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ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด
ว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจา
พ.ศ. 2556
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วย เงินฝาก
ออมทรัพย์และเงินฝากประจา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานของสหกรณ์
อาศัยความตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ข้อ 76(9), ข้อ 101(1)
และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 53 ครัง้ ที่ 11 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้กาหนดระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจา พ.ศ. 2556 ซึ่งกาหนดไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ว่าด้วยเงินฝาก
ออมทรัพย์และเงินฝากประจา พ.ศ. 2556”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันทีไ่ ด้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์และ
เงินฝากประจา พ.ศ. 2556 ซึ่งกาหนดไว้เมื่อวันที่ 25 มิถนุ ายน 2556 และบรรดาระเบียบ คาสัง่
ใดในส่วนที่ได้กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือขัดแย้งในข้อกาหนดในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
หมวด 1
เงินฝากออมทรัพย์
ข้อ 4. สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิก ตามที่สหกรณ์เห็นสมควร
ข้อ 5. ผู้ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ตามแบบของ สหกรณ์พร้อมแนบหลักฐานและรับรองสาเนาถูกต้อง ดังต่อไปนี้
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ
- สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือ
- สาเนาบัตรประจาตัวสมาชิกสหกรณ์
ข้อ 6. ผู้ขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของผูม้ ีอานาจในการถอนเงิน
หรือให้คาสั่งเกี่ยวกับบัญชีทเี่ ปิดขึ้นนั้นไว้ต่อสหกรณ์ โดยใช้บัตรตัวอย่างลายมือชือ่ ตามแบบของสหกรณ์
และลงลายมือชื่อด้านหลังสมุดเงินฝากผ่านกระดาษถ่ายทอดลายมือชื่อ
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การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชือ่ ของผู้มีอานาจ จะมีผลก็ต่อเมือ่ ได้แจ้งเป็นหนังสือ
ต่อสหกรณ์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อตามแบบของสหกรณ์และลงลายมือชื่อ
ด้านหลังสมุดเงินฝากผ่านกระดาษถ่ายทอดลายมือชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
การเปลี่ยนแปลงผูม้ ีอานาจในบัญชีเงินฝาก จากบุคคลหนึ่งไปเป็นอีกบุคคลหนึง่ หรือกลุม่
บุคคลหนึ่งไปเป็นอีกกลุ่มบุคคลหนึง่ จะมีผลก็ต่อเมื่อได้แจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์ และบุคคลหนึ่งหรือ
กลุ่มบุคคลได้รับมอบอานาจนั้น ได้ลงลายมือชือ่ ในตัวอย่างลายมือชื่อในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อตาม
แบบของสหกรณ์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้านหลังสมุดเงินฝากผ่านกระดาษถ่ายทอดลายมือชื่อเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว
บัญชีเงินฝากใดที่ผู้มอี านาจไม่ได้ลงลายมือชื่อในบัตรตัวอย่างลายมือชือ่ ตามแบบของสหกรณ์
และหรือไม่ได้ลงลายมือชื่อด้านหลังสมุดผ่านกระดาษถ่ายทอดลายมือชื่อ ให้ถอื ว่าบัญชีเงินฝากนัน้
ไม่สามารถเบิกถอนได้ จนกว่าผู้มีอานาจในบัญชีเงินฝากนั้นได้ลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนแล้ว
ข้อ 7. สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากเงินฝากออมทรัพย์ให้ผู้ฝากยึดถือไว้ โดยผู้ฝากต้องเก็บรักษาไว้ให้
สหกรณ์บันทึกรายการเดินบัญชีเงินฝากของตนบรรดาทีม่ ีทุกรายการ
การบันทึกรายการในสมุดคูฝ่ าก จะกระทาได้โดยให้ผู้จดั การหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ผู้มหี น้าที่
เกี่ยวกับการฝาก-ถอนเงิน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นเป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับไว้เป็นสาคัญ การ
บันทึกรายการในสมุดคู่ฝาก ซึง่ ไม่เป็นไปตามที่กล่าวข้างต้น จะไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ แม้ผู้ฝากตรวจ
พบว่ารายการใดในสมุด บัญชีคลาดเคลื่อนก็ตอ้ งแจ้งให้สหกรณ์แก้ไข
สมุดบัญชีที่บนั ทึกรายการเต็มแล้ว ให้ผู้ฝากส่งมอบแก่สหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์จะได้ออกสมุดคู่
ฝากเล่มใหม่ให้ต่อไป โดยเจ้าของบัญชีเงินฝากต้องมากระทาการด้วยตนเอง เพื่อลงลายมือชือ่
ด้านหลังสมุดคูฝ่ ากในกรณี สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากเพื่อเปิดบัญชีก็ดี หรือออกเล่มใหม่ต่อจาก
เล่มก่อนที่บนั ทึกรายการเต็มแล้วก็ดี สหกรณ์จะไม่คดิ ค่าธรรมเนียม
สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการออกสมุดคู่ฝากใหม่ในกรณีดังต่อไปนี้
- สมุดคู่ฝากชารุด สูญหายผู้ฝากต้องยื่นหนังสือแจ้งการหายของเอกสารต่อสหกรณ์ เพื่อเป็นหลักฐาน
ในการขอออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ โดยผู้ฝากยินดีชาระค่าธรรมเนียมตามที่สหกรณ์เรียกเก็บ
- กรณีสมุดคู่ฝากสูญหายและไม่ได้มาติดต่อทารายการฝาก – ถอนเงิน กับสหกรณ์เป็นเวลาเกิน 3 ปี
ต้องนาเอกสารการแจ้งความจากสถานีตารวจในท้องทีม่ าแสดงต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์เพื่อเป็นหลักฐาน
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ข้อ 8. ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝาก สามารถกระทาได้ดงั นี้
8.1 ผู้ฝากหรือผู้อนื่ เป็นผู้ส่งเงินฝาก ณ สานักงานสหกรณ์ โดยกรอกข้อความลงใน
ใบรับฝากเงินพร้อมสมุดคู่ฝากหรือไม่มีสมุดคู่ฝากก็ได้ ต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เมื่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ได้ตรวจนับเงินตรงจานวนทีแ่ จ้งในใบรับฝากเงินแล้ว จะได้ทาการลงรายการในสมุดคู่ฝาก หรือบันทึก
รายการลงในกระดาษเพื่อเป็นหลักฐานให้ผู้ฝากต่อไป
8.2 ผู้ฝากหรือผู้อื่นเป็นผู้สง่ เงินฝากโดยโอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ที่สหกรณ์
ได้ทาการเปิดบัญชีของสหกรณ์ไว้ เมื่อสหกรณ์ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีถูกต้องแล้ว ในเวลาทาการของ
สหกรณ์จะนาเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้ หากล่วงเลยเวลาทาการไปแล้ว จะนาเข้าฝากในบัญชีให้
ในวันทาการถัดไป
8.3 รับโอนจากบัญชีเงินฝากอื่นที่เปิดไว้กับสหกรณ์ของผู้ฝากเอง โดยมีหนังสือแจ้ง
ความประสงค์ไว้กับสหกรณ์
8.4 รับฝากผ่านระบบของธนาคาร
8.5 หักจากเงินได้รายเดือน โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์
สหกรณ์จะดาเนินการให้ตามลาดับ ดังนี้
(1) ผู้ฝากที่ยนื่ หนังสือแจ้งความประสงค์ให้หักเงินได้รายเดือนเข้าบัญชีเงินฝาก
ไม่เกินวันที่ทาการออกใบเสร็จรับเงินประจาเดือนของทุกเดือน สหกรณ์จะทาการหักเงินได้รายเดือน เข้า
บัญชีเงินฝากในเดือนนั้น
(2) ผู้ฝากที่ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ให้หักเงินได้รายเดือนเข้าบัญชีเงินฝาก
หลังจากวันที่ทา การออกใบเสร็จรับเงินประจาเดือนของทุกเดือนไปแล้ว สหกรณ์จะทาการหักเงินได้ราย
เดือนเข้าบัญชีเงินฝากในเดือนถัดไป
ข้อ 9. สหกรณ์ให้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 7.00 ต่อปี โดยจะ
ประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ และคานวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามจานวนเงินต้นคงเหลือ สหกรณ์
จะคิดและโอนดอกเบี้ยเข้าฝากทุกวันสิ้นเดือน ทั้งนี้ผู้ฝากต้องมียอดคงเหลือจนถึงวันที่สหกรณ์
จ่ายดอกเบี้ย จานวนเงินฝากออมทรัพย์ต้องมียอดเงินคงเหลือต่าสุดไม่ต่ากว่า 100.00 บาท (หนึ่งร้อย
บาทถ้วน)
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ข้อ 10. ผู้ฝากจะถอนเงินฝากของตนได้เมื่อทวงถามโดย
10.1 ถอนเงินฝาก ณ สานักงานสหกรณ์ฯ
(1) ผูม้ ีอานาจถอนเงิน มาถอนด้วยตนเอง โดยกรอกข้อความในใบถอนเงิน
ฝากออมทรัพย์ตามแบบของสหกรณ์ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ยื่นพร้อมสมุดเงินฝากและบัตรประจาตัวที่
ออกให้โดยหน่วยงานราชการหรือบัตรสหกรณ์ เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้ว จะได้ลง
บันทึกรายการจานวนเงินทีถ่ อนนั้นในสมุดคู่ฝาก แล้วจ่ายเงินทีถ่ อนให้
(2) ผู้มีอานาจถอนเงิน มอบอานาจให้บคุ คลอื่นกระทาการถอนเงินแทน
ณ สานักงานสหกรณ์ โดยผู้มีอานาจถอนเงินต้องลงลายมือชื่อในการถอนเงินฝากออมทรัพย์ในช่องผู้
มอบอานาจให้ ครบถ้วน มอบให้ผู้รบั มอบอานาจพร้อมกับสมุดคู่ฝากเงินฝากออมทรัพย์ และบัตร
ประจาตัวที่ออกโดยหน่วยงานราชการหรือบัตรสหกรณ์ ของผูม้ อบอานาจพร้อมกับผู้รับมอบอานาจ ยื่น
ต่อสหกรณ์ เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้วจะได้ลงบันทึกรายการ จานวนเงินทีถ่ อนนั้นใน
สมุดคู่ฝาก และจ่ายเงินที่ถอนให้
10.2 ถอนเงินฝากผ่านระบบของธนาคาร
10.3 ถอนเงินโดยแจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์เป็นหนังสือยินยอมตาม ข้อ 10.
การเขียนใบถอนเงินฝากออมทรัพย์ให้เขียนด้วยหมึกสีดาหรือสีน้าเงิน ถ้ามีการแก้ไขใดๆ
บนใบถอนเงินฝากออมทรัพย์ให้เจ้าของบัญชีลงลายมือชื่อกากับรายการทีแ่ ก้ไขนัน้ ๆ และห้ามใช้
น้ายาลบคาผิดใดๆ บนใบถอนเงิน
ข้อ 11. ในกรณีที่ผู้ฝากมีความประสงค์ที่จะถอนเงินฝาก เพื่อนาไปกระทาการดังต่อไปนี้
11.1 เพิ่มหุ้นหรือชาระหนี้เงินกู้ของตัวเอง นอกเหนือจากการชาระหนีร้ ายเดือนโดยวิธี
หักเงินเดือน ณ ที่จ่าย
11.2 โอนไปฝากบัญชีเงินฝากประเภทเดียวกันหรือประเภทอื่น ซึ่งเป็นของตนเองที่
เปิดบัญชีไว้กบั สหกรณ์
11.3 กรณีผู้ฝากได้ย้ายไปรับราชการต่างจังหวัด หรือ เป็นข้าราชการบานาญ
ประเภท
เงินบานาญจ่ายตรง หรือรับบาเหน็จ มีความประสงค์จะให้สหกรณ์ถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์เพื่อไปชาระหนี้ และหรือเพิ่มหุ้นของตนเองเป็นประจาทุกเดือน โดยถือว่าเป็นการชาระหนี้
และหรือเพิ่มหุ้นหัก ณ ทีจ่ า่ ย
ให้ผู้ฝากหรือผู้มีอานาจถอนเงินในบัญชีดังกล่าว แจ้งเป็นหนังสือตามแบบของสหกรณ์ ยืน่ ต่อ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ เมื่อสหกรณ์ได้รับหนังสือแล้ว จะดาเนินการให้ตามลาดับ ดังนี้
- ผู้ที่ยื่นหนังสือก่อนวันทาการออกใบเสร็จรับเงินประจาเดือนสหกรณ์จะดาเนินการให้ภายในเดือนนั้น
- ผู้ที่ยื่นหนังสือหลังวันทาการออกใบเสร็จรับเงินประจาเดือน สหกรณ์จะดาเนินการให้ในเดือนถัดไป
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ข้อ 12. การถอนเงินฝากออมทรัพย์ ต้องเป็นไปตามกาหนดดังต่อไปนี้
12.1 บัญชีเงินฝากที่ผู้ฝากได้แจ้งความประสงค์จะ ฝาก - ถอนเงิน ในบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ผ่านระบบของธนาคาร ให้สามารถถอนในบัญชีเงินฝากทีแ่ จ้งความประสงค์ดงั กล่าวไว้ ได้วัน
ละไม่เกิน 4 ครัง้ โดยถอนผ่านระบบของธนาคารได้ไม่เกิน 2 ครัง้ และถอน ณ สานักงานสหกรณ์ได้
อีกไม่เกิน 2 ครัง้
12.2 บัญชีเงินฝากที่ผู้ฝากไม่ได้แจ้งความประสงค์ ฝาก – ถอนเงิน ในบัญชีออมทรัพย์
ผ่านระบบของธนาคาร ให้ถอนในบัญชีเงินฝากดังกล่าว ได้วันละไม่เกิน 2 ครั้ง
ข้อ 13. ผู้ฝากที่ประสงค์จะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สามารถกระทาได้ โดยสหกรณ์จะคิด
ดอกเบี้ยให้ถงึ วันก่อนวันปิดบัญชีหนึ่งวัน เมื่อสหกรณ์จ่ายเงินคืนแล้วจะเก็บสมุดคูฝ่ ากไว้ ยกเว้นกรณี
ต่อไปนี้ทไี่ ม่สามารถปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้ทนั ที คือ
13.1 แจ้งความประสงค์จะปิดบัญชีหลังจากวันทาการออกใบเสร็จรับเงินประจาเดือน
และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นั้น มีรายการฝากเงินโดยหักจากเงินได้รายเดือน
13.2 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์นั้น ยังติดภาระค้าประกันเงินกู้ของสมาชิกอยู่
13.3 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์นั้น ถูกอายัดโดยคาสั่งสานักงานบังคับคดี
13.4 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์นั้น เกี่ยวพันกับคดีความใดๆ นอกเหนือจากถูกอายัดโดย
สานักงานบังคับคดี
การปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ต้องกระทาโดยผู้มีอานาจในการถอนเงินเท่านัน้ ไม่อนุญาตให้
ปิดบัญชีโดยการมอบอานาจให้บุคคลอืน่ กระทาการแทน โดยผูม้ ีอานาจในการถอนเงินให้หมายรวมถึง
ผู้รับผลประโยชน์, ผู้รับมรดก หรือผู้จัดการมรดก ในกรณีที่สมาชิกผู้เป็นเจ้าของบัญชีเสียชีวติ หรือ
หายสาบสูญตามกฎหมาย
ข้อ 14. ในกรณีที่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นว่า ผู้ฝากเงินออมทรัพย์รายใดได้ฝ่าฝืน
ระเบียบนี้ หรือก่อความยุง่ ยากให้แก่สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ของผู้ฝากรายนัน้ ก็สามารถปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นนั้ พร้อมกับคิดดอกเบี้ยให้ถึงวัน
ก่อนวันปิดบัญชีหนึ่งวันก็ได้
ข้อ 15. กรณีผู้ฝากเสียชีวติ หรือหายสาบสูญตามกฎหมาย สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินฝากคงเหลือ
ทั้งหมด ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ฝากให้แก่ผู้รบั ผลประโยชน์ตามหนังสือตัง้ ผู้รับผลประโยชน์ที่
สมาชิกผู้ฝากได้กระทาไว้กบั สหกรณ์
ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ทาหนังสือตั้งผู้รับผลประโยชน์ สหกรณ์จะจ่ายเงินทัง้ หมดให้แก่
ผู้รับมรดก หรือผู้จัดการมรดก หรือทายาของผู้ฝากเมื่อได้นาหลักฐานมาแสดงสิทธิ์ของตนให้เป็นที่
พอใจแก่สหกรณ์
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หมวด 2
เงินฝากประจา
ข้อ 16. สหกรณ์รบั เงินฝากประจาจากสมาชิก ตามทีส่ หกรณ์เห็นสมควร
ข้อ 17. ผู้ประสงค์ฝากเงินฝากประจา ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ณ สานักงานของสหกรณ์
ด้วยตนเอง และต้องยื่นหนังสือขอฝากเงินฝากประจาตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วน
ตามทีร่ ะบุไว้ในแบบหนังสือนั้น ทั้งต้องปฏิบัตติ ามที่เจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์จะได้ชแี้ จงด้วย
ข้อ 18. ผู้ฝากต้องจัดให้ตัวอย่างลายมือชือ่ ของตน หรือของตัวแทนซึ่งเป็นผู้มีอานาจถอนเงิน
ไว้ต่อสหกรณ์โดยใช้บตั รตามแบบของสหกรณ์ฯ
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชือ่ ที่ให้ไว้นนั้ ผู้ฝากหรือตัวแทนซึ่งเป็นผู้มอี านาจถอน
เงินต้องมายื่นคาขอ และให้ตวั อย่างลายมือชื่อใหม่ตอ่ สหกรณ์ด้วยตนเอง
ลายมือชื่อในทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากประจา และเขียนด้วยหมึก ทั้งต้องเขียนด้วยมือตนเอง
ข้อ 19. เงินฝากประจา รายหนึ่งๆ ต้องมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยบาท และระยะเวลาฝาก
ต้องไม่นอ้ ยกว่าหกเดือน
ข้อ 20. ในการรับฝากประเภทนี้ สหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีให้ผู้ฝากยึดถือไว้
ข้อ 21. สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากประจา ในอัตราตามประกาศของสหกรณ์โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการดาเนินการ ซึง่ จะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป แต่ไม่เกินร้อยละ 7.00
ต่อปี
ดอกเบี้ยนัน้ สหกรณ์จะจ่ายให้เมื่อถึงกาหนดระยะเวลาฝาก หรือตามงวดที่ได้ตกลงกันไว้
ในเวลาฝาก
อนึ่ง ถ้าผู้ฝากยังไม่ถอนเงินฝากเมื่อครบกาหนด ถือว่าผู้ฝากตกลงฝากเงินฝากนั้นต่อไปอีกเท่า
ระยะเวลาเดิม (นับแต่วนั ต่อจากวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาเดิม) ส่วนดอกเบี้ยนัน้ สหกรณ์ฯจะตัดฝาก
เป็นเงินต้นให้ในวันถัดจากวันครบกาหนด โดยสมาชิกไม่ต้องแสดงความจานง
ข้อ 22. ผู้ฝากจะถอนคืนเงินฝากประจาก่อนถึงกาหนดได้ต่อเมือ่ สหกรณ์ยินยอม ในกรณี
ดังกล่าวนี้ สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตาม ข้อ 9 สาหรับเงินฝากซึ่ง
ฝากหรือต่อเวลามาไม่ถงึ หกเดือน และตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า
หกเดือน สาหรับเงินฝากซึ่งได้ฝากหรือต่อเวลามาไม่น้อยกว่าหกเดือน
ข้อ 23. ในการถอนเงินฝากประจา ผู้มีอานาจถอนเงินควรมารับเงินที่สานักงานของสหกรณ์
ด้วยตนเอง และต้องลงลายมือชื่อตามที่ได้ให้ตัวอย่างไว้ พร้อมทัง้ วันที่ ในใบถอนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ในการนี้ สหกรณ์จะเรียกหลักฐานพิสูจน์ตวั ก็ได้ เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจสอบเป็นการถูกต้อง
แล้วจะจ่ายคืนเงินฝากและดอกเบี้ยผู้ฝากพึงได้รับนั้นให้
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ถ้าในการรับคืนเงินฝาก ผูม้ อี านาจถอนเงินมีความจาเป็นที่จะมอบให้ผู้ใดมารับเงินแทน ก็ต้อง
มอบอานาจเป็นหนังสือตามที่กาหนดไว้ในด้านหลังใบถอนเงินฝาก
โดยลงลายมือชื่อตามที่ได้ให้
ตัวอย่างไว้ และมอบให้ผู้รบั มอบอานาจนาสมุดคูบ่ ัญชีของผู้ฝากมาถอนเงิน ผู้รับมอบอานาจต้องมารับ
เงินที่สานักงานของสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องลงลายมือชื่อพร้อมทัง้ วันที่ ในใบถอนเงินฝากต่อ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ กับต้องแสดงหลักฐานพิสูจน์ตวั ต่อสหกรณ์ เมือ่ สหกรณ์ได้ตรวจสอบเป็นการ
ถูกต้องแล้วจะจ่ายคืนเงินฝากและดอกเบี้ยที่ผู้ฝากพึงได้รับนัน้ ให้
ข้อ 24. ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมุดคู่บัญชีเงินฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่บัญชีหาย
ผู้ฝากต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า สหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีเล่มใหม่ให้ โดยสหกรณ์จะ
คิดค่าธรรมเนียมการออกสมุดคู่ฝากใหม่ในกรณีดังต่อไปนี้
- สมุดคู่ฝากชารุด สูญหาย ผู้ฝากต้องยื่นหนังสือแจ้งการหายของเอกสารต่อสหกรณ์ เพื่อเป็นหลักฐาน
ในการขอออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ โดยผู้ฝากยินดีชาระค่าธรรมเนียมตามที่สหกรณ์เรียกเก็บ
ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ เป็นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
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