ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด
วาดวยการรับเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจําของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2550
…………………..
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับ ของสหกรณ ขอ 78 (2) (9), 106 (1)
ที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 47 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 ไดกําหนดระเบียบวาดวย
การรับ เงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจําของสมาชิก สมทบโดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
ดังตอไปนี้
หมวด 1
ขอกําหนดทั่วไป
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด วาดวยการรับเงินฝาก
ออมทรัพยและเงินฝากประจําของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2550”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2550 เปนตนไป
ขอ 3 สหกรณรับเงินฝากจากสมาชิกสมทบได 2 ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย
(2) เงินฝากประจํา
หมวด 2
การเปดบัญชีและการฝากเงิน
ขอ 4 ผูประสงคจะเปดบัญชีเงินฝาก ตามขอ 3 ใหม าติดตอกับเจาหนาที่สหกรณ ณ สํานักงาน
สหกรณดวยตนเอง และตองยื่นหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ โดยมีรายการครบถวนตามที่
ระบุไวในแบบหนังสือขอเปดบัญชีนั้น
ขอ 5 พรอมกับหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก ผูฝากตองใหตัวอยางลายมือชื่อของตนเองหรือของตัวแทน
ซึ่งเปนผูมีอํานาจถอนเงิน ตลอดจนใหคําสั่งเกี่ยวกับเงินฝากที่เปดบัญชีนั้นไวตอสหกรณ
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอยางลายมือชื่อที่ใหไว จะมีผลตอเมื่อผูฝากไดแจงเปนหนังสือตอสหกรณและ
สหกรณไดพิจารณาเห็นเปนการถูกตองและตอบรับแลว
ลายมือชื่อทุก กรณีเ กี่ยวกับเงินฝากใหใชอักษรไทยและเขียนดวยหมึก ทั้งตองเขียนดวยลายมือตนเอง
สหกรณจะไมรับรูการใชตราประทับแทนลายมือชื่อ
ขอ 6 ผูฝากคนหนึ่งสามารถเปดบัญชีเงินฝากไวดังนี้
(1) เงินฝากออมทรัพย ผูฝ ากรายหนึ่งอาจเปดบัญชีเ งินฝากออมทรัพยในสหกรณนี้ได โดย
จํานวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดตองไมนอยกวาหนึ่งรอยบาท และผูฝากจะสงเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใด
โดยจํานวนเทาใดก็ได
(2) เงินฝากประจํารายหนึ่งๆ ตองมีจํานวนไมนอยกวาหารอยบาท และระยะเวลาฝากตองไม
นอยกวาสามเดือน

ขอ 7 ในการเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 6 สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหผูฝากยึดถือไว
สมุดคูฝากนั้นผูฝากตองรักษาไว เพื่อใหสหกรณลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงิน
คงเหลือของตนบรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย
การลงบันทึกรายการตางๆ ในสมุดคูฝากนั้น จะกระทําไดแตโดยทางฝายสหกรณ ซึ่งประธานกรรมการ
หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายคนหนึ่งคนใดเปนผูลงลายมือชื่อ
ยอกํากับไวเปนสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคูฝากโดยไมเปนไปตามที่กลาวนี้ยอมไมมีผลผูกพันสหกรณ
อนึ่ง ถาผูฝากตรวจพบวารายการใดในสมุด คูฝากคลาดเคลื่อน ตองแจงตอสหกรณเพื่อแกไขใหม จะแกไขโดย
ประการอื่นไมได
สมุดคูฝากเลมที่ใชเต็มแลวหรือชํารุดจนใชการไมได ใหนํามายื่นตอสหกรณเพื่อจะได ยกเลิกสมุดคูฝาก
เลมนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากใหม ซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไว ตอไปสวนสมุดคูฝากเลมที่หายให
ยกเลิก
ในกรณีที่ส หกรณออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเลม ใหมใหตอจากเลม กอน ซึ่งลง
รายการเต็มแลวก็ดี หรือชํารุดใชการไมไดก็ดี สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม แตกรณีที่สมุดคูฝากของผูฝากคนใด
สูญหาย สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหมใหโดยคิดคาธรรมเนียมเลมละสิบบาท
ขอ 8 ในการสงเงินเขาบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ใหทําใบสงเงินตามแบบพิมพที่สหกรณกําหนด ยื่นพรอม
ดวยสมุดคูฝากและจํานวนเงินฝากตอเจาหนาที่สหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ ทั้งนี้ ผูฝากหรือผูอื่นจะเปนผูสง
เงินก็ได
เมื่อสหกรณไดลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที่ไดรับนั้นในสมุดคูฝาก และตรวจสอบเปนการถูกตอง
สหกรณจะคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก
ขอ 9 ถาสงเช็คเขาบัญชีเงินฝาก ตองขีดครอมเช็คกอน สหกรณสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะไมจายเงินถอนจาก
ราชการเชนนั้นจนกวาจะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแลว
หมวด 3
การกําหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย
วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจายดอกเบี้ย
ขอ 10 สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามขอ 3 ในอัตราไมเกินรอยละ 7 ตอป โดยจะ
ไดประกาศอัตราดอกเบี้ยแตละประเภทใหทราบเปนคราวๆ ไป
คณะกรรมการดําเนินการอาจเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามวรรคกอนไดตามความเหมาะสม
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย สหกรณจะจายดอกเบี้ยให 2 ครั้งตอป ในวันที่ 30 มิถุนายนและวันที่
31 ธันวาคม
สําหรับปใดมีจํานวนต่ํากวายี่สิบหาสตางค สหกรณจะไมคิดดอกเบี้ยสําหรับปนั้นใหและให ผูฝากรีบยื่น
สมุดคูบัญชีเพื่อใหสหกรณลงรับดอกเบี้ยประจําปให
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา สหกรณจะคํานวณและจายดอกเบี้ยใหเมื่อถึงกําหนดระยะเวลาการฝากสําหรับ
เงินฝากที่ถอนกอนกําหนดระยะเวลาไมถึง 3 เดือน สหกรณจะไมจายดอกเบี้ยให
กรณีถอนเงินฝากประจําเกิน 3 เดือนตามขอ 12 สหกรณจะจายดอกเบี้ยใหตามจํานวนเดือนที่ฝากเต็มเดือน
ดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะจายใหเ มื่อถึงกําหนดระยะเวลาฝากหรือตามงวดที่ไดตกลงกันในเวลาฝาก
อนึ่งถายังไมถอนเงินจนพนกําหนดไปอีกเจ็ดวันแลว ก็ถือวาผูฝากตกลงฝากเงินตนนั้นตอไปอีกเทาระยะเวลาเดิม
(นับแตวันตอจากวันสุดทายแหงระยะเวลาเดิม) ทั้งนี้สหกรณจะมีหนังสือยืนยัน ไปยังผูฝากดวยสวนดอกเบี้ยนั้น
สหกรณจะไดจายแกผูฝากตามที่กลาวไวในวรรคกอนใหเสร็จไป

หมวด 4
การถอนเงินและการปดบัญชี
ขอ 11 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ตองใชใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ
ในการถอนเงินฝาก ผูมีอํานาจถอนเงินตามที่ไดใหตัวอยางลายมือชื่อไวตอสหกรณ ควรมารับเงิน
ที่สํานักงานสหกรณดวยตนเอง และตองยื่นใบถอนเงินโดยลงลายมือชื่อตามที่ไดใหตัวอยางไวนั้น พรอมกับสมุดคู
ฝากตอเจาหนาที่สหกรณ
ถาผูมีอํานาจถอนเงินฝากจะมอบใหผูใดถอนเงินแทน ก็ตองทําใบถอนเงินฝาก
และตองมอบอํานาจใหรับเงินแทนเปนหนังสือไวในใบถอนเงินฝากนั้นดวย ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ไดให
ตั ว อย า งไว แ ล ว มอบให ผู รั บ มอบยื่ น ใบถอนเงิ น ฝากนั้ น พร อ มด ว ยสมุ ด คู ฝ ากต อ เจ า หน า ที่ ข องสหกรณ
ณ สํานักงานสหกรณ ในการนี้สหกรณจะเรียกหลักฐานพิสูจนตัวผูรับมอบอํานาจ ก็ได
เมื่อสหกรณไดตรวจถูกตองแลวจะจายเงินถอนให และลงรายการเงินถอนพรอมทั้งเงินคงเหลือ
ในสมุดคูฝาก แลวคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก
ขอ 12 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากนั้น จะถอนเมื่อใด จํานวนเทาใดก็ได
สวนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจํานั้น ผูฝากยอมไมมีสิทธิถอนเงินกอนครบกําหนด แต
เมื่อผูฝากยื่นคําขอเปนหนังสือโดยชี้แจงความจําเปน สหกรณจะยอมใหถอนเงินฝากกอนครบกําหนดก็ได
ขอ 13 ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได ใหผูมีอํานาจถอน
เงินจดแจงไวทายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากดวยวา “เพื่อปดบัญชี”
ขอ 14 ในกรณีที่ผูฝากตาย สหกรณจะจายคืนเงินคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากใหแกผูรับประโยชนที่
ไดตั้งไวหรือถามิไดตั้งไวก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปน
ทายาทผูมิสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น
ขอ 15 ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเห็นวาผูฝากฝาฝนระเบียบนี้ หรือกอใหเกิดความ
ยุงยากแกสหกรณ หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะปดบัญชีเงินฝากของผูฝาก สหกรณจะไมรับเงินเขาบัญชีเงิน
ฝากของผูฝากอีกและใหผูฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งนี้ สหกรณจะแจงเปน
หนังสือไปยังผูฝาก
การถอนเงินฝากเพื่อปดบัญชีตามขอ 12 และขอ 13 สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหตาม ขอ 10
ถึงสิ้นเดือนที่แลว เวนแตก ารปดบัญชีเงินฝากในกรณีผูฝากฝาฝนระเบียบตามข อ 15 สหกรณ จะคํานวณ
ดอกเบี้ยใหถึงสิ้นเดือนกอนถึงวันที่แจง และสหกรณจะไมใหดอกเบี้ยอีกไมวาผูฝากจะ ถอนเงินเมื่อใด
เมื่อสหกรณไดจายเงินคืนผูฝากแลว จะยกเลิกสมุดคูฝากสําหรับบัญชีนั้น
ประกาศ

ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2550
นพรัตน ทองแสง
(นายนพรัตน ทองแสง)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด

