ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
วาดวยการรับเงินฝากออมทรัพย พ.ศ.2562
…………………………………………
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณ ขอ 66(8) และขอ 91(1) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ ชุดที่ 37 ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ไดกําหนดระเบียบว3าดวยการรับเงินฝากออมทรัพย
โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ดังต3อไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกว3า “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด ว3าดวยการ
รับเงินฝากออมทรัพย พ.ศ.2562”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแต3วันที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบเป<นตนไป
ขอ 3 บรรดาประกาศ มติ คําสั่ง ระเบียบอื่นใดในส3วนที่ไดกําหนดไวแลวซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ใหยกเลิกและใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 สหกรณรับเงินฝากออมทรัพยจากสมาชิกตามที่สหกรณเห็นสมควร
ขอ 5 สหกรณรับเงินฝากจากสมาชิกได 1 ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย
ขอ 6 ผูประสงคจะเปCดบัญชีเงินฝาก ตามขอ 5 ใหมาติดต3อกับเจาหนาที่สหกรณ ณ สํานักงาน
สหกรณดวยตนเอง และตองยื่นหนังสือขอเปCดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ โดยมีรายการครบถวน ตามที่ระบุไว
ในแบบหนังสือขอเปCดบัญชีนั้น
ขอ 7 พรอมกับหนังสือขอเปCดบัญชีเงินฝาก ผูฝากตองใหตัวอย3างลายมือชื่อตนซึ่งเป<นผูมีอํานาจ
ถอนเงิน ตลอดจนใหคําสั่งเกี่ยวกับเงินฝากที่เปCดบัญชีไวต3อสหกรณ
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ ตัวอย3างลายมื อชื่อที่ ใหไว จะมีผลต3อเมื่อผูฝากไดแจงเป< นหนั งสื อ ต3 อ
สหกรณและสหกรณไดพิจารณาเห็นเป<นการถูกตองและตอบรับแลว
ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากใหใชอักษรไทยและเขียนดวยหมึกทั้งตองเขียนดวยลายมือตนเอง
สหกรณจะไม3รับรูการใชตราประทับแทนลายมือชื่อ
ขอ 8 ผูฝากคนหนึ่งสามารถเปCดบัญชีเงินฝากไดดังนี้
(1) เงินฝากออมทรัพย ผูฝากรายหนึ่งอาจเปCดบัญชีเงินฝากออมทรัพยในสหกรณนี้ไดโดย
จํานวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดตองไม3นอยกว3า 100 บาทและผูฝากจะส3งเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใดโดย
จํานวนเท3าใดก็ได
ขอ 9 ในการเปCดบัญชีเงินฝากตามขอ 8 สหกรณจะออกสมุดคู3ฝากใหผูฝากยึดถือไว
สมุดคู3ฝากนั้นผูฝากตองรักษาไว เพื่อใหสหกรณลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และ
เงินคงเหลือของตนบรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย
การลงบันทึกรายการต3างๆ ในสมุดคู3ฝากนั้น จะกระทําไดแต3โดยทางฝHายสหกรณ ซึ่งประธาน
กรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายคนหนึ่งคนใดเป<นผูลง
ลายมือชื่อย3อกํากับไวเป<นสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู3ฝากโดยไม3เป<นไปตามที่กล3าวนี้ย3อมไม3มีผลผู กพัน
สหกรณ อนึ่ง ถาผูฝากตรวจพบว3ารายการใดในสมุดคู3ฝากคลาดเคลื่อน ตองแจงต3อสหกรณเพื่อแกไขให จะแกไข
โดยประการอื่นไม3ได
สมุดคู3ฝากเล3มที่ใชเต็มแลวหรือชํารุดจนใชการไม3ได นํามายื่นต3อสหกรณเพื่อจะไดยกเลิกสมุดคู3ฝาก
เล3มนั้นและโอนยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคู3ฝากใหม3ซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวต3อไป สมุดคู3ฝากเล3มที่ยกเลิกนั้นผูฝากจะรับ
ไปก็ได

-2ผูฝากตองเก็บรักษาสมุดคู3ฝากของตนไวในที่ปลอดภัย ถาสมุดคู3ฝากหายผูฝากตองแจงเป<นหนังสือ
ต3อสหกรณโดยมิชักชา สหกรณจะนํายอดเงินคงเหลือเขาสมุดคู3ฝากเล3มใหม3ซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวต3อไป ส3วนสมุดคู3
ฝากเล3มที่หายใหยกเลิก
ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคู3ฝากใหแก3ผูฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเล3มใหม3ใหต3อจากเล3มก3อนซึ่งลง
รายการเต็มแลวก็ดี หรือชํารุดใชการไม3ไดก็ดี สหกรณจะไม3คิดค3าธรรมเนียม แต3กรณีที่สมุดคู3ฝากของผูฝากคนใด
สูญหาย สหกรณจะออกสมุดคู3ฝากใหม3ใหโดยคิดค3าธรรมเนียมเล3มละ 50 บาท พรอมใบแจงความ
ขอ 10 ในการส3งเงินเขาบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ใหทําใบส3งเงินตามแบบพิมพที่สหกรณกําหนดยื่น
พรอมดวยสมุดคู3ฝากและจํานวนเงินฝากต3อเจาหนาที่สหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ ทั้งนี้ ผูฝากหรือผูอื่นจะเป<นผู
ส3งเงินก็ได
เมื่อสหกรณไดลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที่ ไดรับนั้น ในสมุดคู3ฝาก และตรวจสอบเป<นการ
ถูกตองแลว สหกรณจะคืนสมุดคู3ฝากใหผูฝาก
สมาชิกอาจฝากเงินเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของตน โดยสั่งจ3ายเป<นเช็คหรือโอนเงินผ3านธนาคารที่
สหกรณใชบริการได แต3ตองแสดงหลักฐานใหสหกรณทราบในวันนั้น และใหถือว3าหลักฐานที่ ส3งผ3านทางโทรสาร
อิเล็กทรอนิกส และหรือส3งผ3านทางแอพพลิเคชั่นไลน ดังกล3าวเป<นใบส3งเงินฝากออมทรัพยตามแบบที่สหกรณกําหนด
ขอ 11 ถาส3งเช็คเขาบัญชีเงินฝาก ตองขีดคร3อมเช็คก3อน สหกรณสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะไม3จ3ายเงิน
ถอนจากรายการเช3นนั้นจนกว3าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแลว
ขอ 12 สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามขอ 5 ในอัตราไม3เกินรอยละ 4.50 ต3อปKโดย
จะไดประกาศใหทราบเป<นคราวๆ ไป
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยใหคํานวณเป<นรายวันตามยอดเงินคงเหลือและสหกรณจะนําดอกเบี้ยทบ
เป<นตนเงินเขาบัญชีเงินฝากในวันที่ 31 มีนาคม และวันที่ 30 กันยายนของทุกปK ใหผูฝากรีบยื่นสมุดคู3ฝาก ณ
สํานักงานสหกรณเพื่อสหกรณบันทึกรายการดอกเบี้ยให
ขอ 13 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ตองใชใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ
ในการถอนเงินฝาก ผูมีอํานาจถอนเงินตามที่ไดใหตัวอย3างลายมือชื่อไวต3อสหกรณ ควรมารับเงินที่
สํานักงานสหกรณดวยตนเอง และตองยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอย3างไวนั้น พรอมกับสมุดคู3ฝาก
ต3อเจาหนาที่สหกรณ
สมาชิกอาจถอนเงินฝากโดยวิธี ถอนเงินฝากดวยตนเอง หรือส3งใบถอนเงินใหสหกรณทางโทรสาร
อิเล็กทรอนิกส และหรือส3งทางแอพพลิเคชั่นไลน มอบอํานาจใหสหกรณโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของสมาชิก โอนเงิน
ผ3านธนาคารที่สมาชิกใชบริการได แต3ตองแสดงหลักฐานใหสหกรณทราบในวันนั้น และใหถือว3าหลักฐานที่ ส3งผ3านทาง
โทรสารอิเล็กทรอนิกส และหรือส3งผ3านทางแอพพลิเคชั่นไลน ดังกล3าวเป<นใบถอนเงินฝากออมทรัพยตามแบบที่
สหกรณกําหนด
ถาผูมีอํานาจถอนเงินฝากจะมอบใหผูใดถอนเงินแทน ก็ตองทําใบถอนเงินฝาก และตองมอบอํานาจใหรับเงิน
แทนเป<นหนังสือไวในใบถอนเงินฝากดวย ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ไดใหตัวอย3างไวแลวมอบใหผูรับมอบอํานาจ
ยื่นใบถอนเงินฝากนั้น พรอมดวยสมุดคู3ฝากต3อเจาหนาที่ของสหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ ในการนี้สหกรณจะ
เรียกหลักฐานพิสูจนตัวผูรับมอบอํานาจ
เมื่อสหกรณไดตรวจถูกตองแลวจะจ3ายเงินถอนให และลงรายการเงินถอนพรอมทั้งเงินคงเหลือใน
สมุดคู3ฝาก แลวคืนสมุดคู3ฝากใหผูฝาก
อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเขียนดวยหมึก ถามีการแกไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผูมีอํานาจถอน
เงินตองลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอย3างไวกํากับดวย
ขอ 14 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยนั้น จะถอนเมื่อใด จํานวนเท3าใดก็ได

-3ขอ 15 ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปCดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได ใหผูมีอํานาจ
ถอนเงินจดแจงไวทายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากดวยว3า “เพื่อปCดบัญชี”
ขอ 16 ในกรณีที่ผูฝากตาย สหกรณจะจ3ายคืนเงินคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากใหแก3ผูรับโอน
ประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไวก็คืนใหแก3บุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดงใหเป<นที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการ
ว3าเป<นทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกล3าวนั้น
ขอ 17 ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเห็นว3าผูฝากฝHาฝLนระเบียบนี้ หรือก3อใหเกิด
ความยุ3งยากแก3สหกรณ หรือเห็นว3ามีเหตุอันสมควรที่จะปCดบัญชีเงินฝากของผูฝาก สหกรณจะไม3รับเงินเขาบัญชีเงิน
ฝากของผูฝากอีก และใหผูฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปCดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งนี้ สหกรณจะแจงเป<น
หนังสือไปยังผูฝาก
ขอ 18 การถอนเงินฝากเพื่อปCดบัญชีตามขอ 15 และขอ 16 สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหตาม
ขอ 12 ถึงวันก3อนวันถอนหนึ่งวัน เวนแต3การปCดบัญชีเงินฝากในกรณีผูฝากฝHาฝLนระเบียบ ตามขอ 17 สหกรณ
จะคํานวณดอกเบี้ยใหถึงก3อนวันที่แจงหนึ่งวัน และสหกรณจะไม3ใหดอกเบี้ยอีกไม3ว3าผูฝากจะถอนเงินเมื่อใด
เมื่อสหกรณไดจ3ายเงินคืนผูฝากแลว จะยกเลิกสมุดคู3ฝากสําหรับบัญชีนั้น
ขอ 19 ใหประธานกรรมการรักษาการใหเป<นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2562
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