ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูภูเก็ต จำกัด
ว่ำด้ วยกำรรับฝำกเงินจำกสหกรณ์ อนื่
พ.ศ.2551
-------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด ข้อ 66(9) และ ข้อ 90(2)
คณะกรรมการดาเนิ นการ ในการประชุ ม ครั้งที่ 11/2551 วันที่ 20 เดื อนตุลาคม พ.ศ.2551 จึงได้
กาหนดระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น ไว้ดงั ต่อไปนี้

หมวด1
ข้ อกำหนดทัว่ ไป
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ ครู ภูเก็ต จำกัด ว่ ำด้ วยกำรรับฝำกเงินจำก
สหกรณ์อนื่ พ.ศ.2551”
ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วนั ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อ 3. ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด ว่าด้วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น
พ.ศ.2543 และระเบียบอื่นใดที่ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด
“ผูฝ้ าก” หมายถึง สหกรณ์ผฝู้ ากเงิน
ข้อ 5. สหกรณ์รับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น ได้ 3 ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย์
(2) เงินฝากประจา
(3) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

หมวด 2
กำรเปิ ดบัญชีและกำรฝำกเงิน
ข้อ 6. สหกรณ์ ที่ ป ระสงค์จ ะเปิ ดบัญ ชี เงิ น ฝาก ตามข้อ 5 ให้ ม าติ ด ต่ อ กับ เจ้า หน้ า ที่ ส หกรณ์
ณ ส านัก งานสหกรณ์ ด้วยตนเอง และต้องยื่นหนังสื อขอเปิ ดบัญชี เงิ นฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมี
รายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสื อขอเปิ ดบัญชีน้ นั
ข้อ 7. พร้อมกับหนังสื อขอเปิ ดบัญชี เงินฝาก ผูฝ้ ากต้องให้ตวั อย่างลายมือชื่ อของตัวแทนซึ่ งเป็ น
ผูม้ ีอานาจถอนเงิน ตลอดจนให้เงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากที่เปิ ดบัญชีน้ นั ไว้ต่อสหกรณ์ โดยแนบมติที่ประชุม
การเปลี่ ยนแปลงเกี่ ยวกับตัวอย่างลายมือชื่ อที่ ให้ไว้ จะมีผลต่อเมื่ อผูฝ้ ากได้แจ้งเป็ นหนังสื อต่อ
สหกรณ์ และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็ นการถูกต้องและตอบรับแล้ว
ลายมือชื่ อทุกกรณี เกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้อกั ษรไทยและเขียนด้วยหมึก ทั้งต้องเขียนด้วยลายมือของ
ผูน้ าฝาก สหกรณ์จะไม่รับรู ้การใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ
ข้อ 8. ผูฝ้ ากสามารถเปิ ดบัญชีเงินฝาก ได้ดงั นี้
(1) เงิ น ฝากออมทรั พ ย์ ผูฝ้ ากรายหนึ่ ง อาจเปิ ดบัญ ชี เงิ น ฝากออมทรั พ ย์ใ นสหกรณ์ น้ ี ได้ โดย
จานวนเงิ นฝากในบัญชี น้ นั ในเวลาหนึ่ งเวลาใดต้องไม่ น้อยกว่า 10,000.00 บาท และผูฝ้ ากจะส่ งเงิ นฝาก
เพิ่มขึ้นเมื่อใด โดยจานวนเท่าใดก็ได้
(2) เงินฝากประจารายหนึ่ ง ๆ ต้องมี จานวนไม่น้อยกว่า 50,000.00 บาท และระยะเวลาการฝาก
ต้องไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน
(3) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการอานวยการกาหนด
ข้อ 9. ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้อ 8 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้
สมุดคู่ฝากนั้น ผูฝ้ ากต้องรักษาไว้เพื่อสหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ยเงินถอนและเงิ น
คงเหลือบรรดาที่จะมีข้ ึนทุกราย
การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระทาได้แต่โดยทางฝ่ ายสหกรณ์ ซึ่ งประธาน
กรรมการหรื อรองประธานกรรมการ หรื อเหรัญญิก หรื อผูจ้ ดั การหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย คนหนึ่ งคนใด
เป็ นผูล้ งลายมือชื่ อย่อกากับไว้เป็ นสาคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็ นไปตามที่กล่าวนี้
ย่อมไม่ มี ผ ลผูก พันสหกรณ์ อนึ่ ง ถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุ ดคู่ ฝ ากคลาดเคลื่ อนต้องแจ้งต่ อ
สหกรณ์เพื่อแก้ไขให้ จะแก้ไขโดยการอื่นไม่ได้
สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เดิมเต็มแล้ว หรื อชารุ ดจนใช้การไม่ได้ ให้นามายื่นต่อสหกรณ์ เพื่อจะได้ยกเลิก
สมุดคู่ฝากเล่มนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึ่ งออกให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่ฝาก
เล่มที่ยกเลิกนั้นผูฝ้ ากจะรับไปก็ได้

ผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผูฝ้ ากต้องแจ้งเป็ นหนังสื อ
ต่อสหกรณ์ โดยมิชกั ช้าพร้อมแนบหลักฐานบันทึกประจาวันของเจ้าหน้าที่ตารวจ สหกรณ์ จะนายอดเงิน
คงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ ซึ่ งออกให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ต่อไป ส่ วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก
ในกรณี ที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผฝู ้ ากครั้งแรกก็ดี หรื อออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อนซึ่ ง
ลงรายการเต็มแล้วก็ดี หรื อชารุ ดใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณ์ จะไม่คิดค่าธรรมเนี ยม แต่กรณี ที่สมุดคู่ฝากของ
ผูฝ้ ากรายใดสู ญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 100.00 บาท
ข้อ 10. ในการส่ งเงิ น เข้าบัญ ชี เงิ น ฝากทุ ก ครั้ ง ให้ ผูฝ้ ากส่ งเงิ น เข้าบัญ ชี โดยใช้เช็ ค สั่ ง จ่ า ย
สหกรณ์ หรื อโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่สหกรณ์ใช้บริ การอยู่ สหกรณ์จะไม่รับฝากเป็ นเงินสด
ข้อ 11. ถ้าส่ งเช็คเข้าบัญชี เงินฝาก ต้องขีดคร่ อมเช็คก่อน สหกรณ์ สงวนไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่จ่ายเงิ น
ถอนจากรายการเช่นนั้น จนกว่าจะเรี ยกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว

หมวด 3
กำรกำหนดอัตรำดอกเบีย้ ระยะเวลำกำรคิดดอกเบีย้ วิธีกำรคิดดอกเบีย้ และกำรจ่ ำยดอกเบีย้
ข้อ 12. สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากแต่ละประเภทตามประกาศของสหกรณ์ หรื อตามที่ได้ตกลง
กับผูฝ้ าก แต่ไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้คานวณเป็ นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะนาดอกเบี้ย
ทบเป็ นต้นเงิ นเข้าบัญชี เงิ นฝากในวันสิ้ นปี ทางบัญชี ของสหกรณ์ ให้ผูฝ้ ากรี บยื่นสมุ ดคู่ฝาก ณ สานักงาน
สหกรณ์ เพื่อสหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบี้ยให้
ดอกเบี้ ยเงิ นฝากประจา สหกรณ์ จะคานวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึ งกาหนดระยะเวลาการฝาก
สาหรับเงินฝากที่ถอนก่อนกาหนดโดยได้รับอนุ ญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 13 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้ตาม
จานวนเดือนเต็ม
กรณี ถอนเงินฝากประจาไม่ครบกาหนด สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
ถ้าผูฝ้ ากไม่ถอนเงินฝากประจาเมื่อครบกาหนดพร้อมดอกเบี้ย จนพ้นกาหนดไปอีกเจ็ดวัน ก็เป็ นอัน
ถือว่าผูฝ้ ากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม

หมวด 4
กำรถอนเงินฝำกและกำรปิ ดบัญชี
ข้อ 13. การถอนเงินจากบัญชี เงินฝาก ให้ใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ พร้อมตราประทับ
สหกรณ์จะจ่ายเงินฝากโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผูฝ้ ากเท่านั้น
ผูฝ้ ากต้องแจ้งเลขที่บญั ชีธนาคารของผูฝ้ ากที่ประสงค์จะให้สหกรณ์โอนเงินเข้าในใบขอถอนเงิน
ทุกครั้ง

อนึ่ ง การเขียนใบถอนเงิ นฝากให้เขียนด้วยหมึกถ้ามีการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงใด ๆ ผูม้ ีอานาจถอน
เงินต้องลงลายมือชื่อตามที่ให้ตวั อย่างไว้กากับด้วย
ข้อ 14. การถอนเงินจากบัญชี เงินฝากออมทรัพย์น้ นั จะถอนเมื่อใด จานวนเท่าใดก็ได้ แต่ตอ้ งแจ้ง
ให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทาการ
ส่ วนการถอนเงินจากบัญชี เงินฝากประจานั้น ผูฝ้ ากย่อมไม่มีสิทธิ ถอนเงินก่อนครบกาหนดแต่เมื่อ
ผูฝ้ ากยืน่ คาขอเป็ นหนังสื อโดยชี้แจงความจาเป็ น สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบกาหนดก็ได้
การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สหกรณ์ ผฝู ้ ากจะถอนเงิ นฝากได้เดื อนละครั้ง และต้องแจ้งให้
สหกรณ์ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 10 วันทาการ
ข้อ 15. ผูฝ้ ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมด เพื่อปิ ดบัญชีเงินฝากของตนเมื่ อใดก็ได้ ให้ผมู้ ีอานาจ
ถอนเงินจดแจ้งไว้ทา้ ยรายการจานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพื่อปิ ดบัญชี”
ข้อ 16. ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการด าเนิ น การของสหกรณ์ เห็ น ว่า ผู ้ฝ ากฝ่ าฝื นระเบี ย บนี้ หรื อ
ก่อให้เกิ ดความยุ่งยากแก่ สหกรณ์ หรื อเห็ นว่าเหตุ อนั สมควรที่ จะปิ ดบัญชี เงิ นฝากของผูฝ้ าก สหกรณ์ จะ
ไม่รับเงินเข้าบัญชี เงิ นฝากของผูฝ้ ากอีก และให้ผฝู ้ ากถอนเงินคงเหลื อทั้งหมดเพื่อปิ ดบัญชี เงินฝากของตน
ทั้งนี้สหกรณ์จะแจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูฝ้ าก
ข้อ 17. การถอนเงินฝากเพื่อปิ ดบัญชี ตามข้อ 15 สหกรณ์ จะคานวณดอกเบี้ยให้ตามข้อ 12 ถึงวัน
ก่อนวันถอนหนึ่งวัน เว้นแต่การปิ ดบัญชีเงินฝากในกรณี ผฝู ้ ากฝ่ าฝื นระเบียบ ตามข้อ 16 สหกรณ์จะคานวณ
ดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันที่แจ้งหนึ่งวัน และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี้ยอีก ไม่วา่ ผูฝ้ ากจะถอนเงินเมื่อใด
เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผูฝ้ ากแล้ว จะยกเลิกสมุดคู่ฝากสาหรับบัญชีน้ นั
ข้อ 18. ในกรณี ที่มีความจาเป็ นสหกรณ์สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับฝากเงินก็ได้
กาหนดไว้ ณ วันที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2551
ประเสริ ฐ งานวงศ์พาณิ ชย์
(นายประเสริ ฐ งานวงศ์พาณิ ชย์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด

