ระเบียบสหกรณ์อ อมทร พั ย์ก รมส่งเสริม การเกษตร จํา กัด
ว่า ด้ว ยเงิน ฝากออมทรัพย์พิเศษเกษี ย ณมันคง
พ.ศ.2554
………………………….

อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 12, 13, 82(6) และข้อ 97(1) ทีประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ ครังที 13/2554 เมือวัน ที 20 ตุล าคม 2554 ได้กําหนดระเบีย บว่าด้ว ยเงินฝาก
ออมทรัพย์พเิ ศษเกษียณมันคง พ.ศ.2554 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จํากัด
ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษเกษียณมันคง พ.ศ. 2554 ”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ทีนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็ นต้นไป
ข้อ 3 สหกรณ์รบั เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษจากสมาชิกผูเ้ กษียณอายุราชการ รวมถึงผูเ้ ข้าร่วม
โครงการเกษียณก่อนกําหนด ได้ตามทีสหกรณ์เห็นสมควร
ข้อ 4 ผูป้ ระสงค์จะเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษเกษียณมันคง ต้องยืนหนังสือขอเปิ ดบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษเกษียณมันคงตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วนตามทีระบุไว้ในแบบหนังสือ
ขอเปิ ดบัญชีนนั
ในกรณีทสหกรณ์
ี
มโี ครงการระดมเงินฝากเป็ นกรณีพเิ ศษและประสงค์จะออกรับเงินฝาก
นอกสํานักงานของสหกรณ์ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ พร้อมทังกําหนดมาตรการเพือความ
ปลอดภัยด้วย
ข้อ 5 ผูข้ อเปิ ดบัญ ชีเ งิน ฝากออมทรัพ ย์พ ิเ ศษเกษีย ณมันคง ต้อ งให้ต ัว อย่ า งลายมือชือ
ของผูม้ อี ํานาจในการถอนเงิน หรือในการให้คาํ สังเกียวกับบัญชีทเปิ
ี ดนันไว้ต่อสหกรณ์ โดยใช้บตั รตัวอย่างลายมือชือ
ตามแบบของสหกรณ์
การเปลียนแปลงเกียวกับตัวอย่างลายมือชือของผู้มีอํานาจ จะมีผลต่อเมือผู้ฝากได้แจ้ง
เป็ นหนังสือต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ได้พจิ ารณาเห็นเป็ นการถูกต้องและตอบรับแล้ว
ข้อ 6 ผูฝ้ ากคนหนึงเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษเกษียณมันคงได้หนึงบัญชี ทังนี จํานวนเงิน
ฝากในบัญชีหนึงๆ นันในครังแรกต้องไม่น้อยกว่าห้าหมืนบาท
*****
ข้อ สหกรณ์รบั เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษเกษียณมันคงเฉพาะเงินดังต่อไปนี
7.1 เงินบําเหน็จ
7.2 เงินบําเหน็จดํารงชีพ
7.3 เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)
7. เงินกองทุนสํารองเลียงชีพลูกจ้างประจํา (กสจ.)
7.5 เงินบํานาญ
7.6 เงินบําเหน็จรายเดือน
7.7 เงินอืนใดทีพึงได้รบั จากทางราชการ เนืองจากเกษียณอายุราชการหรือเข้าโครงการ
เกษียณอายุราชการก่อนกําหนด รวมถึงบําเหน็จตกทอด
7.8 เงินทีได้รบั จากการลาออกจากกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) ทุกกรณี
สําหรับผูท้ ยัี งไม่เกษียณอายุราชการให้เก็บหลักฐานการรับ เงิน ดัง กล่ า ว มาใช้ ส ิ ท ธิใ นการฝากภายหลัง จาก
เกษียณอายุราชการได้
/ทังนี
***** แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 5) พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที 30 ก.ย. 2558 (มีผลใช้บงั คับวันที 6 พ.ย. )
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ทังนี ผูท้ ฝากเงิ
ี
นต้องแสดงหลักฐานการได้รบั เงินตามข้อ 7.1- 7.8 ตามส่วนทีมีวตั ถุประสงค์
จะฝากกับสหกรณ์มาแสดง ประกอบด้วย
การฝากเงินออมทรัพย์พ ิเศษเกษีย ณมันคงตามข้อ 7.1,7.3-7.4,7.7 และ . ต้อง
ฝากภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ทีเปิ ดบัญชี หากเกินกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ
การฝากเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษเกษียณมันคงนอกเหนือจากข้อ 7.1-7.4 , 7.7 และ .
แต่ ละเดือนฝากได้ไม่เกินวงเงินตามข้อ 7. และ 7.6 ทีได้รบั โดยอาจนํ ามาฝากทีสหกรณ์ หรือแจ้งความประสงค์
ให้หกั จากเงินบํานาญ บําเหน็จรายเดือน หรือฝากผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) หรือผ่านธนาคารอืน
ในกรณีทสมาชิ
ี
กรับเงิน ก้อ น โดยไม่ไ ด้ร ับเงิน บํานาญหรือเงิน บําเหน็จรายเดือน เปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เกษียณมันคงได้ไม่เกินบําเหน็จทีได้รบั ถ้าไม่ถงึ ห้าหมืนบาทให้ฝากได้เฉพาะเงินฝากขันตําห้าหมืนบาท และมี
สิทธิฝากเงินออมทรัพย์พเิ ศษเกษียณมันคงรายเดือนได้ไม่เกินเดือนละหนึงหมืนห้าพันบาท
ผูฝ้ ากทีเกษียณอายุราชการ หรือเข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกําหนด และมีอายุยงั ไม่ครบ
หกสิบห้าปี สามารถฝากเงินบําเหน็จดํารงชีพได้ไม่เกินสองแสนบาท และสมาชิกทีเกษียณอายุราชการ หรือเข้าร่วม
โครงการเกษียณก่อนกําหนด และอายุครบหกสิบห้าปี ฝากเงินบําเหน็จดํารงชีพได้อกี ไม่เกินสองแสนบาท
ทังนี ให้ฝากเงินได้ตามสิทธิทพึ
ี งมีของเงินทีได้รบั ก่อนเสียชีวติ วงเงินไม่เกินสีแสนบาท
โดยไม่จําเป็ นต้องมีหลักฐานการได้รบั เงินก่อนเสียชีวติ มาแสดง
สมาชิกสามารถนําเงินมาฝากได้ไม่เกินวงเงินทีได้รบั จากการเกษียณอายุราชการเกษียณ
อายุราชการก่อนกําหนด บําเหน็จ บําเหน็จดํารงชีพ เงินทีได้รบั จากกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) เงิน
กองทุนสํารองเลียงชีพลูกจ้างประจํา (กสจ.) เงินทีได้รบั จากการลาออกจากกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)
บํานาญ บําเหน็จรายเดือน และบําเหน็จตกทอด ในกรณีทมีี การถอนเงินฝากจากบัญชีด ังกล่าวแต่ไม่ได้ปิดบัญชี
สามารถฝากเงินได้ตามปกติ แต่ไม่เ กิน วงเงินทีตนเองได้รบั สิทธิครังแรกของยอดเงินดังกล่าวจากทางราชการ
กรณีสมาชิกเปิ ดบัญชีเงินฝากและต่อมาได้ปิดบัญชี สิทธิวงเงินทีจะฝากได้ทงหมดจนถึ
ั
ง
วันทีปิ ดบัญชีกจ็ ะสินสุดตามไปด้วย หลังจากนัน จะเปิ ดบัญชีใหม่ สามารถฝากได้ไม่เกินวงเงินของสิทธิใหม่ทเกิ
ี ดขึน
ถ้าสิทธิใหม่ทเกิ
ี ดขึนไม่ถงึ ห้าหมืนบาท ให้ฝากได้เฉพาะเงินฝากขันตําของบัญชีหา้ หมืนบาท และวงเงินบํานาญ
หรือบําเหน็จรายเดือนทีได้รบั ตังแต่เดือนทีเปิ ดบัญชีใหม่เป็ นต้นไป
ถ้ามีปัญหากรณีปลีก ย่อยอืน ๆ ในการฝากเงิน ให้ป ระธานคณะกรรมการการเงิน หรือกรรมการ
และเลขานุการ คณะกรรมการการเงิน พิจารณาให้ความเห็นชอบเพือดําเนินการและนํ าเสนอคณะกรรมการดําเนินการ
เพือทราบต่อไป
ข้อ 8 ในกรณีเปิ ดบัญชีเงินฝากประเภทนี สหกรณ์ จ ะออกสมุ ด คู่เ งิน ฝากออมทรัพ ย์พิเ ศษ
เกษียณมันคงให้ผฝู้ ากยึดถือไว้ โดยผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาไว้เพือให้สหกรณ์บนั ทึกรายการเงินฝาก ดอกเบีย เงินถอน
และเงินคงเหลือของตนบรรดาทีมีทุกราย
การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝาก จะกระทําได้เ ฉพาะทางฝ่ ายสหกรณ์ เท่านัน โดยให้
ผูจ้ ดั การ หรือรองผูจ้ ดั การ หรือหัวหน้ าฝ่ ายการเงิน หรือ เจ้าหน้ าทีสหกรณ์ ผู้ได้รบั มอบหมายคนหนึงคนใด เป็ น
ผูล้ งลายมือชือย่อกํากับไว้เป็ นสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุด คู่ฝากโดยไม่เ ป็ นไปตามทีกล่าวนีย่อมไม่มผี ล
ผูกพันสหกรณ์ อนึง ถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคูฝ่ ากคลาดเคลือน ต้อ งแจ้งต่ อ สหกรณ์ เพือแก้ไขให้
ถูกต้องจะแก้ไขโดยประการอืนไม่ได้
สมุดคูฝ่ ากเล่มทีบันทึกรายการเต็มแล้ว หรือชํารุดจนใช้การไม่ได้ ให้ผฝู้ ากส่งมอบให้แก่
สหกรณ์เพือจะได้โอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคูฝ่ ากเล่มใหม่ ซึงจะได้ออกให้ผฝู้ ากยึดถือไว้ต่อไป
/ผูฝ้ าก
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ผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาสมุดคูฝ่ ากของตนไว้ในทีปลอดภัย ถ้าสมุดคูฝ่ ากหายผูฝ้ ากต้องแจ้ง
เป็ นหนังสือต่อสหกรณ์โดยมิชกั ช้า สหกรณ์จะนํายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝ ากเล่มใหม่ซงออกให้
ึ
ผฝู้ ากยึดถือไว้
ต่อไป ส่วนสมุดคูฝ่ ากเล่มทีหายให้ยกเลิก
ในกรณีทสหกรณ์
ี
ออกสมุดคูฝ่ ากให้แก่ผฝู้ ากเมือเปิ ดบัญชีกด็ ี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจาก
เล่มก่อนซึงบันทึกรายการเต็มแล้วก็ดี หรือชํารุดใช้การไม่ได้กด็ ี สหกรณ์จะไม่คดิ ค่าธรรมเนียม แต่กรณีสมุดคูฝ่ าก
ของผูฝ้ ากคนใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคูฝ่ ากเล่มใหม่ให้ โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละสามสิบบาท
ข้อ 9 ในการส่งเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากทุกครัง ให้ทาํ ใบส่ งเงินตามแบบทีสหกรณ์กําหนดยืน
พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและจํานวนเงินฝากต่อสหกรณ์ เมือสหกรณ์ได้ตรวจสอบเป็ นการถูกต้องแล้วจะบันทึกรายการ
จํานวนเงินฝากทีได้รบั นันในรายงานการเงินของสหกรณ์ (Statement) และสมุดคูฝ่ ากให้ผฝู้ าก ทังนี ผูฝ้ ากหรือผูอ้ นื
จะเป็ นผูส้ ่งเงินก็ได้
เมือสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากทีได้รบั นันในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบ
เป็ นการถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู้ าก
ในกรณีทผูี ฝ้ ากไม่อาจนําส่งเงินฝากทีสหกรณ์ได้ ผูฝ้ ากสามารถนําเงินโอนเข้าบัญชีของ
สหกรณ์ทมีี อยู่กบั ธนาคารพาณิชย์ได้ โดยสหกรณ์จะถือว่าผูฝ้ ากได้นําเงินเข้าฝากกับสหกรณ์ตงแต่
ั วนั ที สหกรณ์
ได้รบั หลักฐานการโอนเงิน ตรวจสอบความถูกต้อง และลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากในรายงานการเงิน ของ
สหกรณ์ (Statement) แล้ว และให้ผฝู้ ากนําสมุดคูฝ่ ากมาให้สหกรณ์บนั ทึก รายการจํานวนเงินทีฝากนันในสมุดคู่ฝาก
ต่อไป
ข้อ 10 สหกรณ์จะให้ ด อกเบียเงิน ฝากออมทรัพ ย์ พ ิเ ศษเกษี ย ณมันคง ไม่ เ กิ น อัต ราตามที
นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด โดยจะได้ประกาศอัตราดอกเบียให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป และคํานวณดอกเบียให้เป็ น
รายวันตามจํานวนต้นเงินฝากคงเหลือ
สหกรณ์จะคิดดอกเบียทบเป็ นเงินต้น เข้าบัญชีเงิน ฝากออมทรัพ ย์พ ิเ ศษเกษี ย ณมันคง
ให้ ณ วันสินเดือน ให้ผฝู้ ากรีบยืนสมุดคู่ฝากเพือสหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบียให้
เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษเกษียณมันคง แต่ละบัญชีในเวลาใดเวลาหนึงต้องไม่น้อยกว่า
ห้าหมืนบาท
ข้อ 11 ผูฝ้ ากจะถอนเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษต้องทําใบถอนเงินฝากตามแบบทีสหกรณ์กําหนด
ในการถอนเงินฝาก ผูม้ อี ํานาจถอนเงินตามทีได้ให้ตวั อย่างลายมือชือไว้ต่อสหกรณ์ ควร
มารับเงินทีสํานักงานสหกรณ์ดว้ ยตนเอง และต้องยืนใบถอนเงิน ฝากโดยลงลายมือ ชือตามทีให้ต ัว อย่ างไว้นัน
พร้อ มกับสมุดคูฝ่ ากต่อเจ้าหน้าทีสหกรณ์
ถ้าผูม้ อี ํานาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผใู้ ดถอนเงินแทน ก็ตอ้ งทําใบถอนเงินฝาก และต้อง
มอบฉันทะให้รบั เงินแทนเป็ นหนังสือไว้ด้านหลังของใบถอนเงิน ฝากนันด้วย ทังนี โดยลงลายมือ ชือตามทีได้ให้
ตัวอย่างไว้ แล้วมอบให้ผรู้ บั มอบฉันทะยืนใบถอนเงินฝากนัน พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าทีสหกรณ์ ณ สํานักงาน
สหกรณ์ ในการนีสหกรณ์จะเรียกหลักฐานพิสจู น์ตวั ผูร้ บั มอบฉันทะก็ได้
ในกรณีทผูี ม้ อี ํานาจถอนเงินมีความประสงค์จะให้สหกรณ์โอนเงินถอนเข้าบัญชีธนาคารชือ
บัญชีของผูม้ อี ํานาจถอนเงินฝากเป็ นรายงวดหรือครังคราว ผูม้ อี ํานาจถอนเงินฝากจะต้องทําใบถอนเงินฝาก โดยแจ้ง
ความประสงค์ไว้ในใบถอนเงินฝาก ระบุชอบั
ื ญชีและเลขทีบัญชีทจะให้
ี สหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชี ลงลายมือชือตามทีได้
ให้ตวั อย่างไว้ พร้อมทังแนบสําเนาบัตรสมาชิกสหกรณ์ หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนาสมุดคูฝ่ ากสหกรณ์ และสําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารทีจะให้สหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชีให้ ส่งให้เจ้าหน้าที
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ด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสารในครังแรก ส่ ว นในครังต่ อ ๆ ไปผู้ทีต้ อ งการถอนเงินฝากทาง
ไปรษณียห์ รือโทรสาร ให้จดั ทําใบถอนเงินพร้อมระบุชือบัญชี และเลขบัญชีทีจะให้สหกรณ์ โอนเงินให้ และสําเนา
บัตรสมาชิกสหกรณ์ หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ สํา เนาบัตรประจํา ตัว ประชาชนอย่างใดอย่างหนึง
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องส่งให้สหกรณ์
เมือสหกรณ์ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้อมทัง
เงินคงเหลือในรายงานการเงินของสหกรณ์ (Statement) และสมุดคู่ฝาก แล้วคืนสมุดคูฝ่ ากให้ผฝู้ าก หรือในกรณีท ี
ผูฝ้ ากประสงค์จะให้สหกรณ์โอนเงินถอนเข้าบัญชีให้ สหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ชือบัญชีผมู้ อี ํานาจถอนเงินฝาก และลงรายการเงินถอนพร้อมทังเงิน คงเหลือไว้ในรายงานการเงินของสหกรณ์
(Statement) ให้ผมู้ อี ํานาจถอนเงินนําสมุดคู่ฝากมาให้สหกรณ์บนั ทึกรายการจํานวนเงินทีถอนและเงินคงเหลือนัน
ในสมุดคูฝ่ ากต่อไป
ทังนี สหกรณ์จะยึดถือจํานวนเงินคงเหลือตามรายงานการเงินของสหกรณ์ (Statement)
เป็ นหลักฐานสําคัญในการยืนยันยอดเงินทีมีอยู่จริงของสมาชิก
อนึง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลียนแปลงใด ๆ ผูม้ ี
อํานาจถอนเงินต้องลงลายมือชือตามทีให้ตวั อย่างไว้กํากับด้วย
ข้อ 12 การถอนเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษเกษียณมันคง ผูฝ้ ากถอนเงินฝากของตนได้เมือทวงถาม
โดยให้ถอนได้เดือนละหนึงครังโดยไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอนมากกว่าหนึงครัง สหกรณ์จะคิด
ค่าธรรมเนียมการถอนครังทีสองและครังต่อๆ ไปในอัตราร้อยละหนึงของจํานวนเงินทีถอน แต่ตอ้ งไม่ตากว่
ํ าห้าร้อยบาท
และอย่างมากไม่เกินหนึงพันบาท
อนึง การถอนดอกเบียทีสหกรณ์คดิ ให้ ณ วันสินเดือน ไม่ถอื ว่าเป็ นการถอนตามความข้างต้น
ข้อ 13 ผูฝ้ ากจะปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษเกษียณมันคงก็ย่อมกระทําได้ โดยสหกรณ์จะคิด
ดอกเบียให้ถงึ วันก่อนวันถอนหนึงวัน โดยผูม้ อี ํานาจถอนเงินฝากต้องเป็ นผูป้ ิ ดบัญชีดว้ ยตนเอง
ทีสหกรณ์เท่านัน
ข้อ 14 ในกรณีทคณะกรรมการดํ
ี
าเนินการพิจารณาเห็นว่า ผูฝ้ ากเงินออมทรัพย์พเิ ศษเกษียณมันคง
รายใดฝ่ าฝื นระเบียบนี หรือก่อความยุ่งยากให้แก่สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรทีจะปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษเกษียณมันคง ของผูฝ้ ากรายใด สหกรณ์อาจจะไม่รบั เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ
เกษียณมันคงของผูฝ้ ากรายนันอีก หรือจะปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษเกษียณมันคงของผูฝ้ ากนัน พร้อมกับ
คิดดอกเบียให้ถงึ ก่อนวันปิ ดบัญชีหนึงวันก็ได้
ข้อ 15 ในกรณีทผูี ฝ้ ากตาย สหกรณ์ จ ะจ่ ายเงิน ต้น เงิน ฝากคงเหลือ ทังหมดในบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์พเิ ศษเกษียณมันคงของผูฝ้ ากให้แก่ผรู้ บั โอนประโยชน์ทได้
ี ตงไว้
ั หรือในกรณีทผูี ฝ้ ากไม่ได้ทาํ หนังสือตัง
ผูร้ บั โอนประโยชน์ไว้ สหกรณ์จะจ่ายเงินทังหมดให้แก่ผรู้ บั มรดก หรือผูจ้ ดั การมรดก หรือทายาทของผูฝ้ าก เมือได้
นําหลักฐานมาแสดงสิทธิของตนให้สหกรณ์เห็นว่าเป็ นผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

(ลงชือ)

- นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบตามหนังสือที กษ

กมล เกษมศุข
(นายกมล เกษมศุข)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จํากัด

/158 ลงวันที 4 เมษายน 2555

