ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขสงขลา จํากัด
ว่ าด้ วย การรับเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจํา พ.ศ. 2557
-----------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารสุ ขสงขลา จํากัด ข้อ 78 (9) และข้อ 108
(1) ทีประชุ มคณะกรรมการดําเนิ นการ ชุ ดที 33 ครังที 10 / 2557 เมือวันที 30 สิ งหาคม 2557 ได้มีมติ
กําหนดระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขสงขลา จํากัด ว่าด้วย การรับเงินฝากออมทรัพย์และเงิ นฝาก
ประจํา พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี
ข้อ 1. ระเบียบนีเรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขสงขลา จํากัด ว่าด้วยการรับ
ฝากเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจํา พ.ศ. 2557”
ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี ตังแต่ วันถัดจากวันทีนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขสงขลา จํากัด ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์และ
เงิ นฝากประจํา พ.ศ. 2538 และบรรดาระเบี ยบ ประกาศ คําสัง มติ หรื อข้อตกลงอื นใดซึ งขัดหรื อแย้งกับ
ระเบียบนี และให้ใช้ระเบียบนีแทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขสงขลา จํากัด
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขสงขลา
จํากัด
ผูฝ้ าก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขสงขลา จํากัด
หมวด 1
ข้ อกําหนดทัวไป
ข้อ 5. สหกรณ์รับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจําจากสมาชิกได้ ตามทีคณะกรรมการ
เห็นสมควร
ข้อ 6. ผูฝ้ ากจะเปิ ดบัญชีเงินฝากกีรายก็ได้ โดยยืนหนังสื อขอเปิ ดบัญชีตามแบบสหกรณ์ ผู ้
ฝากประสงค์จะส่ งเงินฝากเป็ นรายเดือน หรื อส่ งเป็ นระยะเวลาตามทีผูฝ้ ากกําหนดก็อาจทําได้
ข้อ 7. ผูข้ อเปิ ดบัญชีตอ้ งให้ตวั อย่างลายมือของผูม้ ีอาํ นาจในการถอนเงินหรื อในการให้คาํ สัง
เกียวกับบัญชีนนไว้
ั ต่อสหกรณ์ โดยใช้บตั รตามแบบของสหกรณ์
การเปลียนแปลงเกียวกับตัวอย่างลายมือของผูม้ ีอาํ นาจซึ งให้ไว้นนั จะมีผลต่อเมือได้แจ้งเป็ น
หนังสื อต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็ นการถูกต้อง และตอบรับแล้ว

2
ข้อ 8. สหกรณ์ จะออกสมุดคู่ฝากยึดถื อไว้ ผูฝ้ ากต้องรักษาไว้เพือให้สหกรณ์ ลงบันทึกรายการเงิ น
ฝาก เงินถอนดอกเบีย และเงินคงเหลือทีจะมีขึนทุกรายการ
การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากจะกระทําได้แต่โดยทางสหกรณ์ โดยประธานกรรมการ
หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเลขานุ ก าร หรื อเหรั ญญิ ก หรื อผูจ้ ดั การ หรื อเจ้า หน้า ที สหกรณ์ ที ได้รับ
มอบหมายจากผูจ้ ดั การ เป็ นผูล้ งลายมือชือย่อกํากับไว้เป็ นสําคัญ ถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝาก
คลาดเคลือน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพือแก้ไขให้จะแก้ไขโดยประการอืนไม่ได้
ในกรณี ทีสหกรณ์ ออกสมุดคู่บญั ชี ให้แก่ผฝู ้ ากครังแรกก็ดีหรื อออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อนทีลง
รายการเดิมแล้วก็ดีสหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนี ยม แต่ถา้ สมุดคู่ฝากสู ญหายหรื อชํารุ ดสหกรณ์จะออกสมุดคู่
ฝากใหม่โดยให้มีสาํ เนาใบแจ้งความและคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 50 บาท
(ห้าสิ บบาทถ้วน) ถ้าสมุดสู ญหายให้มีสาํ เนาใบแจ้งความด้วย
ข้อ 9. ในการส่ งเงินฝากเข้าบัญชี ทุกครังให้ยืนใบส่ งเงิ นฝากตามแบบสหกรณ์ สมุดคู่ฝากพร้อมกับ
จํานวนเงินทีฝากต่อสหกรณ์ เมือสหกรณ์ได้ตรวจสอบเป็ นการถูกต้องแล้วจะได้ลงบันทึก
รายการ และคืนสมุดคู่ฝากให้
ข้อ 10. ในการถอนเงิ นหรื อรั บ คื นเงิ นฝากนัน ผูร้ ั บ ฝากเงิ นต้องลงลายมื อชื อต่อหน้า เจ้า หน้า ที
สหกรณ์ ถ้าผูฝ้ ากมีความจําเป็ นให้ผอู ้ ืนถอนหรื อรับเงินแทนก็ตอ้ งมอบอํานาจเป็ นหนังสื อตามแบบที
สหกรณ์กาํ หนด และผูท้ ีมีอาํ นาจต้องแสดงหลักฐานให้เป็ นทีพอใจต่อสหกรณ์ดว้ ย
ข้อ 11. ในการเขียนใบส่ งเงินก็ดี ใบถอนเงินฝากก็ดีให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลียนแปลงใด
ๆ ในใบส่ งเงินหรื อใบถอนเงินฝาก ผูส้ ่ งเงินหรื อผูร้ ับเงิน (แล้วแต่กรณี ) ต้องลง
ลายมือชือกํากับไว้ดว้ ยทุกแห่ง
ข้อ 12. ข้อกําหนดเกียวกับการฝากดอกเบียและการถอนเงินฝาก
12.1 สมาชิ กทีขาดสมาชิ กภาพตามข้อบังคับ ข้อ 40 (1) หากทายาทผูร้ ับผลประโยชน์ตาม
ระเบียบสหกรณ์ มีความประสงค์จะขอรับเงินฝากพร้อมดอกเบีย เมือครบกําหนดตามระยะเวลาของ
เงิ นฝากนัน ๆ ก็สามารถกระทําได้ ยกเว้น เงิ นฝากออมทรัพย์และออมทรั พย์พิเศษ สหกรณ์ จะคิ ด
ดอกเบียให้จนถึงวันทีทายาทนําหลักฐานการเสี ยชีวิตแสดงต่อสหกรณ์ครบถ้วน หรื อวันทีสหกรณ์มี
มติรับทราบการเสี ยชีวติ โดยสหกรณ์จะนําไปตังพักไว้ในบัญชีเงินรอจ่ายคืน
12.2 สมาชิ กที ขาดสมาชิ กภาพตามข้อบังคับ ข้อ 40 (2) – (7) สหกรณ์ จะคิ ดดอกเบียให้
จนถึงวันทีคณะกรรมการมีมติให้ขาดจากสมาชิ กภาพเท่านัน โดยนําไปตังพักไว้ในบัญชี เงินรอจ่าย
คืน
ข้อ 13. ในกรณี ทีคณะกรรมการดําเนิ นการเห็ นว่าผูฝ้ ากคนใดฝ่ าฝื นระเบียบนี หรื อก่อความยุ่งยาก
ให้แก่สหกรณ์หรื อเห็ นว่ามีเหตุอนั ควรทีจะปิ ดบัญชี เงินฝากของผูฝ้ ากคนใดสหกรณ์ มีอาํ นาจไม่รับเงิ นฝาก
เข้าบัญชีของผูฝ้ ากนันอีก และให้ผฝู ้ ากถอนเงินเพือปิ ดบัญชีของตนได้โดยสหกรณ์จะแจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผู ้
ฝาก เมือหนังสื อแจ้งดังกล่าวถึงผูฝ้ ากแล้วสหกรณ์จะไม่คิดดอกเบีย ในจํานวนเงิน
ฝากทีปิ ดบัญชีนนให้
ั อีกต่อไป โดยนําไปตังพักไว้ในบัญชีเงินรอจ่ายคืน
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ข้อ 14. สหกรณ์ยอ่ มทรงไว้ซึงสิ ทธิ ทีจะเปลียนแปลงอัตราดอกเบียเงินฝากเมือเห็นสมควรแต่ตอ้ งไม่
เกินอัตราสู งสุ ดทีนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ โดยจะได้ประกาศเป็ นคราว ๆ
หมวด 2
เงินฝากออมทรัพย์
ข้อ 15. เงินฝากออมทรัพย์ให้มีบริ การ 3 รู ปแบบ คือ
(1) ออมทรัพย์ทวไป
ั
(2) ออมทรัพย์มีเป้ าหมาย
(3) ออมทรัพย์เพิมพูนทรัพย์
ข้อ 16. เงินฝากออมทรัพย์ ตามข้อ 14 (1) จํานวนเงินฝากครังแรกต้องไม่ตากว่
ํ า 100 บาท(หนึ งร้อย
บาทถ้วน) และจะฝากเพิมหรื อถอนคืนเมือใด จํานวนเท่าใดก็ได้ โดยจํานวนเงิ นฝากในบัญชี นนในเวลาใด
ั
ต้องไม่นอ้ ยกว่า 50 บาท (ห้าสิ บบาทถ้วน) เว้นแต่ปิดบัญชี
สหกรณ์จะคิดดอกเบียเป็ นรายวันจากยอดเงิ นคงเหลื อสุ ดท้ายในอัตราทีสหกรณ์ ประกาศใช้ในช่วง
ระยะเวลานัน ๆ โดยนําเข้าฝากในบัญชีของผูฝ้ ากปี ละ 2 ครัง ในวันที 31 มีนาคม และ 30 กันยายน
ข้อ 17 เงินฝากออมทรัพย์มีเป้ าหมาย ตามข้อ 15 (2)
17.1 จํานวนเงิ นฝากในการเปิ ดบัญชี ตอ้ งไม่น้อยกว่า 500 บาท (ห้าร้ อยบาทถ้วน)
เมือเปิ ดบัญชีสหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้
17.2 การฝากเงินเพิมต้องฝากครังละไม่นอ้ ยกว่า 500 บาท (ห้าร้ อยบาทถ้วน) ยกเว้น
รายการโอน การถอนเงินเมือใด จํานวนเท่าใดก็ได้ แต่ตอ้ งไม่เกินยอดเงินคงเหลือในบัญชี
17.3 การจ่ายดอกเบีย มีรายละเอียดการจ่ายดอกเบียดังนี
17.3.1 จ่ายโดยฝากเข้าบัญชี เงิ นฝากให้ปีละ 4 ครั ง ในวันทําการแรกสัปดาห์
สุ ดท้ายของเดือน มีนาคม , มิถุนายน , กันยายน และธันวาคม
17.3.2 เงินทีฝากใหม่ทุกรายการทีฝากก่อนกําหนดจ่ายดอกเบียตามข้อ 17.3.1 จะ
ไม่จ่ายดอกเบียให้ จะจ่ายดอกเบียให้ตงแต่
ั กาํ หนดในข้อ 17.3.1 ครังต่อไป
17.3.3 เงิ นฝากเฉพาะจํา นวนที ถอนก่ อนวันเข้า ดอกเบี ย สหกรณ์ จะคํา นวณ
ดอกเบียให้ในอัตราครึ งหนึงของอัตราดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศอัตราดอกเบีย
โดยจะจ่ายดอกเบียให้ตามกําหนดในข้อ 17.3.1
17.4 เงิ นฝากทีได้รับดอกเบียทังหมดจะถูกทํารายการถอนออก และฝากกลับเข้าไป
ใหม่ในวันเดียวกันเป็ นหนึงรายการ
17.5 การถอนเงิ นฝากเพือปิ ดบัญชี เมื อใดก็ได้ จะได้รับดอกเบียตามแต่กรณี ถึงวัน
ก่อนปิ ดบัญชีหนึงวัน
ข้อ 18. เงินฝากออมทรัพย์ตามข้อ 15 (3) จํานวนเงินฝากและระยะเวลาฝากต้องกําหนดเป็ นเงือนไข
ทีแน่นอน โดยยอดเงินฝากแต่ละครังไม่มีเศษของร้อยบาท
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สหกรณ์ จะคิ ดดอกเบียให้ในอัตราทีสหกรณ์ ประกาศ ในช่วงการเปิ ดรั บเงิ นฝากของบัญชี นัน ๆ
และจะนําเข้าบัญชีเงินฝากในทุก ๆ ครบรอบปี ทีเปิ ดบัญชีนนั
ในกรณี ทีผูฝ้ ากมิอาจปฏิบตั ิตามเงือนไขทีตกลงไว้ตามวรรคแรก สหกรณ์จะให้ผฝู ้ ากถอนเงินเพือปิ ด
บัญชีและคิดดอกเบียให้ตามอัตราเงินฝากออมทรัพย์ทวไปในขณะนั
ั
น
หมวด 3
เงินฝากประจํา
ข้อ 19. จํานวนเงิ นฝากครังแรกสําหรับบัญชี หนึ ง ๆ ต้องไม่ตากว่
ํ า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน)
ฝากครังต่อ ๆ ไปต้องไม่ตากว่
ํ า 100 บาท (หนึงร้อยบาทถ้วน) และระยะเวลาฝากต้องไม่นอ้ ย
กว่าสามเดือน
ข้อ 20. สหกรณ์จะคิดดอกเบียให้ เมือฝากครบกําหนดระยะเวลา 3 เดือน, 6 เดือน และ 12 เดือน ใน
อัตราทีสหกรณ์ประกาศ
ดอกเบียนัน สหกรณ์จะจ่ายให้เมือครบกําหนดระยะเวลาฝาก ตามทีผูฝ้ ากระบุไว้เป็ นเงือนไข
ในหนังสื อเมือปิ ดบัญชี ถ้าผูฝ้ ากไม่ขอรับให้ถือว่าผูฝ้ ากทบเข้ากับต้นเงิน
ข้อ 21. เงิ นฝากเมือถึ งกําหนด ถ้าผูฝ้ ากไม่ถอน ก็เป็ นอันถื อว่าผูฝ้ ากตกลงฝากเงิ นต้นต่อไปอีกเท่า
ระยะเวลาเดิม
ผูฝ้ ากสามารถถอนเงิ นฝากก่อนถึ งกําหนดได้ เมื อได้รับความยินยอมจากสหกรณ์ ในกรณี เช่นนี
สหกรณ์จะคิดดอกเบียให้ในอัตราสําหรับเงินฝาก ซึ งได้ฝากหรื อต่อเวลามาไม่นอ้ ยกว่าสามเดือนแต่ไม่ถึงหก
เดือนในอัตราสําหรับเงินฝากซึ งได้ฝาก หรื อต่อเวลาถึงเกินกว่าสามเดือนโดยถือระยะเวลาฝากจริ งเป็ นเกณฑ์
และคิดอัตราดอกเบียให้เป็ นรายวัน แต่ถา้ ถอนเงินฝากในระยะเวลาไม่ถึงสามเดือนจะไม่คิดดอกเบียให้
หมวด 4
บทเฉพาะกาล
ข้อ 22. บรรดาเงิ นฝากทีสหกรณ์ มีอยู่ก่อนวันที ระเบียบนี มีผลใช้บงั คับ ให้ถือว่าเป็ นเงิ นฝากตาม
ระเบียบนี แต่ให้คิดดอกเบียตามระเบียบเดิม จนถึงวันสุ ดท้ายก่อนทีระเบียบนีมีผลใช้บงั คับ
ประกาศ ณ วันที 1 กันยายน พ.ศ. 2557

(นายจิตติ ศรี วภิ านนท์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขสงขลา จํากัด

