ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
วาดวย การรับฝากเงินจากสมาชิก
พ.ศ. 2560
อาศัยอํานาจตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ขอ 65(8),87(1) คณะกรรมการ
ดําเนินการชุดที่ 48 ในการประชุมครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ไดกําหนดระเบียบ วาดวย การรับฝาก
เงินจากสมาชิก โดยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ดังนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการรับฝากเงินจาก
สมาชิก พ.ศ. 2560”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก
(1) ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวย การรับฝากเงิน พ.ศ. 2552
(2) ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวย สัจจะออมทรัพย (แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
บรรดาประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการระเบียบอื่นใดที่มีอยูกอนวันใชระเบียบนี้ และ
แนวทางปฏิบัติอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
สหกรณ
หมายความวา สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรนิ ทร จํากัด
สมาชิก
หมายความวา สมาชิกของสหกรณรวมทั้งสมาชิกสมทบ
เจาของบัญชี หมายความวา สมาชิกที่ฝากเงินไวกับสหกรณ
คณะกรรมการ หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ
ผูจัดการ
หมายความวา ผูจัดการของสหกรณ
ผูรับมอบอํานาจของสหกรณ หมายความวา เจาหน าที่ ของสหกรณ ที่ ได รับ มอบอํ า นาจให มี
อํานาจในการปฏิบัติงานรับฝากเงิน
หมวด 1
ประเภทเงินฝาก
ขอ 5 สหกรณรับฝากเงินจากสมาชิกได 1 ประเภท คือ ประเภทออมทรัพย
หมวด 2
ประเภทออมทรัพย
ขอ 6 เงินฝากประเภทออมทรัพย แบงออกเปน 3 แบบ ดังนี้
(1) ออมทรัพยทั่วไป

(2) ออมทรัพยมีเปาหมาย
(3) ออมทรัพยพิเศษ
ขอ 7 เงินฝากออมทรัพยทั่วไป มีเงื่อนไขในการรับฝาก ดังนี้
(1) จํา นวนเงิน ฝากในการเป ด บั ญ ชี ค รั้ งแรกต อ งไม น อ ยกว า 500 บาท (ห า ร อ ยบาทถ วน)
การฝากเพิ่ม หรือถอนคืนเมื่อใด จํานวนเทาใดก็ได โดยใหมียอดคงเหลือไมนอยกวา 500 บาท (หารอยบาทถวน)
เวนแตการถอนปดบัญชี สําหรับสมาชิกที่มีความประสงคจะฝากเงินเพิ่มและเบิกถอนเงินฝากจากบัญชี เงินฝาก
ของตนเองที่ไดเป ดไวกับ สหกรณแลว โดยผานชองทางอิเล็กทรอนิกสของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํ ากัด หรื อ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด หรือธนาคารธนชาต จํากัด จะทําการฝากเมื่อใดจํานวนเทาไรก็ได สวนการเบิกถอนเงิน
ฝาก สมาชิกจะตองทําหนังสือเปนขอตกลงกับสหกรณ โดยจะตองกําหนดวงเงินฝากที่จะสามารถเบิกถอนไดตอ
วันไวซึ่งจะตองไมเกินวงเงินที่สหกรณกําหนด ใหคณะกรรมการกําหนดวงเงินเบิกถอนเงินฝากของสมาชิกโดยให
กําหนดไวในประกาศของสหกรณ
(2) การจายดอกเบี้ย สหกรณจะคํานวณใหตามยอดคงเหลือในแตละวัน ตามอัตราดอกเบี้ยที่
ประกาศใชในขณะนั้น และนําดอกเบี้ยฝากเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหในวันทําการแรกสัปดาหสุดทายของ
เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกป
(3) เจาของบัญ ชีจะถอนเงินฝากทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเมื่อใดก็ได สําหรับเจาของบัญชีที่ไดทํา
ขอตกลงฝาก และเบิกถอนเงินฝากผานระบบอิเล็กทรอนิกส ถาตองการเบิกถอนเงินฝากทั้งหมดเพื่อปดบัญชี
จะตองยกเลิกขอตกลงกอนจึงจะสามารถปดบัญชีไดจะไดรบั ดอกเบี้ยเพียงสิ้นวันกอนวันปดบัญชีหนึ่งวัน
ขอ 8 เงินฝากออมทรัพยมีเปาหมาย มีเงื่อนไขในการรับฝาก ดังนี้
(1) จํานวนเงินฝากในการเปดบัญชีครั้งแรกตองไมนอยกวา 500 (หารอยบาทถวน) การฝาก
เพิ่มตองฝาก ครั้งละไมนอยกวา 500 (หารอยบาทถวน) ยกเวนรายการโอน และจะถอนคืนเมื่อใด จํานวนเทาใด
ก็ได โดยใหมียอดคงเหลือไมนอยกวา 500 (หารอยบาทถวน)
(2) การจายดอกเบี้ย มีรายละเอียดการจายดอกเบี้ย ดังนี้
(2.1) สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหเปนรายวันตามจํานวนเงินฝากแตละครั้งและจะ
นําดอกเบี้ยฝากเปนตนเงินเขาบัญชีเงิน ฝากใหปละ 4 ครั้ง ในวันทําการแรกสัปดาหสุดทายของเดือนมีนาคม,
เดือนมิถุนายน, เดือนกันยายน และเดือนธันวาคมของทุกป
(2.2) ต น เงิน ที่ ส มาชิ ก นํ ามาฝากใหม ทุ ก รายการ สหกรณ จ ะจ า ยดอกเบี้ ย ให เมื่ อ
เงินฝากรายการนั้นไดผานกําหนดวันจายดอกเบี้ยตามขอ 8(2.1) มาแลวหนึ่งครั้งโดยจะยังไมเขาดอกเบี้ยใหใน
วันดังกลาว แตจะนําดอกเบี้ยไปฝากเปนตนเงินเขาบัญชีใหในวันเขาดอกเบี้ยครั้งถัดไป
(2.3) สําหรับ รายการเงินฝากที่ไม มีก ารถอนจนถึ งวั น เข าดอกเบี้ ย สหกรณ จะจ า ย
ดอกเบี้ยใหในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศกําหนดอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ
(2.4) เงินฝากเฉพาะจํานวนที่ถอนกอนวันเขาดอกเบี้ย สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยให
ในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยทั่วไปตามประกาศกําหนดอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ โดย
จะเขาดอกเบี้ยใหในวันทําการแรกสัปดาหสุดทายของเดือนมีนาคม หรือเดือนมิถุนายน หรือเดือนกันยายน หรือ
เดื อ นธัน วาคม เดื อนไหนถึงกอ นก็จะเข าดอกเบี้ ย ให ในเดื อนนั้ น สํ าหรั บ จํ านวนเงิน ฝากที่ เหลือจะคํ านวณ
ดอกเบี้ยใหตามขอ 8(2.3)

(3) เงิน ฝากที่ ฝ ากเพิ่ ม ขึ้น หรือ เงิน ฝากที่ มีก ารถอนออกบางส วน จนทํ า ให จํ านวนเงิ น ฝาก
คงเหลือมีจํานวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงไมนอยกวาจํานวนที่สหกรณกําหนด และสามารถรักษาระดับจํานวนเงิน
ฝากนั้นไวจนถึงวันจายดอกเบี้ย อาจไดรับดอกเบี้ยแตกตางกันสูงขึ้นหรือต่ําลงไดตามจํานวนเงินฝากคงเหลือ
ตามประกาศกําหนดอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ
(4) เงิ น ฝากที่ ได รับ ดอกเบี้ ย ทั้ ง หมด จะถู ก ถอนออก และฝากกลั บ เข าไปให ใหม รวมกั บ
ดอกเบี้ยที่ไดรับในวันเดียวกันนั้นโดยอัตโนมัติรวมเปนหนึ่งรายการเปนเงินฝากรายการใหม และสหกรณจะ
จายดอกเบี้ยใหตามกําหนดในครั้งถัดไปตามขอ 8(2.1) ตอไป
(5) เจาของบัญชีจะถอนเงินฝากทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเมื่อใดก็ได จะไดรับดอกเบี้ยเพียง สิ้นวัน
กอนวันปด บัญชีหนึ่งวัน โดยคํานวณดอกเบี้ยใหตามขอ 8(2)
ขอ 9 เงินฝากออมทรัพยพิเศษ มีเงื่อนไขในการรับฝาก ดังนี้
(1) จํานวนเงินฝากในการเปดบัญชีครั้งแรกตองไมนอยกวา 5,000 บาท (หาพันบาทถวน)
การ ฝากเพิ่ม ตองฝากครั้งละไมนอยกวา 5,000 บาท (หาพันบาทถวน)
(2) การถอนเงินฝากใหถอนไดเดือนละ 3 ครั้ง โดยไมเสียคาธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอน
มากกวา 3 ครั้ง สหกรณจะคิดคาธรรมเนียมการถอนครั้งที่ 4 และครั้งตอๆ ไป ในอัตราครั้งละ 300 บาท โดยให
มียอดคงเหลือไมนอยกวา 5,000.00 บาท (หาพันบาทถวน) เวนแตเปนการถอนเพื่อปดบัญชี
(3) การจายดอกเบี้ย สหกรณจะคํานวณใหตามยอดคงเหลือในแตละวัน ตามอัตรา
ดอกเบี้ยที่ ประกาศใช ในขณะนั้น และนําดอกเบี้ยฝากเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหในวันทําการแรกสัปดาห
สุดทายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกป
(4) เจาของบัญชีจะถอนเงินฝากทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเมื่อใดก็ได จะไดรับดอกเบี้ยเพียง สิ้นวัน
กอนวันปด บัญชีหนึ่งวัน
หมวด 3
ดอกเบี้ยเงินฝาก
ขอ 10 ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทใหสหกรณกําหนดโดยประกาศเปนคราวๆ ไป แตไมเกินอัตราตามที่
ประกาศของนายทะเบียนสหกรณกําหนด
หมวด 4
ความทั่วไป
ขอ 11 การเปดบัญชีใหขอเปดบัญชีตามแบบคําขอเปดบัญชีที่สหกรณกําหนด
ขอ 12 การติดตอกับสหกรณที่เกี่ยวของกับบัญชีเงินฝาก ตองแสดงสมุดคูฝากทุกครั้ง
ข อ 13 เจ าของบั ญ ชี ต องให ตั วอย างลายมื อชื่ อของตนเอง และผู มี อํ านาจ รวมทั้ งเงื่ อนไข ข อตกลง
คํายินยอมที่เกี่ยวของกับบัญชีเงินฝากนั้น ตามแบบที่สหกรณกําหนด การเปลี่ยนแปลงตัวอยางลายมือชื่อ จะตอง
เปนลายลักษณอักษรและสงตัวอยางลายมือชื่อใหผูรับมอบอํานาจของสหกรณเห็นชอบกอน
ขอ 14 การฝากเงินเขาบัญชีทุกครั้งตองสงเงินพรอมใบฝากเงินตามแบบที่สหกรณกําหนด ทั้งนี้เจาของ
บัญชีหรือบุคคลอื่นจะเปนผูฝากก็ได

ขอ 15 การฝากเงินเขาบัญ ชีดวยเช็ค หรือตราสารการเงินอื่น ใด ตองสงพรอมใบฝากเงินตามแบบที่
สหกรณกําหนด สหกรณจะรับไวเพื่อเรียกเก็บจากสถาบันการเงินนั้นๆ ตามเวลา และวิธีการรับฝากดวยเช็ ค
หรือตราสารการเงิน ในกรณีที่เช็คถูกธนาคารปฏิเสธการจายและคืนใหสหกรณ สหกรณจะเก็บเช็คไวเพื่อคืนให
ผูฝาก ณ สํานักงานที่รับฝาก
ขอ 16 การฝากเงินเขาบัญชี ตองสงตอเจาหนาที่สหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ หรือโดยการหักจากเงิน
ไดรายเดือนของเจาของบัญชี ณ ที่จาย หรือหักจากบัญชีเงินฝากของตนเองในสหกรณโดยเจาของบัญชีตองทํา
หนังสือยินยอมการหักเงินไวหรือถาสมาชิกมีความประสงคที่จะฝากเงินเขาบัญ ชีของตนเองที่มีไวกับสหกรณ
โดยผานระบบอิเล็กทรอนิกส ใหปฏิบัติตามขอ 7(1)
ขอ 17 การถอนเงินจากบัญชี ตองลงลายมือชื่อตามตัวอยางลายมือชื่อที่ใหไวในใบถอนเงินฝากตาม
แบบที่สหกรณกําหนด หากมีความจําเปนใหบุคคลอื่ นรับเงินแทน ตองมอบอํานาจการรับเงินแทนตามแบบที่
สหกรณกําหนด ผูรับมอบอํานาจตองแสดงหลักฐานจนเปนที่เชื่อถือได หรือถาสมาชิกมีความประสงคที่จะเบิก
ถอนเงินจากบัญชีของตนเองที่มีไวกับสหกรณ โดยผานระบบอิเล็กทรอนิกส ใหปฏิบัติตามขอ 7 (1)
ขอ 18 ดอกเบี้ยที่สหกรณจายใหโดยการนําเขาบัญชีเดิม หากเจาของบัญชีไม ถอนออกใหถือวาตกลง
ฝากตามเดิม
ขอ 19 เงินฝากที่วันครบกําหนดระยะเวลาฝากตรงกับวันหยุดทําการของสหกรณ ให นําดอกเบี้ยเข า
บัญชีในวันทําการแรกที่เปดทําการ โดยลงรายการวันที่ครบระยะเวลาตามเดิม
ขอ 20 การลงรายการในสมุดคูฝากตองกระทําโดยสหกรณเทานั้น ซึ่งผูรับมอบอํานาจจากสหกรณเปน
ผูลงลายมือชื่อกํากับไวเปนสําคัญ
ขอ 21 สมุดคูฝากที่ลงรายการเต็มแลว ใหเจาของบัญชีขอโอนยอดเงินฝากเขาสมุดคูฝากเลมใหม โดย
ไมตองเสียคาใชจาย
ขอ 22 สมุดคูฝากที่ชํารุด ใหเจาของบัญชีนําสมุดคูฝากนั้นมาขอออกสมุดเลมใหม
ขอ 23 สมุดคูฝากที่สูญหาย ใหเจาของบัญชีแจงความตอพนักงานสอบสวน และนําสําเนาใบแจงความ
จากสถานีตํารวจมาแสดงเพื่อขอออกสมุดคูฝากเลมใหม
ขอ 24 การออกสมุดคูฝากเลมใหมกรณีชํารุด และสูญหาย ตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่สหกรณ
กําหนด ยกเวนกรณีชํารุดเนื่องจากความผิดพลาดของสหกรณ
ขอ 25 สมุดคูฝากตองคืนใหสหกรณ เมื่อถอนเงินฝากเพื่อปดบัญชี
ขอ 26 เจาของบัญชีมีสิทธินําบัญชีเงินฝากของตนเองไปประกันเงินกู ในการขอกูเงินจากสหกรณได แต
ตองปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบเกี่ยวกับการใหเงินกู
ขอ 27 เงินฝากที่นําไปค้ําประกันเงินกู จะถอนเงินฝากไมไดจนกวาจะพนภาระค้ําประกัน
ขอ 28 เงินฝากที่เจาของบัญชีถึงแกกรรม สหกรณจะจายคืนใหแกผูรับผลประโยชนที่เจาของบัญชีระบุ
เปนลายลักษณอักษร หากมิไดระบุผูรับผลประโยชนไวสหกรณจะจายใหแกผูจัดการมรดก หรือทายาทโดยธรรม
ขอ 29 การเปลี่ยนแปลงผูรับผลประโยชน จะตองทําเปนลายลักษณอักษร และไดรับการอนุมัติใหมีการ
เปลี่ยนแปลงจากผูรับมอบอํานาจแล
ข อ 30 ในกรณี ที่ สหกรณ เห็ น วา เจ าของบั ญ ชี เงิ นฝากฝ า ฝ น ระเบี ยบนี้ หรื อก อ ให เกิ ด ความยุ งยาก
สหกรณอาจจะไมรบั เงินฝากเขาบัญชี หรือเห็นวามีเหตุผลสมควรที่จะปดบัญชีเงินฝากของเจาบัญชีคนใดก็ได

ขอ 31 ใหผูจัดการจัดใหมีแบบพิมพ เอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับการรับฝากเงินตามแบบที่สหกรณกําหนด
หมวด 5
บทเฉพาะกาล
ขอ 32 เงินฝากที่มีอยูกอนวันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใชใหถือวาเปนเงินฝากตามระเบียบนี้
ขอ 33 บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่งหรือมติอื่นใดตามระเบียบเดิมใหคงบังคับใชไดตอไปเทาที่ไมขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้ จนกวาจะไดออกระเบียบ ประกาศ คําสั่งหรือมติใหมตามระเบียบนี้ขึ้นมารองรับ
ขอ 34 ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2560
คําพอง มั่นจิต
(นายคําพอง มั่นจิต)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด

