ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
ว่าด้ วย การรั บฝากเงินจากสหกรณ์อืน พ.ศ. 2543
***************
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 24 และข้อ 26 ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุด
ที 17 ครังที 22 เมือวันที 6 มกราคม 2543 ได้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อนื โดยความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี
หมวด 1
ข้ อกําหนดทัวไป
ข้อ 1. ระเบียบนี เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด ว่าด้วยการรับ
ฝากเงินจากสหกรณ์อืน พ.ศ. 2543”
ข้อ 2. ระเบียบนี ให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2543 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
“ผู้ฝาก” หมายความว่า สหกรณ์ผฝู้ ากเงิน
ข้อ 4. สหกรณ์รับฝากเงินจากสหกรณ์อืนได้ 2 ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย์
(2) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
หมวด 2
การเปิ ดบัญชีและการฝากเงิน
ข้อ 5. สหกรณ์ ทีประสงค์จะเปิ ดบัญ ชี เ งิ น ฝากตามข้อ 4 ให้ มาติ ด ต่ อ กับ พนั กงานสหกรณ์ ณ
สํานักงานสหกรณ์ดว้ ยตัวเอง และต้องยืนหนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์โดยมีรายการคบ
ถ้วนตามทีระบุไว้ในแบบหนังสื อขอเปิ ดบัญชีนนั
ข้อ 6. พร้ อมกับหนังสื อขอเปิ ดบัญชี เงินฝาก ผูฝ้ ากต้องให้ตวั อย่างลายมือชื อของตัวแทนซึ งเป็ นผูม้ ี
อํานาจถอนเงิน ตลอดจนให้เงือนไขเกี ยวกับเงินฝากทีเปิ ดบัญชี นนไวต่
ั
อสหกรณ์

การเปลียนแปลงเกียวกับตัวอย่างลายมือชือไว้ จะมีผลต่อเมือผูฝ้ ากได้แจ้งเป็ นหนังสื อ ต่อสหกรณ์
และสหกรณ์ไดพิจารณาเห็นเป็ นการถูกต้องและตอบรับแล้ว
ลายมือชือทุกกรณี เกียวกีบเงินฝากให้ใช้อกั ษรไทยและเขียนด้วยหมึก ทังต้องเขียนด้วยลายมือของผู ้
ฝาก สหกรณ์จะไม่รับรู ้ วา่ ใช้ตราประทับแทนลายมือชื อ
ข้อ 7. ผูฝ้ ากสามารถเปิ ดบัญชี เงินฝากได้ดงั นี
(1) เงินฝากออมทรัพย์ ผูฝ้ ากรายหนึงอาจเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรั พย์ในสหกรณ์ นีได้โดย
จํานวนเงินฝากในบัญชีนนในเวลาหนึ
ั
งเวลาใดต้องไม่ น้อยกว่า 1,000 บาท และผู้ฝากจะส่ งเงิ นฝากเพิ มขึน
เมือใดโดยจํานวนเท่าใดก็ได้
(2) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษรายหนึงๆ ต้องมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 10,000 บาท และระยะเวลา
ฝากต้องไม่นอ้ ยกว่าหนึงเดือน
ข้อ 8. ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้อ 7 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผูฝ้ ากยึดถือไว้
สมุดคู่ฝากนันผูฝ้ ากต้องรักษาไว้เพือให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝากดอกเบีย เงินถอน และเงิน
คงเหลือบรรดาทีจะมีขึนทุกราย
การลงบันทึกรายการต่างๆ ในสมุดคู่ฝากนัน จะกระทําได้แต่ทางฝ่ ายสหกรณ์ซึงประธานกรรมการ
หรื อรองประธานกรรมการ หรื อ เหรั ญญิก หรื อผูจ้ ดั การ หรื อผู ้ทีได้รับมอบหมายคนหนึ งคนใด เป็ นผูล้ ง
ลายมือชือย่อกํากับไว้เป็ นสําคัญ การลงบันทึก รายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็ นไปตามทีกล่าวนี ย่อมไม่มีผล
ผูกพันสหกรณ์ อนึง ถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลือนต้องแจ้งต่อสหกรณ์ เ พือแก้ไข
ให้ จะแก้ไขโดยประการอืนไม่ได้
สมุดคู่ฝากเล่มทีใช้เต็มแล้ว หรื อชํารุ ดจนใช้การไม่ได้ ให้นาํ มายืนต่อสหกรณ์เพือจะได้ยกเลิกสมุดคู่
ฝากเล่มนัน และโอนยอดเงิ นคงเหลือเข้าสมุ ดคู่ฝ ากใหม่ ซึ งออกให้ผูฝ้ ากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่ ฝากเล่มที
ยกเลิกนันผูฝ้ ากจะรับไปก็ได้
ผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในทีปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผูฝ้ ากต้องแจ้งเป็ นหนังสื อ
ต่อสหกรณ์โดยมิชกั ช้า สหกรณ์จะนํายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ ซึ งออกให้ผูฝ้ ากยึดถือไว้ต่อไป
ส่ วนสมุดคู่ฝากหายให้ยกเลิก
ในกรณี ทีสหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผฝู ้ ากครังแรกก็ดี หรื อออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่ อนซึ งลง
รายการไว้เต็มทีแล้วก็ดี หรื อชํารุ ดใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณ์จะไม่ คิดค่าธรรมเนี ยม แต่ในกรณี ทีสุ มดคู่ฝาก
ของผูฝ้ ากรายใดสู ญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 50 บาท
ข้อ 9 ในการส่ งเงิ นเข้าบัญ ชี เ งิ นฝากทุ กครัง ให้ทาํ ใบส่ ง เงิน ตามแบบพิมพ์ทีสหกรณ์ ก ําหนดยืน
พร้ อมด้วยสมุดคู่ฝากและจํานวนเงินฝากต่อพนักงานสหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ ทังนี ผูฝ้ ากหรื อผูอ้ ื นจะ
เป็ นผูส้ ่ งเงินก็ได้
เมือสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการเงินฝากทีได้รับนันในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็ นการถูกต้องแล้ว
สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก

ข้อ 10 ถ้าส่ งเช็คเข้าบัญชีเงินฝากต้องขีดคร่ อ มเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซึงสิ ทธิ ทีจะไม่จา่ ยเงินถอน
จากรายการเช่นนัน จนกว่าจะเรี ยกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว
หมวด 3
การกําหนดอัตราดอกเบีย ระยะเวลาการคิดดอกเบีย
วิธีการคิดดอกเบียและการจ่ายดอกเบีย
ข้อ 11 สหกรณ์จะให้ดอกเบียฝากทุกประเภทตามข้อ 4 ในอัตราไม่เกิ นร้ อ ยละ 12 ต่อปี โดยจะได้
ประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป
ดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์ให้คาํ นวณเป็ นรายวันตามยอดเงินคงเหลือและสหกรณ์จะนําดอกเบียทบ
ทบเป็ นต้นเงิ นเข้าบัญชี เงิ น ฝากในวัน สิ นปี ทางบัญชี ของสหกรณ์ ให้ผูฝ้ ากรับยืนสมุ ดคู่ฝาก ณ สํานัก งาน
สหกรณ์เพือสหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบียให้
ดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สหกรณ์จะคํานวณเป็ นรายวันตามยอดเงินคงเหลือและสหกรณ์จะ
นําดอกเบี ยทบเป็ น ต้น เงิ นเข้า บัญ ชี เงิ นฝากในวัน สิ นปี ทางสหกรณ์ ให้ผูฝ้ ากยืนสมุ ดคู่ ฝาก ณ สํานัก งาน
สหกรณ์เพือสหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบียให้
หมวด 4
