ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด
ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและเงินฝากประจา
พ.ศ. 2560

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด
ว่าด้วยเงินฝากออกทรัพย์พิเศษและเงินฝากประจา
พ.ศ. 2560
โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด
ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและเงินฝากประจา เพื่อให้บริการด้านการรับเงินฝากแก่สมาชิกสหกรณ์
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับ ข้อ 57 (8) และข้อ 79 (1) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรั ฐสภา จากัด ชุด ที่ 42 ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันอังคารที่
31 ตุล าคม พ.ศ. 2560 ได้กาหนดระเบียบว่าด้ว ยเงินฝากออมทรัพ ย์พิ เศษและเงินฝากประจา พ.ศ.
2560 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ไว้ ดังต่อไปนี้

หมวด 1
ข้อกาหนดทั่วไป
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด ว่าด้วย
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษและเงินฝากประจา พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ
เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
ระเบี ยบสหกรณ์ ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด ว่า ด้วยการรับเงินฝาก
ออมทรัพย์และเงินฝากประจา พ.ศ. 2550 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ ตามข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด
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“เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ” หมายความว่า เงินฝากออมทรัพย์ที่สหกรณ์รับฝากจาก
สมาชิกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สหกรณ์ประกาศกาหนด
“เงินฝากประจา” หมายความว่า เงินฝากประจาที่สหกรณ์รับฝากจากสมาชิกตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สหกรณ์ประกาศกาหนด
“ประธานกรรมการดาเนิ นการ” หมายความว่า ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด
ข้อ 5 สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิกได้ 2 ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
(2) เงินฝากประจา

หมวด 2
การเปิดบัญชีเงินฝากและการส่งเงินฝาก
ข้อ 6 ผู้ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝาก ต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบที่
สหกรณ์กาหนด
ข้อ 7 ผู้ขอเปิดบัญชีเงินฝาก ต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอานาจในการถอนเงิน หรือ
ในการให้คาสั่งเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดนั้นไว้ต่อสหกรณ์ โดยใช้บัตรตัวอย่างลายมือชื่อตามแบบของสหกรณ์
การเปลี่ ย นแปลงเกี่ย วกับตัว อย่างลายมื อชื่อของผู้ มี อานาจ จะมีผ ลต่อเมื่ อได้แจ้งเป็ น
หนังสือต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ได้ตอบรับแล้ว
ข้อ 8 ในการเปิดบัญชีเงินฝาก สหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชี เงินฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้ โดย
ผู้ฝ ากต้องเก็บ รักษาไว้เพื่ อให้ สหกรณ์ บั นทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอนและเงินคงเหลือของตน
บรรดาที่มีทุกราย
ข้อ 9 การบันทึกรายการในสมุดบัญชี จะกระทาได้เฉพาะทางฝ่ายสหกรณ์เท่านั้น โดยให้
ผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่การเงิน หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ผู้จัดการมอบหมายคนใดคนหนึ่ง
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับไว้เป็นสาคัญ
การบั น ทึก รายการในสมุ ดคู่ บัญ ชี ซึ่งไม่เป็น ไปตามที่ กล่ าวข้างต้น จะไม่ มีผ ลผู กพั น กั บ
สหกรณ์ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่บัญชีคลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง
สมุ ดคู่ บั ญ ชีที่ บั น ทึ ก รายการเต็ม แล้ ว ให้ ผู้ ฝ ากส่ งมอบให้ แก่ ส หกรณ์ เพื่ อสหกรณ์ โอน
ยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดบัญชีเล่มใหม่ให้ ซึ่งจะได้ออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป
ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่บัญชีให้ แก่ผู้ฝากเมื่อเปิดบัญชีก็ดี หรือ ออกเล่มใหม่ให้ต่อจาก
เล่มก่อนที่บันทึกรายการเต็มแล้วก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม เว้นแต่การออกสมุด คู่บัญ ชีเล่มใหม่
ในกรณีทดแทนเล่มที่สูญหาย ให้คิดค่าธรรมเนียมเล่มละหนึ่งร้อยบาท
ข้อ 10 ในการออกสมุดคู่บัญชีเล่มใหม่ในกรณีทดแทนเล่มที่สูญหาย ให้ผู้ฝากยื่นคาขอ
ด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานใบแจ้งความจากสานักงานตารวจแห่งชาติ
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การอนุมัติออกสมุดคู่บัญชีเล่มใหม่ให้เสนอต่อผู้จัดการ ให้ผู้จัดการมีอานาจอนุมัติออกสมุด
คู่บัญชีเล่มใหม่
ข้อ 11 ในการส่งเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ต้องส่งพร้อมกับใบส่งเงินฝากตามแบบ
ของสหกรณ์ ยื่นพร้อมกับสมุดคู่บัญชีและจานวนเงินที่ฝากต่อสหกรณ์ ทั้งนี้ ผู้ฝากหรือบุคคลอื่นใดจะเป็น
ผู้ส่งก็ได้ โดยส่งต่อเจ้าหน้าที่ ณ สานักงานสหกรณ์
การส่งเงินฝาก ให้เขียนด้วยหมึก ลงวันที่ เดือน ปี ที่ส่งเงินต่อสหกรณ์และให้ลงลายมือชื่อเต็ม
กากับด้วย
เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้ว จะบันทึกรายการจานวนเงินฝากที่ได้รับนั้น
ในสมุดคู่บัญชีและคืนสมุดคู่บัญชีให้ผู้ฝาก

หมวด 3
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ข้อ 12 สหกรณ์รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจากสมาชิกได้ตามที่สหกรณ์เห็นสมควร
ข้อ 13 ผู้ฝากคนหนึ่งเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษได้เพียงบัญชีเดียว โดยจานวน
เงินฝากในบัญชีนั้นในครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่าห้าร้อยบาท และการฝากในครั้ งต่อไปต้องไม่น้อยกว่าห้าร้อยบาท
โดยมียอดเงินฝากสูงสุดในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษไม่เกินสองล้านบาท
ข้อ 14 สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.5 ต่อปี
โดยจะได้ประกาศอัตราดอกเบี้ยให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป และคานวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวั นตามจานวน
ต้นเงินฝากคงเหลือ
สหกรณ์ จะคิดดอกเบี้ย ทบเป็นเงินต้นเข้าบัญ ชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ ทุกวันที่ 30
มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปีปฏิทิน
ในกรณีที่จานวนเงิน ฝากออมทรัพย์พิเศษคงเหลือต่ากว่าสองพันบาท สหกรณ์จะไม่คิด
ดอกเบี้ยให้
เมื่อสหกรณ์คานวณดอกเบี้ยพร้อมด้วยต้นเงินฝากของสมาชิกแล้วปรากฏว่าวงเงินฝากเกิน
จานวนสูงสุดที่สหกรณ์ประกาศกาหนด ให้สหกรณ์ดาเนินการโอนเงินส่วนที่เกินจากวงเงินสูงสุดเข้าบัญชี
เงินเดือนของผู้ฝากทันที
ข้อ 15 ผู้ ฝ ากจะถอนเงิน ฝากออมทรัพ ย์พิ เศษของตนได้ โดยลงลายมือ ชื่อผู้ มี อานาจ
ในการถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษก่อนครบกาหนดระยะเวลาหกเดือน สหกรณ์ขอสงวนสิทธ์
ไม่คิดดอกเบี้ยตามที่สหกรณ์ประกาศกาหนดไว้
การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษที่มีจานวนเงินมากกว่าสามแสนบาทขึ้นไป ต้องแจ้งให้
สหกรณ์ทราบล่วงหน้าหนึ่งวันทาการ
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ถ้าผู้มีอานาจถอนเงินฝากมีความจาเป็นจะมอบให้ผู้ใดรับเงินแทน ต้องมอบอานาจเป็น
หนังสือตามที่กาหนดไว้ในใบถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษนั้นด้วย อนึ่ง ผู้รับมอบอานาจต้องแสดงหลักฐาน
พิสูจน์บุคคลต่อสหกรณ์ให้เป็นที่พอใจและต้องลงลายมือชื่อสลักหลังใบถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษที่มอบ
คืนให้แก่สหกรณ์นั้นด้วย
เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจสอบลายมือชื่อตามวรรคหนึ่งแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงกับที่ผู้ขอเปิดบัญชี
ได้ให้ไว้ในข้อ 7 จึงให้จ่ายเงิน
ข้อ 16 การถอนเงิน ฝากออมทรัพ ย์พิ เศษ ให้ ถอนได้เดือ นละหนึ่ งครั้งโดยไม่ ต้ อ งเสี ย
ค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอนมากกว่าหนึ่งครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่สองและ
ครั้งต่อ ๆ ไป ในอัตราร้อยละหนึ่งของจานวนเงินที่ถอน แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยบาท

หมวด 4
เงินฝากประจา
ข้อ 17 สหกรณ์รับเงินฝากประจาจากสมาชิกได้ตามที่สหกรณ์เห็นสมควร
ข้อ 18 ผู้ ฝ ากคนหน ึ่งเปิ ด บั ญ ชีเงินฝากประจาได้เพี ยงบั ญ ชีเดียว โดยจานวนเงินฝาก
ในบัญชีในแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นบาท โดยมียอดเงินฝากสูงสุดในบัญชีเงินฝากประจาไม่เกิน
สองล้านบาท
การฝากประจา ให้ฝากได้เดือนละหนึ่งครั้ง
ข้อ 19 สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากประจาในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.5 ต่อปี โดยจะได้
ประกาศอัตราดอกเบี้ยให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป และคานวณดอกเบี้ยให้ตามจานวนต้นเงินฝากคงเหลือ
สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากประจาเมื่อครบกาหนดระยะเวลา
ตามเงื่อนไขการฝากประจา
ถ้าผู้ฝากไม่ถอนเงินฝากประจา เมื่อครบกาหนดพร้อมดอกเบี้ยจนพ้นกาหนดเจ็ดวัน ให้ถือว่า
ผู้ฝากตกลงฝากต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกตามเงื่อนไขการฝากเดิม
เมื่อสหกรณ์คานวณดอกเบี้ยพร้อมด้วยต้นเงินฝากของสมาชิกแล้วปรากฏว่าวงเงินฝากเกิน
จานวนเงินสูงสุดที่สหกรณ์ประกาศกาหนด ให้สหกรณ์ดาเนินการโอนเงินส่วนที่เกินจากวงเงินสูงสุดเข้าบัญชี
เงินเดือนของผู้ฝากทันที
ข้อ 20 ผู้ฝากจะถอนเงินฝากประจาของตนได้เมื่อครบกาหนดตามเงื่อนไขการฝาก โดย
ลงลายมือชื่อผู้มีอานาจในการถอนเงินฝากประจาตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
การถอนเงินฝากประจาก่อนครบกาหนดหนึ่งปี สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คิดอัตราดอกเบี้ย
ตามที่สหกรณ์กาหนดไว้
การถอนเงินฝากประจาที่มีจานวนเงินมากกว่าสามแสนบาทขึ้นไป ต้องแจ้งให้สหกรณ์
ทราบล่วงหน้าหนึ่งวันทาการ
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ถ้าผู้มีอานาจถอนเงินฝากมีความจาเป็นจะมอบให้ผู้ใดรับเงินแทน ต้องมอบอานาจเป็น
หนังสือตามที่กาหนดไว้ในใบถอนเงินฝากประจานั้นด้วย อนึ่ง ผู้รับ มอบอานาจต้องแสดงหลักฐานพิสูจน์
บุคคลต่อสหกรณ์ให้เป็นที่พอใจและต้องลงลายมือชื่อสลักหลังใบถอนเงินฝากประจาที่มอบคืนให้แก่สหกรณ์
นั้นด้วย
เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจสอบลายมือชื่อตามวรรคหนึ่งแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงกับผู้ขอเปิดบัญชี
ได้ให้ไว้ในข้อ 7 จึงให้จ่ายเงิน
ข้อ 21 การถอนเงินฝากประจา ให้ถอนได้เดือนละหนึ่งครั้งโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
หากเดือนใดมีการถอนมากกว่าหนึ่งครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่สองและครั้งต่อ ๆ ไป
ในอัตราร้อยละหนึ่งของจานวนเงินที่ถอน แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยบาท

หมวด 5
การปิดบัญชีเงินฝาก
ข้อ 22 ผู้ฝากจะปิดบัญชีเงินฝากของตนก็ย่อมกระทาได้ โดยแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าสามวันทาการ และสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่สหกรณ์ประกาศกาหนด เมื่อสหกรณ์
จ่ายเงินคืนแล้วจะเก็บสมุดคู่บัญชีเงินฝากไว้
ข้ อ 23 .ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการด าเนิ น การพิ จ ารณาเห็ น ว่า ผู้ ฝ ากเงิน รายใดฝ่ าฝื น
ระเบียบนี้หรือก่อความยุ่งยากให้แก่สหกรณ์ สหกรณ์อาจไม่รับเงินฝากของผู้ฝากรายนั้นอีก
ในกรณีที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าเหตุตามวรรคหนึ่ง ถึงขนาดที่จะปิดบัญชีเงินฝาก
ของผู้ฝากรายใด ให้ปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝากนั้น พร้อมกับคิดดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันปิดบัญชีหนึ่งวัน ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์การคิดอัตราดอกเบี้ยที่สหกรณ์ประกาศกาหนด
ข้อ 24 ในกรณีที่ผู้ฝากตาย ให้สหกรณ์แจ้งผู้รับโอนประโยชน์ตามที่ได้แจ้งขณะเข้าเป็น
สมาชิกสหกรณ์ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันตาย ผู้รับโอนประโยชน์ต้องมาแสดงตนต่อสหกรณ์เพื่อ
ขอรับเงินฝากคงเหลือทั้งหมดในบัญชี
สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากจนถึงวันก่อนวันรับเงินหนึ่งวัน แต่ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วัน
ตาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์การคิดอัตราดอกเบี้ยที่สหกรณ์ประกาศกาหนด
ข้อ 25 ให้ประธานกรรมการดาเนินการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

(นายมาณิช อินทฉิม)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด

