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ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู กาญจนบุรี จากัด
ว่ าด้ วยการรับเงินฝากออมทรัพย์ พเิ ศษ
พ.ศ. 2556
--------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด ข้อ 79 (11) และข้อ 107 (1)
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 52 ในการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 ได้มีมติให้กาหนดระเบียบ
ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ 2556 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด ว่าด้วยการรับเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2556 ”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ
ข้อ 3. สหกรณ์จะรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจากสมาชิกได้ตามที่สหกรณ์เห็นสมควร
หมวด 1
การเปิ ดบัญชี และการฝากเงิน
ข้อ 4. ผูป้ ระสงค์จะเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้อ 3. ต้องยืน่ หนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสื อขอเปิ ดบัญชี น้ นั
ข้อ 5. ผูข้ อเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ต้องให้ตวั อย่างลายมือชื่ อของผูม้ ีอานาจในการลงนาม
ถอนเงิน หรื อในการให้คาสั่งเกี่ยวกับบัญชีที่เปิ ดนั้นไว้ต่อสหกรณ์ โดยใช้บตั รตัวอย่างลายมือชื่อตามแบบของสหกรณ์
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อของผูม้ ีอานาจจะมีผลต่อเมื่อได้แจ้งเป็ นหนังสื อต่อสหกรณ์
และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็ นการถูกต้องและตอบรับแล้ว
ลายมือชื่อทุกกรณี เกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้อกั ษรไทยและเขียนด้วยหมึกทั้งต้องเขียนด้วยลายมือตนเอง
สหกรณ์จะไม่รับรู ้การใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ
ข้อ 6. ผูฝ้ ากคนหนึ่งเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษได้เพียงบัญชีเดียวโดยจานวนเงินฝากในบัญชี น้ นั
ในครั้งแรกต้องไม่นอ้ ยกว่า 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาท)
ข้อ 7. ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากในประเภทนี้ สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากออมทรัพย์พิเศษให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้
โดยผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์ ฯ บันทึกรายการ ฝากเงิน ถอนเงิน ดอกเบี้ย และยอดเงินคงเหลือ
การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝาก จะกระทาได้เฉพาะทางฝ่ ายสหกรณ์ ฯ เท่านั้น โดยให้ประธานกรรมการ
หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเหรัญญิก หรื อผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายคนหนึ่งคนใดจากผูจ้ ดั การเป็ นผูล้ ง
ลายมือชื่อย่อกากับไว้เป็ นสาคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็ นไปตามที่กล่าวนี้ ย่อมไม่มีผลผูกพัน
สหกรณ์ อนึ่ง ถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไขให้ จะแก้ไข
โดยประการอื่นไม่ได้
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สมุดคู่ฝากเล่มที่บนั ทึกรายการเต็มแล้ว ให้สหกรณ์เจาะรู ทาให้ชารุ ด และส่ งคืนผูฝ้ าก พร้อมกับสหกรณ์ตอ้ ง
ออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้ต่อไป
ผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผูฝ้ ากต้องแจ้งเป็ นหนังสื อต่อสหกรณ์
โดยมิชกั ช้า สหกรณ์จะนายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซ่ ึ งออกให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ต่อไป ส่ วนสมุดคู่ฝากเล่มที่
หายให้สหกรณ์ยกเลิก
ในกรณี ที่สหกรณ์ ฯ ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผฝู ้ ากเมื่อเปิ ดบัญชีก็ดี หรื อออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้ต่อจากสมุด
คู่ฝากเล่มก่อนที่บนั ทึกรายการเต็มแล้วก็ดี หรื อชารุ ดใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม เว้นแต่สมุด
คู่ฝากสู ญหายต้องเสี ยค่าธรรมเนียมห้ าสิ บบาทถ้ วน ทั้งนี้ผฝู ้ ากต้องมีหลักฐานการร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานสอบสวน
เรื่ องสมุดเงินฝากสู ญหายมาแสดง สหกรณ์จึงจะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้
ข้อ 8. ในการส่ งเงินฝากเข้าบัญชีทุกครั้งให้ทาใบส่ งเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ยืน่ พร้อมกับสมุดคู่ฝากและจานวนเงินที่ฝากต่อสหกรณ์ ฯ เมื่อสหกรณ์ ฯ ได้ตรวจสอบเป็ นการถูกต้องแล้ว
จะบันทึกรายการจานวนเงินฝาก ที่ได้รับนั้นในสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก
หมวด 2
การกาหนดอัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการคิดดอกเบีย้
วิธีการคิดดอกเบีย้ และการจ่ ายดอกเบีย้
ข้อ 9. สหกรณ์ ฯ จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 7.00 ต่อปี โดยจะได้
ประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้คานวณเป็ นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะคิด
ดอกเบี้ยเข้าเป็ นเงินฝากให้ในวันที่ 31 พฤษภาคม และวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี ให้ผฝู ้ ากรี บยืน่ สมุดคู่ฝาก
ณ สานักงานสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์ ฯ บันทึกรายการดอกเบี้ยให้
ในกรณี ที่จานวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ คงเหลือต่ากว่า 10,000 บาท สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้
หมวด 3
การถอนเงินฝากและการปิ ดบัญชี
ข้อ 10. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ให้ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง โดยไม่เสี ยค่าธรรมเนียม
หากเดือนใดมีการถอนมากกว่าหนึ่งครั้ง สหกรณ์ ฯ จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่สองและครั้งต่อ ๆ ไป ในอัตรา
ร้อยละหนึ่งของจานวนเงินที่ถอนแต่ตอ้ งไม่ต่ากว่า 300 บาท
ในการถอนเงินฝาก ผูม้ ีอานาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตวั อย่างลายมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์ควรมารับเงินที่
สานักงานสหกรณ์ดว้ ยตนเอง และต้องยืน่ ใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ให้ตวั อย่างไว้น้ นั พร้อมกับสมุดคู่ฝาก
และบัตรประจาตัวต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์
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ถ้าผูม้ ีอานาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผใู ้ ดถอนเงินแทน ก็ตอ้ งทาใบถอนเงินฝากและต้องมอบอานาจให้
รับเงินแทนเป็ นหนังสื อไว้ในใบถอนเงินฝากนั้นด้วย ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ได้ให้ตวั อย่างไว้แล้วมอบให้ผรู ้ ับมอบ
อานาจยืน่ ใบถอนเงินฝากนั้น พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรประจาตัวข้าราชการของผูฝ้ าก
ต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ณ สานักงานสหกรณ์ ในการนี้สหกรณ์จะเรี ยกหลักฐานพิสูจน์ตวั ผูร้ ับมอบอานาจก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงินคงเหลือ
ในสมุดคู่ฝาก แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก
อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผูม้ ีอานาจถอนเงิน
ต้องลงลายมือชื่อตามที่ให้ตวั อย่างไว้กากับด้วย
ข้อ 11. ผูฝ้ ากจะปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ก็ยอ่ มกระทาได้โดยสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ย ให้ถึงวันก่อน
วันถอนเงินปิ ดบัญชีเงินฝากหนึ่งวัน และผูฝ้ ากต้องคืนสมุดคู่ฝากเจาะรู ให้ชารุ ด และเก็บรักษาสมุดคู่ฝากไว้ที่สหกรณ์
ข้อ 12. ในกรณี ที่คณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณาเห็นว่าผูฝ้ ากเงินออมทรัพย์พิเศษรายใดฝ่ าฝื นระเบียบนี้
หรื อก่อความยุง่ ยากให้แก่สหกรณ์ ฯ หรื อเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรจะปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผูฝ้ ากรายใด
สหกรณ์ ฯ อาจไม่รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผูฝ้ ากรายนั้นอีก หรื อจะปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผูฝ้ าก
รายนั้น พร้อมกับคิดดอกเบี้ยให้ถึงวันก่อนวันปิ ดบัญชี หนึ่ งวันก็ได้
ข้อ 13. กรณี ที่ผฝู ้ ากขาดจากสมาชิกภาพ สหกรณ์จะปิ ดบัญชี เงินฝากตั้งแต่วนั ที่ขาดจากสมาชิกภาพ
หมวด 4
การจ่ ายคืนเงินฝากกรณีผ้ ฝู ากถึงแก่ กรรม
ข้อ 14. ในกรณี ที่ผฝู ้ ากตาย สหกรณ์ ฯ จะจ่ายคืนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดในบัญชี เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ของผูฝ้ ากให้แก่ผรู ้ ับโอนประโยชน์ที่ได้ต้ งั ไว้ หรื อถ้ามิได้ต้ งั ไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นาหลักฐานมาแสดงให้เป็ นที่
พอใจคณะกรรมการดาเนินการว่าเป็ นทายาทผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินจานวนดังกล่าวนั้น
ข้อ 15. ให้ประธานกรรมการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศไว้ ณ วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

(นายนิวฒ
ั น์ วีระสุ นทร)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู กาญจนบุรี จากัด

