ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ หน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา จากัด
ว่ าด้ วย เงินฝากออมทรัพย์ พิเศษ(ดอกเบีย้ รายเดือน)
พ.ศ.๒๕๕๕
---------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จากัด
ข้อ ๗๕( ๘) และข้อ ๑๐๑(๑) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ ๓ ๕ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ มีมติให้กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ
(ดอกเบี้ยรายเดือน) พ.ศ.๒๕๕๕ โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้ .ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรี ยกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จากัด
ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ(ดอกเบี้ยรายเดือน) พ.ศ. ๒๕๕๕"
ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ ๓. ให้ยกเลิก "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จากัด ว่าด้วย
เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ พ.ศ.๒๕๔๘" และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔. สหกรณ์รับเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ(ดอกเบี้ยรายเดือน)จากสมาชิกได้ตามที่สหกรณ์
เห็นสมควร
ข้อ ๕. ผูป้ ระสงค์จะเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ(ดอกเบี้ยรายเดือน) ต้องยืน่ หนังสือ
ขอเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ(ดอกเบี้ยรายเดือน) ตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิ ดบัญชีน้ นั
ข้อ ๖. ผูข้ อเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ(ดอกเบี้ยรายเดือน)ต้องให้ตวั อย่างลายมือชื่อ
ของผูม้ ีอานาจในการถอนเงิน หรื อในการให้คาสัง่ เกี่ยวกับบัญชีที่เปิ ดนั้นไว้ต่อสหกรณ์ โดยใช้บตั รตัวอย่าง
ลายมือชื่อตามแบบของสหกรณ์
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อของผูม้ ีอานาจ จะมีผลต่อเมื่อได้แจ้ง
เป็ นหนังสือต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ได้ตอบรับแล้ว
ข้อ ๗. ผูฝ้ ากคนหนึ่งสามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ(ดอกเบี้ยรายเดือน)ได้กี่บญั ชี
ก็ได้ โดยจานวนเงินฝากในบัญชีน้ นั ในครั้งแรกต้องไม่นอ้ ยกว่า ๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
ข้อ ๘. ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากประเภทนี้สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ(ดอกเบี้ยรายเดือน)ให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ โดยผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาไว้เพือ่ ให้สหกรณ์บนั ทึกรายการเงินฝาก
ดอกเบี้ย เงินถอน และเงินคงเหลือของตนบรรดาที่มีทุกราย
การบันทึกรายการในสมุดคู่ฝาก จะกระทาได้เฉพาะทางฝ่ ายสหกรณ์เท่านั้น โดยให้
ผูจ้ ดั การหรื อผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ หรื อพนักงานสหกรณ์ที่ผจู ้ ดั การมอบหมายคนใดคนหนึ่งเป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับ
ไว้เป็ นสาคัญ การบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากซึ่งไม่เป็ นไปตามที่กล่าวข้างต้น จะไม่มีผลผูกพันกับสหกรณ์
ถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพือ่ แก้ไขให้ถูกต้อง
/สมุดคู่ฝาก...

