ระเบียบสหกรณ์ การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด
ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น
พ.ศ. 2546
------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ขอ้ 11 ข้อ 74 (16) และข้อ 102 (2)
ที่
ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2546 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยการ
รับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นโดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้

หมวด 1
ข้ อกาหนดทัว่ ไป
ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด ว่าด้วยการรับ
ฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2546”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ ให้ใช้บงั คับ ตั้งแต่วนั ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2546 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 10 กันยายน
2542
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด
“ผูฝ้ าก” หมายความว่า สหกรณ์ผฝู ้ ากเงิน
ข้อ 5. สหกรณ์รับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นได้ 2 ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย์
(2) เงินฝากประจา

หมวด 2
การเปิ ดบัญชีและการฝากเงิน
ข้อ 6. สหกรณ์ที่ประสงค์จะเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้อ 5. ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ
สานักงานสหกรณ์ดว้ ยตนเอง และต้องยืน่ หนังสือขอเปิ ดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการ
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิ ดบัญชีน้ นั

ข้อ 7. พร้อมกับหนังสือขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก ผูฝ้ ากต้องให้ตวั อย่างลายมือชื่อของตัวแทนซึ่งเป็ น
ผูม้ ีอานาจถอนเงิน ตลอดจนให้เงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากที่เปิ ดบัญชีน้ นั ไว้ต่อสหกรณ์
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้ จะมีผลต่อเมื่อผูฝ้ ากได้แจ้งเป็ นหนังสือต่อ
สหกรณ์ และสหกรณ์ได้พจิ ารณาเห็นเป็ นการถูกต้องและตอบรับแล้ว
ลายมือชื่อทุกกรณี เกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้อกั ษรไทย และเขียนด้วยหมึกทั้งต้องเขียนด้วยลายมือ
ชื่อของผูน้ าฝาก สหกรณ์จะไม่รับรู ้การใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ
ข้อ 8. ผูฝ้ ากสามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากได้ดงั นี้
(1) เงินฝากออมทรัพย์ ผูฝ้ ากรายหนึ่งอาจเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์น้ ีได้ โดย
จานวนเงินฝากในบัญชีน้ นั ในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่นอ้ ยกว่า 10,000.- บาท และผูฝ้ ากจะส่งเงินฝากเพิม่ ขึ้น
เมื่อใดโดยจานวนเท่าใดก็ได้
(2) เงินฝากประจารายหนึ่ง ๆ ต้องมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 100,000.- บาท และระยะเวลาฝาก
ต้องไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน
ข้อ 9. ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้อ 8 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้
สมุดคู่ฝากนั้นผูฝ้ ากต้องรักษาไว้เพือ่ ให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินทอน
และเงินคงเหลือบรรดาที่จะมีข้ นึ ทุกราย
การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระทาได้แต่โดยทางฝ่ ายสหกรณ์ ซึ่งประธาน
กรรมการหรื อรองประธานกรรมการ หรื อเหรัญญิก หรื อผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายคนหนึ่งคนใดเป็ นผู ้
ลงลายมือชื่อย่อกากับไว้เป็ นสาคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็ นไปตามที่กล่าวนี้ ย่อมไม่มีผล
ผูกพันสหกรณ์ อนึ่ง ถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อนต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพือ่ แก้ไขให้
จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้
สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้วหรื อชารุ ดจนใช้การไม่ได้ ให้นามายืน่ ต่อสหกรณ์เพือ่ จะได้ยกเลิก
สมุดคู่ฝากเล่มนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ ซึ่งออกให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่ฝากเล่ม
ที่ยกเลิกนั้นผูฝ้ ากจะรับไปก็ได้
ผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหาย ผูฝ้ ากจะต้องแจ้งเป็ น
หนังสือต่อสหกรณ์โดยมิชกั ช้า สหกรณ์จะนายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ ซึ่งออกให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้
ต่อไป ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก
ในกรณี ที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผฝู ้ ากครั้งแรกก็ดี หรื อออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อน
ซึ่งลงรายการเต็มแล้วก็ดี หรื อชารุ ดใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณี ที่สมุดคู่ฝากของผู ้
ฝากรายใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 10.- บาท

ข้อ 10. ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ให้ทาใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์กาหนด
ยืน่ พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและจานวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สานักงานของสหกรณ์ ทั้งนี้ ผูฝ้ ากหรื อผูอ้ ื่น
จะเป็ นผูส้ ่งเงินก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจานวนเงินฝากทีไ่ ด้รับนั้นในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็ น
การถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก
ข้อ 11. ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่ อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซ่ ึงสิทธิที่จะไม่
จ่ายเงินถอนจากรายการนั้น จนกว่าจะเรี ยกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว

หมวด 3
การกาหนดอัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการคิดดอกเบีย้
วิธีการคิดดอกเบีย้ และการจ่ ายดอกเบีย้
ข้อ 12. สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 5 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 7 ต่อปี โดย
จะได้ประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้คานวณเป็ นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ
และสหกรณ์จะนา
ดอกเบี้ยทบเป็ นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ให้ผฝู ้ ากรี บยืน่ สมุดคู่ฝาก ณ สานักงาน
สหกรณ์ เพือ่ สหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบี้ยให้
ดอกเบี้ยเงินฝากประจา สหกรณ์จะคานวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงกาหนดระยะเวลาการฝาก
สาหรับเงินฝากที่ถอนก่อนกาหนดโดยได้รับอนุญาตจาก สหกรณ์ตามข้อ 14 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้ตาม
จานวนเดือนเต็ม
กรณี ถอนเงินฝากประจาในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
ถ้าผูฝ้ ากไม่ถอนเงินฝากประจาเมื่อครบกาหนดพร้อมดอกเบี้ย จนพ้นกาหนดไปอีก 7 วัน ก็เป็ น
อันถือว่าเป็ นผูฝ้ ากตกลงฝากต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม

หมวด 4
การถอนเงินฝากและการปิ ดบัญชี
ข้อ 13. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ ในการถอนเงิน
ฝาก ผูม้ ีอานาจถอนเงินตามทีไ่ ด้ให้ตวั อย่างลายมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์ควรมารับเงินที่สานักงานสหกรณ์ดว้ ยตนเอง
และต้องยืน่ ใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ให้ตวั อย่างไว้น้ นั พร้อมกับสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่ สหกรณ์
ถ้าผูม้ ีอานาจถอนเงินฝาก จะมอบให้ผใู ้ ดรับเงินแทนก็ตอ้ งทาใบถอนเงินฝาก และต้องมอบ
อานาจให้รับเงินแทนเป็ นหนังสือตามแบบที่กาหนด ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ได้ให้ตวั อย่างไว้ แล้วมอบให้

ผูร้ ับมอบอานาจยืน่ ใบถอนเงินฝากนั้น พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สานักงานสหกรณ์ ในการนี้
สหกรณ์จะเรี ยกหลักฐานพิสูจน์ตวั ผูร้ ับมอบอานาจก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงินคงเหลือ
ในสมุดคู่ฝาก แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก
อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผูม้ ีอานาจถอน
เงินต้องลงลายมือชื่อตามที่ให้ตวั อย่างไว้กากับด้วย
ข้อ 14. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์น้ นั จะถอนเมื่อใด จานวนเท่าใดก็ได้
ส่วนการถอนเงินฝากประจานั้น ผูฝ้ ากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบกาหนด แต่เมื่อผูฝ้ ากยืน่
คาขอเป็ นหนังสือโดยชี้แจงความจาเป็ น สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนกาหนดก็ได้
ข้อ 15. ผูฝ้ ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพือ่ ปิ ดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้ ให้ผมู ้ ี
อานาจถอนเงินจดแจ้งไว้ทา้ ยรายการจานวนเงินในใบถอนเงินด้วยว่า “เพือ่ ปิ ดบัญชี”
ข้อ 16. ในกรณี ที่คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผูฝ้ ากฝ่ าฝื นระเบียบนี้ หรื อ
ก่อให้เกิดความยุง่ ยากแก่สหกรณ์ หรื อเห็นว่าทีเหตุอนั ควรที่จะปิ ดบัญชีเงินฝากของผูฝ้ าก สหกรณ์จะไม่รับเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากอีก และให้ผฝู ้ ากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพือ่ ปิ ดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งนี้ สหกรณ์
จะแจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูฝ้ าก
ข้อ 17. การถอนเงินฝากเพือ่ ปิ ดบัญชีตามข้อ 15 สหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ยให้ตามข้อ 12 ถึงวัน
ก่อนวันถอนหนึ่งวัน เว้นแต่การปิ ดบัญชีเงินฝากในกรณี ผฝู ้ ากฝ่ าฝื นระเบียบตามข้อ 16 สหกรณ์จะคานวณ
ดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันที่แจ้งหนึ่งวัน และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี้ยอีก ไม่วา่ ผูฝ้ ากจะถอนเงินเมื่อใดเมื่อสหกรณ์
ได้จ่ายเงินคืนผูฝ้ ากแล้ว จะยกเลิกสมุดคู่ฝากสาหรับบัญชีน้ นั
ข้อ 18. ในกรณี ที่มีความจาเป็ น สหกรณ์สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับฝากเงินก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2546
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