ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด
ว่ ำด้ วยกำรรั บฝำกเงินจำกสหกรณ์ อ่ นื
พ.ศ. 2554
………………………………..
อาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ ข้ อ 9 , ข้ อ 78 และ ข้ อ 106 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการชุดที่ 38 ครังที
้ ่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ได้ กาหนดระเบียบว่าด้ วยการรับฝากเงิน
จากสหกรณ์อื่น โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
หมวด 1
ข้ อกำหนดทั่วไป
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด ว่าด้ วยการรับ
ฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2554 “
ข้ อ 2. ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้ วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2544 และให้ ใช้
ระเบียบนี ้แทนโดยให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. ในระเบียบนี ้
สหกรณ์ หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
ผู้ฝาก หมายความว่า สหกรณ์ผ้ ฝู ากเงิน
ข้ อ 4. สหกรณ์รับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นได้ 2 ประเภท คือ
( 1 ) เงินฝากออมทรัพย์
( 2 ) เงินฝากประจา
หมวด 2
กำรเปิ ดบัญชีและกำรฝำกเงิน
ข้ อ 5. สหกรณ์ที่ประสงค์จะเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้ อ 4 ให้ มาติดต่อกับเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ ณ
สานักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้ องยืน่ หนังสือขอเปิ ดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการ
ครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในแบบหนังสือขอเปิ ดบัญชีนนั ้
ข้ อ 6. พร้ อมกับหนังสือขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากต้ องให้ ตวั อย่างลายมือชื่อของตัวเองซึ่ งเป็ นผู้มี
อานาจถอนเงิน ตลอดจนให้ เงือ่ นไขเกี่ยวกับเงินฝากที่เปิ ดบัญชีนนไว้
ั ้ ต่อสหกรณ์
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ต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ได้ พิจารณาเห็นเป็ นการถูกต้ องและตอบรับแล้ ว
ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากให้ ใช้ อกั ษรไทยและเขียนด้ วยหมึก ทังต้
้ องเขียนด้ วย
ลายมือชื่อของผู้นาฝาก สหกรณ์จะไม่รับรู้ การใช้ ตราประทับแทนลายมือชื่อ
ข้ อ 7. ผู้ฝากสามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากได้ ดงั นี ้
( 1 ) เงินฝากออมทรัพย์ ผู้ฝากรายหนึ่งอาจเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นี ้ได้ โดย
จานวนเงินฝากในบัญชีนนในเวลาหนึ
ั้
่งเวลาใดต้ องไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท และผู้ฝากจะส่งเงินฝาก
เพิ่มขึนเมื
้ ่อใดโดยจานวนเท่าใดก็ได้
( 2 ) เงินฝากประจารายหนึ่ง ๆ ต้ องมีจานวนไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท และระยะเวลา
ฝากต้ องไม่น้อยกว่า 12 เดือน
ข้ อ 8. ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้ อ 7. สหกรณ์จะออกสมุดคูฝ่ ากให้ ผ้ ฝู ากยึดถือไว้
สมุดคู่ฝากนันผู
้ ้ ฝากต้ องรักษาไว้ เพือ่ ให้ สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี ้ย เงินถอน
และเงินคงเหลือบรรดาที่จะมีขนทุ
ึ ้ กรายการ
การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนัน้ จะกระทาได้ แต่โดยทางฝ่ ายสหกรณ์ ซึง่ ประธาน
กรรมการหรื อรองประธานกรรมการ หรื อเหรัญญิก หรื อผู้จดั การ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายคนหนึ่งคนใดเป็ นผู้
ลงลายมือชื่อย่อกากับไว้ เป็ นสาคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็ นไปตามที่กล่าวนี ้ย่อมไม่มี
ผลผูกพันสหกรณ์ อนึ่งถ้ าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อนต้ องแจ้ งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ ไข
ให้ จะแก้ ไขโดยการอืน่ ไม่ได้
สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้ เต็มแล้ วหรื อชารุ ดจนใช้ การไม่ได้ ให้ นามายื่นต่อสหกรณ์เพื่อจะได้ ยกเลิก
สมุดคู่ฝากเล่มนันและโอนยอดเงิ
้
นคงเหลือเข้ าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึง่ ออกให้ ผ้ ฝู ากยึดถือไว้ ต่อไป สมุดคู่ฝากเล่มที่
ยกเลิกนันผู
้ ้ ฝากจะรับไปก็ได้
ผู้ฝากต้ องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ ในที่ปลอดภัย ถ้ าสมุดคู่ฝากหายผู้ฝากต้ องแจ้ งเป็ น
หนังสือต่อสหกรณ์โดยมิชกั ช้ า สหกรณ์จะนายอดเงินคงเหลือเข้ าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซงึ่ ออกให้ ผ้ ฝู ากยึดถือไว้
ต่อไป ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้ ยกเลิก
ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้ แก่ผ้ ฝู ากครัง้ แรกก็ดี หรื อออกเล่มใหม่ให้ ต่อจากเล่มก่อน
ซึง่ ลงรายการเต็มแล้ วก็ดี หรื อชารุ ดใช้ การไม่ได้ ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณี ที่สมุดคู่ฝากของผู้
ฝากรายใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้ โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 50 บาท
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ยื่นพร้ อมด้ วยสมุดคู่ฝากและจานวนเงินฝากต่อเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ ณ สานักงานสหกรณ์ ทังนี
้ ้ ผู้ฝากหรื อผู้อื่น
จะเป็ นผู้ส่งเงินก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ ลงบันทึกรายการจานวนเงินฝากที่ได้ รับนันในสมุ
้
ดคู่ฝากและตรวจสอบเป็ นการ
ถูกต้ องแล้ ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ ผ้ ฝู าก
ข้ อ 10. ถ้ าส่งเช็คเข้ าบัญชีเงินฝาก ต้ องขีดคร่ อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ ซงึ่ สิทธิทจี่ ะไม่จา่ ยเงินถอน
จากรายการเช่นนัน้ จนกว่าจะเรี ยกเก็บเงินตามเช็คได้ แล้ ว
หมวด 3
กำรกำหนดอัตรำดอกเบีย้ ระยะเวลำกำรคิดดอกเบีย้
วิธีกำรคิดดอกเบีย้ และกำรจ่ ำยดอกเบีย้
ข้ อ 11. สหกรณ์จะให้ ดอกเบี ้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้ อ 4 ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 7 ต่อปี โดยจะ
ได้ ประกาศให้ ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ดอกเบี ้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้ คานวณเป็ นรายวันตามยอดคงเหลือและสหกรณ์จะนา
ดอกเบี ้ยสมทบเป็ นต้ นเงินเข้ าบัญชีเงินฝากในวันสิ ้นปี ทางบัญชีของสหกรณ์ให้ ผ้ ฝู ากรี บยื่นสมุดคู่ฝาก ณ
สานักงานสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบี ้ยให้
ดอกเบี ้ยเงินฝากประจา สหกรณ์จะคานวณและจ่ายดอกเบี ้ยให้ เมื่อถึงกาหนดระยะเวลาการ
ฝากสาหรับเงินฝากที่ถอนก่อนกาหนดโดยได้ รับอนุญาตจากสหกรณ์ตามข้ อ 13 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี ้ยให้
ตามจานวนเดือนเต็ม
กรณีถอนเงินฝากประจาในระยะเวลาไม่ถงึ 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี ้ยให้
ถ้ าผู้ฝากไม่ถอนเงินฝากประจาเมื่อครบกาหนดพร้ อมด้ วยดอกเบี ้ย จนพ้ นกาหนดไปอีกเจ็ด
วัน ก็เป็ นอันว่าผู้ฝากตกลงฝากต้ นเงินฝากพร้ อมดอกเบี ้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม
หมวด 4
กำรถอนเงินฝำกและกำรปิ ดบัญชี
ข้ อ 12. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากต้ องใช้ ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์
ในการถอนเงินฝาก ผู้มีอานาจถอนเงินตามที่ได้ ให้ ตวั อย่างลายมือชื่อไว้ ต่อสหกรณ์ควรมารับ
เงินที่สานักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้ องยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ให้ ตวั อย่างไว้ นั น้
พร้ อมกับสมุดคู่ฝากต่อเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
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อานาจให้ รับเงินแทนเป็ นหนังสือตามแบบที่กาหนด ทังนี
้ ้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ได้ ให้ ตวั อย่างไว้ แล้ วมอบให้
ผู้รับมอบอานาจยืน่ ใบถอนเงินฝากนัน้ พร้ อมด้ วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้ าหน้ าทีข่ องสหกรณ์ ณ สานักงานสหกรณ์
ในการนี ้สหกรณ์จะเรี ยกหลักฐานพิสจู น์ตวั ผู้รับมอบอานาจก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ ตรวจถูกต้ องแล้ วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้ อมทังเงิ
้ น
คงเหลือในสมุดคู่ฝาก แล้ วคืนสมุดคู่ฝากให้ ผ้ ฝู าก
อนึง่ การเขียนใบถอนเงินฝากให้ เขียนด้ วยหมึก ถ้ ามีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้มีอานาจ
ถอนเงินต้ องลงลายมือชื่อตามทีใ่ ห้ ตวั อย่างไว้ กากับด้ วย
ข้ อ 13. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นนั ้ จะถอนเมื่อใด จานวนเท่าใดก็ได้
ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจานัน้ ผู้ฝากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบกาหนด
แต่เมื่อผู้ฝากยื่นคาขอเป็ นหนังสือโดยชี ้แจงความจาเป็ น สหกรณ์จะยอมให้ ถอนเงินฝากก่อนครบกาหนดก็ได้
ข้ อ 14. ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทังหมดเพื
้
อ่ ปิ ดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้ ให้ ผ้ มู ีอานาจ
ถอนเงินจดแจ้ งไว้ ท้ายรายการจานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้ วยว่า “ เพื่อปิ ดบัญชี “
ข้ อ 15. ในกรณีที่คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผู้ฝากฝ่ าฝื นระเบียบนี ้ หรือก่อให้ เกิด
ความยุ่งยากแก่สหกรณ์ หรื อเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรที่จะปิ ดบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก สหกรณ์จะไม่รับเงินเข้ า
บัญชีเงินฝากของผู้ฝากอีก และให้ ผ้ ฝู ากถอนเงินคงเหลือทังหมดเพื
้
่อปิ ดบัญชีเงินฝากของตน ทังนี
้ ้ สหกรณ์
จะแจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ฝาก
ข้ อ 16. การถอนเงินฝากเพือ่ ปิ ดบัญชีตามข้ อ 14 สหกรณ์จะคานวณดอกเบี ้ยให้ ตามข้ อ 11 ถึงวัน
ก่อนวันถอนหนึ่งวัน เว้ นแต่การปิ ดบัญชีเงินฝากในกรณีผ้ ฝู ากฝ่ าฝื นระเบียบตามข้ อ 15 สหกรณ์จะคานวณ
ดอกเบี ้ยให้ ถงึ ก่อนวันที่แจ้ งหนึ่งวัน และสหกรณ์จะไม่ให้ ดอกเบี ้ยอีก ไม่ว่าผู้ฝากจะถอนเงินเมื่อใด
เมื่อสหกรณ์ได้ จ่ายเงินคืนผู้ฝากแล้ ว จะยกเลิกสมุดคู่ฝากสาหรับบัญชีนนั ้
ข้ อ 17. ในกรณีที่มีความจาเป็ น สหกรณ์สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับฝากเงินก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554
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