
ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา  จํากัด 
ว�าด�วยการรับฝากเงินจากสหกรณ�อ่ืน พ.ศ.2560 

………………………. 

              อาศัยอํานาจตามความในข�อบังคับของสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา  จํากัด      

ข�อ 2(3) ข�อ 66 (8) และข�อ 91 (2) ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ในการประชุมครั้งท่ี  11 เม่ือวันท่ี 8  

ตุลาคม 2560 จึงมีมติให�กําหนดระเบียบว4าด�วยการรับฝากเงินจากสหกรณ�อ่ืน ไว�ดังต4อไปนี้ 
หมวดท่ี 1  

ข�อกําหนดท่ัวไป 
            ข�อ 1 ระเบียบนี้เรียกว4า  “ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา  จํากัด   ว4า

ด�วยการรับฝากเงินจากสหกรณ�อ่ืน พ.ศ.2560” 
  ข�อ 2 ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต4วันท่ี  9  ตุลาคม 2560 เป:นต�นไป 
  ข�อ 3 บรรดา ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือข�อตกลงอ่ืนใด  ซ่ึงขัดหรือแย�งกับระเบียบนี้
ให�ใช�ระเบียบนี้แทน 
  ข�อ 4 ในระเบียบนี้  
  “สหกรณ�” หมายความว4า สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา  จํากัด 
  “ผู�ฝาก” หมายความว4า สหกรณ�ผู�ฝากเงิน 
  “เงินฝากออมทรัพย�” หมายความว4า เงินฝากออมทรัพย�พิเศษสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุข
จังหวัดพังงา จํากัด 
  “คณะกรรมการ” หมายความว4า คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุข
จังหวัดพังงา  จํากัด   
  “ประธานกรรมการ” หมายความว4า ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�
สาธารณสุขจังหวัดพังงา  จํากัด  
  “เจ�าหน�าท่ี” หมายความว4า เจ�าหน�าท่ีสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา  จํากัด  
  ข�อ 5 สหกรณ�รับฝากเงินออมทรัพย�พิเศษจากสหกรณ�อ่ืนได�ตามท่ีเห็นสมควร 

หมวด 2 
การเป,ดบัญชีและการฝากเงิน 

ข�อ 6 การฝากเงินออมทรัพย�พิเศษ  สหกรณ�ท่ีประสงค�จะเปAดบัญชีเงินฝาก จะต�องติดต4อยื่น 
หนังสือขอเปAดบัญชีเงินฝากพร�อมหลักฐานประกอบการเปAดบัญชีตามท่ีสหกรณ�กําหนด    กับต�องให�ตัวอย4าง
ลายมือชื่อผู�มีอํานาจถอนเงิน  ตลอดจนให�เง่ือนไขเก่ียวกับเงินฝากท่ีเปAดบัญชีนั้นไว�ต4อสหกรณ�  

การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตัวอย4างลายมือชื่อท่ีให�ไว�นั้น   จะมีผลต4อเม่ือผู�ฝากได�แจ�งเป:น 
หนังสือต4อสหกรณ�  และสหกรณ�ได�พิจารณาเห็นเป:นการถูกต�องและตอบรับแล�ว 

ข�อ 7 ผู�ฝากอาจเปAดบัญชีเงินฝากออมทรัพย�พิเศษในสหกรณ�นี้ได� โดยจํานวนเงินฝากแต4ละ 
ครั้งต�องไม4น�อยกว4า หนึ่งล�านบาท 
  ข�อ 8 ในการเปAดบัญชีเงินฝากตามข�อ 7 สหกรณ�จะออกสมุดคู4ฝากให�ผู�ฝากยึดถือไว� 
  สมุดคู4ฝากนั้นผู�ฝากต�องรักษาไว�เพ่ือให�สหกรณ�ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบ้ีย เงินถอน
และเงินคงเหลือบรรดาท่ีจะมีข้ึนทุกราย 
  การลงบันทึกรายการต4าง ๆ ในสมุดคู4ฝากนั้น จะกระทําได�แต4โดยทางฝHายสหกรณ� ซ่ึง
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผู�จัดการ หรือผู�ท่ีได�รับมอบหมายคนหนึ่งคน
ใด เป:นผู�ลงลายมือชื่อย4อกํากับไว�เป:นสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู4ฝาก โดยไม4เป:นไปตามท่ีกล4าวนี้ย4อม
ไม4มีผลผูกพัน 
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ต4อสหกรณ� อนึ่ง ถ�าผู�ฝากตรวจพบว4ารายการใดในสมุดคู4ฝากคลาดเคลื่อน ต�องแจ�งต4อสหกรณ�เพ่ือแก�ไขให� จะ
แก�ไขโดยประการอ่ืนไม4ได� 
  สมุดคู4ฝากเล4มท่ีใช�เต็มแล�วหรือชํารุดจนใช�การไม4ได� ให�นํามายื่นต4อสหกรณ�เพ่ือจะได�ยกเลิก
สมุดคู4ฝากเล4มนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเข�าสมุดคู4ฝากใหม4 ซ่ึงออกให�ผู�ฝากยึดถือไว�ต4อไป สมุดคู4ฝากเล4มท่ี
ยกเลิกนั้นผู�ฝากจะรับไปก็ได� 
  ผู�ฝากต�องเก็บรักษาสมุดคู4ฝากของตนไว�ในท่ีปลอดภัย ถ�าสมุดคู4ฝากหายผู�ฝากต�องแจ�งเป:น
หนังสือต4อสหกรณ�โดยมิชักช�า สหกรณ�จะนํายอดเงินคงเหลือเข�าสมุดคู4ฝากเล4มใหม4ซ่ึงออกให�ผู�ฝากยึดถือไว�
ต4อไป ส4วนสมุดคู4ฝากเล4มท่ีหายให�ยกเลิก 
  ในกรณีท่ีสหกรณ�ออกสมุดคู4ฝากให�แก4ผู�ฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเล4มใหม4ต4อจากเล4มก4อน ซ่ึง 
ลงรายการเต็มแล�วก็ดี หรือชํารุดใช�การไม4ได�ก็ดี สหกรณ�จะไม4คิดค4าธรรมเนียม แต4กรณีท่ีสมุดคู4ฝากของผู�ฝาก
คนใดสูญหาย สหกรณ�จะออกสมุดคู4ฝากเล4มใหม4ให�โดยคิดค4าธรรมเนียมเล4มละ  50 บาท    

ข�อ  9  ในการรับเงินฝากออมทรัพย�พิเศษ ผู�ฝากจะต�องโอนเงินเข�าบัญชีของสหกรณ� และ 
สหกรณ�จะออกใบรับเงินฝากอันเป:นตราสารการเงินชนิดเปลี่ยนมือไม4ได�ให�ผู�ฝากยึดถือไว�      ค4าธรรมเนียม
การโอนเงินฝาก (ถ�ามี) ผู�ฝากเป:นผู�รับผิดชอบ ผู�ฝากต�องเก็บรักษาใบรับเงินฝากของตนไว�ในท่ีปลอดภัย ถ�าใบ
รับเงินฝากสูญหาย ผู�ฝากต�องแจ�งเป:นหนังสือต4อสหกรณ�โดยมิชักช�า 

หมวด 3  
การกําหนดอัตราดอกเบ้ีย ระยะเวลาการคิดดอกเบ้ีย  

วิธีการคิดดอกเบ้ียและการจ�ายดอกเบ้ีย 
ข�อ 10  สหกรณ�จะให�ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย�พิเศษ    ในอัตราท่ีสหกรณ�กําหนด ซ่ึงจะ 

ได�ประกาศเป:นคราว ๆ ไป โดยไม4เกินร�อยละ 4.50 ต4อปK  
ข�อ 11  สหกรณ�จะคํานวณดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย�พิเศษและจะจ4ายให�ผู�ฝากเม่ือถึง 

กําหนดระยะเวลาฝาก สําหรับผู�ฝากท่ีมิได�มาติดต4อกับสหกรณ�เม่ือครบกําหนดระยะเวลาฝาก เม่ือพ�นกําหนด
เจ็ดวันแล�ว สหกรณ�ถือว4าผู�ฝากตกลงฝากต�นเงินนั้นต4อไปอีกเท4าระยะเวลาฝากเดิมนับแต4วันต4อจากวันสุดท�าย
แห4งระยะเวลาฝากเดิม ส4วนดอกเบ้ียท่ีเกิดจากต�นเงินนั้น สหกรณ�จะจ4ายให�แก4ผู�ฝากเม่ือผู�ฝากมาติดต4อ  

หมวด 4 
การถอนเงินฝากและการป,ดบัญชี 

ข�อ 12 ผู�ฝากมีสิทธิถอนคืนเงินฝากออมทรัพย�พิเศษก4อนถึงกําหนดระยะเวลาฝาก  แต4 
สหกรณ�จะคิดดอกเบ้ียให�สําหรับเงินฝากท่ีมีระยะเวลาฝากไม4น�อยกว4าสามสิบวัน โดยคิดเป:นรายวันในอัตรา
ตามประกาศของสหกรณ�   

ข�อ 13  การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากต�องใช�ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ�  ในการถอน 
เงินฝาก ผู�มีอํานาจถอนเงินตามท่ีได�ให�ตัวอย4างลายมือชื่อไว�ต4อสหกรณ�ควรมารับเงินท่ีสํานักงานสหกรณ�ด�วย
ตนเอง  และต�องยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามท่ีให�ตัวอย4างไว�นั้น   พร�อมกับสมุดคู4ฝากต4อเจ�าหน�าท่ี
สหกรณ� 
  ถ�าผู�มีอํานาจถอนเงินฝากจะมอบให�ผู�ใดรับเงินแทนก็ต�องทําใบถอนเงินฝาก และต�องมอบ
อํานาจให�รับเงินแทนเป:นหนังสือตามท่ีกําหนด ท้ังนี้ โดยลงลายมือชื่อตามท่ีได�ให�ตัวอย4างไว� แล�วมอบให�ผู�รับ
มอบอํานาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น  พร�อมด�วยสมุดคู4ฝากต4อเจ�าหน�าท่ีของสหกรณ�  ณ สํานักงานสหกรณ� ใน
การนี้สหกรณ�จะเรียกหลักฐานพิสูจน�ตัวผู�รับมอบอํานาจก็ได� 
  เม่ือสหกรณ�ได�ตรวจถูกต�องแล�วจะจ4ายเงินถอนให� และลงรายการเงินถอนพร�อมท้ังเงิน
คงเหลือในสมุดคู4ฝาก แล�วคืนสมุดคู4ฝากให�ผู�ฝาก 
  อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากให�เขียนด�วยหมึก ถ�ามีการแก�ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู�มีอํานาจ
ถอนเงินต�องลงลายมือชื่อตามท่ีให�ตัวอย4างกํากับด�วย 
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  ข�อ 14  การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย�พิเศษนั้น   ผู�ฝากต�องแจ�งก4อนล4วงหน�า
อย4างน�อย    1 วัน 
  ข�อ 15 ผู�ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือท้ังหมดเพ่ือปAดบัญชีเงินฝากของตนเม่ือใดก็ได� ให�ผู�มี
อํานาจถอนเงินจดแจ�งไว�ท�ายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากด�วยว4า “เพ่ือปAดบัญชี” 
  ข�อ 16  ในกรณีท่ีคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ�เห็นว4าผู�ฝากรายใดฝHาฝLนระเบียบนี้ 
หรือเห็นว4ามีเหตุอันสมควรท่ีจะปAดบัญชีเงินฝากของผู�ฝากรายใด สหกรณ�อาจพิจารณาให�ปAดบัญชีเงินฝากราย
นั้นได� โดยแจ�งเป:นหนังสือไปยังผู�ฝาก 
  ข�อ 17 กรณีท่ีจํานวนยอดเงินรับฝากในเวลาใดเวลาหนึ่ง เม่ือรวมกับหนี้การกู�ยืมเงินจาก
ภายนอกและหนี้ในฐานะผู�คํ้าประกัน จะเกินวงเงินกู�ยืมหรือคํ้าประกันประจําปKของสหกรณ�ท่ีนายทะเบียน
สหกรณ�ให�ความเห็นชอบไว� สหกรณ�จะไม4รับฝากเงิน 
   กรณีของผู�ฝากท่ีเป:นสหกรณ�ออมทรัพย�หรือสหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ4ท่ีมี
สินทรัพย�มากกว4า 5,000 ล�านบาท สหกรณ�จะรับฝากเงินทุกประเภทเม่ือรวมกับเงินกู�จากผู�ฝากดังกล4าว (ถ�า
มี) ได�ไม4เกินร�อยละสิบของทุนเรือนหุ�นรวมกับทุนสํารองของผู�ฝาก 

ข�อ 18 สหกรณ�สงวนสิทธิ์ท่ีจะรับหรือไม4รับเงินฝากรายใดก็ได� 
  ข�อ 19 ในกรณีท่ีมีปOญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให�คณะกรรมการเป:นผู�มีอํานาจ
วินิจฉัยชี้ขาด  
  ข�อ 20 ให�ประธานกรรมการเป:นผู�รักษาการตามระเบียบนี้ 

ประกาศ  ณ วันท่ี    8   ตุลาคม  พ.ศ. 2560 

              
  (นายเอนก   โกยสมบูรณ�) 
    รองประธานกรรมการ 

                                       สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด 
 

 


