
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จํากัด 
ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํา พ.ศ. 2556 

---------------------------------------------------- 
 อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์  ข้อ 4 (1) ข้อ 5 (2) และข้อ 104 (1) ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการครั้งท่ี 13/2556 เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2556 ได้กําหนดระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝาก
ประจําโดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี ้
 

หมวด 1 
ข้อกําหนดท่ัวไป 

 ข้อ 1 ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขกระบี่ จํากัด ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์
และเงินฝากประจํา พ.ศ. 2556” 
 ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ีนายทะเบียนให้ความเห็นชอบเป็นตน้ไป 
 ข้อ 3  ให้ยกเลิก “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จาํกัด ว่าด้วย การรับฝากเงินออมทรัพย์และเงิน
ฝากประจํา พ.ศ.2546” 

 บรรดาระเบียบ มตคิณะกรรมการดําเนินการ ประกาศ คําสั่ง หรือข้อตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบ
นี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 
 ข้อ 4 สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิกได้ 2 ประเภท คือ 

(1) เงินฝากออมทรัพย ์
(2) เงินฝากประจํา 

หมวด 2 
การเปิดบัญชีและการฝากเงิน 

ข้อ 5 ผู้ประสงค์จะเปิดบญัชีเงินฝาก ตามข้อ 4 ให้มาติดต่อกับพนักงานสหกรณด์้วยตนเอง และต้องยื่นหนงัสือ
ขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในแบบหนังสือขอเปิดบญัชีน้ัน 
 ข้อ 6 พร้อมกับหนังสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมอืช่ือของตนหรือของตัวแทนซึ่งเป็นผู้มี
อํานาจถอนเงิน ตลอดจนให้คําสั่งเก่ียวกับเงินฝาก ท่ีเปิดบญัชีน้ันไว้ตอ่สหกรณ ์
  การเปลีย่นแปลงเก่ียวกับตัวอย่างลายมือช่ือท่ีให้ไว้ จะมีผลต่อเมือ่ผู้ฝาก ได้แจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ ์
และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็นการถูกต้องและตอบรับแล้ว 
  ลายมือช่ือทุกกรณเีก่ียวกับเงินฝากให้ใช้อักษรไทยและเขียนด้วยหมกึ ท้ังต้องเขียนด้วยลายมือตนเอง 
สหกรณ์จะไมร่ับรู้การใช้ตราประทับแทนลายมือช่ือ 
 ข้อ 7  ผู้ฝากคนหนึ่งสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ดังนี ้
      (1) เงินฝากออมทรัพย์ ผูฝ้ากรายหนึ่ง อาจเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ใน สหกรณ์น้ีได้  โดยจํานวนเงินฝากในบัญชีน้ันใน
เวลาหนึ่งเวลาใด ต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท และผูฝ้ากจะส่งเงินฝากเพ่ิมข้ึนเมื่อใดโดยจํานวนเท่าใดก็ 
ได ้

(2) เงินฝากประจํารายหนึ่ง ๆ ต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า 1,000 บาท และระยะเวลาฝากต้องไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

ข้อ 8 ในการเปิดบญัชีเงินฝากตามข้อ 6 สหกรณ์จะออกสมุดคูฝ่ากให้ผูฝ้ากยึดถือไว้ 
สมุดคูฝ่ากนั้นผู้ฝากต้องรักษาไว้ เพ่ือให้สหกรณล์งบันทึกรายการเงินฝากดอกเบี้ย เงินถอน และเงินคงเหลือของตนบรรดาท่ีจะ
มีข้ึนทุกราย 
  การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคูฝ่ากนั้นจะกระทําได้ แตโ่ดยทางฝ่าย สหกรณ์ซึ่งเป็นประธาน
กรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผู้จดัการหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายคนหนึ่งคนใดเป็นผูล้งลายมือช่ือย่อ
กํากับไว้เป็นสาํคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝาก โดยไม่เป็นไปตามท่ีกล่าวนี้ย่อมไม่มผีลผูกพันสหกรณ์ อนึ่ง ถ้าผู้ฝาก
ตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลือ่นต้องแจ้งต่อสหกรณเ์พ่ือแก้ไขให้ จะแก้ไขโดยประการอ่ืนไม่ได ้



