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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด
ว่าด้วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อนื่ พ.ศ. 2556
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วย
การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานของสหกรณ์ฯ
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ข้อ 76 (9)
และ ข้อ 101 (4) และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ สหกรณ์ฯ ชุดที่ 53 ครั้งที่ 11/2556 เมื่อ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้กาหนดระเบียบว่าด้วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์
อื่น พ.ศ. 2556 ซึ่งกาหนดไว้ดังต่อไปนี้
หมวด 1
ข้อกำหนดทั่วไป
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ว่าด้วย การรับฝาก
เงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2556”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ว่าด้วยการ รับฝากเงินจาก
สหกรณ์อื่น พ.ศ. 2542 ซึ่งกาหนดไว้เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2542 และบรรดาระเบียบ คาสั่งใดใน
ส่วนที่ได้กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือขัดแย้งในข้อกาหนดในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด
“ผู้ฝาก”
หมายความว่า สหกรณ์ผู้ฝากเงิน
ข้อ 5. สหกรณ์รับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นได้ 2 ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย์
(2) เงินฝากประจา
หมวด 2
กำรเปิดบัญชีและกำรฝำกเงิน
ข้อ 6. ผู้ฝากที่ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 5. ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ณ สานักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยื่นหนังสือขอเปิด บัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมี
รายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชีนั้น
ข้อ 7. พร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของตัวแทนซึ่งเป็นผู้
มีอานาจถอนเงิน ตลอดจนให้เงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากที่เปิดบัญชีนั้นไว้ต่อสหกรณ์
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การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้ จะมีผลต่อเมื่อผู้ฝากได้แจ้งเป็นหนังสือต่อ
สหกรณ์ และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็นการถูกต้องและตอบรับแล้ว
ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้อักษรไทย และเขียนด้วยหมึกทั้งต้องเขียนด้วยลายมือชื่อ
ของผู้นาฝาก สหกรณ์จะไม่รับรู้การใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ
ข้อ 8. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ดังนี้
(1) เงินฝากออมทรัพย์ ผู้ฝากรายหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นี้ได้
โดยจานวนเงินฝากในบัญชีนั้น ในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งพันบาท และผู้ฝากจะส่งเงินฝาก
เพิ่มขึ้นเมื่อใด โดยจานวนเท่าใดก็ได้
(2) เงินฝากประจา รายหนึ่งๆ ต้องมีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งพันบาท และระยะเวลาฝาก
ต้องไม่น้อยกว่าหกเดือน
ข้อ 9. ในการเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 8. สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้
สมุดคู่ฝากนั้นผู้ฝากต้องรักษาไว้ เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินทอน และ
เงินคงเหลือบรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย
การลงบันทึกรายการต่างๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระทาได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ ซึ่งประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายคนหนึ่งคนใด
เป็นผู้ลงลายมือชื่อย่อกากับไว้เป็นสาคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามที่กล่าวนี้
ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ อนึ่ง ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อนต้องแจ้งต่อ
สหกรณ์เพื่อแก้ไขให้ จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้
สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้วหรือชารุดจนใช้การไม่ได้ ให้นามายื่นต่อสหกรณ์เพื่อจะได้ ยกเลิกสมุด
คู่ฝากเล่มนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่ฝากเล่มที่
ถูกยกเลิกนั้นผู้ฝากจะรับไปก็ได้
ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผู้ฝากต้องแจ้งเป็นหนังสือ
ต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า สหกรณ์จะนายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป
ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก
ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากครั้งแรกก็ดี หรืออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อนซึ่งลง
รายการเต็มแล้วก็ดี หรือชารุดใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีที่สมุดคู่ฝากของผู้
ฝากรายใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละยี่สิบบาท
ข้อ 10. ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ให้ทาใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์กาหนดยื่น
พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและจานวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สานักงานสหกรณ์ ทั้งนี้ผู้ฝากหรือ ผู้อื่น
จะเป็นผู้ส่งเงินก็ได้
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เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจานวนเงินฝากที่ได้รับนั้น ในสมุดคู่ฝากและตรวจสอบเป็นการ
ถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก
ข้อ 11. ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่จ่ายเงิน
ถอนจากรายการเช่นนั้น จนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว
หมวด 3
กำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ย ระยะเวลำกำรคิดดอกเบี้ย
วิธีกำรคิดดอกเบีย้ และกำรจ่ำยดอกเบีย้
ข้อ 12. สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 5. ในอัตราไม่เกินร้อยละ 7.00 ต่อปี
โดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้คานวณเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือและสหกรณ์จะนาดอกเบี้ยทบ
เป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์ ให้ผู้ ฝากรีบยื่นสมุดคู่ฝาก ณ สานักงานสหกรณ์
เพื่อสหกรณ์บันทึกรายการดอกเบี้ยให้
ดอกเบี้ยเงินฝากประจา สหกรณ์จะคานวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงกาหนดระยะเวลาการฝาก
สาหรับเงินฝากที่ถอนก่อนกาหนดโดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 14 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้
ตามจานวนเดือนเต็ม
กรณีถอนเงินฝากประจาในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
ถ้าผู้ฝากไม่ถอนเงินฝากประจาเมื่อครบกาหนดพร้อมดอกเบี้ย จนพ้นกาหนดไปอีกเจ็ดวัน ก็ เป็น
อันถือว่าผู้ฝากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม
หมวด 4
กำรถอนเงินฝำกและกำรปิดบัญชี
ข้อ 13. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์
ในการถอนเงินฝาก ผู้มีอานาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์ควรมารับเงินที่
สานักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้นั้น
พร้อมกับสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ถ้าผู้มีอานาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผู้ใดรับเงินแทนก็ต้องทาใบถอนเงินฝาก และต้องมอบอานาจให้
รับเงินแทนเป็นหนังสือตามแบบที่กาหนด ทั้งนี้โดยลงลายมือชื่อตามที่ได้ให้ตัวอย่างไว้แล้วมอบให้
ผู้รับมอบอานาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สานักงานสหกรณ์
ในการนี้สหกรณ์จะเรียกหลักฐานพิสูจน์ตัวผู้รับมอบอานาจก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงิน
คงเหลือในสมุดคู่ฝาก แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก
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อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากต้องเขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้มีอานาจถอน
เงินต้องลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้กากับด้วย
ข้อ 14. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นั้น จะถอนเมื่อใด จานวนเท่าใดก็ได้
ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจานั้น ผู้ฝากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบกาหนด แต่เมื่อ
ผู้ฝากยื่นคาขอเป็นหนังสือโดยชี้แจงความจาเป็น สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบกาหนดก็ได้
ข้อ 15. ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้ ให้ผู้มีอานาจ
ถอนเงินจดแจ้งไว้ท้ายรายการจานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพื่อปิดบัญชี”
ข้อ 16. ในกรณีที่ คณะกรรมการด าเนิ นการของสหกรณ์ เห็น ว่าผู้ ฝากฝ่า ฝืนระเบี ยบนี้ ห รื อ
ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก สหกรณ์จะไม่
รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฝากอีก และให้ผู้ฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตน
ทั้งนี้ สหกรณ์จะแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ฝาก
ข้อ 17. การถอนเงินฝากเพื่อปิดบัญชีตามข้อ 15. สหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ยให้ตามข้อ 12.
ถึงวันก่อนวันถอนหนึง่ วัน เว้นแต่การปิดบัญชีเงินฝากในกรณีผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบตามข้อ 16. สหกรณ์จะ
คานวณดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันที่แจ้งหนึ่งวัน และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี้ยอีกไม่ว่าผู้ฝากจะถอนเงินเมื่อใด
เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผู้ฝากแล้ว จะยกเลิกสมุดคู่ฝากสาหรับบัญชีนั้น
ข้อ 18. ในกรณีที่มีความจาเป็น สหกรณ์สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับเงินฝากก็ได้
ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ เป็นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ปรีชา ศรีสุวรรณ์
(นายปรีชา ศรีสวุ รรณ์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด

หมายเหตุ

สานักงานสหกรณ์จงั หวัดเชียงราย รับทราบตามหนังสือจังหวัดเชียงราย
ที่ ชร 0010/2970/30758 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2556
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