ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด
ว่าด้วย เงินฝากพิเศษรายเดือน
พ.ศ. 2552
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด
เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วย เงินฝาก
พิเศษรายเดือน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานของสหกรณ์
อาศัยความตามข้อบังคับ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ข้อ 76(9) และที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 49 ครั้งที่ 6 วันอังคารที่ 23 มิถนุ ายน 2552 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์
ให้กาหนดระเบียบว่าด้วยเงินฝากพิเศษรายเดือน พ.ศ. 2552 ซึ่งกาหนดไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ว่าด้วยเงินฝาก
พิเศษรายเดือน พ.ศ. 2552”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตัง้ แต่ วันที่ได้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ว่าด้วย เงินฝากพิเศษราย
เดือน พ.ศ. 2547 ซึ่งกาหนดไว้เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ซึ่งกาหนดไว้เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2550 และบรรดาระเบียบ คาสัง่ ใดในส่วนทีไ่ ด้กาหนดไว้แล้ว
ในระเบียบนี้ หรือขัดแย้งในข้อกาหนดในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด
“บัญชีเงินฝาก” หมายถึง บัญชีเงินฝากพิเศษรายเดือน
“สมุดคู่ฝาก” หมายถึง สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากพิเศษรายเดือน
“ผู้ฝาก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ที่มบี ัญชีเงินฝากพิเศษ
รายเดือน
“ภาษี” หมายถึง ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
ข้อ 5. สหกรณ์รับเงินฝากพิเศษรายเดือน จากสมาชิกได้ตามที่สหกรณ์เห็นสมควร
ข้อ 6. สมาชิกผู้ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากพิเศษรายเดือน ต้องยืน่ เอกสารดังต่อไปนี้
เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเปิดบัญชี
6.1 หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากพิเศษรายเดือน ตามแบบของสหกรณ์
6.2 สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษีอากร พร้อมลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
6.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมลงลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้อง
6.4 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
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ข้อ 7. การเปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรก จานวนเงินฝากต้องไม่ต่ากว่า 100.00 บาท (หนึ่งร้อย
บาทถ้วน) แต่ไม่เกิน 25,000.00 บาท (สองหมืน่ ห้าพันบาทถ้วน) โดยต้องฝากติดต่อกันทุกเดือน
เดือนละเท่า ๆ กัน และเท่ากับที่เปิดบัญชีครั้งแรกเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน จึงจะได้รบั
การยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับดอกเบี้ยเงินฝาก จานวนเงินรวมสูงสุดต่อผู้ฝากหนึง่ คนไม่เกิน
600,000.00 บาท (หกแสนบาทถ้วน) และเปิดบัญชีได้ไม่เกินคนละ 1 บัญชี
ข้อ 8. สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากพิเศษรายเดือน ให้ผู้ฝากยึดถือไว้โดยผู้ฝากต้อง
เก็บรักษาไว้ให้ สหกรณ์บนั ทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย และเงินคงเหลือของตนบรรดาที่จะมีขนึ้ ทุก
รายการ
การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนั้นจะกระทาได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ซงึ่ ประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผู้จดั การ หรือผู้ที่ได้รบั มอบหมายคนหนึ่ง
คนใด เป็นผู้ลงลายมือชื่อย่อกากับไว้เป็นสาคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามที่
กล่าวนี้ ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ อนึง่ ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อน ต้อง
แจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไขรายการดังกล่าว จะแก้ไขโดยประการอืน่ ไม่ได้
สมุดคู่ฝากเล่มที่ได้บันทึกรายการเต็มแล้ว หรือชารุดจนใช้การไม่ได้ ให้นามายืน่ ต่อสหกรณ์เพื่อ
จะได้ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนัน้ และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ ซึง่ ทางสหกรณ์ออกให้ผู้
ฝากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคูฝ่ ากเล่มที่ยกเลิกแล้วนั้นผู้ฝากจะรับไปก็ได้
ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากสูญหาย ผู้ฝากต้องยืน่
หนังสือแจ้งการหายของเอกสารต่อสหกรณ์ฯ เพื่อเป็นหลักฐานในการขอออกสมุดคูฝ่ ากเล่มใหม่
สหกรณ์จะนายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ ซึง่ ให้ผู้ฝากยึดถือต่อไป ส่วนสมุดคู่ฝากที่หายให้
ยกเลิก ในกรณีสุมดคู่ฝากสูญหายและไม่ได้มาติดต่อทารายการฝาก – ถอนเงินกับสหกรณ์เป็นเวลาเกิน
3 ปี ต้องนาหลักฐานแจ้งความจากสถานีตารวจในท้องที่มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อเป็น
หลักฐาน
ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคูฝ่ ากเล่มใหม่ให้แก่ผู้ฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ ต่อจาก
เล่มเดิมที่ลงรายการไว้เต็มแล้วก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีที่สมุดคูฝ่ ากของผู้ฝากคนใด
สูญหายหรือชารุดสหกรณ์จะออกสมุดเล่มใหม่ให้ โดยผู้ฝากยินดีชาระค่าธรรมเนียมตามที่สหกรณ์เรียก
เก็บ
ข้อ 9. ในการส่งเงินเข้าฝากในบัญชีเงินฝาก ให้ผู้ฝากนาส่งในวันทีเ่ ปิดทาการ วันใดวันหนึ่ง
ภายในเดือนนัน้ ผู้ฝากจะขาดการฝาก หรือฝากไม่ครบ ตามวงเงินที่กาหนดทุกกรณีรวมกันต้อง
ไม่เกิน 2 เดือน การส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครัง้ สามารถกระทาได้ดังนี้
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9.1 ผู้ฝากหรือผูอ้ ื่นเป็นผู้สง่ เงินฝาก ณ สานักงานสหกรณ์ โดยกรอกข้อความลงใน
ใบรับฝากเงินพร้อมสมุดคู่ฝาก หรือไม่มสี มุดคู่ฝากก็ได้ ต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เมื่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้
ตรวจนับตรงตามจานวนเงินที่ได้แจ้งในใบรับฝากเงินแล้ว จะได้ทาการลงรายการลงในสมุดคู่ฝากหรือ
บันทึกรายการลงในกระดาษเพื่อเป็นหลักฐานให้ผู้ฝากต่อไป
9.2 ผู้ฝากหรือผูอ้ ื่นเป็นผู้สง่ เงินฝาก โดยโอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ตา่ ง ๆ ที่
สหกรณ์ได้ทาการเปิดบัญชีของสหกรณ์ไว้ เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจสอบยอดเงินในบัญชี ในเวลาทาการ
สหกรณ์ถูกต้องแล้วจะนาเงินเข้า ฝากในบัญชีเงินฝากให้ หากล่วงเลยเวลาทาการของสหกรณ์จะนาเข้า
ฝากในบัญชีเงินฝากให้ในวันถัดไป
9.3 รับโอนจากบัญชีเงินฝากประเภทอืน่ ที่เปิดไว้กับสหกรณ์ของผู้ฝากเอง โดยมี
หนังสือแจ้งความประสงค์ไว้กับสหกรณ์
9.4 รับฝากผ่านระบบของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด
9.5 หักจากเงินได้รายเดือน โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือไว้กบั สหกรณ์
สหกรณ์จะดาเนินการให้ตามลาดับ ดังนี้
(1) ผู้ฝากที่ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ให้หักเงินได้รายเดือนเข้าบัญชีเงินฝาก
ไม่เกินวันที่ทาการออกใบเสร็จรับเงินประจาเดือนของทุกเดือน สหกรณ์จะทาการหักเงินได้รายเดือน
เข้าบัญชีเงินฝากภายในเดือนนั้น ยกเว้นบัญชีเงินฝากที่มีรายการฝากเงินของเดือนนั้นแล้ว จะทาการ
หักเงินได้รายเดือนเข้าบัญชีเงินฝากในเดือนถัดไป
(2) ผู้ฝากที่ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ให้หักเงินได้รายเดือน เข้าบัญชีเงินฝาก
หลังจากวันที่ทา การออกใบเสร็จรับเงินประจาเดือนของทุกเดือนไปแล้ว สหกรณ์จะทาการหักเงินได้
รายเดือนเข้าบัญชีเงินฝากในเดือนถัดไป
ข้อ 10. สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราไม่เกินร้อยละ 7.00 ต่อปี โดยสหกรณ์
จะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ และจะคิดดอกเบี้ยให้เมื่อฝากครบตามเงื่อนไขการฝากในข้อ 7.
ข้อ 11. ในกรณีมเี หตุไม่สามารถปฏิบัตติ ามเงื่อนไขการฝากในข้อ 7. หรือฝากต่อไปไม่ได้
อันเป็นเหตุให้ไม่ได้รับการ ยกเว้นภาษีสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
สาหรับบัญชีเงินฝากที่ฝากครบระยะเวลาตัง้ แต่ 3 เดือนขึ้นไป ส่วนบัญชีเงินฝากที่ฝากไม่ครบ
ระยะเวลา 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้ และจะปิดบัญชีเมือ่ เจ้าของบัญชีมาติดต่อกับ
สหกรณ์ฯ
ข้อ 12. ในช่วงระยะเวลาที่ยังไม่ครบตามเงื่อนไขการฝากในข้อ 7. ผู้ฝากจะถอนเงินฝาก
ดังกล่าวไม่ได้ เว้นแต่เป็นการถอนเพื่อปิดบัญชีและจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีสาหรับบัญชีเงินฝากนั้น
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ข้อ 13. ในกรณีที่ฝากเงินครบตามเงือ่ นไขการฝากในข้อ 7. แล้ว ภายในระยะเวลา 7 วัน
นับจากวันที่ครบกาหนด หากผู้ฝากไม่มาติดต่อขอปิดบัญชีที่ครบกาหนดดังกล่าว ทางสหกรณ์จะทา
การปิดบัญชีเงินฝากนัน้ แล้วโอนเงินทัง้ หมด
เข้าฝากในบัญชีเงินฝากประเภทอื่นที่เจ้าของบัญชีได้
ระบุไว้ในหนังสือแนบท้ายเอกสารเปิดบัญชีเงินฝากพิเศษรายเดือนนัน้ โดยบัญชีเงินฝากประเภทอื่น ที่
จะนาเข้าฝากนัน้ ต้องเป็นชื่อเดียวกับบัญชีเงินฝากพิเศษรายเดือน
ข้อ 14. ในกรณีที่ผู้ฝากถึงแก่กรรมในระหว่างไม่ครบสัญญา และได้ฝากครบระยะเวลาตั้งแต่3
เดือนขึ้นไป สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินฝากพร้อมดอกเบี้ย ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษรายเดือนตาม
ระยะเวลาที่ฝาก และไม่ได้รับการยกเว้นภาษีให้แก่ผู้รบั ผลประโยชน์
ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ทาหนังสือแต่งตั้งผู้รบั ผลประโยชน์ไว้ สหกรณ์จะจ่ายเงินทัง้ หมดให้แก่
ผู้รับมรดก หรือผู้จดั การมรดก หรือทายาทของผู้ฝาก เมื่อได้นาหลักฐานมาแสดงสิทธิ์ของตนให้เป็นที่
พอใจแก่สหกรณ์
ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ เป็นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ
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