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ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู กาญจนบุรี จากัด
ว่าด้ วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2554
--------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด ข้อ 79 (11) และข้อ 107 (2)
ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 50 ในการประชุ มครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 ได้มีมติให้
กาหนดระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
หมวด 1
ข้ อกาหนดทัว่ ไป
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด ว่าด้วยการรับ
เงินฝากจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2554”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบเป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิก “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด ว่าด้วยการรับเงินฝาก
จากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2549”
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด
“ผูฝ้ าก” หมายความว่า สหกรณ์ผฝู ้ ากเงิน
ข้อ 5. สหกรณ์รับเงินฝากจากสหกรณ์อื่นได้ ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย์
(2) เงินฝากประจา
หมวดที่ 2
การเปิ ดบัญชีและการรับเงินฝาก
ข้อ 6. สหกรณ์ที่ประสงค์จะเปิ ดบัญชี เงินฝากตามข้อ 5 ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ณ สานักงานสหกรณ์ดว้ ยตนเอง และต้องยืน่ หนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมี
รายการครบถ้วนที่ระบุไว้ในหนังสื อขอเปิ ดบัญชีน้ นั
ข้อ 7. พร้อมกับหนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก ผูฝ้ ากต้องให้ตวั อย่างลายมือชื่อของตัวแทน
ซึ่ งเป็ นผูม้ ีอานาจถอนเงิน ตลอดจนให้เงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากที่เปิ ดบัญชีน้ นั ไว้ต่อสหกรณ์
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้ จะมีผลต่อเมื่อผูฝ้ ากได้แจ้งเป็ น
หนังสื อต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็ นการถูกต้องและตอบรับแล้ว

41

ลายมือชื่อทุกกรณี เกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้อกั ษรไทย และเขียนด้วยหมึกทั้งต้องเขียนด้วย
ลายมือของผูน้ าฝาก พร้อมประทับตราของสหกรณ์ผฝู ้ าก
ข้อ 8. ผูฝ้ ากสามารถเปิ ดบัญชี เงินฝากได้ดงั นี้
(1) เงินฝากออมทรัพย์ ผูฝ้ ากรายหนึ่งอาจเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ใน
สหกรณ์น้ นั ได้โดยจานวนเงินฝากในบัญชีน้ นั ในเวลาหนึ่ งเวลาใดต้องไม่นอ้ ยกว่า 200,000.00 บาท และผู ้
ฝากจะส่ งเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใดโดยจานวนเท่าใดก็ได้
(2) เงินฝากประจารายหนึ่งๆ ต้องมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 500,000.00 บาท และ
ระยะเวลาฝากต้องไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
ข้อ 9 ในการเปิ ดบัญชี เงินฝากตามข้อ 8 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้สมุดคู่ฝากนั้นผูฝ้ ากต้อง
รักษาไว้เพื่อไห้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงินคงเหลือบรรดาที่จะมีข้ ึนทุก
รายการ
การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดฝากคู่น้ นั จะกระทาได้แต่โดยทางฝ่ ายสหกรณ์ ซึ่ ง
ประทานกรรมการหรื อรองประทานกรรมการ หรื อเหรัญญิก หรื อผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายคน
หนึ่งคนใด เป็ นผูล้ งลายมือชื่ อย่อกากับไว้เป็ นสาคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็ นไป
ตามที่กล่าวนี้ ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ อนึ่ง ถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อนต้อง
แจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไขไห้ จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้
สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้วหรื อชารุ ดจนใช้การไม่ได้ ไห้นามายืน่ ต่อสหกรณ์เพื่อจะได้
ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึ่ งออกให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ต่อไป สมุด
คู่ฝากเล่มที่ยกเลิกนั้นผูฝ้ ากจะรับไปก็ได้
ผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผูฝ้ ากต้องแจ้งเป็ น
หนังสื อต่อสหกรณ์โดยมิชกั ช้า สหกรณ์จะนาเอายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ ซึ่ งออกให้ผฝู ้ าก
ยึดถือไว้ต่อไป ส่ วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก
ในกรณี ที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผฝู ้ ากครั้งแรกก็ดี หรื อออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่ม
ก่อน ซึ่ งลงรายการเต็มแล้วก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณี ที่สมุดคู่ฝากของรายใดสู ญหาย
สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 50 บาท
ข้อ 10 ในการฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ให้ทาใบฝากเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์
กาหนด ยืน่ พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและจานวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สานักงานสหกรณ์ ทั้งนี้ ผู ้
ฝากหรื อผูอ้ ื่นจะเป็ นผูฝ้ ากเงินแทนก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจานวนที่ได้รับนั้นในสมุดคู่ฝากและตรวจสอบเป็ นการ
ถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก
ข้อ 11 ถ้าส่ งเช็ดเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่ อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่
บันทึกรายการในสมุดคู่ฝาก จนกว่าจะเรี ยกเก็บเงินตามเช็คได้ครบถ้วนแล้ว
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หมวดที่ 3
การกาหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาคิดดอกเบี้ย
วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจ่ายดอกเบี้ย
ข้อ 12 สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 5 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 7.00 ต่อ
ปี ซึ่ งไม่เกินอัตราดอกเบี้ยตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ โดยสหกรณ์จะได้ประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆ
ไป
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้คานวณเป็ นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะนา
ดอกเบี้ยทบเป็ นเงินเข้าบัญชี เงินฝากในวันสิ้ นปี ทางบัญชีสหกรณ์ ให้ผฝู ้ ากรี บยืน่ สมุดคู่ฝาก ณ สานักงาน
สหกรณ์ เพื่อสหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบี้ยให้
ดอกเบี้ยเงินฝากประจา สหกรณ์จะคานวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงกาหนดระยะเวลาการ
ฝาก สาหรับเงินฝากที่ถอนก่อนกาหนดโดยได้รับอนุ ญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 14 วรรคท้ายสหกรณ์จะจ่าย
ดอกเบี้ยให้ตามจานานเดือนเต็มในอัตราเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
กรณี ถอนเงินฝากประจาในระยะเวลาไม่ถึง 6 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
ถ้าผูฝ้ ากไม่ถอนเงินฝากประจาเมื่อครบกาหนดพร้อมดอกเบี้ย จนพ้นกาหนดไปอีก 7 วัน ก็
เป็ นอันถือว่าผูฝ้ ากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม
หมวด 4
การถอนเงินฝากและการปิ ดบัญชี
ข้อ 13 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์
ในการถอนเงินฝาก ผูม้ ีอานาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตวั อย่างลายมือชื่ อไว้ต่อสหกรณ์
ควรมารับเงินที่สานักงานสหกรณ์ดว้ ยตนเอง และต้องยืน่ ใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ให้ตวั อย่าง
ไว้น้ นั พร้อมกับสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ถ้าผูม้ ีอานาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผใู ้ ดรับเงินแทนต้องทาใบถอนเงินฝากและต้อง
มอบอานาจให้รับเงินแทนเป็ นหนังสื อไว้ในใบถอนเงินฝากตามแบบที่กาหนด ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อ
ตามที่ได้ให้ตวั อย่างไว้ แล้วมอบให้ผรู ้ ับมอบอานาจยืน่ ใบถอนเงินฝากนั้น พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ณ สานักงานสหกรณ์ ในการนี้สหกรณ์จะเรี ยกหลักฐานพิสูจน์ตวั ผูม้ อบอานาจและ
หรื อผูร้ ับมอบอานาจทุกครั้ง
เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้ง
เงินคงเหลือในสมุดคู่ฝาก แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก
อนึ่ ง การเขี ยนใบถอนเงิ นฝากให้ เขี ยนด้วยหมึ ก ถ้ามี การแก้ไขเปลี่ ยนแปลงใด ๆ ผูม้ ี
อานาจถอนเงินต้องลงลายมือชื่อตามที่ให้ตวั อย่างไว้กากับด้วย
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ข้อ 14. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากทุกประเภท ให้เป็ นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
(1) การถอนเงินตั้งแต่ 10,000,000.00 บาท ถึง 50,000,000.00 บาท ต้องแจ้ง
เป็ นหนังสื อต่อสหกรณ์ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
(2) การถอนเงินเกินกว่า 50,000,000.00 บาท ต้องแจ้งเป็ นหนังสื อต่อสหกรณ์
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน
การถอนเงินตามข้อ 14 (1) , (2) ให้ผมู ้ ีอานาจของสหกรณ์ผฝู ้ าก ตามข้อ 7 รับเงิน
ด้วยตนเอง
ส่ วนการถอนเงินจากบัญชี เงินฝากประจานั้น ผูฝ้ ากย่อมไม่มีสิทธิ ถอนเงินก่อนครบ
กาหนด แต่เมื่อผูฝ้ ากยืน่ คาขอเป็ นหนังสื อโดยชี้แจงความจาเป็ น สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบ
กาหนดได้
ข้อ 15. ผูฝ้ ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมด เพื่อปิ ดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้ ให้
ผูม้ ีอานาจถอนเงินบันทึกแจ้งไว้ทา้ ยรายการจานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพื่อปิ ดบัญชี ” โดยให้มี
เงื่อนไขเป็ นไปตามข้อ 14
ข้อ 16. ในกรณี ที่คณะกรรมการดาเนิ นการของสหกรณ์ เห็นว่าผูฝ้ ากฝ่ าฝื นระเบียบนี้
หรื อก่อให้เกิดความยุง่ ยากแก่สหกรณ์ หรื อเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรที่จะปิ ดบัญชีเงินฝากของผูฝ้ าก สหกรณ์
จะไม่รับเงินเข้าบัญชี เงินฝากของผูฝ้ ากอีก และให้ผฝู ้ ากถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิ ดบัญชีเงินฝาก
ของตน ทั้งนี้สหกรณ์จะแจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูฝ้ าก
ข้อ 17. การถอนเงินฝากเพื่อปิ ดบัญชีตามข้อ 15 สหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ยให้ตามข้อ 12
ถึงวันก่อนวันถอนหนึ่งวัน เว้นแต่การปิ ดบัญชีเงินฝากในกรณี ผฝู ้ ากฝ่ าฝื นระเบียบตามข้อ 16 สหกรณ์จะ
คานวณดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันที่แจ้ง 1 วัน และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี้ยอีก ไม่วา่ ผูฝ้ ากจะถอนเงินเมื่อใดเมื่อ
สหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผูฝ้ ากแล้ว จะยกเลิกสมุดคู่ฝากสาหรับบัญชี น้ นั
ข้อ 18. ในกรณี ที่มีความจาเป็ น สหกรณ์สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับเงินฝากก็ได้ แต่กรณี ที่
จานวนยอดเงินรับฝากในเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อรวมกับหนี้ การกูย้ มื เงินจากภายนอกและหนี้ในฐานะผูค้ ้ า
ประกันจะเกินวงเงินกูย้ มื หรื อค้ าประกันประจาปี ของสหกรณ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบไว้
สหกรณ์สงวนสิ ทธิ ที่จะไม่รับฝากเงิน
ประกาศไว้ ณ วันที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ. 2554

(นายจานงค์ ยอดขา)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ ออมทรั พย์ ครู กาญจนบุรี จากัด

