ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
วาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอื่น
พ.ศ. 2560
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณ ขอ 65(8) และขอ 87(1) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่
48 ครั้ง ที่ 8 เมื่ อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ให ยกเลิกระเบีย บว าดวยการรั บฝากเงินจากสหกรณอื่น พ.ศ. 2553 ลงวันที่
30 ธันวาคม 2553 และใหถือใชระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอื่น พ.ศ. 2560 แทนโดยความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ ดังตอไปนี้
หมวด 1
ขอกําหนดทั่วไป
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอื่น
พ.ศ. 2560”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ เปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบนี้
สหกรณ หมายความวา สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
ผูฝาก หมายความวา สหกรณผูฝากเงิน
ขอ 4 สหกรณรับฝากเงินจากสหกรณได 2 ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย
(2) เงินฝากประจํา
หมวด 2
การเปดบัญชีและการรับฝากเงิน
ขอ 5 สหกรณที่ประสงคจะเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 4 ใหมาติดตอกับเจาหนาที่สหกรณ ณ สํานักงานสหกรณดวย
ตนเอง และตองยื่นหนังสือขอเปดบัญชีฝากตามแบบของสหกรณ โดยมีรายงานครบถวนตามที่ระบุไวในแบบหนังสือขอเปด
บัญชีนั้น
ขอ 6 พรอมกับหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก ผูฝากตองใหตัวอยางลายมือชื่อของตัวแทนซึ่งเปนผูมีอํานาจถอนเงิน
ตลอดจนใหเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากที่เปดบัญชีนั้นไวตอสหกรณ
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอยางลายมือชื่อที่ใหไว จะมีผลตอเมื่อผูฝากไดแจงเปนหนังสือตอสหกรณ และสหกรณ
ไดพิจารณาเห็นเปนการถูกตองและตอบรับแลว
ลายมื อชื่ อทุ กกรณี เ กี่ ย วกั บ เงิ นฝากให ใ ช อักษรไทยและเขี ย นด วยหมึ ก ทั้ ง ต องเขี ย นด วยลายมื อของผู นําฝาก
สหกรณจะไมรับรูการใชตราประทับแทนลายมือชื่อ
ขอ 7 ผูฝากสามารถเปดบัญชีเงินฝาก ไดดังนี้
(1) เงินฝากออมทรัพย ผูฝากรายหนึ่งอาจเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยในสหกรณนี้ไดโดยจํานวนเงินฝาก
ในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดตองไมนอยกวา 1,000,000 บาท และผูฝากจะสงเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใดโดยจํานวนเทาใดก็ได
(2) เงินฝากประจํา เงินฝากประจํารายหนึ่ง ๆ ตองมีจํานวนไมนอยกวา 1,000,000 บาท และระยะเวลา
ฝากตองไมนอยกวา 12 เดือน

ขอ 8 ในการเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 7 สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหผูฝากยึดถือไว
สมุดคูฝากนั้นผูฝากตองรักษาไว เพื่อใหสหกรณลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอนและเงินคงเหลือบรรดา
ที่จะมีขึ้นทุกราย
การลงบันทึกรายการตาง ๆ ในสมุดคูฝากนั้น จะกระทําไดแตโดยทางฝายสหกรณ ซึ่งใหประธานกรรมการ หรือรอง
ประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายคนหนึ่งคนใด เปนผูลงลายมือชื่อยอกํากับไวเปน
สําคัญ การลงบั นทึ กรายการในสมุด คูฝ าก โดยไมเ ปนตามที่ กล าวนี้ย อมไม มีผ ลผูกพันสหกรณ อนึ่ ง ถาผูฝ ากตรวจพบว า
รายการใดในสมุดคูฝากคลาดเคลื่อน ตองแจงตอสหกรณเพื่อแกไขให จะแกไขโดยประการอื่นไมได
สมุดคูฝากเลมที่ใชเต็มแลวหรือชํารุดจนใชการไมได ใหนํามายื่นตอสหกรณเพื่อจะไดยกเลิกสมุดคูฝากเลมนั้น และ
โอนยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากใหม ซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป สมุดคูฝากเลมที่ยกเลิกนั้นผูฝากจะรับไปก็ได
ผูฝากตองเก็บรักษาสมุดคูฝ ากของตนไวที่ปลอดภัย ถาสมุดคูฝากหายผูฝากตองแจ งเปนหนัง สือตอสหกรณโดยมิ
ชักชา สหกรณจะนํายอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากเลมใหมซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป สวนสมุดคูฝากเลมที่หายใหยกเลิก
ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเลมใหมใหตอจากเลมกอน ซึ่งลงรายการเต็มแลวก็
ดี หรือชํารุดใชการไมไดก็ดี สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม แตกรณีที่สมุดคูฝากของผูฝากคนใดสูญหาย สหกรณจะออกสมุดคู
ฝากใหมใหโดยคิดคาธรรมเนียมเลมละ 100 บาท
ขอ 9 ในการสงเงินเขาบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ใหทําใบสงตามแบบพิมพที่สหกรณกําหนด ยื่นพรอมดวยสมุดคูฝากและ
จํานวนเงินฝากตอเจาหนาที่สหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ ทั้งนี้ ผูฝากหรือผูอื่นจะเปนผูสงเงินก็ได
เมื่อสหกรณไดลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที่ไดรับนั้นในสมุดคูฝาก และตรวจสอบเปนการถูกตองแลว สหกรณ
จะคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก
ขอ 10 ถาสงเช็คเขาบัญชีเงินฝาก ตองขีดครอมเช็คกอน สหกรณสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะไมจายเงินถอนจากรายการ
เชนนั้น จนกวาจะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแลว
หมวด 3
การกําหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจายดอกเบี้ย
ขอ 11 สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามขอ 4 ในอัตราไมเกินรอยละ 4.5 บาทตอป โดยจะไดประกาศ
ใหทราบเปนคราวๆ ไป
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยใหคํานวณเปนรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณจะนําดอกเบี้ยทบเปนเงินตนเขา
บัญชีเงินฝากในวั นสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ ใหผูฝากรีบยื่นสมุดคูฝาก ณ สํานักงานสหกรณ เพื่อสหกรณบันทึกรายการ
ดอกเบี้ยให
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา สหกรณจะคํานวณและจายดอกเบี้ยใหเมื่อกําหนดระยะเวลาการฝาก สําหรับเงินฝากที่ถอน
กอนกําหนดโดยไดรับอนุญาตจากสหกรณตามขอ 13 สหกรณจะจายดอกเบี้ยใหตามจํานวนเดือนเต็ม
กรณีถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไมถึง 3 เดือน สหกรณจะไมจายดอกเบี้ยให
ถาผูฝากไมถอนเงินฝากประจําเมื่อครบกําหนดพรอมดอกเบี้ย จนพนกําหนดไปอีกเจ็ดวันก็เปนอันถือวาผูฝากตกลง
ฝากตนเงินพรอมดอกเบี้ยตอไปอีกเทาระยะเวลาเดิม

หมวด 4
การถอนเงินและการปดบัญชี
ขอ 12 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากตองใชใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ
ในการถอนเงินฝาก ผูมีอํานาจถอนเงินตามทีไ่ ดใหตัวอยางลายมือชื่อไวตอสหกรณควรมารับเงินที่สํานักงานสหกรณ
ดวยตนเอง และตองยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไวนั้น พรอมกับสมุดคูฝากตอเจาหนาที่สหกรณ
ผูมีอํานาจถอนเงิ นฝากจะมอบใหผู ใดรับเงิ นแทนก็ต องทําใบถอนเงินฝาก และตองมอบอํานาจใหรับเงิ นแทนเป น
หนังสือตามแบบที่กําหนด ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ไดใหตัวอยางไว แลวมอบใหผูรับมอบอํานาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น
พรอมดวยสมุดคูฝากตอเจาหนาที่สหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ ในการนี้สหกรณจะเรียกหลักฐานพิสูจนตัวผูรับมอบอํานาจก็
ได
เมื่อสหกรณไดตรวจถูกตองแลวจะจายเงินถอนให และลงรายการเงินถอนพรอมทั้งเงินคงเหลือในสมุดคูฝาก แลวคืน
สมุดคูฝากใหผูฝาก
อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเขียนดวยหมึก ถามีการแกไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผูมีอํานาจถอนเงินตองลงลายมือ
ชื่อตามที่ใหตัวอยางไวกํากับดวย
ขอ 13 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยนั้น จะถอนเมื่อใด จํานวนเทาใดก็ได
สวนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจํานั้น ผูฝากยอมไมมีสิทธิถอนเงินกอนครบกําหนด แตเมื่อผูฝากยื่นคําขอ
เปนหนังสือโดยชี้แจงความจําเปน สหกรณจะยอมใหถอนเงินฝากกอนครบกําหนดก็ได
ขอ 14 ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได ใหผูมีอํานาจถอนเงินจดแจงไว
ทายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากดวยวา “เพื่อปดบัญชี”
ขอ 15 ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเห็นวาผูฝากฝาฝนระเบียบนี้ หรือกอใหเกิดความยุงยากแก
สหกรณ หรือเห็นวามีเหตุผลอันสมควรที่จะปดบัญชีเงินฝากของผูฝาก สหกรณจะไมรับเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูฝากอีก และ
ใหผูฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งนี้ สหกรณจะแจงเปนหนังสือไปยังผูฝาก
ขอ 16 การถอนเงินฝากเพื่อปดบัญชีตามขอ 14 สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหตามขอ 11 ถึงวันกอนวันถอนหนึ่งวัน
เวนแตการปดบัญชีเงินฝากในกรณีผูฝากฝาฝนระเบียบตามขอ 15 สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหถึงกอนวันที่แจงหนึ่งวัน และ
สหกรณจะไมใหดอกเบี้ยอีก ไมวาผูฝากจะถอนเงินเมื่อใด
เมื่อสหกรณไดจายเงินคืนผูฝากแลว จะยกเลิกสมุดคูฝากสําหรับบัญชีนั้น
ขอ 17 กรณีที่จํานวนยอดเงินรับฝากในเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อรวมกับหนี้การกูยืมเงินจากภายนอกและหนี้ในฐานะผู
ค้ําประกัน จะเกินวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําปของสหกรณที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบไว สหกรณจะไมรับ
ฝากเงิน
กรณีของผูฝากที่เปนสหกรณออมทรัพยหรือสหกรณเครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญที่มีสินทรัพยมากกวา 5,000 ลานบาท
สหกรณจะรับฝากเงินทุกประเภทเมื่อรวมกับเงินกูจากผูฝากดังกลาว (หากมี) ไดไมเกินรอยละสิบของทุนเรือ นหุนรวมกับทุน
สํารองของผูฝาก
ขอ 18 ในกรณีที่มีความจําเปน สหกรณสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับฝากเงิน
ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

(นายคําพอง มั่นจิต)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด

