ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
วาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอื่น พ.ศ.2560
……………………….
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
ขอ 2(3) ขอ 66 (8) และขอ 91 (2) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 8
ตุลาคม 2560 จึงมีมติใหกําหนดระเบียบว4าดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอื่น ไวดังต4อไปนี้
หมวดที่ 1
ขอกําหนดทั่วไป
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกว4า “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด ว4า
ดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอื่น พ.ศ.2560”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแต4วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เป:นตนไป
ขอ 3 บรรดา ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายความว4า สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
“ผูฝาก” หมายความว4า สหกรณผูฝากเงิน
“เงินฝากออมทรัพย” หมายความว4า เงินฝากออมทรัพยพิเศษสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดพังงา จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายความว4า คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดพังงา จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายความว4 า ประธานกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณออมทรั พ ย
สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
“เจาหนาที่” หมายความว4า เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
ขอ 5 สหกรณรับฝากเงินออมทรัพยพิเศษจากสหกรณอื่นไดตามที่เห็นสมควร
หมวด 2
การเป,ดบัญชีและการฝากเงิน
ขอ 6 การฝากเงินออมทรัพยพิเศษ สหกรณที่ประสงคจะเปAดบัญชีเงินฝาก จะตองติดต4อยื่น
หนังสือขอเปAดบัญชีเงินฝากพรอมหลักฐานประกอบการเปAดบัญชีตามที่สหกรณกําหนด กับตองใหตัวอย4าง
ลายมือชื่อผูมีอํานาจถอนเงิน ตลอดจนใหเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากที่เปAดบัญชีนั้นไวต4อสหกรณ
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย4างลายมือชื่อที่ใหไวนั้น จะมีผลต4อเมื่อผูฝากไดแจงเป:น
หนังสือต4อสหกรณ และสหกรณไดพิจารณาเห็นเป:นการถูกตองและตอบรับแลว
ขอ 7 ผูฝากอาจเปAดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษในสหกรณนี้ได โดยจํานวนเงินฝากแต4ละ
ครั้งตองไม4นอยกว4า หนึ่งลานบาท
ขอ 8 ในการเปAดบัญชีเงินฝากตามขอ 7 สหกรณจะออกสมุดคู4ฝากใหผูฝากยึดถือไว
สมุดคู4ฝากนั้นผูฝากตองรักษาไวเพื่อใหสหกรณลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน
และเงินคงเหลือบรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย
การลงบั น ทึ ก รายการต4 า ง ๆ ในสมุ ด คู4 ฝ ากนั้ น จะกระทํ าไดแต4 โ ดยทางฝH า ยสหกรณ ซึ่ ง
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายคนหนึ่งคน
ใด เป:นผูลงลายมือชื่อย4อกํากับไวเป:นสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู4ฝาก โดยไม4เป:นไปตามที่กล4าวนี้ย4อม
ไม4มีผลผูกพัน

-2ต4อสหกรณ อนึ่ง ถาผูฝากตรวจพบว4ารายการใดในสมุดคู4ฝากคลาดเคลื่อน ตองแจงต4อสหกรณเพื่อแกไขให จะ
แกไขโดยประการอื่นไม4ได
สมุดคู4ฝากเล4มที่ใชเต็มแลวหรือชํารุดจนใชการไม4ได ใหนํามายื่นต4อสหกรณเพื่อจะไดยกเลิก
สมุดคู4ฝากเล4มนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคู4ฝากใหม4 ซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวต4อไป สมุดคู4ฝากเล4มที่
ยกเลิกนั้นผูฝากจะรับไปก็ได
ผูฝากตองเก็บรักษาสมุดคู4ฝากของตนไวในที่ปลอดภัย ถาสมุดคู4ฝากหายผูฝากตองแจงเป:น
หนังสือต4อสหกรณโดยมิชักชา สหกรณจะนํายอดเงินคงเหลือเขาสมุดคู4ฝากเล4มใหม4ซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไว
ต4อไป ส4วนสมุดคู4ฝากเล4มที่หายใหยกเลิก
ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคู4ฝากใหแก4ผูฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเล4มใหม4ต4อจากเล4มก4อน ซึ่ง
ลงรายการเต็มแลวก็ดี หรือชํารุดใชการไม4ไดก็ดี สหกรณจะไม4คิดค4าธรรมเนียม แต4กรณีที่สมุดคู4ฝากของผูฝาก
คนใดสูญหาย สหกรณจะออกสมุดคู4ฝากเล4มใหม4ใหโดยคิดค4าธรรมเนียมเล4มละ 50 บาท
ขอ 9 ในการรับเงินฝากออมทรัพยพิเศษ ผูฝากจะตองโอนเงินเขาบัญชีของสหกรณ และ
สหกรณจะออกใบรับเงินฝากอันเป:นตราสารการเงินชนิดเปลี่ยนมือไม4ไดใหผูฝากยึดถือไว ค4าธรรมเนียม
การโอนเงินฝาก (ถามี) ผูฝากเป:นผูรับผิดชอบ ผูฝากตองเก็บรักษาใบรับเงินฝากของตนไวในที่ปลอดภัย ถาใบ
รับเงินฝากสูญหาย ผูฝากตองแจงเป:นหนังสือต4อสหกรณโดยมิชักชา
หมวด 3
การกําหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย
วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจายดอกเบี้ย
ขอ 10 สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษ ในอัตราที่สหกรณกําหนด ซึ่งจะ
ไดประกาศเป:นคราว ๆ ไป โดยไม4เกินรอยละ 4.50 ต4อปK
ขอ 11 สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษและจะจ4ายใหผูฝากเมื่อถึง
กําหนดระยะเวลาฝาก สําหรับผูฝากที่มิไดมาติดต4อกับสหกรณเมื่อครบกําหนดระยะเวลาฝาก เมื่อพนกําหนด
เจ็ดวันแลว สหกรณถือว4าผูฝากตกลงฝากตนเงินนั้นต4อไปอีกเท4าระยะเวลาฝากเดิมนับแต4วันต4อจากวันสุดทาย
แห4งระยะเวลาฝากเดิม ส4วนดอกเบี้ยที่เกิดจากตนเงินนั้น สหกรณจะจ4ายใหแก4ผูฝากเมื่อผูฝากมาติดต4อ
หมวด 4
การถอนเงินฝากและการป,ดบัญชี
ขอ 12 ผูฝากมีสิทธิถอนคืนเงินฝากออมทรัพยพิเศษก4อนถึงกําหนดระยะเวลาฝาก แต4
สหกรณจะคิดดอกเบี้ยใหสําหรับเงินฝากที่มีระยะเวลาฝากไม4นอยกว4าสามสิบวัน โดยคิดเป:นรายวันในอัตรา
ตามประกาศของสหกรณ
ขอ 13 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากตองใชใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ ในการถอน
เงินฝาก ผูมีอํานาจถอนเงินตามที่ไดใหตัวอย4างลายมือชื่อไวต4อสหกรณควรมารับเงินที่สํานักงานสหกรณดวย
ตนเอง และตองยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอย4างไวนั้น พรอมกับสมุดคู4ฝากต4อเจาหนาที่
สหกรณ
ถาผูมีอํานาจถอนเงินฝากจะมอบใหผูใดรับเงินแทนก็ตองทําใบถอนเงินฝาก และตองมอบ
อํานาจใหรับเงินแทนเป:นหนังสือตามที่กําหนด ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ไดใหตัวอย4างไว แลวมอบใหผูรับ
มอบอํานาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น พรอมดวยสมุดคู4ฝากต4อเจาหนาที่ของสหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ ใน
การนี้สหกรณจะเรียกหลักฐานพิสูจนตัวผูรับมอบอํานาจก็ได
เมื่ อ สหกรณไดตรวจถู กตองแลวจะจ4 ายเงิน ถอนให และลงรายการเงิน ถอนพรอมทั้ งเงิ น
คงเหลือในสมุดคู4ฝาก แลวคืนสมุดคู4ฝากใหผูฝาก
อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเขียนดวยหมึก ถามีการแกไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผูมีอํานาจ
ถอนเงินตองลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอย4างกํากับดวย

-3ขอ 14 การถอนเงินจากบัญ ชีเงิน ฝากออมทรัพยพิ เศษนั้ น ผูฝากตองแจงก4อนล4วงหนา
อย4างนอย 1 วัน
ขอ 15 ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปAดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได ใหผูมี
อํานาจถอนเงินจดแจงไวทายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากดวยว4า “เพื่อปAดบัญชี”
ขอ 16 ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเห็นว4าผูฝากรายใดฝHาฝLนระเบียบนี้
หรือเห็นว4ามีเหตุอันสมควรที่จะปAดบัญชีเงินฝากของผูฝากรายใด สหกรณอาจพิจารณาใหปAดบัญชีเงินฝากราย
นั้นได โดยแจงเป:นหนังสือไปยังผูฝาก
ขอ 17 กรณี ที่จํานวนยอดเงินรับฝากในเวลาใดเวลาหนึ่ ง เมื่อรวมกับหนี้ การกูยืมเงินจาก
ภายนอกและหนี้ในฐานะผูค้ําประกัน จะเกินวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําปKของสหกรณที่นายทะเบียน
สหกรณใหความเห็นชอบไว สหกรณจะไม4รับฝากเงิน
กรณี ของผูฝากที่ เป: น สหกรณออมทรัพยหรือสหกรณเครดิตยูเนี่ ยนขนาดใหญ4 ที่มี
สินทรัพยมากกว4า 5,000 ลานบาท สหกรณจะรับฝากเงินทุกประเภทเมื่อรวมกับเงินกูจากผูฝากดังกล4าว (ถา
มี) ไดไม4เกินรอยละสิบของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองของผูฝาก
ขอ 18 สหกรณสงวนสิทธิ์ที่จะรับหรือไม4รับเงินฝากรายใดก็ได
ขอ 19 ในกรณีที่มีปOญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการเป:นผูมีอํานาจ
วินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 20 ใหประธานกรรมการเป:นผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560

(นายเอนก โกยสมบูรณ)
รองประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด

