ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขสงขลา จํากัด
ว่ าด้ วย เงินฝากทวีสุข พ.ศ. 2552
-------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขสงขลา จํากัด ข้อ 78 (9) และ
ข้อ 105 (10) ทีประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการ ชุดที 28 ครังที 4/2552 เมือวันที 9 กุมภาพันธ์ 2552
ได้มีมติกาํ หนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขสงขลา จํากัด ว่าด้วย เงินฝากทวีสุข พ.ศ. 2552
ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนี เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขสงขลา จํากัด ว่าด้วย เงินฝากทวี
สุ ข พ.ศ. 2552”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ถัดจากวันทีนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขสงขลา จํากัด
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขสงขลา
จํากัด
ประธานกรรมการ หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
สงขลา จํากัด
รองประธานกรรมการ หมายถึง รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุ ขสงขลา จํากัด
คณะอนุกรรมการ หมายถึง คณะอนุกรรมการ การให้สินเชือสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุ ขสงขลา จํากัด
เหรัญญิก หมายถึง เหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขสงขลา จํากัด
เลขานุการ หมายถึง เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขสงขลา จํากัด
เงินฝากทวีสุข หมายถึง ประเภทของเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขสงขลา จํากัด
ข้อ 4 สหกรณ์จะรับเงินฝากทวีสุข จากสมาชิกได้ตามทีสหกรณ์เห็นสมควร
ข้อ 5 ผูป้ ระสงค์จะเปิ ดบัญชี เงินฝากทวีสุข ต้องยืนหนังสื อขอเปิ ดบัญชี เงินฝากทวีสุข ตามแบบ
ของสหกรณ์ พร้อมแสดงบัตรประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร โดยชือผูฝ้ ากกับชือผูม้ ีอาํ นาจถอน หรื อผูม้ ีสิทธิ
ได้รับดอกเบียเงินฝากต้องเป็ นบุคคลเดียวกัน
ข้อ 6 การเปิ ดบัญชีครังแรก ต้องไม่ตากว่
ํ า 100 บาท(หนึ งร้อยบาทถ้วน) สู งสุ ดไม่เกิน 25,000
บาท (สองหมืนห้าพันบาทถ้วน) โดยต้องฝากติดต่อกันเดือน ๆ ละเท่ากันและเท่ากับทีเปิ ดบัญชีครังแรก
เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 24 เดือน และรวมทังหมดแล้วต้องไม่เกิน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)
จึงจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับดอกเบียเงินฝากทวีสุข
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ข้อ 7 สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากทวีสุข ให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ โดยผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาไว้ให้สหกรณ์
บันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบีย เงินถอน และเงินคงเหลือของตนบรรดาทีจะมีขึนทุกราย
การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนัน จะกระทําได้โดยทางฝ่ ายสหกรณ์ซึงประธาน
กรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเหรัญญิก หรื อผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ีได้รับมอบหมายคนหนึงคนใด
เป็ นผูล้ งลายมือชือย่อกํากับไว้เป็ นสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็ นไปตามทีกล่าวนีย่อม
ไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ อนึง ถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลือน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์
เพือแก้ไขให้ จะแก้โดยประการอืนไม่ได้
สมุดคู่ฝากเล่มทีใช้เต็มแล้วหรื อชํารุ ดจนใช้การไม่ได้ ให้นาํ มายืนต่อสหกรณ์เพือจะได้ยกเลิกสมุดคู่
ฝากเล่มนัน และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึ งออกให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่ฝากเล่มที
ยกเลิกนัน ผูฝ้ ากจะรับไปก็ได้
ผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในทีปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผูฝ้ ากต้องแจ้งเป็ นหนังสื อ
ต่อสหกรณ์โดยมิชกั ช้า สหกรณ์จะนํายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ ซึ งออกให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ต่อไป
ส่ วนสมุดคู่ฝากเล่มทีหายให้ยกเลิก
ในกรณี ทีสหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผฝู ้ ากครังแรกก็ดี หรื อออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อนซึ งลง
รายการเต็มแล้วก็ดีสหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณี ทีสมุดคู่ฝากของผูฝ้ ากคนใดสู ญหาย สหกรณ์จะ
ออกสมุดคู่ฝากใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียม เล่มละ 50 บาท (ห้าสิ บบาทถ้วน)
ข้อ 7 ในการส่ งเงินฝากเข้าบัญชีในเดือนต่อ ๆ ไป ผูฝ้ ากต้องนําฝากก่อนหรื อฝากภายในวันทีตรงกับ
วันทีเปิ ดบัญชีครังแรก และจะขาดจากการฝากหรื อฝากไม่ครบตามวงเงินทีกําหนด หรื อฝากล้าช้ากว่า
ระยะเวลาทีกําหนดทุกกรณี รวมกันต้องไม่เกินสองครัง การส่ งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครัง ให้ทาํ ใบส่ งเงิน
ตามแบบพิมพ์ทีสหกรณ์กาํ หนดยืนพร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและจํานวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ ณ
สํานักงานสหกรณ์ ทังนี ผูฝ้ ากหรื อผูอ้ ืนจะเป็ นผูส้ ่ งเงินก็ได้ เมือสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝาก
ทีได้รับนันในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็ นการถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก
ในกรณี ทีผูฝ้ ากอยูต่ ่างจังหวัด หรื อไม่สามารถมาฝากด้วนตนเอง สามารถนําเงินโอนเข้าบัญชีของ
สหกรณ์ทีมีอยูใ่ นธนาคารพาณิ ชย์ต่าง ๆ ได้ โดยสหกรณ์จะถือว่าสมาชิกผูน้ นั ได้นาํ เงินเข้าฝากกับสหกรณ์
ตังแต่วนั ทีสหกรณ์ได้รับโอน หรื อสมาชิกจะยินยอมให้สหกรณ์หกั เงินเดือน ณ ทีจ่ายส่ งฝากแบบหุ น้ ราย
เดือน หรื อหักจากบัญชีเงินฝากของตนเองในสหกรณ์นีโดยเจ้าของบัญชีตอ้ งทําหนังสื อยินยอมการหักเงินไว้
ก็ได้
ข้อ 8 สหกรณ์จะคิดดอกเบียเงินฝากในอัตราไม่เกินร้อยละ 7 ต่อปี ตามประกาศของสหกรณ์โดยจะ
คิดดอกเบียให้ทุกยอดเงินฝากทีฝากครบ 3 เดือน และทบเป็ นต้นเงินให้ สําหรับเงินฝากทีไม่ครบ 3 เดือนจะ
ไม่ทบต้นให้
ข้อ 9 ในกรณี มีเหตุไม่สามารถปฏิบตั ิได้ตามเงือนไข หรื อฝากต่อไปไม่ได้ อันเป็ นเหตุให้ไม่ได้รับ
สิ ทธิ ยกเว้นภาษี สหกรณ์จะคิดดอกเบียให้ในอัตราเท่ากับดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์สาํ หรับเงินฝาก 3 เดือน
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ขึนไป ส่ วนเงินฝากทีไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จา่ ยดอกเบียให้ และจะปิ ดบัญชี เมือเจ้าของบัญชีมาติดต่อ
กับสหกรณ์
ข้อ 10 ในช่วงระยะเวลาไม่ครบตามจํานวนเดือนทีแจ้งความจํานงไว้ในหนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก
ของผูฝ้ ากตามข้อ 5 จะถอนเงินฝากดังกล่าวไม่ได้ เว้นแต่เป็ นการถอนเพือปิ ดบัญชี และจะไม่ได้รับการยกเว้น
ภาษีเงินได้สาํ หรับดอกเบียเงินฝากนัน
ข้อ 11 ในกรณี ทีฝากเงินครบตามจํานวนเดือนทีแจ้งความจํานงไว้ในหนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝากของ
ผูฝ้ ากตามข้อ 5 แล้ว เจ้าของบัญชีจะติดต่อขอปิ ดบัญชีกบั สหกรณ์ ถ้าไม่ปิดบัญชีสหกรณ์จะคิดดอกเบียให้
ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์จนกว่าสมาชิกจะมาปิ ดบัญชี
ข้อ 12 ในกรณี ทีผูฝ้ ากถึงแก่กรรมในระหว่างไม่ครบสัญญา สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินฝากพร้อมด้วย
ดอกเบียในอัตราเท่ากับดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของสหกรณ์ให้แก่ผรู ้ ับผลประโยชน์ในกรณี ที
สมาชิกไม่ได้ทาํ หนังสื อตังผูร้ ับผลประโยชน์ไว้ สหกรณ์จะจ่ายเงินทังหมดให้แก่ผรู ้ ับมรดก หรื อผูจ้ ดั การ
มรดก หรื อทายาทของผูฝ้ ากเมือได้นาํ หลักฐานมาแสดงสิ ทธิ ของตนให้เป็ นทีพอใจแก่สหกรณ์
ข้อ 13 ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

(นายสมพงษ์ เอียดประพาล)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขสงขลา จํากัด

