(ร่ าง)

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จํากัด
ว่าด้ วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2555

อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม) เติม
(ฉบับที) 4) พ.ศ. 2549 ข้อ 65 (9) และข้อ 89 ที)ประชุมคณะกรรมการการดําเนินการ ชุดที) 52 ในการประชุม
ครั3งที) 6/2555 เมื)อวันที) 12 เมษายน 2555 ได้มีมติกาํ หนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด ว่าด้วย
การรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2555 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ดังต่อไปนี3
หมวด 1
ข้ อกําหนดทัว( ไป
ข้อ 1 ระเบียบที)เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด ว่าด้วยการรับฝากเงิน
จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ระเบียบนี3ให้ใช้บงั คับตั3งแต่วนั ถัดจากวันที)นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี3
“สหกรณ์”
หมายถึง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
“สมาคม”
หมายถึง
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
“ผูฝ้ าก”
หมายถึง
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผฝู ้ ากเงิน
ข้อ 4 สหกรณ์จะรับฝากเงินจากสมาคมเฉพาะสมาคมที)มีสมาชิกไม่นอ้ ยกว่ากึ)งหนึ)งซึ)งเป็ นสมาชิก
ของสหกรณ์
ข้อ 5 สหกรณ์จะรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์จากสมาคมตามที)สหกรณ์เห็นสมควร
หมวด 2
การเปิ ดบัญชี และการฝากเงิน
ข้อ 6 สมาคมที)ประสงค์จะเปิ ดบัญชีเงินฝากตาม ข้อ 5 ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที)สหกรณ์ ณ สํานักงาน
สหกรณ์ดว้ ยตนเอง และต้องยืน) หนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วน
ตามที)ระบุไว้ในแบบหนังสื อขอเปิ ดบัญชีน3 นั
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ข้อ 7 พร้อมกับหนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก ผูฝ้ ากต้องใช้ตวั อย่างลายมือชื)อของตัวแทน ซึ)งเป็ น
ผูม้ ีอาํ นาจถอนเงิน ตลอดจนให้เงื)อนไขเกี)ยวกับเงินฝากที)เปิ ดบัญชีน3 นั ไว้ต่อสหกรณ์
การเปลี)ยนแปลงเกี)ยวกับตัวอย่างลายมือชื)อที)ให้ไว้ จะมีผลต่อเมื)อผูฝ้ ากได้แจ้งเป็ นหนังสื อ
ต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็ นการถูกต้องและตอบรับแล้ว
ลายมือชื)อทุกกรณี เกี)ยวกับเงินฝากให้ใช้อกั ษรไทยและเขียนด้วยหมึก ทั3งต้องเขียนด้วยลายมือ
ของผูน้ าํ ฝาก สหกรณ์จะไม่รับรู ้การใช้ตราประทับแทนลายมือชื)อ
ข้อ 8 ผูฝ้ ากสามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ผูฝ้ ากรายหนึ)งอาจเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ในสหกรณ์น3 ีโดยจํานวนเงินฝากในบัญชีน3 นั ในเวลาหนึ)งเวลาใดต้องไม่นอ้ ยกว่าหนึ)งร้อยบาท และผูฝ้ าก
จะส่ งเงินฝากเพิม) ขึ3นเมื)อใดจํานวนเท่าใดก็ได้
ข้อ 9 ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้อ 7 สหกรณ์จะออกสมุดคูฝ่ ากให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้
สมุดคูฝ่ ากนั3นผูฝ้ ากต้องรักษาไว้ เพื)อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการฝากเงิน ดอกเบี3ยเงินถอน
และเงินคงเหลือบรรดาที)จะมีข3 ึนทุกราย
การลงบันทึกรายการต่างๆ ในสมุดคูฝ่ ากนั3น จะกระทําได้แต่โดยทางฝ่ ายสหกรณ์ ซึ)ง
ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเหรัญญิก หรื อผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ี)ได้รับมอบหมายคนหนึ)ง
คนใด เป็ นผูล้ งลายมือชื)อย่อกํากับไว้สาํ คัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคูฝ่ ากโดยไม่เป็ นไปตามที)กล่าวนี3
ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ อนึ)ง ถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคูฝ่ ากคลาดเคลื)อนต้องแจ้งต่อสหกรณ์
เพื)อแก้ไขให้ จะแก้ไขโดยประการอื)นไม่ได้
สมุดคูฝ่ ากเล่มที)ใช้เต็มแล้ว หรื อชํารุ ดจนใช้การไม่ได้ ให้นาํ มายืน) ต่อสหกรณ์ เพื)อจะได้ยกเลิก
สมุดคูฝ่ ากเล่มนั3น และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคูฝ่ ากเล่มใหม่ ซึ)งออกให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคูฝ่ าก
เล่มที)ยกเลิกนั3นผูฝ้ ากจะรับไปก็ได้
ผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาสมุดคูฝ่ ากของตนไว้ในที)ปลอดภัย ถ้าสมุดคูฝ่ ากหายผูฝ้ ากต้องแจ้งเป็ น
หนังสื อต่อสหกรณ์โดยมิชกั ช้า สหกรณ์จะต้องนํายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดเล่มใหม่ ซึ) งออกให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้
ต่อไป ส่ วนสมุดคูฝ่ ากเล่มที)หายให้ยกเลิก
ในกรณี ที)สหกรณ์ออกสมุดคูฝ่ ากให้แก่ผฝู ้ ากครั3งแรกก็ดี หรื อออกเล่มใหม่ให้ตอ่ จากเล่มก่อน
ซึ)งลงรายการเต็มแล้วก็ดี หรื อชํารุ ดใช้การไม่ได้กด็ ี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณี ที)สมุดคูฝ่ ากราย
ใดสู ญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคูฝ่ ากเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 20 บาท
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ข้อ 10 ในการส่ งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั3ง ให้ทาํ ใบส่ งเงินตามแบบพิมพ์ที)สหกรณ์กาํ หนด
ยืน) พร้อมด้วยสมุดคูฝ่ ากและจํานวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที)สหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ ทั3งนี3ผฝู ้ ากหรื อผูอ้ ื)น
จะเป็ นผูส้ ่ งเงินก็ได้
เมื)อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที)ได้รับนั3นในสมุดคูฝ่ าก และตรวจสอบ
เป็ นการถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคูฝ่ ากให้ผฝู ้ าก
ข้อ 11 สหกรณ์สงวนสิ ทธิที)จะรับฝากเงินจากเงินสดหรื อโอน เงินเข้าบัญชีสหกรณ์เท่านั3น
หมวด 3
การกําหนดอัตราดอกเบีย/ ระยะเวลาการคิดดอกเบีย/
วิธีการคิดดอกเบีย/ และการจ่ ายดอกเบีย/
ข้อ 12 สหกรณ์จะให้ดอกเบี3ยเงินฝากตาม ข้อ 5 ตามมติที)คณะกรรมการกําหนด แต่ไม่เกินร้อยละ
เจ็ดต่อปี โดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป
ดอกเบี3ยเงินฝากออมทรัพย์ให้คาํ นวณเป็ นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะนํา
ดอกเบี3ยทบเป็ นเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ3 นปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ให้ผฝู ้ ากรี บยืน) สมุดคูฝ่ าก
ณ สํานักงานสหกรณ์ เพื)อสหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบี3ยให้
หมวด4
การถอนเงินฝากและการเปิ ดบัญชี
ข้อ 13 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์
ในการถอนเงินฝาก ผูม้ ีอาํ นาจถอนเงินตามที)ได้ให้ตวั อย่างลายมือชื)อไว้ตอ่ สหกรณ์ ควรมารับ
เงินที)สาํ นักงานสหกรณ์ดว้ ยตนเอง และต้องยืน) ใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื)อตามที)ให้ตวั อย่างไว้
พร้อมกับสมุดคูฝ่ ากต่อเจ้าหน้าที)สหกรณ์
ถ้าผูม้ ีอาํ นาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผใู ้ ดรับเงินแทน ก็ตอ้ งทําใบถอนฝากและต้องมอบอํานาจ
ให้รับเงินแทนเป็ นหนังสื อตามแบบที)กาํ หนด ทั3งนี3 โดยลงลายมือชื)อตามที)ได้ให้ตวั อย่างไว้ แล้วมอบให้
ผูร้ ับมอบอํานาจยื)นใบถอนเงินฝากนั3น พร้อมด้วยสมุดคูฝ่ ากต่อเจ้าหน้าที)ของสหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์
ในการนี3สหกรณ์จะเรี ยกหลักฐานเพื)อพิสูจน์ตวั ผูร้ ับมอบอํานาจก็ได้
เมื)อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้อมทั3ง
เงินคงเหลือในสมุดคูฝ่ าก แล้วคืนสมุดคูฝ่ ากให้ผฝู ้ าก
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อนึ)ง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้าไม่มีการแก้ไขเปลี)ยนแปลงใดๆ ผูม้ ีอาํ นาจ
ถอนเงินต้องลงลายมือชื)อตามที)ให้ตวั อย่างไว้กาํ กับด้วย
ข้อ 14 การถอนเงินฝากออมทรัพย์ จะถอนเมื)อใด จํานวนเท่าใดก็ได้
ข้อ 15 ผูฝ้ ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั3งหมดเพื)อปิ ดบัญชีเงินฝากของตนเมื)อใดก็ได้ ให้ผมู ้ ีอาํ นาจ
ถอนเงินจดแจ้งไว้ทา้ ยรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพือ) ปิ ดบัญชี”
ข้อ 16 ในกรณี ที)คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผูฝ้ ากฝ่ าฝื นระเบียบนี3 หรื อก่อให้เกิด
ความยุง่ ยากแก่สหกรณ์ หรื อเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรที)จะปิ ดบัญชีเงินฝากของผูฝ้ าก สหกรณ์จะไม่รับเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากอีก และให้ผฝู ้ ากถอนเงินคงเหลือทั3งหมดเพื)อปิ ดบัญชีเงินฝากของตน ทั3งนี3สหกรณ์
จะแจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูฝ้ าก
ข้อ 17 การถอนเงินฝากเพื)อปิ ดบัญชีตาม ข้อ 15 สหกรณ์จะคํานวณดอกเบี3ยให้ตาม ข้อ 12 ถึงวันก่อน
วันถอนหนึ)งวัน เว้นแต่การปิ ดบัญชีเงินฝาก ในกรณี ผฝู ้ ากฝ่ าฝื นระเบียบตาม ข้อ 16 สหกรณ์จะคํานวณ
ดอกเบี3ยให้ถึงก่อนวันที)แจ้งหนึ)งวัน และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี3ยอีกไม่วา่ ผูฝ้ ากจะถอนเงินเมื)อใด
เมื)อสหกรณ์ได้จา่ ยเงินคืนผูฝ้ ากแล้ว จะยกเลิกสมุดคูฝ่ ากสําหรับบัญชีน3 นั
ข้อ 18 ในกรณี ที)มีความจําเป็ น สหกรณ์สงวนลิขสิ ทธิMที)จะไม่รับฝากเงินก็ได้
ข้อ 19 ให้ประธานกรรมการดําเนินการรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี3
ประกาศ ณ วันที) 12 เมษายน พ.ศ. 2555

(นางประวงษ์ กานนท์รังษี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด

