
 

 

 
 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากดั 

วาดวย  การรับฝากเงินจากสมาชิก 

พ.ศ. 2560 
 

 อาศัยอํานาจตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ขอ 65(8),87(1)  คณะกรรมการ

ดําเนินการชุดท่ี 48 ในการประชุมครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ไดกําหนดระเบียบ วาดวย การรับฝาก

เงนิจากสมาชิก โดยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ดังนี้ 

 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการรับฝากเงินจาก

สมาชิก พ.ศ. 2560” 

 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบเปนตนไป 

 ขอ 3 ใหยกเลิก 

(1) ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวย การรับฝากเงิน พ.ศ. 2552 

(2) ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวย สัจจะออมทรัพย (แกไขเพ่ิมเติม 

ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

บรรดาประกาศ  มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการระเบียบอ่ืนใดที่มีอยูกอนวันใชระเบียบนี้ และ

แนวทางปฏิบัติอ่ืนใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 

 ขอ 4 ในระเบียบนี้ 

  สหกรณ  หมายความวา   สหกรณออมทรพัยอนามัยสุรนิทร จํากัด 

  สมาชิก        หมายความวา   สมาชิกของสหกรณรวมทั้งสมาชิกสมทบ 

   เจาของบัญชี หมายความวา  สมาชิกที่ฝากเงินไวกับสหกรณ 

  คณะกรรมการ หมายความวา   คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ 

  ผูจัดการ  หมายความวา ผูจัดการของสหกรณ 

  ผูรับมอบอํานาจของสหกรณ  หมายความวา   เจาหนาท่ีของสหกรณ ท่ีไดรับมอบอํานาจใหมี 

อํานาจในการปฏิบัติงานรบัฝากเงิน                                                                                            
 

หมวด  1 

ประเภทเงินฝาก 

 ขอ 5  สหกรณรับฝากเงินจากสมาชิกได 1 ประเภท คอื ประเภทออมทรัพย 
 

หมวด  2 

ประเภทออมทรัพย 

 ขอ 6  เงินฝากประเภทออมทรัพย  แบงออกเปน 3 แบบ ดังนี้ 

(1) ออมทรพัยทั่วไป 



(2) ออมทรพัยมีเปาหมาย 

(3) ออมทรพัยพิเศษ 

 ขอ 7  เงินฝากออมทรัพยทั่วไป  มีเงื่อนไขในการรับฝาก  ดังนี้  

(1)  จํานวนเงินฝากในการเปดบัญชีคร้ังแรกตองไมนอยกวา 500 บาท (หารอยบาทถวน)         

การฝากเพ่ิม หรือถอนคนืเมื่อใด จํานวนเทาใดก็ได โดยใหมียอดคงเหลือไมนอยกวา 500 บาท (หารอยบาทถวน) 

เวนแตการถอนปดบัญชี สําหรับสมาชิกที่มีความประสงคจะฝากเงินเพิ่มและเบิกถอนเงินฝากจากบัญชี เงินฝาก

ของตนเองท่ีไดเปดไวกับสหกรณแลว โดยผานชองทางอิเล็กทรอนิกสของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด หรือ

ธนาคารกรุงไทย จํากัด หรือธนาคารธนชาต จํากัด จะทําการฝากเม่ือใดจํานวนเทาไรก็ได สวนการเบิกถอนเงิน

ฝาก สมาชิกจะตองทําหนังสือเปนขอตกลงกับสหกรณ โดยจะตองกําหนดวงเงินฝากที่จะสามารถเบิกถอนไดตอ

วันไวซึ่งจะตองไมเกินวงเงินที่สหกรณกําหนด ใหคณะกรรมการกําหนดวงเงินเบิกถอนเงนิฝากของสมาชิกโดยให

กําหนดไวในประกาศของสหกรณ 

(2)  การจายดอกเบ้ีย สหกรณจะคํานวณใหตามยอดคงเหลือในแตละวัน ตามอัตราดอกเบี้ยท่ี 

ประกาศใชในขณะนั้น และนําดอกเบี้ยฝากเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหในวันทําการแรกสัปดาหสุดทายของ

เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกป 

(3)  เจาของบัญชีจะถอนเงินฝากทั้งหมดเพ่ือปดบัญชีเมื่อใดก็ได สําหรับเจาของบัญชีที่ไดทํา

ขอตกลงฝาก และเบิกถอนเงินฝากผานระบบอิเล็กทรอนิกส  ถาตองการเบิกถอนเงินฝากทั้งหมดเพ่ือปดบัญชี

จะตองยกเลิกขอตกลงกอนจึงจะสามารถปดบัญชีไดจะไดรบัดอกเบ้ียเพียงสิ้นวันกอนวันปดบัญชีหนึ่งวัน  

  ขอ 8  เงินฝากออมทรัพยมีเปาหมาย  มีเงื่อนไขในการรับฝาก  ดังนี้ 

(1)  จํานวนเงินฝากในการเปดบัญชีครั้งแรกตองไมนอยกวา 500 (หารอยบาทถวน) การฝาก 

เพ่ิมตองฝาก ครั้งละไมนอยกวา 500 (หารอยบาทถวน) ยกเวนรายการโอน และจะถอนคืนเมื่อใด จํานวนเทาใด

ก็ได  โดยใหมียอดคงเหลือไมนอยกวา 500 (หารอยบาทถวน) 

(2)  การจายดอกเบี้ย  มีรายละเอียดการจายดอกเบ้ีย  ดังนี้ 

(2.1) สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหเปนรายวันตามจํานวนเงินฝากแตละครั้งและจะ

นําดอกเบ้ียฝากเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหปละ 4 ครั้ง ในวันทําการแรกสัปดาหสุดทายของเดือนมีนาคม, 

เดือนมิถุนายน, เดือนกันยายน และเดือนธันวาคมของทุกป 

(2.2) ตนเงินที่สมาชิกนํามาฝากใหมทุกรายการ สหกรณจะจายดอกเบี้ยใหเมื่อ        

เงินฝากรายการนั้นไดผานกําหนดวันจายดอกเบ้ียตามขอ 8(2.1) มาแลวหนึ่งครั้งโดยจะยังไมเขาดอกเบี้ยใหใน

วันดังกลาว แตจะนําดอกเบี้ยไปฝากเปนตนเงินเขาบัญชีใหในวันเขาดอกเบ้ียครั้งถัดไป 

(2.3) สําหรับรายการเงินฝากที่ไมมีการถอนจนถึงวันเขาดอกเบี้ย สหกรณจะจาย

ดอกเบี้ยใหในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศกําหนดอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ 

(2.4) เงินฝากเฉพาะจํานวนที่ถอนกอนวันเขาดอกเบี้ย สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยให 

ในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยทั่วไปตามประกาศกําหนดอัตราดอกเบ้ียของสหกรณ โดย

จะเขาดอกเบี้ยใหในวันทําการแรกสัปดาหสุดทายของเดอืนมีนาคม หรือเดอืนมิถุนายน หรือเดือนกันยายน หรือ 

เดือนธันวาคม  เดือนไหนถึงกอนก็จะเขาดอกเบี้ยใหในเดือนนั้น สําหรับจํานวนเงินฝากท่ีเหลือจะคํานวณ

ดอกเบี้ยใหตามขอ 8(2.3) 



(3) เงินฝากท่ีฝากเพ่ิมขึ้นหรือเงินฝากที่มีการถอนออกบางสวน จนทําใหจํานวนเงินฝาก

คงเหลือมีจํานวนเพ่ิมข้ึนหรือลดลงไมนอยกวาจํานวนที่สหกรณกําหนด และสามารถรักษาระดับจํานวนเงิน

ฝากนั้นไวจนถึงวันจายดอกเบี้ย อาจไดรับดอกเบี้ยแตกตางกันสูงข้ึนหรือต่ําลงไดตามจํานวนเงินฝากคงเหลือ

ตามประกาศกําหนดอัตราดอกเบ้ียของสหกรณ 

(4) เงินฝากที่ได รับดอกเบี้ยทั้งหมด จะถูกถอนออก และฝากกลับเขาไปใหใหมรวมกับ

ดอกเบี้ยที่ไดรับในวันเดียวกันน้ันโดยอัตโนมัติรวมเปนหนึ่งรายการเปนเงินฝากรายการใหม และสหกรณจะ

จายดอกเบี้ยใหตามกําหนดในคร้ังถัดไปตามขอ 8(2.1) ตอไป 

(5) เจาของบัญชีจะถอนเงินฝากทั้งหมดเพ่ือปดบัญชีเมื่อใดก็ได จะไดรับดอกเบ้ียเพียง สิ้นวัน 

กอนวันปด บัญชีหนึ่งวัน โดยคํานวณดอกเบี้ยใหตามขอ 8(2) 

ขอ 9  เงินฝากออมทรัพยพิเศษ  มเีงื่อนไขในการรบัฝาก  ดังนี้ 

(1) จํานวนเงินฝากในการเปดบัญชีครั้งแรกตองไมนอยกวา 5,000 บาท (หาพันบาทถวน)    

การ ฝากเพ่ิม ตองฝากครั้งละไมนอยกวา 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) 

  (2) การถอนเงนิฝากใหถอนไดเดือนละ 3 ครั้ง โดยไมเสียคาธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอน

มากกวา 3 คร้ัง สหกรณจะคิดคาธรรมเนียมการถอนคร้ังท่ี 4 และคร้ังตอๆ ไป ในอัตราคร้ังละ 300 บาท โดยให

มียอดคงเหลือไมนอยกวา 5,000.00 บาท (หาพันบาทถวน) เวนแตเปนการถอนเพื่อปดบัญชี 

(3) การจายดอกเบี้ย  สหกรณจะคํานวณใหตามยอดคงเหลือในแตละวัน  ตามอัตรา  

ดอกเบี้ยที่ ประกาศใช ในขณะนั้น  และนําดอกเบ้ียฝากเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหในวันทําการแรกสัปดาห

สุดทายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกป 

(4) เจาของบัญชีจะถอนเงินฝากทั้งหมดเพ่ือปดบัญชีเมื่อใดก็ได จะไดรับดอกเบี้ยเพียง สิ้นวัน 

กอนวันปด บัญชีหนึ่งวัน  
 

หมวด  3 

ดอกเบี้ยเงินฝาก 

 ขอ 10 ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทใหสหกรณกําหนดโดยประกาศเปนคราวๆ ไป แตไมเกินอัตราตามที่

ประกาศของนายทะเบียนสหกรณกําหนด 

 

หมวด  4 

ความทั่วไป 

 ขอ 11 การเปดบัญชีใหขอเปดบัญชีตามแบบคําขอเปดบัญชีที่สหกรณกําหนด 

 ขอ 12 การติดตอกับสหกรณที่เกี่ยวของกับบัญชีเงนิฝาก ตองแสดงสมุดคูฝากทุกครั้ง 

 ขอ 13 เจาของบัญชีตองใหตัวอยางลายมือชื่อของตนเอง และผูมี อํานาจ รวมทั้งเงื่อนไข ขอตกลง        

คํายินยอมที่เกี่ยวของกับบัญชีเงินฝากนั้น ตามแบบท่ีสหกรณกําหนด การเปลี่ยนแปลงตัวอยางลายมือชื่อ จะตอง

เปนลายลักษณอักษรและสงตัวอยางลายมือชื่อใหผูรับมอบอํานาจของสหกรณเห็นชอบกอน 

 ขอ 14 การฝากเงินเขาบัญชีทุกครั้งตองสงเงนิพรอมใบฝากเงินตามแบบที่สหกรณกําหนด ทั้งนี้เจาของ

บัญชีหรือบุคคลอ่ืนจะเปนผูฝากก็ได 



 ขอ 15 การฝากเงินเขาบัญชีดวยเช็ค หรือตราสารการเงินอ่ืนใด ตองสงพรอมใบฝากเงินตามแบบท่ี

สหกรณกําหนด  สหกรณจะรับไวเพ่ือเรียกเก็บจากสถาบันการเงินนั้นๆ ตามเวลา และวิธีการรับฝากดวยเช็ค 

หรือตราสารการเงิน ในกรณีที่เช็คถูกธนาคารปฏิเสธการจายและคืนใหสหกรณ สหกรณจะเก็บเช็คไวเพ่ือคืนให

ผูฝาก ณ สํานักงานที่รับฝาก 

 ขอ 16 การฝากเงินเขาบัญชี ตองสงตอเจาหนาที่สหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ หรือโดยการหักจากเงิน

ไดรายเดือนของเจาของบัญชี  ณ  ท่ีจาย หรือหักจากบัญชีเงินฝากของตนเองในสหกรณโดยเจาของบัญชีตองทํา

หนังสือยินยอมการหักเงินไวหรือถาสมาชิกมีความประสงคที่จะฝากเงินเขาบัญชีของตนเองที่มีไวกับสหกรณ 

โดยผานระบบอิเล็กทรอนิกส ใหปฏิบัติตามขอ 7(1)    

ขอ 17 การถอนเงินจากบัญชี ตองลงลายมือชื่อตามตัวอยางลายมือชื่อที่ใหไวในใบถอนเงินฝากตาม

แบบท่ีสหกรณกําหนด หากมีความจําเปนใหบุคคลอ่ืนรับเงินแทน ตองมอบอํานาจการรับเงินแทนตามแบบที่

สหกรณกําหนด ผูรับมอบอํานาจตองแสดงหลักฐานจนเปนที่เชื่อถือได หรือถาสมาชิกมีความประสงคที่จะเบิก

ถอนเงินจากบัญชีของตนเองที่มีไวกับสหกรณ โดยผานระบบอิเล็กทรอนิกส ใหปฏิบัติตามขอ 7 (1)  

  ขอ 18 ดอกเบี้ยที่สหกรณจายใหโดยการนําเขาบัญชีเดิม หากเจาของบัญชีไมถอนออกใหถือวาตกลง

ฝากตามเดิม 

 ขอ 19 เงินฝากที่วันครบกําหนดระยะเวลาฝากตรงกับวันหยุดทําการของสหกรณใหนําดอกเบี้ยเขา

บัญชีในวันทําการแรกที่เปดทําการ โดยลงรายการวันที่ครบระยะเวลาตามเดิม 

 ขอ 20 การลงรายการในสมุดคูฝากตองกระทําโดยสหกรณเทานั้น ซึ่งผูรับมอบอํานาจจากสหกรณเปน

ผูลงลายมือชื่อกํากับไวเปนสําคัญ 

 ขอ 21 สมุดคูฝากที่ลงรายการเต็มแลว  ใหเจาของบัญชีขอโอนยอดเงินฝากเขาสมุดคูฝากเลมใหม โดย

ไมตองเสียคาใชจาย 

 ขอ 22 สมดุคูฝากท่ีชํารดุ ใหเจาของบัญชีนําสมุดคูฝากนั้นมาขอออกสมุดเลมใหม 

 ขอ 23 สมุดคูฝากที่สูญหาย ใหเจาของบัญชีแจงความตอพนักงานสอบสวน และนําสําเนาใบแจงความ

จากสถานีตํารวจมาแสดงเพ่ือขอออกสมุดคูฝากเลมใหม 

 ขอ 24 การออกสมุดคูฝากเลมใหมกรณีชํารุด และสูญหาย ตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่สหกรณ

กําหนด  ยกเวนกรณีชํารุดเน่ืองจากความผิดพลาดของสหกรณ 

 ขอ 25 สมดุคูฝากตองคืนใหสหกรณ เมื่อถอนเงินฝากเพ่ือปดบัญชี 

 ขอ 26 เจาของบัญชีมีสิทธินําบัญชีเงินฝากของตนเองไปประกันเงินกูในการขอกูเงินจากสหกรณได แต

ตองปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบเกี่ยวกับการใหเงินกู 

 ขอ 27 เงินฝากท่ีนําไปค้ําประกันเงินกู จะถอนเงินฝากไมไดจนกวาจะพนภาระค้ําประกัน 

 ขอ 28 เงินฝากท่ีเจาของบัญชีถึงแกกรรม สหกรณจะจายคืนใหแกผูรับผลประโยชนที่เจาของบัญชีระบุ

เปนลายลักษณอักษร หากมิไดระบุผูรับผลประโยชนไวสหกรณจะจายใหแกผูจัดการมรดก หรือทายาทโดยธรรม 

 ขอ 29 การเปลี่ยนแปลงผูรับผลประโยชน จะตองทําเปนลายลักษณอักษร และไดรับการอนุมัติใหมีการ

เปลี่ยนแปลงจากผูรับมอบอํานาจแล 

 ขอ 30 ในกรณีที่สหกรณเห็นวาเจาของบัญชีเงินฝากฝาฝนระเบียบน้ี หรือกอใหเกิดความยุงยาก 

สหกรณอาจจะไมรบัเงินฝากเขาบัญชี หรอืเห็นวามีเหตุผลสมควรที่จะปดบัญชีเงินฝากของเจาบัญชีคนใดก็ได 



ขอ 31 ใหผูจัดการจัดใหมีแบบพิมพ เอกสาร หลักฐานเก่ียวกับการรับฝากเงินตามแบบที่สหกรณกําหนด 
 

หมวด  5 

บทเฉพาะกาล 

 ขอ 32 เงินฝากท่ีมีอยูกอนวันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใชใหถือวาเปนเงินฝากตามระเบียบน้ี  

 ขอ 33 บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่งหรือมติอ่ืนใดตามระเบียบเดิมใหคงบังคับใชไดตอไปเทาที่ไมขัด

หรอืแยงกับระเบียบน้ี จนกวาจะไดออกระเบียบ ประกาศ คําสั่งหรือมติใหมตามระเบียบนี้ขึ้นมารองรับ 

 ขอ 34 ใหประธานกรรมการรกัษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  16 สิงหาคม 2560 
 

 

                                       คาํพอง  มั่นจิต 

 (นายคําพอง  มั่นจิต) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

 


