- 29 ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
วาดวยการรับเงินฝากของสหกรณ
พ.ศ. 2553
อาศัยอํานาจตามขอบังคับของสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด ขอ 12 ขอ 67 (9) และ
ขอ 88 (1) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 48 ครั้งที่ 19/2553 วันที่ 24 เดือน สิงหาคม
พ.ศ. 2553 มีมติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด วาดวยการรับเงินฝากของสหกรณ
พ.ศ. 2553 ดังตอไปนี้
หมวด 1
บททั่วไป
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด วาดวยการรับเงินฝาก
ของสหกรณ พ.ศ. 2553”
ขอ 2 เงินฝากในระเบียบนี้ ไดแกเงินฝากออมทรัพย และเงินฝากประจํา
ขอ 3 ระเบียบนี้ใหใชบงั คับตั้งแตวันที่ไดรบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
ขอ 4 ใหยกเลิก ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด วาดวยการรับเงินฝาก
ของสหกรณ พ.ศ. 2552 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึง่ ขัดแยงกับ
ระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน
หมวด 2
เงินฝากออมทรัพย
ขอ 5 สหกรณรบั เงินฝากจากสมาชิก หรือสหกรณอื่น หรือ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
ซึ่งมีสมาชิกสหกรณเปนสมาชิกสมาคม นัน้ ไมนอยกวากึ่งหนึ่งตามทีก่ ําหนดไวในพระราชบัญญัติสหกรณ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
ขอ 6 ผูประสงคเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพย ควรมาติดตอกับเจาหนาที่สหกรณดวยตนเองและ
ตองยื่นหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยตามแบบของสหกรณ โดยมีรายการครบถวนตามที่ระบุไวใน
แบบหนังสือขอเปดบัญชีนั้น ทั้งตองปฏิบัติตามที่เจาหนาทีข่ องสหกรณไดชี้แจงดวย
ขอ 7 พรอมกับหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพย ผูฝ ากตองจัดใหมีตัวอยางลายมือชื่อ
ของตน หรือของตัวแทนซึง่ เปนผูม อบอํานาจถอนเงิน ตลอดจนใหคําสัง่ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย
ที่เปดขึ้นนั้นไวตอสหกรณ โดยใชบัตรตามแบบของสหกรณ
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอยางลายมือชื่อที่ใหไวนั้น จะมีผลตอเมื่อผูฝ ากไดแจงเปนหนังสือ
ตอสหกรณ และสหกรณไดพิจารณาเห็นเปนการถูกตองและตอบรับแลว
ลายมือชื่อทุกกรณีเกีย่ วกับเงินฝากออมทรัพย ใหใชอักษรไทยและเขียนดวยหมึก ทั้งตองเขียน
ดวยลายมือตนเอง สหกรณจะไมรบั รูการใชตราประทับแทนลายมือชื่อ

- 30 ขอ 8 ผูฝากคนหนึ่งเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยในสหกรณนี้ได โดยจํานวนเงินฝากในบัญชีนั้นๆ
ในเวลาใดเวลาหนึ่ง ตองไมนอยกวาหารอยบาท ผูฝากจะสงเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใดโดยจํานวนเทาใดก็ได
การรักษาบัญชี ภายในรอบปบัญชีของสหกรณ หากบัญชีเงินฝากออมทรัพยมียอดเงิน
คงเหลือในบัญชีไมถึงหารอยบาทและไมมีการเคลือ่ นไหวบัญชีภายในรอบปบญ
ั ชีของสหกรณ สหกรณ
จะคิดคาธรรมเนียมในการรักษาบัญชีปล ะหนึ่งรอยบาทไปจนกวาจะมีการเคลื่อนไหวในบัญชี และหากเงิน
คงเหลือในบัญชีไมเพียงพอสําหรับคาธรรมเนียมในการรักษาบัญชี สหกรณจะปดบัญชีเงินฝากออมทรัพย
นั้นทันที
ขอ 9 ในการเปดบัญชีรบั เงินฝากประเภทนี้ สหกรณจะออกสมุดคูบ ัญชีใหผูฝากยึดถือไวสมุด
คูบัญชีนั้นผูฝ ากตองรักษาไว เพื่อใหสหกรณลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบีย้ เงินถอน และเงินคงเหลือ
ของตนบรรดาทีจ่ ะมีขึ้นทุกรายการ
การลงบันทึกรายการในสมุดคูบัญชี โดยไมเปนไปตามที่กลาวนี้ ยอมไมมผี ลผูกพันสหกรณ
อนึ่ง ถาผูฝากตรวจพบวารายการใดในสมุดคูบัญชีคลาดเคลือ่ นตองแจงตอสหกรณเพื่อแกไขใหจะแกไข
โดยประการอื่นไมได
เมื่อสมุดคูบัญชีไดลงรายการเต็มแลว ใหนําสงมอบตอสหกรณ เพื่อสหกรณโอนยอดเงิน
คงเหลือเขาสมุดคูบญ
ั ชีเลมใหมให ซึ่งจะไดออกใหผฝู ากยึดถือไวตอไป
ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคูบญ
ั ชีใหแกผฝู ากครั้งแรกก็ดี หรือออกเลมใหมใหตอจาก
เลมกอนทีล่ งรายการเต็มแลวก็ดีสหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม แตในกรณีที่สมุดคูบญ
ั ชีของผูฝ ากคนใด
สูญหายหรือชํารุดสหกรณจะออกสมุดคูบญ
ั ชีเลมใหมใหโดยคิดคาธรรมเนียมเลมละยี่สบิ บาท
ขอ 10 ในการสงเงินเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยทุกครั้ง ตองสงพรอมกับใบสงเงินฝากออมทรัพย
ตามแบบของสหกรณ ทั้งนีผ้ ูฝากหรือผูอ ื่นจะเปนผูส งก็ไดโดยสงตอเจาหนาทีส่ หกรณ
การเขียนใบสงเงินฝากออมทรัพย ใหเขียนดวยหมึกลงวันที่ตรงตามวันสงเงินตอสหกรณ
และใหลงลายมือชื่อเต็มของผูสง ในบรรทัดที่กําหนดไว ถามีการแกไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ในใบสง ผูส งตอง
ลงลายมือชื่อเต็มกํากับดวย
เมื่อสหกรณไดตรวจสอบเปนการถูกตองแลว จะไดลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝาก
ที่ไดรับนั้นในสมุดคูบัญชีและผูม ีอํานาจลงชื่อในสมุดคูบญ
ั ชีเงินฝากนั้น จะคืนสมุดคูบญ
ั ชีใหผฝู าก
ผูมีอํานาจลงชื่อกํากับในสมุดคูบญ
ั ชีเงินฝาก สหกรณจะประกาศใหทราบตอไป
ขอ 11 สหกรณจะคิดดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยใหเปนรายวันไมเกินอัตราที่นายทะเบียน
สหกรณกําหนด และตามมติทปี่ ระชุมของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ อาจจายดอกเบี้ยใหทุกเดือน
ในกรณีที่มเี งินฝากตั้งแตหนึ่งลานบาทขึ้นไป สหกรณอาจจายดอกเบี้ยใหทุกวันที่ 31 ธันวาคม, 31 มีนาคม,
30 มิถุนายน และ 30 กันยายน ในกรณีทมี่ ีเงินฝากตัง้ แตหาแสนบาทขึ้นไป สหกรณอาจจายดอกเบี้ยให
ทุกวันที่ 31 มีนาคม และ 30 กันยายน ในกรณีที่มีเงินฝากตั้งแตหนึ่งแสนบาทขึ้นไป
