ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด
ว่ ำด้ วยกำรรั บเงินฝำกออมทรั พย์ และเงินฝำกประจำ
พ.ศ. 2554
……………………………..
อาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ ข้ อ 9 , ข้ อ 78 และข้ อ 106 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการชุดที่ 38 ครังที
้ ่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ได้ กาหนดระเบียบว่าด้ วยการรับเงินฝาก
ออมทรัพย์และเงินฝากประจาโดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี ้
หมวด 1
ข้ อกำหนดทั่วไป
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด ว่าด้ วยการรับ
เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจา พ.ศ. 2554 ”
ข้ อ 2. ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้ วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจา พ.ศ.2544
และให้ ใช้ ระเบียบนี ้แทนโดยให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิกได้ 2 ประเภท คือ
( 1 ) เงินฝากออมทรัพย์
( 2 ) เงินฝากประจา
หมวด 2
กำรเปิ ดบัญชีและกำรฝำกเงิน
ข้ อ 4. ผู้ประสงค์จะเปิ ดบัญชี เงินฝาก ตามข้ อ 3 ให้ ม าติดต่ อกับเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ ณ สานัก งาน
สหกรณ์ ด้วยตนเอง และต้ องยื่นหนังสือขอเปิ ด บัญชีเงิน ฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้ วน
ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือขอเปิ ดบัญชีนนั ้
ข้ อ 5. พร้ อมกับหนังสือขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากต้ องให้ ตวั อย่างลายมือชื่อของตนหรื อของตัวแทน
ซึง่ เป็ นผู้มีอานาจถอนเงิน ตลอดจนให้ คาสัง่ เกี่ยวกับเงินฝากที่เปิ ดบัญชีนนไว้
ั ้ ต่อสหกรณ์
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ ไว้ จะมีผลต่อเมื่อผู้ฝากได้ แจ้ งเป็ นหนังสือต่อ
สหกรณ์และสหกรณ์ได้ พิจารณาเห็นเป็ นการถูกต้ องและตอบรับแล้ ว

-2ลายมื อ ชื่อ ทุก กรณี เกี่ ยวกับเงิ นฝากให้ ใ ช้ อัก ษรไทยและเขี ยนด้ ว ยหมึก ทัง้ ต้ อ งเขี ยนด้ ว ย
ลายมือตนเอง สหกรณ์จะไม่รับรู้ การใช้ ตราประทับแทนลายมือชื่อ
ข้ อ 6. ผู้ฝากคนหนึ่งสามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากได้ ดงั นี ้
( 1 ) เงินฝากออมทรัพย์ ผู้ฝากรายหนึ่งอาจเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นีไ้ ด้ โดย
จานวนเงินฝากในบัญชี นัน้ ในเวลาหนึ่งเวลาใดต้ องไม่น้อยกว่า 100 บาท และผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพิ่มขึน้
เมื่อใดโดยจานวนเท่าใดก็ได้
( 2 ) เงินฝากประจารายหนึ่ง ๆ ต้ องมีจานวนไม่น้อยกว่า 500 บาท และระยะเวลาฝากต้ อง
ไม่น้อยกว่า 3 เดือน
ข้ อ 7. ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้ อ 6 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ ผ้ ฝู ากยึดถือไว้
สมุดคู่ฝากนันผู
้ ้ ฝากต้ องรักษาไว้ เพื่อให้ สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี ้ย เงินถอน
และเงินคงเหลือของตนบรรดาที่จะมีขนทุ
ึ ้ กราย
การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนัน้ จะกระทาได้ แต่โดยทางฝ่ ายสหกรณ์ซงึ่ ประธาน
กรรมการหรื อรองประธานกรรมการ หรื อเหรัญญิก หรื อผู้จดั การ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายคนหนึ่งคนใดเป็ นผู้
ลงลายมือชื่อย่อกากับไว้ เป็ นสาคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็ นไปตามที่กล่าวนี ้ย่อมไม่มี
ผลผูกพันสหกรณ์ อนึ่ง ถ้ าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อน ต้ องแจ้ งต่อสหกรณ์เพื่อ
แก้ ไขให้ จะแก้ ไขโดยประการอื่นไม่ได้
สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้ เต็มแล้ วหรื อชารุ ดจนใช้ การไม่ได้ ให้ นามายื่นต่อสหกรณ์เพื่อจะได้ ยกเลิก
สมุดคู่ฝากเล่มนัน้ และโอนยอดเงินคงเหลือเข้ าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึง่ ออกให้ ผ้ ฝู ากยึดถือไว้ ต่อไป สมุดคู่ฝากเล่ม
ที่ยกเลิกนัน้ ผู้ฝากจะรับไปก็ได้
ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้ แก่ผ้ ฝู ากครัง้ แรกก็ดี หรื อออกเล่มใหม่ให้ ต่อจากเล่มก่อน
ซึง่ ลงรายการเต็มแล้ วก็ดี หรื อชารุ ดใช้ การไม่ได้ ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีที่สมุดคู่ฝากของผู้
ฝากคนใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ให้ โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 20 บาท
ข้ อ 8. ในการส่งเงิน เข้ า บัญชีเงินฝากทุกครั ง้ ให้ ท าใบส่ งเงิน ตามแบบพิ มพ์ที่ สหกรณ์ กาหนด ยื่ น
พร้ อมด้ วยสมุดคู่ฝากและจานวนเงินฝากต่อพนักงานสหกรณ์ ณ สานักงานสหกรณ์ ทังนี
้ ้ ผู้ฝากหรื อผู้อื่นจะ
เป็ นผู้ส่งเงินก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ ลงบันทึกรายการจานวนเงินฝากที่ได้ รับนันในสมุ
้
ดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็ น
การถูกต้ องแล้ ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ ผ้ ฝู าก
ข้ อ 9. ถ้ าส่งเช็คเข้ าบัญชีเงินฝากต้ องขี ดคร่ อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ ซึ่งสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินถอน
จากรายการเช่นนันจนกว่
้
าจะเรี ยกเก็บเงินตามเช็คได้ แล้ ว
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กำรกำหนดอัตรำดอกเบีย้ ระยะเวลำกำรคิดดอกเบีย้ วิธีกำรคิดดอกเบีย้ และกำรจ่ ำยดอกเบีย้
ข้ อ 10. สหกรณ์จะให้ ดอกเบี ้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้ อ 3 ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 7.00 ต่อปี โดยจะ
ประกาศอัตราดอกเบี ้ยแต่ละประเภทให้ ทราบเป็ นคราว ๆ ไป ตามความเหมาะสม
ดอกเบี ้ยเงินฝากออมทรั พย์ให้ คานวณเป็ นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะนา
ดอกเบี ้ยทบเป็ นต้ นเงินเข้ าบัญชีเงินฝากทุกวันสิ ้นเดือน ให้ ผ้ ฝู ากรี บยื่นสมุดคู่ฝาก ณ สานักงานสหกรณ์ เพื่ อ
สหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบี ้ยให้
ดอกเบี ้ยเงินฝากประจา สหกรณ์จะคานวณและจ่ายดอกเบี ้ยให้ เมื่อถึงกาหนดระยะเวลา
การฝาก สาหรั บ เงิน ฝากที่ ถอนก่ อ นก าหนดโดยได้ รับ อนุญ าตจากสหกรณ์ ต ามข้ อ 12 สหกรณ์ จะจ่ า ย
ดอกเบี ้ยให้ ตามจานวนเดือนเต็ม
กรณีถอนเงินฝากประจาในระยะเวลาไม่ถงึ 3 เดือนสหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี ้ยให้
ถ้ าผู้ฝากไม่ ถอนเงินฝากประจาเดือนเมื่อ ครบกาหนดพร้ อมดอกเบี ย้ จนพ้ นกาหนดไปอี ก
เจ็ดวันก็เป็ นอันถือว่าผู้ฝากตกลงฝากต้ นเงินฝากพร้ อมดอกเบี ้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม
หมวด 4
กำรถอนเงินและกำรปิ ดบัญชี
ข้ อ 11. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ต้ องใช้ ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์
ในการถอนเงินฝาก ผู้มีอานาจถอนเงินตามที่ได้ ให้ ตวั อย่างลายมือชื่อไว้ ต่อสหกรณ์ควรมารับ
เงิน ที่ สานั กงานสหกรณ์ ด้ วยตนเอง และต้ อ งยื่น ใบถอนเงินฝากโดยลงลายมื อชื่ อตามที่ ให้ ตัวอย่า งไว้ นั ้น
พร้ อมสมุดคู่ฝากต่อเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
ถ้ าผู้มีอานาจถอนเงินฝากจะมอบให้ ผ้ ใู ดถอนเงินแทน ก็ต้องทาใบถอนเงินฝากและต้ องมอบ
อานาจให้ รับ เงิ น เป็ น หนั งสื อ ไว้ ด้ านหลัง ของใบถอนเงิน ฝากนั น้ ด้ วย ทัง้ นี ้ โดยลงลายมื อ ชื่ อตามที่ ได้ ใ ห้
ตัวอย่างไว้ แล้ วมอบให้ ผ้ รู ับมอบอานาจยื่นใบถอนเงินฝากนัน้ พร้ อมด้ วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์
ณ สานักงานสหกรณ์ ในการนี ้สหกรณ์จะเรี ยกหลักฐานพิสจู น์ตวั ผู้รับมอบอานาจก็ได้
เมื่อ สหกรณ์ ได้ ต รวจถูก ต้ องแล้ วจะจ่ ายเงิน ถอนให้ แ ละลงรายการเงิ นถอนพร้ อมทัง้ เงิ น
คงเหลือในสมุดคู่ฝาก แล้ วคืนสมุดคู่ฝากให้ ผ้ ฝู าก
อนึ่ง การเขี ย นใบถอนเงินฝากให้ เขี ย นด้ วยหมึก ถ้ ามี รายการแก้ ไขเปลี่ย นแปลงใด ๆ ผู้มี
อานาจถอนเงินต้ องลงลายมือชื่อตามที่ให้ ตวั อย่างไว้ กากับด้ วย
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้
่อใด จานวนเท่าใดก็ได้
ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจานัน้ ผู้ฝากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบกาหนด
แต่เมื่อผู้ฝากยื่นคาขอเป็ นหนังสือโดยชี ้แจงความจาเป็ นสหกรณ์จะยอมให้ ถอนเงินฝากก่อนครบกาหนดก็ได้
ข้ อ 13. ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทังหมดเพื
้
่อปิ ดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อ ใดก็ได้ ให้ ผ้ มู ีอานาจ
ถอนเงินจดแจ้ งไว้ ท้ายรายการจานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้ วยว่า “ เพื่อปิ ดบัญชี ”
ข้ อ 14. ในกรณีที่ผ้ ฝู ากตาย สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากให้ แก่ผ้ รู ับโอนประโยชน์ที่
ได้ ตงไว้
ั ้ หรื อถ้ ามิได้ ตงไว้
ั ้ ก็คืนให้ แก่บุคคลที่ได้ นาหลักฐานมาแสดงให้ เป็ นที่พอใจคณะกรรมการดาเนินการว่า
เป็ นทายาทผู้มีสิทธิได้ รับเงินจานวนดังกล่าว
ข้ อ 15. ในกรณีที่คณะกรรมการดาเนิ นการของสหกรณ์เห็นว่าผู้ฝากฝ่ าฝื นระเบียบนี ้ หรื อก่อให้ เกิด
ความยุ่งยากแก่สหกรณ์ หรื อเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะปิ ดบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก สหกรณ์จะไม่ รับเงินเข้ า
บัญชีเงินฝากของผู้ฝากอีกและให้ ผ้ ฝู ากถอนเงินคงเหลือทังหมดเพื
้
่อปิ ดบัญชีเงินฝากของตน ทังนี
้ ้ สหกรณ์
จะแจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ฝาก
ข้ อ 16. การถอนเงินฝากเพื่อปิ ดบัญชีตาม ข้ อ 13 และข้ อ 14 สหกรณ์จะคานวณดอกเบี ้ยให้ ตาม
ข้ อ 10 ถึงวัน ก่อ นวัน ถอนหนึ่ งวัน เว้ น แต่ การปิ ดบั ญชี เงิ น ฝากในกรณี ผ้ ูฝากฝ่ าฝื น ระเบี ย บ ตามข้ อ 15
สหกรณ์จะคานวณดอกเบี ้ยให้ ถงึ ก่อนวันที่แจ้ งหนึ่งวัน และสหกรณ์จะไม่ให้ ดอกเบี ้ยอีกไม่ว่าผู้ฝากจะถอนเงิน
เมื่อใด
เมื่อสหกรณ์ได้ จ่ายเงินคืนผู้ฝากแล้ ว จะยกเลิกสมุดคู่ฝากสาหรับบัญชีนนั ้
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี สมบัติ คงพิบูลย์
( สมบัติ คงพิบูลย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด

