ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อาํ นาจเจริ ญ จํากัด
ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อืน
พ.ศ.
...................................................................
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ ( )( ) และข้อ ( ) ทีประชุม
คณะกรรมการดําเนิ นการ ครังที / เมือวันที กรกฎาคม
ได้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยการรับฝาก
เงินจากสหกรณ์อืน โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี
หมวดที
ข้อกําหนดทัวไป
ข้อ . ระเบียบนีเรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อาํ นาจเจริ ญ จํากัด ว่าด้วยการรับฝากเงิน
จากสหกรณ์อืน พ.ศ. 2560”
ข้อ . ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที กันยายน
เป็ นต้นไป
ข้อ . ในระเบียบนี
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครู อาํ นาจเจริ ญ จํากัด
“ผูฝ้ าก” หมายความว่า สหกรณ์ผฝู ้ ากเงิน
ข้อ . สหกรณ์รับฝากเงินจากสหกรณ์อืนได้ ประเภท คือ เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจํา
หมวดที
การเปิ ดบัญชี และการฝากเงิน
ข้อ . สหกรณ์ทีประสงค์จะเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้อ ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าทีสหกรณ์ ณ
สํานักงานสหกรณ์ดว้ ยตนเอง และต้องยืนหนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมรายการ
ครบถ้วนตามทีระบุไว้ในแบบหนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝากตามแบบหนังสื อขอเปิ ดบัญชี
การรับฝากเงินทุกครังต้องให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนิ นการ
ข้อ . พร้อมกับหนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงิ นฝาก ผูฝ้ ากต้องให้ตวั อย่างลายมือชือของตัวแทนซึ งเป็ นผูม้ ี
อํานาจถอนเงิน ตลอดจนให้เงือนไขเกียวกับเงินฝากทีเปิ ดบัญชีนนไว้
ั ต่อสหกรณ์

การเปลียนแปลงเกียวกับตัวอย่างลายมือชือทีให้ไว้ จะมีผลต่อเมือผูฝ้ ากได้แจ้งเป็ นหนังสื อต่อ
สหกรณ์ และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็ นการถูกต้องและตอบรับแล้ว
ลายมือชือทุกกรณีเกียวกับเงินฝากให้ใช้อกั ษรไทยและเขียนด้วยหมึก ทังต้องเขียนด้วยลายมือของ
ผูน้ าํ ฝาก สหกรณ์จะไม่รับรู ้การใช้ตราประทับแทนลายมือชือ
ข้อ . ผูฝ้ ากสามารถเปิ ดบัญชี เงินฝาก ได้ดงั นี
( ) เงินฝากออมทรัพย์ ผูฝ้ ากรายหนึงอาจเปิ ดบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นีได้โดย
จนวนเงินฝากในบัญชีนนในเวลาหนึ
ั
งเวลาใดต้องไม่นอ้ ยกว่า , บาท และผูฝ้ ากจะส่ งเงินฝากเพิมขึน
เมือใดโดยจํานวนเท่าใดก็ได้
( ) เงินฝากประจําเงิ นฝากประจํารายหนึง ๆ ต้องมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า , บาท และ
ระยะเวลาฝากต้องไม่นอ้ ยกว่า เดือน
ข้อ . ในการเปิ ดบัญชี เงินฝากตามข้อ สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้
สมุดคู่ฝากนันผูฝ้ ากต้องรักษาไว้เพือให้สหกรณ์ลงบนทึกรายการเงินฝาก ดอกเบีย เงินถอน
และเงินคงเหลือบรรดาทีจะมีขึนทุกรายการ
การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนันจะกระทําได้แต่โดยทางฝ่ ายสหกรณ์ ซึ งปราน
กรรมการหรื อรองปรานกรรมการ หรื อเหรัญญิก หรื อผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ีได้รับมอบหมายคนหนึงคนใด เป็ นผู ้
ลงลายมือชือย่อกํากับไว้เป็ นสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็ นไปตามทีกล่าวนีย่อมไม่มี
ผลผูกพันสหกรณ์ อนึง ถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคูฝ่ ากคลาดเคลือน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพือ
แก้ไขให้ จะแก้ไขโดยประการอืนไม่ได้.
สมุดคู่ฝากเล่มทีใช้เต็มแล้วหรื อชํารุ ดจนใช้การไม่ได้ ให้นาํ มายืนต่อสหกรณ์เพือจะได้
ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนัน และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึงออกให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่
ฝากเล่มทียกเลิกนันผูฝ้ ากจะรับไปก็ได้
ผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในทีปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผูฝ้ ากต้องแจ้งเป็ น
หนังสื อต่อสหกรณ์โดยมิชกั ช้า สหกรณ์จะนํายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซึงออกให้ผฝู ้ ากยึดถือ
ไว้ต่อไป ส่ วนสมุดคู่ฝากเล่มทีหายให้ยกเลิก
ในกรณี ทีสหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผฝู ้ ากครังแรกก็ดี หรื อออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่ม
ก่อน ซึงลงรายการเต็มแล้วก็ดี หรื อชํารุ ดใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่ะธรรมเนียม แต่กรณี ทีสมุดคู่
ฝากของผูฝ้ ากคนใดสู ญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ บาท
ข้อ . ในการส่ งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครัง ให้ทาํ ใบส่ งเงินตามแบบพิมพ์ทีสหกรณ์กาํ หนด ยืน
พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและจํานวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าทีสหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ ทังนี ผูฝ้ ากหรื อผูอ้ ืนจะ
เป็ นผูส้ ่ งเงินก็ได้
เมือสหกรณ์ได้ลงบันทีกรายการจํานวนเงินฝากทีได้รับนันในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบ
เป็ นการถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก

ข้อ . ถ้าส่ งเช็คเข้าบัญชี เงินฝาก ต้องขีดคร่ อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซึงสิ ทธิทีจะไม่จ่ายเงิน
ถอนจากรายการเช่นนัน จนกว่าจะเรี ยกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว
หมวด
การกําหนดอัตราดอกเบีย ระยะเวลาการคิดดอกเบีย
วิธีการคิดดอกเบียและการจ่ ายดอกเบีย
ข้อ . สหกรณ์จะให้ดอกเบียเงินฝากทุกประเภทตามข้อ ในอัตราไม่เกินร้ อยละ . ต่อปี โดย
จะได้ประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์ให้คาํ นวณเป็ นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะนํา
ดอกเบียทบเป็ นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ให้ผฝู ้ ากรับยืนสมุดคู่ฝาก ณ
สํานักงานสหกรณ์ เพือสหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบียให้
ดอกเบียเงินฝากประจํา สหกรณ์จะคํานวณและจ่ายดอกเบียให้เมือถึงกําหนดระยะเวลาการ
ฝาก สําหรับเงินฝากทีถอนก่อนกําหนด โดยได้รับอนุ ญาตจากสหกรณ์ ตามข้อ สหกรณ์จะจ่ายดอกเบียให้
ครบจํานวนเดือนเต็ม
กรณีถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไม่ถึง เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบียให้
ถ้าผูฝ้ ากไม่ถอนเงินฝากประจําเมือครบกําหนดพร้ อมดอกเบีย จนพ้นกําหนดไปอีกเจ็ดวันก็
เป็ นอันถือว่าผูฝ้ ากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบียต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม
หมวด
การถอนเงินฝากและการปิ ดบัญชี
ข้อ . การถอนเงินจากบัญชี เงินฝากต้องใช้ใบถอนเงิ นตามแบบของสหกรณ์
ในการถอนเงินฝาก ผูม้ ีอาํ นาจถอนเงิ นตามทีได้ให้ตวั อย่างลายมือชือไว้ต่อสหกรณ์ควรมา
รับเงินทีสํานักงานสหกรณ์ดว้ ยตนเอง และต้องยืนใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชือตามทีให้ตวั อย่างไว้นนั