การถอนเงินฝากและการเปิ ดบัญชี
ข้อ 12. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ในการถอนเงินฝากผูม้ ี
อํานาจถอนเงิ นตามที ได้ให้ตวั อย่างลายมือชื อไว้ต่อสหกรณ์ ควรมารั บเงินที สํานักงานสหกรณ์ ด้วยตัวเอง
และต้อ งยื นใบถอนเงิ นฝากโดยลงลายมื อ ชื อตามที ให้ตวั อย่ างไว้น ัน พร้ อ มกับ สมุ ดคู่ ฝ ากต่ อพนัก งาน
สหกรณ์
ถ้าผูม้ ีอาํ นาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผไู ้ ด้รับเงินแทนก็ตอ้ งทําใบถอนเงินฝาก และต้องมอบอํานาจให้
รับเงินแทนเป็ นหนังสื อตามแบบทีกําหนด ทังนี โดยลงลายมือชือตามทีให้ตวั อย่างไว้ แล้วมอบให้ผูร้ ับมอบ
อํานาจยืนใบถอนเงินฝากนัน พร้ อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อพนักงานของสหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ ในการนี
สหกรณ์จะเรี ยกหลักฐานพิสูจน์ตวั ผูร้ ับมอบอํานาจก็ได้
เมือสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้และลงรายการเงิ นถอนพร้ อมทังเงินคงเหลือใน
สมุดคู่ฝากแล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก
อนึง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึกถ้ามีรายการแก้ไขเปลียนแปลงใดๆ ผูม้ ี อาํ นาจถอน
เงินต้องลงลายมือชื อตามทีให้ตวั อย่างไว้กาํ กับด้วย
ข้อ 13. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นนจะถอนเมื
ั
อใด จํานวนเท่าใดก็ ได้ส่วนการถอน
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษนัน จะถอนได้เดื อ นละ 1 ครัง จํานวนเท่าใดก็ได้ หากเดื อนใดมี การถอนมากกว่า

หนึงครังสหกรณ์จะคิดค้าธรรมเนี ยมการถอนครังที 2 และครังต่ อๆไปในอัตราร้ อยละ 1 ของจํานวนเงิ นที
ถอนแต่ตอ้ งไม่ตากว่
ํ า 500 บาท ต่อครัง
ข้อ 14. ผูฝ้ ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทังหมดเพือปิ ดบัญชี เงิ นฝากของตนเมือใดก็ได้ ให้ผู้มีอาํ นาจ
ถอนเงินจดแจ้งไว้ทา้ ยรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพือปิ ดบัญชี ”
ข้อ 15. ในกรณี ทีคณะกรรมการดําเนิ นการของสหกรณ์ เห็นว่าผู ้ฝากฝื นระเบียบนี หรื อก่ อ ให้เ กิ ด
ความยุ่งยากแก้สหกรณ์ หรื อเห็นว่ามีเ หตุอนั สมควรทีจะปิ ดบัญชีเงินฝากของผูฝ้ าก สหกรณ์จะไม่รับเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากอีก และให้ผฝู้ ากถอนเงินคงเหลือทังหมดเพือปิ ดบัญชีเงินฝากของตน ทังนี สหกรณ์
จะแจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูฝ้ าก
ข้อ 16. การถอนเงินฝากเพือปิ ดบัญชีตามข้อ 14 สหกรณ์จะคํานวณดอกเบียให้ตามข้อ 11 ถึงวันก่อน
วันหนึง เว้นแต่การปิ ดบัญชีเงินฝากในกรณีผูฝ้ ากฝ่ าฝื นระเบียบตามข้อ 15 สหกรณ์จะคํานวณดอกเบียให้ถึ ง
ก่อนวันทีแจ้งหนึงวัน และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบียอีก ไม่วา่ ผูฝ้ ากจะถอนเงินเมือใดเมือสหกรณ์ได้จ่ายเงิ น
คืนผูฝ้ ากแล้ว จะยกเลิกสมุดคู่ฝากสําหรับบัญชีนนั
ข้อ 17. ในกรณี ทีมีความจําเป็ น สหกรณ์สงวนสิ ทธิ ทีจะไม่รับฝากเงินก็ได้
ประกาศ ณ วันที 7 มกราคม 2543
ศรี โพธิ วายุพกั ตร์
(นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด

