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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จํากัด 
วาดวย   การรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  พ.ศ. 2554 

 
 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จํากัด  
พ.ศ. 2549 ขอ 79(8) และขอ 107(11)  ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 30 ครั้งที่ 2/2554  วันที่         
23 มีนาคม 2554 ไดกําหนดระเบียบวาดวย  การรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  พ.ศ. 2554      
โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณไวดังตอไปน้ี 

หมวดที่ 1 
ขอกําหนดทั่วไป 

 ขอ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา  “ ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จํากัด   
วาดวย  การรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  พ.ศ.2554   
 ขอ 2. ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่  นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ  เปนตนไป 
 ขอ 3. ในระเบียบน้ี 
  “สหกรณ”  หมายความวา  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด 
  “สมาคม” หมายความวา  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
  “ผูฝาก”  หมายความวา  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหผูฝากเงิน 
 ขอ 4. สหกรณจะรับฝากเงินจากสมาคมเฉพาะสมาคมที่มีสมาชิกไมนอยกวากึ่งหน่ึงเปนสมาชิกของสหกรณ 
 ขอ 5. สหกรณรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหได 2 ประเภท  คือ 

(1) เงินฝากออมทรัพย 
(2) เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 

หมวดที่ 2 
การเปดบัญชีและการฝากเงิน 

 ขอ 6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่ประสงคจะเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 5 ใหมาติดตอกับเจาหนาที่
สหกรณ  ณ สํานักงานสหกรณดวยตนเอง  และตองย่ืนหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ  โดย
มีรายการครบถวนตามที่ระบุไว ในแบบหนังสือขอเปดบัญชีน้ัน 
 ขอ 7. พรอมกับหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก  ผูฝากตองใหตัวอยางลายมือช่ือของตัวแทนซึ่งเปนผูมี
อํานาจถอนเงิน ตลอดจนใหเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากที่เปดบัญชีน้ันไวตอสหกรณ 
 การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอยางลายมือช่ือที่ใหไว  จะมีผลตอเมื่อผูฝากไดแจงเปนหนังสือตอสหกรณ  
และสหกรณ    ไดพิจารณาเห็นเปนการถูกตองและตอบรับแลว 
 ลายมือช่ือทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากใหใชอักษรไทยและเขียนดวยหมึกทั้งตองเขียนดวยลายมือช่ือของผูฝาก
สหกรณจะไมรับรูการใชตราประทับแทนลายมือช่ือ 
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 ขอ 8. ผูฝากสามารถเปดบัญชีเงินฝากไดดังน้ี 
(1)  เงินฝากออมทรัพย  ผูฝากรายหน่ึงอาจเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยในสหกรณน้ีไดโดย

จํานวนเงินฝาก    ในบัญชีน้ันในเวลาหน่ึงเวลาใดตองไมนอยกวา 100 บาท  และผูฝาก
จะสงเงินฝากเพิ่มข้ึนเมื่อใดโดย จํานวนเทาใดก็ได 

(2)  เงินฝากออมทรัพยพิเศษ  ผูฝากรายหน่ึงอาจเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยในสหกรณน้ีได
โดยจํานวนเงินฝากในบัญชีน้ันในเวลาหน่ึงเวลาใดตองไมนอยกวา 5,000.00  บาทและผู
ฝากจะสงเงินฝากเพิ่มข้ึนเมื่อใดโดย จํานวนเทาใดก็ได 

 ขอ 9. ในการเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 8 สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหผูฝากยึดถือไว 
 สมุดคูฝากน้ันผูฝากตองรักษาไวเพื่อใหสหกรณลงบันทึกรายการเงินฝากดอกเบี้ยเงินถอนและเงิน
คงเหลือบรรดาที่จะมีข้ึนทุกราย  
 การลงบันทึกรายการตางๆ  ในสมุดคูฝากน้ัน  จะกระทําไดแตโดยทางฝายสหกรณ  ซึ่งประธานกรรมการ 
หรือรองประธานกรรมการ  หรือเหรัญญิก หรือผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายคนหน่ึงคนใด  เปนผูลงลายมือ
ช่ือยอกํากับไวเปนสําคัญ  การลงบันทึกรายการในสมุดคูฝากโดยไมเปนไปตามที่กลาวน้ี  ยอมไมมีผลผูกพัน
สหกรณ อน่ึง ถาผูฝากตรวจพบวารายการใดในสมุดคูฝากคลาดเคลื่อนตองแจงตอสหกรณเพื่อแกไขให  จะ
แกไขโดยประการอื่นไมได 
 สมุดคูฝากเลมที่ใชเต็มแลวหรือชํารุดจนใชการไมได  ใหนํามาย่ืนตอสหกรณเพื่อจะไดยกเลิกสมุดคูฝาก
เลมน้ัน และโอนยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากใหม  ซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป  สมุดคูฝากเลมทีย่กเลิกน้ัน
ผูฝากจะรับไปก็ได 
 ผูฝากตองเก็บรักษาสมุดคูฝากของตนไวในที่ปลอดภัย ถาสมุดคูฝากหายผูฝากตองแจงเปนหนังสือตอ
สหกรณโดยมิชักชา  สหกรณจะนํายอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากเลมใหมซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป        
สวนสมุดคูฝากเลมที่หายใหยกเลิก 
 ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากครั้งแรกก็ดี  หรือออกเลมใหมใหตอจากเลมกอน  ซึ่งลง
รายการเต็มแลวก็ดี  หรือชํารุดใชการไมไดก็ดี  สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม  แตกรณีที่สมุดคูฝากของผูฝาก
รายใดสูญหาย  สหกรณจะออกสมุดคูฝากเลมใหมใหโดยคิดคาธรรมเนียมเลมละ 30 บาท 
 ขอ 10. ในการสงเงินเขาบัญชีเงินฝากทุกครั้ง  ใหทําใบสงเงินตามแบบพิมพที่สหกรณกําหนดย่ืนพรอม
ดวยสมุดคูฝากและจํานวนเงินฝากตอเจาหนาที่สหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ  ทั้งน้ี  ผูฝากหรือผูอื่นจะเปนผูสงเงินก็ได 
 เมื่อสหกรณไดลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที่ไดรับในสมุดคูฝาก  และตรวจสอบเปนการถูกตองแลว  
สหกรณจะคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก 
 ขอ 11. ถาสงเช็คเขาบัญชีเงินฝาก  ตองขีดครอมเช็คกอน  สหกรณสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะไมจายเงินถอน
จากรายการเชนน้ัน  จนกวาจะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแลว 

หมวดที่ 3 
การกําหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย 

วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจายดอกเบี้ย 
 ขอ 12. สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามขอ 5 ในอัตราไมเกินรอยละ 7 ตอป โดยจะ
ประกาศใหทราบเปนคราวๆ ไป 
 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยใหคํานวณเปนรายวันตามยอดเงินคงเหลือ  และสหกรณจะนําดอกเบี้ยทบ
เปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 
 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษ  ใหคํานวณเปนรายวันตามยอดเงินคงเหลือ  และสหกรณจะนํา
ดอกเบี้ยทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากในวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกป 
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หมวดที่ 4 
การถอนเงินฝากและการปดบัญชี 

 ขอ 13. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากตองใชใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ 
ในการถอนเงินฝาก  ผูมีอํานาจถอนเงินตามที่ใหตัวอยางลายมือช่ือไวตอสหกรณ  ควรมารับเงิน          

ที่สํานักงานสหกรณ  ดวยตนเอง  และตองย่ืนใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามที่ใหตัวอยางไวน้ัน  พรอม
สมุดคูฝากตอเจาหนาที่  สหกรณ 

ถาผูมีอํานาจถอนเงินฝากมอบใหผูใดรับเงินแทนก็ตองทําใบถอนเงินฝาก  และตองมอบอํานาจใหรับ
เงินแทนเปนหนังสือตามแบบที่กําหนด  ทั้งน้ี  โดยลงลายมือช่ือตามที่ไดใหตัวอยางไว  แลวมอบใหผูรับมอบ
อํานาจย่ืนใบถอนเงินฝากน้ัน  พรอมดวยสมุดคูฝากตอเจาหนาที่สหกรณสํานักงานสหกรณในการน้ีสหกรณจะ
เรียกหลักฐานพิสูจนตัวผูรับมอบอํานาจก็ได 

เมื่อสหกรณไดตรวจถูกตองแลวจะจายเงินถอนให  และลงรายการเงนิถอนพรอมทั้งเงินคงเหลือในสมุดคูฝาก  
แลวคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก 

อน่ึง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเขียนดวยหมึก ถามีการแกไขเปลี่ยนแปลงใดๆ  ผูมีอํานาจถอนเงิน
ตองลงลายมือช่ือตามที่ใหตัวอยางไวกํากับดวย 
 ขอ 14. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากออมทรัพยพิเศษน้ัน  จะถอนเมื่อใด
จํานวนเทาใดก็ได 
 ขอ 15. ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได  ใหผูมีอํานาจถอน
เงินจดแจงไวทายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากดวยวา  “ เพื่อปดบัญชี ” 
 ขอ 16. ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเห็นวาผูฝากฝาฝนระเบียบน้ี  หรือกอใหเกิด
ความยุงยากแกสหกรณ  หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะปดบัญชีเงินฝากของผูฝาก  สหกรณจะไมรับเงินเขา
บัญชีเงินฝากของผูฝากอีก  และใหผูฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตน  ทั้งน้ีสหกรณ
จะแจงเปนหนังสือไปยังผูฝาก 
 ขอ 17. การถอนเงินฝากเพื่อปดบัญชีตามขอ 14 สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหตามขอ 11 ถึงวันกอน 
วันถอนหน่ึงวัน เวนแตการปดบัญชีเงินฝากในกรณีผูฝากฝาฝนระเบียบตาม ขอ 15 สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ย
ใหถึงกอนวันที่แจงหน่ึงวัน  และสหกรณจะไมใหดอกเบี้ยอีก  ไมวาผูฝากจะถอนเงินเมื่อใด 
 ขอ 18. ในกรณีที่มีความจําเปน  สหกรณสงวนสิทธิที่จะไมรับฝากเงินก็ได   

 
กําหนด  ณ  วันที่ 1 เมษายน 2554  

 
 

    ศิริ   เลิศไกร 
( นายศิริ   เลิศไกร ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด 
 
 
 
 
 


