ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 จำกัด
ว่ำด้ วย กำรรับฝำกเงินสั จจะออมทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 80 (8) ข้อ 108 (1) และที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนิ นการชุดที่ 47 ครั้ ง ที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ได้มีมติกาหนดระเบีย บสหกรณ์
ออมทรัพ ย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ว่าด้วย การรับฝากเงินสัจจะออมทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2560 ดังนี้ ต่อไปนี้
หมวด 1
ข้อกำหนดทั่วไป
ข้ อ 1 ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่า “ระเบี ย บสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
ว่าด้วย การรับเงินฝากสัจจะออมทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560”
ข้ อ 2 ระเบีย บนี้ ใ ห้ใ ช้บ งั คับ ตั้ง แต่ว นั ถัด จากวัน ที่น ายทะเบีย นสหกรณ์ใ ห้ค วามเห็น ชอบ
เป็ นต้นไป
ข้ อ 3 ให้ยกเลิกระเบีย บสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ระเบี ย บ
สหกรณ์อ อมทรัพ ย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ว่าด้วย การรับเงินฝากสัจจะออมทรัพ ย์
แก้ไ ขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2557 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติ หรื อข้อตกลงอื่นใด
ซึ่งขัด หรื อแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 สหกรณ์รับเงินฝากสัจจะออมทรัพย์จากสมาชิก หรื อสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร
ข้ อ 5 ผูป้ ระสงค์จะเปิ ดบัญชีเงินฝากสัจจะออมทรัพย์ ต้องยื่นหนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝากสัจจะ
ออมทรัพย์ตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสื อขอเปิ ดบัญชีน้ นั
ผูฝ้ ากรายหนึ่งจะเปิ ดบัญชีเงินฝากสัจจะออมทรัพย์ในสหกรณ์ได้เพียงบัญชีเดียว
ข้อ 6 ผูข้ อเปิ ดบัญชีเงินฝากสัจจะออมทรัพย์ตอ้ งให้ตวั อย่างลายมือชื่อของผูม้ ีอานาจในการถอน
เงินฝาก หรื อในการให้คาสั่งเกี่ยวกับบัญชี ที่เปิ ดนั้นไว้ต่อสหกรณ์ โดยใช้บตั รตัวอย่างลายมือชื่ อตาม
แบบของสหกรณ์
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อของผูม้ ีอานาจ จะมีผลต่อเมื่อได้แจ้งเป็ นหนังสื อต่อ
สหกรณ์และสหกรณ์ได้ตอบรับแล้ว
ข้อ 7 ผูฝ้ ากรายหนึ่งอาจเปิ ดบัญชีเงินฝากสัจจะออมทรัพย์ในสหกรณ์น้ ี ได้โดยจานวนเงินฝาก ในบัญชี
นั้น ครั้งแรกต้องไม่นอ้ ยกว่า 100 บาท แต่รวมแล้วไม่เกิน 30,000,000 บาท ต่อผูฝ้ าก 1 ราย
ผูฝ้ ากที่ขอฝากเงินตั้งแต่ 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้ผจู ้ ดั การ และเหรัญญิก
เป็ นผูท้ ี่ร่วมกันพิจารณารับ แล้วแจ้งให้คณะกรรมการดาเนินการทราบในคราวแรก
ข้ อ 8 ในการเปิ ดบัญชี เงินฝากประเภทนี้ สหกรณ์จะออกสมุดคู่บญ
ั ชี เงินฝากสัจจะออมทรัพย์
ให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ โดยผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์บนั ทึกรายการเงินฝาก เงินถอน ดอกเบี้ย
และเงินคงเหลือของตนบรรดาที่จะมีข้ นึ ทุกรายการ