  สมุดคูฝ่ากเล่มนี้ใช้เตม็แล้ว หรือชํารุดจนใช้การไม่ได้ ให้นํามายื่นต่อสหกรณ์เพ่ือจะได้ยกเลิกสมดุคู่ฝากเล่ม
นั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคูฝ่ากเล่มท่ียกเลิกนั้น ผู้ฝากจะรับไปก็ได ้
  ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมุดคูฝ่ากของตนไว้ในท่ีปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผู้ฝากต้องแจ้งเป็นหนังสอืต่อ
สหกรณ์โดยมิชักช้า สหกรณ์จะนาํยอดเงินคงเหลือ เข้าสมุดคูฝ่ากเล่มใหม่ซึ่งออกให้ผูฝ้ากยึดถือไว้ต่อไป ส่วนสมุดคูฝ่ากเล่มท่ี
หายให้ยกเลิก 
  ในกรณีท่ีสหกรณ์ออกสมุดคูฝ่ากให้แก่ผู้ฝากครั้งแรกก็ด ี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเลม่ก่อนซึ่งลงรายการ
เต็มแล้วก็ดีหรือชํารุดใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณจ์ะไม่คิดคา่ธรรมเนียมแต่กรณีท่ีสมดุคู่ฝาก ของผู้ฝากคนใดสูญหาย สหกรณ์จะ
ออกสมุดคูฝ่ากใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 50 บาท 
 ข้อ 9  ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ให้ทําใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ท่ีสหกรณ์กําหนดยื่นพร้อมด้วยสมุดคู่
ฝากและจํานวนเงินฝาก ต่อพนักงานสหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ ท้ังนี้ ผู้ฝากหรือผู้อ่ืนจะเป็นผู้ส่งเงินก็ได ้
  เมื่อสหกรณไ์ดล้งบันทึกรายการจํานวนเงินฝากท่ีไดร้ับนั้น ในสมดุคูฝ่ากและตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้ว 
สหกรณ์จะคืนสมดุคู่ฝากให้ผูฝ้าก 
 ข้อ 10 ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณส์งวนไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะไมจ่่ายเงินถอนจากรายการ
เช่นนั้นจนกว่าจะเรยีกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว 
 

หมวด 3 
การกําหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย วิธีการคิด 

ดอกเบี้ยและการจ่ายดอกเบี้ย 
 
 ข้อ 11 สหกรณ์จะใหด้อกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท ตามข้อ 4 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 7 ต่อปี โดย 
จะไดป้ระกาศอัตราดอกเบี้ยแต่ละประเภทให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 
  คณะกรรมการดําเนินการอาจเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามวรรคก่อนได้ตามความเหมาะสม 
  การคิดดอกเบี้ยให้คิด “ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้คํานวณเป็น รายวันตามยอดเงินคงเหลือและสหกรณ์
จะนําดอกเบี้ยทบเป็นเงินเข้าบญัชีเงินฝากในวันท่ี 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม  ของทุกปี ให้ผู้ฝากรีบยื่นสมุดคูฝ่าก ณ 
สํานักงานสหกรณ์ เพ่ือสหกรณบ์ันทึกรายการดอกเบี้ยให”้ และให้คิดดอกเบี้ยเงินฝากประจํา สหกรณ์จะคํานวณและจ่าย
ดอกเบี้ยให้เมื่อถึงกําหนดระยะเวลาการฝากสําหรับเงินฝากท่ีถอนก่อนกําหนด โดยได้รบัอนุญาตจากสหกรณ์ ตามข้อ 12 
สหกรณ์จะจา่ยดอกเบีย้ให้ตามจํานวนเดือนเต็ม 
  กรณีถอนเงินฝากประจาํในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือนสหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให ้
  ถ้าผู้ฝากไม่ถอนเงินฝากประจําเมื่อครบกําหนดพร้อมดอกเบีย้จนพ้นกําหนดไปอีกเจ็ดวันก็เป็นอันถือว่าผู้
ฝากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดมิ 

หมวด 4 
การถอนเงินและการปิดบัญช ี

 ข้อ 12  การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ ์
  ในการถอนเงินฝาก ผู้มีอํานาจถอนเงิน ตามท่ีได้ให้ตัวอย่างลายมือช่ือไว้ต่อ สหกรณ์ ควรมารบัเงินท่ี
สํานักงานสหกรณด์้วยตนเอง และต้องยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามท่ีให้ตัวอย่างไว้น้ันพร้อมกับสมุดคูฝ่ากต่อ
พนักงานสหกรณ ์
  ผู้มีอํานาจถอนเงินฝากจะมอบใหผู้ใ้ดถอนเงินแทน ก็ต้องทําใบถอนเงินฝากและต้องมอบอํานาจให้รบัเงิน
แทนเป็นหนังสือไว้ด้านหลังของใบถอนเงินฝากนั้นด้วย ท้ังนี้โดยลงลายมือช่ือตามท่ีได้ใหต้ัวอย่างไว้ แล้วมอบให้ ผู้รับมอบ
อํานาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้นพร้อมดว้ยสมุดคูฝ่าก ต่อพนักงานของสหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ ์ ในการนี้สหกรณจ์ะเรียก
หลักฐานพิสูจนต์ัวผูร้ับมอบอํานาจก็ได ้
  เมื่อสหกรณไ์ดต้รวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้อมท้ังเงินคงเหลือในสมุดคู่
ฝาก แล้วคืนสมุดคูฝ่ากใหผู้้ฝาก 



  อนึ่งการเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึกถ้ามีการแก้ไขเปลีย่นแปลงใด ๆ ผู้มีอํานาจถอนเงินตอ้งลง
ลายมือช่ือตามท่ีใหต้ัวอย่างไว้กํากับด้วย 
 ข้อ 13 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากนั้น จะถอนเมื่อใด จํานวนเท่าใดก็ได ้
  ส่วนการถอนเงิน จากบัญชีเงินฝากประจํานั้น ผู้ฝากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบกําหนด แตเ่มื่อผูฝ้าก
ยื่นคําขอเป็นหนังสือโดยช้ีแจงความจําเป็น สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบกําหนดก็ได ้
 ข้อ 14 ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือท้ังหมด เพ่ือปิดบญัชีเงินฝากของตนเมือ่ใดก็ได้ให้ผูม้ีอํานาจถอนเงินจดแจ้งไว้
ท้ายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพ่ือปิดบัญชี” 
 ข้อ 15 ในกรณีท่ีผูฝ้ากตาย สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือท้ังหมด ในบัญชีเงินฝากให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้ตั้ง
ไว้ หรือถ้ามไิด้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลท่ีได้นําหลักฐานมาแสดงให้เปน็ท่ีพอใจ คณะกรรมการดําเนินการว่าเป็นทายาทผู้มสีิทธิ
ได้รับเงินจํานวนดังกลา่วนั้น 
 ข้อ 16 ในกรณีท่ีคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์เห็นว่า ผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบนี้ หรือก่อให้เกิดความยุง่ยาก
แก่สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตุอันสมควรท่ีจะปดิบัญชีเงินฝากของผูฝ้าก สหกรณจ์ะไม่รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฝากอีกและ
ให้ผู้ฝากถอนเงินคงเหลือท้ังหมดเพ่ือปิดบัญชีเงินฝากของตน ท้ังนี้ สหกรณ์จะแจ้งเป็นหนังสือไปยังผูฝ้าก 
  “การถอนเงินฝากเพ่ือปิดบญัชีตามข้อ 13 และข้อ 14 สหกรณ์จะคํานวณ ดอกเบี้ยใหต้ามข้อ 11 ถึงวัน
ก่อนวันถอนหนึ่งวัน เว้นแต่การปดิบัญชีเงินฝาก ในกรณผีู้ฝากฝ่าฝนืระเบียบ ตามข้อ 16 สหกรณ์จะคํานวณดอกเบีย้ให้ถึงก่อน
วันท่ีแจ้งหนึ่งวัน และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี้ยอีกไม่ว่าผูฝ้ากจะถอนเงินเมื่อใด” 
  เมื่อสหกรณไ์ด้จ่ายเงินคืนผูฝ้ากแลว้ จะยกเลิกสมดุคู่ฝากสําหรับบัญชีน้ัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 
 

เชาวลิต วโนทยาโรจน ์
(นายเชาวลิต วโนทยาโรจน)์ 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขกระบี่ จํากัด 

 


