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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด
ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด
พ.ศ. 2554
__________________________
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ฯ ข้อที่ 79 (11)และข้อที่ 107 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการชุดที่ 50 ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจาก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัดพ.ศ. 2554 โดยความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์ ฯ ดังต่อไปนี้

หมวด 1
ข้ อกำหนดทัว่ ไป
ข้อที่ 1 ระเบียบเรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัดว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัดพ.ศ. 2554”
ข้อที่ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ เป็ นต้นไป
ข้อที่ 3 .ในระเบียบนี้
“ สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด
“สมาคม” หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาญจนบุรี จากัด พ.ศ. 2554
“ผูฝ้ าก”
หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาญจนบุรี จากัด พ.ศ. 2554 ผูฝ้ ากเงิน
ข้อที่ 4. สหกรณ์ฯ จะรับฝากเงินจากสมาคมเฉพาะสมาคมที่มีสมาชิกไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งเป็ นสมาชิก
ของสหกรณ์ฯ
ข้อที่ 5 . สหกรณ์ ฯ รับฝากเงินจากสมาคมได้ 2 ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย์
(2) เงินฝากประจา
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หมวด 2
กำรเปิ ดบัญชีและกำรฝำกเงิน
ข้อที่ 6. สมาคมที่ประสงค์จะเปิ ดบัญชี เงินฝากตามข้อ ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ
สานักงานสหกรณ์ฯ ด้วยตนเอง และต้องยืน่ หนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ ฯ โดยมีรายการ
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสื อขอเปิ ดบัญชีน้ นั
ข้อที่ 7. พร้อมกับหนังสื อขอเปิ ดบัญชีฝาก ผูฝ้ ากต้องให้ตวั อย่างลายมือชื่อของตัวแทนซึ่ งเป็ นผูม้ ี
อานาจถอนเงิน ตลอดจนให้เงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากที่เปิ ดบัญชีน้ นั ไว้ต่อสหกรณ์ฯ
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้ จะมีผลต่อเมื่อผูฝ้ ากได้แจ้งเป็ นหนังสื อต่อ
สหกรณ์ ฯ และสหกรณ์ฯ ได้พิจารณาเห็นเป็ นการถูกต้องและตอบรับแล้ว
ลายมือชื่อทุกกรณี เกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้อกั ษรไทยและเขียนด้วยหมึกทั้งต้องเขียนด้วยลายมือชื่อของ
ผูน้ าฝาก สหกรณ์ ฯ จะไม่รับรู ้การใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ
ข้อที่ 8. ผูฝ้ ากสามารถเปิ ดบัญชีไว้ดงั นี้
(1) เงินฝากออมทรัพย์ ผูฝ้ ากรายหนึ่งอาจเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์ฯ นี้โดย
จานวนเงินฝากในบัญชีน้ นั ในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่นอ้ ยกว่า 200,000.00 บาท และผู ้
ฝากจะส่ งเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใดโดยจานวนเท่าใดก็ได้
(2) เงินฝากประจา ต้องมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 500,000.00 บาท และระยะเวลาฝากต้องไม่
น้อยกว่า 6 เดือนูฝ้ ากตรวจ
ข้อที่ 9. ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้อที่ 8สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้
สมุดคู่ฝากนั้นผูฝ้ ากต้องรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์ฯ ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และ
เงินคงเหลือบรรดาที่จะมีข้ ึนทุกราย
การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระทาได้แต่โดยทางฝ่ ายสหกรณ์ฯ ซึ่ งประธาน
กรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเหรัญญิก หรื อผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายคนหนึ่งคนใด เป็ น
ผูล้ งลายมือชื่อย่อกากับไว้เป็ นสาคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็ นตามที่กล่าวนี้ยอ่ มไม่มีผล
ผูกพันสหกรณ์ฯ อนึ่ง ถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อนต้องแจ้งต่อสหกรณ์ฯ เพื่อแก้ไข
ให้ จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้
สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้วหรื อชารุ ดจนใช้การไม่ได้ ให้นามายืน่ ต่อสหกรณ์ฯ เพื่อจะได้ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่ม
นั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึ่ งออกให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ต่อไปสมุดคู่ฝากเล่มที่ยกเลิกนั้นผูฝ้ าก
ไปก็ได้
ผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากต้องแจ้งเป็ นหนังสื อต่อ
สหกรณ์ฯ โดยมิให้ล่าช้า สหกรณ์ฯ จะต้องนายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซึงออกให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้
ต่อไปนี้ ส่ วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก
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ในกรณี ที่สหกรณ์ฯ ออกสมุดคู่ฝากครั้งแรกก็ดี หรื อออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อนซี่ งลงรายการ
เต็มที่แล้วก็ดี หรื อชารุ ดใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณ์ฯ จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณี ที่สมุดคู่ฝากของผูฝ้ ากรายใด
สู ญหาย สหกรณ์ฯ จะออกสมุดคู่ฝากให้ใหม่โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 50.00 บาท
ข้อที่10. ในการส่ งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ให้ทาใบส่ งเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์ฯกาหนดยืน่ พร้อมด้วย
สมุดคู่ฝากและจานวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ทั้งนี้ ผฝู ้ ากหรื อผูอ้ ื่นจะเป็ นผูส้ ่ งเงินก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจานวนเงินฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็ นการ
ถูกต้องแล้ว สหกรณ์ฯ จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก
ข้อที่ 11. ถ้าส่ งเช็คเข้าบัญชี เงินฝาก ต้องขีดคร่ อมเช็คก่อน สหกรณ์ฯสงวนไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่บนั ทึก
รายการในสมุดคู่ฝาก จนกว่าจะเรี ยกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว

หมวด3
กำรกำหนดอัตรำ ระยะเวลำกำรคิดดอกเบีย้
วิธีกำรคิดดอกเบีย้ และกำรจ่ ำยดอกเบีย้
ข้อที่ 12. สหกรณ์ฯ จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อที่ 5 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 7.00 ต่อปี โดยจะ
ประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้คานวณเป็ นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะนาดอกเบี้ยทบเป็ นต้นเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์ฯ ให้ผฝู ้ ากรี บยืน่ สมุดคู่ฝาก ณ สานักงานสหกรณ์ฯ เพื่อ
สหกรณ์ฯ บันทึกรายการดอกเบี้ยให้
ดอกเบี้ยเงินฝากประจา สหกรณ์จะคานวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงกาหนดระยะเวลาการฝาก
สาหรับเงินฝากที่ถอนก่อนกาหนดโดยได้รับอนุ ญาตจากสหกรณ์ฯตามข้อที่ 14 สหกรณ์ฯจะจ่ายดอกเบี้ยให้ตาม
จานวนเดือนเต็ม
กรณี ถอนเงินฝากประจาในระยะเวลาไม่ถึง 6 เดือน สหกรณ์ฯจะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้ ถ้าสมาคมไม่
ถอนเงินฝากประจาเมื่อครบกาหนดพร้อมดอกเบี้ย จนพ้นกาหนดไปอีกเจ็ดวันก็เป็ นอันถือว่าผูฝ้ ากพร้อม
ดอกเบี้ยต่อไปนี้ อีกเท่าระยะเวลาเดิม

หมวด 4
กำรถอนเงินฝำกและกำรปิ ดบัญชี
ข้อที่ 13. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบสหกรณ์ ฯ
ในการถอนเงินฝาก ผูม้ ีอานาจถอรเงินตามที่ได้ให้ตวั อย่างไว้พร้อมกับสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ควรมา
รับเงินที่สานักงานสหกรณ์ดว้ ยตัวเอง และต้องยืน่ ใบถอนเงินฝากโดยลงลายชื่อตามที่ให้ตวั อย่างไว้พร้อมกับ
สมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
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ถ้าผูม้ ีอานาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผใู ้ ดรับเงินแทน ก็ตอ้ งทาใบถอนเงินฝากและต้องมอบ
อานาจให้รับเงินแทนเป็ นหนังสื อตามแบบกาหนด ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ได้ให้ตวั อย่างไว้แล้วมอบให้
ผูร้ ับมอบอานาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ณ สานักงานสหกรณ์ ฯ
ในการนี้สหกรณ์ฯจะเรี ยกหลักฐานพิสูจน์ตวั ผูร้ ับมอบอานาจก็ได้
เมื่อสหกรณ์ฯ ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนได้ และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงิน
คงเหลือในสมุดคู่ฝาก แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก
อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผูม้ ีอานาจ
ถอนเงินต้องลงลายมือชื่อตามที่ให้ตวั อย่างไว้กากับด้วย
ข้อที่ 14. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ จะถอนได้เมื่อใด จานวนเท่าใดก็ได้
ส่ วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจา ผูฝ้ ากย่อมไม่มีสิทธิ์ ถอนเงินก่อนครบ
กาหนด แต่เมื่อผูฝ้ ากยืน่ คาขอเป็ นหนังสื อโดยชี้แจงความจาเป็ น สหกรณ์ฯ จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบ
กาหนดก็ได้
ข้อที่ 15. ผูฝ้ ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิ ดบัญชี เงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้ ให้ผมู ้ ี
อานาจถอนเงินชี้ แจงไว้ทา้ ยรายการจานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพื่อปิ ดบัญชี ”
ข้อที่ 16. ในกรณ๊ที่คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ฯ เห็นว่าผ็ฝากฝ่ าฝื นระเบียบนี้ หรื อ
ก่อให้เกิดความยุง่ ยากแก่สหกรณ์ฯ หรื อเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรที่จะปิ ดบัญชีเงินฝากของผูฝ้ าก สหกรณ์ฯ
จะไม่รับเงินเข้าบัญชี เงินฝากของผูฝ้ ากอีก และให้ผฝู ้ ากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิ ดบัญชีฝากของตน ทั้งนี้
สหกรณ์ฯ จะแจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูฝ้ าก
ข้อที่ 17. การถอนเงินฝากเพื่อปิ ดบัญชีตาม ข้อที่ 15 สหกรณ์ฯจะคานวนดอกเบี้ยให้ตาม ข้อที่ 12
ถึงวัน ก่อนวันถอนหนึ่งวัน เว้นแต่การปิ ดบัญชีเงินฝากในกรณี ผฝู ้ ากฝ่ าฝื นระเบียบตามข้อที่ 16 สหกรณ์จะ
คานวนดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันที่แจ้งหนึ่งวัน และสหกรณ์ฯจะไม่ให้ดอกเบี้ยอีกไม่วา่ ผูฝ้ ากจะถอนเงินเมื่อใด
เมื่อสหกรณ์ฯได้จ่ายเงินคืนผูฝ้ ากแล้ว จะยกเลิกสมุดคู่ฝากสาหรับบัญชีน้ นั
ข้อที่ 18. ในกรณี ที่มีความจาเป็ น สหกรณ์ ฯสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับฝากเงินก็ได้
ประกำศ ณ วันที่ 1 เดือนตุลำคม พ.ศ.2554

( นายจานงค์ ยอดขา )
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด

