ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ภูเก็ต จำกัด
ว่ ำด้ วยกำรรับเงินฝำก
พ.ศ.2543
----------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต ข้อ 3(3) ข้อ 13 ข้อ 66
(2) ข้อ 66 (9) และข้อ 90 (2) คณะกรรมการดาเนิ นการ ในการประชุ ม ครั้งที่ 7/2543 เมื่อวันที่ 7
เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2543 จึงได้กาหนดระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝาก ไว้ดงั ต่อไปนี้

หมวดที่ 1
ข้ อกำหนดทัว่ ไป
ข้อ 1. ระเบี ยบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ ครู ภูเก็ต จำกัด ว่ ำด้ วยกำรรั บเงิน
ฝำก พ.ศ. 2543”
ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 21 เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2543
ข้อ 3. ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด ว่าด้วยเงินฝากประจาและเงิน
ฝากออมทรัพย์ พ.ศ. 2536 และบรรดาระเบี ยบอื่นใดในส่ วนที่ กาหนดไว้แล้ว ซึ่ งขัดหรื อแย้งกับ
ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกหรื อสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึ ง ประธานกรรมการสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ค รู ภูเก็ ต
จากัด
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู ภูเก็ต จากัด
“เจ้า หน้ า ที่ ” หมายถึ ง บุ ค คลซึ่ งสหกรณ์ จ้า งให้ ท างานประจ าของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด

ข้อ 5. สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิกได้ 2 ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย์
(2) เงินฝากประจา
หมวด 2
กำรเปิ ดบัญชีและกำรฝำกเงิน
ข้อ 6. ผูป้ ระสงค์จะเปิ ดบัญ ชี เงิ น ฝาก ตามข้อ 5 ให้ ม าติ ดต่ อ กับ เจ้า หน้ าที่ ข องสหกรณ์
ณ สานักงาน สหกรณ์ดว้ ยตนเอง และต้องยื่นหนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดย
มีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสื อขอเปิ ดบัญชีน้ นั
ข้อ 7. พร้ อมกับหนังสื อขอเปิ ดบัญชี เงินฝาก ผูฝ้ ากต้องให้ตวั อย่างลายมื อชื่ อของตนหรื อ
ของตัวแทน ซึ่ ง เป็ นผูม้ ี อานาจถอนเงิ น ตลอดจนให้ ค าสั่ งเกี่ ยวกับ เงิ น ฝากที่ เปิ ดบัญ ชี น้ ัน ไว้ต่ อ
สหกรณ์
การเปลี่ ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่ อที่ให้ไว้ จะมีผลต่อเมื่อผูฝ้ ากได้แจ้งเป็ นหนังสื อ
ต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็ นการถูกต้องและตอบรับแล้ว
ลายมื อชื่ อทุ ก กรณี เกี่ ยวกับ เงิ นฝากให้ใช้อกั ษรไทยและเขี ยนด้วยหมึ ก ทั้งต้องเขี ยนด้วย
ลายมือตนเอง สหกรณ์จะไม่รับรู ้การใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ
ข้อ 8. ผูฝ้ ากคนหนึ่งสามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากได้ดงั นี้
(1) เงินฝากออมทรัพย์ ผูฝ้ ากรายหนึ่งอาจเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์
นี้ ได้ โดยจานวนเงินฝากในบัญชี น้ นั ในเวลาหนึ่ งเวลาใดต้องไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งร้อยบาท และผูฝ้ ากจะ
ส่ งเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใดโดยจานวนเท่าใดก็ได้ ภายในเวลาทางานการเงิน
(2) เงินฝากประจารายหนึ่ง ๆ ต้องมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าห้าร้อยบาท ในระยะเวลา
ฝาก 3 เดือน 6 เดือน หรื อ 12 เดือน
ข้อ 9. ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้อ 8 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้
สมุ ดคู่ฝากนั้นผูฝ้ ากต้องเก็บ รั กษาไว้ เพื่ อให้ส หกรณ์ ลงบันทึ กรายการเงิ นฝาก ดอกเบี้ ย
เงินถอน และเงินคงเหลือของตนบรรดาที่จะมีข้ ึนทุกรายการ
การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระทาได้โดยทางฝ่ ายสหกรณ์ ซึ่ งประธาน
กรรมการหรื อ รองประธานกรรมการหรื อ ผูจ้ ัด การ หรื อ ผูไ้ ด้รับ มอบหมายคนหนึ่ งคนใดเป็ น
ผูล้ งลายมือชื่ อย่อกากับไว้เป็ นสาคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็ นไปตามที่กล่าวนี้
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ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ อนึ่ งถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อนต้องแจ้งต่อ
สหกรณ์เพื่อแก้ไขให้ จะแก้ไขโดยประการอื่นใดไม่ได้
สมุ ด คู่ ฝ ากเล่ ม ที่ ใ ช้เต็ม แล้วหรื อช ารุ ดจนใช้ก ารไม่ ได้ ให้ น ามายื่นต่ อสหกรณ์ เพื่ อจะได้
ยกเลิ กสมุดคู่ฝากเล่มนั้นและโอนยอดเงิ นคงเหลื อเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ ซึ่ งออกให้ผฝู้ ากยึดถือไว้
ต่อไป สมุดคู่ฝากเล่มที่ยกเลิกนั้น ผูฝ้ ากจะรับไปก็ได้
ผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผูฝ้ ากต้องแจ้งเป็ น
หนังสื อต่อสหกรณ์ โดยมิชกั ช้า สหกรณ์ จะนายอดเงินคงเหลื อเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ ซึ่ งออกให้
ผูฝ้ ากยึดถือไว้ต่อไปส่ วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก
ในกรณี ที่ ส หกรณ์ อ อกสมุ ด คู่ ฝ ากให้ แ ก่ ผูฝ้ ากครั้ งแรกก็ ดี หรื อ ออกเล่ ม ใหม่ ให้ ต่ อ จาก
เล่มก่อน ซึ่ งลงรายการเต็มแล้วก็ดี หรื อชารุ ดใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณ์ จะไม่คิดค่าธรรมเนี ยม แต่
กรณี ที่สมุ ดคู่ฝากของผูฝ้ ากคนใดสู ญหาย สหกรณ์ จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนี ยม
เล่มละยีส่ ิ บบาท1
ข้อ 10. ในการส่ ง เงิ น เข้า บัญ ชี เงิ น ฝากทุ ก ครั้ ง ให้ ท าใบส่ ง เงิ น ตามแบบพิ ม พ์ที่ ส หกรณ์
กาหนดยื่นพร้ อมด้วยสมุ ดคู่ฝากและจานวนเงิ นฝากต่ อเจ้าหน้าที่ ส หกรณ์ ณ ส านักงานสหกรณ์
ทั้งนี้ ผูฝ้ ากหรื อผูอ้ ื่นจะเป็ น ผูส้ ่ งเงินก็ได้
เมื่อสหกรณ์ ได้ลงบันทึกรายการจานวนเงินฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคู่ฝากและตรวจสอบเป็ น
การถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก
ข้อ 11. ถ้าส่ งเช็ คเข้าบัญชี เงินฝาก ต้องขีดคร่ อมเช็ คก่อน สหกรณ์ สงวนไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ์ ที่จะไม่
จ่ายเงินถอนจากรายการเช่นนั้นจนกว่าจะเรี ยกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว
หมวด 3
กำรกำหนดอัตรำดอกเบีย้ ระยะเวลำกำรคิดดอกเบีย้ วิธีกำรคิดดอกเบีย้ และกำรจ่ ำยดอกเบีย้
ข้อ 12. คณะกรรมการดาเนิ นการอาจเปลี่ ยนแปลงอัตราดอกเบี้ ยเงิ นรับ ฝากได้ ตามความ
เหมาะสมโดยจะประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากแต่ละประเภทให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป

1
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ดอกเบี้ ยเงิ นฝากออมทรัพย์ให้คานวณเป็ นรายวันตามยอดเงิ นคงเหลื อ และสหกรณ์ จะนา
ดอกเบี้ยทบเป็ นต้นเงินเข้าบัญชี เงินฝากในวันสิ้ นปี ทางบัญชี ของสหกรณ์ ให้ผฝู ้ ากรี บยื่นสมุดคู่ฝาก
ณ สานักงานสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบี้ยให้
ดอกเบี้ยเงินฝากประจา สหกรณ์จะคานวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงกาหนดระยะเวลาการ
ฝาก
กรณี ถอนเงินฝากประจาก่อนครบกาหนด สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
ถ้าผูฝ้ ากไม่ถอนเงินฝากประจาเมื่อครบกาหนดพร้อมดอกเบี้ย จนพ้นกาหนดไปอีกเจ็ดวัน
ก็เป็ นอันถือว่าผูฝ้ ากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเดิม
หมวด 4
กำรถอนเงินฝำกและกำรปิ ดบัญชี
ข้อ 13. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์
ในการถอนเงินฝาก ผูม้ ีอานาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตวั อย่างลายมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์ ต้องมา
รับ เงิ น ที่ ส านัก งานสหกรณ์ ด้วยตนเอง และต้องยื่น ใบถอนเงิ น ฝาก โดยลงลายมื อ ชื่ อตามที่ ใ ห้
ตัวอย่างไว้น้ นั พร้อมกับสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ถ้าผูม้ ีอานาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผใู้ ดถอนเงินฝากแทน ก็ตอ้ งทาใบถอนเงินฝากและต้อง
มอบอานาจให้รับ เงิ น ฝากแทนเป็ นหนังสื อไว้ในใบถอนเงิ นฝากนั้นด้วย ทั้งนี้ โดยลงลายมื อชื่ อ
ตามที่ได้ให้ตวั อย่างไว้แล้วมอบให้ผรู ้ ับมอบอานาจยืน่ ใบถอนเงินฝากนั้น พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อ
พนักงานของสหกรณ์ ณ สานักงานสหกรณ์ ในการนี้ สหกรณ์ตอ้ งเรี ยกหลักฐานพิสูจน์ตวั ผูร้ ับมอบ
อานาจด้วย
เมื่ อสหกรณ์ ได้ตรวจความถู กต้องแล้วจะจ่ายเงิ นถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้ง
เงินคงเหลือในสมุดคู่ฝาก แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก
อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผูม้ ีอานาจ
ถอนเงินต้องลงลายมือชื่อตามตัวอย่างลายมือชื่อกากับไว้ดว้ ย2
ข้อ 14. การถอนเงิ นจากบัญชี เงินฝากนั้น จะถอนเมื่อใด จานวนเท่าไรก็ได้ในเวลาทางาน
การเงิน3
2

แก้ ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 20 มิถนุ ายน 2559

3

แก้ ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 20 มิถนุ ายน 2559

55

ข้อ 15. ผูฝ้ ากจะถอนเงิ นคงเหลื อทั้งหมด เพื่ อปิ ดบัญชี เงิ นฝากของตนเมื่ อใดก็ได้ ให้ผูม้ ี
อานาจถอนเงินจดแจ้งไว้ทา้ ยรายการจานวนเงินในใบถอนเงินด้วยว่า “เพื่อปิ ดบัญชี”
ข้อ 16. ในกรณี ที่ผูฝ้ ากตาย สหกรณ์ จะจ่ายคื นเงิ นคงเหลื อทั้งหมดในบัญชี เงิ นฝากให้แก่
ผูร้ ับโอนประโยชน์ที่ได้ต้ งั ไว้ หรื อถ้ามิได้ต้ งั ไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นาหลักฐานมาแสดงให้เป็ น
ที่พอใจแก่คณะกรรมการดาเนินการ ว่าเป็ นทายาทผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินจานวนดังกล่าวนั้น
ข้อ 17. ในกรณี ที่คณะกรรมการดาเนิ นการของสหกรณ์ เห็ นว่าผูฝ้ ากฝ่ าฝื นระเบี ยบนี้ หรื อ
ก่ อให้ เกิ ด ความยุ่งยากแก่ ส หกรณ์ หรื อเห็ น ว่ามี เหตุ อนั สมควรที่ จะปิ ดบัญ ชี เงิ น ฝากของผูฝ้ าก
สหกรณ์จะไม่รับเงินเข้าบัญชี เงินฝากของผูฝ้ ากอีก และให้ผฝู ้ ากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิ ดบัญชี
เงินฝากของตน ทั้งนี้สหกรณ์จะแจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูฝ้ าก
ข้อ 18. การถอนเงินฝากเพื่อปิ ดบัญชีตาม ข้อ 15 และข้อ 16 สหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ยให้
ตามข้อ 12 ถึงวันก่อนวันถอนหนึ่งวัน เว้นแต่การปิ ดบัญชีเงินฝากในกรณี ผฝู ้ ากฝ่ าฝื นระเบียบตาม
ข้อ 17 สหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันที่แจ้งหนึ่ งวัน และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี้ยอีกไม่วา่
ผูฝ้ ากจะถอนเงินเมื่อใด
เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผูฝ้ ากแล้ว จะยกเลิกสมุดคู่ฝากสาหรับบัญชีน้ นั
กาหนดไว้ ณ วันที่ 7 เดือนสิ งหาคม 2543
ธงชัย ณ ถลาง
(นายธงชัย ณ ถลาง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด

