ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอํานาจเจริญ จํากัด
วาดวยการรับเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจํา พ.ศ. 2557
อาศัยอํานาจตามความในขอบงคับสหกรณออมทรัพยครูอํานาจเจริญ จํากัด ขอ 3(1)(2) ขอ 4(2) และ
ขอ 78(8) และที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 21 ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557 ได
มีมติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอํานาจเจริญ จํากัด วาดวยการรับเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจํา
พ.ศ. 2557 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ดังตอไปนี้
หมวดที่ 1
ขอกําหนดทั่วไป
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอํานาจเจริญ จํากัด วาดวยการรับเงินฝาก
ออมทรัพยและเงินฝากประจํา พ.ศ. 2557
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอํานาจเจริญ จํากัด วาดวย เรื่องการรับฝากเงินออมทรัพย
และเงินฝากประจํา พ.ศ. 2547 ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอํานาจเจริญ จํากัด วาดวยการรับฝากเงินจาก
สหกรณอื่น พ.ศ. 2556 และ บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือ คําสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ให
ใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
สหกรณ หมายถึง สหกรณออมทรัพยครูอํานาจเจริญ จํากัด
สหกรณอื่น หมายถึง สหกรณที่นําเงินมาฝากกับสหกรณออมทรัพยครูอํานาจเจริญ จํากัด
สมาคม หมายถึง สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห หรือที่เรียกชื่ออยางอื่น แตมีลักษณะการดําเนินงาน
หรือวัตถุประสงคคลายกัน
กองทุน หมายถึง กองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อสงเคราะหครูและบุคลากรทางการศึกษา
สมาชิก หมายถึง สมาชิก สมาชิกสมทบ สหกรณออมทรัพยครูอํานาจเจริญ จํากัด
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูอํานาจเจริญ จํากัด
ประธานกรรมการ หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูอํานาจเจริญ จํากัด
ผูจัดการ หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูอํานาจเจริญ จํากัด และหมายความรวมถึงผูที่ทํา
หนาที่แทนผูจัดการดวย
รองผูจัดการ หมายถึง รองผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูอํานาจเจริญ จํากัด
เจาหนาที่ หมายถึง เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยครูอํานาจเจริญ จํากัด
ผูฝาก หมายถึง สมาชิก สมาคม สหกรณอื่น กองทุน
ขอ 5 สหกรณรับเงินฝากจากสมาชิกหรือสหกรณอื่น สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห หรือกองทุน ได 2
ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย

(2) เงินฝากประจํา
หมวดที่ 2
การเปดบัญชีและการฝากเงิน
ขอ 6 ผูประสงคจะเปดบัญชีเงินฝาก ตามขอ 5 ใหมาติดตอกับเจาหนาที่สหกรณ ณ สํานักงานสหกรณดวย
ตนเอง และตองยื่นหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ โดยมีรายการครบถวนตามที่ระบุไวในแบบ
หนังสือขอเปดบัญชีนั้น
ในกรณีที่สหกรณมโี ครงการระดมเงินฝากเปนกรณีพเิ ศษและประสงคจะออกรับเงินฝากนอกสํานักงานของ
สหกรณ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ พรอมทั้งกําหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยดวย
ขอ 7 พรอมกับหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก ผูฝากตองใหตัวอยางลายมือชื่อของตนหรือของตัวแทนซึ่งเปนผู
มีอํานาจถอนเงิน ตลอดจนใหคําสั่งเกี่ยวกับเงินฝากที่เปดบัญชีนั้นไวตอสหกรณ
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอยางลายมือชื่อที่ใหไว จะมีผลตอเมื่อผูฝากไดแจงเปนหนังสือสหกรณและ
สหกรณไดพิจารณาเห็นเปนการถูกตองและตอบรับแลว
ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากใหใชอักษรไทย และเขียนดวยหมึกทั้งตองเขียนดวยลายมือตนเอง
สหกรณจะไมรับรูก ารใชตราประทับแทนลายมือชื่อ
ขอ 8 ผูฝากคนหนึ่งสามารถเปดบัญชีเงินฝากประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทั้งสองประเภทแตตองไมเกิน
ประเภทละหนึ่งบัญชีดังนี้
(1) เงินฝากออมทรัพย ผูฝากรายหนึ่งอาจเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยในสหกรณนี้ไดโดยจํานวนเงินฝาก
ในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดตองไมนอยกวา 1,000 บาท และผูฝากจะสงเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใดโดยจํานวนเทาใด
ก็ได
(2) เงินฝากประจํารายหนึ่ง ๆ ตองมีจํานวนไมนอยกวา 1,000 บาท และระยะเวลาฝากตองไมนอยกวา 3
เดือน
ขอ 9 ในการเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 8 สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหผูฝากยึดถือไว
สมุดคูฝากนั้นผูฝากตองรักษาไว เพื่อใหสหกรณลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงิน
คงเหลือของตนบรรดาที่จะมีขึ้นทุกรายการ
การลงบันทึกรายการตาง ๆ ในสมุดคูฝากนั้น จะกระทําไดแตโดยทางฝายสหกรณซึ่งประธานกรรมการหรือ
รองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายคนหนึ่งคนใดเปนผูลงลายมือชื่อยอกํากับ
ไวเปนสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคูฝากโดยไมเปนไปตามที่กลาวนี้ยอมไมมีผลผูกพันสหกรณ อนึ่ง ถาผูฝาก
ตรวจพบวารายการใดในสมุดคูฝากคลาดเคลื่อน ตองแจงตอสหกรณเพื่อแกไขใหจะแกไขโดยประการอื่นไมได
สมุดคูฝากเลมที่ใชเต็มแลวหรือชํารุดจนใชการไมได ใหนํามายืน่ ตอสหกรณเพื่อจะไดยกเลิกสมุดคูฝากเลมนั้น
และโอนยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากใหม ซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป สมุดคูฝากที่ยกเลิกนั้นผูฝากจะรับไปก็ได
ผูฝากตองเก็บรักษาสมุดคูฝากของตนไวในที่ปลอดภัย ถาสมุดคูฝากหายผูฝากตองแจงเปนหนังสือตอสหกรณ
โดยมิชักชา สหกรณจะนํายอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากเลมใหมซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป สวนสมุดคูฝากเลมที่
หายใหยกเลิก
ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเลมใหมใหตอจากเลมกอน ซึ่งลงรายการ
เต็มแลวก็ดี หรือชํารุดใชการไมไดก็ดี สหกรณจะไมคดิ คาธรรมเนียมแตกรณีที่สมุดคูฝากของผูฝากคนใด สูญหาย
สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหมใหโดยคิดคาธรรมเนียมเลมละ 50 บาท
ขอ 10 ในการสงเงินเขาบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ใหทําใบสงเงินตามแบบพิมพที่สหกรณกําหนดยื่นพรอมดวย
สมุดคูฝ ากและจํานวนเงินฝากตอเจาหนาที่สหกรณ ณ สํานักงานสหกรณทั้งนี้ผูฝากหรือผูอื่นจะเปนผูสงเงินก็ได เมื่อ

สหกรณไดลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที่ไดรับนั้นในสมุดคูฝาก และตรวจสอบเปนการถูกตองแลว สหกรณจะคืน
สมุดคูฝากใหผูฝาก
ขอ 11 ถาสงเช็คเขาบัญชีเงินฝาก ตองขีดครอมเช็คและใหขีดฆาคําวาหรือผูถือออกกอน สหกรณสงวนไว
ซึ่งสิทธิที่จะไมจายเงินถอนจากรายการเชนนั้นจนกวาจะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแลว
หมวด 3
การกําหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาคิดดอกเบี้ย วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจายดอกเบี้ย
ขอ 12 สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามขอ 5 ในอัตราไมเกินรอยละ 7 ตอป โดยจะได
ประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป
คณะกรรมการดําเนินการอาจเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามวรรคกอนไดตามความเหมาะสมและ
ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ยใหถือวาปหนึ่งมี 365 วัน
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยใหคํานวณเปนรายวันตามยอดเงินคงเหลือและสหกรณจะนําดอกเบี้ยทบเปนตน
เงินเขาบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ ใหผูฝากรีบยืน่ สมุดคูฝาก ณ สํานักงานสหกรณเพื่อสหกรณ
บันทึกรายการดอกเบี้ยให
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา สหกรณจะคํานวณและจายดอกเบี้ยใหเมื่อถึงกําหนดระยะเวลาการฝาก สําหรับเงิน
ฝากที่ถอนกอนกําหนดโดยไดรับอนุญาตจากสหกรณตามขอ 14 สหกรณจะจายดอกเบี้ยใหตามจํานวนเดือนเต็ม
กรณีถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไมถึง 3 เดือน สหกรณจะไมจายดอกเบี้ยให
ถาผูฝากไมถอนเงินฝากประจําเมื่อครบกําหนดพรอมดอกเบี้ย จนพนกําหนดไปอีกเจ็ดวันก็เปนอันถือวา
ผูฝากตกลงฝากตนเงินฝากพรอมดอกเบี้ยตอไปอีกเทาระยะเวลาเดิม
หมวดที่ 4
การถอนเงินฝากและการปดบัญชี
ขอ 13 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ตองใชใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ
ในการถอนเงินฝาก ผูมีอํานาจถอนเงินตามที่ไดใหตัวอยางลายมือชื่อไวตอสหกรณควรมารับเงินที่สํานักงาน
สหกรณดวยตนเอง และตองยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไวนั้น พรอมกับสมุด
คูฝากตอ
เจาหนาที่สหกรณ
ถาผูมีอํานาจถอนเงินฝากจะมอบใหผูใดถอนเงินแทน ก็ตองทําใบถอนเงินฝากและตองมอบอํานาจใหรับเงิน
แทนเปนหนังสือไวดานหลังของใบถอนเงินฝากนั้นดวย ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ไดใหตัวอยางไวแลวมอบใหผูรับ
มอบอํานาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น พรอมดวยสมุดเงินฝากตอเจาหนาที่ของสหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ ในการนี้
สหกรณจะเรียกหลักฐานพิสูจนตัวผูรับมอบอํานาจก็ได
เมื่อสหกรณไดตรวจถูกตองแลวจะจายเงินถอนให และลงรายการเงินถอนพรอมทั้งเงินคงเหลือในสมุด
คูฝาก และคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก
อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเขียนดวยหมึก ถามีการแกไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผูมีอํานาจถอนเงินตอง
ลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไวกํากับดวย
ขอ 14 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยนั้นจะถอนเมื่อใด จํานวนเทาใดก็ไดแตยอดคงเหลือในบัญชี
เงินฝากตองไมต่ํากวา 100 บาท
สวนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจํานั้น ผูฝากยอมไมมีสิทธิถอนเงินกอนครบกําหนด แตเมื่อผูฝากยื่น
คําขอเปนหนังสือโดยชี้แจงความจําเปน สหกรณจะยอมใหถอนเงินฝากกอนครบกําหนดก็ได

ขอ 15 ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได ใหผูมีอํานาจถอนเงินจด
แจงไวทายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากดวยวา “ เพื่อปดบัญชี”
ขอ 16 ในกรณีที่ผูฝากตาย สหกรณจะจายคืนเงินคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากใหแกผูรับโอนประโยชนที่
ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไวก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปน
ทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น
ขอ 17 ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเห็นวาผูฝากฝาฝนระเบียบนี้ หรือกอใหเกิดความ
ยุงยากแกสหกรณ หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะปดบัญชีเงินฝากของผูฝาก สหกรณจะไมรับเงินเขาบัญชีเงินฝาก
ของผูฝากอีก และใหผูฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งนี้สหกรณจะแจงเปนหนังสือไปยังผู
ฝาก
ขอ 18 การถอนเงินฝากเพื่อปดบัญชีตามขอ 15 และขอ 16 สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหตามขอ 12 ถึง
วันกอนวันถอนหนึ่งวัน เวนแตการปดบัญชีเงินฝากในกรณีผูฝากฝาฝนระเบียบตามขอ 17 สหกรณจะคํานวณ
ดอกเบี้ยใหถึงกอนวันที่แจงหนึ่งวันและสหกรณจะไมใหดอกเบี้ยอีกไมวาผูฝากจะถอนเงินเมื่อใด
เมื่อสหกรณไดจายเงินคืนผูฝากแลว จะยกเลิกสมุดคูฝากสําหรับบัญชีนั้น
ขอ 19 ใหประธานกรรมการ เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557
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