ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด
วาดวยการรับเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจํา พ.ศ. 2540
…………………..
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณ ขอ 12,ขอ 63 (9) และขอ 84 (1) ที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 42 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2545 ไดมีมติแกไขระเบียบวาดวยการรับเงิน
ฝากออมทรัพยและเงินฝากประจํา ดังตอไปนี้
หมวด 1
ขอกําหนดทั่วไป
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด วาดวยการรับเงินฝาก
ออมทรัพยและเงินฝากประจํา พ.ศ. 2540”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2545 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกบรรดาประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ระเบียบอื่นใดที่มีอยูกอนวันใช
ระเบียบนี้ ซึ่งมีขอกําหนดขัดแยงกับระเบียบนี้ทั้งสิ้น
ขอ 4 สหกรณรับเงินฝากจากสมาชิกได 2 ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย
(2) เงินฝากประจํา
หมวด 2
การเปดบัญชีและการฝากเงิน
ขอ 5 ผูป ระสงคจะเปดบัญชีเงินฝาก ตามขอ 4 ใหมาติดตอกับเจาหนาที่สหกรณ ณ สํานัก งาน
สหกรณดวยตนเอง และตองยื่นหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ โดยมีรายการครบถวนตามที่
ระบุไวในแบบหนังสือขอเปดบัญชีนั้น
ขอ 6 พรอมกับ หนังสือขอเปดบัญ ชีเ งินฝาก ผูฝ ากตอ งใหตัวอยางลายมือชื่อของตนเองหรือของ
ตัวแทนซึ่งเปนผูมีอํานาจถอนเงิน ตลอดจนใหคําสั่งเกี่ยวกับเงินฝากที่เปดบัญชีนั้นไวตอ สหกรณ
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอยางลายมือชื่อที่ใหไว จะมีผลตอเมื่อผูฝากไดแจงเปนหนังสือตอสหกรณและ
สหกรณไดพิจารณาเห็นเปนการถูกตองและตอบรับแลว
ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากใหใชอักษรไทยและเขียนดวยหมึก ทั้งตองเขียนดวย ลายมือตนเอง
สหกรณจะไมรับรูการใชตราประทับแทนลายมือชื่อ
ขอ 7 ผูฝากคนหนึ่งสามารถเปดบัญชีเงินฝากไวดังนี้
(1) เงิ น ฝากออมทรั พ ย ผู ฝ ากรายหนึ่ ง อาจเป ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย ใ นสหกรณ นี้ ไ ด
โดยจํานวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดตองไมนอยกวาหนึ่งรอยบาท และผูฝากจะสงเงินฝากเพิ่มขึ้น
เมื่อใดโดยจํานวนเทาใดก็ได
(2) เงินฝากประจํารายหนึ่ง ๆ ตองมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งรอยบาท และระยะเวลาฝากตอง
ไมนอยกวาสามเดือน

ขอ 8 ในการเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 7 สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหผูฝากยึดถือไว
สมุดคูฝากนั้นผูฝากตองรักษาไว เพื่อใหสหกรณลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน
และเงินคงเหลือของตนบรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย
การลงบันทึกรายการตางๆ ในสมุดคูฝากนั้น จะกระทําไดแตโดยทางฝายสหกรณ ซึ่งประธานกรรมการ
หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายคนหนึ่งคนใดเปนผูลงลายมือชื่อ
ยอกํากับไวเปนสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคูฝากโดยไมเปนไปตามที่กลา วนี้ยอมไมมีผลผูกพันสหกรณ
อนึ่ง ถาผูฝากตรวจพบวารายการใดในสมุดคูฝากคลาดเคลื่อน ตองแจงตอสหกรณเพื่อแกไขใหม จะแกไขโดย
ประการอื่นไมได
สมุดคูฝากเลมที่ใชเต็มแลวหรือชํารุดจนใชการไมได ใหนํามายื่นตอสหกรณเพื่อจะไดยกเลิกสมุดคูฝากเลม
นั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝ ากใหม ซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป สวนสมุดคูฝากเลมที่ห ายให
ยกเลิก
ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากครั้งแรกก็ดีหรือออกเลมใหมใหตอจากเลมกอน ซึ่งลงรายการ
เต็มแลวก็ดีหรือชํารุดใชการไมไดก็ดี สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียมแตกรณีที่สมุดคูฝากของผูฝากคนใดสูญหาย
สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหมใหโดยคิดคาธรรมเนียมเลมละสิบบาท
ขอ 9 ในการสงเงินเขาบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ใหทําใบสงเงินตามแบบพิมพที่สหกรณกําหนด ยื่นพรอม
ดวยสมุดคูฝากและจํานวนเงินฝากตอเจาหนาที่สหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ ทั้งนี้ ผูฝากหรือผูอื่นจะเปนผูสง
เงินก็ได
เมื่อสหกรณไดลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที่ไดรับนั้นในสมุดคูฝาก และตรวจสอบเปนการถูกตอง
สหกรณจะคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก
ขอ 10 ถาสงเช็คเขาบัญชีเงินฝาก ตองขีดครอมเช็คกอน สหกรณสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะไมจายเงินถอน
จากราชการเชนนั้นจนกวาจะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแลว
หมวด 3
การกําหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย
วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจายดอกเบี้ย
ขอ 11 สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามขอ 4 ในอัตราไมเกินรอยละ 7 ตอป โดยจะได
ประกาศอัตราดอกเบี้ยแตละประเภทใหทราบเปนคราวๆ ไป
คณะกรรมการดําเนินการอาจเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามวรรคกอนไดตาม ความเหมาะสม
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย สหกรณจะจายดอกเบี้ยให 2 ครั้งตอป ในวันที่ 30 มิถุนายนและ
วันที่ 31 ธันวาคม
สําหรับปใดมีจํานวนต่ํากวายี่สิบหาสตางค สหกรณจะไมคิดดอกเบี้ยสําหรับปนั้นใหและใหผูฝากรีบยื่น
สมุดคูบัญชีเพื่อใหสหกรณลงรับดอกเบี้ยประจําปให
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา สหกรณจะคํานวณและจายดอกเบี้ยใหเมื่อถึงกําหนดระยะเวลาการฝากสําหรับ
เงินฝากที่ถอนกอนกําหนดโดยไดรับอนุญาตจากสหกรณ ตามขอ 13 สหกรณจะจายดอกเบี้ยใหตามจํานวนเต็ม
เดือน
กรณีถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไมถึง 3 เดือน สหกรณจะไมจายดอกเบี้ยให
ดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะจายใหเ มื่อถึงกําหนดระยะเวลาฝากหรือตามงวดที่ไดตกลงกันในเวลาฝาก
อนึ่ง ถายังไมถอนเงินจนพนกําหนดไปอีกเจ็ดวันแลว ก็ถือวาผูฝากตกลงฝากเงินตนนั้นตอไปอีกเทาระยะเวลาเดิม
(นับแตวันตอจากวันสุดทายแหงระยะเวลาเดิม) ทั้งนี้สหกรณจะมีหนังสือยืนยันไปยังผูฝากดวย สวนดอกเบี้ยนั้น
สหกรณจะไดจายแกผูฝากตามที่กลาวไวในวรรคกอนใหเสร็จไป

หมวด 4
การถอนเงินและการปดบัญชี
ขอ 12 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ตองใชใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ
ในการถอนเงินฝาก ผูมีอํานาจถอนเงินตามที่ไดใหตัวอยางลายมือชื่อไวตอสหกรณ ควรมารับ
เงินที่สํานักงานสหกรณดวยตนเอง และตองยื่นใบถอนเงินโดยลงลายมือชื่อตามที่ไดใหตัวอยางไวนั้น พรอมกับ
สมุดคูฝากตอเจาหนาที่สหกรณ
ถาผูมีอํานาจถอนเงินฝากจะมอบใหผูใดถอนเงินแทน ก็ตองทําใบถอนเงินฝากและตองมอบ
อํานาจใหรับเงินแทนเปนหนังสือไวในใบถอนเงินฝากนั้นดวย ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ไดใหตัวอยางไวแลว
มอบใหผูรับมอบยื่นใบถอนเงินฝากนั้น พรอมดวยสมุดคูฝากตอเจาหนาที่ของสหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ ใน
การนี้สหกรณจะเรียกหลักฐานพิสูจนตัวผูรับมอบอํานาจก็ได
เมื่ อสหกรณไ ดต รวจถูก ต องแล ว จะจา ยเงิ นถอนให และลงรายการเงิน ถอนพร อ มทั้ ง เงิ น
คงเหลือในสมุดคูฝาก แลวคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก
ขอ 13 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากนั้น จะถอนเมื่อใด จํานวนเทาใดก็ได
สวนการถอนเงินจากบัญ ชีเ งินฝากประจํานั้น ผูฝ ากยอมไมมีสิทธิถอนเงินกอนครบกําหนด
แตเมื่อผูฝากยื่นคําขอเปนหนังสือโดยชี้แจงความจําเปน สหกรณจะยอมใหถอนเงินฝากกอนครบกําหนดก็ได
ขอ 14 ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได ใหผูมีอํานาจถอน
เงินจดแจงไวทายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากดวยวา “เพื่อปดบัญชี”
ขอ 15 ในกรณีที่ผูฝากตาย สหกรณจะจายคืนเงินคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากใหแกผูรับประโยชนที่
ไดตั้งไวหรือถามิไดตั้งไวก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปน
ทายาทผูมิสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น
ขอ 16 ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเห็นวาผูฝากฝาฝนระเบียบนี้ หรือกอใหเกิด
ความยุงยากแกสหกรณ หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะปดบัญชีเงินฝากของผูฝาก สหกรณจะไมรับเงินเขาบัญชี
เงินฝากของผูฝากอีกและใหผูฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งนี้ สหกรณจะแจง
เปนหนังสือไปยังผูฝาก
การถอนเงินฝากเพื่อปดบัญชีตามขอ 14 และขอ 15 สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหตามขอ 11 ถึงสิ้น
เดือนที่แลว เวนแตการปดบัญชีเงินฝากในกรณีผูฝากฝาฝนระเบียบตามขอ 16 สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหถึง
สิ้นเดือนกอนถึงวันที่แจง และสหกรณจะไมใหดอกเบี้ยอีกไมวา ผูฝากจะถอนเงินเมื่อใด
เมื่อสหกรณไดจายเงินคืนผูฝากแลว จะยกเลิกสมุดคูฝากสําหรับบัญชีนั้น
ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2545
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