ระเบียบชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
วาดวยการรับเงินฝากออมทรัพย
พ.ศ. 2553
**********************************************
โดยทีเ่ ปนการสมควรปรับปรุงระเบียบวาดวยการรับเงินฝากออมทรัพยใหเหมาะสมกับการดําเนินการ
และเปนแนวทางในการปฏิบัติ
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ขอ 3 (8)
ขอ 24 ขอ 45 (12) และขอ 59 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 37 ครั้งที่ 12 เมือ่ วันที่ 20 มีนาคม
2553 ไดมีมติกําหนดระเบียบวาดวยการรับเงินฝากออมทรัพยไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด วาดวยการ
รับเงินฝากออมทรัพย พ.ศ. 2553”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบ เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด วาดวยการรับเงินฝากออม
ทรัพย พ.ศ. 2549
บรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการดําเนินการ ประกาศ คําสั่ง หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัด หรือแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“ชุมนุมสหกรณ” หมายความวา ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
ขอ 5 ใหประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ รักษาการตามระเบียบนีแ้ ละใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้
หมวด 1
ขอกําหนดทัว่ ไป
ขอ 6 สมุดใบถอนเงินฝาก ซึ่งชุมนุมสหกรณออกใหแกผูมีอํานาจถอนเงินนั้น ตองเก็บรักษาไว ให
ปลอดภัย เมือ่ แบบใบถอนเงินฝากแผนใดในสมุดหรือทั้งเลมนั้นหาย ผูม ีอํานาจถอนเงินตองทําหนังสือ แจงตอ
ชุมนุมสหกรณพรอมทั้งแนบหลักฐานการแจงหายที่ผมู ีอํานาจถอนเงินแจงไวตอพนักงานเจาหนาที่ของทาง
ราชการ
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ขอ 7 ชุมนุมสหกรณจะสงใบแจงยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีเงินฝากออมทรัพยไปยังผูฝากทุกงวด
ครึ่งป คือ เมื่อสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม นอกจากนีช้ ุมนุมสหกรณ จะออกใบ
แจงยอดเงินฝากคงเหลือใหแกผูฝากเมื่อผูฝากรองขอดวย
ถาผูฝากเห็นวายอดเงินฝากคงเหลือซึ่งชุมนุมสหกรณแจงนั้นคลาดเคลื่อน ใหมีหนังสือทักทวง ถึง
ชุมนุมสหกรณภายในกําหนดสิบสี่วัน หากชุมนุมสหกรณมิไดรับหนังสือทักทวงประการใดภายในกําหนด
ดังกลาว เปนอันถือไดวายอดเงินฝากคงเหลือ ซึ่งชุมนุมสหกรณแจงนั้นถูกตอง
หมวด 2
การเปดบัญชีและการรับเงินฝากออมทรัพย
ขอ 8 การขอเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยกับชุมนุมสหกรณจะทําได ณ สํานักงานของชุมนุมสหกรณ
โดยยื่นหนังสือขอเปดบัญชีตอผูจ ัดการฝายเงินทุนชุมนุมสหกรณ ตามแบบทีช่ ุมนุมสหกรณกําหนด
ขอ 9 ผูฝากจะตองมอบตัวอยางลายมือชือ่ ของผูมีอาํ นาจถอนเงินฝากออมทรัพย ใหไวตามแบบที่
ชุมนุมสหกรณกําหนด
การเปลี่ยนแปลงตัวอยางลายมือชือ่ ของผูมีอํานาจถอนเงินฝากออมทรัพยตลอดจนขอกําหนดอื่นๆ
ผูฝากจะตองทําเปนหนังสือแจงตอชุมนุมสหกรณกอ น เมื่อชุมนุมสหกรณมีหนังสือตอบรับแลว จึงจะถือวา
การเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลสมบูรณ
ขอ 10 การลงลายมือชือ่ ในทุกกรณีที่เกี่ยวกับเงินฝากออมทรัพยใหลงดวยหมึก ชุมนุมสหกรณ
จะไมรับรูการใชตราประทับแทนลายมือชือ่
ขอ 11 ผูฝากเงินจะขอเปดบัญชีออมทรัพยมากกวาหนึ่งบัญชีก็ได และในการสงเงินเขาบัญชีใหใช
แบบใบสงเงินฝากตามที่ชุมนุมสหกรณกําหนด
ชุมนุมสหกรณยอมรักษาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของผูฝากไว
ขอ 12 ในการเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยนั้น ตองฝากเงินครั้งแรกไมต่ํากวาหนึ่งหมื่นบาทสวนการ
ฝากในครั้งตอๆ ไป ในบัญชีที่เปดขึ้นแลวนั้น จะฝากเมื่อใดจํานวนเทาใดก็ได
ในการสงเงินฝากเขาบัญชี ผูฝากหรือผูอนื่ จะเปนผูสงก็ได
ขอ 13 ถานําเช็คเขาบัญชีเงินฝาก ตองขีดครอมเช็คกอน ชุมนุมสหกรณสงวนไวซึ่งสิทธิทจี่ ะไม
จายเงินถอน จากรายการเชนนั้นจนกวาจะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแลว
หมวด 3
อัตราดอกเบีย้ และการจายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย
ขอ 14 การกําหนดอัตราดอกเบีย้ เงินฝากออมทรัพยใหเปนไปตามประกาศของชุมนุมสหกรณ แต
ทั้งนี้ไมเกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
การคํานวณดอกเบีย้ ใหคํานวณตามยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวันของแตละวัน และใหถอื วาการ
นับวันในการคํานวณดอกเบี้ยนั้น 1 ป มี 365 วัน เสมอ
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ขอ 15 ชุมนุมสหกรณจะนําดอกเบี้ยทบเปนตนเงินฝากในบัญชีของผูฝากทุกงวดครึ่งป คือ ภายใน
เดือนกันยายน และเดือนมีนาคมของทุกๆ ป
ขอ 16 ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากออมทรัพย บัญชีใดเมื่อใดก็ได
ทั้งนี้ชุมนุมสหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหจนถึงวันปดบัญชี พรอมทัง้ นําดอกเบี้ยเงินฝากเขาบัญชีของผูฝาก
เพือ่ ใหถอนเงินจํานวนรวมทั้งหมดเพื่อปดบัญชีตอ ไป
ขอ 17 ในกรณีที่ชุมนุมสหกรณเห็นวาผูฝ ากรายใดฝาฝนระเบียบของชุมนุมสหกรณวาดวยการรับเงิน
ฝากออมทรัพย หรือกอความยุงยากใหแกชุมนุมสหกรณ หรือเห็นวามีเหตุอันควรที่จะปดบัญชีเงินฝากออม
ทรัพยของผูฝากรายนั้น ชุมนุมสหกรณจะมีหนังสือบอกกลาวไปยังผูฝากรายนั้นวา หลังจากวันที่กําหนด
ในหนังสือบอกกลาวนั้น ชุมนุมสหกรณจะไมรับเงินเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของผูฝากอีกตอไป และให
ผูฝากรายนั้นถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพือ่ ปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยของตนโดยเร็ว
ชุมนุมสหกรณจะจายดอกเบี้ยเงินฝากใหถึงวันที่ผูฝากถอนเงินปดบัญชี แตถาผูฝ ากถอนเงินปดบัญชี
ภายหลังวันทีก่ ําหนดในหนังสือบอกกลาวของชุมนุมสหกรณ ตามวรรคกอน ชุมนุมสหกรณ จะคํานวณดอกเบี้ย
เงินฝากใหถึงวันที่กําหนดในหนังสือบอกกลาวนั้น หากผูฝากเงินยังไมมาถอนเงิน เพื่อปดบัญชีตามที่บอกกลาว
ชุมนุมสหกรณจะไมคํานวณดอกเบี้ยใหอีกตอไป
หมวด 4
การถอนเงินฝากออมทรัพย
ขอ 18 ในการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย ใหใชแบบใบถอนเงินฝากสําหรับบัญชีรายนั้น
โดยเฉพาะ ซึง่ ชุมนุมสหกรณออกใหแกผูมีอํานาจถอนเงิน
ขอ 19 ในการเบิกสมุดใบถอนเงินฝากเลมใหม ใหใชแบบเบิกซึ่งมีอยูในสมุดใบถอนเงินฝากแตละ
เลม และใหปฏิบัตติ ามคําชีแ้ จงในสมุดใบถอนเงินฝากดวย
ขอ 20 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยนั้น จะถอนเมื่อใด จํานวนเทาใดก็ไดแตยอดเงิน
คงเหลือในแตละบัญชี ตองไมนอยกวาหนึ่งพันบาท
ขอ 21 ถาผูมีอํานาจถอนเงินมีความประสงคจะหามการจายเงินตามใบถอนเงินฝากออมทรัพยตอ ง
แจงเปนหนังสือบอกหามการจายเงินตามแบบที่กําหนดไวถึงชุมนุมสหกรณ กอนที่ชุมนุมสหกรณ จะจายเงิน
ตามใบถอนเงินฝากนั้น
เมื่อการบอกหามการจายเงินรายใดหมดความจําเปนแลว ผูมีอํานาจถอนเงินตองมีหนังสือถึง ชุมนุม
สหกรณ โดยยื่น ณ สํานักงานชุมนุมสหกรณ เพือ่ ถอนการบอกหามนั้นใหเสร็จสิ้นไป
ขอ 22 การถอนเงินตามขอ 17 หรือขอ 18 ใหผูมอี ํานาจถอนเงิน จดแจงไวทายรายการจํานวนตัวเลข
ในใบถอนเงินฝากดวยวา “เพือ่ ปดบัญชี” และเมือ่ ชุมนุมสหกรณไดจายคืนเงินใหแลว ผูฝากเงิน ตองคืนสมุด
ใบถอนเงินฝากที่มีแบบใบถอนเหลืออยู รวมทั้งใบเบิกสมุดใบถอนใหแกชุมนุมสหกรณดวย
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ขอ 23 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการอํานวยการชุมนุมสหกรณมี
อํานาจวินจิ ฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2553

(นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

