ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จากัด
ว่าด้วย วิธีการเกี่ยวกับเงินฝากประจา พ.ศ. 2561
*******************************
อาศั ย อ านาจตามความในข้ อ บั ง คับ สหกรณ์ ข้ อ 75(8) และ ข้ อ 103(1) ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการ
ดาเนิ นการ ชุด ที่ 33 ครั้ง ที่ 8 วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ได้กาหนดระเบี ยบว่ าด้วยวิธีก ารเกี่ ยวกับ เงินฝากประจ า
โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1
ข้อกาหนดทั่วไป
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรีย กว่า “ระเบี ยบสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุ รี จากัด ว่ าด้วยวิธีก ารเกี่ยวกั บ
เงินฝากประจา พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ ความเห็นชอบเป็น ต้นไป
ข้อ 3 ให้ย กเลิ กระเบี ยบสหกรณ์ออมทรั พย์สาธารณสุข เพชรบุรี จ ากัด ว่าด้ วย วิ ธีการเกี่ยวกับเงิ นฝาก
ประจา พ.ศ. 2560 และ บรรดา ข้ อบังคั บระเบี ยบ มติคณะกรรมการ และค าสั่งอื่น ใดในส่วนที่ ขัดหรื อแย้ง กับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จากัด
“สมาชิกสมทบ” หมายถึง สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จากัด
“คณะกรรมการดาเนิ น การ” หมายถึ ง คณะกรรมการด าเนิ น การสหกรณ์ ออมทรั พย์ ส าธารณสุ ข
เพชรบุรี จากัด
“ประธาน กรรมการ” หมายถึ ง ประธาน กรรมการด าเนิ น การ สหกรณ์ อ อมทรั พย์ ส าธารณสุ ข
เพชรบุรี จากัด
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จากัด
หมวดที่ 2
การเปิดบัญชี และการฝากเงิน
ข้อ 5 การขอเปิดบั ญชีเงิ นฝากประจากับสหกรณ์จ ะทาได้ ณ ส านักงานของสหกรณ์ โดยยื่นหนั งสือ ขอ
เปิดบัญชี ตามแบบพิมพ์ที่ สหกรณ์ กาหนดและปฏิ บัติตามที่ เจ้าหน้ าที่ของสหกรณ์ชี้ แจง เงิ นฝากประจารายหนึ่ง ๆ จะต้อ ง
เปิดบัญ ชีไม่น้อ ยกว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้ว น) โดยกาหนดประเภท เงินฝากประจา ประเภท 6 เดือน 12 เดื อน 24
เดือน เมื่อครบตามช่วงเวลาที่กาหนดสมาชิกหรือ สมาชิกสมทบสามารถ ถอน หรือปิ ดบัญชี หรือ ฝากต่อได้และได้รับอัตรา
ดอกเบี้ยตามประเภทที่กาหนดไว้ต่อไป
ข้อ 6 การขอเปิดบัญชี ฝากประจา สมาชิกหรือสมาชิกสมทบต้องมอบตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอานาจ
ถอนเงินในบัญชีเงินฝากประจาที่เปิดขึ้นนั้นให้สหกรณ์ด้วย โดยใช้บัตรที่สหกรณ์กาหนดรวม 2 ฉบับ
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-2การเปลี่ย นแปลงเกี่ ยวกั บตั ว อย่ า งลายมื อ ชื่อ ที่ ให้ ไ ว้ ตลอดจนข้ อก าหนดจะท าได้ โดยผู้ฝ ากแจ้ งเป็ น
หนังสื อแก่ส หกรณ์ โดยยื่ น ณ สานัก งานของสหกรณ์ พร้อมทั้งมอบตัวอย่างลายมือชื่ อใหม่ ให้สหกรณ์ด้ วย เมื่ อสหกรณ์ไ ด้
ตอบรับแล้ว การเปลี่ยนแปลงนั้นจึงใช้ได้
ข้อ 7 ลายมือ ชื่อในกรณี ที่เกี่ ยวกั บเงินฝากประจา ให้ ใช้อั กษรไทยและเขียนด้ว ยหมึกด้ วยลายมือ ของ
ตนเอง
ข้อ 8 สหกรณ์ ต้องเก็บ รักษาทะเบี ยนคุ มเงิ นฝากประจ าของผู้ ฝากไว้ และออกสมุ ดคู่บั ญชี เงิน ฝากให้ ผู้
ฝากยึดถือไว้ด้วย
สมุ ดคู่ บั ญ ชีเ งิน ฝากนั้ นให้น ามายื่ น ณ ส านั ก งานของสหกรณ์ เพื่ อ ให้ เจ้ าหน้ าที่ ล งรายการเงิ นฝาก
ประจา ดอกเบี้ย เงินถอนและเงินคงเหลือ ของผู้ฝากบรรดาที่มีขึ้นทุกราย
การบันทึ กรายการต่างๆ ในสมุดคู่บั ญชีเงิน ฝากประจานั้น เจ้ าหน้าที่ ของสหกรณ์ต้องลงลายมือ ชื่อกากั บ
ไว้ถ้าผู้ ฝากตรวจพบว่ ารายการใดในสมุดคู่ บัญชี เงินฝากคลาดเคลื่อนต้องแจ้งต่ อเจ้า หน้าที่ ของสหกรณ์เพื่ อตรวจสอบและ
แก้ไขให้จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้
สมุ ด บั ญ ชีเ งิน ฝากประจ าเล่ มที่ ใ ช้เ ต็ มแล้ วหรื อ ชารุ ด จนใช้ การไม่ ได้ ให้ น ามายื่น ณ ส านั ก งานของ
สหกรณ์ สหกรณ์จะยกเลิกสมุดคู่บัญ ชีเงินฝากเล่มนั้น และโอนยอดเงิน คงเหลือ ขึ้นสมุ ดคู่บัญ ชีเงินฝากเล่มใหม่ ซึ่งออกให้ ผู้
ฝากยึดถือไว้ต่อไป
ผู้ฝากต้อ งเก็บ รักษาสมุ ดคู่บั ญชี เงินฝากประจ าของตนไว้ให้ ปลอดภั ย ถ้ าสมุ ดคู่บั ญชีเ งินฝากหาย ผู้ฝาก
ต้องนาหลั กฐานการแจ้ง ความการสูญ หายแจ้ง แก่ สหกรณ์โ ดยมิชั กช้ าโดยยื่ น ณ สานัก งานของสหกรณ์ สหกรณ์ จ ะน า
ยอดเงินคงเหลือขึ้นสมุดคู่บัญชีเงินฝากเล่มใหม่ ให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป ส่วนสมุดคู่บัญชีเงินฝากเล่มที่หายนั้นให้ยกเลิก
ข้อ 9 เมื่อสหกรณ์ ตกลงเปิ ดบัญ ชีเ งินฝากประจาให้ผู้ฝ ากรายใดตามที่ ขอ เป็ นอั นถือ ว่าผู้ ฝากรายนั้ น
ยอมรับผูกพันและปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์ ว่าด้วยเงิน ฝากประจาทุกประการ
ข้อ 10 เมื่อผู้ ฝากเงินฝากประจาย้ายที่ อยู่ให้แจ้งเป็น หนังสือแก่ส หกรณ์โดยเร็ วโดยยื่น ณ ส านักงานของ
สหกรณ์
ข้อ 11 ถ้ าส่งเช็คเข้ าบัญ ชีเงิ นฝากประจาต้ องขีด คร่อ มเช็ค ก่อน สหกรณ์ สงวนไว้ซึ่ งสิทธิ์ ที่จะไม่จ่ ายเงิ น
ถอนจากรายการเช่นนั้นจนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว
ข้อ 12 ในการส่งเงินฝากประจาเข้าบัญ ชีทุกครั้ง ให้ ทาใบส่งเงิน ฝากตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์กาหนด ยื่ น
พร้อมด้วยสมุดคู่ บัญชี เงินฝากและจานวนเงิ นฝากต่อเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ ณ สานักงานของสหกรณ์ การเขี ยนใบส่งเงิ น
ฝากประจาให้ปฏิบัติตามคาชี้แจงในสมุดคู่บัญชีเงินฝาก
เมื่อสหกรณ์ได้ต รวจสอบความถูกต้องแล้วจะลงรายการเงิน ฝากประจาพร้ อมทั้งเงิ นคงเหลือ และลายมื อ
ชื่อกากับในสมุดคู่บัญชีเงินฝากแล้วคืนสมุดคู่บั ญชีเงินฝากให้ผู้ฝาก
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-3ข้อ 13 ถ้า ส่งเงิ นฝากประจ าเข้ าบั ญชีโ ดยมิ ได้น าสมุดคู่ บัญ ชีเงิ นฝากมาด้ว ย ให้ผู้ฝ ากหรือ ผู้ส่ งเงิน ฝาก
ติดต่อ กับ สหกรณ์ท าใบส่งเงิ นฝากสองฉบั บข้อ ความอย่า งเดี ยวกัน ยื่น ต่อเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ พร้อ มด้ว ยจานวนเงินฝากให้
เจ้า หน้ าที่ ของสหกรณ์รั บจ านวนเงินฝากดัง กล่า ว เข้า บัญ ชีข องผู้ ฝากโดยลงลายมื อชื่ อรั บเงิ นในคู่ ฉบั บใบส่ง เงิน ฝากนั้ น
เพื่อให้ผู้ ฝากยึด ถือเป็น หลักฐานพลางก่อนเป็นหน้ าที่ของผู้ฝากที่ จะยื่นสมุดคู่ฝ ากเพื่อ เจ้าหน้ าที่ของสหกรณ์ ลงรายการเงิ น
ฝากนั้นให้เสร็จโดยเร็ว
หมวดที่ 3
การกาหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย
วิธีการคิดดอกเบี้ย และการจ่า ยดอกเบี้ย
ข้อ 14 สหกรณ์ จะจ่า ยดอกเบี้ยสาหรับเงิน ฝากประจาเมื่อได้ฝ ากครบกาหนดแล้ว ในอัตราตามประกาศ
ของสหกรณ์ใ ห้ทราบเป็นคราวๆ ไปโดยโอนดอกเบี้ ยเงิน ฝากประจาที่ทาการหักภาษี แล้ว ฝากเข้า บัญ ชีเงิน ฝากประจาที่
สมาชิกเปิดไว้กับ สหกรณ์ กรณีจ าเป็นคณะกรรมการดาเนิ นการอาจพิจารณาเปลี่ ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจาได้
ตามความเหมาะสม และประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ
ข้อ 15 สาหรับเงินฝากประจาที่ สมาชิก ไม่ส ามารถปฏิ บัติต ามเงื่อนไขเวลาดังกล่า วได้ ให้ค านวณอั ตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้กับสมาชิก
หมวดที่ 4
การถอนเงินและการปิดบั ญชี
ข้อ 16 ในการถอนเงิ นฝาก ผู้มีอานาจถอนเงินตามที่ ได้ใ ห้ตัว อย่า งลายมือ ชื่อไว้ ต้องทาใบถอนเงิน ฝาก
ตามแบบพิมพ์ที่ส หกรณ์ก าหนดและควรมารับเงิน ด้วยตนเอง โดยยื่นใบถอนเงินฝากพร้อมด้วยสมุ ดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ ณ สานักงานสหกรณ์
ผู้มีอ านาจถอนเงิน ฝากจะมอบให้ผู้ ใดรับ เงิน แทนก็ ต้อ งท าหนัง สือ มอบอ านาจตามแบบที่ กาหนดไว้ใ น
ด้านหลั งใบถอนเงิน ฝากนั้ นด้วย ผู้รับมอบอานาจต้ องมารั บเงิน ด้วยตนเอง โดยยื่น ใบถอนเงินฝากพร้อ มด้วยสมุดคู่ ฝากต่ อ
เจ้าหน้า ที่ของสหกรณ์ ณ สานักงานของสหกรณ์ สหกรณ์ ในการนี้ เจ้า หน้ าที่ข องสหกรณ์จ ะเรี ยกหลักฐานพิสูจ น์ตัว ผู้รั บ
มอบอานาจก็ได้
เมื่ อ สหกรณ์ ได้ ต รวจสอบความถู กต้ อ งแล้ ว จะจ่ ายเงิน ถอนให้ แ ละลงรายการเงิน ถอนพร้อ มทั้ งเงิ น
คงเหลือกับลงลายมือชื่อกากับในสมุดคู่ฝาก แล้วคืนสมุดคู่บัญชีเงินฝากให้ผู้ฝาก
ข้อ 17 การถอนเงิ น ฝากประจ าคงเหลื อ ทั้ งหมดเพื่ อ ปิ ด บั ญ ชี ให้ ผู้ มีอานาจถอนเงิ นจดแจ้ ง ไว้ ท้ า ย
รายการจานวนเงินในใบถอนเงิ นฝากว่าด้ วย “เพื่อปิ ดบัญ ชี” เมื่ อสหกรณ์ ได้จ่า ยเงิน คืนแล้วจะยกเลิ กสมุ ดคู่บั ญชีเงิ นฝาก
สาหรับบัญชีนั้น
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-4ข้อ 18 ในกรณี ที่ผู้ฝ ากเงิน ฝากประจาเสีย ชีวิ ต สหกรณ์จ ะจ่ ายคื นเงินคงเหลือ ทั้งหมดในบั ญชี เงิน ฝาก
ของผู้ฝ ากให้แ ก่ผู้รั บโอนประโยชน์ ในกรณี ที่ส มาชิก ไม่ไ ด้ท าหนั งสื อตั้ งผู้รั บโอนประโยชน์ไ ว้ สหกรณ์ จะจ่ ายเงิน ทั้ง หมด
ให้แก่ผู้รับ มรดก หรือ ผู้จัดการมรดกของผู้ ฝากเมื่อได้นาหลัก ฐานมาแสดงสิทธิ์ของตน ณ สานักงานสหกรณ์ เป็น ที่พอใจแก่
สหกรณ์และนาสมุดคู่บัญชีเงินฝากมายื่นพร้อมกันด้วย
เมื่อสหกรณ์จ่า ยคืน เงินคงเหลื อ จะคานวณดอกเบี้ยให้ ถึงสิ้ นเดือ นที่แ ล้วส่ วนสมุดคู่ บัญชี เงินฝากส าหรั บ
บัญชีนั้นให้ยกเลิก
ข้อ 19 สมุดคู่บัญชีเงินฝากเงินฝากประจา เล่มที่ยกเลิกนั้นผู้ฝากหรือผู้ปิดบัญชีเงินฝากจะรับไปก็ไ ด้
ข้อ 20 ถ้ายังไม่ถอนเงิ นฝากประจาพ้นเจ็ดวันหลั งจากครบกาหนดแล้ว เป็น อันถือว่าผู้ฝากตกลงฝากต้ น
เงินรายนั้น และดอกเบี้ย ที่ได้รั บ เป็ นเงิ นฝากประจาต่ อไปอีกเป็ นคราว ๆตามระยะเวลาฝากที่กาหนดไว้เดิ ม นั บแต่ วั นถั ด
วันสุ ดท้ ายจากระยะเวลาที่ ครบก าหนดแล้ว ทั้งนี้ สหกรณ์จ ะมีห นัง สือยื นยั นไปยัง ผู้ฝากด้ วย และเป็น หน้ าที่ จะน าสมุด คู่
บัญชีเงินฝากมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ เพื่อบันทึกรายการเงินฝากรายใหม่
ข้อ 21 ในกรณี ที่ค ณะกรรมการด าเนิ น การของสหกรณ์ เห็ น ว่ า ผู้ ฝ ากเงิน ฝากประจ ารายใดฝ่ า ฝื น
ระเบี ยบสหกรณ์ ว่าด้ วยวิธี การเกี่ยวกับเงิ นฝากประจาหรือก่ อความยุ่ง ยากให้แก่ สหกรณ์ หรือเห็ นว่า มีเหตุ อันสมควรที่จ ะ
ปิดบัญ ชีเงินฝากของผู้ฝาก สหกรณ์จะมีหนัง สือแจ้ง ไปยัง ผู้ฝากรายนั้น ว่าสหกรณ์จ ะไม่รับ เงินฝากของผู้ฝากต่ อไปอี ก และ
ให้ผู้ฝากถอนเงินคงเหลือหรือทั้งหมดเพื่ อปิดบัญ ชีเงินฝากของตน
เมื่อสหกรณ์ได้มีหนั งสือแจ้งให้ถอนเงิน ไปยังผู้ฝาก สหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ ยให้ถึงวั นที่ครบก าหนดตาม
ประเภท และน าดอกเบี้ยเข้าบั ญชี ของผู้ฝ ากไว้ เพื่อ ให้ถ อนจานวนรวมทั้งหมด สหกรณ์จ ะไม่ ให้ด อกเบี้ย ต่อ ไปอี กไม่ ว่า ผู้
ฝากจะมาปิดบัญชีเมื่อใด
ข้อ 22 ในกรณี ที่มีปัญ หาเกี่ย วกับการปฏิ บัติตามระเบีย บนี้ ให้ คณะกรรมการดาเนิ นการเป็นผู้มีอานาจ
วินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ 23 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(นางทิพาพรรณ หอศิวาลัย)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จากัด

