
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด 
ว่าด้วยการรบัฝากเงินจากสมาชิก พ.ศ. 2565 

 

 อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด พ.ศ. 2565 ข้อ 79(5),113(1) 
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53 ในการประชุมครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ได้กำหนดระเบียบ  
ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิก โดยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ดังนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วยการรับฝากเงิน
จากสมาชิก พ.ศ. 2565” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วย การรับฝากเงิน พ.ศ. 2560 
ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 

บรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่งหรือมติอ่ืนใด ที่กำหนดไว้แล้วขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้
ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ์” หมายความว่า   สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด 
  “สมาชิก”       หมายความว่า   สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด 
รวมทัง้สมาชิกสมทบ 

   “เจ้าของบัญชี” หมายความว่า  สมาชิกที่ฝากเงินไว้กับสหกรณ์ออมทรพัย์อนามัยสุรินทร์ 
จำกดั 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า   คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัย
สุรินทร์ จำกัด 
  “ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการของสหกรณ์อนามยัสุรินทร์  จำกัด 
  “ผู้รับมอบอำนาจของสหกรณ์”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัย
สุรินทร์ จำกัด ที่ได้รบัมอบอำนาจให้มี อำนาจในการปฏิบัติงานรับฝากเงิน                                                                                         

 

หมวด  1 
ประเภทเงินฝาก 

 ข้อ 5  สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิกได้ 1 ประเภท คือ ประเภทออมทรัพย ์
 

หมวด  2 
ประเภทออมทรัพย์ 

 ข้อ 6  เงินฝากประเภทออมทรัพย์ แบ่งออกเป็น 3 แบบ ดังนี้ 
(1) ออมทรัพย์ทั่วไป 
(2) ออมทรัพย์มีเปา้หมาย 
(3) ออมทรัพย์พิเศษ 

 
 



 ข้อ 7  เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป มีเงื่อนไขในการรับฝาก ดังนี้  
(1)  จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) การ

ฝากเพ่ิม หรือถอนคืนเมื่อใด จำนวนเท่าใดก็ได้ โดยให้มียอดคงเหลือไม่น้อยกว่า 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
เว้นแต่การถอนปิดบัญชี สำหรับสมาชิกท่ีมีความประสงค์จะฝากเงินเพิ่มและเบิกถอนเงินฝากจากบัญชี เงินฝาก
ของตนเองที่ได้เปิดไว้กับสหกรณ์แล้ว โดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด หรือ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด หรือธนาคารธนชาต จำกัด จะทำการฝากเมื่อใดจำนวนเท่าไรก็ได้ ส่วนการเบิกถอนเงิน
ฝาก สมาชิกจะต้องทำหนังสือเป็นข้อตกลงกับสหกรณ์ โดยจะต้องกำหนดวงเงินฝากที่จะสามารถเบิกถอนได้ต่อ
วันไว้ซึ่งจะต้องไม่เกินวงเงินที่สหกรณ์กำหนด ให้คณะกรรมการกำหนดวงเงินเบิกถอนเงินฝากของสมาชิกโดย
ให้กำหนดไว้ในประกาศของสหกรณ์ 

(2)  การจ่ายดอกเบี้ย สหกรณ์จะคำนวณให้ตามยอดคงเหลือในแต่ละวัน ตามอัตราดอกเบี้ย
ที่ ประกาศใช้ในขณะนั้น และนำดอกเบี้ยฝากเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้ในวันทำการแรกสัปดาห์สุดท้าย
ของเดือนมิถนุายน และเดือนธันวาคมของทุกปี 

(3)  เจ้าของบัญชีจะถอนเงินฝากท้ังหมดเพ่ือปิดบัญชีเมื่อใดก็ได้ สำหรับเจ้าของบัญชีที่ได้ทำ
ข้อตกลงฝาก และเบิกถอนเงินฝากผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ถ้าต้องการเบิกถอนเงินฝากทั้งหมดเพ่ือปิดบัญชี
จะตอ้งยกเลิกข้อตกลงก่อนจึงจะสามารถปิดบัญชีได้จะได้รับดอกเบี้ยเพียงสิ้นวันก่อนวันปิดบัญชีหนึ่งวัน  

  ข้อ 8  เงินฝากออมทรัพย์มีเป้าหมาย  มีเงื่อนไขในการรับฝาก ดังนี้ 
(1)  จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 500 (ห้าร้อยบาทถ้วน) การฝาก 

เพ่ิมต้องฝาก ครั้งละไม่น้อยกว่า 500 (ห้าร้อยบาทถ้วน) ยกเว้นรายการโอน และจะถอนคืนเมื่อใด จำนวน
เท่าใดก็ได้  โดยให้มียอดคงเหลือไม่น้อยกว่า 500 (ห้าร้อยบาทถ้วน) 

(2)  การจ่ายดอกเบี้ย มีรายละเอียดการจ่ายดอกเบี้ย  ดังนี้ 
(2.1) สหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามจำนวนเงินฝากแต่ละครั้งและจะ

นำดอกเบี้ยฝากเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้ปีละ 4 ครั้ง ในวันทำการแรกสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม , 
เดือนมิถุนายน, เดือนกนัยายน และเดือนธันวาคมของทุกปี 

(2.2) ต้นเงินที่สมาชิกนำมาฝากใหม่ทุกรายการ สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อเงิน
ฝากรายการนั้นได้ผ่านกำหนดวันจ่ายดอกเบี้ยตามข้อ 8(2.1) มาแล้วหนึ่งครั้งโดยจะยังไม่เข้าดอกเบี้ยให้ในวัน
ดังกล่าว แต่จะนำดอกเบี้ยไปฝากเป็นต้นเงินเข้าบัญชีให้ในวันเข้าดอกเบี้ยครั้งถัดไป 

(2.3) สำหรับรายการเงินฝากที่ไม่มีการถอนจนถึงวันเข้าดอกเบี้ย สหกรณ์จะจ่าย
ดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบีย้เงินฝากตามประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ ์

(2.4) เงินฝากเฉพาะจำนวนที่ถอนก่อนวันเข้าดอกเบี้ย สหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ ย
ให้ ในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปตามประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ 
โดยจะเข้าดอกเบี้ยให้ในวันทำการแรกสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม หรือเดือนมิถุนายน หรือเดือน
กันยายน หรือ เดือนธันวาคม เดือนไหนถึงก่อนก็จะเข้าดอกเบี้ยให้ในเดือนนั้น สำหรับจำนวนเงินฝากที่เหลือ
จะคำนวณดอกเบี้ยให้ตามข้อ 8(2.3) 

(3) เงินฝากที่ฝากเพ่ิมขึ้นหรือเงินฝากที่มีการถอนออกบางส่วน จนทำให้จำนวนเงินฝาก
คงเหลือมีจำนวนเพ่ิมข้ึนหรือลดลงไม่น้อยกว่าจำนวนที่สหกรณ์กำหนด และสามารถรักษาระดับจำนวนเงิน
ฝากนั้นไว้จนถึงวันจ่ายดอกเบี้ย อาจได้รับดอกเบี้ยแตกต่างกันสูงขึ้นหรือต่ำลงได้ตามจำนวนเงินฝากคงเหลือ
ตามประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ 



(4) เงินฝากที่ได้รับดอกเบี้ยทั้งหมด จะถูกถอนออก และฝากกลับเข้าไปให้ใหม่รวมกับ
ดอกเบี้ยที่ได้รับในวันเดียวกันนั้นโดยอัตโนมัติรวมเป็นหนึ่งรายการเป็นเงินฝากรายการใหม่ และสหกรณ์จะ
จ่ายดอกเบี้ยให้ตามกำหนดในครั้งถัดไปตามข้อ 8(2.1) ต่อไป 

(5) เจ้าของบัญชีจะถอนเงินฝากทั้งหมดเพ่ือปิดบัญชีเมื่อใดก็ได้  จะได้รับดอกเบี้ยเพียง            
สิ้นวัน ก่อนวันปิด บัญชีหนึ่งวัน โดยคำนวณดอกเบี้ยให้ตามข้อ 8(2) 

ข้อ 9  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ มีเงื่อนไขในการรับฝาก  ดังนี้ 
(1) จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)   

การ ฝากเพ่ิม ต้องฝากครั้งละไม่น้อยกว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
  (2)  การถอนเงินฝากให้ถอนได้เดือนละ 3 ครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการ
ถอนมากกว่า 3 ครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่ 4 และครั้งต่อ ๆ ไป ในอัตราครั้งละ 300 บาท 
โดยให้มียอดคงเหลือไม่น้อยกว่า 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถว้น) เว้นแต่เป็นการถอนเพื่อปิดบัญชี 

(3)  การจ่ายดอกเบี้ย สหกรณ์จะคำนวณให้ตามยอดคงเหลือในแต่ละวัน ตามอัตราดอกเบี้ย
ที่ ประกาศใช้ ในขณะนั้น และนำดอกเบี้ยฝากเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้ในวันทำการแรกสัปดาห์สุดท้าย
ของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี 

(4)  เจ้าของบัญชีจะถอนเงินฝากทั้งหมดเพ่ือปิดบัญชีเมื่อใดก็ได้ จะได้รับดอกเบี้ยเพียง สิ้น
วัน ก่อนวันปิด บัญชีหนึ่งวัน  

 

หมวด  3 
ดอกเบีย้เงินฝาก 

 ข้อ 10 ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทให้สหกรณ์กำหนดโดยประกาศเป็นคราว ๆ ไป แต่ไม่เกินอัตรา
ตามท่ีประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 

หมวด  4 
ความท่ัวไป 

 ข้อ 11 การเปิดบัญชีให้ขอเปิดบัญชีตามแบบคำขอเปิดบัญชีที่สหกรณ์กำหนด 
 ข้อ 12 การติดต่อกับสหกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝาก ต้องแสดงสมุดคู่ฝากทุกครั้ง 
 ข้อ 13 เจ้าของบัญชีต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของตนเอง และผู้มีอำนาจ รวมทั้งเงื่อนไข ข้อตกลงคำ
ยินยอมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากนั้น ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด การเปลี่ยนแปลงตัวอย่างลายมือชื่อ จะต้อง
เป็นลายลักษณ์อักษรและส่งตัวอย่างลายมือชื่อให้ผู้รับมอบอำนาจของสหกรณ์เห็นชอบก่อน 
 ข้อ 14 การฝากเงินเข้าบัญชีทุกครั้งต้องส่งเงินพร้อมใบฝากเงินตามแบบที่สหกรณ์กำหนด ทั้งนี้
เจ้าของบัญชีหรือบุคคลอื่นจะเป็นผู้ฝากก็ได้ 
 ข้อ 15 การฝากเงินเข้าบัญชีด้วยเช็ค หรือตราสารการเงินอ่ืนใด ต้องส่งพร้อมใบฝากเงินตามแบบที่
สหกรณ์กำหนด  สหกรณ์จะรับไว้เพ่ือเรียกเก็บจากสถาบันการเงินนั้น ๆ ตามเวลา และวิธีการรับฝากด้วยเช็ค 
หรือตราสารการเงิน ในกรณีที่เช็คถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายและคืนให้สหกรณ์ สหกรณ์จะเก็บเช็คไว้เพ่ือคืน
ให้ผู้ฝาก ณ สำนักงานทีร่ับฝาก 
 ข้อ 16 การฝากเงินเข้าบัญชี ต้องส่งต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์ หรือโดยการหักจาก
เงินได้รายเดือนของเจ้าของบัญชี  ณ  ที่จ่าย หรือหักจากบัญชีเงินฝากของตนเองในสหกรณ์โดยเจ้าของบัญชี
ต้องทำหนังสือยินยอมการหักเงินไว้หรือถ้าสมาชิกมีความประสงค์ที่จะฝากเงินเข้าบัญชีของตนเองที่มีไว้กับ
สหกรณ์ โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ปฏิบัติตามข้อ 7(1)    



ข้อ 17 การถอนเงินจากบัญชี ต้องลงลายมือชื่อตามตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้ในใบถอนเงินฝากตาม
แบบที่สหกรณ์กำหนด หากมีความจำเป็นให้บุคคลอ่ืนรับเงินแทน ต้องมอบอำนาจการรับเงินแทนตามแบบที่
สหกรณ์กำหนด ผู้รับมอบอำนาจต้องแสดงหลักฐานจนเป็นที่เชื่อถือได้ หรือถ้าสมาชิกมีความประสงค์ท่ีจะเบิก
ถอนเงินจากบัญชีของตนเองที่มีไว้กับสหกรณ์ โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ปฏิบัติตามข้อ 7 (1)  
  ข้อ 18 ดอกเบี้ยที่สหกรณ์จ่ายให้โดยการนำเข้าบัญชีเดิม หากเจ้าของบัญชีไม่ถอนออกให้ถือว่าตกลง
ฝากตามเดิม 
 ข้อ 19 เงินฝากที่วันครบกำหนดระยะเวลาฝากตรงกับวันหยุดทำการของสหกรณ์ให้นำดอกเบี้ยเข้า
บัญชีในวันทำการแรกที่เปิดทำการ โดยลงรายการวันที่ครบระยะเวลาตามเดิม 
 ข้อ 20 การลงรายการในสมุดคู่ฝากต้องกระทำโดยสหกรณ์เท่านั้น ซึ่งผู้รับมอบอำนาจจากสหกรณ์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับไว้เป็นสำคัญ 
 ข้อ 21 สมุดคู่ฝากที่ลงรายการเต็มแล้ว  ให้เจ้าของบัญชีขอโอนยอดเงินฝากเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ 
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
 ข้อ 22 สมุดคู่ฝากที่ชำรุด ให้เจ้าของบัญชีนำสมุดคู่ฝากนั้นมาขอออกสมุดเล่มใหม ่
 ข้อ 23 สมุดคู่ฝากที่สูญหาย ให้เจ้าของบัญชียื่นแบบแสดงความจำนงตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์
กำหนด เพ่ือขอออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ 
 ข้อ 24 การออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่กรณีชำรุด และสูญหาย ต้องเสียค่าธรรมเนียมเล่มละ 50.00 บาท 
(ห้าสิบบาทถ้วน) ยกเว้นกรณีชำรุดเนื่องจากความผิดพลาดของสหกรณ์ 
 ข้อ 25 สมุดคู่ฝากที่ยกเลิกกรณีชำรุด หรือถอนเงินฝากเพ่ือปิดบัญชีนั้น คืนให้ผู้ฝากรบัไป 
 ข้อ 26 เจ้าของบัญชีมีสิทธินำบัญชีเงินฝากของตนเองไปประกันเงินกู้ในการขอกู้เงินจากสหกรณ์ได้ แต่
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบเกี่ยวกับการให้เงินกู้ 
 ข้อ 27 เงินฝากที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ จะถอนเงินฝากไม่ได้จนกว่าจะพ้นภาระค้ำประกัน 
 ข้อ 28 เงินฝากที่เจ้าของบัญชีถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายคืนให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่เจ้าของบัญชี
ระบุเป็นลายลักษณ์อักษร หากมิได้ระบุผู้รับผลประโยชน์ไว้สหกรณ์จะจ่ายให้แก่ผู้รับมรดก หรอืผู้จัดการมรดก 
หรือทายาทโดยธรรมของผู้ฝากเงิน เมื่อได้นำหลักฐานมาแสดงสิทธิของตนให้เป็นที่พอใจแก่สหกรณ ์
 ข้อ 29 การเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับการอนุมัติให้มีการ
เปลี่ยนแปลงจากผู้รับมอบอำนาจแล้ว 
 ข้อ 30 ในกรณีที่สหกรณ์เห็นว่าเจ้าของบัญชีเงินฝากฝ่าฝืนระเบียบนี้ หรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก 
สหกรณ์อาจจะไม่รับเงินฝากเข้าบัญชี หรือเห็นว่ามีเหตผุลสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากของเจ้าบัญชีคนใดก็ได ้

ข้อ 31 ให้ผู้จัดการจัดให้มีแบบพิมพ์ เอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับการรับฝากเงินตามแบบที่สหกรณ์
กำหนด 

 

หมวด  5 
บทเฉพาะกาล 

 ข้อ 32 เงินฝากที่มีอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ให้ถือว่าเป็นเงินฝากตามระเบียบนี้  
 ข้อ 33 บรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่งหรือมติอ่ืนใดตามระเบียบเดิมให้คงบังคับใช้ได้ต่อไปเท่าที่ไม่
ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ จนกว่าจะได้ออกระเบียบ ประกาศ คำสั่งหรือมติใหม่ตามระเบียบนี้ขึ้นมารองรับ 
 
 



 ข้อ 34 ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

  ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
         (ดร.ทพ.นพรัศม์  เหลือล้นนิธิศ) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด 


