ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวั ดขอนแก่ น จากัด
ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับเงินฝาก พ.ศ. 2543
และ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552
-----------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจั งหวัดขอนแก่น จากัด
ข้อ 80(8) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการครั้งที่ 7/2543 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับเงินฝาก โดย
ความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จากัด ว่าด้วยวิธีการ
เกี่ยวกับเงินฝาก พ.ศ. 2543”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2543 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ระเบียบอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
หมวด 1
ข้อกาหนดทั่วไป
ข้อ 4. สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิก 2 ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย์
(2) เงินฝากประจา
ข้อ 5. จานวนเงินฝากครั้งแรก แยกเป็น
(1) เงินฝากออมทรัพย์ต้องฝากครั้งแรกไม่ต่ากว่า 100.- บาท หรือ 10,000.- บาท
(2) เงินฝากประจาต้องฝากครั้งแรกไม่ต่ากว่า 1,000.- บาท ส่วนการฝากเงินครั้งต่อๆ ไป จะฝาก
เมื่อใด จานวนเท่าใดก็ได้
ข้อ 6. ระยะเวลาในการฝากเงิน แยกเป็น
(1) เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากครั้งแรกไม่ต่ากว่า 100.-บาท จะฝากเมื่อใดก็ได้ในวันทาการของสหกรณ์
(2) เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากครั้งแรกไม่ต่ากว่า 10,000.-บาท จะฝากเมื่อใดก็ได้ในวันทาการของสหกรณ์
(3) เงินฝากประจา ผู้ฝากต้องระบุเวลาในการฝาก ซึ่งแบ่งเป็น เงินฝากประจา 3 เดือน 6 เดือน 9
เดือน 12 เดือน
ข้อ 7. การปิดบัญชี การส่งเงินฝาก และการถอนเงินฝาก จะกระทาได้ ณ สานักงานของสหกรณ์
ข้อ 8. แบบพิมพ์ต่างๆ เกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 9. สหกรณ์ต้องเก็บรักษาบัญชีเงินฝากของผู้ฝากไว้ และออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้ด้วย
การบันทึกรายการต่างๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ และประธานกรรมการ หรือรอง
ประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือผู้จัดการ ต้องลงลายมือชื่อกากับไว้ ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่า รายการใดในสมุดคู่
ฝากคลาดเคลื่อนต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ เพื่อตรวจสอบและแก้ไขให้ จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้
สมุดคู่ฝากเล่มที่ยกเลิกนั้น ผู้ฝาก หรือผู้ปิดบัญชีเงินฝากจะรับไปก็ได้

ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ให้ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผู้ฝากต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อ
สหกรณ์โดยมิชักช้า สหกรณ์จะนายอดเงินคงเหลือขึ้นสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ ซึ่งให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป ส่ วนสมุดคู่ฝากเล่ม
ที่หายนั้นให้ยกเลิก
ข้อ 10. เมื่อผู้ฝากย้ายที่อยู่ ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์โดยเร็วภายใน 15 วัน นั บตั้งแต่วันที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
หมวด 2
การเปิดบัญชีและการฝากเงิน
ข้อ 11. การขอเปิดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ ผู้ฝากต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชี เงินฝาก พร้อมมอบตัวอย่าง
ลายมือชื่อของผู้มีอานาจถอนเงินบัญชีเงินฝากที่เปิดขึ้นนั้น ให้สหกรณ์ รวม 2 ฉบับด้วย
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้ ตลอดจนข้อกาหนดต่างๆ จะทาได้โดยผู้ฝากต้อง
แจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์ เมื่อสหกรณ์ได้ตอบรับแล้วการเปลี่ยนแปลงนั้น จึงมีผลใช้บังคับ
ลายมือชื่อในทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝาก ให้ใช้อักษรไทยและเขียนด้วยหมึก
ข้อ 12. เมื่อสหกรณ์ตกลงเปิดบัญชีเงินฝากให้ผู้ฝากรายใดตามที่ขอ
เป็นอันถือว่าผู้ฝากรายนั้นยอมรับ
ผูกพันและปฏิบัติตามระเบียบนี้ทุกประการ
ข้อ 13. ในการส่งเงินฝากเข้าบัญชีทุกครั้ง ให้นาใบส่งเงินฝากยื่นพร้อมด้วยสมุดคู่ฝาก และจานวนเงินฝาก
ต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้ว จะลงรายการเงินฝากพร้อมทั้งเงินคงเหลือในสมุดคู่ฝาก แล้วคืน
สมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก
การส่งเงินฝากเข้าบัญชี ผู้ฝากหรือผู้อื่นจะเป็นผู้ส่งก็ได้
ข้อ 14. การส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินถอนจาก
รายการเช่นนั้น จนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว
ข้อ 15. ถ้าส่งเงินฝากเข้าบัญชีโดยมิได้นาสมุดคู่ฝากมาด้วย ให้ผู้ฝากหรือผู้ ส่งเงินฝากติดต่อกับสหกรณ์ทาใบ
ส่งเงินฝากสองฉบับ ข้อความอย่างเดียวกัน ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ พร้อมด้วยจานวนเงินฝากให้เจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์รับจานวนเงินฝากดังกล่าวเข้าบัญชีของผู้ฝาก โดยลงลายมือชื่อรับเงินในคู่ฉบับใบส่งเงินฝากนั้น เพื่อให้ผู้ฝาก
ยึดถือเป็นหลักฐานไปพลางก่อน เป็นหน้าที่ของผู้ฝากที่จะยื่นสมุด เพื่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ลงรายการเงินฝากนั้นให้
เสร็จโดยเร็ว
หมวด 3
ดอกเบี้ยเงินฝาก
ข้อ 16. สหกรณ์จ่ายดอกเบี้ยสาหรับเงินฝากในอัตราดังนี้
(1) เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากครั้งแรกไม่ต่ากว่า 100.- บาท จ่ายดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินร้อยละ 15
บาทต่อปี โดยจะได้ประกาศอัตราดอกเบี้ยให้ทราบเป็นคราว ๆ ไปตามมติคณะกรรมการ
ดาเนินการ
(2) เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากครั้งแรกไม่ต่ากว่า 10,000.- บาท จ่ายดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินร้อยละ
15 บาทต่อปี แต่ต้องไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา และไม่น้ อยกว่าอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากออมทรัพย์ที่ฝากครั้งแรกไม่ต่ากว่า 100.- บาท โดยจะได้ประกาศอัตราดอกเบี้ยให้ทราบ
เป็นคราว ๆ ไปตามมติคณะกรรมการดาเนินการ

(3) เงินฝากประจาทุกประเภทจ่ายดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 บาทต่อปี โดยจะได้ประกาศ
อัตราดอกเบี้ยให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป ตามมติคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 17. ดอกเบี้ยสาหรับเงินฝากออมทรัพย์จะคานวณให้เป็นรายวัน
เศษบาทในยอดเงินคงเหลือดังกล่าว
นั้น ไม่นามาคานวณด้วย
สหกรณ์จะนาดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินในบัญชีของผู้ฝากทุกงวดหนึ่ งปี
คือเมื่อสิ้นปีทางบัญชีของ
สหกรณ์ให้ผู้ฝากรีบยื่นสมุดคู่ฝากเพื่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์บันทึกรายการดอกเบี้ยให้
ข้อ 18. ดอกเบี้ยสาหรับเงินฝากประจา สหกรณ์จะคานวณและจ่ายดอกเบี้ยเมื่อได้ฝากครบกาหนดแล้ว
เงินฝากประจาที่ถอนก่อนกาหนดโดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 19 ของสหกรณ์ จะจ่าย
ดอกเบี้ยให้ตามจานวนเดือนเต็ม
ถ้าถอนเงินฝากซึ่งฝากไว้ในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
หมวด 4
การถอนเงินและการปิดบั ญชี
ข้อ 19. ในการถอนเงินฝาก ผู้มีอานาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้ ต้องทาใบถอน
เงินฝาก และควรมารับเงินด้วยตนเอง โดยยื่นใบถอนเงิ นฝากพร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ถ้าผู้มีอานาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผู้ใดรับเงินแทน ให้ทาหนังสือมอบอานาจตามแบบที่ ก าหนดไว้ ใ น
ด้านหลังใบถอนเงินฝากนั้นด้วย ผู้รับมอบอานาจต้องมารับเงินด้วยตนเอง โดยยื่ น ใบถอนเงิ น ฝากพร้ อ มด้ ว ยสมุ ด คู่
ฝากต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ในการนี้เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์จะเรียกหลักฐานพิสูจน์ตัวผู้รับ มอบอานาจก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้ว จะจ่ายเงินถอนให้และลงรายการเงินถอน พร้อมทั้งเงินคงเหลือในสมุดเงิน
ฝาก แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก
การทาข้อตกลงการถอนเงินฝาก โดยผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติสหกรณ์หรือเครือข่ายธนาคาร
ผู้ฝากสามารถกระทาได้ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเป็นรายๆ ไป การถอน
เงินฝากดังกล่าวกระทาได้ไม่เกินวันละ 200,000.-บาท ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์
สาหรับการถอนเงินตามวรรคสี่ สหกรณ์จะลงบันทึกรายการจานวนเงินถอนไว้เป็นหลักฐานของสหกรณ์ โดย
ผู้ถอนจะนาสมุดคู่ฝากมาพิมพ์รายการให้เป็นปัจจุบันเมื่อใดก็ไ ด้
อนึ่ง ในการเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้มีอานาจ
ถอนเงินต้องลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้ กับสหกรณ์
ข้อ 20. การถอนเงินฝากประเภทต่าง ๆ ให้ดาเนินการดังนี้
(1) การถอนเงินฝากจากบัญชีออมทรัพย์ที่ฝากครั้งแรกไม่ต่ากว่า 100.- บาท จะถอนเมื่อใดก็ได้ในวัน
ทาการของสหกรณ์ จานวนเท่าใดก็ได้ แต่ยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากต้องไม่น้อยกว่า 100.บาท และในวันหนึ่ง ๆ ผู้ฝากจะถอนเงินฝากออมทรัพย์ในบั ญชีของตนกี่ครั้ง ก็ได้
(2) การถอนเงินฝากจากบัญชีออมทรัพย์ที่ฝากครั้งแรกไม่ต่ากว่า 10,000.- บาท จะถอนเมื่อใดก็ได้
ในวันทาการของสหกรณ์ จะถอนได้เดือนละหนึ่งครั้งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการ
ถอนมากกว่าหนึ่งครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่สองและครั้งต่อ ๆ ไปในอัตรา
ร้อยละ 10 ของจานวนเงินที่ถอน แต่ต้องถอนไม่ต่ากว่าครั้งละ 500.- บาท
การถอนเงินฝากจากบัญชีออมทรัพย์ที่ฝากครั้งแรกไม่ต่ากว่า 10,000.- บาท จะถอนเท่าใด
ก็ได้ แต่ยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากต้องไม่ต่ากว่า 10,000.- บาท

(3) การถอนเงินฝากประจา ผู้ฝากจะถอนจานวนเท่าใดก็ได้ แต่ไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบกาหนด
แต่เมื่อผู้ฝากยื่นคาขอเป็นหนังสือโดยชี้แจงความจาเป็น สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบ
กาหนดก็ได้ แต่สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยแก่ผู้ฝากรายนั้น ๆ
ข้อ 21. สาหรับเงินฝากประจาที่ครบระยะเวลาฝาก ถ้าผู้ ฝากยังไม่ถอนเงินฝากจนพ้น 7 วัน หลังจากครบ
กาหนดแล้ว
เป็นอันถือว่าผู้ฝากตกลงฝากต้นเงินรายนั้นและดอกเบี้ยที่ได้รับเป็นเงินฝากประจาต่อไปอีกเป็นคราวๆ
ตามระยะเวลาฝากที่กาหนดไว้เดิม นับแต่วันถัดจากวันสุดท้ายจากระยะเวลาที่ครบกาหนดแล้ว
ทั้งนี้สหกรณ์จะมี
หนังสือยืนยันไปยังผู้ฝากด้วย และเป็นหน้าที่ของผู้ฝากที่จะนาสมุดคู่บัญชีเงินฝากมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์เพื่อ
บันทึกรายการเงินฝากรายใหม่
ข้อ 22. ในกรณีที่ผู้ฝากตาย สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากให้กับทายาทผู้มีสิทธิรับ
มรดก หรือผู้จัดการมรดกของผู้ฝาก เมื่อได้นาหลักฐานมาแสดงสิทธิของตนให้เป็นที่พอใจแก่สหกรณ์ และนาสมุดคู่
ฝากมายื่นพร้อมกันด้วย
ก่อนที่จะจ่ายคืนเงินคงเหลือ สหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ยให้ถึงเดือนที่แล้ว และสมุดคู่ฝากสาหรับบัญชีนั้นให้
ยกเลิก
ข้อ 23. ในกรณีที่คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์เห็ นว่าผู้ฝากรายใดฝ่าฝืนระเบียบนี้ หรือก่อให้เกิด
ความยุ่งยากแก่สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก สหกรณ์จะมีหนังสือแจ้งไปยังผู้
ฝากนั้น ว่าสหกรณ์จะไม่รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฝากต่อไปอีก และให้ผู้ฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมด เพื่ อปิดบัญชี
เงินฝากของตน
เมื่อสหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ถอนเงินไปยังผู้ฝาก
สหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้
เพียงสิ้นเดือนที่แล้ว ส่วนเงินฝากประจาสหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ยให้ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 16 ตามจานวนเดือนเต็ม
ก่อนถึงวันแจ้ง และนาดอกเบี้ยเข้าบัญชีของผู้ฝากไว้ เพื่อให้ถอนจานวนรวมทั้งหมด สหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี้ยอีก ไม่
ว่าผู้ฝากจะถอนเงินเมื่อใด
ข้อ 24. ถ้าผู้มีอานาจถอนเงินฝาก มีความจาเป็นจะห้ามการจ่ายเงินตามใบถอนเงินฝาก ซึ่งมอบอานาจให้
ผู้ใดรับเงินแทนก็ตาม ต้องมีหนังสือบอกห้ามการจ่ายเงินต่อสหกรณ์ก่อนที่ สหกรณ์จ่ายเงินตามใบถอนเงินฝากนั้น ใน
หนังสือบอกห้ามการจ่ายเงินให้ระบุเลขที่ของบัญชีเงินฝาก วันที่ของใบถอนเงินฝาก จานวนเงินถอน และชื่อของผู้รับ
มอบอานาจให้รับเงินแทน
เมื่อการบอกห้ามการจ่ายเงินรายใดหมดความจาเป็นแล้ว
ผู้มีอานาจถอนเงินต้องมีหนังสือถึง
สหกรณ์ เพื่อถอนการบอกห้ามนั้นให้เสร็จไป
ข้อ 25. ผู้ฝากเงินจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมด เพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้ ให้ผู้มีอานาจถอน
เงินจดแจ้งไว้ท้ายรายการจานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพื่อปิดบัญชี” สหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ยให้ถึงวันที่
ปิดบัญชี และจานาดอกเบี้ยเข้าบัญชีของผู้ฝากเพื่อถอนจานวนรวมทั้งหมด เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผู้ฝากแล้วจะ
ยกเลิกสมุดคู่ฝากสาหรับบัญชีนั้น
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2543
ชัยณรงค์ เชษฐโชติศักดิ์
(นายแพทย์ชัยณรงค์ เชษฐโชติศักดิ์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จากัด
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