
 
 
 
 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 
วาดวยเงินฝากออมทรัพยพิเศษอุนไอรัก พ.ศ. 2563 

 

 อาศัยอำนาจตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด ขอ 80(7) และ ขอ 112(1) 
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 ในการประชุม ครั้งท่ี 2 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 มีมติเปนเอกฉันทให
กำหนดระเบียบวาดวยเงินฝากออมทรัพยพิเศษอุนไอรัก พ.ศ. 2563 โดยความเห็นชอบของนายทะเบียน
สหกรณ ดังนี้ 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด วาดวยเงินฝากออมทรัพย
พิเศษอุนไอรัก พ.ศ. 2563” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบเปนตนไป 
 ขอ 3 ในระเบียบนี้ 
  สหกรณ  หมายความวา   สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 
  สมาชิก        หมายความวา   สมาชิกสามัญของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 
  เจาของบัญชี หมายความวา  สมาชิกที่ฝากเงนิไวกับสหกรณออมทรพัยอนามัยสุรินทร จำกัด 
  คณะกรรมการ หมายความวา   คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณออมทรัพยอนามัย 

สุรินทร จำกัด 
  ผูจัดการ  หมายความวา ผูจัดการของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 
  ผูรับมอบอำนาจของสหกรณ หมายความวา เจาหนาท่ีของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร 
จำกัด ที่ไดรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการใหมีอำนาจในการปฏิบัติงานรบัฝากเงิน    
     ขอ 4  ผูประสงคจะเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษอุนไอรัก พ.ศ. 2563 ตองย่ืนหนังสือขอเปดบัญชี
เงินฝากออมทรัพยพิเศษอุนไอรัก พ.ศ. 2563 ตามแบบของสหกรณ 
 ขอ 5  จำนวนเงินฝากในการเปดบัญชีครั้งแรกตองไมนอยกวา 500 บาท (หารอยบาทถวน) การฝาก
เพิ่มตองฝาก ครั้งละไมนอยกวา 500 บาท (หารอยบาทถวน) และจะถอนคืนเมื่อใด จำนวนเทาใดก็ได โดยใหมี
ยอดคงเหลือไมนอยกวา 500 บาท (หารอยบาทถวน) 
 ขอ 6  การจายดอกเบี้ย มีรายละเอียดการจายดอกเบี้ย  ดังนี้ 
  (6.1) สหกรณจะคำนวณดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยพิเศษอุนไอรัก พ.ศ. 2563 ใหเปนรายวัน
ตามจำนวนเงินฝากแตละครั้งและจะนำดอกเบ้ียทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหปละ 3 ครั้ง ทุกวันที่              
31 มนีาคม 31 กรกฎาคม และ 30 พฤศจิกายน 
  (6.2) เงินฝากออมทรัพยพิเศษอุนไอรัก พ.ศ. 2563 สหกรณจะคำนวนดอกเบี้ยให แตยังไมนำ
ดอกเบี้ยทบเปนตนเงินให จะนำดอกเบี้ยทบเปนตนเงินเมื่อเงินฝากรายการน้ันไดผานกำหนดวันจายดอกเบี้ย
ตามขอ 6 (6.1) มาแลวหนึ่งครั้ง จงึจะนำดอกเบ้ียทบเปนตนเงินครั้งถัดไป 
  (6.3) สำหรับรายการเงินฝากที่ไมมีการถอนจนถึงกำหนดวันคิดดอกเบี้ย สหกรณจะจาย
ดอกเบี้ยใหในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ 
 



  (6.4) เงินฝากเฉพาะจำนวนที่ถอนกอนวันกำหนดวันคิดดอกเบ้ีย สหกรณจะคำนวณดอกเบี้ย
ใหในอัตราครึ่งหน่ึงของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยทั่วไปตามประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ 
โดยจะคิดดอกเบี้ยทบตนใหทุกวันที่ 31 มีนาคม 31 กรกฎาคม และ30 พฤศจิกายน เดือนไหนถึงกอนก็จะคิด
ดอกเบี้ยทบตนใหในเดือนนั้น สำหรับจำนวนเงนิฝากที่เหลือจะคำนวณดอกเบี้ยใหตามขอ 6 (6.3) 
  ขอ 7  เจาของบัญชีจะถอนเงินฝากทั้งหมดเพ่ือปดบัญชีเม่ือใดก็ได จะไดรับดอกเบ้ียเพียงสิ้นวันกอนวัน
ปดบัญชีหนึ่งวัน โดยคำนวณดอกเบี้ยใหตามขอ 6 (6.4)  
 ขอ 8  สหกรณออกสมุดคูฝากออมทรัพยพิเศษอุนไอรัก พ.ศ. 2563 ใหผูฝากยึดถือไว โดยผูฝากตองเก็บ
รักษาไวใหสหกรณ บันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงินคงเหลือของตนบรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย 
 การลงบันทึกรายการตาง ๆ ในสมุดคูฝากนั้น จะกระทำไดแตโดยทางฝายสหกรณซึ่งประธานกรรมการ 
หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจัดการ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายคนหนึ่งคนใดเปนผูลงลายมือชื่อ
ยอกำกับไวเปนสำคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคูฝากโดยไมเปนไปตามที่กลาวนี้ยอมไมมีผลผูกพันสหกรณ 
อนึ่ง ถาผูฝากตรวจพบวารายการใดในสมุดคูฝากคลาดเคลื่อน ตองแจงตอสหกรณเพื่อแกไขใหจะแกไขโดย
ประการอ่ืนไมได 
 สมุดคูฝากเลมท่ีใชเต็มแลวหรือชำรุดจนใชการไมได ใหนำมาย่ืนตอสหกรณเพ่ือจะไดยกเลิกสมุดคูฝาก
เลมนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากใหม ซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป สมุดคูฝากเลมที่ยกเลิกนั้น             
ผูฝากจะรบัไปก็ได  
 ผูฝากตองเก็บรักษาสมุดคูฝากของตนไวในที่ปลอดภัย ถาสมุดคูฝากหายผูฝากตองแจงความตอ
พนักงานสอบสวน และนำสำเนาใบแจงความจากสถานีตำรวจมาแสดงตอสหกรณโดยมิชักชา สหกรณจะนำ
ยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากเลมใหม ซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป สวนสมุดคูฝากเลมที่หายใหยกเลิก 
 ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเลมใหมใหตอจากเลมกอน ซึ่งลง
รายการเต็มแลวก็ดีสหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม แตกรณีที่สมุดคูฝากของผูฝากคนใดสูญหาย สหกรณจะออก
สมุดคูฝากใหมใหโดยคิดคาธรรมเนียมเลมละ 50 บาท (หาสิบบาทถวน) 
 ขอ 9 เจาของบัญชีตองใหตัวอยางลายมือชื่อของตนเองและผูมีอำนาจ รวมทั้งเงื่อนไข ขอตกลง             
คำยินยอมที่เก่ียวของกับบัญชีเงินฝากนั้น ตามแบบที่สหกรณกำหนด การเปลี่ยนแปลงตัวอยางลายมือชื่อ 
จะตองเปนลายลักษณอักษรและสงตัวอยางลายมือชื่อใหผูรับมอบอำนาจของสหกรณเห็นชอบกอน 
 ขอ 10 การฝากเงินเขาบัญชีทุกครั้งตองสงเงนิพรอมใบฝากเงินตามแบบท่ีสหกรณกำหนด ทั้งนี้เจาของ
บัญชีหรือบุคคลอ่ืนจะเปนผูฝากก็ได 
 ขอ 11 การฝากเงินเขาบัญชีดวยเช็ค หรือตราสารการเงินอื่นใด ตองสงพรอมใบฝากเงินตามแบบท่ี
สหกรณกำหนด สหกรณจะรับไวเพ่ือเรียกเก็บจากสถาบันการเงินนั้น ๆ ตามเวลา และวิธีการรับฝากดวยเช็ค 
หรือตราสารการเงิน ในกรณีที่เช็คถูกธนาคารปฏิเสธการจายและคืนใหสหกรณ สหกรณจะเก็บเช็คไวเพ่ือคืนให
ผูฝาก ณ สำนักงานที่รบัฝาก 
 ขอ 12 การฝากเงินเขาบัญชี ตองสงตอเจาหนาที่สหกรณ ณ สำนักงานสหกรณ หรือโดยการหักจากเงิน
ไดรายเดือนของเจาของบัญชี ณ ท่ีจาย หรือหักจากบัญชีเงินฝากของตนเองในสหกรณ โดยเจาของบัญชีตองทำ
หนังสือยินยอมการหักเงินไว  
 ขอ 13 การถอนเงินจากบัญชี ตองลงลายมือชื่อตามตัวอยางลายมือชื่อที่ใหไวในใบถอนเงินฝากตาม
แบบที่สหกรณ กำหนด หากมีความจำเปนใหบุคคลอ่ืนรับเงินแทน ตองมอบอำนาจการรับเงินแทนตามแบบท่ี
สหกรณ กำหนด ผูรับมอบอำนาจตองแสดงหลักฐานจนเปนท่ีเชื่อถือได  



 ขอ 14 การลงรายการในสมุดคูฝากตองกระทำโดยสหกรณเทานั้น ซึ่งผูรับมอบอำนาจจากสหกรณเปน
ผูลงลายมือชื่อกำกับไวเปนสำคัญ 
 ขอ 15 สมุดคูฝากตองคืนใหสหกรณ เมื่อถอนเงินฝากเพ่ือปดบัญชี 
 ขอ 16 เจาของบัญชีมีสิทธินำบัญชีเงินฝากของตนเองไปประกันเงินกูในการขอกูเงินจากสหกรณได            
แตตองปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบเก่ียวกับการใหเงินกู 
 ขอ 17 เงินฝากที่นำไปค้ำประกันเงินกู จะถอนเงนิฝากไมไดจนกวาจะพนภาระค้ำประกัน 
 ขอ 18 เงินฝากที่เจาของบัญชีถึงแกกรรม สหกรณจะจายคืนใหแกผูรับผลประโยชนที่เจาของบัญชีระบุ
เปนลายลักษณอักษร หากมิไดระบุผูรับผลประโยชนไวสหกรณจะจายใหแกผูจัดการมรดก หรือทายาทโดยธรรม 
 ขอ 19 การเปล่ียนแปลงผูรับผลประโยชน จะตองทำเปนลายลักษณอักษร และไดรับการอนุมัติใหมีการ
เปลี่ยนแปลงจากผูรับมอบอำนาจแลว 
 ขอ 20 ในกรณีที่สหกรณเห็นวาเจาของบัญชีเงินฝากฝาฝนระเบียบน้ี หรือกอใหเกิดความยุงยาก 
สหกรณอาจจะไมรับเงินฝากเขาบัญชี หรือเห็นวามีเหตุผลสมควรท่ีจะปดบัญชีเงินฝากของเจาบัญชีคนใดก็ได 
 ขอ 21 ใหผูจัดการจัดใหมีแบบพิมพ เอกสาร หลักฐานเก่ียวกับการรับฝากเงินตามแบบที่สหกรณ
กำหนด 
 ขอ 22 ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 

   ประกาศ  ณ  27 มกราคม พ.ศ. 2563 

 

   

 (นายศุภรัฐ  พูนกลา) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จำกัด 
 


