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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด
ว่าด้วยเงินรับฝาก
พ.ศ. 2562
----------------------ด้วยเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ว่าด้วยเงินรับฝาก
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา
จำกัด ข้อ 79 (8) ข้อ 107 (1) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการในคราวประชุม ครั้งที่ 21/2562
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการดำเนินการจึงวางระเบียบ ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ว่าด้วยเงินรับฝาก พ.ศ. 2562
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
3.1 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ว่าด้วยเงินรับฝาก พ.ศ. 2541
3.2 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2541
3.3 บรรดามติ ประกาศ คำสั่ง และแนวปฏิบัติของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด
ในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในระเบียบนี้ และหรือที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
หมวด 1
ความทั่วไป
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
5.1 สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด
5.2 คณะกรรมการ หมายถึง กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด
5.3 ประธานกรรมการ หมายถึง ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูยะลา จำกัด
5.4 รองประธานกรรมการ หมายถึง รองประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด
5.5 เลขานุการ หมายถึง เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูยะลา จำกัด
5.6 เหรัญญิก หมายถึง เหรัญญิกคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูยะลา จำกัด
5.7 ผู้จดั การ หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

2

5.8 สมาชิก หมายถึง สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา
จำกัด
5.9 เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด
5.10 สมุดคู่ฝาก หมายถึง เอกสารสำหรับใช้บันทึกรายการรับฝากเงิน เบิกถอนเงิน
และยอดเงินคงเหลือในบัญชี ซึ่งสหกรณ์มอบให้เจ้าของบัญชียึดถือไว้เป็นหลักฐาน
5.11 บุคคลในอุปการะ หมายถึง บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก และมีอายุไม่เกิน 18 ปี
5.12 เงินรับฝากออมทรัพย์ หมายถึง เงินรับฝากที่เจ้าของบัญชีไม่ประสงค์ที่จะเบิกถอน
ดอกเบีย้ ระหว่างฝาก มีอย่างอิสระในการเบิกถอน
5.13 เงินรับฝากประจำทั่วไป หมายถึง เงินรับฝากที่เจ้าของบัญชีประสงค์จะเบิกถอน
ดอกเบี้ยระหว่างฝาก เมื่อครบกำหนดเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ในวันเปิดบัญชีและมีการกำหนดเบิกถอนคืน
5.14 เงินรับฝากประจำมีเป้าหมาย หมายถึง เงินรับฝากที่เจ้าของบัญชีเปิดบัญชีครั้ง
แรกตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป และมีกำหนดฝากไม่น้อยกว่า 2 ปี
ข้อ 6 รูปแบบการรับฝากเงิน สหกรณ์เปิดบริการรับฝากเงิน 2 รูปแบบ คือ
6.1 ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ มีบริการ รวม 2 รูปแบบ คือ
6.1.1 เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป
6.1.2 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
6.2 ประเภทเงินฝากประจำมีบริการ รวม 2 รูปแบบ คือ
6.2.1 ประจำทั่วไป
6.2.2 ประจำมีเป้าหมาย
ข้อ 7 รูปแบบการรับฝากเงินตามข้อ 6 อาจประกาศเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะทางการเงิน
ของสหกรณ์หรือสภาวะทางการเงิ นของประเทศ ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการด้วยเสียงข้าง
มากของที่ประชุม
การประกาศตามวรรคก่อน จะต้องนำเสนอนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อทราบโดยมิชักช้า
ข้อ 8 แบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเงินรับฝาก ให้ใช้ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด และประกาศอาจ
เปลี่ยนแปลงได้เสมอโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ข้อ 9 สหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะประกาศเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับเงินรับฝาก ไม่ว่าเกี่ยวกับ
อัตราดอกเบี้ยและหรือรูปแบบการรับฝากเงินได้เสมอ แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้วยเสียง
ข้างมากของกรรมการในที่ประชุม
หมวด 2
วิธีปฏิบัติในการรับฝากเงิน
ข้อ 10 สมาชิกที่ประสงค์จะใช้บริการรับฝากเงินตามระเบียบนี้ ต้องติดต่อขอเปิดบัญชีด้วยตนเอง
กับเจ้าหน้าที่ จัดทำบันทึกรายการตามแบบที่กำหนด และต้องลงชื่อในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อของตนเอง รวมทั้ง
เงื่อนไขในการเบิกถอนเงินตามรูปแบบของเงินรับฝากที่ผู้ฝากประสงค์จะใช้บริการ โดยการบันทึกจะต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
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10.1 การเปลี่ยนแปลงใด ๆ อาจกระทำได้เสมอ แต่จะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเจ้าของบัญชีได้แจ้งขอ
เปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือต่อสหกรณ์และสหกรณ์ได้ตอบรับเป็นหนังสือแล้วเท่านั้น
10.2 ข้อความต้องใช้อักษรไทย และให้เขียนด้วยลายมือของผู้ฝากด้วยหมึกหรือการพิมพ์และได้ลง
ลายมือด้วยตนเอง การประทับตราแทนการลงลายมือชื่อจะกระทำมิได้
ข้อ 11 ในการเปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภทและทุกแบบ สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้เจ้าของบัญชี
ยึดถือไว้ ซึ่งเจ้าของบัญชีต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย และให้ถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องติดต่อให้สหกรณ์บันทึกรายการ
หรือปรับบัญชีให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ หากสมุดคู่ฝากชำรุดหรือสูญหายต้องแจ้งต่อสถานีตำรวจในท้องที่ของตน แล้ว
จัดทำสำเนาบันทึกแจ้งความนั้นส่งให้สหกรณ์โดยมิชักช้า
การบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากตามวรรคก่อน จะกระทำได้ก็ แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ ซึ่งจะ
ประกอบด้วยประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้จัดการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อย่อรับรองไว้เป็นสำคัญนอกเหนือจากการประทับตรา
การบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากโดยมิได้เป็นไปตามบทบัญญัติในวรรคก่อน ย่อมไม่มีผลต่อ
สหกรณ์ หากเจ้าของบัญชีตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากเกิดมีการคลาดเคลื่อน ต้องรีบแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไข
ให้เท่านั้น จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้
ข้อ 12 สมุดคู่ฝากที่บันทึกรายการจนเต็มแล้ว สหกรณ์จะโอนยอดเงินฝากคงเหลือเข้าเล่มใหม่
ให้ยึดถือไว้ต่อไปทันที
ข้อ 13 ในกรณี ที่ ส หกรณ์ อ อกสมุด คู่ ฝ ากครั้งแรกให้ ก็ ดี หรือออกเล่ ม ใหม่ แ ทนเล่ ม เก่ าที่ บั น ทึ ก
รายการจนเต็มแล้วก็ดี สหกรณ์จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น แต่หากสหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่
แทนเล่มเก่าซึ่งชำรุด หรือสูญหาย สหกรณ์ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบัญชีละ 50 บาท และเงินดังกล่าวให้ถือเป็น
รายได้ของสหกรณ์
กรณีสมุดคู่ฝากซึ่งสูญหาย เจ้าของบัญชีจะต้องแนบสำเนาบันทึกแจ้งความสมุดคู่ฝากสูญหาย จาก
สถานีตำรวจในท้องที่ของตน สหกรณ์จึงจะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้
ข้อ 14 ในการนำเงินเข้าบัญชีเงินรับฝากทุกครั้ง ให้ เจ้าของบัญชีห รือบุคคลใด ๆ ก็ได้ เขียนหรือ
บันทึกรายการในใบนำฝากให้ครบถ้วนด้วยหมึก หรือจะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์หักจากเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่าย
เพือ่ นำเข้าบัญชีเงินรับฝากของตนโดยมิต้องมีใบนำฝากก็ได้
ข้อ 15 ในการบันทึกรายการในแบบพิมพ์เกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินรับฝากตามข้อ 10 ก็ดี หรือ
ใบนำฝากเงินตามข้อ 14 ก็ดี หากมีการแก้ไขใด ๆ ให้เจ้าของบัญชี หรือผู้นำฝากเงินแล้วแต่กรณี ต้องลงลายมือ ชื่อ
กำกับไว้ทุกแห่ง
ข้อ 16 ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าเจ้าของบัญชีฝ่าฝืนระเบียบนี้โดยจงใจ หรือก่อความยุ่งยาก
ให้แก่สหกรณ์ หรือมีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินรับฝากรายใด สหกรณ์จะไม่รับเงินรับฝากเข้าบัญชีรายนั้นอีก และ
ให้เจ้าของบัญชีหรือตัวแทนเบิกถอนเงินรับฝากคงเหลือจำนวนทั้งหมดเพื่อปิดบัญชี โดยสหกรณ์จะแจ้งเป็นหนังสือไป
ยังเจ้าของบัญชีหรือตัวแทน เพื่อดำเนินการเบิกถอนต่อไป การคิดดอกเบี้ยและการเบิกถอนเงินรับฝากสำหรับกรณีนี้
ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของเงินฝากแต่ละประเภท
ข้อ 17 เมื่อครบกำหนดนำดอกเบี้ยเข้าบั ญชีเงินรับฝากทุกประเภท ให้เจ้าของบัญชีนำสมุดคู่ฝากไป
ให้เจ้าหน้าที่บันทึกรายการดอกเบี้ยให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอด้วย
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หมวด 3
วิธีปฏิบัติในการเบิกถอนเงินรับฝาก
ข้อ 18 เจ้าของบัญชีเงินฝากจะเบิกถอนเงินรับฝากกี่ครั้งก็ได้ และการเบิกถอนเงินรับฝากทุกครั้ง
ต้องยื่น ใบเบิกถอนพร้อมสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมบัตรสมาชิ กสหกรณ์ ฯหรือบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้ง
เพื่อตรวจสอบตัวอย่างลายมือชื่อ เงื่อนไขการเบิกถอน และรายการในบัญชีเงินรับฝาก หากถูกต้องแล้วก็จะจ่ายเงิน
รับฝากตามจำนวนที่ขอเบิกถอนให้ทันที
ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้เบิกถอนเงินรับฝากตามวรรคก่อน และเจ้าหน้าที่ไม่รู้จักตัว ผู้รับมอบ
อำนาจ ให้นำความในข้อ 28 แห่งระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2558 มาบังคับใช้โดย
อนุโลม
เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงินคงเหลือ
ในสมุดคู่ฝาก แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก
การเขียนใบถอนเงินฝากเขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้มีอำนาจถอนเงินต้องลง
ลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้กำกับด้วย
ข้อ 19 เมื่อเจ้ าของบั ญ ชีป ระสงค์จะเบิกถอนเงินรับฝากคงเหลื อทั้ง หมด เพื่อปิดบัญ ชีให้ บัน ทึ ก
ต่อท้ายรายการจำนวนเงินในใบเบิกถอนว่า “เพื่อปิดบัญชี” สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้เพียงสิ้นเดือนหรือสิ้นวันที่แล้วมา
แล้วแต่กรณี และจะนำดอกเบี้ยจำนวนนี้เข้าบัญชีเงินรับฝากเพื่อเบิกถอนจำนวนรวมทั้งหมดสำหรับเงินฝากประเภท
เงินฝากออมทรัพย์ และไม่ต้องนำเข้าบัญชีเงินฝากสำหรับเงินรับฝากประเภทเงินฝากประจำ
ข้อ 20 ในการบั นทึกรายการในใบเบิกถอนตามข้อ 18 ก็ดี หรือตามข้อ 19 ก็ดี หากมีการแก้ไข
ใด ๆ ให้ เจ้ าของบั ญ ชีห รือตั ว แทนหรื อผู้ รั บ มอบอำนาจเบิก ถอนแล้ ว แต่ กรณี ลงลายมือชื่ อกำกับ ไว้ด้ว ยทุ ก แห่ ง
พร้อมนำบัตรสมาชิกสหกรณ์ฯ หรือบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
หมวด 4
เงินรับฝากออมทรัพย์ทั่วไป
ข้อ 21 จำนวนเงินรับฝากครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 300 บาท และจะนำฝากเงินเข้าบัญชีเงินรับฝากเพิ่มขึ้น
หรือจะเบิ กถอนเมื่อใดจำนวนเท่าใดก็ได้ แต่จำนวนเงินรับฝากคงเหลื อในบั ญ ชีต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท เสมอ
เว้นแต่ปิดบัญชี
กรณีบัญชีเงินรับฝากบัญชีใดที่มีเงินรับฝากในบัญชีไม่เกิน 300 บาท และขาดการติดต่อหรือไม่มีการ
เคลื่อนไหวทางการเงินเกินกว่า 1 ปี สหกรณ์จะหักเงินจากบัญชี ณ วันทำการสุดท้ายของปีทางบัญชี นั้น เพื่อเป็น
ค่ารักษาบัญชีปีละ 50 บาท และสหกรณ์จะปิดบัญชีโดยแจ้งให้เจ้าของบัญชีทราบเมื่อ มีเงินรับฝากในบัญชีนั้นไม่เกิน
100 บาท และเงินดังกล่าวให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์
สมาชิกที่มีความประสงค์จะถอนเงินฝากจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของตนที่เปิดไว้กับสหกรณ์จาก
เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม) ของธนาคารพาณิชย์ตามที่สหกรณ์ได้มีข้อตกลงไว้ สมาชิกจะต้องทำหนังสือ
เป็นข้อตกลงตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์กำหนด โดยต้องกำหนดวงเงินฝากที่สามารถเบิกถอนได้ต่อวัน ซึ่งจะต้องไม่เกิน
วงเงินที่สหกรณ์กำหนด และจะต้องคงเงินฝากขั้นต่ำ 100 บาท ไว้ในบัญชี โดยสมาชิกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่
ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งกำหนด
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ข้อ 22 สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้เป็นรายวัน จากยอดคงเหลือในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.50 ต่อปี ตาม
อัตราที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบและประกาศใช้ตามสภาวะทางการเงินที่ เปลี่ยนแปลง และจะนำเข้าบัญชีเงินฝาก
ให้ปีละ 2 ครั้ง ในทุก ๆ วันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี
หมวด 5
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
ข้อ 23 สมาชิกคนหนึ่งเปิดบัญชีเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษได้เพียงบัญชีเดียว โดยจำนวนเงินฝาก
ในบัญชีนั้นในครั้งแรกต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท แต่จำนวนเงินรับฝากในบัญชีต้องไม่น้อยกว่า 300 บาท เสมอ เว้นแต่
ปิดบัญชี
ในกรณีที่จำนวนเงินฝากคงเหลือในบัญชีไม่เกิน 300 บาท สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้ และหากขาด
การติดต่อหรือไม่มีการเคลื่อนไหวทางการเงินเกินกว่า 1 ปี สหกรณ์จะหักเงินจากบัญชี ณ วันทำการสุดท้ายของปีทาง
บัญชีนั้น เพื่อเป็นค่ารักษาบัญชีปีละ 50 บาท และสหกรณ์จะปิดบัญชีโดยแจ้งให้เจ้าของบัญชีทราบเมื่อมีเงินรับฝาก
ในบัญชีนั้นไม่เกิน 100 บาท และเงินดังกล่าวให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์
ข้อ 24 สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินฝากที่คงเหลือในบัญชี ในอัตราที่
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบและประกาศใช้ตามสภาวะทางการเงินที่เปลี่ยนแปลง โดยอัตราต้องสูงกว่าอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์ 0.75 บาท สหกรณ์ จะคิดดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นและจะนำเข้าบัญชีเงินฝากให้ปีละ 2 ครั้ง
ในวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ข้อ 25 การถอนเงินฝากให้ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม แต่หากเดือนใด
ถอนมากกว่า 1 ครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่ 2 และครั้งต่อ ๆ ไป ในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวน
เงินที่ถอนในครั้งนั้น ๆ
หมวด 6
เงินรับฝากประจำทั่วไป
ข้อ 26 จำนวนเงินรับฝากครั้งแรกสำหรับบัญชีหนึ่ง ๆ ไม่ต่ำกว่า 500 บาท เจ้าของบัญชีจะนำเงิน
เข้าบัญชีเงินรับฝากเพิ่มขึ้นหรือเบิกถอนเมื่อใด จำนวนเท่าใดก็ได้ แต่จำนวนเงินรับฝากในบัญชี ต้องไม่น้อยกว่า
100 บาท เสมอ เว้นแต่ปิดบัญชี
ในกรณีที่จำนวนเงินฝากคงเหลือในบัญชีไม่เกิน 300 บาท สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้ และหากขาด
การติดต่อหรือไม่มีการเคลื่อนไหวทางการเงินเกินกว่า 1 ปี สหกรณ์จะหักเงินจากบัญชี ณ วันทำการสุดท้ายของปีทาง
บัญชีนั้น เพื่อเป็นค่ารักษาบัญชีปีละ 50 บาท และสหกรณ์จ ะปิดบัญชีโดยแจ้งให้เจ้าของบัญชีทราบเมื่อมีเงินรับฝาก
ในบัญชีนั้นไม่เกิน 100 บาท และเงินดังกล่าวให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์
ข้อ 27 สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ในอัตราทีป่ ระกาศของสหกรณ์ และไม่เกินอัตราดังต่อไปนี้
27.1 ร้อยละ 4.50 ต่อปี สำหรับเงินรับฝากที่ครบกำหนด 12 เดือน
27.2 ร้อยละ 4.50 ต่อปี สำหรับเงินรับฝากที่ครบกำหนด 24 เดือน
การจ่ายดอกเบี้ยตามวรรคก่อน สหกรณ์จะจ่ายเมื่อครบกำหนดเวลา 3 เดือน หรือ 6 เดือน หรือ
12 เดือน ตามที่เจ้าของบัญชีระบุไว้เป็นเงื่อนไขในวันเปิดบัญชี
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ข้อ 28 เจ้ าของบั ญ ชีไม่มีสิ ท ธิ เบิกถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดเวลาตามข้อ 27 แต่ถ้า สหกรณ์
จำเป็นต้องเบิกถอนเงินรับฝากก่อนครบกำหนด ซึ่งมีสาเหตุมาจากเจ้าของบัญชีนั้นเอง สหกรณ์จะคิดดอกเบีย้ ให้ตาม
อัตราในข้อ 27 เว้นแต่ก่อนครบกำหนดในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบีย้ ใด ๆ ให้
ถ้าผู้ฝากไม่ถอนเงินฝากประจำ เมื่อครบกำหนดพร้อมดอกเบี้ย จนพ้นกำหนดเป็นอันถือว่าผู้ฝากตก
ลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม
หมวด 7
เงินรับฝากประจำมีเป้าหมาย
ข้อ 29 จำนวนเงิน รั บ ฝากครั้งแรกต้ องไม่ ต่ำกว่า 100,000 บาท และกำหนดเวลารับ ฝากไว้
ไม่ตำ่ กว่า 2 ปี
ข้อ 30 สหกรณ์ จะคิดดอกเบี้ยเป็นรายเดือนให้ ตามประกาศของสหกรณ์ ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ
4.50 ต่อปี โดยเจ้าของบัญชีไม่มีสิทธิเบิกถอนเงินรับฝากก่อนครบกำหนดตามข้อ 29 แต่ถ้าสหกรณ์จำเป็นจะต้องเบิก
ถอนเงินรับฝากก่อนครบกำหนด ซึ่งมีสาเหตุมาจากเจ้าของบัญชีนั้นเอง สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ในอัตราเงินฝากออม
ทรัพย์พิเศษ เท่านั้นโดยเรียกดอกเบี้ยส่วนที่จ่ายเกินคืนจากบั ญชีเงินรับฝากด้วยวิธีเบิกถอน ซึ่งสหกรณ์เป็นฝ่ายทำใบ
เบิกถอนขึ้นมาเองแทนเจ้าของบัญชีได้เสมอ
ถ้าผู้ฝากไม่ถอนเงินฝากประจำ เมื่อครบกำหนดพร้อมดอกเบี้ย จนพ้นกำหนดเป็นอันถือว่าผู้ฝากตก
ลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม
หมวด 8
บทเฉพาะกาล
ข้อ 31 บรรดาเงินรับฝากที่สหกรณ์มีอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ ให้ถือว่าเป็นเงินรับฝาก
ตามระเบียบนี้
ในระหว่างที่ ยังไม่มีป ระกาศและบรรดาเอกสารที่ เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบั ติการตามระเบี ยบนี้ ให้ น ำ
บรรดาเอกสารซึ่งออกตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกั ด ว่าด้วยเงินรับฝาก พ.ศ. 2541 และ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2541 ที่ใช้อยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้
บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

(นายโชคดี คลังจันทร์)
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