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-ส ำเนำ- 

ระเบียบสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคอหงส์ จ ำกัด 

ว่ำด้วยกำรรับฝำกเงินจำกสหกรณ์อ่ืน 

พ.ศ 2560 

--------------------------------------------------------------- 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 74(7) และข้อ 114(2) ท่ีประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการชุดท่ี 9  ครั้งท่ี 12  เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติก าหนดระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน

จากสหกรณ์อ่ืน พ.ศ. 2560  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จ ากัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจาก

สหกรณ์อ่ืน พ.ศ. 2560” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 23 พฤศจิกายน เป็นต้นไป  

ขิ้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จ ากัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน 

พ.ศ. 2553 และบรรดาระเบียบ ค าส่ัง ประกาศ มติอ่ืนใดท่ีขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4   ในระเบียบนี้  

“สหกรณ์”  หมายถึง    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จ ากัด 

“ประธานกรรมการ” หมายถึง    ประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จ ากัด 

  “คณะกรรมการ”  หมายถึง    คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์  

                                                             จ ากัด 

  “ผู้ฝาก”   หมายถึง   สหกรณ์ผู้ฝากเงิน 

 

หมวด 1 

ประเภทเงินฝาก 
 

ข้อ 5 สหกรณ์รับฝากเงินสหกรณ์อ่ืนได้ 2 ประเภท คือ 

              (1)   เงินฝากออมทรัพย์ 

                       (2)   เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

 

 

 

 

 

 



2 
 

หมวดท่ี 2 

กำรเปิดบัญชีและกำรฝำกเงิน 
 

ข้อ 6 สหกรณ์ท่ีประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 5 ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ณ ส านักงาน 

สหกรณ์ด้วยตนเอง  และต้องย่ืนหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วน

ตามท่ีระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชี 

ข้อ 7 หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากให้ตัวอย่างลายมือช่ือของตัวแทนซ่ึงเป็นผู้มีอ านาจถอนเงิน 

ตลอดจนให้เง่ือนไขเก่ียวกับเงินฝากท่ีเปิดบัญชีนั้นไว้ต่อสหกรณ์ 

          การเปล่ียนแปลงเก่ียวกับตัวอย่างลายมือช่ือท่ีไห้ไว้  จะมีผลต่อเม่ือผู้ฝากได้แจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์ 

และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็นการถูกต้องและตอบรับแล้ว 

          ลายมือช่ือทุกกรณีเก่ียวกับเงินฝากให้ใช้อักษรไทยและเขียนด้วยหมึกท้ังต้องเขียนด้วยลายมือช่ือ ของ

ผู้น าฝาก สหกรณ์จะไม่รับรู้การใช้ตราประทับแทนลายมือช่ือ 

          ข้อ 8 ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินฝาก ได้ดังนี้ 

(1)  เงินฝากออมทรัพย์  ผู้ฝากรายหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นี้ได้ โดยจ านวน 

เงินท่ีฝากในบัญชีนั้น ในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่น้อยกว่า ห้าหม่ืนบาทและผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพิ่มขึ้นเม่ือ       

ใด โดยจ านวนเท่าใดก็ได้ 

(2)  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  ผู้ฝากอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษในสหกรณ์นี้ได้    โดย  

จ านวนเงินฝากในบัญชีนั้น ในเวลาใดเวลาหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า หนึ่งแสนบาท และต้องมีระยะเวลาการฝาก    

ไม่น้อยกว่าหกเดือน และผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพิ่มข้ึนเม่ือใดก็ได้โดยจ านวนเงินต้องไม่น้อยกว่า หนึ่งแสนบาท 

ข้อ 9  ในการเปิดบัญชีเงินฝากตาม ข้อ 8 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากยึดถือได้ 

          สมุดคู่ฝากนั้นผู้ฝากต้องรักษาไว้เพ่ือให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงิน

คงเหลือท่ีจะมีข้ึนทุกราย 

          การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระท าได้โดยฝ่ายสหกรณ์ ซ่ึงประธานกรรมการ หรือ

รองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผู้จัดการ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ลงลายมือช่ือย่อ

ก ากับไว้เป็นส าคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่ไปตามท่ีกล่าวนี้ ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ อนึ่ง 

ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการในสมุดคู่ฝากคลาดเคล่ือน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพ่ือแก้ไขให้จะแก้ไขโดยการอ่ืนไม่ได้ 

          สมุดคู่ฝากเล่มท่ีใช้เต็มแล้วหรือช ารุดจนใช้การไม่ได้ ให้น ามาย่ืนต่อสหกรณ์เพ่ือจะได้ยกเลิกสมุดคู่ฝาก

เล่มนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซ่ึงฝากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่ฝากเล่มท่ียกเลิกนั้น   ผู้ฝากจะ

รับไปก็ได้ 

          ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมุดของตนไว้ในท่ีปลอดภัย ถ้าสมุดหายผู้ฝากต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์โดย

มิชักช้า สหกรณ์จะน ายอดคงเหลือเข้าสมุดเล่มใหม่โดยออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มท่ีหายให้

ยกเลิก 
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         ในกรณีท่ีสหกรณ์ออกสมุดให้แก่ผู้ฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อน ซ่ึงลงรายการ

เต็มแล้วก็ดี  หรือช ารุดใช้การไม่ใด้ก็ดี สหกรณ์ไม่คิดค่า ธรรมเนียม แต่กรณีสมุดของผู้ฝากคนใดสูญหาย 

สหกรณ์จะออกสมุดเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มล่ะ ห้าสิบบาท 

ข้อ 10 ในกรณีส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ให้ท าใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์ก าหนดย่ืนพร้อม

ด้วยสมุดคู่ฝากและจ านวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ณ ส านักงานสหกรณ์ท้ังนี้ผู้ฝากหรือผู้อ่ืนจะเป็นผู้ส่ง

เงินก็ได้ 

เม่ือสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจ านวนเงินฝากท่ีได้รับนั้นในสมุดผู้ฝากตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้ว 

สหกรณ์จะคืนสมุดให้ผู้ฝาก 

ข้อ 11 การส่ังจ่ายเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงิน

ถอนจากรายการเช่นนั้น  จนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว 

 

หมวด 3 

กำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ย ระยะเวลำกำรคิดดอกเบี้ย 

วิธีกำรคิดดอกเบี้ยและจ่ำยดอกเบี้ย 
 

ข้อ 12 สหกรณ์จะให้ดอกเบ้ียเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 5 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.5 ต่อปี โดยจะ

ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆไป 

          ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย์ให้ค านวณเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือและสหกรณ์จะน า ดอกเบี้ย ได้

ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 

          ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย์ให้ค านวณเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือและสหกรณ์จะน า ดอกเบี้ยทบ

เป็นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันส้ินปีทางบัญชีของสหกรณ์ ให้ผู้ฝากรีบย่ืนสมุดคู่ฝาก ณ ส านักงาน สหกรณ์ เพื่อ

สหกรณ์บันทึกรายการดอกเบ้ียให้ 

           ถ้าผู้ฝากไม่ถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษพร้อมดอกเบ้ียเม่ือครบก าหนด จนพ้นก าหนดไปอีก 7 วันก็

เป็นอันถือว่าผู้ฝากตกลงฝากต้นเงินพร้อมดอกเบ้ียต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

หมวด 4 

กำรถอนเงินฝำกและกำรปิดบัญชี 
 

ข้อ 13 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์   ในการถอนเงินฝาก  

ผู้มีอ านาจถอนเงินตามท่ีได้ให้ตัวอย่างลายมือช่ือในสหกรณ์ควรมารับเงินท่ีส านักงานสหกรณ์ด้วยตัวเอง และ

ต้องย่ืนใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามท่ีให้ตัวอย่างไว้นั้นพร้อมกับสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 

 

 

ถ้าผู้มีอ านาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผู้ได้รับเงินแทนก็ต้องท าใบถอนเงินฝากและต้องมอบอ านาจให้รับ

เงินแทนเป็นหนังสือตามแบบท่ีก าหนด ท้ังนี้ โดยลงลายมือตามท่ีได้ให้ตัวอย่างไว้ แล้วมอบให้ผู้รับมอบอ านาจ

ย่ืนใบถอนเงินฝากนั้น พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ ณ ส านักงานสหกรณ์ ในการนี้สหกรณ์จะ

เรียกหลักฐานพิสูจน์ตัวผู้รับมอบอ านาจก็ได้ 

        เม่ือสหกรณ์ได้ตรวจถูกตรวจต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้อมท้ังเงินคงเหลือ

ในสมุดฝากคู่ฝาก แล้วคืนสมุดคู่ฝาก 

อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปล่ียนแปลงใดๆ ผู้มีอ านาจถอนเงินต้อง

ลงลายมือช่ือตามท่ีให้ตัวอย่างไว้ก ากับด้วย 

      ข้อ 14 การถอนเงินบัญชีจากออมทรัพย์นั้น จะถอนเม่ือใด จ านวนเท่าใดก็ได้ 

      แต่ต้องแจ้งล่วงหน้าให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  15  วันท าการ     ส่วนการถอนเงินฝากออม 

ทรัพย์พิเศษนั้น ผู้ฝากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบก าหนด แต่หากผู้ฝากย่ืนค าขอเป็นหนังสือโดยช้ีแจงความ

จ าเป็น สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนก าหนดได้ โดยสหกรณ์จะไม่คิดดอกเบ้ียให้ 

     ข้อ 15 ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือท้ังหมดเพ่ือปิดบัญชีเงินฝากของตนเม่ือใดก็ได้ ให้ผู้มีอ านาจถอน

เงินจดแจ้งไว้ท้ายรายการจ านวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วย “เพ่ือปิดบัญชี” 

     ข้อ 16 ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบนี้ หรือ ก่อให้เกิด

ความยุ่งยากแก่สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตุอันสมควรท่ีจะปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝากสหกรณ์จะไม่รับเงินเข้า

บัญชีของผู้ฝากอีก  และให้ผู้ฝากถอนเงินคงเหลือท้ังหมดเพ่ือปิดบัญชีเงินฝากของตนท้ังนี้ สหกรณ์จะแจ้งเป็น

หนังสือไปยังผู้ฝาก  

    ข้อ 17 การถอนเงินฝากเพ่ือปิดบัญชีตามข้อ 15 สหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ยให้ตามข้อ 12 ถึงวันก่อน

วันถอนหนึ่งวัน เว้นแต่การปิดบัญชีเงินฝากในกรณีผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบตามข้อ 16 สหกรณ์ค านวณดอกเบี้ยให้

ก่อนวันท่ีแจ้งหนึ่งวัน และสหกรณ์จะไม่ใด้ดอกเบี้ยอีก ไม่ว่าผู้ฝากจะถอนเงินเม่ือใด เม่ือสหกรณ์ได้จ่ายคืนผู้

ฝากแล้ว จะยกเลิกสมุดคู่ฝากส าหรับบัญชีนั้น 

      ข้อ 18 สหกรณ์สงวนสิทธิท่ีจะรับ หรือ ไม่รับฝากเงินรายใดก็ได้ 
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      ข้อ 19 ในกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้มีอ านาจ

วินิจฉัยช้ีขาด 

      ข้อ 20 ให้ประธานกรรมการด าเนินการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

                            ประกาศ ณ วันท่ี  23 พฤศจิกายน 2560  

 
                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด  พฤฒิกิตติ) 

                     ประธานกรรมการ 
                        สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จ ากัด 

 (นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบไว้ตามหนังสือ ท่ี กษ 1115/1282 ลงวันท่ี 1 มิถุนายน 2560) 


