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ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่ าน จํากัด
ว่ าด้ วยการรับเงินฝากประจํา 24 เดือน
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
ว่าด้วยการรับเงินฝากประจํา 24 เดือน โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด ว่าด้วยการรับเงินฝากประจํา 24 เดือน
พ.ศ. 2560”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด ว่าด้วยการรับเงินฝากประจําที่ได้รับยกเว้นภาษี
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเสี ยทั้งหมด บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรื อข้อตกลงอื่นใดซึ่ งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
สหกรณ์
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการ
สมาชิก
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด รวมถึงสมาชิกสมทบของสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด
ข้อ 5. สหกรณ์จะรับเงินฝากประจําที่ 24 เดือน ได้รับยกเว้นภาษี จากสมาชิกได้ตามที่สหกรณ์เห็นสมควร
ข้อ 6. ผูป้ ระสงค์จะเปิ ดบัญชีเงินฝากประจํา 24 เดือน ที่ได้รับยกเว้นภาษี ต้องยืน่ หนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝากประจํา 24 เดือน
ที่ได้รับยกเว้นภาษีตามแบบของสหกรณ์ พร้อมแสดงบัตรประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร โดยชื่อผูฝ้ ากกับชื่อผูม้ ีอาํ นาจถอน หรื อ ผูม้ ีสิทธิได้รับ
ดอกเบี้ยเงินฝากต้องเป็ นบุคคลเดียวกัน
ข้ อ 7. ผู้ขอเปิ ดบัญชีรายหนึ่งสามารถเปิ ดได้ ไม่ เกิน 1 บัญชี และเปิ ดครั้งแรก ต้ องไม่ ตาํ่ กว่ า 1,000 บาท สู งสุ ดไม่ เกิน
25,000 บาท โดยต้ องฝากติดต่ อกันทุกเดือนๆ ละเท่ ากัน และเท่ ากับทีเ่ ปิ ดบัญชีครั้งแรกเป็ นระยะเวลาไม่ น้อยกว่ า 24 เดือน และรวม
ทั้งหมดและต้ องไม่ เกิน 600,000 บาท จึงจะได้ รับการยกเว้ นภาษีเงินได้ สําหรับดอกเบีย้ เงินฝากประจํา 24 เดือน ทีไ่ ด้ รับยกเว้ นภาษี
ข้อ 8. สหกรณ์ออกสมุดคู่บญั ชีเงินฝากประจําที่ได้รับยกเว้นภาษี ให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ โดยผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาไว้ ให้สหกรณ์
บันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงินคงเหลือของตน บรรดาที่จะมีข้ ึนทุกราย
การลงบันทึกรายการต่างๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระทําได้แต่โดยทางฝ่ ายสหกรณ์ซ่ ึ งประธานกรรมการ หรื อรองประธาน
กรรมการ หรื อผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายคนหนึ่งคนใดเป็ นผูล้ งลายมือชื่อย่อกํากับไว้เป็ นสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุด
คู่ฝากโดยไม่เป็ นไปตามที่กล่าวนี้ยอ่ มไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ อนึ่ง ถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อน ต้องแจ้ง
ต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไขให้จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้
สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้วหรื อชํารุ ดจนใช้การไม่ได้ ให้นาํ มายืน่ ต่อสหกรณ์เพื่อจะได้ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนั้น และโอนยอด
เงินคงเหลือเข้าสมุดฝากใหม่ ซึ่ งออกให้ผฝู้ ากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่ฝากเล่มที่ยกเลิกนั้น ผูฝ้ ากจะรับไปก็ได้
ผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผูฝ้ ากต้องแจ้งเป็ นหนังสื อต่อสหกรณ์โดยมิชกั ช้า
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-2และแจ้งความ ณ สถานีตาํ รวจในท้องที่และนําใบแจ้งความมาติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์เพื่อดําเนิ นการ และสหกรณ์จะนํายอดเงินคงเหลือ
เข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซ่ ึ งออกให้ผฝู้ ากยึดถือไว้ต่อไป ส่ วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก
ในกรณีทสี่ หกรณ์ ออมสมุดคู่ฝากให้ แก่ผู้ฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ ให้ ต่อจากเล่ มก่ อนทีบ่ ันทึกรายการเต็มแล้วก็ดี
สหกรณ์ จะไม่ คดิ ค่ าธรรมเนียม แต่ กรณีทสี่ มุดคู่ฝากของผู้ฝากคนใดสู ญหายหรือชํารุ ดใช้ การไม่ ได้ สหกรณ์ จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ ให้
โดยคิดค่ าธรรมเนียม 100 บาท
ข้ อ 9. ในการส่ งเงินฝากเข้ าบัญชีต้องฝากภายในวันที่ 5 ของเดือน และจะขาดการฝากหรือฝากไม่ ครบตามวงเงินที่กาํ หนด
หรือฝากล่าช้ ากว่ าระยะเวลาทีก่ าํ หนดทุกกรณีรวมกันต้ องไม่ เกิน 2 เดือน การส่ งเงินเข้ าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ให้ ทาํ ใบส่ งเงินตามแบบพิมพ์
ทีส่ หกรณ์ กาํ หนดยืน่ พร้ อมด้ วยสมุดคู่ฝาก และจํานวนเงินฝากต่ อเจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์ ณ สํ านักงานสหกรณ์ ทั้งนี้ ผู้ฝากหรือผู้อนื่ จะเป็ น
ผู้ส่งเงินก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็ นการถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืน
สมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก
ในกรณี ที่ผฝู้ ากอยูต่ ่างจังหวัด หรื อ ไม่สามารถฝากด้วยตนเอง สามารถนําเงินโอนเข้าบัญชีของสหกรณ์ที่มีอยูใ่ นธนาคาร
พาณิ ชย์ต่างๆ ได้ โดยสหกรณ์จะถือว่าสมาชิกผูน้ ้ นั ได้นาํ เงินเข้าฝากสหกรณ์ ตั้งแต่วนั ที่สหกรณ์ได้รับโอน หรื อสมาชิกจะยินยอมให้
สหกรณ์ หักเงินเดือน ณ ที่จ่าย ส่ งฝากแบบหุน้ รายเดือนก็ได้
ข้ อ 10. สหกรณ์ จะคิดดอกเบีย้ เงินฝากในอัตราไม่ เกินร้ อยละ 4.50 ต่ อปี ตามประกาศของสหกรณ์ โดยจะคิดดอกเบีย้ ให้ ทุก
บัญชีเงินฝากที่ครบ 24 เดือน และทบเป็ นต้ นเงินให้ สํ าหรับบัญชีเงินฝากทีไ่ ม่ ครบ 24 เดือนจะไม่ ทบต้ นให้
ข้ อ 11. ในกรณีมเี หตุไม่ สามารถปฏิบัตไิ ด้ ตามเงื่อนไข หรือฝากต่ อไปไม่ ได้ อันเป็ นเหตุให้ ไม่ ได้ รับสิ ทธิ์ยกเว้ นภาษี สหกรณ์
จะคิดดอกเบีย้ ให้ ในอัตรา เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ และเสี ยภาษีหัก ณ ที่จ่าย สหกรณ์ จะปิ ดบัญชีเมือ่ เจ้ าของบัญชีมาติดต่ อกับสหกรณ์
ข้อ 12. ในช่วงระยะเวลาไม่ครบตามจํานวนเดือนที่แจ้งความจํานงไว้ในหนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากตามข้อ 6
จะถอนเงินฝากดังกล่าวไม่ได้ เว้นแต่เป็ นการถอนเพื่อปิ ดบัญชี และจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับดอกเบี้ยเงินฝากนั้น
ข้อ 13. ในกรณี ที่ฝากเงินครบตามจํานวนเดือนที่แจ้งความจํานงไว้ในหนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากตามข้อ 6 แล้ว
เจ้าของบัญชีจะต้องติดต่อขอปิ ดบัญชีกบั สหกรณ์ ถ้าไม่ปิดบัญชี สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจนกว่า
สมาชิกจะมาปิ ดบัญชี
ข้อ 14. ในกรณี ที่ผฝู้ ากเงินเสี ยชีวติ ในระหว่างไม่ครบสัญญา สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราตาม
ข้อ 11 ให้แก่ผรู้ ับผลประโยชน์ ในกรณี ที่สมาชิกไม่ได้ทาํ หนังสื อตั้งผูร้ ับผลประโยชน์ไว้ สหกรณ์จะจ่ายเงินทั้งหมดให้แก่ผรู้ ับมรดก
หรื อผูจ้ ดั การมรดก หรื อทายาท ของผูฝ้ ากเมื่อได้นาํ หลักฐานมาแสดงสิ ทธิ์ของตนแก่สหกรณ์
ข้อ 15. ในกรณี ที่คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์พิจารณาเห็นว่า ผูฝ้ ากรายใด ฝ่ าฝื นระเบียบนี้ หรื อก่อความยุง่ ยาก
ให้แก่สหกรณ์ หรื อเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรที่จะปิ ดบัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากรายใด สหกรณ์อาจไม่รับฝากเงินฝากประจํา 24 เดือนที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีรายนั้นอีก หรื อจะปิ ดบัญชีเงินฝากของผูน้ ้ นั ทั้งนี้สหกรณ์จะแจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูฝ้ าก และจะคิดดอกเบี้ยให้ตามข้อ 11
ข้อ 16. ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2560

(นายนิ ยม ศิริ)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด

