36

ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู กาญจนบุรี จากัด
ว่าด้ วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจา
พ.ศ. 2549
--------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด ข้อ 79 (11)
และข้อ 107 (1) คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 45 ในการประชุมครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2549
ได้มีมติให้กาหนดระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจา โดยความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด ว่าด้วยการ
รับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจา พ.ศ. 2549”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบที่มีอยูก่ ่อนวันใช้ระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิกได้ 2 ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย์
(2) เงินฝากประจา
หมวด 1
การเปิ ดบัญชีและการฝากเงิน
ข้อ 5. ผูป้ ระสงค์จะเปิ ดบัญชี เงินฝากตามข้อ 4. ต้องยื่นหนังสื อขอเปิ ดบัญชี เงินฝาก
ตามแบบที่สหกรณ์กาหนดด้วยตนเองที่ สานักงานสหกรณ์
ข้อ 6. ผูฝ้ ากต้องให้ตวั อย่างลายมือชื่อของตนและหรื อของผูฝ้ ากร่ วม โดยในการถอน
เงินฝากทุกครั้งสมาชิกผูฝ้ ากเท่านั้นที่มีอานาจในการลงนามถอนเงิน โดยจะลงนามแต่เพียงผูเ้ ดียว หรื อ
ลงนามร่ วมกับผูฝ้ ากร่ วมก็ได้ ทั้งนี้ให้บนั ทึกเงื่อนไขตลอดจนให้คาสั่งเกี่ยวกับเงินฝากที่เปิ ดบัญชีน้ นั ไว้
ต่อสหกรณ์
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้ จะมีผลต่อเมื่อผูฝ้ ากได้แจ้งเป็ น
หนังสื อต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็ นการถูกต้องและตอบรับแล้ว
ลายมือชื่ อทุกกรณี เกี่ ยวกับเงิ นฝากให้ใช้อกั ษรไทยและเขียนด้วยหมึกทั้งต้องเขียนด้วย
ลายมือตนเอง สหกรณ์จะไม่รับรู ้การใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ
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ข้อ 7. ผูฝ้ ากคนหนึ่งสามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากได้ดงั นี้
(1) เงินฝากออมทรัพย์ ผูฝ้ ากรายหนึ่งอาจเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ใน
สหกรณ์น้ ีได้ โดยจานวนเงินฝากในบัญชีน้ นั ในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่นอ้ ยกว่า “หนึ่งร้ อยบาท” และ
ผูฝ้ ากจะส่ งเงินฝากเพิม่ ขึ้นเมื่อใด โดยจานวนเท่าใดก็ได้
(2) เงินฝากประจารายหนึ่ง ๆ ต้องมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า ”หนึ่งพันบาท” และ
ระยะเวลาฝากต้องไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
ข้อ 8. ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้อ 7 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้
สมุ ดคู่ฝากนั้นผูฝ้ ากต้องรั กษาไว้ เพื่ อให้สหกรณ์ ลงบันทึ กรายการเงิ นฝาก ดอกเบี้ ย
เงินถอน และเงินคงเหลือของตนบรรดาที่จะมีข้ ึนทุกรายการ
การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระทาได้แต่โดยทางฝ่ ายสหกรณ์ ซึ่ ง
ประธานกรรมการหรื อรองประธานกรรมการ หรื อเหรัญญิก หรื อผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายคน
หนึ่ งคนใดจากผูจ้ ดั การเป็ นผูล้ งลายมือชื่ อย่อกากับไว้เป็ นสาคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดย
ไม่เป็ นไปตามที่ กล่าวนี้ ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ อนึ่ ง ถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝาก
คลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไขให้ จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้
สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้วหรื อชารุ ดจนใช้การไม่ได้ นามายื่นต่อสหกรณ์ เพื่อจะได้
ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึ่ งออกให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ต่อไป
ผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผูฝ้ ากต้องแจ้ง
เป็ นหนังสื อต่อสหกรณ์โดยมิชกั ช้า สหกรณ์จะนายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซ่ ึ งออกให้ผฝู ้ าก
ยึดถือไว้ต่อไป ส่ วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้สหกรณ์ยกเลิก
ในกรณี ที่สหกรณ์ ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผูฝ้ ากครั้งแรกก็ดี หรื อออกเล่มใหม่ให้ต่อจาก
เล่มก่อนซึ่ งลงรายการเต็มแล้วก็ดี หรื อชารุ ดใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณี
ที่สมุดคู่ฝากของผูฝ้ ากคนใดสู ญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ
ห้ าสิ บบาท
ข้อ 9. ในการส่ งเงินเข้าบัญชี เงินฝากทุกครั้งให้ทาใบส่ งเงินตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ยืน่ พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและจานวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สานักงานสหกรณ์ ทั้งนี้ ผฝู ้ ากหรื อ
ผูอ้ ื่นจะเป็ นผูน้ าส่ งเงินฝากต่อสหกรณ์ก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจานวนเงินฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคู่ฝาก แลตรวจสอบ
เป็ นการถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก
ข้อ 10. ถ้าส่ งเช็คเข้าบัญชี เงินฝาก ต้องขีดคร่ อมเช็คก่อน สหกรณ์ สงวนไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่
จะไม่จ่ายเงินถอนจากรายการเช่นนั้นจนกว่าจะเรี ยกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว
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หมวด 2
การกาหนดอัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการคิดดอกเบีย้
วิธีการคิดดอกเบีย้ และการจ่ ายดอกเบีย้
ข้อ 11. สหกรณ์ จะให้ดอกเบี้ ยเงิ นฝากทุ กประเภทตามข้อ 4 ในอัตราไม่เกิ นร้ อยละ
7.00 ต่อปี โดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้คานวณเป็ นรายวันตามยอดเงินคงเหลื อ และสหกรณ์จะ
นาดอกเบี้ยทบเป็ นต้นเงินเข้าบัญชี เงินฝากในวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ให้ผู ้
ฝากรี บยืน่ สมุดคู่ฝาก ณ สานักงานสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบี้ยให้
ดอกเบี้ยเงินฝากประจา สหกรณ์จะคานวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงกาหนดระยะเวลา
การฝาก สาหรับเงินฝากที่ถอนก่อนกาหนดโดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 13 ที่มีเวลาฝากไม่นอ้ ย
กว่าหกเดือน สหกรณ์ จะจ่ายดอกเบี้ยให้เฉพาะตามจานวนเดือนเต็ม ในอัตราครึ่ งหนึ่ งของดอกเบี้ยเงิน
ฝากออมทรัพย์ในระยะเวลาที่ถอนนั้น
กรณี ถอนเงินฝากประจาในระยะเวลาไม่ถึง 6 เดือน สหกรณ์จะไม่คานวณดอกเบี้ยให้
ถ้าผูฝ้ ากไม่ถอนเงินฝากประจาเมื่อครบกาหนดพร้อมดอกเบี้ย จนพ้นกาหนดไปอีกเจ็ด
วัน ก็เป็ นอันถือว่าผูฝ้ ากตกลงฝากต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกระยะเวลาเท่าเดิม
หมวด 3
การถอนเงินฝากและการปิ ดบัญชี
ข้อ 12. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์
ในการถอนเงินฝาก ผูม้ ีอานาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตวั อย่างลายมือชื่ อไว้ต่อสหกรณ์ควร
มารับเงินที่สานักงานสหกรณ์ดว้ ยตนเอง และต้องยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่ อตามที่ให้ตวั อย่าง
ไว้น้ นั พร้อมกับสมุดคู่ฝากและบัตรประจาตัวต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ถ้าผูม้ ีอานาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผใู ้ ดถอนเงินแทน ก็ตอ้ งทาใบถอนเงินฝากและต้อง
มอบอานาจให้รับเงินแทนเป็ นหนังสื อไว้ในใบถอนเงินฝากนั้นด้วย ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่ อตามที่ได้ให้
ตัวอย่างไว้แล้วมอบให้ผรู ้ ับมอบอานาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและบัตรประจาตัว
ประชาชนหรื อบัตรประจาตัวข้าราชการของผูฝ้ ากต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ณ สานักงานสหกรณ์ ในการ
นี้สหกรณ์จะเรี ยกหลักฐานพิสูจน์ตวั ผูร้ ับมอบอานาจก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงิน
คงเหลือในสมุดคู่ฝาก แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก
อนึ่ ง การเขียนใบถอนเงิ นฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงใด ๆ ผูม้ ี
อานาจถอนเงินต้องลงลายมือชื่อตามที่ให้ตวั อย่างไว้กากับด้วย
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ข้อ 13. ในวันหนึ่ง ๆ ผูฝ้ ากจะถอนเงินฝากออมทรัพย์ในบัญชีของตนได้เพียงครั้งเดียว
ส่ วนการถอนเงิ นจากบัญชี เงิ นฝากประจานั้น ผูฝ้ ากย่อมไม่ มี สิ ทธิ ถอนเงิ นก่ อนครบ
กาหนด แต่เมื่ อผูฝ้ ากยื่นคาขอเป็ นหนังสื อโดยชี้ แจงความจาเป็ น สหกรณ์ จะยอมให้ถอนเงิ นฝากก่อน
ครบกาหนดก็ได้
ข้อ 14. ผูฝ้ ากจะถอนเงินฝากคงเหลื อทั้งหมด เพื่อปิ ดบัญชี เงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้
ให้ผฝู ้ ากบันทึกแจ้งไว้ทา้ ยรายการจานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพื่อปิ ดบัญชี ”
หมวด 4
การจ่ ายคืนเงินฝากกรณีผ้ ฝู ากถึงแก่ กรรม
ข้อ 15. ในกรณี ที่ผฝู ้ ากตาย สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือทั้งหมดในบัญชี เงินฝาก
ให้แก่ผรู ้ ับโอนประโยชน์ที่ได้ต้ งั ไว้ หรื อถ้ามิได้ต้ งั ไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นาหลักฐานมาแสดงให้เป็ นที่
พอใจคณะกรรมการดาเนินการว่าเป็ นทายาทผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินจานวนดังกล่าวนั้น
ข้อ 16. ในกรณี ที่คณะกรรมการดาเนิ นการของสหกรณ์ เห็นว่าผูฝ้ ากฝ่ าฝื นระเบียบนี้
หรื อ ก่ อ ให้ เกิ ดความยุ่งยากแก่ ส หกรณ์ หรื อเห็ น ว่า มี เหตุ อ ัน สมควรที่ จ ะปิ ดบัญ ชี เงิ น ฝากของผู ฝ้ าก
สหกรณ์จะไม่รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากอีก และให้ผฝู ้ ากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิ ดบัญชี เงิน
ฝากของตน ทั้งนี้สหกรณ์จะแจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูฝ้ าก
ข้อ 17. การถอนเงินฝากเพื่อปิ ดบัญชีตามข้อ 14 และ 15 สหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ยให้
ตามข้อ 11 ถึ งวันก่อนวันถอนหนึ่ งวัน เว้นแต่การปิ ดบัญชี เงินฝากในกรณี ผฝู ้ ากฝ่ าฝื นระเบียบตามข้อ
16 สหกรณ์จะคานวนดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันที่แจ้งหนึ่ งวัน และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี้ยอีกไม่วา่ ผูฝ้ ากจะ
ถอนเงินเมื่อใด
เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผูฝ้ ากแล้ว จะยกเลิกสมุดคู่ฝากสาหรับบัญชีน้ นั
ข้อ 18. ให้ประธานกรรมการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศไว้ ณ วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2549

(นายวิรัช พฤฑฒิกุล)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู กาญจนบุรี จากัด

