมาชิกไม่ได้ทาํ หนังสื อตั.งผูร้ ับโอนประโยชน์
ไว้ สหกรณ์จะจ่ายเงินทั.งหมดให้แก่ผรู ้ ับมรดก หรื อผูจ้ ดั การมรดก หรื อทายาทของผูฝ้ ากเมื'อได้นาํ หลักฐาน
มาแสดงสิ ทธิของตนให้เป็ นที'พอใจแก่สหกรณ์

ให้ประธานกรรมการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี.
ประกาศ ณ วันที' 10 มิถุนายน 2556

(นายธีระภัทร์ ควรวินิจ)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จํากัด

