ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น
พ.ศ. 2560
********************************
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 72 (9) และข้อ 99 ที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด ชุดที่ 44 ครั้งที่ 17/2560 เมื่อวันที่
18 สิงหาคม 2560 ได้มีมติให้กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด ว่าด้วยการ
รับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด ว่าด้วยการ
รับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2560”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ
เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจาก
สหกรณ์อื่น พ.ศ. 2559 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัด หรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์
วชิรพยาบาล จากัด
“คณะกรรมการอานวยการ” หมายถึง คณะกรรมการอานวยการของ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์
ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
“เจ้าหน้าที่”
หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
“ผู้ฝาก”
หมายถึง สหกรณ์ผู้ฝากเงิน
“สานักงานสหกรณ์” หมายถึง สานักงานของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
ข้อ 5. สหกรณ์รับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นได้ 2 ประเภท คือ เงินฝากออมทรัพย์ และ เงินฝาก
ประจา
ข้อ 6. ผู้ฝาก ที่ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 5 ต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก
ตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชีนั้น
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ข้อ 7. ต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของตัวแทนซึ่งเป็น
ผู้มีอานาจถอนเงิน ตลอดจนให้เงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากที่เปิดบัญชีนั้นไว้ต่อสหกรณ์
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้ จะมีผลต่อเมื่อผู้ฝากได้แจ้งเป็น
หนังสือต่อสหกรณ์ และสหกรณ์พิจารณาเห็นเป็นการถูกต้องและตอบรับแล้ว
ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้อักษรไทย และเขียนด้วยหมึกทั้งต้องเขียนด้วย
ลายมือของผู้นาฝาก สหกรณ์จะไม่รับรู้การใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ
ข้อ 8. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ดังนี้
8.1 เงินฝากออมทรัพย์ ผู้ฝากรายหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์ นี้ได้
โดยจานวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และ
ผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใดโดยจานวนเท่าใดก็ได้
8.2 เงินฝากประจา ผู้ฝากรายหนึ่ง ๆ ต้องมีเงินฝากจานวนไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
(สิบล้านบาทถ้วน) และระยะเวลาฝากต้องไม่น้อยกว่า 12 เดือน
ข้อ 9. ในการเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 8 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้
สมุดคู่ฝากนั้นผู้ฝากต้องรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงิน
ถอนและเงินคงเหลือที่จะมีขึ้นทุกรายการ
การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระทาได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ซึ่ง
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการและเลขานุการ หรือผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายคนหนึ่งคนใด เป็นผู้ลงลายมือชื่อย่อกากับไว้เป็นสาคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดย
ไม่เป็นไปตามที่กล่าวนี้ ย่อมไม่มีผลผูกพันกับสหกรณ์ อนึ่ง ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝาก
คลาดเคลื่อนต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อเป็นผู้แก้ไข จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้
สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้วหรือชารุดจนใช้การไม่ได้ ให้นามายื่นต่อสหกรณ์เพื่อยกเลิกสมุด
คู่ฝากเล่มนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่ฝากเล่ม
ที่ยกเลิกนั้นผู้ฝากจะรับไปหรือไม่ก็ได้
ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผู้ฝากต้องแจ้งเป็น
หนังสือต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า สหกรณ์จะนายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือ
ไว้ต่อไป ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก
ในกรณีที่สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากครั้งแรก หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจาก
เล่มก่อน ซึ่งลงรายการเต็มแล้ว หรือชารุดใช้การไม่ได้ สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีที่สมุด
คู่ฝากของผู้ฝากรายใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 100
บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
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ข้อ 10. ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ให้เขียนใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์
กาหนด ยื่นพร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและจานวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สานักงานสหกรณ์ ทั้งนี้
ผู้ฝาก หรือผู้อื่นจะเป็นผู้ส่งเงินก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจานวนเงินฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคู่ฝาก และ
ตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก
ข้อ 11. กรณีส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่
จ่ายเงินถอนจากรายการนั้น จนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว
ข้อ 12. สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 5 ในอัตราที่คณะกรรมการ
อานวยการกาหนด แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 4.5 ต่อปี โดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ให้คานวณเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์
จะจ่ายดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันที่ทคี่ ณะกรรมการอานวยการกาหนด
ดอกเบี้ยเงินฝากประจา ให้คานวณเป็นรายเดือนตามยอดเงินฝาก และสหกรณ์
จะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่คณะกรรมการอานวยการกาหนด
กรณีถอนเงินฝากประจาในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
ถ้าผู้ฝากไม่ถอนเงินฝากประจาเมื่อครบกาหนดพร้อมดอกเบี้ย สหกรณ์จะจ่าย
ดอกเบี้ยต่อไปในอัตราเท่ากับเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือตามที่คณะกรรมการอานวยการกาหนด
ข้อ 13. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์
ในการถอนเงินฝาก ผู้มีอานาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์
ควรมารับเงินที่สานักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ให้
ตัวอย่างไว้นั้น พร้อมกับสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ถ้าผู้มีอานาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผู้ใดรับเงินแทนก็ต้องทาใบถอนเงินฝาก และต้อง
มอบอานาจให้รับเงินแทนเป็นหนังสือตามแบบที่กาหนด ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ได้ให้ตัวอย่างไว้
แล้วมอบให้ผู้รับมอบอานาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
ณ สานักงานสหกรณ์ ในการนี้สหกรณ์จะเรียกหลักฐานพิสูจน์ตัวผู้รับมอบอานาจก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้ง
เงินคงเหลือในสมุดคู่ฝาก แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก
อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ
ผู้มีอานาจถอนเงินต้องลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้กากับด้วย
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ข้อ 14. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นั้น จะถอนเมื่อใด จานวนเท่าใดก็ได้
ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจานั้น ผู้ฝากไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบ
กาหนดแต่เมื่อผู้ฝากยื่นคาขอเป็นหนังสือโดยชี้แจงความจาเป็น สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อน
ครบกาหนดได้
แต่การคิดอัตราดอกเบี้ยให้ลดลงตามระยะเวลาที่ฝากและตามอัตราดอกเบี้ย
ตามที่คณะกรรมการอานวยการ กาหนดเป็นคราว ๆ ไป
ข้อ 15. ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้โดย
ให้ผู้มีอานาจถอนเงินบันทึกไว้ท้ายรายการจานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพื่อปิดบัญชี”
ข้อ 16. ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบนี้ หรือก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่
สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก สหกรณ์จะไม่รับเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากของผู้ฝากอีก และให้ผู้ฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งนี้ สหกรณ์
จะแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ฝาก
ข้อ 17. การถอนเงินฝากเพื่อปิดบัญชีตามข้อ 15 สหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ยให้ตามข้อ 12
ถึงวันก่อนวันถอนหนึ่งวัน เว้นแต่การปิดบัญชีเงินฝากในกรณีผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบตามข้อ 16 สหกรณ์
จะคานวณดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันที่แจ้งหนึ่งวัน และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี้ยอีก ไม่ว่าผู้ฝากจะถอนเงิน
เมื่อใด
เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผู้ฝากแล้ว จะยกเลิกสมุดคู่ฝากสาหรับบัญชีนั้น
ข้อ 18. กรณีจานวนยอดเงินรับฝากในเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อรวมกับหนี้การกู้ยืมเงินจาก
ภายนอกและหนี้ในฐานะผู้ค้าประกันเกินวงเงินกู้ยืมหรือค้าประกันประจาปีของสหกรณ์ที่นายทะเบียน
สหกรณ์ให้ความเห็นชอบไว้ สหกรณ์จะไม่รับฝากเงิน
กรณีของผู้ฝากที่เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ที่มี
สินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท สหกรณ์จะรับฝากเงินทุกประเภทเมื่อรวมกับเงินกู้จากผู้ฝาก
ดังกล่าว (หากมี) ได้ไม่เกินร้อยละสิบของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสารองของผู้ฝาก
ข้อ 19. ในกรณีที่มีความจาเป็น สหกรณ์สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับฝากเงินก็ได้
ข้อ 20. ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560

(นายแพทย์จักราวุธ มณีฤทธิ์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
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