ระเบียบสหกรณ์ การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด
ว่าด้วยการรับฝากเงิน
พ.ศ. 2546
------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 11 ,ข้อ 74 (16) และ 102 (1) ที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2546 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน
โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด ว่าด้วยการ
รับฝากเงิน พ.ศ. 2546”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับ ตั้งแต่วนั ที่ 16 กันยายน 2546 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบ และแก้ไข เพิม่ เติม ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน ทุกระเบียบที่มีอยู่
ก่อนหน้านี้ท้งั หมด
ข้อ 4. สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิกได้ 2 ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย์
(2) เงินฝากประจา

หมวด 1
การเปิ ดบัญชี และการฝากเงิน
ข้อ 5. การขอเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้อ 4 กับสหกรณ์ ให้สมาชิกมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ในวันและเวลาทาการ ณ สานักงานของสหกรณ์ดว้ ยตนเอง โดยยืน่ หนังสือขอเปิ ดบัญชีตามแบบพิมพ์ที่
สหกรณ์กาหนดให้มีขอ้ ความครบถ้วนตามรายการที่ระบุไว้ในแบบพิมพ์น้ นั
ในกรณี ที่สหกรณ์มีโครงการระดมเงินฝากเป็ นกรณี พเิ ศษ และประสงค์จะออกรับเงินฝากนอก
สานักงานของสหกรณ์ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการ พร้อมทั้งกาหนดมาตรการเพือ่ ความ
ปลอดภัยด้วย
ข้อ 6. ผูฝ้ ากต้องมอบตัวอย่างลายมือชื่อของผูม้ ีอานาจถอนเงินในบัญชีเงินฝาก ซึ่งเป็ นบัตรที่
สหกรณ์กาหนดรวม 2 ฉบับ ให้ไว้กบั สหกรณ์ พร้อมกับหนังสือขอเปิ ดบัญชีเงินฝากด้วย
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้ตามวรรคก่อน ตลอดจนข้อกาหนดอื่นจะทา
ได้โดยผูฝ้ ากจะต้องแจ้งเป็ นหนังสือต่อสหกรณ์และยืน่ หนังสือนั้น ณ สานักงานของสหกรณ์ พร้อมทั้งมอบ
ตัวอย่างลายมือชื่อใหม่ให้สหกรณ์ดว้ ย เมื่อสหกรณ์ได้พจิ ารณาเห็นเป็ นการถูกต้องและตอบรับแล้ว การ
เปลี่ยนแปลงนั้นจึงจะมีผลใช้ได้

ข้อ 7. ลายมือชื่อที่ลงไว้ในเอกสารที่เกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้อกั ษรไทยและเขียนด้วยหมึก ด้วย
ลายมือของตนเอง
ข้อ 8. ผูฝ้ ากคนหนึ่งสามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากได้ ดังนี้
(1) เงินฝากออมทรัพย์ ผูฝ้ ากรายหนึ่ง ๆ ฝากเงินครั้งแรกต้องไม่นอ้ ยกว่าสิบบาท ส่วน
การฝากเงินครั้งต่อไปจะฝากเมื่อใด จานวนเท่าใดก็ได้
(2) เงินฝากประจา ผูฝ้ ากรายหนึ่ง ๆ ฝากเงินครั้งละไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยบาท และ
ระยะเวลาต้องไม่นอ้ ยกว่าสามเดือน
ข้อ 9. สหกรณ์เก็บรักษาบัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากและออกสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้
ผูฝ้ ากต้องนาสมุดคู่ฝากมายืน่ ณ สานักงานของสหกรณ์ เพือ่ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ลงรายการเงิน
ฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน เงินคงเหลือของผูฝ้ ากบรรดาที่มีข้ นึ ทุกราย
การบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝาก จะทาได้เฉพาะทางฝ่ ายของสหกรณ์เท่านั้น โดยให้
ประธานกรรมการหรื อรองประธานกรรมการ หรื อเลขานุการ หรื อเหรัญญิก หรื อผูจ้ ดั การ และเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับไว้เป็ นสาคัญ การบันทึกรายการในสมุดคู่ฝาก ซึ่งไม่เป็ นไป
ตามที่กล่าวข้างต้นจะไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ ในกรณี ที่ผฝู ้ ากตรวจพบว่า รายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อน
ต้องแจ้งต่อสหกรณ์ เพือ่ ตรวจสอบและแก้ไขให้เป็ นปั จจุบนั จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้
สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้ว หรื อชารุ ดจนใช้การไม่ได้ ให้นาสมุดคู่ฝากมายืน่ ณ สานักงานของ
สหกรณ์ สหกรณ์จะยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนั้น โดยโอนยอดเงินคงเหลือขึ้นสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ และมอบสมุดคู่
ฝากให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ต่อไป
ผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ให้ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหาย ผูฝ้ ากต้องแจ้งเป็ น
หนังสือแก่สหกรณ์โดยมิชกั ช้า โดยยืน่ คาขอ ณ สานักงานของสหกรณ์ สหกรณ์จะนายอดเงินคงเหลือขึ้นสมุดคู่
ฝากเล่มใหม่เพือ่ มอบให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ต่อไปส่วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายนั้นให้สหกรณ์ยกเลิก
ในกรณี ที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผฝู ้ ากเพือ่ เปิ ดบัญชีก็ดี หรื อออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่ม
ก่อนที่บนั ทึกรายการเต็มแล้วก็ดีหรื อออกเล่มใหม่เมื่อปรากฏว่าเล่มก่อนชารุ ดจนใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณ์จะไม่
คิดค่าธรรมเนียม แต่ถา้ สมุดคู่ฝากของผูฝ้ ากสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 10
บาท
ข้อ 10. เมื่อสหกรณ์ตกลงเปิ ดบัญชีเงินฝากให้กบั ผูฝ้ ากรายใดตามที่ขอเป็ นอันถือว่าผูฝ้ าก
รายการนั้นยอมรับผูกพันและปฏิบตั ิตามระเบียบของสหกรณ์วา่ ด้วยการรับเงินนี้ทุกประการ
ข้อ 11. ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ให้ทาใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ของสหกรณ์ยนื่
พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและจานวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สานักงานของสหกรณ์ เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจ
ถูกต้องแล้ว จะบันทึกรายการจานวนเงินฝากที่ได้รับพร้อมทั้งเงินฝากคงเหลือในสมุดคู่ฝาก และ
สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก

ข้อ 12. ถ้าผูฝ้ ากส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่ อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซ่ ึงสิทธิที่จะไม่
จ่ายเงินถอนจากรายการเช่นนั้นจนกว่าจะเรี ยกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว
ข้อ 13. ถ้าส่งเงินฝากเข้าบัญชีโดยมิได้นาสมุดคูฝ่ ากมาด้วย ให้ผฝู ้ ากหรื อผูส้ ่งเงินฝากติดต่อกับ
สหกรณ์ทาใบส่งเงินฝากสองฉบับ ข้อความอย่างเดียวกัน ยืน่ ต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์พร้อมด้วยจานวนเงินฝาก
ให้เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์รับจานวนเงินฝากดังกล่าวเข้าบัญชีของผูฝ้ าก โดยลงลายมือชื่อรับเงินในคู่ฉบับใบส่ง
เงินฝากนั้น เพือ่ ให้ผฝู ้ ากยึดถือเป็ นหลักฐานการฝากเงินและเป็ นหน้าที่ของผูฝ้ ากที่จะยืน่ สมุดคู่ฝากเพือ่ เจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ลงรายการเงินฝากนั้นให้เสร็จโดยเร็ ว การลงลายมือชื่อรับเงินดังกล่าวเป็ นไปตามทีก่ าหนดในข้อ 9
ด้วย

หมวด 2
การกาหนดอัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการคิดดอกเบีย้
วิธีการคิดดอกเบีย้ และการจ่ ายดอกเบีย้
ข้อ 14. สหกรณ์จะกาหนดอัตราดอกเบี้ยสาหรับเงินฝากตามข้อ 4 ในอัตราตามที่คณะกรรมการ
ดาเนินการของสหกรณ์กาหนด แต่สหกรณ์จะต้องนาเงินที่รับฝากนั้นไปหาผลประโยชน์ได้ไม่นอ้ ยกว่า 3 ของ
อัตราดังกล่าวนั้น
โดยคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์จะประกาศการเปลี่ยนแปลงการกาหนดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากให้ทราบแต่ละครั้ง ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้คานวณเป็ นรายวันตามยอดเงินคงเหลือและ
สหกรณ์จะนาดอกเบี้ยทบเป็ นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ให้ผฝู ้ ากรี บยืน่ สมุดคู่ฝาก
ณ สานักงานของสหกรณ์ เพือ่ สหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบี้ยให้
ดอกเบี้ยเงินฝากประจา สหกรณ์คานวณและจ่ายดอกเบี้ยให้ เมื่อถึงกาหนดระยะเวลาการฝาก
สาหรับเงินฝากประจาที่ถอนก่อนกาหนดโดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 18 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้
ตามจานวนเดือนเต็มไม่เกินที่กาหนด โดยถือระยะเวลาฝากเงินจริ งเป็ นเกณฑ์
ถ้าถอนเงินฝากในระยะเวลาไม่ถึงสามเดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ย

หมวด 3
การถอนเงินและการปิ ดบัญชี
ข้อ 15. ในการถอนเงินฝาก สหกรณ์จะให้ผมู ้ ีอานาจถอนเงินตามทีไ่ ด้ให้ตวั อย่างลายมือชื่อไว้
กับสหกรณ์ และต้องนาใบถอนเงินฝากตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์กาหนดและผูม้ ีอานาจถอนเงินฝากควรมารับเงิน
ด้วยตนเอง โดยยืน่ ใบถอนเงินฝากพร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ณ สานักงานของสหกรณ์

ผูม้ ีอานาจถอนเงินฝาก จะมอบให้ผใู ้ ดรับเงินแทนก็ตอ้ งทาใบถอนเงินฝาก โดยเขียนจานวนเงิน
ที่จะถอนทั้งตัวเลขและตัวหนังสือให้ถูกต้องตามต้องการ และต้องมอบอานาจให้รับเงินแทนเป็ นตัวหนังสือตาม
แบบที่ สหกรณ์กาหนดไว้ในด้านหลังใบถอนเงินฝากนั้นด้วย ผูม้ ีอานาจถอนเงินฝากต้องลงลายมือชื่อมอบ
อานาจตามทีไ่ ด้ให้ตวั อย่างไว้ ผูร้ ับมอบอานาจต้องมารับเงินด้วยตนเอง โดยยืน่ ใบถอนเงินฝากพร้อมด้วยสมุดคู่
ฝากและบัตรประจาตัวผูม้ อบและผูร้ ับมอบต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ณ สานักงานของสหกรณ์ ในการนี้
เจ้าหน้าที่ของ สหกรณ์จะเรี ยกหลักฐานพิสูจน์ตวั ผูร้ ับมอบอานาจก็ได้
การเขียนใบถอนเงินฝาก ให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผูม้ ีอานาจถอนเงิน
ต้องลงลายมือชื่อตามที่ให้ตวั อย่างไว้กากับด้วย
เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้ว จะจ่ายเงินถอนให้และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงินคงเหลือ
ในสมุดคู่ฝาก แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก
ข้อ 16. ถ้าผูม้ ีอานาจถอนเงินฝากมีความจาเป็ นจะห้ามการจ่ายเงินตามใบถอนเงินฝาก ซึ่งมอบ
อานาจให้ผใู ้ ดรับเงินแทนก็ตาม ต้องมีหนังสือบอกกล่าวห้ามการจ่ายเงินถึงสหกรณ์ โดยยืน่ ณ สานักงานของ
สหกรณ์ก่อนที่สหกรณ์จะจ่ายเงินตามใบถอนเงินฝากนั้น ในหนังสือบอกกล่าวห้ามการจ่ายเงินให้ระบุเลขที่ของ
บัญชีเงินฝาก วันที่ของใบถอนเงินฝาก จานวนเงินถอนและชื่อของผูร้ ับมอบอานาจให้รับเงินแทน
ข้อ 17. ในกรณี เงินฝากประจา ถ้าผูฝ้ ากยังไม่ถอนเงินฝากประจาจนพ้นเจ็ดวัน หลังจากครบ
กาหนดแล้วเป็ นอันถือว่าผูฝ้ ากตกลงฝากต้นเงินรายการนั้น และดอกเบี้ยที่ได้รับเป็ นเงินฝากประจาต่อไปอีกเป็ น
คราว ๆ ตามระยะเวลาฝากที่กาหนดไว้เดิม นับแต่วนั ถัดจากวันสุดท้ายจากระยะเวลาที่ครบกาหนดแล้ว ทั้งนี้เป็ น
หน้าที่ของผูฝ้ ากที่จะนาสมุดคู่บญั ชีเงินฝากมายืน่ ต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ เพือ่ บันทึกรายการเงินฝากรายใหม่
ข้อ 18. การถอนเงินฝากออมทรัพย์ จะถอนเมื่อใดก็ได้ จานวนเท่าใดก็ได้ ส่วนการถอนเงินฝาก
ประจานั้น ผูฝ้ ากไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบกาหนด แต่เมื่อผูฝ้ ากยืน่ คาขอเป็ นหนังสือโดยชี้แจงความจาเป็ น
สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบกาหนดก็ได้
ข้อ 19. ในกรณี ที่ผฝู ้ ากตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากให้แก่ผรู ้ ับโอน
ที่ต้งั ไว้ได้ หรื อถ้าไม่ได้ต้งั ไว้ก็จ่ายคืนให้แก่บุคคลที่ได้นาหลักฐานมาแสดง ณ สานักงานของสหกรณ์ ให้เป็ นที่
พอใจคณะกรรมการดาเนินการว่าเป็ นทายาทผูม้ ีสิทธิ์ไดรับเงินจานวนดังกล่าว
เมื่อสหกรณ์จ่ายคืนเงินคงเหลือ สหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ยให้ถึงวันก่อนวันถอนหนึ่งวัน ส่วน
สมุดคู่ฝากและบัญชีเงินฝากสาหรับบัญชีน้ นั ให้ยกเลิก
ข้อ 20. สมุดคู่ฝากเงินฝากเล่มที่ยกเลิกนั้น ผูฝ้ ากหรื อผูป้ ิ ดบัญชีเงินฝากจะรับไปก็ได้
ข้อ 21. ในกรณี ที่คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์เห็นว่า ผูฝ้ ากเงินฝากรายใดฝ่ าฝื น
ระเบียบนี้
หรื อก่อความยุง่ ยากให้แก่สหกรณ์หรื อเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรที่จะปิ ดบัญชีเงินฝากของผูฝ้ าก
สหกรณ์จะมีหนังสือแจ้งไปยังผูฝ้ ากนั้นว่า สหกรณ์จะไม่รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากต่อไปอีก และให้ผฝู ้ าก
ถอนเงินคงเหลือหรื อทั้งหมดเพือ่ ปิ ดบัญชีเงินฝากของตน

เมื่อสหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ถอนเงินไปยังผูฝ้ ากเงินฝากออมทรัพย์
สหกรณ์จะคานวณ
ดอกเบี้ยให้ถึงวันที่หนังสือแจ้งนั้นถึงผูฝ้ าก แต่ถา้ เป็ นเงินฝากประจา สหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ยให้ถึงวันสิ้น
เดือนก่อนถึงวันที่ในหนังสือแจ้งผูฝ้ าก และสหกรณ์จะนาดอกเบี้ยเข้าบัญชีของผูฝ้ ากไว้ เพือ่ ให้ถอนจานวนรวม
ทั้งหมด สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้ในเวลาต่อมาอีก ไม่วา่ ผูฝ้ ากจะถอนเงินฝากนั้นเมื่อใด
ข้อ 22. การถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพือ่ ปิ ดบัญชี ให้ผมู ้ ีอานาจถอนเงินฝากจดแจ้งไว้ทา้ ย
รายการจานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพือ่ ปิ ดบัญชี” สหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ยให้ถึงวันก่อนวันถอน
หนึ่งวัน เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนแล้วจะยกเลิกสมุดคู่ฝากสาหรับบัญชีน้ นั
ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2546

(นายสว่าง จันทร์เที่ยง)
ประธานกรรมาการ
สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด

