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(ส าเนา) 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจันทบุรี  จ ากดั 

ว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 
พ.ศ. 2564 

................................................................................................................................................................ 
  อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจนัทบุรี  จ  ากดั  ขอ้ 10         
ขอ้ 80(8) และขอ้ 108(1)  ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 40  คร้ังท่ี 10/2564  เม่ือวนัท่ี   
24   สิงหาคม  พ.ศ.  2564   ไดก้ าหนดระเบียบวา่ดว้ยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2564    
ดงัต่อไปน้ี 

หมวดที่ 1 
ข้อก าหนดทัว่ไป 

 ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจนัทบุรี จ ากดั วา่ดว้ยการรับเงิน
ฝากจากสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2564” 
 ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ใหค้วามเห็นชอบ  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3.  ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจนัทบุรี จ ากดั  วา่ดว้ยการรับเงินฝากจาก
สมาชิกสหกรณ์  พ.ศ.  2553 
 บรรดาระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  มติ  หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี และใหใ้ชร้ะเบียบ
น้ีแทน 
 ขอ้ 4.  ในระเบียบน้ี 
  “สมาชิก”  หมายความวา่  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจนัทบุรี  จ ากดั   
  “สหกรณ์”  หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจนัทบุรี จ ากดั 
  “ผูฝ้าก”  หมายความวา่  สมาชิกผูซ่ึ้งไดฝ้ากเงินไวก้บัสหกรณ์ 

หมวดที่  2 
การเปิดบัญชีและการฝากเงิน 

 ขอ้ 5.  สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิกได ้3  ประเภท คือ 
(1) เงินฝากออมทรัพย ์
(2) เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 
(3) เงินฝากประจ า 

(3.1) เงินฝากประจ าระยะเวลา  6  เดือน 
(3.2) เงินฝากประจ าระยะเวลา  12  เดือน 
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ขอ้ 6.  ผูป้ระสงคจ์ะเปิดบญัชีเงินฝากตามขอ้ 5 ใหม้าติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ ณ ส านกังาน
สหกรณ์ดว้ยตนเองและตอ้งยื่นหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์  โดยมีรายการครบถว้น
ตามท่ีระบุไวใ้นแบบหนงัสือขอเปิดบญัชีนั้น 
 ขอ้ 7.  ผูฝ้ากตอ้งใหต้วัอยา่งลายมือช่ือของตนหรือของตวัแทนซ่ึงเป็นผูมี้อ  านาจถอนเงินตลอดจนให้
ค  าสั่งเก่ียวกบัเงินฝากท่ีเปิดบญัชีนั้นไวต่้อสหกรณ์  โดยใชบ้ตัรตามแบบของสหกรณ์ 
 การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตวัอยา่งลายมือช่ือท่ีใหไ้ว ้จะมีผลต่อเม่ือผูฝ้ากไดแ้จง้เป็นหนงัสือต่อ
สหกรณ์และสหกรณ์ไดพ้ิจารณาเห็นเป็นการถูกตอ้งและตอบรับแลว้ 
 ลายมือช่ือทุกกรณีเก่ียวกบัเงินฝากใหใ้ชอ้กัษรไทย และเขียนดว้ยหมึกทั้งตอ้งเขียนดว้ยลายมือตนเอง 
สหกรณ์จะไม่รับรู้การใชต้ราประทบัแทนลายมือช่ือ 
 ขอ้  8.  ผูฝ้ากคนหน่ึงสามารถเปิดบญัชีเงินฝากไดด้งัน้ี 

(1) เงินฝากออมทรัพย ์ ผูฝ้ากรายหน่ึงอาจเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยใ์นสหกรณ์น้ี และจะ
ส่งเงินฝากเพิ่มข้ึนเม่ือใดโดยจ านวนเท่าใดก็ได ้

(2) เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ  ผูฝ้ากรายหน่ึงอาจเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษน้ีไดโ้ดย
จ านวนเงินฝากในบญัชีนั้นในเวลาหน่ึงเวลาใดคงเหลือตอ้งไม่นอ้ยกวา่หน่ึงพนับาท  
และผูฝ้ากจะส่งเงินฝากเพิ่มข้ึนเม่ือใดโดยจ านวนเท่าใดก็ได ้

(3) เงินฝากประจ า  ผูฝ้ากรายหน่ึงอาจเปิดบญัชีเงินฝากประจ าในสหกรณ์น้ีไดโ้ดยจ านวน
เงินฝากในบญัชีแต่ละคร้ังตอ้งไม่นอ้ยกวา่หน่ึงพนับาท และระยะเวลาฝากตอ้งไม่นอ้ย
กวา่หกเดือน 

ขอ้  9.  ในการเปิดบญัชีเงินฝาก ตามขอ้ 8 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้ากยดึถือไว ้สมุดคู่ฝากนั้น
ผูฝ้ากตอ้งรักษาไวเ้พื่อใหส้หกรณ์ลงบนัทึกรายการเงินฝากดอกเบ้ียเงินถอนและเงินคงเหลือของตนท่ีมีข้ึนทุก
รายการ 
  การลงบนัทึกรายการต่างๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระท าไดแ้ต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ซ่ึง
ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจ้ดัการหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย คนหน่ึง
คนใดเป็นผูล้งลายมือช่ือยอ่ก ากบัไวเ้ป็นส าคญั  การลงบนัทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามท่ีกล่าว
น้ี ยอ่มไม่มีผลผกูพนัสหกรณ์ อน่ึง ถา้ผูฝ้ากตรวจพบวา่รายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคล่ือนตอ้งแจง้ต่อ
สหกรณ์เพื่อแกไ้ขให ้จะแกไ้ขโดยประการอ่ืนไม่ได ้
  สมุดคู่ฝากเล่มท่ีใชเ้ตม็แลว้หรือช ารุดจนใชก้ารไม่ได ้  ใหน้ ามายืน่ต่อสหกรณ์เพื่อจะได้
ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนั้นและโอนยอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากใหม่ซ่ึงออกใหผู้ฝ้ากยดึถือไวต่้อไป สมุดคู่
ฝากเล่มท่ียกเลิกนั้นผูฝ้ากจะรับไปก็ได ้

 ผูฝ้ากตอ้งเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไวท่ี้ปลอดภยั  ถา้สมุดฝากหาย  ผูฝ้ากตอ้งแจง้เป็น
หนงัสือ 
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ต่อสหกรณ์โดยมิชกัชา้  สหกรณ์จะน ายอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซ่ึงออกให้ผูฝ้ากยดึถือไวต่้อไป  
ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มท่ีหายใหย้กเลิก 
  ในกรณีท่ีสหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากใหแ้ก่ผูฝ้ากคร้ังแรกก็ดี  หรือออกเล่มใหม่ใหต่้อจากเล่ม
ก่อน ซ่ึงลงรายการเตม็แลว้ก็ดีหรือช ารุดใชก้ารไม่ไดก้็ดี  สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีท่ีสมุดคู่ฝาก
ของผูฝ้ากคนใดสูญหาย  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ใหโ้ดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละยีสิ่บบาท 
 ขอ้ 10. ในการส่งเงินเขา้บญัชีเงินฝากทุกคร้ัง  ใหท้  าใบส่งเงินตามแบบพิมพท่ี์สหกรณ์ก าหนดยืน่
พร้อมดว้ยสมุดคู่ฝากและจ านวนเงินฝากต่อพนกังานสหกรณ์ ณ ส านกังานสหกรณ์ ทั้งน้ีผูฝ้ากหรือผูอ่ื้นจะ
เป็นผูส่้งเงินก็ได ้
  เม่ือสหกรณ์ไดล้งบนัทึกรายการจ านวนเงินฝากท่ีไดรั้บนั้นในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็น
การถูกตอ้งแลว้  สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 
 ขอ้ 11.  ถา้ส่งเช็คเขา้บญัชีเงินฝาก ตอ้งขีดคร่อมเช็ดก่อน สหกรณ์สงวนไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงิน
ถอนจากรายการเช่นนั้นจนกวา่จะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแ้ลว้ 

หมวด 3 
การก าหนดอตัราดอกเบีย้ ระยะเวลาการคิดดอกเบีย้ วธีิการคิดดอกเบีย้และการจ่ายดอกเบีย้ 

 ขอ้ 12.  สหกรณ์จะใหด้อกเบ้ียเงินฝากทุกประเภท ตามขอ้ 5 ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 4 ต่อปี  โดยจะ
ไดป้ระกาศอตัราดอกเบ้ียแต่ละประเภทใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 
  คณะกรรมการด าเนินการอาจเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเงินฝากตามวรรคก่อนไดต้ามความ
เหมาะสม 
  ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์ใหค้  านวณเป็นรายวนัตามยอดเงินฝากคงเหลือในระหวา่งเดือน
หน่ึงๆ สหกรณ์จะน าดอกเบ้ียทบเป็นตน้เงินเขา้บญัชีเงินฝากในวนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ ใหผู้ฝ้ากรับยืน่
สมุดคู่ฝาก  ณ  ส านกังานสหกรณ์เพื่อบนัทึกรายการ 
  ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ  ใหค้  านวณเป็นรายวนัตามยอดเงินฝากคงเหลือ
เช่นเดียวกนักบัการคิดดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์ และยอดคงเหลือมีจ านวนนอ้ยกวา่หน่ึงพนับาทสหกรณ์จะ
ไม่คิดดอกเบ้ียให ้
  ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษของตนไดเ้ดือนละ 1 คร้ัง  โดยสหกรณ์จะคิดอตัรา
ดอกเบ้ียใหต้ามประกาศอตัราดอกเบ้ีย กรณีการถอนเงินฝากตั้งแต่คร้ังท่ี 2 ในเดือนเดียวกนัผูฝ้ากตอ้งยนิยอม
เสียค่าธรรมเนียนการถอนในอตัราร้อยละหน่ึงของจ านวนเงินท่ีถอนแต่ละคร้ัง แต่ไม่เกิน หน่ึงพันบาท              
  ดอกเบ้ียเงินฝากประจ า  สหกรณ์จะค านวณและจ่ายดอกเบ้ียใหเ้ม่ือถึงก าหนดระยะเวลาการ
ฝาก    ถา้ครบก าหนดระยะเวลาการฝากแลว้  ผูฝ้ากมิไดถ้อนเงินฝากประจ าพร้อมดอกเบ้ียก็เป็นอนัถือวา่ผู ้
ฝากตกลงฝากตน้เงินพร้อมดอกเบ้ียต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 
   กรณีถอนเงินฝากประจ าก่อนครบก าหนดระยะเวลา  สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบ้ียให้ 
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หมวด 4 
การถอนเงินและการปิดบัญชี 

 ขอ้ 13.  การถอนเงินจากบญัชีเงินฝาก ตอ้งใชใ้บถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ 
  ในการถอนเงินฝาก  ผูมี้อ านาจถอนเงินตามท่ีไดใ้ห้ตวัอยา่งลายมือช่ือไวต่้อสหกรณ์  ควรมา
รับเงินท่ีส านกังานสหกรณ์ดว้ยตนเองและตอ้งยืน่ใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามท่ีใหต้วัอยา่งไวน้ั้น  
พร้อมกบัสมุดคู่ฝากต่อเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 
  ถา้ผูมี้อ  านาจถอนเงินฝากจะมอบใหผู้ใ้ดถอนเงินแทน  ก็ตอ้งท าใบถอนเงินฝากและตอ้ง
มอบอ านาจใหรั้บเงินแทนเป็นหนงัสือไวด้า้นหลงัของใบถอนเงินฝากนั้นดว้ย  ทั้งน้ีโดยลงลายมือช่ือตามท่ี
ไดใ้หต้วัอยา่งไวแ้ลว้มอบให้ผูรั้บมอบอ านาจยืน่ใบถอนเงินฝากนั้น  พร้อมดว้ยสมุดคู่ฝากต่อเจา้หนา้ท่ีของ
สหกรณ์ ณ ส านกังาน สหกรณ์  ในการน้ีสหกรณ์จะเรียกหลกัฐานพิสูจน์ตวัผูรั้บมอบอ านาจก็ได ้
  เม่ือสหกรณ์ไดต้รวจถูกตอ้งแลว้จะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงิน
คงเหลือในสมุดคู่ฝากแลว้คืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 
  อน่ึง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเ้ขียนดว้ยหมึก  ถา้มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงใด ๆ ผูมี้อ านาจ
ถอนเงินตอ้งลงลายมือช่ือตามท่ีใหต้วัอยา่งไวก้  ากบัดว้ย 
 ขอ้ 14.  การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากทุกประเภท  จะถอนเงินเม่ือใด จ านวนเท่าใดก็ได ้ ทั้งน้ี ให้
เป็นไปตาม หมวด 3  ขอ้  12. 
 ขอ้ 15.  ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบญัชีเงินฝากของตนเม่ือใดก็ได ้ใหผู้มี้อ  านาจ
ถอนเงินจดแจง้ไวท้า้ยรายการจ านวนเงินในใบถอนเงินฝากดว้ยวา่ “เพื่อปิดบญัชี” 
 ขอ้ 16.  ในกรณีท่ีผูฝ้ากตาย สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือทั้งหมดในบญัชีเงินฝากพร้อมดอกเบ้ีย
ใหแ้ก่ผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีไดต้ั้งไว ้ หรือถา้มิไดต้ั้งไวก้็คืนใหแ้ก่บุคคลท่ีไดน้ าหลกัฐานมาแสดงใหเ้ป็นท่ี
พอใจคณะกรรมการด าเนินการวา่เป็นทายาทผูมี้สิทธิไดรั้บเงินจ านวนดงักล่าวนั้น 
 ขอ้ 17.  ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นวา่ผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบน้ี  หรือก่อใหเ้กิด
ความยุง่ยากแก่สหกรณ์ หรือเห็นวา่มีเหตุอนัสมควรท่ีจะปิดบญัชีเงินฝากของผูฝ้าก สหกรณ์จะไม่รับเงินเขา้
บญัชีเงินฝากของผูฝ้ากอีก และใหผู้ฝ้ากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบญัชีเงินฝากของตนทั้งน้ี  สหกรณ์
จะแจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูฝ้าก 
 ขอ้ 18.  การถอนเงินฝากเพื่อปิดบญัชี ขอ้ 15. และขอ้ 16. สหกรณ์จะค านวณดอกเบ้ียใหต้าม ขอ้ 12. 
ถึงส้ินเดือนท่ีแลว้  เวน้แต่การปิดบญัชีเงินฝากในกรณีผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบ ตามขอ้ 17.  สหกรณ์จะค านวณ
ดอกเบ้ียใหถึ้งส้ินเดือนก่อนถึงวนัท่ีแจง้  และสหกรณ์จะไม่ใหด้อกเบ้ียอีกไม่วา่ผูฝ้ากจะถอนเงินเม่ือใด  เม่ือ
สหกรณ์ไดจ่้ายเงินคืนผูฝ้ากแลว้จะยกเลิกสมุดคู่ฝากส าหรับบญัชีนั้น 
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 ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 
 
           ประกาศ ณ วนัท่ี  25  สิงหาคม  พ.ศ.  2564 
 
 
        ชรัตน์  วสุธาดา 
                              
        
 
  
  
 
  
  

                        ส าเนาถูกตอ้ง 
 
 
              นายแพทยช์รัตน์  วสุธาดา 
                     ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจนัทบุรี จ  ากดั 

(นายแพทยช์รัตน์  วสุธาดา) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจนัทบุรี  จ ากดั 


