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     ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัน่าน จํากดั 
ว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์  

พ.ศ.  2560 
--------------------------------------------------- 

อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์  ขอ้ 79(8)  และขอ้ 107(1)  ท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการชุดท่ี 27  
คร้ังท่ี 7/2560  เม่ือวนัท่ี  31  กรกฎาคม  พ.ศ.  2560  มีมติใหส้หกรณ์ฯ จดัทาํระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั  
วา่ดว้ยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดงัต่อไปน้ี 

 
หมวด  1 

ข้อกาํหนดทัว่ไป 
 ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั  วา่ดว้ยการรับเงินฝากจากสมาชิก 
สหกรณ์  พ.ศ.  2560” 
 ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ใหค้วามเห็นชอบเป็นตน้ไป 

ขอ้ 3  ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั วา่ดว้ยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.  2557
และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมเสียทั้งหมด บรรดาระเบียบ ประกาศ คาํสั่ง มติ หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4.  ในระเบียบน้ี  
            สหกรณ์             หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั 
            คณะกรรมการ   หมายถึง  คณะกรรมการดาํเนินการ 
            สมาชิก       หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั รวมถึงสมาชิกสมทบของสหกรณ์ 
          ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั 
 ขอ้ 5.  สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิกได ้ 2  ประเภท คือ 

(1) เงินฝากออมทรัพย ์    
(2) เงินฝากประจาํ  

 
หมวด  2 

การเปิดบัญชีและการฝากเงิน 
 ขอ้ 6.  ผูป้ระสงคจ์ะเปิดบญัชีเงินฝาก ตามขอ้ 5 (1) – (2)  ใหม้าติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ ณ สาํนกังานสหกรณ์ดว้ยตนเอง  
และตอ้งยืน่หนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์  โดยมีรายการครบถว้นตามท่ีระบุไวแ้บบหนงัสือขอเปิดบญัชีนั้น 
  ในกรณีท่ีสหกรณ์มีโครงการระดมเงินฝากเป็นกรณีพิเศษ และประสงคจ์ะออกรับเงินฝากนอกสาํนกังานของสหกรณ์ 
ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาํเนินการ พร้อมทั้งกาํหนดมาตรการเพื่อความปลอดภยัดว้ย 
 ขอ้ 7.  พร้อมกบัหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก  ผูฝ้ากตอ้งใหต้วัอยา่งลายมือช่ือของตนหรือของตวัแทน ซ่ึงเป็นผูมี้อาํนาจถอนเงิน  
ตลอดจนใหค้าํสั่งเก่ียวกบัเงินฝากท่ีเปิดบญัชีนั้นไวต่้อสหกรณ์ 
  การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตวัอยา่งลายมือช่ือท่ีใหไ้ว ้ จะมีผลต่อเม่ือผูฝ้ากไดแ้จง้เป็นหนงัสือต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ 
ไดพ้ิจารณาเห็นเป็นการถูกตอ้ง และตอบรับแลว้ 
  ลายมือช่ือทุกกรณีเก่ียวกบัเงินฝากใหใ้ชอ้กัษรไทย และเขียนดว้ยหมึก ทั้งตอ้งเขียนดว้ยลายมือตนเอง สหกรณ์ 
จะไม่รับรู้การใชต้ราประทบัแทนลายมือช่ือ 
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 ขอ้ 8.  ผูฝ้ากคนหน่ึงสามารถเปิดบญัชีเงินฝากไดด้งัน้ี 
                          (1)  เงินฝากออมทรัพย ์ ผูฝ้ากรายหน่ึงอาจเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยใ์นสหกรณ์น้ีไดโ้ดยจาํนวนเงินฝากใน 
                                บญัชีนั้นในเวลาหน่ึงเวลาใดตอ้งไม่นอ้ยกวา่  1,000  บาท  และผูฝ้ากจะส่งเงินฝากเพ่ิมข้ึนเม่ือใดโดยจาํนวน 
                                เท่าใดกไ็ด ้
           (2)  เงินฝากประจาํรายหน่ึงๆ ตอ้งมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1,000 บาท และระยะเวลาฝากตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 

ขอ้ 9.  ในการเปิดบญัชีเงินฝากตามขอ้ 8  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้ากยดึถือไว ้
                สมุดคูฝ่ากนั้นผูฝ้ากตอ้งรักษาไว ้ เพ่ือใหส้หกรณ์ลงบนัทึกรายการเงินฝาก  ดอกเบ้ีย  เงินถอน และเงินคงเหลือ 
ของตนบรรดาท่ีจะมีข้ึนทุกราย 
  การลงบนัทึกรายการต่างๆ  ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระทาํไดแ้ต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ ซ่ึงประธานกรรมการ หรือ 
รองประธานกรรมการ หรือผูจ้ดัการ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายคนหน่ึงคนใด เป็นผูล้งลายมือช่ือยอ่กาํกบัไวเ้ป็นสาํคญั การลงบนัทึก 
รายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามท่ีกล่าวน้ียอ่มไม่มีผลผกูพนัสหกรณ์ อน่ึง  ถา้ผูฝ้ากตรวจพบวา่รายการใดในสมุดคู่ฝาก 
คลาดเคล่ือน ตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์เพ่ือแกไ้ขให ้จะแกไ้ขโดยประการอ่ืนไม่ได ้
  สมุดคู่ฝากเล่มท่ีใชเ้ตม็แลว้ หรือชาํรุดจนใชก้ารไม่ได ้ ใหน้าํมายืน่ต่อสหกรณ์เพ่ือจะไดย้กเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนั้น 
และโอนยอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากเล่มใหม่ ซ่ึงออกใหผู้ฝ้ากยดึถือไวต่้อไป  สมุดคู่ฝากเล่มท่ียกเลิกนั้น ผูฝ้ากจะรับไปกไ็ด ้
  ผูฝ้ากตอ้งเกบ็รักษาสมุดคู่ฝากของตนไวใ้นท่ีปลอดภยั  ถา้สมุดคู่ฝากหายผูฝ้ากตอ้งแจง้เป็นหนงัสือต่อสหกรณ์ 
โดยมิชกัชา้ และแจง้ความ ณ สถานีตาํรวจในทอ้งท่ี และนาํใบแจง้ความมาติดต่อเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ เพ่ือดาํเนินการ และสหกรณ์จะนาํ
ยอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซ่ึงออกใหผู้ฝ้ากยดึถือไวต่้อไป  ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มท่ีหายใหย้กเลิก 
  ในกรณีท่ีสหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากคร้ังแรกกดี็ หรือออกเล่มใหม่ใหต่้อจากเล่มก่อน ซ่ึงลงรายการเตม็แลว้กดี็  
สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีท่ีสมุดคู่ฝากของผูฝ้ากคนใดสูญหาย  หรือชาํรุดใชก้ารไม่ได ้สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ให ้
โดยคิดค่าธรรมเนียม  100  บาท 
 ขอ้ 10.  ในการส่งเงินเขา้บญัชีเงินฝากทุกคร้ัง  ใหท้าํใบนาํฝากตามแบบพิมพท่ี์สหกรณ์กาํหนด ยืน่พร้อมกบัสมุดคู่ฝาก และ 
จาํนวนเงินฝากต่อเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ ณ สาํนกังานสหกรณ์  ทั้งน้ี ผูฝ้าก หรือผูอ่ื้นจะเป็นผูน้าํฝากเงินกไ็ด ้
  เม่ือสหกรณ์ไดล้งบนัทึกรายการจาํนวนเงินฝากท่ีไดรั้บนั้นในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็นการถูกตอ้งแลว้  
สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 
 ขอ้ 11.  ถา้ส่งเช็คเขา้บญัชีเงินฝาก  ตอ้งขีดคร่อมเชค็ก่อน  สหกรณ์สงวนไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินถอนจากรายการเช่นนั้น 
จนกวา่จะเรียกเกบ็เงินตามเชค็ไดแ้ลว้ 

หมวด  3 
การกาํหนดอตัราดอกเบีย้  ระยะเวลาการคดิดอกเบีย้  วิธีการคดิดอกเบีย้  และการจ่ายดอกเบีย้ 

 ขอ้ 12.  สหกรณ์จะใหด้อกเบ้ียเงินฝากทุกประเภทตามขอ้ 5 (1) – (2)  ในอตัราไม่เกินร้อยละ 4.50 ต่อปี  โดยจะไดป้ระกาศ 
ใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป 
  ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยใ์หค้าํนวณเป็นรายวนัตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะนาํดอกเบ้ียทบเป็นตน้เงิน 
เขา้บญัชีเงินฝากในวนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ใหผู้ฝ้ากรับยืน่สมุดคู่ฝาก ณ สาํนกังานสหกรณ์ เพ่ือสหกรณ์บนัทึกรายการดอกเบ้ียให ้
  ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ  สหกรณ์จะคาํนวณ และจ่ายดอกเบ้ียใหเ้ม่ือถึงกาํหนดระยะเวลาฝาก  สาํหรับเงินฝากท่ีถอน 
ก่อนกาํหนดโดยไดรั้บอนุญาตจากสหกรณ์ตามขอ้ 14 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบ้ียใหต้ามจาํนวนเดือนเตม็ 
  กรณีถอนเงินฝากประจาํในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบ้ียให ้ถา้ผูฝ้ากไม่ถอนเงินฝากประจาํ 
เม่ือครบกาํหนดพร้อมดอกเบ้ีย จนพน้กาํหนดไปอีกเจด็วนั กเ็ป็นอนัถือวา่ผูฝ้ากตกลงฝากเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียฝากต่อไปอีกเท่าระยะ 
เวลาเดิม 
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หมวด  4 
การถอนเงนิฝาก และการปิดบัญชี 

 ขอ้ 13.  การถอนเงินจากบญัชีเงินฝาก  ตอ้งใชใ้บถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ 
  ในการถอนเงินฝาก  ผูมี้อาํนาจถอนเงินตามท่ีไดใ้หต้วัอยา่งลายมือช่ือไวต่้อสหกรณ์ ควรมารับเงินท่ีสาํนกังาน 
สหกรณ์ดว้ยตนเอง และตอ้งยืน่ใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามท่ีใหต้วัอยา่งไวน้ั้น  พร้อมกบัสมุดคู่ฝากต่อเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 
  ถา้ผูมี้อาํนาจถอนเงินฝากจะมอบใหผู้ใ้ดถอนเงินแทน กต็อ้งทาํใบถอนเงินฝาก และตอ้งมอบอาํนาจใหรั้บเงินแทน 
ไวด้า้นหลงัของใบถอนเงินฝากนั้น โดยลงลายมือช่ือตามท่ีไดใ้หต้วัอยา่งไวพ้ร้อมหลกัฐานของผูม้อบแลว้มอบใหผู้รั้บมอบอาํนาจ 
ยืน่ใบถอนเงินฝากนั้น พร้อมดว้ยสมุดคู่ฝากต่อเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ ณ สาํนกังานสหกรณ์ ในการน้ีสหกรณ์จะเรียกหลกัฐานของผูรั้บ 
มอบอาํนาจดว้ย 
  เม่ือสหกรณ์ไดต้รวจถกูตอ้งแลว้จะจ่ายเงินถอนให ้และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงินคงเหลือในสมุดคู่ฝาก 
แลว้คืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 
  อน่ึง  การเขียนใบถอนเงินฝากใหเ้ขียนดว้ยหมึก   ถา้มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงใดๆ   ผูมี้อาํนาจถอนเงินตอ้ง 
ลงลายมือช่ือตามท่ีใหต้วัอยา่งไวก้าํกบัดว้ย 
 ขอ้ 14.  การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรัพยน์ั้น จะถอนเม่ือใด  จาํนวนเท่าใดกไ็ด ้ 
  ส่วนการถอนเงินจากบญัชีเงินฝากประจาํนั้น ผูฝ้ากยอ่มไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบกาํหนด แต่เม่ือผูฝ้ากยืน่ 
คาํขอเป็นหนงัสือโดยช้ีแจงความจาํเป็น  สหกรณ์จะยอมใหถ้อนเงินฝากก่อนครบกาํหนดกไ็ด ้แต่ในการคิดดอกเบ้ียตอ้งเป็นไปตาม 
เง่ือนไข 
 ขอ้ 15.  ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบญัชีเงินฝากของตนเม่ือใดกไ็ด ้ ใหผู้มี้อาํนาจถอนเงินระบุในใบถอน 
เงินฝากดว้ยวา่ “เพ่ือปิดบญัชี” 
 ขอ้ 16.  ในกรณีท่ีผูฝ้ากเสียชีวิต  สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดในบญัชีเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ของผูฝ้าก 
ใหแ้ก่ผูรั้บโอนประโยชน์ ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ไดท้าํหนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ สหกรณ์จะจ่ายเงินทั้งหมดใหแ้ก่ผูรั้บมรดก หรือ 
ผูจ้ดัการมรดก หรือทายาทของผูฝ้าก เม่ือไดน้าํหลกัฐานมาแสดงสิทธ์ิของตนแก่สหกรณ์ 
 ขอ้ 17.  ในกรณีท่ีคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์เห็นวา่ผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบน้ี   หรือก่อใหเ้กิดความยุง่ยากแก่ 
สหกรณ์ หรือเห็นวา่มีเหตุอนัสมควรท่ีจะปิดบญัชีเงินฝากของผูฝ้าก  สหกรณ์จะไม่รับเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูฝ้ากอีก และให ้
ผูฝ้ากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบญัชีเงินฝากของตน  ทั้งน้ี สหกรณ์จะแจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูฝ้าก 

ขอ้ 18.  การถอนเงินฝากเพ่ือปิดบญัชีตามขอ้ 15 และขอ้ 16  สหกรณ์จะคาํนวณดอกเบ้ียใหต้ามขอ้ 12  ถึงส้ินเดือนแลว้ 
เวน้แต่การปิดบญัชีเงินฝากในกรณีผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบตามขอ้ 17 สหกรณ์จะคาํนวณดอกเบ้ียใหถึ้งส้ินเดือนก่อนถึงวนัท่ีแจง้ และ 
สหกรณ์จะไม่ใหด้อกเบ้ียอีกไม่วา่ผูฝ้ากจะถอนเงินเม่ือใด  เม่ือสหกรณ์ไดจ่้ายเงินคืนผูฝ้ากแลว้  จะยกเลิกสมุดคู่ฝากสาํหรับบญัชีนั้น 
 ขอ้ 19.  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 
 
  ประกาศ ณ วนัท่ี  1  สิงหาคม   พ.ศ.  2560 
 

 
              (นายนิยม  ศิริ)  

                                             ประธานกรรมการดาํเนินการ 
                                           สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั 

 