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การบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากบัญชี เงินฝากจะกระทาได้แต่โดยทางสหกรณ์เท่านั้น โดยให้
ผูจ้ ดั การ หรื อรองผูจ้ ดั การ หรื อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ผจู ้ ดั การมอบหมายเป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับไว้เป็ น
สาคัญการบันทึกรายการในสมุดคู่บญั ชีเงินฝากซึ่งไม่เป็ นไปตามที่กล่าวนี้ จะไม่มีผลผูกพันกับสหกรณ์
ถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่บญ
ั ชี เงินฝากคลาดเคลื่อนต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไขให้
ถูกต้อง
สมุดคู่บญั ชีเงินฝากที่ใช้เต็มแล้วหรื อชารุ ดจนใช้การไม่ได้ให้ผฝู ้ ากนามายื่นต่อสหกรณ์เพื่อจะ
ได้ยกเลิกสมุดคู่บญั ชีเงินฝากเล่มนั้นและโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่บญ
ั ชี เงินฝากเล่มใหม่ซ่ ึ งออก
ให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่บญั ชีเงินฝากเล่มที่ยกเลิกนั้น ผูฝ้ ากจะรับไปก็ได้
ในกรณี ที่สหกรณ์ออกสมุดคู่บญั ชีเงินฝากให้แก่ผฝู ้ ากเมื่อเปิ ดบัญชีหรื อออกเล่มใหม่ต่อจากเล่ม
ที่รายการเต็ม สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่ถา้ สมุดคู่บญั ชีเงินฝากของ ผูฝ้ ากสู ญหายสหกรณ์จะ
ออกสมุดคู่บญั ชีเงินฝากเล่มใหม่ให้ โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 20 บาท
ข้ อ 9 ในการส่ งเงินฝากเข้าบัญชี เงิ นฝากทุกครั้ง ให้ทาใบส่ งเงินฝากตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์
ก าหนด ยื่นพร้ อมด้วยสมุ ดคู่ บ ัญชี เงิ นฝากและจานวนเงิ นฝากต่อเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ ณ ส านัก งาน
สหกรณ์ ทั้งนี้ผฝู ้ ากจะเป็ นเจ้าของบัญชีหรื อผูอ้ ื่นจะเป็ นผูส้ ่งเงินฝากก็ได้ เมื่อสหกรณ์ได้บนั ทึกรายการ
จานวนเงินฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคู่บญ
ั ชี เงินฝาก และตรวจสอบเป็ นการถูกต้องแล้วสหกรณ์จะคืน
สมุดคู่บญั ชีเงินฝากนั้นให้ผฝู ้ าก
หมวด 2
กำรกำหนดอัตรำดอกเบีย้ ระยะเวลำกำรคิดดอกเบีย้ วิธีกำรคิดดอกเบีย้
และกำรจ่ ำยดอกเบีย้
ข้ อ 10 สหกรณ์ จะให้ดอกเบี้ ยเงิ นฝากสัจจะออมทรั พย์ตามยอดฝากที่เหลื อเป็ นรายวันตามที่
นายทะเบี ย นสหกรณ์ กาหนด ไม่ เกิ นอัตราร้ อยละ 7 อัตราดอกเบี้ ย ที่ ส หกรณ์ กาหนดขึ้น สหกรณ์
ทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะเปลี่ ยนแปลงข้อกาหนดเรื่ องดอกเบี้ ยตามที่ เห็ นสมควรซึ่ งจะประกาศให้ท ราบ
เป็ นคราวๆ ไป เว้นแต่การถอนเงินก่อนกาหนดตามข้อ 11 หรื อข้อ 12 สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยในอัตรา
เท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ให้แก่สมาชิกสาหรับดอกเบี้ยที่ได้รับนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ผฝู ้ ากทันที
สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ย และนาเข้าบัญชีออมทรัพย์ของผูฝ้ ากปี ละ 2 ครั้ง คือในวันที่ 31 มีนาคม และ
ในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี แต่ถา้ เงินฝากมีจานวนต่ากว่า 100 บาท สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้
หมวด 3
กำรถอนเงินฝำกและกำรปิ ดบัญชี
ข้อ 11 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์
การถอนเงินฝาก ให้ผทู ้ ี่มีอานาจถอนเงินฝากเขียนรายละเอียดในใบถอนเงินพร้อมทั้งลงลายมือ
ชื่อตามตัวอย่างที่ให้ไว้ต่อสหกรณ์ พร้อมกับสมุดคู่บญั ชีเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เมื่อสหกรณ์ได้
ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้
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ถ้าผูม้ ีอานาจถอนเงินมีความจาเป็ นที่จะมอบหมายให้ผใู ้ ดรับเงินแทนก็ตอ้ งทาใบถอนเงินฝาก
สัจจะออมทรัพย์และต้องมอบอานาจให้ผูน้ ้ นั รับเงินแทนเป็ นหนังสื อตามที่กาหนดไว้ในใบถอนเงิน
ฝากสัจจะออมทรัพย์น้ นั ด้วย ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ให้ตวั อย่างไว้ แล้วมอบให้ผรู ้ ับมอบอานาจ
ยื่นใบถอนเงินฝากออมทรัพย์น้ นั พร้อมด้วยสมุดคู่บญ
ั ชี ต่อเจ้าหน้าที่ ณ สานักงานสหกรณ์ ในกรณี น้ ี
ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์เรี ยกหลักฐานพิสูจน์ตวั ของผูร้ ับมอบอานาจด้วย เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจสอบเป็ น
การถูกต้องแล้วจะได้ลงบันทึกรายการจานวนเงินที่ถอนนั้นในสมุดคู่บญั ชีแล้วจะจ่ายเงินที่ถอนพร้อม
กับคืนสมุดคู่บญั ชีให้
ข้ อ 12 การถอนเงินจากบัญชี เงิ นฝากสัจจะออมทรั พย์น้ ัน จะกระทาได้ต่อเมื่อฝากครบกาหนด
3 ปี นับแต่วนั รับฝาก หากผูฝ้ ากถอนก่อนกาหนด หรื อทาให้ยอดเงินมีจานวนลดน้อยลงกว่ากาหนด
สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้ตามอัตราที่กาหนดไว้ และให้ผูฝ้ ากนาดอกเบี้ยที่รับไปก่อนหน้านั้นคืน
ทั้งหมด โดยสหกรณ์จะหักดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากที่สมาชิกมีอยู่
เมื่อครบกาหนดระยะเวลา 3 ปี สมาชิ กต้องทาเป็ นหนังสื อยื่นความจานงต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการในการฝากเงินสัจจะออมทรัพย์
ข้อ 13 การขอถอนเงินจากสหกรณ์ฯ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
ข้ อ 14 ในกรณี ที่ ผูฝ้ ากตาย สหกรณ์ จะจ่ า ยเงิ น ฝากคงเหลื อทั้ง หมดในบัญชี เงิ น ฝากพร้ อ ม
ดอกเบี้ย ให้แก่ผรู ้ ับโอนประโยชน์ที่ต้ งั ไว้ หรื อถ้าไม่ได้ต้ งั ไว้สหกรณ์จะจ่ายคืนให้แก่ผรู ้ ับมรดก หรื อ
ผูจ้ ดั การมรดก หรื อทายาทของผูฝ้ าก เมื่อได้นาหลักฐานมาแสดงสิ ทธิ ของตนให้เป็ นที่ พอใจของ
สหกรณ์
ข้ อ 15 สมาชิกที่มีเงินฝากกับสหกรณ์ จานวนเงิน 101 บาท ถึง 500 บาท ที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
ในระยะเวลา 5 ปี จะต้อ งตัด เงิ น ในบัญ ชี เ พื่ อ เป็ นการรั ก ษาสมุด บัญ ชี ไ ว้เ ป็ นจ านวนเงิ นบัญชี ล ะ
50 บาท/ ปี
ข้อ 16 ให้ประธานกรรมการดาเนินการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560
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สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด

