
ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด 
ว�าด�วยการรับเงินฝากออมทรัพย� พ.ศ.2562 

………………………………………… 

  อาศัยอํานาจตามความในข�อบังคับของสหกรณ�  ข�อ 66(8) และข�อ 91(1) ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ  ชุดท่ี 37    ครั้งท่ี 10 เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2562 ได�กําหนดระเบียบว3าด�วยการรับเงินฝากออมทรัพย� 
โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ�   ดังต3อไปนี้ 

ข�อ 1 ระเบียบนี้เรียกว3า   “ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด   ว3าด�วยการ
รับเงินฝากออมทรัพย� พ.ศ.2562” 
  ข�อ 2 ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต3วันท่ีนายทะเบียนสหกรณ�ให�ความเห็นชอบเป<นต�นไป 

ข�อ 3 บรรดาประกาศ  มติ   คําสั่ง  ระเบียบอ่ืนใดในส3วนท่ีได�กําหนดไว�แล�วซ่ึงขัดหรือแย�งกับ 
ระเบียบนี้ให�ยกเลิกและให�ใช�ระเบียบนี้แทน 

ข�อ 4 สหกรณ�รับเงินฝากออมทรัพย�จากสมาชิกตามท่ีสหกรณ�เห็นสมควร 
ข�อ 5 สหกรณ�รับเงินฝากจากสมาชิกได�   1  ประเภท  คือ 
 (1)  เงินฝากออมทรัพย� 

          ข�อ 6 ผู�ประสงค�จะเปCดบัญชีเงินฝาก  ตามข�อ  5  ให�มาติดต3อกับเจ�าหน�าท่ีสหกรณ�  ณ สํานักงาน
สหกรณ�ด�วยตนเอง และต�องยื่นหนังสือขอเปCดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ� โดยมีรายการครบถ�วน ตามท่ีระบุไว�
ในแบบหนังสือขอเปCดบัญชีนั้น 

ข�อ 7 พร�อมกับหนังสือขอเปCดบัญชีเงินฝาก  ผู�ฝากต�องให�ตัวอย3างลายมือชื่อตนซ่ึงเป<นผู�มีอํานาจ
ถอนเงิน  ตลอดจนให�คําสั่งเก่ียวกับเงินฝากท่ีเปCดบัญชีไว�ต3อสหกรณ� 

การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตัวอย3างลายมือชื่อท่ีให�ไว�   จะมีผลต3อเม่ือผู�ฝากได�แจ�งเป<นหนังสือต3อ
สหกรณ�และสหกรณ�ได�พิจารณาเห็นเป<นการถูกต�องและตอบรับแล�ว 

ลายมือชื่อทุกกรณีเก่ียวกับเงินฝากให�ใช�อักษรไทยและเขียนด�วยหมึกท้ังต�องเขียนด�วยลายมือตนเอง  
สหกรณ�จะไม3รับรู�การใช�ตราประทับแทนลายมือชื่อ 

ข�อ 8 ผู�ฝากคนหนึ่งสามารถเปCดบัญชีเงินฝากได�ดังนี้ 
(1) เงินฝากออมทรัพย�   ผู�ฝากรายหนึ่งอาจเปCดบัญชีเงินฝากออมทรัพย�ในสหกรณ�นี้ได�โดย 

จํานวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดต�องไม3น�อยกว3า  100  บาทและผู�ฝากจะส3งเงินฝากเพ่ิมข้ึนเม่ือใดโดย
จํานวนเท3าใดก็ได� 
  ข�อ 9 ในการเปCดบัญชีเงินฝากตามข�อ  8    สหกรณ�จะออกสมุดคู3ฝากให�ผู�ฝากยึดถือไว�   
  สมุดคู3ฝากนั้นผู�ฝากต�องรักษาไว�  เพ่ือให�สหกรณ�ลงบันทึกรายการเงินฝาก  ดอกเบ้ีย  เงินถอน  และ
เงินคงเหลือของตนบรรดาท่ีจะมีข้ึนทุกราย 
  การลงบันทึกรายการต3างๆ  ในสมุดคู3ฝากนั้น  จะกระทําได�แต3โดยทางฝHายสหกรณ�  ซ่ึงประธาน
กรรมการหรือรองประธานกรรมการ  หรือเหรัญญิก  หรือผู�จัดการ  หรือผู�ท่ีได�รับมอบหมายคนหนึ่งคนใดเป<นผู�ลง
ลายมือชื่อย3อกํากับไว�เป<นสําคัญ   การลงบันทึกรายการในสมุดคู3ฝากโดยไม3เป<นไปตามท่ีกล3าวนี้ย3อมไม3มีผลผูกพัน
สหกรณ�   อนึ่ง  ถ�าผู�ฝากตรวจพบว3ารายการใดในสมุดคู3ฝากคลาดเคลื่อน   ต�องแจ�งต3อสหกรณ�เพ่ือแก�ไขให�  จะแก�ไข
โดยประการอ่ืนไม3ได� 
  สมุดคู3ฝากเล3มท่ีใช�เต็มแล�วหรือชํารุดจนใช�การไม3ได�  นํามายื่นต3อสหกรณ�เพ่ือจะได�ยกเลิกสมุดคู3ฝาก
เล3มนั้นและโอนยอดเงินคงเหลือเข�าสมุดคู3ฝากใหม3ซ่ึงออกให�ผู�ฝากยึดถือไว�ต3อไป สมุดคู3ฝากเล3มท่ียกเลิกนั้นผู�ฝากจะรับ
ไปก็ได� 
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  ผู�ฝากต�องเก็บรักษาสมุดคู3ฝากของตนไว�ในท่ีปลอดภัย  ถ�าสมุดคู3ฝากหายผู�ฝากต�องแจ�งเป<นหนังสือ
ต3อสหกรณ�โดยมิชักช�า   สหกรณ�จะนํายอดเงินคงเหลือเข�าสมุดคู3ฝากเล3มใหม3ซ่ึงออกให�ผู�ฝากยึดถือไว�ต3อไป ส3วนสมุดคู3
ฝากเล3มท่ีหายให�ยกเลิก 
  ในกรณีท่ีสหกรณ�ออกสมุดคู3ฝากให�แก3ผู�ฝากครั้งแรกก็ดี  หรือออกเล3มใหม3ให�ต3อจากเล3มก3อนซ่ึงลง
รายการเต็มแล�วก็ดี  หรือชํารุดใช�การไม3ได�ก็ดี   สหกรณ�จะไม3คิดค3าธรรมเนียม   แต3กรณีท่ีสมุดคู3ฝากของผู�ฝากคนใด
สูญหาย  สหกรณ�จะออกสมุดคู3ฝากใหม3ให�โดยคิดค3าธรรมเนียมเล3มละ   50   บาท พร�อมใบแจ�งความ 
  ข�อ 10 ในการส3งเงินเข�าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง  ให�ทําใบส3งเงินตามแบบพิมพ�ท่ีสหกรณ�กําหนดยื่น
พร�อมด�วยสมุดคู3ฝากและจํานวนเงินฝากต3อเจ�าหน�าท่ีสหกรณ�   ณ สํานักงานสหกรณ�   ท้ังนี้  ผู�ฝากหรือผู�อ่ืนจะเป<นผู�
ส3งเงินก็ได�   
  เม่ือสหกรณ�ได�ลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากท่ีได�รับนั้นในสมุดคู3ฝาก  และตรวจสอบเป<นการ
ถูกต�องแล�ว  สหกรณ�จะคืนสมุดคู3ฝากให�ผู�ฝาก 
  สมาชิกอาจฝากเงินเข�าบัญชีเงินฝากออมทรัพย�ของตน โดยสั่งจ3ายเป<นเช็คหรือโอนเงินผ3านธนาคารท่ี
สหกรณ�ใช�บริการได� แต3ต�องแสดงหลักฐานให�สหกรณ�ทราบในวันนั้น และให�ถือว3าหลักฐานท่ี ส3งผ3านทางโทรสาร
อิเล็กทรอนิกส� และหรือส3งผ3านทางแอพพลิเคชั่นไลน� ดังกล3าวเป<นใบส3งเงินฝากออมทรัพย�ตามแบบท่ีสหกรณ�กําหนด 
  ข�อ 11 ถ�าส3งเช็คเข�าบัญชีเงินฝาก  ต�องขีดคร3อมเช็คก3อน  สหกรณ�สงวนไว�ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม3จ3ายเงิน
ถอนจากรายการเช3นนั้นจนกว3าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได�แล�ว 

           ข�อ 12 สหกรณ�จะให�ดอกเบ้ียเงินฝากทุกประเภทตามข�อ 5 ในอัตราไม3เกินร�อยละ 4.50 ต3อปKโดย
จะได�ประกาศให�ทราบเป<นคราวๆ ไป 
  ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย�ให�คํานวณเป<นรายวันตามยอดเงินคงเหลือและสหกรณ�จะนําดอกเบ้ียทบ
เป<นต�นเงินเข�าบัญชีเงินฝากในวันท่ี 31  มีนาคม  และวันท่ี  30  กันยายนของทุกปK ให�ผู�ฝากรีบยื่นสมุดคู3ฝาก  ณ  
สํานักงานสหกรณ�เพ่ือสหกรณ�บันทึกรายการดอกเบ้ียให� 
  ข�อ 13 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก  ต�องใช�ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ� 
  ในการถอนเงินฝาก  ผู�มีอํานาจถอนเงินตามท่ีได�ให�ตัวอย3างลายมือชื่อไว�ต3อสหกรณ�  ควรมารับเงินท่ี
สํานักงานสหกรณ�ด�วยตนเอง  และต�องยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามท่ีให�ตัวอย3างไว�นั้น  พร�อมกับสมุดคู3ฝาก
ต3อเจ�าหน�าท่ีสหกรณ� 
 สมาชิกอาจถอนเงินฝากโดยวิธี ถอนเงินฝากด�วยตนเอง หรือส3งใบถอนเงินให�สหกรณ�ทางโทรสาร
อิเล็กทรอนิกส� และหรือส3งทางแอพพลิเคชั่นไลน� มอบอํานาจให�สหกรณ�โอนเงินเข�าบัญชีเงินฝากของสมาชิก โอนเงิน
ผ3านธนาคารท่ีสมาชิกใช�บริการได� แต3ต�องแสดงหลักฐานให�สหกรณ�ทราบในวันนั้น และให�ถือว3าหลักฐานท่ี ส3งผ3านทาง
โทรสารอิเล็กทรอนิกส� และหรือส3งผ3านทางแอพพลิเคชั่นไลน� ดังกล3าวเป<นใบถอนเงินฝากออมทรัพย�ตามแบบท่ี
สหกรณ�กําหนด 

ถ�าผู�มีอํานาจถอนเงินฝากจะมอบให�ผู�ใดถอนเงินแทน  ก็ต�องทําใบถอนเงินฝาก  และต�องมอบอํานาจให�รับเงิน
แทนเป<นหนังสือไว�ในใบถอนเงินฝากด�วย    ท้ังนี้   โดยลงลายมือชื่อตามท่ีได�ให�ตัวอย3างไว�แล�วมอบให�ผู�รับมอบอํานาจ
ยื่นใบถอนเงินฝากนั้น    พร�อมด�วยสมุดคู3ฝากต3อเจ�าหน�าท่ีของสหกรณ�  ณ  สํานักงานสหกรณ�  ในการนี้สหกรณ�จะ
เรียกหลักฐานพิสูจน�ตัวผู�รับมอบอํานาจ 
  เม่ือสหกรณ�ได�ตรวจถูกต�องแล�วจะจ3ายเงินถอนให�   และลงรายการเงินถอนพร�อมท้ังเงินคงเหลือใน
สมุดคู3ฝาก   แล�วคืนสมุดคู3ฝากให�ผู�ฝาก 
  อนึ่ง  การเขียนใบถอนเงินฝากให�เขียนด�วยหมึก  ถ�ามีการแก�ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ  ผู�มีอํานาจถอน
เงินต�องลงลายมือชื่อตามท่ีให�ตัวอย3างไว�กํากับด�วย 
  ข�อ 14 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย�นั้น  จะถอนเม่ือใด  จํานวนเท3าใดก็ได�                             
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  ข�อ 15 ผู�ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือท้ังหมดเพ่ือปCดบัญชีเงินฝากของตนเม่ือใดก็ได�  ให�ผู�มีอํานาจ
ถอนเงินจดแจ�งไว�ท�ายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากด�วยว3า  “เพ่ือปCดบัญชี” 

           ข�อ 16 ในกรณีท่ีผู�ฝากตาย  สหกรณ�จะจ3ายคืนเงินคงเหลือท้ังหมดในบัญชีเงินฝากให�แก3ผู�รับโอน
ประโยชน�ท่ีได�ตั้งไว�  หรือถ�ามิได�ตั้งไว�ก็คืนให�แก3บุคคลท่ีได�นําหลักฐานมาแสดงให�เป<นท่ีพอใจคณะกรรมการดําเนินการ
ว3าเป<นทายาทผู�มีสิทธิได�รับเงินจํานวนดังกล3าวนั้น 
  ข�อ 17 ในกรณีท่ีคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ�เห็นว3าผู�ฝากฝHาฝLนระเบียบนี้   หรือก3อให�เกิด
ความยุ3งยากแก3สหกรณ�   หรือเห็นว3ามีเหตุอันสมควรท่ีจะปCดบัญชีเงินฝากของผู�ฝาก  สหกรณ�จะไม3รับเงินเข�าบัญชีเงิน
ฝากของผู�ฝากอีก   และให�ผู�ฝากถอนเงินคงเหลือท้ังหมดเพ่ือปCดบัญชีเงินฝากของตน  ท้ังนี้   สหกรณ�จะแจ�งเป<น
หนังสือไปยังผู�ฝาก 
                  ข�อ 18 การถอนเงินฝากเพ่ือปCดบัญชีตามข�อ  15  และข�อ  16  สหกรณ�จะคํานวณดอกเบ้ียให�ตาม 

ข�อ 12  ถึงวันก3อนวันถอนหนึ่งวัน   เว�นแต3การปCดบัญชีเงินฝากในกรณีผู�ฝากฝHาฝLนระเบียบ  ตามข�อ  17  สหกรณ�
จะคํานวณดอกเบ้ียให�ถึงก3อนวันท่ีแจ�งหนึ่งวัน   และสหกรณ�จะไม3ให�ดอกเบ้ียอีกไม3ว3าผู�ฝากจะถอนเงินเม่ือใด 

เม่ือสหกรณ�ได�จ3ายเงินคืนผู�ฝากแล�ว  จะยกเลิกสมุดคู3ฝากสําหรับบัญชีนั้น  
 ข�อ 19 ให�ประธานกรรมการรักษาการให�เป<นไปตามระเบียบนี้  
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