ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 จำกัด
ว่ำด้ วย กำรรับฝำกเงินจำกสหกรณ์ อื่น พ.ศ. 2554
อาศัยอานาจตามความในข้อ 80 (8), ข้อ108 (2) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวน
ชายแดนที่ 33 จ ากัด พ.ศ.2554 และที่ ประชุ มคณะกรรมการด าเนิ น การชุด ที ่ 41 ครั้ ง ที ่ 3/2555
ในว นั อัง คารที ่ 13 ธัน วาคม พ.ศ.2554 ได้ม ีม ติก าหนดระเบี ย บสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ว่าด้วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2554 ดังต่อไปนี้
หมวด 1
ข้อกำหนดทั่วไป
ข้ อ 1 ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่า “ระเบี ย บสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จ ากัด
ว่าด้วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2554”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ เป็ นต้นไป
ข้ อ 3 บรรดา ระเบี ยบ ประกาศ คาสั่ง มติ หรื อข้อตกลงอื่นใด ซึ่ งขัดหรื อแย้งกับ ระเบี ย บนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
สหกรณ์ หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
ผูฝ้ าก หมายความว่า สหกรณ์ผฝู ้ ากเงิน
ข้อ 5 สหกรณ์รับเงินฝากจากสหกรณ์อื่นได้ 2 ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย์
(2) เงินฝากประจา
หมวด 2
กำรเปิ ดบัญชีและกำรฝำกเงิน
ข้ อ 6 สหกรณ์ ที่ ป ระสงค์จะเปิ ดบัญชี เงิ น ฝาก ตามข้อ 5 ให้มาติ ดต่อกับ เจ้า หน้าที่ ส หกรณ์
ณ สานักงานสหกรณ์ดว้ ยตนเอง และต้องยื่นหนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมี
รายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสื อขอเปิ ดบัญชีน้ นั
ข้ อ 7 พร้อมกับหนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก ผูฝ้ ากต้องให้ตวั อย่างลายมือชื่อของตัวแทนซึ่งเป็ น
ผูม้ ีอานาจถอนเงิน ตลอดจนให้เงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากที่เปิ ดบัญชีน้ นั ไว้ต่อสหกรณ์
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่ อที่ให้ไว้ จะมีผลต่อเมื่อผูฝ้ ากได้แจ้งเป็ นหนังสื อ
ต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็ นการถูกต้องและตอบรับแล้ว
ลายมือชื่อทุกกรณี เกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้อกั ษรไทย และ เขียนด้วยหมึกทั้งต้องเขียนด้วยลายมือ
ของผูน้ าฝากสหกรณ์จะไม่รับรู ้การใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ
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ข้อ 8 ผูฝ้ ากสามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากได้ ดังนี้
(1) เงินฝากออมทรัพย์ ผูฝ้ ากรายหนึ่งอาจเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์ น้ ี ไ ด้โ ดย
จานวนเงิ นฝากในบัญชี น้ ันในเวลาหนึ่ ง เวลาใดต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท และผูฝ้ ากจะส่งเงินฝาก
เพิ่มขึ้นเมื่อใดโดยจานวนเท่าใดก็ได้
(2) เงิ น ฝากประจ ารายหนึ่ ง ๆ ต้อ งมี จ านวนไม่ น้อ ยกว่า 500 บาท และระยะเวลาฝาก
ต้องไม่นอ้ ยกว่า 24 เดือน
ข้อ 9 ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้อ 8 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้
สมุดคู่ฝากนั้น ผูฝ้ ากต้องรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และ
เงินคงเหลือบรรดาที่จะมีข้ นึ ทุกราย
การลงบัน ทึ ก รายการต่ า ง ๆ ในสมุ ด คู่ ฝ ากนั้ น จะกระท าได้แ ต่ โ ดยทางฝ่ ายสหกรณ์ ซ่ ึ ง
ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเหรัญญิก หรื อผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
คนหนึ่งคนใดเป็ นผูล้ งลายมือชื่อย่อกากับไว้เป็ นสาคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็ นไป
ตามที่กล่าวนี้ ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์
อนึ่ ง ถ้า ผู ฝ้ ากตรวจพบว่า รายการใดในสมุด คู่ฝ ากคลาดเคลื่อ นต้อ งแจ้ง ต่อ สหกรณ์ เพื่อ
แก้ไขให้จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้
สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้วหรื อชารุ ดจนใช้การไม่ได้ ให้นามายื่นต่อสหกรณ์เพื่อจะได้ยกเลิก
สมุ ด คู่ ฝ ากเล่ ม นั้น และโอนยอดเงิ น คงเหลื อ เข้า สมุ ด คู่ ฝ ากใหม่ ซึ่ ง ออกให้ผูฝ้ ากยึด ถื อ ไว้ต่อไป
สมุดคู่ฝากเล่มที่ยกเลิกนั้น ผูฝ้ ากจะรับไปก็ได้
ผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผูฝ้ ากต้องแจ้งเป็ น
หนังสื อต่อสหกรณ์โดยมิชกั ช้า สหกรณ์จะนายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ ซึ่งออกให้ผฝู ้ าก
ยึดถือไว้ต่อไป ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก
ในกรณี ที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้ แก่ผฝู ้ ากครั้งแรกก็ดี หรื อออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่ อน
ซึ่ ง ลงรายการเต็ม แล้ว ก็ ดี หรื อ ช ารุ ด ใช้ก ารไม่ ไ ด้ก็ ดี สหกรณ์ จ ะไม่ คิ ด ค่ า ธรรมเนี ย ม แต่ ก รณี ที่
สมุดคู่ฝากของผูฝ้ าก คนใดสู ญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ให้ โดยคิดค่าธรรมเนี ยมเล่มละ
100 บาท
ข้อ 10 ในการส่ งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ให้ทาใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์กาหนดยื่น
พร้อมด้วยสมุดคู่ฝาก และจานวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สานักงานสหกรณ์ ทั้งนี้ ผฝู ้ าก หรื อ
ผูอ้ ื่นจะเป็ นผูส้ ่งเงินก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจานวนเงินฝากที่ได้รับนั้นไว้ในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็ น
การถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก
ข้อ 11 ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่ อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซ่ ึงสิ ทธิที่จะไม่จ่ายเงิน
ถอนจากรายการเช่นนั้น จนกว่าจะเรี ยกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว
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หมวด 3
กำรกำหนดอัตรำดอกเบีย้ ระยะเวลำกำรคิดดอกเบีย้
วิธีกำรคิดดอกเบีย้ และ กำรจ่ ำยดอกเบีย้
ข้ อ 12 สหกรณ์ จะให้ดอกเบี้ ยเงิ นฝากทุ กประเภท ตามข้อ 5 ในอัตราไม่เกิ นร้ อยละ 7 ต่อปี
โดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป
ดอกเบี้ ย เงิ นฝากออมทรั พ ย์ ให้ค านวณเป็ นรายวันตามยอดเงิ นคงเหลื อ และสหกรณ์ จะนา
ดอกเบี้ยทบเป็ นต้นเงินเข้าบัญชี เงิ นฝากในวันสิ้ นปี ทางบัญชี ของสหกรณ์ ให้ผูฝ้ ากรี บยื่นสมุดคู่ ฝ าก
ณ สานักงานสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบี้ยให้
ดอกเบี้ยเงินฝากประจา สหกรณ์จะคานวณ และจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงกาหนดระยะเวลาการฝาก
สาหรับเงินฝากที่ถอนก่อนกาหนดโดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 14 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้
ตามจานวนเดือนเต็ม
กรณี ถอนเงินฝากประจาในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดื อน สหกรณ์ จะไม่จ่ายดอกเบี้ ยให้ ถ้าผูฝ้ าก
ไม่ถอนเงินฝากประจาเมื่อครบกาหนดพร้อมดอกเบี้ย จนพ้นกาหนดไปอีกเจ็ดวัน ก็เป็ นอันถือว่าผูฝ้ าก
ตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม
หมวด 4
กำรถอนเงินฝำกและกำรปิ ดบัญชี
ข้อ 13 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์
ในการถอนเงินฝาก ผูม้ ีอานาจถอนเงิ นตามที่ไ ด้ใ ห้ตัวอย่างลายมื อชื่ อไว้ต่อสหกรณ์ค วรมา
รับเงินที่สานักงานสหกรณ์ดว้ ยตนเอง และต้องยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ให้ตวั อย่าง
ไว้น้ นั พร้อมกับสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ถ้าผูม้ ีอานาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผูใ้ ดรั บเงิ นแทนก็ต้องทาใบถอนเงินฝาก และต้องมอบ
อานาจให้รับเงินแทนเป็ นหนังสื อตามแบบที่กาหนด ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ได้ให้ตวั อย่างไว้แล้ว
มอบให้ ผู ร้ ั บ มอบอ านาจยื่ น ใบถอนเงิ น ฝากนั้ น พร้ อ มด้ว ยสมุ ด คู่ ฝ ากต่ อ เจ้า หน้า ที่ ข องสหกรณ์
ณ สานักงานสหกรณ์ ในการนี้สหกรณ์จะเรี ยกหลักฐานพิสูจน์ตวั ผูร้ ับมอบอานาจ ก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงินคงเหลือ
ในสมุดคู่ฝากแล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก
อนึ่ ง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึ ก ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผูม้ ีอานาจ
ถอนเงินต้องลงลายมือชื่อตามที่ให้ตวั อย่างไว้กากับด้วย
ข้อ 14 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์น้ นั จะถอนเมื่อใด จานวนเท่าใดก็ได้
ส่ วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจานั้น ผูฝ้ ากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบกาหนด แต่
เมื่อผูฝ้ ากยื่นคาขอเป็ นหนังสื อโดยชี้แจงความจาเป็ น สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบกาหนด
ก็ได้
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ข้ อ 15 ผู ้ฝ ากจะถอนเงิ น ฝากคงเหลื อ ทั้ ง หมด เพื่ อ ปิ ดบัญ ชี เ งิ น ฝากของตนเมื่ อ ใดก็ ไ ด้
ให้ผมู ้ ีอานาจถอนเงินจดแจ้งไว้ทา้ ยรายการจานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพื่อปิ ดบัญชี ”
ข้ อ 16 ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการดาเนิ นการของสหกรณ์ เ ห็ น ว่า ผูฝ้ ากฝ่ าฝื นระเบี ย บนี้ หรื อ
ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่สหกรณ์ หรื อเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรที่จะปิ ดบัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากสหกรณ์
จะไม่รับเงินเข้าบัญชี เงินฝากของผูฝ้ ากอีก และให้ผฝู ้ ากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิ ดบัญชีเงินฝาก
ของตน ทั้งนี้สหกรณ์จะแจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูฝ้ าก
ข้ อ 17 การถอนเงิ น ฝากเพื่ อ ปิ ดบัญ ชี ต ามข้อ 14 สหกรณ์ จ ะค านวณดอกเบี้ ย ให้ ต ามข้อ 12
ถึงวันก่อนวันถอนหนึ่งวัน เว้นแต่การปิ ดบัญชีเงินฝากในกรณี ผฝู ้ ากฝ่ าฝื นระเบียบตามข้อ 16 สหกรณ์
จะคานวณดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันที่แจ้งหนึ่งวัน และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี้ยอีกไม่วา่ ผูฝ้ ากจะถอนเงิน
เมื่อใด เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผูฝ้ ากแล้ว จะยกเลิกสมุดคู่ฝากสาหรับบัญชีน้ นั
ข้อ 18. ในกรณีที่มีความจาเป็ น สหกรณ์สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับฝากเงินก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) พันตารวจเอก
( ยุทธพล แก้วเจริ ญ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด

