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(สาเนา)
ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจันทบุรี จากัด
ว่าด้ วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์
พ.ศ. 2564
................................................................................................................................................................
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจันทบุรี จากัด ข้อ 10
ข้อ 80(8) และข้อ 108(1) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 40 ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่
24 สิ งหาคม พ.ศ. 2564 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2564
ดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1
ข้ อกาหนดทัว่ ไป
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจันทบุรี จากัด ว่าด้วยการรับเงิน
ฝากจากสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2564”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจันทบุรี จากัด ว่าด้วยการรับเงินฝากจาก
สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2553
บรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติ หรื อข้อตกลงอื่นใดซึ่ งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบ
นี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจันทบุรี จากัด
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจันทบุรี จากัด
“ผูฝ้ าก” หมายความว่า สมาชิกผูซ้ ่ ึ งได้ฝากเงินไว้กบั สหกรณ์
หมวดที่ 2
การเปิ ดบัญชีและการฝากเงิน
ข้อ 5. สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิกได้ 3 ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย์
(2) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
(3) เงินฝากประจา
(3.1) เงินฝากประจาระยะเวลา 6 เดือน
(3.2) เงินฝากประจาระยะเวลา 12 เดือน
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ข้อ 6. ผูป้ ระสงค์จะเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้อ 5 ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สานักงาน
สหกรณ์ดว้ ยตนเองและต้องยื่นหนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสื อขอเปิ ดบัญชีน้ นั
ข้อ 7. ผูฝ้ ากต้องให้ตวั อย่างลายมือชื่อของตนหรื อของตัวแทนซึ่ งเป็ นผูม้ ีอานาจถอนเงินตลอดจนให้
คาสั่งเกี่ยวกับเงินฝากที่เปิ ดบัญชีน้ นั ไว้ต่อสหกรณ์ โดยใช้บตั รตามแบบของสหกรณ์
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้ จะมีผลต่อเมื่อผูฝ้ ากได้แจ้งเป็ นหนังสื อต่อ
สหกรณ์และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็ นการถูกต้องและตอบรับแล้ว
ลายมือชื่อทุกกรณี เกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้อกั ษรไทย และเขียนด้วยหมึกทั้งต้องเขียนด้วยลายมือตนเอง
สหกรณ์จะไม่รับรู ้การใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ
ข้อ 8. ผูฝ้ ากคนหนึ่งสามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากได้ดงั นี้
(1) เงินฝากออมทรัพย์ ผูฝ้ ากรายหนึ่งอาจเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์น้ ี และจะ
ส่ งเงินฝากเพิม่ ขึ้นเมื่อใดโดยจานวนเท่าใดก็ได้
(2) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ผูฝ้ ากรายหนึ่งอาจเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษนี้ได้โดย
จานวนเงินฝากในบัญชีน้ นั ในเวลาหนึ่งเวลาใดคงเหลือต้องไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งพันบาท
และผูฝ้ ากจะส่ งเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใดโดยจานวนเท่าใดก็ได้
(3) เงินฝากประจา ผูฝ้ ากรายหนึ่ งอาจเปิ ดบัญชี เงินฝากประจาในสหกรณ์น้ ีได้โดยจานวน
เงินฝากในบัญชี แต่ละครั้งต้องไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งพันบาท และระยะเวลาฝากต้องไม่นอ้ ย
กว่าหกเดือน
ข้อ 9. ในการเปิ ดบัญชีเงินฝาก ตามข้อ 8 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ สมุดคู่ฝากนั้น
ผูฝ้ ากต้องรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝากดอกเบี้ยเงินถอนและเงินคงเหลือของตนที่มีข้ ึนทุก
รายการ
การลงบันทึกรายการต่างๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระทาได้แต่โดยทางฝ่ ายสหกรณ์ซ่ ึ ง
ประธานกรรมการหรื อรองประธานกรรมการ หรื อเหรัญญิก หรื อผูจ้ ดั การหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย คนหนึ่ง
คนใดเป็ นผูล้ งลายมือชื่ อย่อกากับไว้เป็ นสาคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็ นไปตามที่กล่าว
นี้ ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ อนึ่ง ถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อนต้องแจ้งต่อ
สหกรณ์เพื่อแก้ไขให้ จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้
สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้วหรื อชารุ ดจนใช้การไม่ได้ ให้นามายืน่ ต่อสหกรณ์เพื่อจะได้
ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนั้นและโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ซ่ ึ งออกให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่
ฝากเล่มที่ยกเลิกนั้นผูฝ้ ากจะรับไปก็ได้
ผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ที่ปลอดภัย ถ้าสมุดฝากหาย ผูฝ้ ากต้องแจ้งเป็ น
หนังสื อ

3

ต่อสหกรณ์โดยมิชกั ช้า สหกรณ์จะนายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซ่ ึ งออกให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ต่อไป
ส่ วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก
ในกรณี ที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผฝู ้ ากครั้งแรกก็ดี หรื อออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่ม
ก่อน ซึ่ งลงรายการเต็มแล้วก็ดีหรื อชารุ ดใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณี ที่สมุดคู่ฝาก
ของผูฝ้ ากคนใดสู ญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละยีส่ ิ บบาท
ข้อ 10. ในการส่ งเงินเข้าบัญชี เงินฝากทุกครั้ง ให้ทาใบส่ งเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์กาหนดยืน่
พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและจานวนเงินฝากต่อพนักงานสหกรณ์ ณ สานักงานสหกรณ์ ทั้งนี้ผฝู ้ ากหรื อผูอ้ ื่นจะ
เป็ นผูส้ ่ งเงินก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจานวนเงินฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็ น
การถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก
ข้อ 11. ถ้าส่ งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่ อมเช็ดก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่จ่ายเงิน
ถอนจากรายการเช่นนั้นจนกว่าจะเรี ยกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว
หมวด 3
การกาหนดอัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการคิดดอกเบีย้ วิธีการคิดดอกเบีย้ และการจ่ ายดอกเบีย้
ข้อ 12. สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท ตามข้อ 5 ในอัตราไม่ เกินร้ อยละ 4 ต่ อปี โดยจะ
ได้ประกาศอัตราดอกเบี้ยแต่ละประเภทให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
คณะกรรมการดาเนินการอาจเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามวรรคก่อนได้ตามความ
เหมาะสม
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ให้คานวณเป็ นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือในระหว่างเดือน
หนึ่งๆ สหกรณ์จะนาดอกเบี้ยทบเป็ นต้นเงินเข้าบัญชี เงินฝากในวันสิ้ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ให้ผฝู้ ากรับยืน่
สมุดคู่ฝาก ณ สานักงานสหกรณ์เพื่อบันทึกรายการ
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ให้คานวณเป็ นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือ
เช่นเดียวกันกับการคิดดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ และยอดคงเหลือมีจานวนน้อยกว่าหนึ่งพันบาทสหกรณ์จะ
ไม่คิดดอกเบี้ยให้
ผูฝ้ ากจะถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของตนได้เดือนละ 1 ครั้ง โดยสหกรณ์จะคิดอัตรา
ดอกเบี้ยให้ตามประกาศอัตราดอกเบี้ย กรณี การถอนเงินฝากตั้งแต่ครั้งที่ 2 ในเดือนเดียวกันผูฝ้ ากต้องยินยอม
เสี ยค่าธรรมเนียนการถอนในอัตราร้อยละหนึ่งของจานวนเงินที่ถอนแต่ละครั้ง แต่ไม่เกิน หนึ่งพันบาท
ดอกเบี้ยเงินฝากประจา สหกรณ์จะคานวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงกาหนดระยะเวลาการ
ฝาก ถ้าครบกาหนดระยะเวลาการฝากแล้ว ผูฝ้ ากมิได้ถอนเงินฝากประจาพร้อมดอกเบี้ยก็เป็ นอันถือว่าผู ้
ฝากตกลงฝากต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม
กรณี ถอนเงินฝากประจาก่อนครบกาหนดระยะเวลา สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
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หมวด 4
การถอนเงินและการปิ ดบัญชี
ข้อ 13. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์
ในการถอนเงินฝาก ผูม้ ีอานาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตวั อย่างลายมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์ ควรมา
รับเงินที่สานักงานสหกรณ์ดว้ ยตนเองและต้องยืน่ ใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ให้ตวั อย่างไว้น้ นั
พร้อมกับสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ถ้าผูม้ ีอานาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผใู้ ดถอนเงินแทน ก็ตอ้ งทาใบถอนเงินฝากและต้อง
มอบอานาจให้รับเงินแทนเป็ นหนังสื อไว้ดา้ นหลังของใบถอนเงินฝากนั้นด้วย ทั้งนี้โดยลงลายมือชื่อตามที่
ได้ให้ตวั อย่างไว้แล้วมอบให้ผรู ้ ับมอบอานาจยืน่ ใบถอนเงินฝากนั้น พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ ณ สานักงาน สหกรณ์ ในการนี้สหกรณ์จะเรี ยกหลักฐานพิสูจน์ตวั ผูร้ ับมอบอานาจก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงิน
คงเหลือในสมุดคู่ฝากแล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก
อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผูม้ ีอานาจ
ถอนเงินต้องลงลายมือชื่อตามที่ให้ตวั อย่างไว้กากับด้วย
ข้อ 14. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากทุกประเภท จะถอนเงินเมื่อใด จานวนเท่าใดก็ได้ ทั้งนี้ ให้
เป็ นไปตาม หมวด 3 ข้อ 12.
ข้อ 15. ผูฝ้ ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิ ดบัญชี เงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้ ให้ผมู้ ีอานาจ
ถอนเงินจดแจ้งไว้ทา้ ยรายการจานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพื่อปิ ดบัญชี ”
ข้อ 16. ในกรณี ที่ผฝู้ ากตาย สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากพร้อมดอกเบี้ย
ให้แก่ผรู ้ ับโอนประโยชน์ที่ได้ต้ งั ไว้ หรื อถ้ามิได้ต้ งั ไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นาหลักฐานมาแสดงให้เป็ นที่
พอใจคณะกรรมการดาเนินการว่าเป็ นทายาทผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินจานวนดังกล่าวนั้น
ข้อ 17. ในกรณี ที่คณะกรรมการดาเนิ นการของสหกรณ์เห็นว่าผูฝ้ ากฝ่ าฝื นระเบียบนี้ หรื อก่อให้เกิด
ความยุง่ ยากแก่สหกรณ์ หรื อเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรที่จะปิ ดบัญชีเงินฝากของผูฝ้ าก สหกรณ์จะไม่รับเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากอีก และให้ผฝู ้ ากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิ ดบัญชี เงินฝากของตนทั้งนี้ สหกรณ์
จะแจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูฝ้ าก
ข้อ 18. การถอนเงินฝากเพื่อปิ ดบัญชี ข้อ 15. และข้อ 16. สหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ยให้ตาม ข้อ 12.
ถึงสิ้ นเดือนที่แล้ว เว้นแต่การปิ ดบัญชีเงินฝากในกรณี ผฝู ้ ากฝ่ าฝื นระเบียบ ตามข้อ 17. สหกรณ์จะคานวณ
ดอกเบี้ยให้ถึงสิ้ นเดือนก่อนถึงวันที่แจ้ง และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี้ยอีกไม่วา่ ผูฝ้ ากจะถอนเงินเมื่อใด เมื่อ
สหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผูฝ้ ากแล้วจะยกเลิกสมุดคู่ฝากสาหรับบัญชีน้ นั
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ให้ประธานกรรมการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 25 สิ งหาคม พ.ศ. 2564
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