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ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดน่ าน จํากัด
ว่ าด้ วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์
พ.ศ. 2560
--------------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 79(8) และข้อ 107(1) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 27
ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 มีมติให้สหกรณ์ฯ จัดทําระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด
ว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
หมวด 1
ข้ อกําหนดทัว่ ไป
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด ว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิก
สหกรณ์ พ.ศ. 2560”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด ว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2557
และที่แก้ไขเพิ่มเติมเสี ยทั้งหมด บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรื อข้อตกลงอื่นใดซึ่ งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
สหกรณ์
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการ
สมาชิก
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด รวมถึงสมาชิกสมทบของสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด
ข้อ 5. สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิกได้ 2 ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย์
(2) เงินฝากประจํา
หมวด 2
การเปิ ดบัญชีและการฝากเงิน
ข้อ 6. ผูป้ ระสงค์จะเปิ ดบัญชีเงินฝาก ตามข้อ 5 (1) – (2) ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ดว้ ยตนเอง
และต้องยืน่ หนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้แบบหนังสื อขอเปิ ดบัญชีน้ นั
ในกรณี ที่สหกรณ์มีโครงการระดมเงินฝากเป็ นกรณี พิเศษ และประสงค์จะออกรับเงินฝากนอกสํานักงานของสหกรณ์
ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ พร้อมทั้งกําหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยด้วย
ข้อ 7. พร้อมกับหนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก ผูฝ้ ากต้องให้ตวั อย่างลายมือชื่อของตนหรื อของตัวแทน ซึ่ งเป็ นผูม้ ีอาํ นาจถอนเงิน
ตลอดจนให้คาํ สั่งเกี่ยวกับเงินฝากที่เปิ ดบัญชีน้ นั ไว้ต่อสหกรณ์
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้ จะมีผลต่อเมื่อผูฝ้ ากได้แจ้งเป็ นหนังสื อต่อสหกรณ์ และสหกรณ์
ได้พิจารณาเห็นเป็ นการถูกต้อง และตอบรับแล้ว
ลายมือชื่อทุกกรณี เกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้อกั ษรไทย และเขียนด้วยหมึก ทั้งต้องเขียนด้วยลายมือตนเอง สหกรณ์
จะไม่รับรู้การใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ
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-2ข้อ 8. ผูฝ้ ากคนหนึ่งสามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากได้ดงั นี้
(1) เงินฝากออมทรัพย์ ผูฝ้ ากรายหนึ่งอาจเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์น้ ีได้โดยจํานวนเงินฝากใน
บัญชีน้ นั ในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่นอ้ ยกว่า 1,000 บาท และผูฝ้ ากจะส่ งเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใดโดยจํานวน
เท่าใดก็ได้
(2) เงินฝากประจํารายหนึ่ งๆ ต้องมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 1,000 บาท และระยะเวลาฝากต้องไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน
ข้อ 9. ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้อ 8 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผฝู้ ากยึดถือไว้
สมุดคูฝ่ ากนั้นผูฝ้ ากต้องรักษาไว้ เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงินคงเหลือ
ของตนบรรดาที่จะมีข้ ึนทุกราย
การลงบันทึกรายการต่างๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระทําได้แต่โดยทางฝ่ ายสหกรณ์ ซึ่ งประธานกรรมการ หรื อ
รองประธานกรรมการ หรื อผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายคนหนึ่งคนใด เป็ นผูล้ งลายมือชื่อย่อกํากับไว้เป็ นสําคัญ การลงบันทึก
รายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็ นไปตามที่กล่าวนี้ยอ่ มไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ อนึ่ง ถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝาก
คลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไขให้ จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้
สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้ว หรื อชํารุ ดจนใช้การไม่ได้ ให้นาํ มายืน่ ต่อสหกรณ์เพื่อจะได้ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนั้น
และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ ซึ่ งออกให้ผฝู้ ากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่ฝากเล่มที่ยกเลิกนั้น ผูฝ้ ากจะรับไปก็ได้
ผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผูฝ้ ากต้องแจ้งเป็ นหนังสื อต่อสหกรณ์
โดยมิชกั ช้า และแจ้งความ ณ สถานีตาํ รวจในท้องที่ และนําใบแจ้งความมาติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อดําเนินการ และสหกรณ์จะนํา
ยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซ่ ึ งออกให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ต่อไป ส่ วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก
ในกรณี ที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากครั้งแรกก็ดี หรื อออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อน ซึ่ งลงรายการเต็มแล้วก็ดี
สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณี ที่สมุดคู่ฝากของผูฝ้ ากคนใดสูญหาย หรื อชํารุ ดใช้การไม่ได้ สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ให้
โดยคิดค่าธรรมเนียม 100 บาท
ข้อ 10. ในการส่ งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ให้ทาํ ใบนําฝากตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์กาํ หนด ยืน่ พร้อมกับสมุดคู่ฝาก และ
จํานวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ ทั้งนี้ ผูฝ้ าก หรื อผูอ้ ื่นจะเป็ นผูน้ าํ ฝากเงินก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็ นการถูกต้องแล้ว
สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก
ข้อ 11. ถ้าส่ งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่ อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่จ่ายเงินถอนจากรายการเช่นนั้น
จนกว่าจะเรี ยกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว
หมวด 3
การกําหนดอัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการคิดดอกเบีย้ วิธีการคิดดอกเบีย้ และการจ่ ายดอกเบีย้
ข้อ 12. สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 5 (1) – (2) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.50 ต่อปี โดยจะได้ประกาศ
ให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้คาํ นวณเป็ นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะนําดอกเบี้ยทบเป็ นต้นเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์ให้ผฝู ้ ากรับยืน่ สมุดคู่ฝาก ณ สํานักงานสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบี้ยให้
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา สหกรณ์จะคํานวณ และจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงกําหนดระยะเวลาฝาก สําหรับเงินฝากที่ถอน
ก่อนกําหนดโดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 14 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามจํานวนเดือนเต็ม
กรณี ถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้ ถ้าผูฝ้ ากไม่ถอนเงินฝากประจํา
เมื่อครบกําหนดพร้อมดอกเบี้ย จนพ้นกําหนดไปอีกเจ็ดวัน ก็เป็ นอันถือว่าผูฝ้ ากตกลงฝากเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยฝากต่อไปอีกเท่าระยะ
เวลาเดิม
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-3หมวด 4
การถอนเงินฝาก และการปิ ดบัญชี
ข้อ 13. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์
ในการถอนเงินฝาก ผูม้ ีอาํ นาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตวั อย่างลายมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์ ควรมารับเงินที่สาํ นักงาน
สหกรณ์ดว้ ยตนเอง และต้องยืน่ ใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ให้ตวั อย่างไว้น้ นั พร้อมกับสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ถ้าผูม้ ีอาํ นาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผใู้ ดถอนเงินแทน ก็ตอ้ งทําใบถอนเงินฝาก และต้องมอบอํานาจให้รับเงินแทน
ไว้ดา้ นหลังของใบถอนเงินฝากนั้น โดยลงลายมือชื่อตามที่ได้ให้ตวั อย่างไว้พร้อมหลักฐานของผูม้ อบแล้วมอบให้ผรู ้ ับมอบอํานาจ
ยืน่ ใบถอนเงินฝากนั้น พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ ในการนี้สหกรณ์จะเรี ยกหลักฐานของผูร้ ับ
มอบอํานาจด้วย
เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงินคงเหลือในสมุดคู่ฝาก
แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู้ าก
อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผูม้ ีอาํ นาจถอนเงินต้อง
ลงลายมือชื่อตามที่ให้ตวั อย่างไว้กาํ กับด้วย
ข้อ 14. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์น้ นั จะถอนเมื่อใด จํานวนเท่าใดก็ได้
ส่ วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจํานั้น ผูฝ้ ากย่อมไม่มีสิทธิ ถอนเงินก่อนครบกําหนด แต่เมื่อผูฝ้ ากยืน่
คําขอเป็ นหนังสื อโดยชี้แจงความจําเป็ น สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบกําหนดก็ได้ แต่ในการคิดดอกเบี้ยต้องเป็ นไปตาม
เงื่อนไข
ข้อ 15. ผูฝ้ ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิ ดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้ ให้ผมู ้ ีอาํ นาจถอนเงินระบุในใบถอน
เงินฝากด้วยว่า “เพื่อปิ ดบัญชี”
ข้อ 16. ในกรณี ที่ผฝู ้ ากเสี ยชีวิต สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ของผูฝ้ าก
ให้แก่ผรู ้ ับโอนประโยชน์ ในกรณี ที่สมาชิกไม่ได้ทาํ หนังสื อตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ สหกรณ์จะจ่ายเงินทั้งหมดให้แก่ผรู้ ับมรดก หรื อ
ผูจ้ ดั การมรดก หรื อทายาทของผูฝ้ าก เมื่อได้นาํ หลักฐานมาแสดงสิ ทธิ์ของตนแก่สหกรณ์
ข้อ 17. ในกรณี ที่คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผูฝ้ ากฝ่ าฝื นระเบียบนี้ หรื อก่อให้เกิดความยุง่ ยากแก่
สหกรณ์ หรื อเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรที่จะปิ ดบัญชีเงินฝากของผูฝ้ าก สหกรณ์จะไม่รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากอีก และให้
ผูฝ้ ากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิ ดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งนี้ สหกรณ์จะแจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูฝ้ าก
ข้อ 18. การถอนเงินฝากเพื่อปิ ดบัญชีตามข้อ 15 และข้อ 16 สหกรณ์จะคํานวณดอกเบี้ยให้ตามข้อ 12 ถึงสิ้ นเดือนแล้ว
เว้นแต่การปิ ดบัญชีเงินฝากในกรณี ผฝู้ ากฝ่ าฝื นระเบียบตามข้อ 17 สหกรณ์จะคํานวณดอกเบี้ยให้ถึงสิ้ นเดือนก่อนถึงวันที่แจ้ง และ
สหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี้ยอีกไม่วา่ ผูฝ้ ากจะถอนเงินเมื่อใด เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผูฝ้ ากแล้ว จะยกเลิกสมุดคู่ฝากสําหรับบัญชีน้ นั
ข้อ 19. ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2560

(นายนิยม ศิริ)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด

