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อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 79(8) ,107(2) และข้อ 9 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ ชุดที่ 18 ครัง้ ที่ 14 เมือ่ วันที่ 7 มกราคม 2554 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่นื โดย
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
หมวด 1
ข้อกาหนดทัว่ ไป
ข้อ 1.
ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จากัด ว่าด้วย
การรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่นื พ.ศ. 2554 ”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 8 มกราคม 2554 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
สหกรณ์ หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จากัด
ผูฝ้ าก หมายความว่า สหกรณ์ผูฝ้ ากเงิน
ข้อ 4. สหกรณ์รบั ฝากเงินจากสหกรณ์อ่นื ได้ 2 ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย์
(2) เงินฝากประจา
หมวด 2
การเปิ ดบัญชีและการฝากเงิน
ข้อ 5. สหกรณ์ทป่ี ระสงค์ขอเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้อ 4 ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ ณ สานักงานสหกรณ์
ด้วยตนเอง และต้องยืน่ หนังสือขอเปิ ดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วนตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือขอ
เปิ ดบัญชีนนั้
ข้อ 6.
พร้อมกับหนังสือขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก ผูฝ้ ากต้องให้ตวั อย่างลายมือชื่อของตัวแทนซึง่ เป็ นผูม้ อี านาจ
ถอนเงิน ตลอดจนให้เงือ่ นไขเกี่ยวกับเงินฝากทีเ่ ปิ ดบัญชีนนั้ ไว้ต่อสหกรณ์
การเปลีย่ นแปล งเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อทีใ่ ห้ไว้ จะมีผลต่อเมือ่ ผูฝ้ ากได้แจ้งเป็ นหนังสือต่อสหกรณ์
และสหกรณ์ได้พจิ ารณาเห็นเป็ นการถูกต้องและตอบรับแล้ว
ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้อกั ษรไทยและเขียนด้วยหมึก ทัง้ ต้องเขียนด้วยลายมือของ
ผูน้ าฝาก สหกรณ์จะไม่รบั รูก้ ารใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ
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ข้อ 7. ผูฝ้ ากสามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากได้ ดังนี้
(1) เงินฝากออมทรัพย์ ผูฝ้ ากรายหนึ่งอาจเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์น้ ีได้โดยจานวนเงิน ฝาก
ในบัญชีนนั้ ในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่นอ้ ยกว่า 100,000.- บาท และผูฝ้ ากจะส่งเงินฝากเพิม่ ขึ้นเมือ่ ใดโดยจานวนเท่าใดก็ได้
(2) เงินฝากประจา รายหนึ่ง ๆ ต้องมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 100,000.- บาท และระยะเวลาฝากต้อง
ไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน
ข้อ 8. ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้อ 7. สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผูฝ้ ากยึดถือไว้
สมุดคู่ฝากนัน้ ผูฝ้ าก ต้องรักษาไว้เพือ่ ให้สหกรณ์ลงบั นทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงิน ถอน และเงิน
คงเหลือบรรดาทีจ่ ะมีข้นึ ทุกราย
การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนัน้ จะ กระทาได้แต่โดยทางฝ่ ายสหกรณ์ ซึง่ ประธานกรรมการ
หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจ้ ดั การ หรือผูท้ ไ่ี ด้ รับมอบหมายคนหนึ่งคนใด เป็ นผูล้ งลายมือชื่อย่อกากับ
ไว้เป็ นสาคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็ นไปตามทีก่ ล่าวนี้ ย่อมไม่ มผี ลผูกพันสหกรณ์ อนึ่ง ถ้าผูฝ้ ากตรวจ
พบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลือ่ น ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพือ่ แก้ไขให้ จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้
สมุดคู่ฝากเล่มทีใ่ ช้เต็มแล้วหรือชารุดจนใช้การไม่ได้ ให้นามายืน่ ต่อสหกรณ์เพือ่ จะได้ยกเลิกสมุดคู่ฝาก
เล่มนัน้ และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ ซึง่ ออกให้ผูฝ้ ากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่ฝากเล่มทีย่ กเลิกนัน้ ผูฝ้ ากจะ
รับไปก็ได้
ผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาสมุ ดคู่ฝากของตนไว้ในทีป่ ลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผูฝ้ ากต้องแจ้งเป็ นหนังสือต่ อ
สหกรณ์โดยมิชกั ช้า สหกรณ์จะนา ยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซง่ึ ออกให้ผูฝ้ ากยึดถือไว้ต่อไป ส่วนสมุดคู่ฝาก
เล่มทีห่ ายให้ยกเลิก
ในกรณีทส่ี หกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผูฝ้ ากครัง้ แรกก็ ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อน ซึง่ ลง
รายการเต็มแล้วก็ดี หรือชารุดใช้การไม่ได้กด็ ี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีทส่ี มุดคู่ฝากของผูฝ้ ากรายใดสูญหาย
สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้ โดยคิดค่าธรรมเนียม เล่มละ 100.- บาท
ข้อ 9. ในการส่งเงินเข้าบัญชี เงินฝากทุกครัง้ ให้ทาใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ทส่ี หกรณ์กาหนด ยืน่ พร้อมด้วยสมุด
คู่ฝากและจานวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ ณ สานักงานสหกรณ์ ทัง้ นี้ ผูฝ้ ากหรือผูอ้ ่นื จะเป็ นผู น้ าส่งเงินก็ได้
เมือ่ สหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจานวนเงินฝากทีไ่ ด้รบั นัน้ ในสมุดคู่ฝาก และตร วจสอบเป็ นการถูกต้อง
แล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผูฝ้ าก
ข้อ 10. ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซง่ึ สิทธิทจ่ี ะไม่จ่ายเงินถอนจากรายการ
เช่นนัน้ จนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว
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หมวด 3
การกาหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย
วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจ่ายดอกเบี้ย
ข้อ 11. สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 4 ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ 7 ต่อปี โดยจะประกาศ
ให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ให้คานวณเป็ นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะนา ดอกเบี้ยทบ
เป็ นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปี ทางบัญชี สหกรณ์ ให้ผูฝ้ ากรีบยืน่ สมุดคู่ฝาก ณ สานักงานสหกรณ์ เพือ่ สหกรณ์บนั ทึก
รายการดอกเบี้ยให้
ดอกเบี้ยเงินฝากประจา สหกรณ์จะคานวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมือ่ ถึงกาหนดระยะเวลาการฝาก สาหรับ
เงินฝากทีถ่ อนก่อนกาหนดโดยได้รบั อนุญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 13 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามจานวนเดือนเต็ม
กรณีถอนเงินฝากประจาในระยะเวลาไม่ถงึ 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
ถ้าผูฝ้ ากไม่ถอนเงินฝากประจาเมือ่ ครบกาหนดพร้อมดอกเบี้ย จนพ้นกาหนด ไปอีก 7 วัน ก็เป็ นอันถือว่า
ผูฝ้ ากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม
หมวด 4
การถอนเงินฝากและการปิ ดบัญชี
ข้อ 12. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์
ในการถอนเงินฝาก ผูม้ อี านาจถอนเงินตามทีไ่ ด้ให้ต ั วอย่างลายมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์ ควรมารับเงินที่
สานักงานสหกรณ์ดว้ ยตนเอง และต้องยืน่ ใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามทีใ่ ห้ตวั อย่างไว้นนั้ พร้อม กับสมุดคู่ฝากต่อ
เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
ถ้าผูม้ อี านาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผูใ้ ดรับเงินแทนก็ตอ้ งทาใบถอนเงินฝาก และต้องมอบอานาจให้รบั
เงินแทนเป็ นหนังสือตามแบบทีก่ าหนด ทัง้ นี้ โดยลงลายมือชื่อตามทีไ่ ด้ให้ตวั อย่างไว้ แล้วมอบให้ผูร้ บั มอบอานาจยืน่ ใบถอน
เงินฝากนัน้ พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ ณ สานักงานสหกรณ์ ในการนี้สหกรณ์จะเรียกหลักฐานพิสูจน์ตวั
ผูร้ บั มอบอานาจก็ได้
เมือ่ สหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้อมทัง้ จานวนเงินคงเหลือใน
สมุดคู่ฝาก แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผูฝ้ าก
อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลีย่ นแปลงใด ๆ ผูม้ อี านาจถอนเงินต้อง
ลงลายมือชื่อตามทีใ่ ห้ตวั อย่างไว้กากับด้วย
ข้อ 13. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นนั้ จะถอนเมือ่ ใด จานวนเท่าใดก็ได้
ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจานัน้ ผูฝ้ ากย่อมไม่มสี ทิ ธิถอนเงินก่อนครบกาหนด แต่เมือ่ ผูฝ้ าก
ยืน่ คาขอเป็ นหนังสือโดยชี้แจงความจาเป็ น สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบกาหนดก็ได้
ข้อ 14.
ผูฝ้ ากจะถอนเงิน ฝากคงเหลือทัง้ หมดเพือ่ ปิ ดบั ญชีเงินฝากของตนเมือ่ ใดก็ได้ ให้ผูม้ อี านาจถอนเงิน
จดแจ้งไว้ทา้ ยรายการจานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพือ่ ปิ ดบัญชี”
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ข้อ 15. ในกรณีทค่ี ณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผูฝ้ ากเงินฝ่ าฝื นระเบียบนี้ หรือก่อให้เกิด
ความยุ่งยากแก่สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรทีจ่ ะปิ ดบัญชีเงินฝากของผูฝ้ าก สหกรณ์จะไม่รบั เงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ของผูฝ้ ากอีก และให้ผูฝ้ ากถอนเงินคงเหลือทัง้ หมดเพือ่ ปิ ดบัญชีเงินฝากของตน ทัง้ นี้ สหกรณ์จะแจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูฝ้ าก
ข้อ 16. การถอนเงินฝากเพือ่ ปิ ดบัญชีตามข้อ 14 สหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ ยให้ตามข้อ 11 ถึงวันก่อนวันถอน
หนึ่งวัน เว้นแต่การปิ ดบัญชีเงินฝากในกรณีผูฝ้ ากฝ่ าฝื นระเบียบตามข้อ 15 สหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ยให้ถงึ ก่อนวันทีแ่ จ้ง
หนึ่งวัน และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี้ยอีก ไม่ว่าผูฝ้ ากจะถอนเงินเมือ่ ใด
เมือ่ สหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผูฝ้ ากแล้ว จะยกเลิกสมุดคู่ฝากสาหรับบัญชีนนั้
ข้อ 17. ในกรณีทม่ี คี วามจาเป็ น สหกรณ์สงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ฝากเงินก็ได้ แต่กรณีทจ่ี านวนยอดเงินรับฝากใน
เวลาใดเวลาหนึ่ง เมือ่ รวมกับหนี้การกูย้ มื เงินจากภายนอกและหนี้ในฐานะผูค้ า้ ประกันจะเกินวงเงินกูย้ มื หรือคา้ ประกัน
ประจาปี ของสหกรณ์ทน่ี ายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบไว้ สหกรณ์สงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ฝากเงิน
ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554

( นายไมตรี โนนสูงเนิน )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จากัด

