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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

วาดวย   การรับฝากเงินจากสหกรณอ่ืน   พ.ศ.  2546 

--------------------------------- 

  อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณ ขอ 2 (3)  ขอ 9  ขอ 79 (8) และขอ 107 (2)      

ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ คร้ังที่ 6 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2546  ไดกําหนดระเบียบวาดวย  

การรับฝากเงินจากสหกรณอ่ืน   โดยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ดังตอไปน้ี 

 

หมวด  1 

ขอกําหนดท่ัวไป 

 ขอ  1.    ระเบียบน้ีเรียกวา    “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  วาดวย

การรับฝากเงินจากสหกรณอ่ืน   พ.ศ. 2546” 

 ขอ  2. ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 26  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2546  เปนตนไป 

 ขอ  3. ในระเบียบน้ี  

  “สหกรณ”  หมายความวา  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

  “ผูฝาก”  หมายความวา  สหกรณผูฝากเงิน 

 ขอ  4. สหกรณรับฝากเงินจากสหกรณอื่นได 2  ประเภท  คือ 

4.1  เงินฝากออมทรัพย     

4.2  เงินฝากประจํา                                   

 

หมวด  2 

การเปดบัญชีและการฝากเงิน 

ขอ  5.  สหกรณท่ีประสงคจะเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 4  ใหมาติดตอกับพนักงานสหกรณ  

ณ สํานักงานสหกรณดวยตนเอง และตองยื่นหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ โดยมีรายการ

ครบถวนตามที่ระบุไวในแบบหนังสือขอเปดบัญชีน้ัน 

ขอ  6.  พรอมกับหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก ผูฝากตองใหตัวอยางลายมือชื่อของตัวแทน ซึ่งเปน     

ผูมีอํานาจถอนเงิน ตลอดจนใหเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากที่เปดบัญชีน้ันไวตอสหกรณ การเปลี่ยนแปลง

เกี่ยวกับตัวอยางลายมือชื่อที่ใหไว จะมีผลตอเมื่อผูฝากไดแจงเปนหนังสือตอ สหกรณ และสหกรณ            

ไดพิจารณาเห็นเปนการถูกตองและตอบรับแลว 

ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากใหใชอักษรไทย และเขียนดวยหมึกทั้งตองเขียนดวยลายมือ      

ของผูนําฝาก สหกรณจะไมรับรูการใชตราประทับแทนลายมือชื่อ 
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ขอ  7.  ผูฝากสามารถเปดบัญชีเงินฝาก ไดดังน้ี 

เงินฝากออมทรัพย ผูฝากรายหน่ึงอาจเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยในสหกรณน้ีไดโดยจํานวนเงินฝาก

ในบัญชีน้ันในเวลาหน่ึงเวลาใดตองไมนอยกวา 500.00 บาท และผูฝากจะสงเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใด           

โดยจํานวนเทาใดก็ได 

เงินฝากประจํารายหน่ึง ๆ  ตองมีจํานวนไมนอยกวา 500.00 บาท และระยะเวลาฝากตองไมนอยกวา   

3  เดือน 

ขอ  8.  ในการเปดบัญชีเงินฝากตามขอ  7  สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหผูฝากยึดถือไว สมุดคูฝาก

น้ัน ผูฝากตองรักษาไวเพื่อใหสหกรณลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงินคงเหลือบรรดา 

ที่จะมีขึ้นทุกราย 

การลงบันทึกรายการตาง ๆ  ในสมุดคูฝากน้ัน  จะกระทําไดแตโดยทางฝายสหกรณ ซึ่งประธาน

กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายคนหน่ึงคนใด 

เปนผูลงลายมือชื่อยอกํากับไวเปนสําคัญ  การลงบันทึกรายการในสมุดคูฝากโดยไมเปนไปตามที่กลาวน้ี  

ยอมไมมีผลผูกพันสหกรณ อน่ึง  ถาผูฝากตรวจพบวารายการใดในสมุดคูฝากคลาดเคลื่อนตองแจง              

ตอสหกรณเพื่อแกไขให จะแกไขโดยประการอ่ืนไมได 

สมุดคูฝากเลมที่ใชเต็มแลว หรือชํารุดจนใชการไมได ใหนํามายื่นตอสหกรณ เพื่อจะไดยกเลิกสมุด 

คูฝากเลมน้ัน  และโอนยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากใหม  ซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป  สมุดคูฝากเลม 

ที่ยกเลิกน้ันผูฝากจะรับไปก็ได 

ผูฝากตองเก็บรักษาสมุดคูฝากของตนไวในที่ปลอดภัย ถาสมุดคูฝากหาย ผูฝากตองแจงเปนหนังสือ

ตอสหกรณโดยมิชักชา  สหกรณจะนํายอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากเลมใหมซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป 

สวนสมุดคูฝากเลมที่หายใหยกเลิก 

ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากคร้ังแรกก็ดี หรือออกเลมใหมใหตอจากเลมกอน ซึ่ง 

ลงรายการเต็มแลวก็ดี หรือชํารุดใชการไมไดก็ดี สหกรณจะไมคิด คาธรรมเนียม แตกรณีที่สมุดคูฝากของ 

ผูฝากรายใดสูญหาย สหกรณจะออกสมุดคูฝากเลมใหมใหโดยคิดคาธรรมเนียม เลมละ 20.00 บาท 

ขอ  9.  ในการสงเงินเขาบัญชีเงินฝากทุกคร้ัง  ใหทําใบสงเงินตามแบบพิมพที่สหกรณกําหนด   

ยื่นพรอมดวยสมุดคูฝาก และจํานวนเงินฝากตอพนักงานสหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ ทั้งน้ี ผูฝากหรือผูอ่ืน

จะเปนผูสงเงินก็ได 

เมื่อสหกรณไดลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝาก ที่ไดรับน้ันในสมุดคูฝาก และตรวจสอบเปนการ

ถูกตองแลว สหกรณจะคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก 

ขอ  10.  ถาสงเช็คเขาบัญชีเงินฝาก ตองขีดครอมเช็คกอน สหกรณสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะไมจายเงิน

ถอนจากรายการเชนน้ัน จนกวาจะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแลว  
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หมวด  3 

การกําหนดอัตราดอกเบ้ีย ระยะเวลาการคิดดอกเบ้ีย 

วิธีการคิดดอกเบี้ย และการจายดอกเบี้ย 

ขอ  11.  สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามขอ 4  ในอัตราไมเกินรอยละ  7 ตอป โดย 

จะไดประกาศใหทราบเปนคราว ๆ  ไป 

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยใหคํานวณเปนรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณจะนําดอกเบี้ย 

ทบเปนเงินตนเขาบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหผูฝากรีบยื่นสมุดคูฝาก ณ สํานักงาน

สหกรณ เพื่อสหกรณบันทึกรายการดอกเบี้ยให 

ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา สหกรณจะคํานวณและจายดอกเบี้ยใหเมื่อถึงกําหนดระยะเวลาการฝาก 

สําหรับเงินฝากที่ถอนกอนกําหนดโดยไดรับอนุญาตจากสหกรณ ตามขอ 13 สหกรณจะจายดอกเบี้ยให 

ตามจํานวนเดือนเต็ม 

กรณีถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไมถึง 3 เดือน สหกรณจะไมจายดอกเบี้ยให 

ถาผูฝากไมถอนเงินฝากประจําเมื่อครบกําหนดพรอมดอกเบี้ย จนพนกําหนดไปอีกเจ็ดวัน ก็เปนอัน

ถือวาผูฝากตกลงฝากตนเงินฝากพรอมดอกเบี้ยตอไปอีกเทาระยะเวลาเดิม 

 

หมวด 4 

การถอนเงินฝากและการปดบัญชี 

ขอ  12.  การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากตองใชใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ 

ในการถอนเงินฝาก ผูมีอํานาจถอนเงินตามที่ไดใหตัวอยางลายมือชื่อไวตอสหกรณ ควรมารับเงิน 

ที่สํานักงานสหกรณดวยตนเอง และตองยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไวน้ัน พรอม

กับสมุดคูฝากตอพนักงานสหกรณ 

ถาผูมีอํานาจถอนเงินฝาก จะมอบใหผูใดรับเงินแทนก็ตองทําใบถอนเงินฝาก และตองมอบอํานาจ 

ใหรับเงินแทนเปนหนังสือตามแบบที่กําหนด ทั้งน้ี โดยลงลายมือชื่อตามที่ไดใหตัวอยางไว แลวมอบให 

ผูรับมอบอํานาจยื่นใบถอนเงินฝากน้ัน  พรอมดวยสมุดคูฝากตอพนักงานของสหกรณ  ณ  สํานักงานสหกรณ  

ในการน้ี สหกรณจะเรียกหลักฐานพิสูจนตัวผูรับมอบอํานาจก็ได 

เมื่อสหกรณไดตรวจถูกตองแลวจะจายเงินถอนให และลงรายการเงินถอนพรอมทั้งเงินคงเหลือ 

ในสมุดคูฝาก แลวคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก 

อน่ึง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเขียนดวยหมึก ถามีการแกไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผูมีอํานาจถอนเงิน

ตองลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไวกํากับดวย 
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ขอ  13.   การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยน้ัน  จะถอนเมื่อใด จํานวนเทาใดก็ได  

สวนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจําน้ัน ผูฝากยอมไมมีสิทธิถอนเงินกอนครบกําหนด แตเมื่อ 

ผูฝากยื่นคําขอเปนหนังสือโดยชี้แจงความจําเปน สหกรณจะยอมใหถอนเงินฝากกอนครบกําหนดก็ได 

ขอ  14.  ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือท้ังหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได ใหผูมีอํานาจ

ถอนเงินจดแจงไวทายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากดวยวา “เพื่อปดบัญชี” 

ขอ  15.  ในกรณีท่ีคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเห็นวา ผูฝากฝาฝนระเบียบน้ี หรือกอใหเกิด

ความยุงยากแกสหกรณ หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะปดบัญชี เงินฝากของผูฝาก สหกรณจะไมรับเงินเขา

บัญชีเงินฝากของผูฝากอีก  และใหผูฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งน้ี สหกรณ

จะแจงเปนหนังสือไปยังผูฝาก 

ขอ  16.  การถอนเงินฝากเพื่อปดบัญชีตามขอ 14 สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหตามขอ 11  ถึงวัน

กอนวันถอนหน่ึงวัน  เวนแตการปดบัญชีเงินฝากในกรณีผูฝากฝาฝนระเบียบตามขอ 15   สหกรณจะคํานวณ

ดอกเบี้ยใหถึงกอนวันที่แจงหน่ึงวัน และสหกรณจะไมใหดอกเบี้ยอีก ไมวาผูฝากจะถอนเงินเมื่อใด 

เมื่อสหกรณไดจายเงินคืนผูฝากแลว จะยกเลิกสมุดคูฝากสําหรับบัญชีน้ัน 

ขอ  17.  ในกรณีท่ีมีความจําเปน สหกรณสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับฝากเงินก็ได 

 

ประกาศ   ณ  วันที่    25  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.   2546 

 

      

                   

          (นายสําราญ  ไชยชนะ) 

ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


