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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

วาดวย   การรับเงินฝาก  พ.ศ.  2544 

……………………………………….. 

 โดยที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด พิจารณาแลวเห็นสมควรปรับปรุง 

แกไขระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย การรับเงินฝาก พ.ศ. 2544 เพื่อให 

การดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณ

ออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  ขอ  79 (2), (8), (9)  และขอ  107   (3)  คณะกรรมการดําเนินการ 

ชุดที่  18ในการประชุมคร้ังที่  8/2548  เมื่อวันที่  29  สิงหาคม 2548   ไดกําหนดระเบียบวาดวยการรับเงินฝาก  

พ.ศ.  2544   (แกไขเพิ่มเติม  ฉบับที่  1  พ.ศ.  2548)  ดังน้ี 

 ขอ  1.    ระเบียบน้ีเรียกวา   “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย   

การรับเงินฝาก  พ.ศ.   2544  (แกไขเพิ่มเติม  ฉบับที่  1  พ.ศ.  2548)” 

 ขอ  2. ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณเปนตนไป  

และใหยกเลิกระเบียบ  มติ   ประกาศ  คําสั่ง  และแนวปฏิบัติอื่นท่ีขัด หรือแยงกับระเบียบน้ีและใหใชระเบียบ

น้ีแทน 

 ขอ  3. ในระเบียบน้ี 

  “สหกรณ”   หมายถึง  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

  “สมาชิก”    หมายถึง  สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

  “เจาของบัญชี”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ที่ได

ฝากเงินไวกับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

  “คณะกรรมการดําเนินการ”   หมายถึง  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย 

สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

  “ผูจัดการ”    หมายถึง  ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

  “ผูรับมอบอํานาจ”  หมายถึง  เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  

ที่ไดรับมอบอํานาจใหมีอํานาจในการปฏิบัติงานรับฝากเงิน 

 

หมวด    1 

ขอกําหนดทั่วไป 

 ขอ  4. สหกรณรับเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจําจากสมาชิกไดตามที่คณะกรรมการ

ดําเนินการเห็นสมควร 
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ขอ  5.  ผูฝากจะเปดบัญชีเงินฝากกี่รายก็ได  โดยยื่นแบบคําขอเปดบัญชีตามที่สหกรณกําหนด 

ผูฝากประสงคจะสงเงินเปนรายเดือน  หรือสงเปนระยะตามเวลาที่ผูฝากกําหนดก็อาจทําได 

ขอ  6. ผูขอเปดบัญชีตองใหตัวอยางลายมือชื่อของผูมีอํานาจในการถอนเงิน หรือในการใหคําสั่ง

เกี่ยวกับบัญชีน้ันไวตอสหกรณ  โดยใชบัตรตามแบบของสหกรณ 

การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอยางลายมือชื่อของผูมีอํานาจ  ซึ่งใหไวน้ัน จะมีผลตอเมื่อไดแจง      

เปนหนังสือตอสหกรณ และสหกรณไดพิจารณาเห็นเปนการถูกตอง และตอบรับแลว 

ขอ  7. สหกรณจะออกสมุดคูฝากยึดถือไว ผูฝากตองรักษาไวเพื่อใหสหกรณลงบันทึกรายการ     

เงินฝาก เงินถอน ดอกเบี้ย และเงินคงเหลือที่จะมีขึ้นทุกรายการ 

การลงบันทึกรายการตาง ๆ  ในสมุดเงินฝากจะกระทําไดแตโดยทางสหกรณ โดยประธานกรรมการ 

หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือผูจัดการ หรือเจาหนาที่สหกรณ ที่ไดรับ

มอบหมายจากผูจัดการ เปนผูลงลายมือชื่อยอกํากับไวเปนสําคัญ ถาผูฝากตรวจสอบวารายการใด ในสมุด 

คูฝากคลาดเคลื่อน ตองแจงตอสหกรณเพื่อแกไขให จะแกไขประการอ่ืนไมได 

การลงรายการในสมุดคูฝาก  ตองกระทําโดยสหกรณเทาน้ัน  ซึ่งผูรับมอบอํานาจจากสหกรณ      

เปนผูตรวจลายมือชื่อกํากับไวเปนสําคัญ 

ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคูบัญชีใหแกผูฝากคร้ังแรกก็ดี หรือออกฉบับใหมใหตอจากเลม 

กอน หรือลงรายการเดิมแลวก็ดี สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม แตถาสมุดคูฝากหายหรือชํารุด สหกรณ 

จะออกสมุดคูฝากเลมใหมใหโดยคิดคาธรรมเนียมเลมละ 20 บาท  (ยี่สิบบาทถวน) 

การติดตอสหกรณที่เกี่ยวของกับบัญชีเงินฝาก ตองแสดงสมุดคูฝากทุกคร้ัง 

ขอ  8.  ในการสงเงินฝากเขาบัญชีทุกคร้ัง ใหยื่นใบสงเงินฝากตามแบบของสหกรณ สมุดคูฝาก

พรอมจํานวนเงินที่ฝากตอสหกรณ เมื่อสหกรณไดตรวจสอบเปนการถูกตองแลว จะไดลงบันทึกทํารายการ 

และคืนสมุดคูฝากให   ทั้งน้ีเจาของบัญชีหรือบุคคลอ่ืนจะเปนผูฝากใหก็ได 

ขอ  9.   ในการถอนเงินหรือรับคืนเงินฝาก น้ัน  ผู รับเงินตองลงลายมือชื่อตอหนาเจาหนาที่ 

สหกรณ  ถาผูฝากมีความจําเปนใหผูอ่ืนถอนหรือรับเงินแทน ก็ตองมอบอํานาจเปนหนังสือตามแบบ 

ที่สหกรณกําหนด และผูรับมอบอํานาจตองแสดงหลักฐาน พิสูจนตัว ใหเปนที่พอใจตอสหกรณดวย 

ขอ  10.  การเขียนใบสงเงินก็ดี  ใบถอนเงินฝากก็ดี  ใหเขียนดวยหมึก ถามีการแกไขเปลี่ยนแปลง 

ใด ๆ  ในใบสงเงิน หรือใบถอนเงินฝาก ผูสงเงินหรือผูรับเงิน (แลวแตกรณี)  ตองลงลายมือชื่อกํากับไว 

ทุกแหงที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงดวย 

ขอ  11. ในกรณีท่ีเจาของบัญชีถึงแกกรรม  สหกรณจะจายคืนเงินฝากและดอกเบี้ยใหแกผูรับ

ประโยชนที่เจาของบัญชีระบุเปนลายลักษณอักษร หากมิไดระบุผูรับประโยชนไว สหกรณจะจายใหแกผูรับ

มรดก หรือทายาทโดยชอบธรรม  หรือผูจัดการมรดกของผูฝาก  เมื่อไดนําหลักฐานมาแสดงสิทธิของตน     

ใหเปนที่พึงพอใจแกสหกรณ  และถาอยูในวิสัยที่จะทําได ใหนําสมุดคูฝากมายื่นพรอมกันดวย 
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ขอ  12.   ในกรณีท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาผูฝากคนใดฝาฝนระเบียบน้ี หรือกอความยุงยาก

ใหแกสหกรณ หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะปดบัญชีเงินฝากของผูฝากคนใด สหกรณมีอํานาจไมรับเงิน

ฝากเขาบัญชีของผูฝากคนน้ันอีก   และใหผูฝากถอนเงินเพื่อปดบัญชีของตนไดโดยสหกรณแจงเปนหนังสือ

ไปยังผูฝาก เมื่อหนังสือแจงดังกลาวถึงผูฝากแลว  สหกรณจะไมคิดดอกเบี้ยในจํานวนเงินฝากที่ปดบัญชีน้ัน

ใหอีกตอไป 

ขอ  13.  สหกรณยอมทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเมื่อเห็นสมควร   แต

ตองไมเกินอัตราสูงสุดที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบโดยจะไดประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป 

ภาระในการเสียภาษีเงินไดจากดอกเบี้ยเงินฝาก (ถามี)  ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

ขอ  14.   การฝากเงินเขาบัญชีดวยเช็ค  หรือตราสารทางการเงินอื่นใด  ตองสงพรอมใบฝากเงิน   

ตามแบบที่สหกรณกําหนด  สหกรณจะรับไวเพื่อเรียกเก็บ จากสถาบันการเงินน้ัน ๆ  ตามเวลาและวิธีการ  

รับฝากเงินดวยเช็ค  หรือตราสารทางการเงิน ในกรณีที่เช็คถูกธนาคารปฏิเสธการจายและคืนใหสหกรณ  

สหกรณจะเก็บเช็คไวเพื่อคืนใหผูฝาก  ณ  สํานักงานสหกรณที่รับฝาก 

*ขอ  15.  การฝากเงินเขาบัญชี  ตองสงตอเจาหนาที่สหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ หรือสํานักงาน

สาขา หรือโดยการหักจากเงินไดรายเดือน ของเจาของบัญชี ณ ที่จาย หรือหักจากบัญชีเงินฝากของตนเอง   

ในสหกรณน้ี  โดยเจาของบัญชีตองทําหนังสือยินยอมการหักเงินไวกับสหกรณ 

*ขอ  15. การฝากเงินเขาบัญชี : แกไขโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ชุดท่ี  20  คร้ังท่ี  

6/2550  วันท่ี  26 มิถุนายน   2550 

ขอ  16.  เงินฝากท่ีมีระยะเวลาฝากเกินกวา 12  เดือน  หากมิไดตกลงกําหนดการจายดอกเบี้ยไวเปน

อยางอ่ืน การจายดอกเบี้ยจะจายใหเมื่อครบกําหนดระยะเวลาฝาก 

ขอ  17.  ดอกเบี้ยท่ีสหกรณจายใหโดยการนําเขาบัญชีเดิม หากเจาของบัญชีไมถอนออกใหถือวา   

ตกลงฝากตามเดิม 

ขอ  18.  เงินฝากท่ีครบกําหนดระยะเวลาฝากตรงกับวันหยุดทําการของสหกรณ ใหนําดอกเบี้ย     

เขาบัญชีในวันทําการแรกที่เปดทําการ โดยลงรายการวันที่ครบระยะเวลาตามเดิม   

ขอ  19.  เจาของบัญชีมีวิธีนําบัญชีเงินฝากของตนเอง ไปประกันเงินกูในการขอกูเงินจาก สหกรณ

ได แตตองปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบเกี่ยวกับระเบียบการใหเงินกู 

 ขอ  20.   เงินฝากท่ีนําไปประกันเงินกู จะถอนเงินฝากไมไดจนกวาจะพนการประกัน 

 ขอ  21.  การเปลี่ยนแปลงผูรับผลประโยชน  จะตองทําเปนลายลักษณอักษร และไดรับการอนุมัติ 

ใหมีการเปลี่ยนแปลงจากผูรับมอบอํานาจแลว 

ขอ  22. สหกรณทรงสิทธิ์ท่ีจะนําเงินฝากเพื่อชําระหน้ีของเจาของบัญชีที่มีตอสหกรณกอนภาระหน้ี

อ่ืน 

ขอ  23.  ใหผูจัดการจัดใหมีแบบพิมพ เอกสาร หลักฐาน เกี่ยวกับการรับฝากเงินตามแบบที่ สหกรณ

กําหนด 
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หมวด    2 

ประเภทเงินฝาก 

 ขอ  24. การรับฝากเงินแบงเปน 2  ประเภท ดังน้ี 

(1) ประเภทออมทรัพย 

(2) ประเภทประจํา 

 

หมวด    3 

ประเภทออมทรัพย 

 *ขอ  25.  เงินฝากประเภทออมทรัพย แบงออกเปน  4  แบบ  ดังน้ี 

(1) ออมทรัพยทั่วไป 

(2) ออมทรัพยสัจจะ 

(3) ออมทรัพยพิเศษ 

(4) ออมทรัพยเกษียณอายุราชการ 

*ขอ  25.  เงินฝากประเภทออมทรัพย : แกไขโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ชุดท่ี  18  

คร้ังท่ี  8/2548  วันท่ี  29  สิงหาคม  2548 

*ขอ  26.  เงินฝากออมทรัพยท่ัวไป  มีเง่ือนไขในการรับฝาก  ดังน้ี 

  (1)   จํานวนเงินฝาก ในการเปดบัญชีคร้ังแรกตองไมนอยกวา 100.- บาท (หน่ึงรอยบาท

ถวน)   การฝากเพิ่มหรือถอนเงินเมื่อใด จํานวนเทาใดก็ไดโดยใหมียอดเหลือไมนอยกวา 50.- บาท (หาสิบ

บาทถวน)  เวนแตการถอนเงินปดบัญชี 

  (2)   การจายดอกเบี้ย  สหกรณจะคํานวณใหตามยอดคงเหลือในแตละวัน ตามอัตราดอกเบี้ย

ที่ประกาศในขณะน้ัน และนําดอกเบี้ย ฝากทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหในวันสิ้นปทางบัญชี             

ของสหกรณทุกป                        

    (3)    เจาของบัญชีจะถอนเงินฝากทั้งหมด  เพื่อปดบัญชีเมื่อใดก็ได  จะไดรับดอกเบี้ย     

เพียงสิ้นวันกอนวันปดบัญชีหน่ึงวัน 

*ขอ  26.  เงินฝากออมทรัพยท่ัวไป  (2) : แกไขโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ชุดท่ี  20   

คร้ังท่ี 6/2550  วันท่ี  26 มิถุนายน   2550 
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**    ขอ 28  การฝากออมทรัพยพิเศษ แกไขเพ่ิมเติม ( ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ.2562 

**    ขอ 29  เงินฝากออมทรัพยเกษียณอายราชการ   แกไขเพ่ิมเติม ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2561  

ขอ  27.  เงินฝากออมทรัพยสัจจะ มีเง่ือนไขในการรับฝากดังน้ี 

  (1)   จํานวนเงินฝากในการเปดบัญชีคร้ังแรกตองไมนอยกวา 100 บาท (หน่ึงรอยบาทถวน)   

การฝากเพิ่มหรือจายคืน เมื่อใดก็ได จํานวนเทาใดก็ไดโดยใหมียอดคงเหลือไมนอยกวา 50.-  บาท (หาสิบ

บาทถวน)  เวนแตการถอนเพื่อปดบัญชี 

  ผูฝากประสงคจะฝากเงินจํานวนเทาใด  ก็ใหยื่นความจํานงตามแบบคําขอเปดบัญชี ตามที่ 

สหกรณกําหนด  ซึ่งจะตองสงเงินฝากเปนรายเดือน  เดือนละเทา  ๆ กัน โดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือนของ

สมาชิกในวันจายเงินไดรายเดือน ประจําเดือนน้ัน ๆ ทุกเดือน 

  กรณีขอเพิ่ม หรือลดจํานวนเงินฝากสัจจะ ใหผูฝากแจงผูจัดการ หรือเจาหนาที่สหกรณ 

  (2)   การจายดอกเบี้ย สหกรณจะจายดอกเบี้ยใหเหมือนกับขอ  26 (2) 

  (3)   เจาของบัญชี  จะถอนเงินฝากทั้งหมด เพื่อปดบัญชีเมื่อใดก็ได  จะไดรับดอกเบี้ย     

เพียงสิ้นวันกอนวันปดบัญชีหน่ึงวัน 

              ** ขอ  28.   เงินฝากออมทรัพยพิเศษ มีเงื่อนไขในการรับฝากเงิน ดังน้ี 

 (1)   จํานวนเงินฝากในการเปดบัญชีคร้ังแรกตองไมนอยกวา 10,000.- บาท (หน่ึงหมื่นบาท

ถวน) การฝากเพิ่มตองฝากคร้ังละไมนอยกวา  5,000.- บาท (หาพันบาทถวน)  และหากจะถอนคืน โดยใหมี

ยอดคงเหลือไมนอยกวา 10,000.- บาท  (หน่ึงหมื่นบาทถวน) จะถอนไดปละไมเกินสองคร้ัง หากถอนเกิน

กําหนดตองเสียคาธรรมเนียม ตามประกาศสหกรณเร่ืองคาธรรมเนียมการถอนเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 

 (2)   การจายดอกเบี้ย  สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหเปนรายวัน ตามจํานวนเงินที่ฝากแตละ

คร้ัง และจะนําดอกเบี้ย ฝากทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหในวันสิ้นปทางบัญชี  ของสหกรณทุกป 

  (3)   เงินฝากที่ฝากเพิ่มขึ้น  หรือเงินฝากที่มีการถอนออกบางสวน  จนทําใหจํานวนเงินฝาก

คงเหลือ มีจํานวนเพิ่มขึ้นหรือลดลง ไมนอยกวาจํานวนที่สหกรณกําหนดและสามารถรักษาระดับจํานวนเงิน

ฝากน้ันไวจนถึงวันจายดอกเบี้ย อาจไดรับดอกเบี้ยแตกตางสูงขึ้น หรือตํ่าลงไดตามจํานวนเงินฝากคงเหลือ 

ตามประกาศกําหนดอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ 

 (4)  การถอนเงินฝากทั้งหมดเพื่อปดบัญชีหรือถอนบางสวนหากผิดเงื่อนไข จํานวนคร้ังการ

ถอน ตองเสียคาธรรมเนียมการถอน  ตามประกาศเร่ืองการถอนเงินฝากออมทรัพยพิเศษ  

              ***  ขอ 29.  เงินฝากออมทรัพยเกษียณอายุราชการ   มีเงื่อนไขการรับฝากเงิน ดังตอไปน้ี 

(1)  จํานวนเงินฝากในการเปดบัญชีคร้ังแรก ตองไมนอยกวา 500 .-บาท  (หารอยบาทถวน) 

(2)  เจาของบัญชีตองระบุชื่อผูรับผลประโยชน  จากบัญชีเงินฝากน้ี 

(3)  การจายดอกเบี้ย  สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหเปนรายวัน ตามจํานวนเงินที่ฝาก         

แตละคร้ัง และนําดอกเบี้ยฝากทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหในวันสิ้นปทางบัญชี         ของ

สหกรณทุกป 
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(4)  ผูฝากจะถอนเงิน หรือปดบัญชีเงินฝากก็ยอมกระทําไดตอเมื่อเกษียณอายุราชการ หรือ 

พนสถานภาพจากการเปนสมาชิกสหกรณ    

(5)  กรณีฝากเงินไมครบปสหกรณจะไมคิดดอกเบี้ยให 

(6)  เมื่อเกษียณอายุราชการหรือลาออก จากงานประจํา ตองปดบัญชีเงินฝากออมทรัพย

เกษียณอายุราชการ 

 

หมวด    4 

ประเภทประจํา 

ขอ  30.  จํานวนเงินฝากในการเปดบัญชีคร้ังแรกตองไมนอยกวา 1,000.- บาท (หน่ึงพันบาทถวน)  

การฝากตอ  ๆ ไปตองไมตํ่ากวา 1,000.- บาท  (หน่ึงพันบาทถวน) 

ขอ  31.  การจายดอกเบี้ย จะคํานวณดอกเบี้ยเปนตามยอดเงินฝากแตละยอด เมื่อครบกําหนด      

ตามระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ประกาศเปนคราว ๆ  ไป 

ขอ  32.  เงินฝากเมื่อถึงกําหนดถาฝากไมถอน  ก็ถือเปนอันวาผูฝากตกลงฝากตนเงินพรอมดอกเบี้ย

ไปอีกเทาระยะเวลาเดิม 

ขอ  33.  การถอนเงินฝาก  หากถอนกอนกําหนดระยะเวลา  ตองถอนเปนยอดตามการฝากแตละคร้ัง

โดยจะไดรับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริง อัตราดอกเบี้ยตามระยะเวลาฝากที่ตํ่าลงตามระยะเวลาที่ฝากจริง  

แตถาระยะเวลาฝากไมถึง 90 วัน สหกรณจะไมจายดอกเบี้ยให และตองมียอดคงเหลือในบัญชีในเวลาใดเวลา

หน่ึงไมนอยกวา 1,000.- บาท (หน่ึงพันบาทถวน)  ยกเวนการถอนปดบัญชี 

 

หมวด    5 

ดอกเบ้ียเงินฝาก 

ขอ  34.  ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท ใหสหกรณกําหนดโดยประกาศเปนคราว ๆไป สหกรณมีสิทธ ิ

เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากไดตามที่เห็นสมควร 

ประกาศ   ณ  วันที่   30  สิงหาคม  2548 

 

 

   

 (นายเฉลิมพล  เบ็ญจพันธุ) 

ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
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