ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ รัชต์ ภาคย์ จากัด
ว่ าด้ วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์
พ.ศ. 2560
_____________________________________

อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ขอ้ 10 ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 1
ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจาก
สมาชิกสหกรณ์ โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
หมวด 1
ข้ อความทัว่ ไป
ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรี ยกว่า ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์รัชต์ภาคย์ จากัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจาก
สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2560”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็ นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
(1) “สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์รัชต์ภาคย์ จากัด
(2) “คณะกรรมการดาเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพย์รัชต์ภาคย์ จากัด
(3) “ประธานกรรมการดาเนินการ” หมายความว่า ประธานกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์
ออมทรัพย์รัชต์ภาคย์ จากัด
(4) “ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์รัชต์ภาคย์ จากัด
(5) “เจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์รัชต์ภาคย์ จากัด
หรื อที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น ซึ่ งได้รับเงินเดือนหรื อค่าจ้างประจาจากสหกรณ์
(6) “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกหรื อสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์รัชต์
ภาคย์ จากัด
(7) “เงินฝาก” หมายความว่า เงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์รัชต์ภาคย์ จากัด
ข้อ 4. สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์มี สามประเภท คือ
4.1 เงินฝากออมทรัพย์
4.2 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
4.3 เงินฝากประจา

หมวด 2
การเปิ ดบัญชีและการฝากเงิน
ข้อ 5. สมาชิ กผูท้ ี่ ประสงค์จะเปิ ดบัญชี เงิ นฝากตามข้อ 4 ให้มาติ ดต่อกับเจ้าหน้าที่ สหกรณ์
ณ สานักงานสหกรณ์ดว้ ยตนเอง และต้องยื่นหนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ กาหนด
โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสื อขอเปิ ดบัญชี เงินฝากประเภทนั้นๆ
ข้อ 6. สมาชิกที่ขอเปิ ดบัญชีเงินฝากต้องให้ตวั อย่างลายมือชื่ อ นามสกุลของตน หรื อของตัวแทน
ซึ่งเป็ นผูม้ ีอานาจฝากหรื อถอนเงิน ตลอดจนให้เงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากที่เปิ ดบัญชีน้ นั ไว้ต่อสหกรณ์
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อ นามสกุลที่ให้ไว้ จะมีผลต่อเมื่อผูฝ้ ากได้แจ้งเป็ น
หนังสื อต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็ นการถูกต้องและตอบรับแล้ว
ลายมือชื่อ นามสกุล ทุกกรณี เกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้อกั ษรไทยและเขียนด้วยหมึก ทั้งต้องเขียนด้วย
ลายมือชื่อของตนเอง ไม่ให้ใช้ตราประทับแทนลายมือชื่ อ นามสกุล
ข้อ 7. การฝากเงินประเภทออมทรัพย์ สามารถฝากได้ ดังนี้
การเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ผูฝ้ ากรายหนึ่งอาจเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์น้ ีได้โดย
จานวนเงินฝากในบัญชีน้ นั ในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่นอ้ ยกว่า 100 บาท และผูฝ้ ากจะส่ งเงินฝากเพิ่มขึ้น
เมื่อใดโดยจานวนเท่าใดก็ได้
ข้อ 8. การฝากเงินประเภทออมทรัพย์พิเศษ สามารถฝากได้ ดังนี้
การเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ผูฝ้ ากรายหนึ่งอาจเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์น้ ีได้โดย
จานวนเงินฝากในบัญชีน้ นั ในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่นอ้ ยกว่า 100 บาท และผูฝ้ ากจะส่ งเงินฝากเพิม่ ขึ้น
เมื่อใดโดยจานวนเท่าใดก็ได้
ข้อ 9. การฝากเงินประเภทประจา สามารถฝากได้ ดังนี้
การเงินฝากประเภทประจาสิ บสองเดือน สมาชิกผูฝ้ ากจะต้องแสดงความประสงค์จะขอเปิ ดบัญชี
เงินฝากประจาสิ บสองเดือนต่อสหกรณ์ โดยรายหนึ่งอาจเปิ ดบัญชีเงินฝากประจาสิ บสองเดือน ต้องมี
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 500.- บาท และระยะเวลาที่ฝากต้องไม่นอ้ ยกว่าสิ บสองเดือน
ข้อ 10. ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้อ 4 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ ากถือไว้
โดยสมุดคู่ฝากนั้นผูฝ้ ากต้องรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย
เงินถอน และเงินคงเหลือบรรดาที่จะมีข้ ึนทุกรายการ
การลงบัน ทึ ก รายการต่ า ง ๆ ในสมุ ดคู่ ฝ ากนั้น จะกระท าได้แต่ โ ดยทางฝ่ ายสหกรณ์
ซึ่ งประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเหรัญญิก หรื อผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
คนหนึ่งคนใด เป็ นผูล้ งลายมือชื่ อย่อกากับไว้เป็ นสาคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็ นไป
ตามที่กล่าวนี้ ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ อนึ่ ง ถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่ อน
ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไขให้ จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้

สมุดคู่ฝากเล่ มที่ ใช้เต็มแล้วหรื อชารุ ดจนใช้การไม่ได้ ให้นามายื่นต่อสหกรณ์ เพื่อจะได้ยกเลิ ก
สมุดคู่ฝากเล่มนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึ่ งออกให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่ฝาก
เล่มที่ยกเลิกนั้น ผูฝ้ ากจะรับไปก็ได้
ผูฝ้ ากต้องเก็ บ รั ก ษาสมุ ดคู่ ฝ ากของตนไว้ใ นที่ ปลอดภัย ถ้า สมุ ดคู่ ฝ ากหายผูฝ้ ากต้องแจ้ง เป็ น
หนังสื อ ต่อสหกรณ์โดยมิชกั ช้า สหกรณ์จะนายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซ่ ึ งออกให้ผฝู้ ากยึดถือ
ไว้ต่อไป ส่ วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก
ในกรณี ที่สหกรณ์ ออกสมุ ดคู่ฝากให้แก่ผฝู ้ ากครั้งแรกก็ดี หรื อออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อน
ซึ่ งลงรายการเต็มแล้วก็ดี หรื อชารุ ดใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนี ยม แต่กรณี ที่สมุดคู่ฝาก
ของผูฝ้ ากคนใดสู ญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 50.- บาท
ข้อ 11. ในการส่ งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ให้นาสมุดคู่ฝากมาด้วยตามที่สหกรณ์กาหนด
ยืน่ พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและจานวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สานักงานสหกรณ์ ทั้งนี้ ผูฝ้ ากหรื อ
ผูอ้ ื่นจะเป็ นผูส้ ่ งเงินก็ได้ เงินฝากสามารถฝากโดยเงินสดหรื อโอนเข้าบัญชีธนาคารของสหกรณ์ก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจานวนเงินฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็ นการ
ถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก
ข้อ 12. ถ้าส่ งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่ อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่จ่ายเงิน
ถอนจากรายการเช่นนั้น จนกว่าจะเรี ยกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว
หมวด 3
การกาหนดอัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการคิดดอกเบีย้
วิธีการคิดดอกเบีย้ และการจ่ ายดอกเบีย้
ข้อ 13. สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 4 อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 10 โดย
จะได้ประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆไป คณะกรรมการดาเนิ นการอาจเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตาม
วรรคก่อนได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 14. วิธีการคานวณดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์
(1) ดอกเบี้ ยเงิ นฝากออมทรั พย์ใ ห้คานวณเป็ นรายวันตามยอดเงิ นคงเหลื อ และสหกรณ์ จะนา
ดอกเบี้ ย ทบเป็ นเงิ น เข้า บัญ ชี เ งิ น ฝากในวันสิ้ นปี ทางบัญ ชี ข องสหกรณ์ ให้ ผูฝ้ ากรี บ ยื่น สมุ ด คู่ ฝ าก ณ
สานักงานสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบี้ยให้
(2) ดอกเบี้ยเงิ นฝากประเภทประจา สหกรณ์จะคานวณเป็ นรายเดือนและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึ ง
กาหนดระยะเวลาการฝาก
กรณี ถอนเงินฝากประจาในระยะเวลาไม่ถึง 12 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
ถ้า ผูฝ้ ากไม่ ถ อนเงิ น ฝากประจ าเมื่ อ ครบก าหนดพร้ อ มดอกเบี้ ย จนพ้น ก าหนดไปอี ก เจ็ ด วัน
ก็เป็ นอันถือว่าผูฝ้ ากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม

หมวด 4
การถอนเงินฝากและการปิ ดบัญชี
ข้อ 15. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์
ในการถอนเงินฝาก ผูม้ ีอานาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตวั อย่างลายมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์ควรมารับเงิน
ที่ ส านัก งานสหกรณ์ ด้วยตนเอง และต้องยื่นใบถอนเงิ นฝากโดยลงลายมื อชื่ อตามที่ ให้ตวั อย่า งไว้น้ ัน
พร้อมกับสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ถ้าผูม้ ีอานาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผใู ้ ดรับเงินแทนก็ตอ้ งทาใบถอนเงินฝาก และต้องมอบอานาจ
ให้รับเงินแทนเป็ นหนังสื อตามแบบที่กาหนด ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ได้ให้ตวั อย่างไว้ แล้วมอบให้
ผูร้ ั บมอบอานาจยื่นใบถอนเงิ นฝากนั้น พร้ อมด้วยสมุ ดคู่ฝ ากต่ อเจ้า หน้า ที่ ข องสหกรณ์ ณ สานักงาน
สหกรณ์ ในการนี้สหกรณ์จะเรี ยกหลักฐานพิสูจน์ตวั ผูร้ ับมอบอานาจก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้หรื อโอนเข้าบัญชีธนาคารชื่อผูถ้ อนให้ และลง
รายการเงินถอนพร้อมทั้งเงินคงเหลือในสมุดคู่ฝาก แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก
อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผูม้ ีอานาจ
ถอนเงินต้องลงลายมือชื่อตามที่ให้ตวั อย่างไว้กากับด้วย
ข้อ 16. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจานั้น มีเงื่อนไขดังนี้
(1) บัญชี เงิ นฝากออมทรั พ ย์ สมาชิ ก ผูใ้ ดมี ความประสงค์จะถอนเงิ นฝากออมทรั พ ย์
เมื่อใด จานวนเท่าใดก็ได้ แต่ตอ้ งมีเงินคงเหลือในบัญชีไม่นอ้ ยกว่า 100.- บาท
กรณี ถอนเงินฝากประจาในระยะเวลาไม่ถึง 12 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
ข้อ 17. ผู ้ฝ ากจะถอนเงิ น ฝากคงเหลื อ ทั้ง หมดเพื่ อ ปิ ดบัญ ชี เ งิ น ฝากของตนเมื่ อ ใดก็ ไ ด้
ให้ผมู ้ ีอานาจถอนเงินจดแจ้งไว้ทา้ ยรายการจานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพื่อปิ ดบัญชี”
ข้อ 18. ในกรณี ที่คณะกรรมการดาเนิ นการของสหกรณ์ เห็ นว่าผูฝ้ ากฝ่ าฝื นระเบียบนี้ หรื อ
ก่อให้เกิดความยุง่ ยากแก่สหกรณ์ หรื อเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรที่จะปิ ดบัญชี เงินฝากของผูฝ้ าก สหกรณ์จะ
ไม่รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากอีก และให้ผฝู ้ ากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิ ดบัญชี เงินฝากของตน
ทั้งนี้ สหกรณ์จะแจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูฝ้ าก
ข้อ 19. การถอนเงินฝากเพื่อปิ ดบัญชี ตามข้อ 16 สหกรณ์ จะคานวณดอกเบี้ ยให้ตามข้อ 13
ถึงวันก่อนวันถอนหนึ่ งวัน เว้นแต่การปิ ดบัญชี เงินฝากในกรณี ผฝู ้ ากฝ่ าฝื นระเบียบตามข้อ 17 สหกรณ์จะ
คานวณดอกเบี้ ยให้ถึงก่อนวันที่ แจ้งหนึ่ งวัน และสหกรณ์ จะไม่ให้ดอกเบี้ ยอี ก ไม่ว่าผูฝ้ ากจะถอนเงิ น
เมื่อใด
ข้อ 20. สมาชิกที่ใช้บญั ชีเงินฝากค้ าประกันเงินกูจ้ ะถอนเงินฝากของตนภายในวงเงินที่ค้ าประกัน
ไม่ได้ตลอดสัญญาการกูย้ มื

ข้อ 21. ในกรณี ที่ผฝู ้ ากเงินตายหรื อสู ญหายตามศาลสั่ง สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือทั้งหมดใน
บัญชี เงินฝากตามข้อ 4 ให้แก่ผรู ้ ับผลประโยชน์ตามที่ได้ต้ งั ไว้ หรื อถ้ามิได้ต้ งั ไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นา
หลักฐานมาแสดงว่าเป็ นทายาทผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินจานวนดังกล่าวนั้น
ข้อ 22. ให้ประธานกรรมการดาเนินการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560

.......................................................
(ผศ.ดร.ชัยวุฑ ตรึ กตรอง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์รัชต์ภาคย์ จากัด

