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ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวย
การรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2554
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ขอ 79(8) และขอ 107(2)
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 51 ครั้งที่ 13/2554 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 ไดกําหนด
ระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2554 โดยความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ ดังตอไปนี้

หมวด 1
ขอกําหนดทั่วไป
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการรับฝากเงิน
จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2554”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบเปนตนไป
ขอ 3. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด
“สมาคม” หมายความวา สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
“ผูฝาก” หมายความวา สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหผูฝากเงิน
ขอ 4. สหกรณจะรับฝากเงินจากสมาคมเฉพาะสมาคมที่มีสมาชิกไมนอยกวากึ่งหนึ่งเปนสมาชิก
ของสหกรณ
ขอ 5.สหกรณรับฝากเงินจากสมาคมได 2 ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย
(2) เงินฝากประจํา

หมวด 2
การเปดบัญชีและการฝากเงิน
ขอ 6. สมาคมที่ประสงคจะเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 5 ใหมาติดตอกับเจาหนาทีส่ หกรณ
ณ สํานักงานสหกรณดวยตนเอง และตองยื่นหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ โดยมี
รายการครบถวนตามที่ระบุไวในแบบหนังสือขอเปดบัญชีนั้น
(นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบใหใชระเบียบนี้ไดเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553)
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ขอ 7. พรอมกับหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก ผูฝากตองใหตัวอยางลายมือชื่อของตัวแทนซึ่ง
เปนผูมีอํานาจถอนเงิน ตลอดจนใหเงือ่ นไขเกี่ยวกับเงินฝากที่เปดบัญชีนั้นไวตอสหกรณ
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอยางลายมือชื่อที่ใหไว จะมีผลตอเมื่อผูฝากไดแจงเปน
หนังสือตอสหกรณ และสหกรณไดพิจารณาเห็นเปนการถูกตองและตอบรับแลว
ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากใหใชอักษรไทยและเขียนดวยหมึกทั้งตองเขียนดวย
ลายมือของผูนําฝาก สหกรณจะไมรับรูการใชตราประทับแทนลายมือชื่อ
ขอ 8. ผูฝากสามารถเปดบัญชีเงินฝากได ดังนี้
(1) เงินฝากออมทรัพย ผูฝากรายหนึ่งอาจเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยในสหกรณนี้ได
โดยจํานวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดตองไมนอยกวา 1,000 บาท และผูฝากจะสงเงินฝาก
เพิ่มขึ้นเมื่อใดโดยจํานวนเทาใดก็ได
(2) เงินฝากประจํา ตองมีจํานวนไมนอยกวา 1,000 บาท และระยะเวลาฝากตองไมนอยกวา
3 เดือน
ขอ 9. ในการเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 7 สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหผูฝากยึดถือไว
สมุดคูฝากนั้นผูฝากตองรักษาไวเพื่อใหสหกรณลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน
และเงินคงเหลือบรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย
การลงบันทึกรายการตาง ๆ ในสมุดคูฝากนั้น จะกระทําไดแตโดยทางฝายสหกรณ ซึ่ง
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจ ัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายคนหนึ่ง
คนใด เปนผูลงลายมือชื่อยอกํากับไวเปนสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคูฝากโดย ไมเปนไปตามที่
กลาวนี้ ยอมไมมีผลผูกพันสหกรณ อนึ่ง ถาผูฝากตรวจพบวารายการใดในสมุดคูฝากคลาดเคลื่อนตอง
แจงตอสหกรณเพื่อแกไขให จะแกไขโดยประการอื่นไมได
สมุดคูฝากเลมที่ใชเต็มแลวหรือชํารุดใชการไมได ใหนํามายื่นตอสหกรณเพื่อจะไดยกเลิก
สมุดคูฝากเลมนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากใหม ซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป สมุดคูฝาก
เลมที่ยกเลิกนั้นผูฝากจะรับไปก็ได
ผูฝากตองเก็บรักษาสมุดคูฝากขอตนไวในที่ปลอดภัย ถาสมุดคูฝากหาย ผูฝากตองแจง
เปนหนังสือตอสหกรณโดยมิชักชา สหกรณจะนํายอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากเลมใหมซึ่งออกใหผูฝาก
เลมที่หายใหยกเลิก
ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเลมใหมใหตอจากเลม
กอน ซึ่งลงรายการเต็มแลวก็ดี หรือชํารุดใชการไมไดก็ดี สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียมแตกรณีที่สมุด
คูฝากของผูฝากรายใดสูญหาย สหกรณจะออกสมุดคูฝากเลมใหมใหโดยคิดคาธรรมเนียม เลมละ 30 บาท

(นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบใหใชระเบียบนี้ไดเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553)
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ขอ 10.ในการสงเงินเขาบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ใหทําใบสงเงินตามแบบพิมพที่สหกรณกําหนด
ยื่นพรอมดวยสมุดคูฝากและจํานวนเงินฝากตอเจาหนาทีส่ หกรณ ณ สํานักงานสหกรณ ทั้งนี้ ผูฝากหรือ
ผูอื่นจะเปนผูสงเงินก็ได
เมื่อสหกรณไดลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที่ไดรับนั้นในสมุดคูฝากและตรวจสอบ
เปนการถูกตองแลว สหกรณจะคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก
ขอ 11.ถาสงเช็คเขาบัญชีเงินฝาก ตองขีดครอมเช็คกอน สหกรณสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะไมจาย เงิน
ถอนจากรายการเชนนั่น จนกวาจะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแลว

หมวด 3
การกําหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย
วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจายดอกเบี้ย
ขอ 12. สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามขอ 5 ในอัตราไมเกินรอยละ 7 ตอป โดยจะได
ประกาศใหทราบเปนคราวๆ ไป
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยใหคํานวณเปนรายวันตามยอดเงินคงเหลือและสหกรณจะนํา
ดอกเบี้ยทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหผูฝากรีบยื่นสมุด คูฝาก ณ
สํานักงานสหกรณ เพื่อสหกรณบันทึกรายการดอกเบี้ยให
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา สหกรณจะคํานวณและจายดอกเบี้ยใหเมื่อถึงกําหนดระยะเวลา
การฝาก สําหรับเงินฝากที่ถอนกอนกําหนดโดยไดรับอนุญาตจากสหกรณตามขอ 13สหกรณจะจาย
ดอกเบี้ยใหตามจํานวนเดือนเต็ม
กรณีถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไมถึง 3 เดือน สหกรณจะไมจายดอกเบี้ยให
ถาผูฝากไมถอนเงินฝากประจําเมื่อครบกําหนดพรอมดอกเบี้ย จนพนกําหนดไปอีกเจ็ดวัน
ก็เปนอันถือวาผูฝากตกลงฝากตนเงินฝากพรอมดอกเบี้ยตอไปอีกเทาระยะเวลาเดิม

หมวด 4
การถอนเงินฝากและการปดบัญชี
ขอ 13.การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากตองใชใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ
ในการถอนเงินฝาก ผูมีอํานาจถอนเงินตามที่ไดใหตัวอยางลายมือชื่อไวตอสหกรณควร
มารับเงินที่สํานักงานสหกรณดวยตนเอง และตองยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยาง
ไวนั้น พรอมกับสมุดคูฝากตอเจาหนาทีส่ หกรณ
(นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบใหใชระเบียบนี้ไดเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553)
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ถาผูมีอํานาจถอนเงินฝากจะมอบใหผูใดรับเงินแทนก็ตองทําใบถอนเงินฝากและตอง
มอบอํานาจใหรับเงินแทนเปนหนังสือตามแบบที่กําหนด ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ไดใหตัวอยางไว แลว
มอบใหผูรับมอบอํานาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น พรอมดวยสมุดคูฝากตอเจาหนาที่ ณ สํานักงานสหกรณ
ในการนี้สหกรณจะเรียกหลักฐานพิสูจนตัวผูรับมอบอํานาจก็ได
เมื่อสหกรณไดตรวจถูกตองแลวจะจายเงินถอนให และลงรายการเงินถอนพรอมทั้งเงิน
คงเหลือในสมุดคูฝาก แลวคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก
อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเขียนดวยหมึก ถามีการแกไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผูมีอํานาจ
ถอนเงินตองลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไวกํากับดวย
ขอ 14.การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยนั้น จะถอนเมื่อใด จํานวนเทาใดก็ได
สวนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจํานั้น ผูฝากยอมไมมีสิทธิถอนเงินกอนครบกําหนด
แตเมื่อผูฝากยื่นคําขอเปนหนังสือโดยชี้แจงความจําเปนสหกรณจะยอมใหถอนเงินฝากกอนครบกําหนด
ก็ได
ขอ 15.ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมด เพื่อปดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได ใหผูมีอํานาจ
ถอนเงินจดแจงไวทายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากดวยวา “เพื่อปดบัญชี”
ขอ 16.ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ เห็นวาผูฝากฝาผืนระเบียบนี้ หรือกอให
เกิดความยุงยากแกสหกรณ หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะปดบัญชีเงินฝากของผูฝากสหกรณจะไมรับ
เงินเขาบัญชีเงินฝากของผูฝากอีก และใหผูฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งนี้
สหกรณจะแจงเปนหนังสือไปยังผูฝาก
ขอ 17.การถอนเงินฝากเพื่อปดบัญชีตามขอ 15 สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหตามขอ 12 ถึงวัน
กอนวันถอนหนึ่งวัน เวนแตการปดบัญชีเงินฝากในกรณีผูฝากฝาฝนระเบียบตามขอ 16 สหกรณจะคํานวณ
ดอกเบี้ยใหถึงกอนวันที่แจงหนึ่งวัน และสหกรณจะไมใหดอกเบี้ยอีก ไมวาผูฝากจะถอนเงินเมื่อใด
เมื่อสหกรณไดจายเงินคืนผูฝากแลว จะยกเลิกสมุดคูฝากสําหรับบัญชีนั้น
ขอ 18.ในกรณีที่มีความจําเปน สหกรณสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับฝากเงินก็ได
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

(นายสวาง ชินพงษ)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด
(นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบใหใชระเบียบนี้ไดเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553)

