ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขสงขลา จํากัด
ว่ าด้ วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์ อนื พ.ศ. 2551
-------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขสงขลา จํากัด
พ.ศ. 2550 ข้อ 78(9) และข้อ 105 (2) ทีประชุ มคณะกรรมการดําเนิ นการ ชุ ดที 27 ครังที 19/2551 เมือ
วันที 1 พฤศจิกายน 2551 ได้มีมติให้แก้ไขเพิมเติ ม ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์สาธารณสุ ขสงขลา
จํากัด ว่าด้วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อืน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขสงขลา จํากัด ว่าด้วย การรับ
ฝากเงินจากสหกรณ์อืน พ.ศ. 2551 ”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ถัดจากวันทีนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขสงขลา จํากัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจาก
สหกรณ์อืน พ.ศ. 2548 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสัง มติ หรื อข้อตกลงอืนใด ซึ งขัดหรื อแย้งกับ
ระเบียบนี และให้ใช้ระเบียบนีแทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขสงขลา จํากัด
“ผูฝ้ าก” หมายถึง สหกรณ์ผฝู ้ ากเงิน
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
สงขลา จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุ ขสงขลา จํากัด
“รองประธาน” หมายถึง รองประธานกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุ ขสงขลา จํากัด
“เหรัญญิก” หมายถึง เหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขสงขลา จํากัด
“ผูจ้ ดั การ” หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขสงขลา จํากัด
“เจ้าหน้าที” หมายถึง เจ้าหน้าทีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขสงขลา จํากัด
“สหกรณ์อืน” หมายถึง สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ และสหกรณ์ประเภทอืน
ข้อ 5 สหกรณ์รับฝากเงินจากสหกรณ์อืนได้ 3 ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย์
(2) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
(3) เงินฝากประจํา
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หมวด 1
การเปิ ดบัญชี และการฝากเงิน
ข้อ 6 สหกรณ์ ทีประสงค์จะเปิ ดบัญชี เงินฝากตามข้อ 5 ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที ณ สํานักงาน
สหกรณ์ ด้ว ยตนเอง และต้อ งยืนหนัง สื อ ขอเปิ ดบัญ ชี เงิ นฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมี รายการ
ครบถ้วนตามทีระบุไว้ในแบบหนังสื อขอเปิ ดบัญชีนนั
ข้อ 7 พร้อมกับหนังสื อขอเปิ ดบัญชี เงินฝาก ผูฝ้ ากต้องให้ตวั อย่างลายมือชื อของตัวแทนซึ งเป็ น
ผูม้ ีอาํ นาจถอนเงิน ตลอดจนให้เงือนไขเกียวกับเงินฝากทีเปิ ดบัญชีนนไว้
ั ต่อสหกรณ์
การเปลียนแปลงเกียวกับตัวอย่างลายมือชื อทีให้ไว้ จะมีผลต่อเมือผูฝ้ ากได้แจ้งเป็ นหนังสื อต่อ
สหกรณ์ และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็ นการถูกต้องและตอบรับแล้ว
ลายมือชื อทุกกรณี เกียวกับเงินฝากให้ใช้อกั ษรไทยและเขียนด้วยหมึก ทังต้องเขียนด้วยลายมือ
ของผูน้ าํ ฝาก สหกรณ์จะไม่รับรู ้การใช้ตราประทับแทนลายมือชือ
ข้อ 8 ผูฝ้ ากสามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากได้ ดังนี
(1) เงิ นฝากออมทรั พ ย์ ผูฝ้ ากรายหนึ งอาจเปิ ดบัญชี เงิ นฝากออมทรั พ ย์ใ นสหกรณ์ นีได้โดย
จํานวนเงินฝากในบัญชี นนในเวลาหนึ
ั
งเวลาใดต้องไม่นอ้ ยกว่า 100,000 บาท และผูฝ้ ากจะส่ งเงินฝาก
เพิมขึนเมือใด โดยจํานวนเท่าใดก็ได้
(2) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ผูฝ้ ากรายหนึ งอาจเปิ ดบัญชี เงินฝากออมทรัพย์พิเศษในสหกรณ์ นี
โดยจํานวนเงินฝากในบัญชี นนในเวลาหนึ
ั
งเวลาใดต้องไม่นอ้ ยกว่า 2,000,000 บาท และผูฝ้ ากจะส่ งเงิน
ฝากเพิมขึนเมือใด โดยจํานวนเท่าใดก็ได้
(3) เงิ นฝากประจํารายหนึ ง ๆ ต้องมีจาํ นวนไม่น้อยกว่า 10,000,000 บาท และระยะเวลาฝาก
ต้องไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน
ข้อ 9 ในการเปิ ดบัญชีตามข้อ 8 สหกรณ์จะต้องออกสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ ากถือไว้
สมุ ดคู่ฝากนันผูฝ้ ากต้องรั กษาไว้เพือให้สหกรณ์ ลงบันทึ กรายการเงิ นฝาก ดอกเบีย เงิ นถอน
และเงินคงเหลือบรรดาทีจะมีขึนทุกราย
การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนัน จะกระทําได้แต่โดยทางฝ่ ายสหกรณ์ ซึ งประธาน
กรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเหรัญญิก หรื อผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ีได้มอบหมายคนหนึ งคนใด
เป็ นผูล้ งลายมือชื อย่อกํากับไว้เป็ นหลักสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็ นไปตามที
กล่าวนี ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ อนึ ง ถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลือนต้อง
แจ้งต่อสหกรณ์เพือแก้ไขให้ จะแก้ไขโดยประการอืนไม่ได้
สมุดคู่ฝากเล่มทีใช้เต็มแล้วหรื อชํารุ ดจนใช้การไม่ได้ ให้นาํ มายืนต่อสหกรณ์ เพือจะได้ยกเลิ ก
สมุดคู่ฝากเล่มนัน และโอนยอดเงิ นคงเหลื อเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึ งออกให้ผฝู ้ ากถือไว้ต่อไป สมุดคู่ฝาก
เล่มทียกเลิกนันผูฝ้ ากจะรับไปก็ได้
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ผูฝ้ ากต้องเก็บรั กษาสมุ ดคู่ฝ ากของตนไว้ ในทีปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหาย ผูฝ้ ากต้องแจ้งเป็ น
หนังสื อต่อสหกรณ์โดยมิชกั ช้า สหกรณ์จะนํายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซึงออกให้ผฝู ้ ากถือ
ไว้ต่อไป ส่ วนสมุดคูฝ่ ากเล่มทีหายให้ยกเลิก
ในกรณี ทีสหกรณ์ ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผฝู ้ ากครังแรกก็ดี หรื อออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อน
ซึ งลงรายการเต็มแล้วก็ดี หรื อชํารุ ดใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณี ทีสมุดคู่ฝาก
ของผูฝ้ ากรายใดสู ญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 100 บาท
ข้อ 10ในการส่ งเงิ นเข้าบัญชี เงิ นฝากทุกครัง ให้ทาํ ใบส่ งเงินตามแบบพิมพ์ทีสหกรณ์กาํ หนด
ยืนพร้ อมด้วยสมุ ดคู่ฝากและจํานวนเงิ นฝากต่อพนักงานสหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ ทังนี ผูฝ้ าก
หรื อผูอ้ ืนจะเป็ นผูส้ ่ งเงินก็ได้
เมือสหกรณ์ ได้ลงบันทึกรายการจํานวนเงิ นฝากทีได้รับนันในสมุ ดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็ น
การถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก
ข้อ 11 ถ้า ส่ ง เช็ ค เข้า บัญชี เ งิ นฝาก ต้องขี ดคร่ อมเช็ ค ก่ อน สหกรณ์ ส งวนไว้ซึ งสิ ท ธิ ที จะไม่
จ่ายเงินถอนรายการเช่นนัน จนกว่าจะเรี ยกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว
หมวด 2
การกําหนดอัตราดอกเบีย ระยะเวลาการคิดดอกเบีย วิธีการคิดดอกเบียและการจ่ ายดอกเบีย
ข้อ 12 สหกรณ์จะให้ดอกเบียเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 5 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 7 ต่อปี โดย
จะประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ดอกเบี ยเงิ นฝากออมทรั พ ย์ใ ห้ ค าํ นวณเป็ นรายวันตามยอดเงิ นคงเหลื อและสหกรณ์ จะนํา
ดอกเบียทบเป็ นต้นเงินเข้าบัญชี เงินฝากในวันสิ นปี ทางบัญชี ของสหกรณ์ ให้ผฝู ้ ากรี บยืนสมุดคู่ฝาก ณ
สํานักงานสหกรณ์ เพือสหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบียให้
ดอกเบี ยเงิ นฝากประเภทออมทรั พ ย์พิ เศษให้ค าํ นวณเป็ นรายวันตามยอดเงิ นคงเหลื อและ
สหกรณ์ จะนําดอกเบียทบเป็ นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันที 31 มีนาคม และ วันที 30 กันยายน ของ
ทุกปี ให้ผฝู ้ ากยืนสมุดคู่ฝาก ณ สํานักงานสหกรณ์ เพือสหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบียให้
ดอกเบียเงินฝากประจํา สหกรณ์จะคํานวณและจ่ายดอกเบียให้เมือถึงกําหนดระยะเวลาการฝาก
สําหรับเงินฝากทีถอนก่อนกําหนดโดยได้รับอนุ ญาตจากสหกรณ์ ตามข้อ 14 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบียให้
ตามจํานวนเดือนเต็ม
กรณี ถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบียให้
ถ้าผูฝ้ ากไม่ถอนเงิ นฝากประจําเมือครบกําหนดพร้ อมดอกเบีย จนพ้นกําหนดไปอีกเจ็ดวัน ก็
เป็ นอันถือว่าผูฝ้ ากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบียต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม
หมวด 3....หน้า 4

4

หมวด 3
การถอนเงินฝากและการปิ ดบัญชี
ข้อ 13 การถอนเงินฝากจากบัญชีเงินฝากต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์
ในการถอนเงินฝาก ผูม้ ีอาํ นาจถอนเงินตามทีได้ให้ตวั อย่างลายมือชือไว้ต่อสหกรณ์ควรมารับ
เงินทีสํานักงานสหกรณ์ดว้ ยตนเอง และต้องยืนใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชือตามทีให้ตวั อย่างไว้นนั
พร้อมกับสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าทีสหกรณ์
ถ้า ผูม้ ี อาํ นาจถอนเงิ นฝากจะมอบให้ผูใ้ ดรั บเงิ นแทนก็ต้องทําใบถอนเงิ นฝากและต้องมอบ
อํานาจให้รับเงินแทนเป็ นหนังสื อตามแบบทีกําหนด ทังนี โดยลงลายมือชื อตามทีได้ให้ตวั อย่างไว้แล้ว
มอบอํานาจยืนใบถอนเงินฝากนัน พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์
ในการนีสหกรณ์จะเรี ยกหลักฐานพิสูจน์ตวั ผูม้ อบอํานาจก็ได้
เมือสหกรณ์ ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้วจะจ่ายเงิ นถอนให้ และลงรายการเงิ นถอนพร้ อมทังเงิ น
คงเหลือในสมุดคู่ฝาก แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก
อนึง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลียนแปลงใด ๆ ผูม้ ีอาํ นาจถอน
เงินต้องลงลายมือชือตามทีให้ตวั อย่างไว้กาํ กับด้วย
ข้อ 14 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นนั จะถอนเมือใด จํานวนเท่าใดก็ได้
ส่ วนการถอนเงินจากบัญชี เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ผูฝ้ ากสามารถถอนเงินจากบัญชี ได้ 1 ครัง
ต่อเดื อนเท่านัน ในกรณี ทีผูฝ้ ากเงิ นมีความประสงค์จะถอนเงิ นฝากจากบัญชี ออมทรั พย์พิเศษ เกิ น 1
ครัง จะต้องชําระเงินค่าปรับแก่สหกรณ์ เป็ นจํานวน ร้อยละ 1 ของยอดเงินทีถอน ขันตํา 300.- บาท
ส่ วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจําก่อนครบกําหนด ผูฝ้ ากต้องยืนคําขอเป็ นหนังสื อโดย
ชีแจงความจําเป็ น สหกรณ์จึงจะสามารถให้ถอนเงินฝากก่อนครบกําหนดได้
ข้อ 15 ผูฝ้ ากจะถอนเงิ นฝากคงเหลื อทังหมดเพือปิ ดบัญชี เงิ นฝากของตนเมื อใดก็ได้ ให้ผูม้ ี
อํานาจถอนเงินจดแจ้งไว้ทา้ ยรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพือปิ ดบัญชี”
ข้อ 16 ในกรณี ที คณะกรรมการดําเนิ นการของสหกรณ์ เห็ นว่า ผูฝ้ ากฝ่ าฝื นระเบี ยบนี หรื อ
ก่อให้เกิดความยุง่ ยากแก่สหกรณ์ หรื อเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรทีจะปิ ดบัญชี เงินฝากของผูฝ้ ากสหกรณ์จะ
ไม่รับเงินเข้าบัญชี เงิ นฝากของผูฝ้ ากอีก และให้ผฝู ้ ากถอนเงิ นคงเหลือทังหมดเพือปิ ดบัญชี เงินฝากของ
ตน ทังนี สหกรณ์จะแจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูฝ้ าก
ข้อ 17 การถอนเงินฝากเพือปิ ดบัญชี ตามข้อ 15 สหกรณ์จะคํานวณดอกเบียให้ตามข้อ 12 ถึงวัน
ก่อนวันถอนหนึ งวัน เว้นแต่การปิ ดบัญชี เงินฝากในกรณี ผฝู ้ ากฝ่ าฝื นระเบียบข้อ 16 สหกรณ์จะคํานวณ
ดอกเบียให้จนถึงวันทีแจ้งหนึงวัน และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบียอีก ไม่วา่ ผูฝ้ ากจะถอนเงินเมือใด
เมือสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผูฝ้ ากแล้ว จะยกเลิกสมุดคู่ฝากสําหรับบัญชีนนั
ข้อ 18 ในกรณี ทีมีความจําเป็ น สหกรณ์สงวนสิ ทธิ จะไม่รับฝากเงินก็ได้
ข้อ 19 ให้ประธานกรรมการ เป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี
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ประกาศ ณ วันที

3 เดือน

พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

(นายสมพงษ์ เอียดประพาล)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขสงขลา จํากัด

