- 33 ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
วาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอื่น
พ.ศ. 2548
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณ พ.ศ. 2547 ขอ 62(9) และขอ 83(1) ที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 43 ครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2548 ไดกําหนดระเบียบ
วาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอื่น โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ดังตอไปนี้
หมวด 1
ขอกําหนดทั่วไป
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด วาดวยการรับฝาก
เงินจากสหกรณอื่น พ.ศ. 2548 ”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตัง้ แตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด วาดวยการรับฝากเงิน
จากสหกรณอื่น พ.ศ. 2542 กําหนดไว ณ วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2542 และใหใชระเบียบใหม
นี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“ สหกรณ ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
“ ผูฝาก ”
หมายความวา สหกรณผูฝากเงิน
หมวด 2
การเปดบัญชีและการฝากเงิน
ขอ 5 สหกรณทปี่ ระสงคจะเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 4 ใหมาติดตอกับเจาหนาทีส่ หกรณ
ดวยตนเอง และตองยื่นหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ โดยมีรายการครบถวนตามที่
ระบุไวในแบบหนังสือขอเปดบัญชีนั้น
ขอ 6 พรอมกับหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก ผูฝากตองใหตัวอยางลายมือชื่อของตัวแทนซึ่งเปน
ผูมีอํานาจถอนเงิน ตลอดจนใหเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากทีเ่ ปดบัญชีนั้นไวตอสหกรณ
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอยางลายมือชื่อที่ใหไว จะมีผลตอเมื่อผูฝากไดแจงเปน
หนังสือตอสหกรณ และสหกรณไดพจิ ารณาเห็นเปนการถูกตองและตอบรับแลว
ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากใหใชอักษรไทยเขียนดวยหมึกทั้งตองเขียนดวยลายมือ
ของผูนําฝาก สหกรณจะไมรบั รูการใชตราประทับแทนลายมือชื่อ
ขอ 7 ผูฝากสามารถเปดบัญชีเงินฝากไดดังนี้
(1) เงินฝากออมทรัพย ผูฝากรายหนึง่ อาจเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยในสหกรณนี้ได
โดยจํานวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดตองไมนอยกวา 100,000 บาท และผูฝ ากจะสงเงินฝาก
เพิ่มขึ้นเมื่อใดโดยจํานวนเทาใดก็ได

- 34 (2) เงินฝากประจํารายหนึง่ ๆ ตองมีจํานวนไมนอยกวา 1,000,000 บาท และระยะเวลา
ฝากตองไมนอ ยกวา 6 เดือน
ขอ 8 ในการเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 7 สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหผฝู ากยึดถือไว สมุดคูฝ าก
นั้น ผูฝากตองรักษาไวเพื่อใหสหกรณลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอนและเงินคงเหลือบรรดา
ที่จะมีขึ้นทุกราย
การลงบันทึกรายการตางๆ ในสมุดคูฝากนั้น จะกระทําไดแตโดยทางฝายสหกรณ
ซึ่งประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิกหรือผูจ ัดการ หรือผูท ี่ไดรับมอบหมาย
คนหนึ่งคนใดเปนผูล งลายมือชื่อยอกํากับไวเปนสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคูฝาก โดยไมเปนไป
ตามที่กลาวนี้ ยอมไมมผี ลผูกพันสหกรณ อนึ่ง ถาผูฝากตรวจพบวารายการใดในสมุดคูฝ ากคลาดเคลื่อน
ตองแจงตอสหกรณเพื่อแกไขใหจะแกไขโดยประการอื่นไมได
สมุดคูฝากเลมที่ใชเต็มแลวหรือชํารุดจนใชการไมได ใหนํามายื่นตอสหกรณเพือ่ จะได
ยกเลิกสมุดคูฝากเลมนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากใหม ซึ่งออกใหผฝู ากยึดถือไวตอไป
สมุดคูฝากเลมที่ยกเลิกนั้นผูฝ ากจะรับไปก็ได
ผูฝากตองเก็บรักษาสมุดคูฝากของตนไวในที่ปลอดภัย ถาสมุดคูฝากหายผูฝากตองแจง
เปนหนังสือตอสหกรณโดยมิชักชา สหกรณจะนํายอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝ ากเลมใหม ซึ่งออกใหผูฝาก
ยึดถือไวตอไป สวนสมุดคูฝากเลมทีห่ ายใหยกเลิก
ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคูฝ ากใหแกผฝู ากครัง้ แรกก็ดี หรือออกเลมใหมใหตอจากเลม
กอนซึ่งลงรายการเต็มแลวก็ดหี รือชํารุดใชการไมไดก็ดี สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม แตกรณีทสี่ มุดคูฝาก
ของผูฝ ากรายใดสูญหายสหกรณจะออกสมุดคูฝากเลมใหมใหโดยคิดคาธรรมเนียมเลมละหนึ่งรอยบาท
ขอ 9 ในการสงเงินเขาบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ใหนําใบสงเงินตามแบบพิมพทสี่ หกรณกําหนด
ยื่นพรอมดวยสมุดคูฝากและจํานวนเงินฝากตอเจาหนาที่สหกรณ ทั้งนี้ ผูฝากหรือผูอื่นจะเปนผูสง เงินก็ได
เมื่อสหกรณไดลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที่ไดรับนั้น ในสมุดคูฝากและตรวจสอบ
เปนการถูกตองแลว สหกรณจะคืนสมุดคูฝากใหผฝู าก
ขอ 10 ถาสงเช็คเขาบัญชีเงินฝาก ตองขีดครอมเช็คกอน สหกรณสงวนไวซึ่งสิทธิทจี่ ะไมจายเงิน
ถอนจากรายการเชนนั้น จนกวาจะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแลว
หมวด 3
การกําหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย
วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจายดอกเบี้ย
ขอ 11 สหกรณจะใหดอกเบีย้ เงินฝากทุกประเภทตามขอ 4 ในอัตราไมเกินรอยละ 13 ตอป
โดยจะไดประกาศใหทราบเปนคราวๆ ไป
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยใหคํานวณเปนรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ
จะนําดอกเบี้ยทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ ใหผฝู ากรีบยื่นสมุดคูฝาก
สหกรณ เพื่อสหกรณบันทึกรายการดอกเบี้ยให
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา สหกรณจะคํานวณและจายดอกเบี้ยใหเมื่อถึงกําหนดระยะเวลา
การฝาก สําหรับเงินฝากที่ถอนกอนกําหนดโดยไดรบั อนุญาตจากสหกรณตามขอ 13 สหกรณจะจาย
ดอกเบี้ยใหตามจํานวนเดือนเต็ม

- 35 กรณีถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไมถึง 3 เดือน สหกรณจะไมจายดอกเบี้ยให
ถาผูฝากไมถอนเงินฝากประจําเมื่อครบกําหนดพรอมดอกเบี้ย จนพนกําหนดไปอีกเจ็ดวัน
ก็เปนอันถือวาผูฝากตกลงฝากตนเงินฝากพรอมดอกเบี้ยตอไปอีกเทาระยะเวลาเดิม
หมวด 4
การถอนเงินฝากและการปดบัญชี
ขอ 12 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากตองใชใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ
ในการถอนเงินฝาก ผูมีอํานาจถอนเงินตามที่ไดใหตัวอยางลายมือชื่อไวตอสหกรณ
ควรมารับเงินที่สหกรณดวยตนเอง และตองยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไวนั้น
พรอมกับสมุดคูฝากตอเจาหนาทีส่ หกรณ
ถาผูมีอํานาจถอนเงินฝากจะมอบใหผูไดรับเงินแทนก็ตองทําใบถอนเงินฝาก และตอง
มอบอํานาจใหรับเงินแทนเปนหนังสือตามแบบที่กําหนด ทั้งนี้โดยลงลายมือชื่อตามที่ไดใหตัวอยางไว
แลวมอบใหผรู ับมอบอํานาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้นพรอมดวยสมุดคูฝากตอเจาหนาที่ของสหกรณ ในการนี้
สหกรณจะเรียกหลักฐานพิสจู นตัวผูรบั มอบอํานาจก็ได
เมื่อสหกรณไดตรวจถูกตองแลวจะจายเงินถอนให และลงรายการเงินถอนพรอมทั้งเงิน
คงเหลือในสมุดคูฝาก แลวคืนสมุดคูฝากใหผฝู าก
อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเขียนดวยหมึก ถามีการแกไขเปลี่ยนแปลงใดๆ
ผูมีอํานาจถอนเงินตองลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไวกํากับดวย
ขอ 13 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยนั้นจะถอนเมื่อใด จํานวนเทาใดก็ได
สวนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจํานั้น ผูฝากยอมไมมสี ิทธิถอนเงินกอนครบกําหนด
แตเมื่อผูฝ ากยื่นคําขอเปนหนังสือโดยชี้แจงความจําเปน สหกรณจะยอมใหถอนเงินฝากกอนครบกําหนด
ก็ได
ขอ 14 ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ไดใหผูมีอํานาจ
ถอนเงินจดแจงไวทายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากดวยวา “เพื่อปดบัญชี”
ขอ 15 ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ เห็นวาผูฝากฝาฝนระเบียบนี้ หรือ
กอใหเกิดความยุงยากแกสหกรณ หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะปดบัญชีเงินฝากของผูฝ าก สหกรณ
จะไมรบั เงินเขาบัญชีเงินฝากของผูฝ ากอีก และใหผฝู ากถอนเงินคงเหลือทัง้ หมดเพื่อปดบัญชีเงินฝาก
ของตน ทั้งนี้สหกรณจะแจงเปนหนังสือไปยังผูฝาก
ขอ 16 การถอนเงินฝากเพื่อปดบัญชีตามขอ 14 สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยให ตามขอ 11
ถึงวันกอนวันถอนหนึ่งวัน เวนแตการปดบัญชีเงินฝากในกรณีผูฝากฝาฝนระเบียบตามขอ 15 สหกรณ
จะคํานวณดอกเบี้ยใหถึงกอนวันที่แจงหนึ่งวัน และสหกรณจะไมใหดอกเบี้ยอีกไมวาผูฝ ากจะถอนเงิน
เมื่อใด เมื่อสหกรณไดจายเงินคืนผูฝ ากแลว จะยกเลิกสมุดคูฝากสําหรับบัญชีนั้น
ขอ 17 ในกรณีที่มีความจําเปน สหกรณสงวนสิทธิ์ที่จะไมรบั ฝากเงินก็ได