พร้อมกับสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าทีสหกรณ์
ถ้าผูม้ ีอาํ นานถอนเงินฝากจะมอบให้ผใู ้ ดรับเงินแทนก็ตอ้ งทําใบถอนเงินฝาก และต้องมอบ
อํานาจให้รับเงินแทนเป็ นหนังสื อตามแบบทีกําหนด ทังนี โดยลงลายมือชือตามทีได้ให้ตีวอย่างไว้ แล้วมอบ
ให้ผรู้ ับมอบอํานาจยืนใบถอนเงินฝากนนัน พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าทีสหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์
ในการนีสหกรณ์จะเรี ยกหลักฐานพิสูจน์ตวั ผูร้ ับมอบอํานาจก็ได้
เมือสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้อมทังเงิน
คงเหลือในสมุดคู่ฝากแล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก
การถอนเงินฝาก - ล้าน ต้องแจ้งกล่วงหน้า วัน ล้านบาทขึนไป ถึง ล้านบาท
ต้องแจ้ง ล่วงหน้าก่อน วัน ล้านบาทขึนไป ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน วัน

อนึง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลียนแปลงใด ๆ ผูม้ ีอาํ นาจ
ถอนเงินต้องลงลายมือชือตามทีให้ตวั อย่างไว้กาํ กับด้วย
ข้อ . การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นนั จะถอนเมือใด จํานวนเท่าใดก็ได้
ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจํานัน ผูฝ้ ากย่อมไม่มีสิทธิ ถอนเงินก่อนครบกําหนด
แต่เมือผูฝ้ ากยืนคําขอเป็ นหนังสื อโดยชีแจงความจําเป็ น สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบกําหนดก็ได้
ข้อ . ผูฝ้ ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทังหมดเพือปิ ดบัญชีเงินฝากของตนเมือใดก็ได้ ให้ผมู ้ ีอาํ นาจ
ถอนเงินจดแจ้งไว้ทา้ ยรายการจํานวนเงินในใบถอนเงิ นฝากด้วยว่า “เพือปิ ดบัญชี”
ข้อ ในกรณีทีคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผูฝ้ ากฝ่ าฝื นระเบียบนี หรื อก่อให้เกิด
ความยุง่ ยากแก่สหกรณ์ หรื อเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรทีจะปิ ดบัญชีเงิ นฝากผูฝ้ าก สหกรณ์จะไม่รับเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผูฝ้ ากอีก และให้ผฝู ้ ากถอนเงินคงเหลือทังหมดเพือปิ ดบัญชีเงินฝากของตน ทังนีสหกรณ์จะแจ้ง
เป็ นหนังสื อไปยังผูฝ้ าก
ข้อ . การถอนเงินฝากเพือปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้อ สหกรณ์จะคํานวณดอกเบียให้ตามข้อ ถึง
วันก่อนวันถอนหนึงวัน เว้นแต่การปิ ดบัญชี เงิ นฝากในกรณี ผฝู ้ ากฝ่ าฝื นระเบียบตามข้อ สหกรณ์จะคํา
นวดอกเบียให้ถึงก่อนวันทีแจ้งหนึงวัน และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบียอีก ไม่วา่ ผูฝ้ ากสําหรับบัญชี นนั
เมือสหกรณ์ได้จ่ายเงิ นคืนผูฝ้ ากแล้ว จะยกเลิกสมุดคู่ฝากสําหรับบัญชี นนั
ข้อ . กรณีทีจํานวนยอดเงิ นรับฝากในเวลาใดเวลาหนึง เมือรวมกับหนีการกูย้ มื เงินจากภายนอก
และหนีในฐานะผูค้ าประกั
ํ
น จะเกินวงเงินกูห้ รื อคําประกันประจําปี ของสหกรณ์ทีนายทะเบียนสหกรณ์ให้
ความเห็นชอบไว้ สหกรณ์จะไม่รับฝากเงิน
กรณีของผูฝ้ ากทีเป็ นสหกรณ์ออมทรัพย์หรื อสหกรณ์เครดิตยูเนียนขนาดใหญ่ทีมีสินทรัพย์
มากกว่า , ล้านบาท สหกรณ์จะรับฝากเงินทุกประเภทเมือรวมกับเงินกูจ้ ากผูฝ้ ากดังกล่าว (หากมี) ได้ไม่
เกินร้อยละสิ บของทุนเรื อนหุ ้นรวมกับทุนสํารองของผูฝ้ าก
ข้อ . ในกรณีทีมีความจําเป็ น สหกรณ์สงวนสิ ทธิ ทีจะไม่รับเงินฝาก
ประกาศ ณ วันที สิ งหาคม พ.ศ.

( นายปัญญา คลังกลาง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู อาํ นาจเจริ ญ จํากัด

