ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรนิ ทร จํากัด
วาดวย เงินฝากสินทวีศรีณรงค
พ.ศ. 2548
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ขอ 65(8) , 87(1) ที่
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 36 ในการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2548 ไดกําหนด
ระเบียบวาดวย เงินฝากสินทวีศรีณรงค โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เ รียกวา ระเบียบสหกรณ ออมทรัพยอนามั ยสุรินทร จํ ากัด ว าดวย เงิน ฝากสินทวีศ รี
ณรงค พ.ศ. 2548”
ข อ 2 ระเบี ย บนี้ เ มื่ อผ านความเห็ น ชอบจากนายทะเบี ยนสหกรณ แ ล ว ให ใ ช บั งคั บ ตั้ งแต วั น ที่ 16
เมษายน พ.ศ. 2548
ขอ 3 สหกรณจะรับเงินฝากสินทวีศรีณรงค จากสมาชิกไดตามที่สหกรณเห็นสมควร
ขอ 4 ผูประสงคจะเปดบัญชีเงินฝากสินทวีศรีณรงค ตองยื่นหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากสินทวีศรีณรงค
ตามแบบของสหกรณ พรอมแสดงบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร โดยชื่อผูฝากกับชื่อผูมีอํานาจถอน หรือผูมี
สิทธิไดรับดอกเบี้ยเงินฝากตองเปนบุคคลเดียวกัน
ขอ 5 การเปดบัญชีครั้งแรก ตองไมต่ํากวา 100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) สูงสุดไมเกิน 25,000 บาท
(สองหมื่ นห าพั น บาทถ วน) โดยต องฝากติดตอกัน ทุกเดือน ๆ ละเทากัน และเท ากั บที่ เป ดบั ญ ชีครั้งแรกเป น
ระยะเวลาไมนอยกวา 24 เดือน และรวมทั้งหมดแลวตองไมเกิน 600,000 บาท (หกแสนบาทถวน) จึงจะ
ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับดอกเบี้ยเงินฝากสินทวีศรีณรงค
ขอ 6 สหกรณออกสมุดคูฝากสินทวีศรีณรงค ใหผูฝากยึดถือไว โดยผูฝากตองเก็บรักษาไวใหสหกรณ
บันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงินคงเหลือของตนบรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย
การลงบั น ทึ กรายการต า ง ๆ ในสมุ ดคู ฝ ากนั้ น จะกระทํ าได แ ต โ ดยทางฝ า ยสหกรณ ซึ่ งประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายคนหนึ่งคนใดเปนผู
ลงลายมือชื่อยอกํากับไวเปนสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคูฝากโดยไมเปนไปตามที่กลาวนี้ยอมไมมี ผล
ผูกพันสหกรณ อนึ่ง ถาผูฝากตรวจพบวารายการใดในสมุดคูฝากคลาดเคลื่อน ตองแจงตอสหกรณเพื่อแกไขให
จะแกไขโดยประการอื่นไมได
สมุดคูฝากเลมที่ใชเต็มแลวหรือชํารุดจนใชการไมได ใหนํามายื่นตอสหกรณเพื่อจะไดยกเลิกสมุดคูฝาก
เลมนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากใหม ซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป สมุดคูฝ ากเลมที่ยกเลิกนั้น
ผูฝากจะรับไปก็ได
ผูฝากตองเก็บรักษาสมุดคูฝากของตนไวในที่ปลอดภัย ถาสมุดคูฝากหายผูฝากตองแจงเปนหนังสือตอ
สหกรณโดยมิชักชา สหกรณจะนํายอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากเลมใหม ซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป สวน
สมุดคูฝากเลมที่หายใหยกเลิก
ในกรณี ที่สหกรณออกสมุดคูฝากใหแกผู ฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเล มใหม ใหตอจากเล มกอน ซึ่งลง
รายการเต็มแลวก็ดีสหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม แตกรณีที่สมุดคูฝากของผูฝากคนใดสูญหาย สหกรณจะออก
สมุดคูฝากใหมใหโดยคิดคาธรรมเนียมเลมละ 50 บาท (หาสิบบาทถวน)

ขอ 7 ในการสงเงินฝากเขาบัญชีในเดือนตอๆไป ผูฝากตองนําฝากกอนหรือฝากภายในวันที่ตรงกับวันที่
เปดบัญชีครั้งแรก และจะขาดจากการฝากหรือฝากไมครบตามวงเงินที่กําหนด หรือฝากลาชากวาระยะเวลาที่กําหนด
ทุกกรณีรวมกั นตองไมเกิ นสองครั้ ง การสงเงินเขาบัญชีเงิ นฝากทุกครั้ง ใหทํ าใบสงเงินตามแบบพิมพ ที่สหกรณ
กําหนดยื่นพรอมดวยสมุดคูฝากและจํานวนเงินฝากตอเจาหนาที่ของสหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ ทั้งนี้ ผูฝากหรือ
ผูอื่นจะเปนผูสงเงินก็ได เมื่อสหกรณไดลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที่ไดรับนั้นในสมุดคูฝาก และตรวจสอบ
เปนการถูกตองแลว สหกรณจะคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก
ในกรณีที่ผูฝ ากอยู ตางจังหวั ด หรือไมสามารถมาฝากดวยตนเอง สามารถนําเงิน โอนเขาบัญ ชีของ
สหกรณ ที่มีอยู ในธนาคารพาณิช ยตาง ๆ ได โดยสหกรณจะถือวาสมาชิ กผูนั้น ไดนํ าเงิน เขาฝากกับ สหกรณ
ตั้งแตวันที่สหกรณไดรับโอน หรือสมาชิกจะยินยอมใหสหกรณหักเงินเดือน ณ ที่จายสงฝากแบบหุนรายเดื อน
หรือหักจากบัญชีเงินฝากของตนเองในสหกรณนี้โดยเจาของบัญชีตองทําหนังสือยินยอมการหักเงินไวก็ได
ขอ 8 สหกรณจะคิดดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราไมเกินรอยละ 7 ตอป ตามประกาศของสหกรณ โดยจะ
คิดดอกเบี้ยใหทุกยอดเงินฝากที่ฝากครบ 3 เดือน และทบเปนตนเงินให สําหรับเงินฝากที่ไมครบ 3 เดือนจะ
ไมทบตนให
ขอ 9 ในกรณีมีเหตุไมสามารถปฏิบัติไดตามเงื่อนไข หรือฝากตอไปไมได อันเปนเหตุใหไมไดรับสิทธิ
ยกเว น ภาษี สหกรณ จะคิ ดดอกเบี้ยใหใ นอั ต ราเทากับ ดอกเบี้ ยเงิ น ฝากออมทรั พย ทั่ว ไป สํ าหรั บ เงิ นฝาก 3
เดือนขึ้นไป สวนเงินฝากที่ไมถึง 3 เดือน สหกรณจะไมจายดอกเบี้ยให และจะปดบัญชีเมื่อเจาของบัญชีมา
ติดตอกับสหกรณ
ขอ 10 ในชวงระยะเวลาไมครบตามจํานวนเดือนที่แจงความจํานงไวในหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก
ของผูฝากตามขอ 4 จะถอนเงินฝากดังกลาวไมได เวนแตเปนการถอนเพื่อปดบัญชีและจะไมไดรับการยกเวน
ภาษีเงินไดสําหรับดอกเบี้ยเงินฝากนั้น
ขอ 11 ในกรณีที่ฝากเงินครบตามจํานวนเดือนที่แจงความจํานงไวในหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากของผู
ฝากตามขอ 4 แลว เจาของบัญชีจะตองติดตอขอปดบัญชีกับสหกรณ ถาไมปดบัญชีสหกรณจะคิดดอกเบี้ยให
ในอัตราเงินฝากออมทรัพยจนกวาสมาชิกจะมาปดบัญชี
ขอ 12 ในกรณี ที่ผู ฝากถึงแก กรรมในระหวางไมครบสั ญญา สหกรณจะจายคื นเงิน ฝากพร อมดว ย
ดอกเบี้ยในอัตราเทากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยทั่วไปตามประกาศของสหกรณใหแกผูรับผลประโยชนในกรณี
ที่สมาชิกไมไดทําหนังสือตั้งผูรับผลประโยชนไว สหกรณจะจายเงินทั้งหมดใหแกผูรับมรดก หรือผูจัดการมรดก
หรือทายาทของผูฝากเมื่อไดนําหลักฐานมาแสดงสิทธิของตนใหเปนที่พอใจแกสหกรณ
ขอ 13 ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2548

ทอง บุญยศ
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สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด

