ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จํากัด
วาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอื่น
พ.ศ.๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณ ขอ ๓ (๑), ขอ ๑๐, ขอ ๗๙ (๙) และขอ ๑๐๗ (๒)
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ ๓๙ ครั้งที่ ๑4/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 23 กันยายน ๒๕๖๐ ไดกําหนด
ระเบียบว7าดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอื่น พ.ศ.๒๕๖๐ โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณดังต7อไปนี้
หมวด 1
ขอกําหนดทั่วไป
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกว7า “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จํากัด ว7าดวยการรับฝาก
เงินจากสหกรณอื่น พ.ศ. 2560”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแต7วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2560 เปDนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จํากัด พ.ศ.2543, ระเบียบ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จํากัด ว7าดวยการรับฝากเงินสหกรณอื่น แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2558 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดที่ขัดแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบ
นี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายความว7า สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จํากัด
“ผูฝาก” หมายความว7า สหกรณผูฝากเงิน
ขอ 5. สหกรณรับฝากเงินจากสหกรณอื่นได 2 ประเภท คือ
(๑) เงินฝากออมทรัพย
(๒) เงินฝากประจํา
หมวด 2
การเป-ดบัญชีและการฝากเงิน
ขอ ๖. สหกรณที่ประสงคจะเปJดบัญชีเงินฝากตามขอ ๕ ใหมาติดต7อกับเจาหนาที่สหกรณ ณ สํานักงาน
สหกรณดวยตนเอง และตองยื่นหนังสือขอเปJดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ โดยมีรายการครบถวนตามที่
ระบุไวในแบบหนังสือขอเปJดบัญชีนั้น
ขอ ๗. พรอมกับหนังสือขอเปJดบัญชีเงินฝาก ผูฝากตองใหตัวอย7างลายมือชื่อของตัวแทนซึ่งเปDนผูมีอํานาจ
ถอนเงิน ตลอดจนใหเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากที่เปJดบัญชีนั้นไวต7อสหกรณ
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย7างลายมือชื่อที่ใหไว จะมีผลต7อเมื่อผูฝากไดแจงเปDนหนังสือต7อ
สหกรณ และสหกรณไดพิจารณาเห็นเปDนการถูกตองและตอบรับแลว
ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากใหใชอักษรไทยและเขียนดวยหมึก ทั้งตองเขียนดวยลายมือ
ของผูนําฝาก สหกรณจะไม7รับรูการใชตราประทับแทนลายมือชื่อ
ขอ ๘. ผูฝากสามารถเปJดบัญชีเงินฝาก ไดดังนี้
(๑) เงินฝากออมทรัพย ผูฝากรายหนึ่งอาจเปJดบัญชีเงินฝากออมทรัพยในสหกรณนี้ไดโดย
จํานวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดตองไม7นอยกว7า ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) และผูฝากจะ
ส7งเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใดโดยจํานวนเท7าใดก็ได

(๒) เงินฝากประจํา เงินฝากประจํารายหนึ่ง ๆ ตองมีจํานวนไม7นอยกว7า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งลานบาทถวน) และระยะเวลาฝากตองไม7นอยกว7า ๑๒ เดือน
ขอ ๙. ในการเปJดบัญชีเงินฝากตามขอ ๘ สหกรณจะออกสมุดคู7ฝากใหผูฝากยึดถือไว
สมุดคู7ฝากนั้นผูฝากตองรักษาไวเพื่อใหสหกรณลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และ
เงินคงเหลือบรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย
การลงบันทึกรายการต7าง ๆ ในสมุดคู7ฝากนั้น จะกระทําไดแต7โดยทางฝRายสหกรณ ซึ่ง
