ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จํากัด
วาดวยการรับเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจํา
พ.ศ.2560
------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณ ขอ ๓ (๑) ขอ ๑๐ ขอ ๗๙ (๒) และขอ ๑๐๗ (๑)
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จํากัด ชุดที่ ๓๙ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ไดกําหนดระเบียบว8าการรับเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจํา โดยความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ดังต8อไปนี้
หมวดที่ 1
ขอกําหนดทั่วไป
ขอ ๑. ระเบียบนี้ เรียกว8า “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จํากัด ว8าดวยการรับฝาก
เงินจากสมาชิก พ.ศ. ๒๕๖๐”
ขอ ๒. ระเบียบนี้ ใหใชบังคับตั้งแต8วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เป@นตนไป
ขอ ๓. ใหยกเลิกระเบียบ ประกาศ หรือมติอื่นใดที่ขัดแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จํากัด จะรับฝากเงินจากสมาชิกสามัญและสมาชิก
สมทบ ได ๒ ประเภท คือ
๑) เงินฝากออมทรัพย
๒) เงินฝากประจํา
หมวดที่ 2
การเป-ดบัญชีและการฝากเงิน
ขอ 5. ผูประสงคจะเปFดบัญชีเงินฝากตามขอ ๔ ใหมาติดต8อกับเจาหนาที่สหกรณ ณ สํานักงานสหกรณดวย
ตนเอง และตองยื่นหนังสือขอเปFดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ โดยมีรายการครบถวนตามที่ระบุไวในแบบ
หนังสือขอเปFดบัญชีนั้น
ในกรณีที่สหกรณมีโครงการระดมเงินฝากเป@นกรณีพิเศษและประสงคจะออกรับเงินฝากนอก
สํานักงานของสหกรณ ใหอยู8ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ พรอมทั้งกําหนดมาตรการ
เพื่อความปลอดภัยดวย
ขอ 6. พรอมกับหนังสือขอเปFดบัญชีเงินฝาก ผูฝากตองใหตัวอย8างลายมือชื่อของตนหรือของตัวแทนซึ่งเป@น
ผูมีอํานาจถอนเงิน ตลอดจนใหคําสั่งเกี่ยวกับเงินฝากที่เปFดบัญชีนั้นไวต8อสหกรณ
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย8างลายมือชื่อที่ใหไว จะมีผลต8อเมื่อผูฝากไดแจงเป@นหนังสือ
ต8อสหกรณ และสหกรณไดพิจารณาเห็นเป@นการถูกตองและตอบรับแลว
ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากใหใชอักษรไทยและเขียนดวยหมึกทั้งตองเขียนดวยลายมือ
ตนเอง สหกรณจะไม8รับรูการใชตราประทับแทนลายมือชื่อ
ขอ 7. การฝากเงินประเภทออมทรัพย สามารถฝากได 3 ลักษณะ คือ
๗.๑ การฝากเงินประเภทออมทรัพย ผูฝากรายหนึ่งอาจเปFดบัญชีเงินฝากออมทรัพยไวในสหกรณ
ไดโดยจํานวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดไม8นอยกว8า ๑๐๐ บาท และผูฝากเงินประเภทออมทรัพยนี้
จะส8งฝากเพิ่มขึ้นผ8านทางสหกรณในวันทําการระหว8างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. หรือยินยอมหัก
ณ ที่จ8ายจํานวนเท8าใดก็ได

๗.๒ การฝากเงินประเภทออมทรัพย ATM ผูฝากรายหนึ่งอาจเปFดบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย ATM ไวในสหกรณไดโดยจํานวนเงินที่ฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใด ไม8นอยกว8า ๑๐๐ บาท ซึ่งผู
ฝากเงินจะตองมีบัญชีเงินฝากออมทรัพยพรอมบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทยดวย และผูฝากเงินประเภทนี้จะส8ง
ฝากเพิ่มขึ้น ผ8านทางสหกรณในวันทําการระหว8างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. หรือยินยอมหัก ณ ที่จ8ายจากเงินได
รายเดือนตนสังกัดหรือผ8านทางเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด ไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง
จํานวนเท8าใดก็ได
ขอ 8. การฝากเงินประเภทประจํา เงินฝากประจํารายหนึ่ง ๆ ตองมีจํานวนไม8นอยกว8า ๑๐๐ บาท และ
ระยะเวลาฝากตองไม8นอยกว8าหกเดือน
ขอ ๙. ผูฝากรายหนึ่งเปFดบัญชีเงินฝากในแต8ละประเภทเงินฝาก ไดเพียงบัญชีเดียวของเงินฝากประเภทนั้น
ๆ เวนแต8สหกรณจะเห็นสมควรผูฝากอาจเปFดบัญชีเงินฝากเกินกว8าหนึ่งบัญชีก็ได
ขอ 10. ในการเปFดบัญชีเงินฝากตามขอ 7 และ ขอ 8 สหกรณจะออกสมุดคู8ฝากใหผูฝากยึดถือไว
สมุดคู8ฝากนั้นผูฝากตองรักษาไว เพื่อใหสหกรณลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงินคงเหลือ
ของตนบรรดาที่จะมีขึ้นทุกรายการลงบันทึกรายการต8างๆ ในสมุดคู8ฝากนั้น จะกระทําไดแต8โดยทางฝWายสหกรณ
ซึ่งประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายคนหนึ่งคน
ใดเป@นผูลงลายมือชื่อย8อกํากับไวเป@นสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู8ฝากโดยไม8เป@นไปตามที่กล8าวนี้ ย8อมไม8
มีผลผูกพันสหกรณ
อนึ่ง ถาผูฝากตรวจพบว8ารายการใดในสมุดคู8ฝากคลาดเคลื่อน ตองแจงต8อสหกรณเพื่อแกไขให จะแกไข
โดยประการอื่นไม8ได
สมุดคู8ฝากเล8มที่ใชเต็มแลวหรือชํารุดจนใชการไม8ได ใหนํามายื่นต8อสหกรณเพื่อจะไดยกเลิก สมุดคู8ฝาก
เล8มนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคู8ฝากใหม8ซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวต8อไป สมุดคู8ฝากเล8มที่ยกเลิกนั้นผู
ฝากจะรับไปก็ได
ผูฝากตองเก็บรักษาสมุดคู8ฝากของตนไวในที่ปลอดภัย ถาสมุดคู8ฝากหายผูฝากตองแจงเป@นหนังสือต8อ
สหกรณโดยมิชักชา สหกรณจะนํายอดเงินคงเหลือเขาสมุดคู8ฝากเล8มใหม8ออกใหผูฝากยึดถือไวต8อไป ส8วนสมุดคู8
ฝากเล8มที่หายใหยกเลิก
ในกรณีที่สหกรณออกสมุดใหแก8ผูฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเล8มใหม8ใหต8อจากเล8มก8อน ซึ่งลงรายการเต็ม
แลวก็ดี หรือชํารุดใชการไม8ไดก็ดี สหกรณจะไม8คิดค8าธรรมเนียม แต8กรณีที่สมุดคู8ฝากของผูฝากคนใด
สูญหาย สหกรณจะออกสมุดคู8ฝากใหม8ใหโดยคิดค8าธรรมเนียมเล8มละ 30 บาท
ขอ 11. ในการส8งเงินเขาบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ใหทําใบส8งเงินตามแบบพิมพที่สหกรณกําหนด
ยื่นพรอมดวยสมุดคู8ฝากและจํานวนเงินฝากต8อเจาหนาที่สหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ ทั้งนี้ ผูฝากหรือผูอื่นจะ
เป@นผูส8งเงินก็ได
เมื่อสหกรณไดลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที่ไดรับนั้นในสมุดคู8ฝาก และตรวจสอบเป@นการถูกตอง
แลว สหกรณจะคืนสมุดคู8ฝากใหผูฝาก
กรณีเจาของบัญชีมีความประสงคจะใหสหกรณหักเงินเดือนของเจาของบัญชีเพื่อนําเขาบัญชีเงินฝากออม
ทรัพยเป@นประจําทุกเดือน นับตั้งแต8การเปFดบัญชีเงินฝากออมทรัพย จะตองทําหนังสือยินยอมยื่นต8อสหกรณ และ
สหกรณก็จะดําเนินการนําเงินเขาบัญชีคู8ฝากของสมาชิก สมาชิกตองนําสมุดคู8ฝากมาใหสหกรณลงรายการใหเป@น
ปXจจุบัน
ขอ 12. ถาส8งเช็คเขาบัญชีเงินฝาก ตองขีดคร8อมเช็คก8อน สหกรณสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะไม8จ8ายเงินถอน
จากรายการเช8นนั้นจนกว8าจะเรียกเก็บเงินตามเช็ดไดแลว

หมวด 3
การกําหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย วิธีการคิดดอกเบี้ย
และการจายดอกเบี้ย
ขอ 13. สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามขอ 4 ในอัตราไม8เกินรอยละ 4.5 ต8อปY
โดยจะไดประกาศใหทราบเป@นคราว ๆ ไป ทั้งนี้ สหกรณย8อมทรงไวซึ่งสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยไดตามที่
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาตามความเหมาะสม
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย หรือ ออมทรัพย ATM สหกรณคํานวณใหเป@นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ
โดยสหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยทบเป@นเงินตนเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยหรือเงินฝากออมทรัพย ATM ทุกวันที่ ๑
พฤศจิกายนของทุกปY ใหผูฝากรีบยื่นสมุดคู8ฝาก ณ สํานักงานสหกรณ เพื่อสหกรณบันทึกรายการดอกเบี้ยให
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา สหกรณจะคํานวณและจ8ายดอกเบี้ยใหเมื่อถึงกําหนดระยะเวลาการฝาก สําหรับ
เงินฝากที่ถอนก8อนกําหนดโดยไดรับอนุญาตจากสหกรณตามขอ 15 สหกรณจะจ8ายดอกเบี้ยใหตามจํานวนเดือน
เต็ม
กรณีถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไม8ถึง 3 เดือน สหกรณจะไม8จ8ายดอกเบี้ยให
ถาผูฝากไม8ถอนเงินฝากประจําเมื่อครบกําหนดพรอมดอกเบี้ย จนพนกําหนดไปอีกเจ็ดวันก็เป@นอันถือว8าผู
ฝากตกลงฝากตนเงินฝากพรอมดอกเบี้ยต8อไปอีกเท8าระยะเวลาเดิม
กรณีที่สหกรณมีการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ไม8ว8าประเภทใด การคํานวณดอกเบี้ยใหม8
ดังกล8าวจะคํานวณตั้งแต8วันประกาศของสหกรณเป@นตนไป
หมวด 4
การถอนเงินฝากและการป-ดบัญชี
ขอ 14. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ตองใชใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ
ในการถอนเงินฝาก ผูมีอํานาจถอนเงินตามที่ไดใหตัวอย8างลายมือชื่อไวต8อสหกรณ ควรมารับเงินที่
สํานักงานสหกรณดวยตนเอง และตองยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอย8างไวนั้น พรอมกับสมุด
คู8ฝากต8อเจาหนาที่สหกรณ ในวันทําการระหว8างเวลา 8.30 – 15.00 น. กรณีที่มีผูมีอํานาจถอนเงินทําหนังสือ
ยินยอมใหสหกรณหักเงินฝากดังกล8าวเพื่อชําระหุนหรือหนี้ตามระเบียบสหกรณ ว8าดวยการใหเงินกูแก8สมาชิกและ
ดอกเบี้ยที่สหกรณใชบังคับก็ใหสหกรณมีอํานาจหักเงินตามวัตถุประสงคแห8งหนังสือยินยอมดังกล8าวได
ถาผูมีอํานาจถอนเงินฝากจะมอบใหผูใดถอนเงินแทน ก็ตองทําใบถอนเงินฝากและตองมอบอํานาจใหรับ
เงินแทนเป@นหนังสือไดตามแบบที่ระบุไวในใบถอนเงินที่สหกรณกําหนดนั้นดวย ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ไดให
ตัวอย8างไวแลวมอบใหผูรับมอบอํานาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น พรอมดวยสมุดคู8ฝากต8อเจาหนาที่ของสหกรณ ณ
สํานักงานสหกรณ ในการนี้สหกรณจะเรียกหลักฐานพิสูจนตัวผูรับมอบอํานาจก็ได
เมื่อสหกรณไดตรวจถูกตองแลวจะจ8ายเงินถอนให และลงรายการเงินถอนพรอมทั้งเงินคงเหลือในสมุดคู8ฝาก
และคืนสมุดคู8ฝากใหผูฝากหรือผูรับมอบอํานาจ
อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเขียนดวยหมึก ถามีการแกไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผูมีอํานาจถอนเงินตองลง
ลายมือชื่อตามที่ใหตัวอย8างไวกํากับดวย
การถอนเงินฝากออกจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย ATM ผูมีอํานาจถอนเงินสามารถเบิกถอนเงินโดยการทํา
รายการผ8านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย จํากัด ได ทั้งนี้ การทํารายการผ8านเครื่องถอนเงิน
อัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย จํากัด ไดทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

เงินฝากออมทรัพยหรือออมทรัพย ATM ผูมีอํานาจถอนเงินคนใดมีความประสงคจะถอนเงินฝาก
ออมทรัพยเมื่อใดก็ได แต8ตองมีเงินเหลือในบัญชีไม8นอยกว8า 100 บาท
ขอ 15. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยนั้นจะถอนเมื่อใด จํานวนเท8าใดก็ได
ส8วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจํานั้น ผูฝากย8อมไม8มีสิทธิถอนเงินก8อนครบกําหนด แต8เมื่อผูฝาก
ยื่นคําขอเป@นหนังสือโดยชี้แจงความจําเป@น สหกรณจะยอมใหถอนเงินฝากก8อนครบกําหนดก็ได
ขอ 16. ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปFดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได ใหผูมีอํานาจถอน
เงินจดแจงไวทายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากดวยว8า “เพื่อปFดบัญชี”
ขอ 17. ในกรณีที่ผูฝากตาย หรือสูญหายตามคําสั่งศาล สหกรณจะจ8ายคืนเงินคงเหลือทั้งหมดในบัญชี
เงินฝากใหแก8ผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไวก็คืนใหแก8บุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดงใหเป@นที่พอใจ
คณะกรรมการดําเนินการว8าเป@นทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกล8าวนั้น
ขอ 18. ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเห็นว8าผูฝากฝWาฝ]นระเบียบนี้ หรือก8อใหเกิด
ความยุ8งยากแก8สหกรณ หรือเห็นว8ามีเหตุอันสมควรที่จะปFดบัญชีเงินฝากของผูฝาก สหกรณจะไม8รับเงินเขาบัญชี
เงินฝากของผูฝากอีก และใหผูฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปFดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งนี้ สหกรณจะแจงเป@น
หนังสือไปยังผูฝาก
ขอ 19. การถอนเงินฝากเพื่อปFดบัญชีตามขอ 16 และ 17 สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหตามขอ 13
ถึงวันก8อนวันถอนหนึ่งวัน เวนแต8การปFดบัญชีเงินฝากในกรณีผูฝากฝWาฝ]นระเบียบตามขอ 18 สหกรณจะคํานวณ
ดอกเบี้ยใหถึงก8อนวันที่แจงหนึ่งวัน และสหกรณจะไม8ใหดอกเบี้ยอีกไม8ว8าผูฝากจะถอนเงินเมื่อใด
เมื่อสหกรณไดจ8ายเงินคืนผูฝากแลว จะยกเลิกสมุดคู8ฝากสําหรับบัญชีนั้น
ขอ 20. ในกรณีที่มีปXญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการเป@นผูวินิจฉัยชี้ขาดคํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการถือว8าเป@นการสิ้นสุด
ขอ ๒๑. ใหประธานกรรมการเป@นผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐
(ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จํากัด