สหกรณจะนําดอกเบี้ยประจําปเขาบัญชีของผูฝ ากในวันที่ 30 กันยายนทุกป แตถา
ดอกเบี้ยสําหรับปใดมีจํานวนต่ํากวายีส่ ิบหาสตางค สหกรณจะไมคิดดอกเบี้ยสําหรับปนั้นใหและใหผูฝาก
รีบยื่นสมุดคูบญ
ั ชี เพื่อใหสหกรณลงรับดอกเบี้ยประจําปให
ขอ 12 ในวันหนึ่งๆ ผูฝ ากจะถอนเงินฝากออมทรัพยในบัญชีของตนกี่ครั้งก็ได

- 31 ขอ 13 ในการถอนเงินจากบัญชีฝากออมทรัพย ตองใชใบถอนเงินฝากออมทรัพยตามแบบ
ของสหกรณในการถอนเงินนั้น ผูมีอํานาจถอนเงินตามที่ไดใหตัวอยางลายมือชื่อไวตอสหกรณควรมารับ
เงินทีส่ หกรณดวยตนเอง และตองยื่นใบถอนเงินฝากออมทรัพยโดยลงลายมือชื่อตามที่ ไดใหตัวอยางไวนั้น
พรอมกับสมุดคูบญ
ั ชีตอเจาหนาทีส่ หกรณ เมื่อสหกรณไดตรวจสอบเปนการถูกตองแลวจะไดลงบันทึก
รายการจํานวนเงินที่ถอนนั้น ในสมุดคูบัญชีแลวจะจายเงินถอนให
ถาผูมีอํานาจถอนเงินมีความจําเปนจะมอบใหผอู ื่นมารับแทนก็สามารถทําได แตจะตอง
เปนคูสมรสหรือบุตรเทานั้น โดยตองทําใบถอนเงินฝากออมทรัพยและตองมอบอํานาจใหคสู มรส หรือบุตร
เปนหนังสือตามทีก่ ําหนดไวในใบถอนเงินฝากออมทรัพยนั้น พรอมดวยสมุดคูบ ัญชีตอเจาหนาที่สหกรณ
ในการนี้สหกรณจะเรียกหลักฐานพิสูจนตัวของคูส มรสหรือบุตรก็ได เมื่อสหกรณไดตรวจสอบเปนการ
ถูกตองแลว จะไดลงบันทึกรายการจํานวนเงินที่ถอนนั้นในสมุดคูบญ
ั ชีแลว จะจายเงินที่ถอนให
ผูรับเงินตองลงลายมือชื่อรับเงินถอน พรอมทั้งวันที่ตอ หนาเจาหนาทีส่ หกรณ
อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากออมทรัพยใหเขียนดวยหมึก ถามีการแกไขเปลี่ยนแปลงใดๆ
ผูมีอํานาจถอนเงิน ตองลงลายมือชื่อตามที่ไดใหตัวอยางไวนั้นกํากับดวย
ขอ 14 ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมด เพื่อปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยของตนเมื่อใดก็ได
การถอนเงินในกรณีดังกลาวใหปฏิบัติตามทีก่ ําหนดไวในขอ 13 และใหผมู ีอํานาจถอนเงินจดแจงทาย
รายการจํานวนเงินในใบถอนดวยวา “เพื่อปดบัญชี” อนึ่งเมื่อสหกรณไดจายเงินคืนแลวจะไดยึดสมุด
คูบัญชีไว
ขอ 15 ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นวา ผูฝากเงินออมทรัพยรายใดฝาฝนระเบียบ
หรือ กอความยุง ยากใหแกสหกรณ หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยของผูฝาก
คนใดก็ดี สหกรณจะไมรับเงินเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของผูฝ ากนั้นอีก และใหผฝู ากถอนเงินฝาก
คงเหลือทัง้ หมด เพื่อปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยของตน ทั้งนี้โดยสหกรณแจงเปนหนังสือไปยังผูฝ าก
การถอนเงินในกรณีดังกลาวนี้ ใหปฏิบัติตามที่กลาวใน ขอ 14
หมวด 3
เงินฝากประจํา
ขอ 16 สหกรณรบั เงินฝากประจําจากสมาชิก ตามที่สหกรณเห็นสมควร
ขอ 17 ผูประสงคฝากเงินฝากประจํา ควรมาติดตอกับเจาหนาที่สหกรณดวยตนเอง และตองยื่น
หนังสือขอฝากเงินฝากประจําตามแบบของสหกรณ โดยมีรายการครบถวนตามที่ระบุไวในแบบหนังสือนั้น
ทั้งตองปฏิบัติตามทีเ่ จาหนาที่ของสหกรณจะไดชี้แจงดวย
ขอ 18 ผูฝากตองจัดใหตัวอยางลายมือชื่อของตนหรือของตัวแทน ซึ่งเปนผูม ีอํานาจถอนเงินไว
ตอสหกรณโดยใชบัตรตามแบบของสหกรณ
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอยางลายมือชื่อที่ใหไวนั้น จะมีผลตอเมือ่ ผูฝ ากไดแจง
เปนหนังสือตอสหกรณ และสหกรณไดพจิ ารณาเห็นเปนการถูกตองและตอบรับแลว
ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากประจํา ใหใชอักษรไทยและเขียนดวยหมึก ทั้งตอง
เขียนดวยลายมือตนเอง สหกรณจะไมรบั รูก ารใชตราประทับแทนลายมือชื่อ
ขอ 19 เงินฝากประจํารายหนึง่ ๆ ตองมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งรอยบาท และระยะเวลาฝากตอง
ไมนอยกวาหกเดือน

- 32 ขอ 20 ในการรับเงินฝากประเภทนี้ สหกรณจะออกสมุดคูบ ัญชีใหผูฝากถือไวและใหนําขอ 9
มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 21 สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากประจํา ในอัตราดังตอไปนี้
(1) เงินฝากสําหรับระยะเวลาไมนอยกวาหกเดือน ไมเกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ
กําหนด และตามมติทปี่ ระชุมของคณะกรรมการดําเนินการ
(2) เงินฝากสําหรับระยะเวลาไมนอยกวาสิบสองเดือน ไมเกินอัตราที่นายทะเบียน
สหกรณกําหนด และตามมติทปี่ ระชุมของคณะกรรมการดําเนินการ
ในกรณีที่ผูฝากมีเงินตั้งแตหนึ่งแสนบาทขึ้นไป ซึ่งมีระยะฝากไมนอยกวาสิบสองเดือน
ใหสหกรณจายดอกเบี้ยใหผฝู ากไดทุกเดือน ซึ่งเปนไปตามประสงคของผูฝาก
ดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะจายใหเมื่อถึงกําหนดระยะเวลาฝากหรือตามงวดที่ไดตกลงกัน
ในเวลาฝาก อนึ่ง ถายังไมถอนเงินฝากจนพนกําหนดไปอีกเจ็ดวันแลว ก็ถือเปนอันวาผูฝากตกลงฝากเงิน
ตนนั้นตอไปอีกเทาระยะเวลาเดิม (นับแตวันตอจากวันสุดทายแหงระยะเวลาเดิม) ทั้งนี้ สหกรณจะมี
หนังสือยืนยันไปยังผูฝ ากดวย สวนดอกเบี้ยนั้นสหกรณจะไดจายแกผฝู ากตามที่กลาวไวในวรรคกอน
ใหเสร็จไป
ขอ 22 ผูฝากยอมมีสิทธิถอนคืนเงินฝากประจํากอนกําหนด แตถาสหกรณเห็นสมควรจะยอมให
ถอนกอนถึงกําหนดก็ไดในกรณีดังกลาวนี้สหกรณจะคิดดอกเบี้ยใหในอัตรารอยละเทากับเงินฝากออมทรัพย
สําหรับเงินฝากซึง่ ไดฝากหรือตอเวลามาไมถึงหกเดือน
ขอ 23 ในการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจําใหนําขอ 13 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 24 ผูฝากตองเก็บรักษาสมุดคูบัญชีของตนไว ถาสมุดคูบัญชีหายผูฝ ากตองแจงเปนหนังสือ
ตอสหกรณโดยมิชักชา
ใหประธานกรรมการเปนผูร ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553

(ลงชื่อ)
(นายประเวศ รัตนวงศ)
ประธานกรรมการ

