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ระเบียบสหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด
วาดวยเงินฝากออมทรัพย (Mobile)
พ.ศ. 2561
********************
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด
ขอ9 ขอ71 และ ขอ99 (1) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 48 ในการประชุมครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 27
มิถุนายน 2561 และในการประชุมครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด วาดวยเงินฝากออมทรัพย (Mobile) พ.ศ. 2561 ไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบสหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด
วาดวยเงินฝากออมทรัพย (Mobile) พ.ศ. 2561
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวัดถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ เปนตนไป
ขอ 3. นิยามในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร จํากัด
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด
“สมาชิกสมทบ” หมายความวา สมาชิกสมทบตามระเบียบสหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร จํากัด วาดวยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2561
ขอ 4. สหกรณรับเงินฝากจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ
ข อ 5. การเป ด บั ญ ชี สมาชิ ก และสมาชิ ก สมทบจะต อ งสมั ค รขอใช บ ริ ก ารธุ ร กรรมสหกรณ บ น Mobile
Application ใหแลวเสร็จกอน จึงขอเป ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย (Mobile) โดยสมาชิกและสมาชิกสมทบยิน ยอม
ผูกพันตามขอกําหนดและเงื่อนไขบริการธุรกรรมสหกรณบน Mobile Application กําหนดเงินฝากครั้งแรกไมต่ํากวา
100 บาท เงินฝากดังกลาวไมใชสมุดคูฝาก ระยะเวลาในการฝากหรือถอนเงินเมื่อใดก็ได
ขอ 6. สมาชิกและสมาชิกสมทบ ตองแจงบัญชีเงินฝากออมทรัพยใชสมุดคูฝากของ ธ.ก.ส. แกสหกรณเพื่อเปน
บัญชีคูโอนในระบบ หากตองการเปลี่ยนแปลงบัญชีคูโอนตองทําหนังสือขอเปลี่ยนแปลงสงใหแกสหกรณตามแบบ
พิมพที่กําหนด โดยมีผลผูกพัน ณ วันที่สหกรณไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงบัญชีคูโอนในระบบ
ขอ 7. การใด ๆ ที่กระทําผานการใชบริการ Mobile Application ของสหกรณโดยใชรหัสผูใชงาน (User ID)
และรหัสผาน (Password) รวมทั้งรหัสอื่นใดที่ใชสําหรับการเขาใชระบบตามขั้นตอน วิธีการและเงื่อนไขของการใช
บริ การตามที่ ส หกรณ กํ าหนด ให ถือ ว าเป น การกระทํ าที่ ถูก ตองสมบู รณ ข องสมาชิก และสมาชิก สมทบ โดยไม
จําเปนตองลงลายมือชื่อในเอกสารใด ๆ เพื่อเปนหลักฐานนั้นอีก
ขอ 8. ในการทําธุรกรรมทางการเงินของสหกรณผานบัญชีเงินฝากออมทรัพย (Mobile) และบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย ธ.ก.ส. ซึ่งเปนบัญชีคูโอน สมาชิกและสมาชิกสมทบสามารถดูรายละเอียดจาก Statement ของบัญชีบน
Mobile Application
ขอ 9. สหกรณกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากไมเกินอัตราตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ โดยจะประกาศ
อัตราดอกเบี้ยใหทราบเปนคราว ๆ ไป และคํานวณดอกเบี้ยใหเปนรายวัน ตามจํานวนเงินฝากคงเหลือ สหกรณจะคิด
ดอกเบี้ยใหปละ 2 ครั้ง คือ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม โดยจะนําดอกเบี้ยทบเปนตนเงิน
ขอ 10. การถอนปดบัญชีเงินฝาก สมาชิกและสมาชิกสมทบจะตองทําใบถอนเงินฝากตามแบบพิมพที่สหกรณ
กําหนด เพื่อปดบัญชีเงินฝาก พรอมลงลายมือชื่อในใบถอนตามตัวอยางลายมือชื่อที่ใหไวกับสหกรณ
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ขอ 11. ในกรณีที่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบเจาของบัญชีเงินฝากถึงแกกรรม สหกรณจะจายเงินฝากคงเหลือ
ทั้งหมดในบัญชีเงินฝากใหแกผูรับประโยชน หรือ ในกรณีสมาชิกหรือสมาชิกสมทบไมไดทําหนังสือผูรับโอนประโยชน
ไว สหกรณจะจายเงินฝากทั้งหมดใหแกผูรับมรดก หรือผูจัดการมรดก หรือทายาทตามกฎหมาย เมื่อไดนําหลักฐานมา
แสดงสิทธิตอสหกรณ
ข อ 12. ในกรณี ที่ มี ป ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ใ นระเบี ย บฯ นี้ หรื อ มี ป ญ หาเกี่ ย วกั บ การตี ค วามให
คณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2561
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