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ระเบียบสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จ ำกัด 

ว่ำด้วยกำรรับฝำกเงินจำกสหกรณ์อื่น 

พ.ศ 2561 

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

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

ด าเนินการชุดท่ี 10 ครั้งท่ี 3 เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2561 ได้มีมติก าหนดระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจาก

สหกรณ์อื่น พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จ ากัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจาก

สหกรณ์อื่น พ.ศ. 2561” 

ข้อ 2  ระเบียบนี้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นต้นไป  

ขิ้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จ ากัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น 

พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบียบ ค าส่ัง ประกาศ มติอื่นใดท่ีขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4   ในระเบียบนี้  

“สหกรณ”์  หมายถึง    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จ ากัด 

“ประธานกรรมการ” หมายถึง    ประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จ ากัด 

  “คณะกรรมการ” หมายถึง    คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์  

                                                             จ ากัด 

  “ผู้ฝาก”   หมายถึง   สหกรณ์ผู้ฝากเงิน 

 

หมวด 1 

ประเภทเงินฝำก 
 

ข้อ 5 สหกรณ์รับฝากเงินสหกรณ์อื่นได้ 2 ประเภท คือ 

              (1)   เงินฝากออมทรัพย์ 

                       (2)   เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

 

 

 

 



2 
 

หมวดที่ 2 

กำรเปิดบัญชีและกำรฝำกเงิน 
 

ข้อ 6 สหกรณ์ท่ีประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 5 ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ณ ส านักงาน 

สหกรณ์ด้วยตนเอง  และต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วนตามท่ี

ระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชี 

ข้อ 7 พร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากให้ตัวอย่างลายมือช่ือของตัวแทนซึ่งเป็นผู้มีอ านาจ

ถอนเงิน ตลอดจนให้เงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากท่ีเปิดบัญชีนั้นไว้ต่อสหกรณ ์

          การเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือช่ือท่ีไห้ไว้  จะมีผลต่อเมื่อผู้ฝากได้แจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์ 

และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็นการถูกต้องและตอบรับแล้ว 

          ลายมือช่ือทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้อักษรไทยและเขียนด้วยหมึกท้ังต้องเขียนด้วยลายมือช่ือ ของ

ผู้น าฝาก สหกรณ์จะไม่รับรู้การใช้ตราประทับแทนลายมือช่ือ 

          ข้อ 8 ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินฝาก ได้ดังนี้ 

(1)  เงินฝากออมทรัพย์  ผู้ฝากรายหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นี้ได้ โดยจ านวน 

เงินท่ีฝากในบัญชีนั้น ในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่น้อยกว่า ห้าหมื่นบาทและผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อ        

ใด โดยจ านวนเท่าใดก็ได้ 

(2)  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  ผู้ฝากอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษในสหกรณ์นี้ได้  โดย 

จ านวนเงินฝากในบัญชีนั้น ในเวลาใดเวลาหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า หนึ่งแสนบาท และต้องมีระยะเวลาการฝาก    

ไม่น้อยกว่าหกเดือน และผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใดก็ได้โดยจ านวนเงินต้องไม่น้อยกว่า หนึ่งแสนบาท 

ข้อ 9  ในการเปิดบัญชีเงินฝากตาม ข้อ 8 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้ 

          สมุดคู่ฝากนั้นผู้ฝากต้องรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงิน

คงเหลือบรรดาท่ีจะมีข้ึนทุกราย 

          การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระท าได้โดยฝ่ายสหกรณ์ ซึ่งประธานกรรมการ หรือ

รองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผู้จัดการ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ลงลายมือช่ือย่อ

ก ากับไว้เป็นส าคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่ไปตามท่ีกล่าวนี้ ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ อนึ่ง 

ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการในสมุดคู่ฝากคลาดเคล่ือน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไขให้ จะแก้ไขโดยประการ

อื่นไม่ได้ 

          สมุดคู่ฝากเล่มท่ีใช้เต็มแล้วหรือช ารุดจนใช้การไม่ได้ ให้น ามายื่นต่อสหกรณ์เพื่อจะได้ยกเลิกสมุดคู่ฝาก

เล่มนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่ฝากเล่มท่ียกเลิกนั้น   

ผู้ฝากจะรับไปก็ได้ 
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          ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในท่ีปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผู้ฝากต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อ

สหกรณ์โดยมิชักช้า สหกรณ์จะน ายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป ส่วน

สมุดคู่ฝากเล่มท่ีหายให้ยกเลิก 

         ในกรณีท่ีสหกรณ์ออกสมุดให้แก่ผู้ฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อน ซึ่งลงรายการ

เต็มแล้วก็ดี  หรือช ารุดใช้การไม่ใด้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีสมุดคู่ฝากของผู้ฝากคนใดสูญ

หาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มล่ะ ห้าสิบบาท 

ข้อ 10 ในกรณีส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ให้ท าใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ท่ีสหกรณ์ก าหนด ยื่นพร้อม

ด้วยสมุดคู่ฝากและจ านวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ณ ส านักงานสหกรณ์ ท้ังนี้ ผู้ฝากหรือผู้อื่นจะเป็นผู้ส่ง

เงินก็ได้ 

เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจ านวนเงินฝากท่ีได้รับนั้นในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็นการถูกต้อง

แล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก 

ข้อ 11 ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินถอน

จากรายการเช่นนั้น  จนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว 

 

หมวด 3 

กำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ย ระยะเวลำกำรคิดดอกเบี้ย 

วิธีกำรคิดดอกเบี้ยและจ่ำยดอกเบี้ย 
 

ข้อ 12 สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 5 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.5 ต่อปี โดยจะ

ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 

           ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้ค านวณเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะน าดอกเบี้ย   

ทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันส้ินปีทางบัญชีของสหกรณ์ ให้ผู้ฝากรีบยื่นสมุดคู่ฝาก ณ ส านักงานสหกรณ์ 

เพื่อสหกรณ์บันทึกรายการดอกเบี้ยให ้          

 ดอกเบี้ยเงินฝากประจ า สหกรณ์จะค านวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงก าหนดระยะเวลาการฝาก 

ส าหรับเงินฝากท่ีถอนก่อนก าหนดโดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 14 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้ตาม

จ านวนเดือนเต็ม 

 กรณีถอนเงินฝากประจ าในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบ้ียให้ 

ถ้าผู้ฝากไม่ถอนเงินฝากประจ าเมื่อครบก าหนดพร้อมดอกเบี้ย จนพ้นก าหนดไปอีกเจ็ดวันก็เป็นอันถือ

ว่าผู้ฝากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 
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หมวด 4 

กำรถอนเงินฝำกและกำรปิดบัญชี 
 

ข้อ 13 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์    

ในการถอนเงินฝาก ผู้มีอ านาจถอนเงินตามท่ีได้ให้ตัวอย่างลายมือช่ือไว้ต่อสหกรณ์ควรมารับเงินท่ี

ส านักงานสหกรณ์ด้วยตัวเอง และต้องยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามท่ีให้ตัวอย่างไว้นั้นพร้อมกับสมุด

คู่ฝากต่อเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 

ถ้าผู้มีอ านาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผู้ได้รับเงินแทนก็ต้องท าใบถอนเงินฝาก และต้องมอบอ านาจให้รับ

เงินแทนเป็นหนังสือตามแบบท่ีก าหนด ท้ังนี้ โดยลงลายมือ ช่ือตามท่ีได้ให้ตัวอย่างไว้ แล้วมอบให้ผู้รับมอบ

อ านาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ ณ ส านักงานสหกรณ์ ในการนี้

สหกรณ์จะเรียกหลักฐานพิสูจน์ตัวผู้รับมอบอ านาจก็ได้ 

        เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้อมท้ังเงินคงเหลือในสมุด

ฝากคู่ฝาก แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก 

อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปล่ียนแปลงใดๆ ผู้มีอ านาจถอนเงินต้อง

ลงลายมือช่ือตามท่ีให้ตัวอย่างไว้ก ากับด้วย 

      ข้อ 14 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นั้น จะถอนเมื่อใด จ านวนเท่าใดก็ได้ 

      ส่วนการถอนเงินฝากประจ านั้น ผู้ฝากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบก าหนด แต่เมื่อผู้ฝากยื่นค าขอ

เป็นหนังสือโดยช้ีแจงความจ าเป็น สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนก าหนดได้ 

     ข้อ 15 ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือท้ังหมดเพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้ ให้ผู้มีอ านาจถอน

เงินจดแจ้งไว้ท้ายรายการจ านวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพื่อปิดบัญช”ี 

     ข้อ 16 ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบนี้ หรือ ก่อให้เกิด

ความยุ่งยากแก่สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตุอันสมควรท่ีจะปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝากสหกรณ์จะไม่รับเงินเข้า

บัญชีเงินฝากของผู้ฝากอีก  และให้ผู้ฝากถอนเงินคงเหลือท้ังหมดเพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตนท้ังนี้ สหกรณ์

จะแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ฝาก  

    ข้อ 17 การถอนเงินฝากเพื่อปิดบัญชีตามข้อ 15 สหกรณ์จะค านวณดอกเบ้ียให้ตามข้อ 12 ถึงวันก่อน

วันถอนหนึ่งวัน เว้นแต่การปิดบัญชีเงินฝากในกรณีผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบตามข้อ 16 สหกรณ์ค านวณดอกเบี้ยให้

ก่อนวันท่ีแจ้งหนึ่งวัน และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบ้ียอีก ไม่ว่าผู้ฝากจะถอนเงินเมื่อใด 

เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายคืนผู้ฝากแล้ว จะยกเลิกสมุดคู่ฝากส าหรับบัญชีนั้น 

ข้อ 18 กรณีท่ีจ านวนยอดเงินรับฝากในเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อรวมกับหนี้การกู้ยืมเงินจากภายนอกและ

หนี้ในฐานะผู้ค้ าประกัน จะเกินวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปีของสหกรณ์ท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความ

เห็นชอบไว้แล้ว สหกรณ์จะไม่รับฝากเงิน 
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กรณีของผู้ฝากท่ีเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ท่ีมีสินทรัพย์มากกว่า 

5,000 ล้านบาท สหกรณ์จะรับฝากเงินทุกประเภทเมื่อรวมกับเงินกู้จากผู้ฝากดังกล่าว (หากมี) ได้ไม่เกินร้อยละ

สิบของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารองของผู้ฝาก 

      ข้อ 19 สหกรณ์สงวนสิทธิที่จะรับ หรือ ไม่รับฝากเงินรายใดก็ได้ 

      ข้อ 20 ในกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้มีอ านาจ

วินิจฉัยช้ีขาด 

      ข้อ 21  ให้ประธานกรรมการด าเนินการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

 

 

                            ประกาศ ณ วันท่ี  28  มีนาคม 2561 

 
 
 

                           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด  พฤฒิกิตติ) 
                         ประธานกรรมการ 

                          สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จ ากัด 
 


