ระเบียบชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
วาดวยการรับเงินฝากประจํา
พ.ศ. 2553
**********************************************
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบวาดวยการรับเงินฝากประจํา เพือ่ ใหเหมาะสมกับการดําเนินการ
และเปนแนวทางในการปฏิบัติ
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ขอ 3 (8)
ขอ 24 ขอ 45 (12) และขอ 59 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 37 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม
2553 ไดมีมติกําหนดระเบียบชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด วาดวยการรับเงินฝากประจํา
ไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด วาดวยการ
รับเงินฝากประจํา พ.ศ. 2553”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบ เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัดวาดวยการรับเงินฝาก
ประจํา พ.ศ. 2551
บรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการดําเนินการ ประกาศ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“ชุมนุมสหกรณ” หมายความวา ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
“คณะกรรมการอํานวยการ” หมายความวา คณะกรรมการอํานวยการชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จํากัด
“ผูจดั การฝายเงินทุน” หมายความวา ผูจดั การฝายเงินทุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
จํากัด
“เจาหนาที่” หมายความวา เจาหนาทีช่ ุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
ขอ 5 ใหประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ รักษาการตามระเบียบนีแ้ ละใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้
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หมวด 1
ขอกําหนดทัว่ ไป
ขอ 6 ชุมนุมสหกรณรับฝากประจําได 2 ประเภท คือ
(1) เงินฝากประจําระยะเวลาไมเกิน 12 เดือน
(2) เงินฝากประจําระยะเวลาเกินกวา 12 เดือน
ขอ 7 ในการรับเงินฝากประจํา เจาหนาที่ตอ งบันทึกรายการในใบรับเงินฝากประจําใหครบถวน
ตามแบบทีช่ ุมนุมสหกรณกําหนด เมือ่ ออกใบรับเงินฝากประจําแลว ตองจัดใหมีการบันทึกบัญชีใหเปน
ปจจุบัน เพือ่ การตรวจสอบในแตละวัน
ขอ 8 ใหผจู ัดการฝายเงินทุน รับผิดชอบและจัดใหมีการทําบัญชี เอกสารตางๆ เกีย่ วกับการรับเงิน
ฝากประจําใหครบถวนถูกตอง แลวรายงานใหคณะกรรมการอํานวยการทราบทุก 15 วัน
ขอ 9 ใหผจู ัดการฝายเงินทุนควบคุมดูแลการเก็บรักษาใบรับเงินฝากประจําใหปลอดภัย ดังตอไปนี้
(1) ใบรับเงินฝากประจําที่ยงั มิไดออกใหผฝู าก ใหจัดทําทะเบียนคุม และเก็บไวในตูน ิรภัยของชุมนุม
สหกรณ โดยใหทําการตรวจสอบใหครบถวนถูกตองอยูเสมอ
(2) ใบรับเงินฝากประจําที่ไดออกใหผูฝากแลว ใหเก็บสําเนาใบรับเงินฝากประจํากับบัญชีรายตัว
ใบรับเงินฝากประจําแตละฉบับใหครบถวน
(3) ในกรณีที่ปรากฏวาใบรับเงินฝากประจําใดชํารุด บกพรอง หรือยกเลิก ใหเก็บใบรับเงินฝากประจํา
พรอมคูสําเนา ไวในแฟมทีจ่ ัดไวโดยเฉพาะใหเรียบรอย พรอมทีจ่ ะใหทําการตรวจสอบ
ขอ 10 ในกรณีที่ใบรับเงินฝากประจําสูญหายไมวากรณีใดๆ ผูฝากจะตองแจงใหชุมนมสหกรณ
ทราบโดยเร็วที่สุดเทาทีจ่ ะทําได เพือ่ ใหชุมนุมสหกรณถายสําเนาใบรับเงินฝากประจํา ใหไวเปนหลักฐาน โดย
ชุมนุมสหกรณจะขอใหผฝู ากมอบหลักฐานการแจงหายที่ผูฝากแจงไวตอ พนักงานเจาหนาทีข่ องทางราชการ
หมวด 2
การรับเงินฝากประจํา
ขอ 11 การรับเงินฝากประจํา กระทําไดโดยผูฝากแจงความประสงคตอผูจ ัดการฝายเงินทุน
ตามแบบทีช่ ุมนุมสหกรณกําหนด
ขอ 12 การรับเงินฝากประจําตองแจงใหชมุ นุมสหกรณทราบลวงหนา 1 วันทําการ และกอนเวลา
14.00 นาฬิกา ในวันที่แจง เพื่อที่ชุมนุมสหกรณจะไดออกใบรับเงินฝากประจําใหถือไวเปนหลักฐานตอไป
ขอ 13 ผูฝากจะตองมอบตัวอยางลายมือชือ่ ของผูมีอาํ นาจถอนเงินฝากประจํา ใหไวตามแบบที่ชุมนุม
สหกรณกําหนด
การเปลี่ยนแปลงตัวอยางลายมือชือ่ ของผูมีอํานาจถอนเงินฝากประจําตลอดจนขอกําหนดอื่นๆ ผูฝาก
จะตองทําเปนหนังสือแจงตอชุมนุมสหกรณกอน เมือ่ ชุมนุมสหกรณมีหนังสือตอบรับแลว จึงจะถือวา
การเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลสมบูรณ
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ขอ 14 ผูฝาก อาจสงเงินฝาก โดยวิธใี ดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีได ดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) ตั๋วสัญญาใชเงินของชุมนุมสหกรณ
(3) ใบรับเงินฝากประจําของชุมนุมสหกรณ
(4) ตั๋วแลกเงิน
(5) เช็ค
(6) โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของชุมนุมสหกรณ
การฝากเงินโดยเช็ค หรือตั๋วแลกเงิน จะมีผลสมบูรณตอเมือ่ ชุมนุมสหกรณไดรับเงินเขาบัญชี
เรียบรอยแลว และจะคํานวณดอกเบี้ยใหนับตั้งแตวันทีช่ ุมนุมสหกรณไดรับเงินเปนตนไป
การฝากเงินโดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของชุมนุมสหกรณ ชุมนุมสหกรณออกใบรับเงินฝาก
ประจําใหเมื่อไดรับทราบการโอนเงินเขาบัญชีกอนเวลา 14.00 นาฬิกา ในวันนั้น หากรับทราบหลังจากเวลา
ดังกลาว ชุมนุมสหกรณจะออกใบรับเงินฝากประจําใหในวันทําการถัดไป
สวนคาธรรมเนียมในการโอนเงิน ชุมนุมสหกรณจะออกคาธรรมเนียมธนาคารใหแกสหกรณในกรณี
ที่ฝากประจําระยะเวลาตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป และมียอดการฝากตั้งแต 1 ลานบาทขึน้ ไป
ขอ 15 เมื่อชุมนุมสหกรณไดรับเงินเพือ่ ฝากประจําครบถวนแลว จะออกใบรับเงินฝากประจําชนิด
หามเปลี่ยนมือใหแกผูฝาก เพือ่ ถือไวเปนหลักฐานทุกราย
ขอ 16 เมื่อเจาหนาที่ บันทึกการรับเงินฝากแลว ใหบนั ทึกรายละเอียดการฝากไว และใหเจาหนาที่
จัดพิมพใบรับเงินฝากประจํา แลวจัดทําทะเบียนคุมการออกใบรับเงินฝากประจํา เพื่อใหผจู ัดการฝายเงินทุน
ตรวจสอบความถูกตอง และนําเสนอผูมอี าํ นาจลงนาม
ขอ 17 ใบรับเงินฝากประจําที่สมบูรณ จะตองมีลายมือชือ่ ผูมีอํานาจลงนามตามขอบังคับชุมนุม
สหกรณ พรอมประทับตราชุมนุมสหกรณ
ขอ 18 ในกรณีที่ฝากประจําชนิดระยะเวลาไมเกิน 12 เดือน ผูฝ ากรายหนึ่งๆ อาจจะใหชมุ นุมสหกรณ
ออกใบรับเงินฝากประจํามากกวาหนึ่งฉบับก็ได แตทั้งนี้ จํานวนเงินตามที่ระบุในใบรับเงินฝากประจําแตละฉบับ
จะตองไมต่ํากวาหนึ่งหมื่นบาท
ขอ 19 ในกรณีที่ฝากประจําชนิดระยะเวลาเกินกวา 12 เดือน ผูฝ ากรายหนึ่งๆ อาจจะใหชุมนุมสหกรณ
ออกใบรับเงินฝากประจํามากกวาหนึ่งฉบับก็ได แตทั้งนี้ จํานวนเงินตามที่ระบุในใบรับเงินฝากประจําแตละฉบับ
จะตองไมต่ํากวาหนึ่งแสนบาท และมีกําหนดระยะเวลาการฝาก ตามชวงระยะเวลาที่ชุมนุมสหกรณประกาศ
กําหนด แตทงั้ นี้ไมเกิน 120 เดือน
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หมวด 3
อัตราดอกเบี้ยและการจายดอกเบีย้ เงินฝากประจํา
ขอ 20 การกําหนดอัตราดอกเบีย้ และการจายดอกเบี้ยเงินฝากประจํา ใหเปนไปตามประกาศของ
ชุมนุมสหกรณ ที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนด แตทั้งนี้ไมเกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดการ
นับวันในการคํานวณดอกเบี้ยนั้น 1 ป มี 365 วัน เสมอ
ขอ 21 เงินฝากประจําชนิดระยะเวลาไมเกิน 12 เดือน ที่มีระยะเวลาการฝากไมถึง 5 วัน
ชุมนุมสหกรณจะไมคิดดอกเบี้ยให
เงินฝากประจําชนิดระยะเวลาเกินกวา 12 เดือน ที่มีระยะเวลาการฝากไมถึง 3 เดือน ชุมนุม
สหกรณจะไมคิดดอกเบี้ยให
ขอ 22 เงินฝากประจําที่มีการจายดอกเบี้ยเปนรายงวดตามประกาศของชุมนุมสหกรณ หากมีการ
ถอนกอนกําหนด ชุมนุมสหกรณจะคิดดอกเบี้ยใหตาม ขอ 26 และจะทําการเรียกคืนดอกเบี้ยที่ไดจายไปแลว
จากดอกเบี้ยที่ไดรับ และหรือเงินตนของเงินฝากประจําทีถ่ อนกอนกําหนด กอนการจายเงินคืนใหกับ
ผูฝากนั้น
หมวด 4
การถอนเงินฝากประจํา
ขอ 23 เมื่อผูฝ ากตองการถอนเงินฝากประจํา ใหผูฝากแจงความประสงคตอชุมนุมสหกรณ เมือ่
เจาหนาที่ไดตรวจสอบลายมือชื่อผูมีอํานาจถอนและเงือ่ นไขถูกตองแลว เจาหนาที่จะทําการคํานวณดอกเบี้ย
ของใบรับเงินฝากประจําฉบับนั้น ตามที่กาํ หนดไวใน ขอ 25 หรือ ขอ 26 แลวแตกรณี และเสนอใหผูจัดการฝาย
เงินทุนตรวจสอบความถูกตองและนําเสนอผูมีอํานาจลงนาม แลวทําใบสําคัญจายเงินเพือ่ ประกอบการ
จายเงินคืนตามใบรับเงินฝากประจําฉบับนั้น
เมื่อเจาหนาทีไ่ ดรับตนฉบับใบรับเงินฝากประจําที่ถอนแลว ใหแนบคูส ําเนาพรอมประทับตราจายแลว
และใหเก็บเขาแฟมใบรับเงินฝากประจําจายคืนแลว เพือ่ รอการตรวจสอบตอไป
ขอ 24 การจายคืนหรือถอนเงินฝากประจํา ใหจายเปนเช็คขีดครอมเทานั้น เวนแตสหกรณผูฝาก
ตองการใหโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารจะโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารที่เปนบัญชีชื่อสหกรณเทานั้น สวน
คาธรรมเนียมการโอนเงิน ชุมนุมสหกรณจะออกคาธรรมเนียมการโอนเงินใหแกสหกรณในกรณีที่สหกรณถอน
เงินฝากเมื่อครบกําหนดและมีวงเงินตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป
ขอ 25 ใบรับเงินฝากประจําที่ครบกําหนดเวลา หากผูฝากประสงคจะเปลี่ยนใบรับเงินฝากประจํา
ฉบับใหม หรือทําการถอนใหแจงตอชุมนุมสหกรณ กอนวันครบกําหนดอยางนอย 1 วันทําการ ในกรณี
ที่ไมติดตอมา ชุมนุมสหกรณจะถือวาผูฝากตองการฝากประจําตามระยะเวลาเดิมเฉพาะเงินตน สวนดอกเบี้ย
ชุมนุมสหกรณจะนําเขาบัญชีตามที่ไดแจงไว
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ขอ 26 เงินฝากประจําชนิดที่มีกําหนดเวลา จะถอนไดเมื่อครบกําหนดเวลา ในกรณีที่จําเปนตอง
ถอนเงินฝากประจํา กอนครบกําหนดเวลา ใหแจงลวงหนาอยางนอย 3 วันทําการ การคิดดอกเบี้ย
ใหเปนไปตามประกาศของชุมนุมสหกรณ
ขอ 27 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการอํานวยการมีอํานาจ
วินิจฉัยชีข้ าด
ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2553

(นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