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายคนหนึ่งคนใด
เปDนผูลงลายมือชื่อย7อกํากับไวเปDนสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู7ฝากโดยไม7เปDนไปตามที่กล7าวนี้ย7อมไม7มี
ผลผูกพันสหกรณ อนึ่ง ถาผูฝากตรวจพบว7ารายการใดในสมุดคู7ฝากคลาดเคลื่อน ตองแจงต7อสหกรณเพื่อแกไข
ให จะแกไขโดยประการอื่นไม7ได
สมุดคู7ฝากเล7มที่ใชเต็มแลวหรือชํารุดจนใชการไม7ได ใหนํามายื่นต7อสหกรณเพื่อจะไดยกเลิก
สมุดคู7ฝากเล7มนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคู7ฝากใหม7 ซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวต7อไป สมุดคู7ฝากเล7มที่
ยกเลิกนั้นผูฝากจะรับไปก็ได
ผูฝากตองเก็บรักษาสมุดคู7ฝากของตนไวในที่ปลอดภัย ถาสมุดคู7ฝากหายผูฝากตองแจงเปDน
หนังสือต7อสหกรณโดยมิชักชา สหกรณจะนํายอดเงินคงเหลือเขาสมุดคู7ฝากเล7มใหม7ซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวต7อไป
ส7วนสมุดคู7ฝากเล7มที่หายใหยกเลิก
ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคู7ฝากใหแก7ผูฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเล7มใหม7ใหต7อจากเล7มก7อน
ซึ่งลงรายการเต็มแลวก็ดี หรือชํารุดใชการไม7ไดก็ดี สหกรณจะไม7คิดค7าธรรมเนียม แต7กรณีที่สมุดคู7ฝากของ
ผูฝากคนใดสูญหาย สหกรณจะออกสมุดคู7ฝากเล7มใหม7ใหโดยคิดค7าธรรมเนียมเล7มละ ๒๐ บาท (ยี่สิบบาทถวน)
ขอ ๑๐. ในการส7งเงินเขาบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ใหทําใบส7งเงินตามแบบพิมพที่สหกรณกําหนด ยื่นพรอม
ดวยสมุดคู7ฝากและจํานวนเงินฝากต7อเจาหนาที่สหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ ทั้งนี้ ผูฝากหรือผูอื่น
จะเปDนผูส7งเงินก็ได
เมื่อสหกรณไดลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที่ไดรับนั้นในสมุดคู7ฝาก และตรวจสอบเปDนการ
ถูกตองแลว สหกรณจะคืนสมุดคู7ฝากใหผูฝาก
ขอ ๑๑. ถาส7งเช็คเขาบัญชีเงินฝาก ตองขีดคร7อมเช็คก7อน สหกรณสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะไม7จ7ายเงินถอน
จากรายการเช7นนั้น จนกว7าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแลว
หมวด 3
การกําหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย
วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจายดอกเบี้ย
ขอ 1๒. สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามขอ ๕ ในอัตราไม7เกินรอยละ 4.5 ต7อปS โดยจะ
ไดประกาศใหทราบเปDนคราว ๆ ไป
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยใหคํานวณเปDนรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณจะนํา
ดอกเบี้ยทบเปDนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากในทุกวันที่ 1 ของเดือนถัดไป กรณีที่มีเงินฝากตั้งแต7 1,000,000 บาท
ขึ้นไป หรือในทุกวันสิ้นปSทางบัญชีของสหกรณในกรณีที่มีเงินฝากตั้งแต7 10,000 บาทขึ้นไป ใหผูฝากรีบยื่นสมุด
คู7ฝาก ณ สํานักงานสหกรณ เพื่อสหกรณบันทึกรายการดอกเบี้ยให

ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา สหกรณจะคํานวณและจ7ายดอกเบี้ยใหเมื่อถึงกําหนดระยะเวลาการ
ฝาก สําหรับเงินฝากที่ถอนก7อนกําหนดโดยไดรับอนุญาตจากสหกรณตามขอ 1๔ สหกรณจะจ7ายดอกเบี้ยใหตาม
จํานวนเดือนเต็ม
กรณีถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไม7ถึง 3 เดือน สหกรณจะไม7จ7ายดอกเบี้ยให
ถาผูฝากไม7ถอนเงินฝากประจําเมื่อครบกําหนดพรอมดอกเบี้ย จนพนกําหนดไปอีกเจ็ดวัน ก็
เปDนอันถือว7าผูฝากตกลงฝากตนเงินฝากพรอมดอกเบี้ยต7อไปอีกเท7าระยะเวลาเดิม
หมวด 4
การถอนเงินฝากและการป-ดบัญชี
ขอ ๑๓. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากตองใชใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ
ในการถอนเงินฝาก ผูมีอํานาจถอนเงินตามที่ไดใหตัวอย7างลายมือชื่อไวต7อสหกรณควรมารับ
เงินที่สํานักงานสหกรณดวยตนเอง และตองยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอย7างไวนั้น พรอม
กับสมุดคู7ฝากต7อเจาหนาที่สหกรณ
ถาผูมีอํานาจถอนเงินฝากจะมอบใหผูใดรับเงินแทนก็ตองทําใบถอนเงินฝาก และตองมอบ
อํานาจใหรับเงินแทนเปDนหนังสือตามแบบที่กําหนด ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ไดใหตัวอย7างไว แลวมอบให
ผูรับมอบอํานาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น พรอมดวยสมุดคู7ฝากต7อเจาหนาที่ของสหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ ใน
การนี้สหกรณจะเรียกหลักฐานพิสูจนตัวผูรับมอบอํานาจก็ได
เมื่อสหกรณไดตรวจถูกตองแลวจะจ7ายเงินถอนให และลงรายการเงินถอนพรอมทั้งเงินคงเหลือ
ในสมุดคู7ฝาก แลวคืนสมุดคู7ฝากใหผูฝาก
อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเขียนดวยหมึก ถามีการแกไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผูมีอํานาจ
ถอนเงินตองลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอย7างไวกํากับดวย
ขอ 1๔. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยนั้น จะถอนเมื่อใด จํานวนเท7าใดก็ได
ส7วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจํานั้น ผูฝากย7อมไม7มีสิทธิถอนเงินก7อนครบกําหนด
แต7เมื่อผูฝากยื่นคําขอเปDนหนังสือโดยชี้แจงความจําเปDน สหกรณจะยอมใหถอนเงินฝากก7อนครบกําหนดก็ได
ขอ 15. ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปJดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได ใหผูมีอํานาจถอน
เงินจดแจงไวทายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากดวยว7า “เพื่อปJดบัญชี”
ขอ 16. ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเห็นว7าผูฝากฝRาฝVนระเบียบนี้ หรือก7อใหเกิด
ความยุ7งยากแก7สหกรณ หรือเห็นว7ามีเหตุอันสมควรที่จะปJดบัญชีเงินฝากของผูฝาก สหกรณจะไม7รับเงินเขา
บัญชีเงินฝากของผูฝากอีก และใหผูฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปJดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งนี้ สหกรณ
จะแจงเปDนหนังสือไปยังผูฝาก
ขอ 17. การถอนเงินฝากเพื่อปJดบัญชีตามขอ 15 สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหตามขอ 12 ถึงวันก7อน
วันถอนหนึ่งวัน เวนแต7การปJดบัญชีเงินฝากในกรณีผูฝากฝRาฝVนระเบียบตามขอ 16 สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยให
ถึงก7อนวันที่แจงหนึ่งวัน และสหกรณจะไม7ใหดอกเบี้ยอีก ไม7ว7าผูฝากจะถอนเงินเมื่อใด
เมื่อสหกรณไดจ7ายเงินคืนผูฝากแลว จะยกเลิกสมุดคู7ฝากสําหรับบัญชีนั้น
ขอ 18. กรณีที่จํานวนยอดเงินรับฝากในเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อรวมกับหนี้การกูยืมเงินจากภายนอกและ
หนี้ในฐานะผูค้ําประกัน จะเกินวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําปSของสหกรณที่นายทะเบียนสหกรณใหความ
เห็นชอบไว สหกรณจะไม7รับฝากเงิน

กรณีของผูฝากที่เปDนสหกรณออมทรัพยหรือสหกรณเครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ7ที่มีสินทรัพย
มากกว7า 5,000 ลานบาท สหกรณจะรับฝากเงินทุกประเภทเมื่อรวมกับเงินกูจากผูฝากดังกล7าว (หากมี) ได
ไม7เกินรอยละสิบของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองของผูฝาก
ขอ 19. ในกรณีที่มีความจําเปDน สหกรณสงวนสิทธิ์ที่จะไม7รับฝากเงิน
ขอ ๒0. ใหประธานกรรมการเปDนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐
(ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จํากัด

