ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
ว่ำด้วย กำรรับเงินฝำกจำกสมำชิ กสหกรณ์ พ.ศ. 2550
_____________________________________
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ข้อ12 ข้อ 75(9)
และข้อ 96(2) ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 49 ครัง้ ที่ 5 เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2550 ได้กาหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2550
โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ไว้ดงั นี้
หมวด 1
ข้อกำหนดทั ่วไป
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ว่าด้วยการรับ
เงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2550”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่ วันถัดจากวันทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ
เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ว่าด้วย การรับเงินฝาก
ออมทรัพย์ พ.ศ. 2546 การรับเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ พ.ศ. 2544 การรับเงินฝากประจา พ.ศ. 2548
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมทุกฉบับ รวมทัง้ ประกาศ คาสั ่ง มติคณะกรรมการดาเนินการ หรือระเบียบอื่นใดซึง่ ขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูกาแพงเพชร จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
“ผูจ้ ดั การ” หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
“รองผูจ้ ดั การ” หมายถึง รองผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
“เจ้าหน้าที”่ หมายถึง เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
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หมวด 2
กำรเปิ ดบัญชีและกำรฝำกเงิน
ข้อ 5 สหกรณ์รบั เงินฝากจากสมาชิกได้ 3 ประเภท ดังนี้
(1) เงินฝากออมทรัพย์
(2) เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ
(3) เงินฝากประจา
ข้อ 6 ผูป้ ระสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝาก ตามข้อ 5 ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ ณ สานักงาน
สหกรณ์ดว้ ยตนเอง และต้องยืน่ หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วน
ตามทีร่ ะบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชีนนั ้ ผูเ้ ปิดบัญชีเงินฝากจะขอให้สหกรณ์เรียกเก็บเงินฝากเป็นรายเดือน
ก็ได้โดยทาเป็นหนังสือตามทีส่ หกรณ์กาหนด
ในกรณีทส่ี หกรณ์มโี ครงการระดมเงินฝากเป็นกรณีพเิ ศษ และประสงค์จะออกรับเงินฝากนอก
สานักงานสหกรณ์ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการ พร้อมทัง้ กาหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยด้วย
ข้อ 7 พร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก ผูฝ้ ากต้องให้ตวั อย่างลายมือชื่อของตนเองหรือ
ของตัวแทนซึง่ เป็นผูม้ อี านาจถอนเงิน ตลอดจนให้คาสั ่งเกีย่ วกับเงินฝากทีเ่ ปิดบัญชีนนั ้ ไว้ต่อสหกรณ์
การเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับตัวอย่างลายมือชื่อทีใ่ ห้ไว้ จะมีผลต่อเมื่อผูฝ้ ากได้แจ้งเป็นหนังสือ
ต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ได้พจิ ารณาเห็นเป็นการถูกต้องและตอบรับแล้ว
ลายมือชื่อทุกกรณีเกีย่ วกับเงินฝากให้ใช้ตวั อักษรไทยและเขียนด้วยหมึก ทัง้ ต้องเขียนด้วย
ลายมือตนเอง สหกรณ์จะไม่รบั รูก้ ารใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ
ข้อ 8 ผูฝ้ ากคนหนึ่งสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ ดังนี้
(1) เงินฝากออมทรัพย์ ผูฝ้ ากคนหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้ โดย
จานวนเงินฝากในบัญชีนนั ้ ในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท และผูฝ้ ากจะส่งเงินฝากเพิม่ ขึน้
เมื่อใดโดยจานวนเท่าใดก็ได้
(2) เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ ผูฝ้ ากคนหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษได้
โดยจานวนเงินฝากในบัญชีนนั ้ ในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท และผูฝ้ ากจะส่งเงินฝาก
เพิม่ ขึน้ เมื่อใดโดยจานวนเท่าใดก็ได้
(3) เงินฝากประจา ผูฝ้ ากคนหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากประจาได้ โดยจานวนเงิน
ฝากในบัญชีนนั ้ ในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่น้อยกว่า 3,000 บาท และระยะเวลาฝากต้องไม่น้อยกว่า 12 เดือน
ข้อ 9 ในการเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 8 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผฝู้ ากยึดถือไว้
สมุดคูฝ่ ากนัน้ ผูฝ้ ากต้องรักษาไว้ เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบีย้ เงินถอน
และเงินคงเหลือของตนบรรดาทีจ่ ะมีขน้ึ ทุกรายการ
การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคูฝ่ ากนัน้ จะกระทาได้แต่โดยทางฝา่ ยสหกรณ์ ซึง่ ผูจ้ ดั การ
หรือรองผูจ้ ดั การ หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายคนหนึ่งคนใด เป็นผูล้ งลายมือชื่อย่อกากับไว้เป็นสาคัญ การลงบันทึก
รายการในสมุดคูฝ่ ากโดยไม่เป็นไปตามทีก่ ล่าวข้างต้น ย่อมไม่มผี ลผูกพันกับสหกรณ์
อนึ่ง ถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อ
แก้ไขให้โดยเร็ว จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้
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สมุดคู่ฝากเล่มทีใ่ ช้เต็มแล้วหรือชารุดจนใช้การไม่ได้ ให้นามายืน่ ต่อสหกรณ์เพื่อจะได้ยกเลิก
สมุดคู่ฝากเล่มนัน้ และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคูฝ่ ากเล่มใหม่ ซึง่ ออกให้ผฝู้ ากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่ฝาก
เล่มทีย่ กเลิกนัน้ ผูฝ้ ากจะรับไปก็ได้
ผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาสมุดคูฝ่ ากของตนไว้ในทีป่ ลอดภัย ถ้าสมุดคูฝ่ ากสูญหาย ผูฝ้ ากต้องแจ้ง
เป็นหนังสือต่อสหกรณ์โดยมิชกั ช้า สหกรณ์จะนายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซง่ึ ออกให้ผฝู้ าก
ยึดถือไว้ต่อไป ส่วนสมุดคูฝ่ ากเล่มทีห่ ายให้ยกเลิก
ในกรณีทส่ี หกรณ์ออกสมุดคูฝ่ ากให้แก่ผฝู้ ากครังแรกก็
้
ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อน
ซึง่ ลงรายการเต็มแล้วก็ดี หรือชารุดใช้การไม่ได้กด็ ี สหกรณ์จะไม่คดิ ค่าธรรมเนียม แต่กรณีทส่ี มุดคู่ฝากของ
ผูฝ้ ากคนใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคูฝ่ ากเล่มใหม่ให้ โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 20 บาท
ข้อ 10 ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครัง้ ให้ทาใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ทส่ี หกรณ์กาหนด
ยืน่ พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและจานวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ ณ สานักงานสหกรณ์ ทังนี
้ ้ผฝู้ ากหรือ
ผูอ้ ่นื จะเป็นผูส้ ง่ เงินก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจานวนเงินฝากทีไ่ ด้รบั นัน้ ในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็น
การถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู้ าก
ข้อ 11 ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซง่ึ สิทธิทจ่ี ะไม่จ่ายเงิน
ถอนจากรายการเช่นนัน้ จนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว
หมวด 3
กำรกำหนดอัตรำดอกเบีย้ ระยะเวลำกำรคิดดอกเบีย้ วิ ธีกำรคิดดอกเบีย้ และกำรจ่ำยดอกเบีย้
ข้อ 12 สหกรณ์จะให้ดอกเบีย้ เงินฝากทุกประเภทตาม ข้อ 5 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 7 ต่อปี
โดยคณะกรรมการดาเนินการ อาจเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้ เงินฝากได้ตามความเหมาะสม ซึง่ จะประกาศ
ให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป
ดอกเบีย้ เงินฝากจากสมาชิกทุกประเภท สหกรณ์จะนาดอกเบีย้ ทบเข้าบัญชีให้ทุกวันสิน้ เดือน
ทาการ ให้ผฝู้ ากยืน่ สมุดคูฝ่ าก ณ สานักงานสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบีย้ ให้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
(1) ดอกเบีย้ เงินฝากออมทรัพย์ ให้คานวณเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ แต่ถ้า
เงินฝากคงเหลือในบัญชี ต่ากว่า 500 บาท สหกรณ์จะไม่คดิ ดอกเบีย้ ให้
(2) ดอกเบีย้ เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ ให้คานวณเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ
แต่ถ้าเงินฝากคงเหลือในบัญชี ต่ากว่า 1,000 บาท สหกรณ์จะไม่คดิ ดอกเบีย้ ให้
(3) ดอกเบีย้ เงินฝากประจา ให้คานวณเป็นรายเดือนตามยอดเงินคงเหลือ แต่ถ้า
เงินฝากคงเหลือในบัญชี ต่ากว่า 3,000 บาท สหกรณ์จะไม่คดิ ดอกเบีย้ ให้ โดยจะโอนดอกเบีย้ หลังจากหัก
ภาษี ณ ทีจ่ ่ายแล้ว เข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
สาหรับเงินฝากประจา ทีถ่ อนก่อนถึงกาหนด โดยได้รบั อนุญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 14(3)
สหกรณ์จะจ่ายดอกเบีย้ ให้ตามจานวนเดือนเต็ม แต่ถ้าถอนเงินฝากประจาในระยะเวลาฝากไม่ถงึ 6 เดือน
สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบีย้ ให้
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หมวด 4
กำรถอนเงินและกำรปิ ดบัญชี
ข้อ 13 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์
ในการถอนเงินฝาก ผูม้ อี านาจถอนเงินตามทีไ่ ด้ให้ตวั อย่างลายมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์ ควรมา
รับเงินทีส่ านักงานสหกรณ์ดว้ ยตนเอง และต้องยืน่ ใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามทีใ่ ห้ตวั อย่างไว้นนั ้
พร้อมกับสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
ถ้าผูม้ อี านาจถอนเงินฝาก จะมอบให้ผใู้ ดถอนเงินแทน ต้องทาใบถอนเงินฝากตามแบบที่
สหกรณ์กาหนด ทังนี
้ ้โดยลงลายมือชื่อตามทีไ่ ด้ให้ตวั อย่างไว้ แล้วมอบให้ผรู้ บั มอบอานาจยืน่ ใบถอนเงิน
ฝากนัน้ พร้อมด้วยสมุดคูฝ่ ากต่อเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ ณ สานักงานสหกรณ์ ในการนี้สหกรณ์จะเรียก
หลักฐานพิสจู น์ตวั ผูร้ บั มอบอานาจก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้อมทัง้ เงิน
คงเหลือในสมุดคูฝ่ าก แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู้ าก
อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลีย่ นแปลงใด ๆ ผูม้ อี านาจ
ถอนเงินต้องลงลายมือชื่อตามทีใ่ ห้ตวั อย่างไว้กากับด้วย
ข้อ 14 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากทุกประเภท สามารถกระทาได้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
(1) การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ จะถอนเมือ่ ใด จานวนเท่าใดก็ได้
(2) การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ ให้ถอนได้เดือนละหนึ่งครังโดย
้
ไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอนมากกว่าหนึ่งครัง้ สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครัง้ ทีส่ อง
และครังต่
้ อ ๆ ไปในอัตราร้อยละ 1 ของจานวนเงินทีถ่ อน ค่าธรรมเนียมการถอนแต่ละครัง้ ต้องไม่ต่ากว่า 300 บาท
(3) การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจา ผูฝ้ ากย่อมไม่มสี ทิ ธิถอนก่อนกาหนด แต่
เมื่อผูฝ้ ากยืน่ คาขอเป็นหนังสือโดยชีแ้ จงความจาเป็น สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนกาหนดก็ได้
ถ้าผูฝ้ ากไม่ถอนเงินฝากประจาเมื่อครบกาหนด จนพ้นกาหนดไปอีกเจ็ดวัน ก็เป็นอันถือว่า
ผูฝ้ ากตกลงฝากต้นเงินฝาก ต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม
ข้อ 15 ผูฝ้ ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทัง้ หมดเพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้ ให้ผมู้ ี
อานาจถอนเงินจดแจ้งไว้ทา้ ยรายการจานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพื่อปิดบัญชี”
ข้อ 16 ในกรณีทผ่ี ฝู้ ากถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือทังหมดในบั
้
ญชีเงินฝาก
ให้แก่ผรู้ บั โอนประโยชน์ทไ่ี ด้ตงั ้ ไว้ หรือถ้ามิได้ตงั ้ ไว้กค็ นื ให้แก่บุคคลทีไ่ ด้นาหลักฐานมาแสดงให้เป็นทีพ่ อใจ
คณะกรรมการดาเนินการว่าเป็นทายาทผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินจานวนดังกล่าวนัน้
ข้อ 17 ในกรณีทค่ี ณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผูฝ้ ากฝา่ ฝืนระเบียบนี้ หรือ
ก่อให้เกิดความยุง่ ยากแก่สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรทีจ่ ะปิดบัญชีเงินฝากของผูฝ้ าก สหกรณ์จะ
ไม่รบั เงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากอีก และให้ผฝู้ ากถอนเงินคงเหลือทังหมดเพื
้
่อปิดบัญชีเงินฝากของตน
ทัง้ นี้ สหกรณ์จะแจ้งเป็นหนังสือไปยังผูฝ้ าก
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ข้อ 18 การถอนเงินฝากเพื่อปิดบัญชีตามข้อ 15 และข้อ 16 สหกรณ์จะคานวณดอกเบีย้
ให้ตามข้อ 12 ถึงวันก่อนวันถอนหนึ่งวัน เว้นแต่ การปิดบัญชีเงินฝากในกรณีผฝู้ ากฝา่ ฝืนระเบียบ ตามข้อ 17
สหกรณ์จะคานวณดอกเบีย้ ให้ถงึ ก่อนวันทีแ่ จ้งหนึ่งวัน และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบีย้ อีกไม่วา่ ผูฝ้ ากจะถอนเงินเมื่อใด
เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผูฝ้ ากแล้ว จะยกเลิกสมุดคูฝ่ ากสาหรับบัญชีนนั ้
ข้อ 19 ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกำศ ณ วันที่ 19 เมษำยน พ.ศ. 2550
สมเกียรติ บุญรอด
(นำยสมเกียรติ บุญรอด)
ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
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