-๒สมุดคู่ฝากที่บนั ทึกรายการเต็มแล้ว ให้ผฝู ้ ากส่งมอบให้แก่สหกรณ์ เพือ่ สหกรณ์
โอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้ ซึ่งจะได้ออกให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ต่อไป
ในกรณี ที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผฝู ้ ากเมื่อเปิ ดบัญชีก็ดี หรื อออกเล่มใหม่ให้
ต่อจากเล่มก่อนที่บนั ทึกรายการเต็มแล้วก็ดีสหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่ถา้ สมุดคู่ฝากของผูฝ้ ากสูญหาย
สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้ โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ ๒๕.- บาท (ยีส่ ิบห้าบาทถ้วน)
ข้อ ๙. ในการส่งเงินฝากเข้าบัญชีทุกครั้ง ให้ทาใบส่งเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ(ดอกเบี้ย
รายเดือน)ตามแบบของสหกรณ์ ยืน่ พร้อมกับสมุดคู่ฝากและจานวนเงินที่ฝากต่อสหกรณ์ เมื่อสหกรณ์ได้
ตรวจสอบเป็ นการถูกต้องแล้ว จะบันทึกรายการจานวนเงินฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก
ข้อ ๑๐. สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ(ดอกเบี้ยรายเดือน) ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ ๗ ต่อปี โดยจะได้ประกาศอัตราดอกเบี้ยให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป และคานวณดอกเบี้ยให้เป็ นรายวัน
ตามจานวนต้นเงินฝากคงเหลือ
สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยทบเป็ นเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ(ดอกเบี้ย
รายเดือน)ให้ทุกวันสิ้นเดือน ให้ผฝู ้ ากยืน่ สมุดคู่ฝากเพือ่ สหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบี้ยให้
ในกรณี ที่จานวนเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ(ดอกเบี้ยรายเดือน)
คงเหลือต่ากว่า
๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้
ข้อ ๑๑. ผูฝ้ ากจะถอนเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ(ดอกเบี้ยรายเดือน) ของตนได้เมื่อทวงถาม
โดยทาใบถอนเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ ๑๒. การถอนเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ(ดอกเบี้ยรายเดือน) ให้ถอนได้เดือนละหนึ่งครั้งโดย
ไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอนมากกว่าหนึ่งครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้ง
ที่สองและครั้งต่อ ๆ ไปในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของยอดเงินที่ถอนแต่ไม่เกิน ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
ข้อ ๑๓. ผูฝ้ ากจะปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ(ดอกเบี้ยรายเดือน)ก็ยอ่ มกระทาได้
โดยสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ถึงวันก่อนวันถอนหนึ่งวัน
ข้อ ๑๔. ในกรณี ที่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นว่า ผูฝ้ ากเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ
(ดอกเบี้ยรายเดือน)รายใดฝ่ าฝื นระเบียบนี้ หรื อก่อความยุง่ ยากให้แก่สหกรณ์ หรื อเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรที่จะ
ปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ(ดอกเบี้ยรายเดือน)ของผูฝ้ ากรายใดสหกรณ์อาจไม่รับเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ
(ดอกเบี้ยรายเดือน) ของผูฝ้ ากรายนั้นอีก หรื อจะปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ(ดอกเบี้ยรายเดือน)
ของผูฝ้ ากรายนั้น พร้อมกับคิดดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันปิ ดบัญชีหนึ่งวันก็ได้
ข้อ ๑๕. ในกรณี ที่ผฝู ้ ากตาย
สหกรณ์จะจ่ายเงินต้นเงินฝากคงเหลือพร้อมด้วยดอกเบี้ย
ทั้งหมด ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ(ดอกเบี้ยรายเดือน) ของผูฝ้ ากให้แก่ผรู ้ ับโอนประโยชน์ ในกรณี ที่
สมาชิกไม่ได้ทาหนังสือตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ไว้ สหกรณ์จะจ่ายเงินทั้งหมดให้แก่ผรู ้ ับมรดก หรื อผูจ้ ดั การ
มรดก หรื อทายาทของผูฝ้ าก เมื่อได้นาหลักฐานมาแสดงสิทธิของตนให้เป็ นที่พอใจแก่สหกรณ์
/ข้อ ๑๖หากสมาชิก...

-๓ข้อ ๑๖. หากสมาชิกขาดการติดต่อกับสหกรณ์ โดยไม่มีการฝากเงินหรื อถอนเงินกับสหกรณ์
เป็ นเวลา ๑ ปี และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ากว่า ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) สหกรณ์จะเรี ยกเก็บ
เงินค่าธรรมเนียม ในการรักษาบัญชีเงินรับฝาก โดยหักเงินออกจากบัญชีเงินฝากแต่ละบัญชีที่ขาดการติดต่อ
เป็ นจานวนเงิน ๕๐.- บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) ต่อเดือน จนกระทัง่ ไม่มีจานวนเงินในบัญชีเงินรับฝากคงเหลือ
ที่จะเก็บค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีอีกต่อไป
ข้อ ๑๗. ในกรณี ที่มีความจาเป็ น สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับฝากเงินก็ได้ โดยจะ
ประกาศให้ทราบล่วงหน้าเป็ นคราว ๆ ไป
ข้อ ๑๘. ให้ผจู ้ ดั การ เป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ

ณ

วันที่
พลเอก

(ดุลกฤต รักษ์เผ่า)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จากัด

กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕

