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ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด
ว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเนื่องในโอกาสวันสาคัญ
พ.ศ. 2557
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
อาศัยความตามในข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ข้อ 76(9), ข้อ 101(1)
และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 5 วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557 ได้มมี ติ
เป็นเอกฉันท์ให้กาหนดระเบียบว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเนื่องในโอกาสวันสาคัญ พ.ศ. 2557
ซึ่งกาหนดไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ว่าด้วยเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษเนื่องในโอกาสวันสาคัญ พ.ศ. 2557”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ วันทีไ่ ด้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
เป็นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเชียงราย จากัด
“ประธาน” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด
“ผู้จัดการ” หมายถึง ผู้จดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด
“วันสาคัญ” หมายถึง วันสาคัญของไทย หรือวันสาคัญของสหกรณ์
ข้อ 4. สหกรณ์รบั เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เนื่องในโอกาสวันสาคัญ จากสมาชิกได้ตามที่
สหกรณ์เห็นสมควร
ข้อ 5. ผู้ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเนื่องในโอกาสวันสาคัญ ต้องยื่นหนังสือ
ขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบ
หนังสือขอเปิดบัญชีนั้น
ข้อ 6. ผู้ขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเนื่องในโอกาสวันสาคัญ ต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อ
ของผู้มีอานาจในการถอนเงิน หรือในการให้คาสั่งเกี่ยวกับบัญชีทเี่ ปิดนัน้ ไว้ต่อสหกรณ์ โดยใช้บัตรตัวอย่าง
ลายมือชื่อตามแบบของสหกรณ์
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชือ่ ของผู้มีอานาจ จะมีผลต่อเมื่อได้แจ้งเป็นหนังสือต่อ
สหกรณ์ และสหกรณ์ได้ตอบรับแล้ว
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ข้อ 7. ผู้ฝากคนหนึง่ เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเนื่องในโอกาสวันสาคัญ ได้มากกว่า
1 บัญชี โดยจานวนเงินฝาก ในบัญชีนนั้ ในครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 50,000.00 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน)
ข้อ 8. ในการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทนี้ สหกรณ์จะออกสมุดคู่บญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เนื่องในโอกาสวันสาคัญให้ผฝู้ ากยึดถือไว้ โดยผู้ฝากต้องเก็บรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์บันทึกรายการเงินฝาก
ดอกเบี้ยเงินถอน และเงินคงเหลือของตนบรรดาที่มีทกุ ราย
การบันทึกรายการในสมุดคูบ่ ัญชี จะกระทาได้เฉพาะทางฝ่ายสหกรณ์เท่านัน้ โดยให้ผู้จัดการหรือ
รองผู้จดั การ หรือเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ที่ผู้จดั การมอบหมายคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับไว้เป็น
สาคัญ การบันทึกรายการในสมุดคู่บญ
ั ชีซงึ่ ไม่เป็นไปตามที่กล่าวข้างต้น จะไม่มีผลผูกพันกับ
สหกรณ์ ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่บญ
ั ชีคลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไข
ให้ถูกต้อง
สมุดคูบ่ ัญชีทบี่ ันทึกรายการเต็มแล้ว ให้ผู้ฝากส่งมอบให้แก่สหกรณ์ เพื่อสหกรณ์โอนยอดเงิน
คงเหลือเข้าสมุดบัญชีเล่มใหม่ให้ ซึง่ จะได้ออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป
ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคูบ่ ัญชีให้แก่ผู้ฝากเมื่อเปิดบัญชีก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ตอ่ จาก
เล่มก่อนที่บนั ทึกรายการเต็มแล้วก็ดี สหกรณ์จะไม่คดิ ค่าธรรมเนียม แต่ถ้าสมุดคูบ่ ัญชีของผู้ฝาก
สูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่บญ
ั ชีเล่มใหม่ให้ โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 50.00 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน)
ข้อ 9. สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเนื่องในโอกาสวันสาคัญ ให้สหกรณ์กาหนด
โดยประกาศเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราทีน่ ายทะเบียนกาหนด
ข้อ 10. การคิดดอกเบี้ย สหกรณ์คานวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามจานวนต้นเงินฝากคงเหลือ
10.1 สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเนื่องในโอกาสวันสาคัญให้ทกุ วันสิน้ เดือน
ตามประกาศของสหกรณ์ โดยสหกรณ์จะโอนดอกเบี้ยออก เพื่อนาเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของเจ้าของบัญชี
ที่ระบุไว้ในวันที่เปิดบัญชี
10.2 เงินฝากเฉพาะจานวนที่ถอนก่อนวันจ่ายดอกเบี้ย สหกรณ์จะคานวณดอกเบีย้ ให้ใน
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ตามประกาศอัตราดอกเบี้ย
ข้อ 11. ผู้ฝากจะถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเนื่องในโอกาสวันสาคัญ ของตนได้เมื่อทวงถาม โดย
ทาใบถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเนื่องในโอกาสวันสาคัญ ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 12. ผู้ฝากจะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเนื่องในโอกาสวันสาคัญ ก็ย่อมกระทาได้ โดย
สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ถึงวันก่อนวันถอนหนึง่ วัน
ข้อ 13. เจ้าของบัญชีมีสทิ ธินาบัญชีเงินฝากของตนเอง ไปค้าประกันเงินกู้ในการขอกู้เงินจาก
สหกรณ์ได้ตามระเบียบเกี่ยวกับการให้เงินกู้ บัญชีเงินฝากที่นาไปค้าประกันเงินกู้จะถอนเงินฝากไม่ได้
จนกว่าจะพ้นภาระค้าประกัน
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ข้อ 14. สมุดคู่ฝากของสหกรณ์ไม่สามารถนาไปค้าประกันใดๆ กับบุคคลหรือองค์กร
ภายนอกได้
ข้อ 15. ในกรณีที่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นว่า ผู้ฝากเงินออมทรัพย์พิเศษเนื่องใน
โอกาสวันสาคัญ รายใดได้ฝา่ ฝืนระเบียบนี้ หรือก่อความยุ่งยากให้แก่สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตุอัน
สมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเนื่องในโอกาสวันสาคัญ ของผู้ฝากรายนั้น ก็สามารถปิดบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเนือ่ งในโอกาสวันสาคัญนัน้ พร้อมกับคิดดอกเบี้ยให้ถงึ วันก่อนวันปิดบัญชีหนึง่ วัน
ก็ได้
ข้อ 16. การปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ พิเศษเนื่องในโอกาสวันสาคัญ ต้องกระทาโดย
ผู้มีอานาจในการถอนเงินเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปดิ บัญชีโดยการมอบอานาจให้บุคคลอื่นกระทาการแทน โดย
ผูม้ ีอานาจในการถอนเงินให้หมายรวมถึงผู้รบั ผลประโยชน์, ผูร้ ับมรดก หรือผู้จดั การมรดก ในกรณีที่
สมาชิกผู้เป็นเจ้าของบัญชีตายหรือหายสาบสูญตามกฎหมาย
ข้อ 17.
กรณีผู้ฝากตายหรือหายสาบสูญตามกฎหมาย สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินฝากคงเหลือ
ทั้งหมด ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเนื่องในโอกาสวันสาคัญ ของผู้ฝากให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตาม
หนังสือตั้งผู้รับผลประโยชน์ที่สมาชิกผู้ฝากได้กระทาไว้กบั สหกรณ์
ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ทาหนังสือตั้งผู้รับผลประโยชน์ สหกรณ์จะจ่ายเงินทัง้ หมดให้แก่
ผู้รับมรดก หรือผู้จัดการมรดก หรือทายาทของผู้ฝากเมื่อได้นาหลักฐานมาแสดงสิทธิ์ของตนให้เป็น
ที่พอใจแก่สหกรณ์
ข้อ 18. ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ เป็นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจวินิจฉัย
ชี้ขาดในปัญหาทัง้ ปวงเกี่ยวกับการดาเนินการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ปรีชา ศรีสุวรรณ์
(นายปรีชา ศรีสวุ รรณ์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด

หมายเหตุ

สานักงานสหกรณ์จงั หวัดเชียงราย รับทราบตามหนังสือจังหวัดเชียงราย
ที่ ชร 0010/13728/1302 ลงวันที่ 28 มิถนุ ายน 2557
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