
 

 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

วาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอ่ืน 

พ.ศ. 2560 
 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณ ขอ 65(8) และขอ 87(1) ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 

48  คร้ังท่ี 9 เม่ือวันท่ี 29  มิถุนายน 2560 ใหยกเลิกระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอื่น พ.ศ. 2553  ลงวันท่ี       

30 ธันวาคม 2553 และใหถือใชระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอ่ืน พ.ศ. 2560  แทนโดยความเห็นชอบจากนาย

ทะเบียนสหกรณ ดังตอไปน้ี 
 

หมวด 1 

ขอกําหนดท่ัวไป 

 ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอื่น 

พ.ศ. 2560” 

 ขอ 2 ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ เปนตนไป 

 ขอ 3 ในระเบียบน้ี 

  สหกรณ หมายความวา สหกรณออมทรัพยอนามัยสริุนทร จํากัด 

  ผูฝาก หมายความวา สหกรณผูฝากเงิน 

 ขอ 4 สหกรณรับฝากเงินจากสหกรณได 2 ประเภท คือ  

  (1) เงินฝากออมทรัพย 

  (2) เงินฝากประจํา 
 

หมวด 2 

การเปดบัญชีและการรับฝากเงิน 

 ขอ 5 สหกรณท่ีประสงคจะเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 4 ใหมาติดตอกับเจาหนาท่ีสหกรณ ณ สํานักงานสหกรณดวย

ตนเอง  และตองย่ืนหนังสือขอเปดบัญชีฝากตามแบบของสหกรณ  โดยมีรายงานครบถวนตามท่ีระบุไวในแบบหนังสือขอเปด

บัญชีน้ัน 

 ขอ 6 พรอมกับหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก  ผูฝากตองใหตัวอยางลายมือช่ือของตัวแทนซ่ึงเปนผูมีอํานาจถอนเงิน 

ตลอดจนใหเง่ือนไขเก่ียวกับเงินฝากท่ีเปดบัญชีน้ันไวตอสหกรณ 

 การเปล่ียนแปลงเก่ียวกับตัวอยางลายมือช่ือท่ีใหไว  จะมีผลตอเมื่อผูฝากไดแจงเปนหนังสือตอสหกรณ  และสหกรณ

ไดพจิารณาเห็นเปนการถูกตองและตอบรับแลว 

 ลายมือชื่อทุกกรณีเก่ียวกับเงินฝากใหใชอักษรไทยและเขียนดวยหมึก  ท้ังตองเขียนดวยลายมือของผูนําฝาก  

สหกรณจะไมรับรูการใชตราประทับแทนลายมือช่ือ 

ขอ 7 ผูฝากสามารถเปดบัญชีเงินฝาก  ไดดังนี้ 

  (1) เงินฝากออมทรัพย  ผูฝากรายหน่ึงอาจเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยในสหกรณน้ีไดโดยจํานวนเงินฝาก

ในบัญชีนั้นในเวลาหน่ึงเวลาใดตองไมนอยกวา 1,000,000 บาท และผูฝากจะสงเงินฝากเพิ่มข้ึนเม่ือใดโดยจํานวนเทาใดก็ได 

  (2) เงินฝากประจํา  เงินฝากประจํารายหน่ึง ๆ ตองมีจํานวนไมนอยกวา 1,000,000 บาท และระยะเวลา

ฝากตองไมนอยกวา 12 เดือน 



 ขอ 8 ในการเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 7 สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหผูฝากยึดถือไว 

 สมุดคูฝากน้ันผูฝากตองรักษาไว  เพ่ือใหสหกรณลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบ้ีย เงินถอนและเงินคงเหลือบรรดา

ท่ีจะมีขึ้นทุกราย 

 การลงบันทึกรายการตาง ๆ ในสมุดคูฝากน้ัน จะกระทําไดแตโดยทางฝายสหกรณ ซึ่งใหประธานกรรมการ  หรือรอง

ประธานกรรมการ  หรือเหรัญญิก  หรือผูจัดการ  หรือผูท่ีไดรับมอบหมายคนหนึ่งคนใด  เปนผูลงลายมือช่ือยอกํากับไวเปน

สําคัญ  การลงบันทึกรายการในสมุดคูฝาก โดยไมเปนตามท่ีกลาวนี้ยอมไมมีผลผูกพันสหกรณ อน่ึง ถาผูฝากตรวจพบวา

รายการใดในสมุดคูฝากคลาดเคล่ือน  ตองแจงตอสหกรณเพ่ือแกไขให จะแกไขโดยประการอ่ืนไมได 

 สมุดคูฝากเลมท่ีใชเต็มแลวหรือชํารุดจนใชการไมได  ใหนํามาย่ืนตอสหกรณเพื่อจะไดยกเลิกสมุดคูฝากเลมน้ัน  และ

โอนยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากใหม  ซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป สมุดคูฝากเลมท่ียกเลิกนั้นผูฝากจะรับไปก็ได 

 ผูฝากตองเก็บรักษาสมุดคูฝากของตนไวท่ีปลอดภัย ถาสมุดคูฝากหายผูฝากตองแจงเปนหนังสือตอสหกรณโดยมิ

ชักชา สหกรณจะนํายอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากเลมใหมซ่ึงออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป สวนสมุดคูฝากเลมท่ีหายใหยกเลิก 

 ในกรณีท่ีสหกรณออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเลมใหมใหตอจากเลมกอน  ซ่ึงลงรายการเต็มแลวก็

ดี  หรือชํารุดใชการไมไดก็ดี สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม  แตกรณีท่ีสมุดคูฝากของผูฝากคนใดสูญหาย สหกรณจะออกสมุดคู

ฝากใหมใหโดยคิดคาธรรมเนียมเลมละ 100 บาท 

ขอ 9 ในการสงเงนิเขาบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ใหทําใบสงตามแบบพิมพท่ีสหกรณกําหนด  ย่ืนพรอมดวยสมุดคูฝากและ

จํานวนเงินฝากตอเจาหนาที่สหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ ท้ังน้ี ผูฝากหรือผูอื่นจะเปนผูสงเงินก็ได  

 เม่ือสหกรณไดลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากท่ีไดรับน้ันในสมุดคูฝาก และตรวจสอบเปนการถูกตองแลว สหกรณ

จะคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก 

 ขอ 10 ถาสงเช็คเขาบัญชีเงินฝาก  ตองขีดครอมเช็คกอน  สหกรณสงวนไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมจายเงินถอนจากรายการ

เชนน้ัน  จนกวาจะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแลว 
 

หมวด 3 

การกําหนดอตัราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย  วิธีการคิดดอกเบ้ียและการจายดอกเบี้ย 

 ขอ 11 สหกรณจะใหดอกเบ้ียเงินฝากทุกประเภทตามขอ 4 ในอัตราไมเกินรอยละ 4.5 บาทตอป โดยจะไดประกาศ

ใหทราบเปนคราวๆ ไป 

 ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยใหคํานวณเปนรายวันตามยอดเงินคงเหลือ  และสหกรณจะนําดอกเบ้ียทบเปนเงินตนเขา

บัญชีเงินฝากในวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ ใหผูฝากรีบย่ืนสมุดคูฝาก ณ สํานักงานสหกรณ  เพ่ือสหกรณบันทึกรายการ

ดอกเบ้ียให 

 ดอกเบ้ียเงินฝากประจํา สหกรณจะคํานวณและจายดอกเบ้ียใหเม่ือกําหนดระยะเวลาการฝาก สําหรับเงินฝากท่ีถอน

กอนกําหนดโดยไดรับอนุญาตจากสหกรณตามขอ 13 สหกรณจะจายดอกเบ้ียใหตามจํานวนเดือนเต็ม 

 กรณถีอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไมถึง 3 เดือน สหกรณจะไมจายดอกเบ้ียให 

 ถาผูฝากไมถอนเงินฝากประจําเม่ือครบกําหนดพรอมดอกเบ้ีย จนพนกําหนดไปอีกเจ็ดวันก็เปนอันถือวาผูฝากตกลง

ฝากตนเงินพรอมดอกเบ้ียตอไปอีกเทาระยะเวลาเดิม 
 

หมวด 4 

การถอนเงินและการปดบัญชี 

 ขอ 12 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากตองใชใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ  

 ในการถอนเงินฝาก ผูมีอํานาจถอนเงินตามท่ีไดใหตัวอยางลายมือชื่อไวตอสหกรณควรมารับเงินท่ีสํานักงานสหกรณ

ดวยตนเอง และตองย่ืนใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามท่ีใหตัวอยางไวน้ัน พรอมกับสมุดคูฝากตอเจาหนาท่ีสหกรณ 



 ผูมีอํานาจถอนเงินฝากจะมอบใหผูใดรับเงินแทนก็ตองทําใบถอนเงินฝาก และตองมอบอํานาจใหรับเงินแทนเปน

หนังสือตามแบบท่ีกําหนด ท้ังน้ี โดยลงลายมือชื่อตามท่ีไดใหตัวอยางไว  แลวมอบใหผูรับมอบอํานาจยื่นใบถอนเงินฝากน้ัน 

พรอมดวยสมุดคูฝากตอเจาหนาท่ีสหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ  ในการนี้สหกรณจะเรียกหลักฐานพิสูจนตัวผูรับมอบอํานาจ      

ก็ได 

 เม่ือสหกรณไดตรวจถูกตองแลวจะจายเงินถอนให  และลงรายการเงินถอนพรอมท้ังเงินคงเหลือในสมุดคูฝาก แลวคืน

สมุดคูฝากใหผูฝาก 

 อน่ึง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเขียนดวยหมึก  ถามีการแกไขเปล่ียนแปลงใด ๆ ผูมีอํานาจถอนเงินตองลงลายมือ

ช่ือตามท่ีใหตัวอยางไวกํากับดวย 

 ขอ 13 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยน้ัน จะถอนเม่ือใด จํานวนเทาใดก็ได 

 สวนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจําน้ัน ผูฝากยอมไมมีสิทธิถอนเงินกอนครบกําหนด  แตเม่ือผูฝากย่ืนคําขอ

เปนหนังสือโดยช้ีแจงความจําเปน สหกรณจะยอมใหถอนเงินฝากกอนครบกําหนดก็ได 

 ขอ 14 ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือท้ังหมดเพ่ือปดบัญชีเงินฝากของตนเม่ือใดก็ได  ใหผูมีอํานาจถอนเงินจดแจงไว

ทายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากดวยวา “เพื่อปดบัญชี” 

 ขอ 15 ในกรณีท่ีคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเห็นวาผูฝากฝาฝนระเบียบน้ี หรือกอใหเกิดความยุงยากแก

สหกรณ หรือเห็นวามีเหตุผลอันสมควรท่ีจะปดบัญชีเงนิฝากของผูฝาก สหกรณจะไมรับเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูฝากอีก และ

ใหผูฝากถอนเงินคงเหลือท้ังหมดเพ่ือปดบัญชีเงินฝากของตน ท้ังน้ี สหกรณจะแจงเปนหนังสือไปยังผูฝาก 

 ขอ 16 การถอนเงินฝากเพ่ือปดบัญชีตามขอ 14 สหกรณจะคํานวณดอกเบ้ียใหตามขอ 11 ถึงวันกอนวันถอนหน่ึงวัน 

เวนแตการปดบัญชีเงินฝากในกรณีผูฝากฝาฝนระเบียบตามขอ 15 สหกรณจะคํานวณดอกเบ้ียใหถึงกอนวันที่แจงหน่ึงวัน และ

สหกรณจะไมใหดอกเบ้ียอีก ไมวาผูฝากจะถอนเงินเม่ือใด 

 เม่ือสหกรณไดจายเงินคืนผูฝากแลว จะยกเลิกสมุดคูฝากสําหรับบัญชีน้ัน 

 ขอ 17 กรณีท่ีจํานวนยอดเงินรับฝากในเวลาใดเวลาหน่ึง เม่ือรวมกับหน้ีการกูยืมเงินจากภายนอกและหน้ีในฐานะผู

คํ้าประกัน  จะเกินวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกันประจําปของสหกรณท่ีนายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบไว สหกรณจะไมรับ

ฝากเงิน 

 กรณีของผูฝากท่ีเปนสหกรณออมทรัพยหรือสหกรณเครดิตยูเน่ียนขนาดใหญท่ีมีสินทรัพยมากกวา 5,000 ลานบาท  

สหกรณจะรับฝากเงินทุกประเภทเม่ือรวมกับเงินกูจากผูฝากดังกลาว (หากมี) ไดไมเกินรอยละสิบของทุนเรือนหุนรวมกับทุน

สํารองของผูฝาก 

 ขอ 18 ในกรณท่ีีมีความจําเปน สหกรณสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรับฝากเงิน 
 

   ประกาศ ณ วันท่ี  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2560 

 

           คําพอง  ม่ันจิต 

(นายคําพอง  ม่ันจิต) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 


