
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ  จ ากัด 

ว่าด้วย  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
พ.ศ. 2564 

****************************** 
อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด พ.ศ.2554         

และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 79(8) และข้อ 107( 1) และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ ชุดที่ 23 ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม  พ.ศ.25 64 ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2564 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด ว่าด้วยเงินฝากออม
ทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2564” 
 ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป 

ข้อ 3.  ให้ยกเลิก 
3.1 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

พ.ศ. 2562  
3.2  ประกาศ ระเบียบอ่ืนใดและมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการซึ่งขัดหรือแย้งกับ

ระเบียบนี้ทั้งสิ้น และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4.  สหกรณ์รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจากสมาชิกได้ตามที่สหกรณ์เห็นสมควร  
 ข้อ 5.  ผู้ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  ต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย์พิเศษตามแบบของสหกรณ์  โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชีนั้น 
 ข้อ 6.  ผู้ขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  ต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอ านาจในการถอน
เงินหรือในการให้ค าสั่งเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดน้ันไว้ต่อสหกรณ์ โดยใช้บัตรตัวอย่างลายมือชื่อตามแบบ     
ของสหกรณ์ 
 การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอ านาจ  จะมีผลต่อเมื่อได้แจ้งเป็นหนังสือต่อ
สหกรณ์ และสหกรณ์ได้ตอบรับแล้ว 

ข้อ 7.  ผู้ฝากคนหน่ึงเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษได้  1 บัญชี ที่เหลือเป็นบัญชีเงินฝาก                
ออมทรัพย์พิเศษตามโครงการ  รวมกันไม่เกิน 5 บัญชี 

ข้อ 8. สมาชิกประสงค์เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จ านวนเงินต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท 
และยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีตามแบบของสหกรณ์   
     เมื่อสหกรณ์ได้รับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับการฝากออมทรัพย์พิเศษกับสมาชิก และให้ผู้จัดการสหกรณ์หรือผู้ที่ผู้จัดการ
สหกรณ์มอบหมายพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้เปิดบัญชีตามที่เห็นสมควร 



  

 ข้อ 9. สหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ   ให้ผู้ฝากยึดถือไว้  โดยผู้ฝากต้องเก็บ
รักษาไว้ให้สหกรณ์บันทึกรายการเงินฝาก  ดอกเบี้ย  เงินถอน  และเงินคงเหลือ ของตนบรรดาที่มีทุกราย 
 การบันทึกรายการในสมุดคู่บัญชี จะกระท าได้เฉพาะทางฝ่ายสหกรณ์เท่านั้น โดยให้ผู้จัดการ  หรือ
ผู้ช่วยผู้จัดการ  หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ผู้จัดการมอบหมายคนใดคนหน่ึงเป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับไว้     
เป็นส าคัญ การบันทึกรายการในสมุดคู่บัญชีซึ่งไม่เป็นไปตามที่กล่าวข้างต้น จะไม่มีผลผูกพันกับสหกรณ์ 
ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่บัญชีคลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง  
 สมุดคู่บัญชีที่บันทึกรายการเต็มแล้ว  ให้ผู้ฝากส่งมอบให้แก่สหกรณ์   เพื่อสหกรณ์โอนยอดเงิน
คงเหลือเข้าสมุดบัญชีเล่มใหม่ให้  ซึ่งจะได้ออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป 
 ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่บัญชีให้แก่ผู้ฝากเมื่อเปิดบัญชีก็ดี   หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่ม
ก่อนที่บันทึกรายการเต็มแล้วก็ดี  สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม  แต่ถ้าสมุดคู่บัญชีของผู้ฝากสูญหาย 
สหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 50 บาท 
 ข้อ 10.  การฝากเงินเข้าบัญชี เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ   ให้ท าใบส่งเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตาม
แบบของสหกรณ์  ยื่นพร้อมกับสมุดคู่บัญชี เงินฝาก และจ านวนเงินที่ฝากต่อ เจ้าหน้าที่ สหกรณ์  เมื่อ
เจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ท า บันทึกรายการจ านวนเงินฝากที่ ได้รับพร้อม
แสดงยอดรวมเงินฝากคงเหลือไว้ในสมุดคู่บัญชแีละคืนสมุดคู่บัญชีให้สมาชิกหรือผู้น าเงินเข้าฝาก 
 สมาชิกอาจฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของตน โดยสั่งจ่ายเป็นเช็คหรือโอนเงินผ่าน
ธนาคารที่สหกรณ์ใช้บริการได้ โดยแสดงหลักฐานให้สหกรณ์ทราบในวันน้ัน และให้ถือว่าหลักฐาน
ดังกล่าวเป็นใบส่งเงินออมทรัพย์พิเศษ 
 สมาชิกหลายคนส่งเงินฝากโดยยินยอมให้สหกรณ์หักจากเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบ านาญของ
สมาชิก สหกรณ์ต้องจัดท าใบรับฝากเงินรวมรับเป็นหลักฐานการฝาก และในใบรับฝากรวมนี้ต้องแสดง
ยอดเงินฝากเป็นรายบุคคลด้วย  
    ข้อ 11.  สหกรณ์ จ่ายดอกเบี้ยเ งินฝากออมทรัพย์พิเศษ ตามอัตราที่คณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ก าหนด โดยออกประกาศเป็นคราวๆ แต่ทั้งนี้จะไม่เกินอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่นายทะเบียนสหกรณ์
ให้ความเห็นชอบที่สหกรณ์พึงจะจ่ายได้  

การจ่ายดอกเบี้ยสหกรณ์คิดให้เป็นรายวันของจ านวนเงินฝากคงเหลืออยู่ในบัญชีเงินฝากในวันนั้น 
โดยจะบันทึกรายการดอกเบี้ยไว้ในบัญชีเงินฝากทุกวันที่ 31 มีนาคม และ 30 กันยายน ของทุกปี และรายการ
ดอกเบี้ยถือเป็นเงินฝากใหม่(ดอกเบี้ยทบต้น)ในวันที่ท าการบันทึกนั้น  ให้ผู้ฝากยื่นสมุดคู่ฝาก ณ ส านักงาน
สหกรณ์เพื่อสหกรณ์บันทึกรายการดอกเบี้ยให้ 
 ข้อ 12.  สมาชิกถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของตนได้โดยการจัดท าใบถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สมาชิกได้ตกลงไว้กับสหกรณ์ 
 การรับเงินจากการถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สมาชิกอาจมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมารับแทนได้ ซึ่งผู้รับ
แทนต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้ และมีรูปถ่ายของตนปรากฏในบัตร
นั้นด้วย 



  

 ข้อ 13.  การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ถอนได้เดือนละสี่คร้ังโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม  
หากเดือนใดมีการถอนมากกว่าสี่คร้ัง  สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนคร้ังที่ห้าและคร้ังต่อ ๆ ไป     
ในอัตราร้อยละ 1 ของจ านวนเงินที่ถอน  
 จ านวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษคงเหลือขั้นต่ าต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท 
 ข้อ 14.  สมาชิกจะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษก็ย่อมกระท าได้  โดยสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ย
ให้ถึงก่อนวันถอนหน่ึงวัน 
 ข้อ 15. ในกรณีที่คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์พิจารณาเห็นว่า ผู้ฝากรายใดฝ่าฝืนระเบียบนี้  
หรือก่อความยุ่งยากให้แก่สหกรณ์  หรือเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ของผู้
ฝากรายใด  สหกรณจ์ะไม่รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผู้ฝากรายนั้นอีก  และให้ผู้ฝากถอนเงิน
คงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษของตน  ทั้งนี้สหกรณ์จะแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ฝาก 
 ข้อ 16. ในกรณีที่ผู้ฝากตาย  สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์   ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ท าหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้  
สหกรณ์จะจ่ายเงินทั้งหมดให้แก่ผู้รับมรดก  หรือผู้จัดการมรดก   หรือทายาทของผู้ฝาก   เมื่อได้น าหลักฐาน   
มาแสดงสิทธิของตนให้เป็นที่พอใจแก่สหกรณ์ 

ข้อ 17. หากบัญชี เงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสมาชิกรายใด ไม่เคลื่อนไหวเลยใน ระยะเวลา 1 ปี
บัญชีของสหกรณ์  สหกรณ์จะแจ้งให้สมาชิกทราบจ านวน  3 คร้ัง แต่ละคร้ังมีระยะเวลาห่างกัน 3 เดือน 
เพื่อให้สมาชิกมาติดต่อและเลือกที่จะด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดกับบัญชีเงินฝากนั้น หากไม่มาติดต่อกับ
สหกรณ์ตามที่แจ้ง สหกรณ์จะโอนเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสมาชิกเข้าเป็น ค่าหุ้นให้แก่
สมาชิก และ  

หากบัญชี เงินฝากออมทรัพย์พิเศษที่ถูกทอดทิ้งนั้น เป็นบัญชีของผู้ มิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์แล้ว 
แม้มีเงินฝากจ านวนเท่าใดก็ตาม และหากไม่มีข้อก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น เมื่อสหกรณ์ได้แจ้งให้ทราบ
จ านวน 3 คร้ังแล้วไม่มาติดต่อ สหกรณ์จะ โอนเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ นั้น เข้าเป็นทุนส ารอง
ของสหกรณ์  

 
      ประกาศ  ณ  วันที่  22  พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
 

            (แพทย์หญิงจุฑาทิพย์  พฤฒิจิระวงศ์) 
            ประธานกรรมการ 

                    สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
 

 
 
 


