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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จํากดั 

ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์  พ.ศ. 2555 

 
 

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ)มเติม 
(ฉบบัที) 4) พ.ศ. 2549 ขอ้ 65 (9)  และขอ้ 89 ที)ประชุมคณะกรรมการการดาํเนินการ  ชุดที) 52 ในการประชุม
ครั3 งที)  6/2555 เมื)อวนัที) 12 เมษายน 2555  ไดมี้มติกาํหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั วา่ดว้ย
การรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2555 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ดงัต่อไปนี3  
 

หมวด 1 
ข้อกาํหนดทั(วไป 

 ขอ้ 1 ระเบียบที)เรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั วา่ดว้ยการรับฝากเงิน 
จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2555” 
 ขอ้ 2 ระเบียบนี3ใหใ้ชบ้งัคบัตั3งแต่วนัถดัจากวนัที)นายทะเบียนสหกรณ์ใหค้วามเห็นชอบเป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ในระเบียบนี3  
  “สหกรณ์”   หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั 
  “สมาคม”   หมายถึง  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
  “ผูฝ้าก”    หมายถึง  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผูฝ้ากเงิน  
 ขอ้ 4 สหกรณ์จะรับฝากเงินจากสมาคมเฉพาะสมาคมที)มีสมาชิกไมน่อ้ยกวา่กึ)งหนึ)งซึ) งเป็นสมาชิก 
ของสหกรณ์ 
 ขอ้ 5 สหกรณ์จะรับฝากเงินประเภทออมทรัพยจ์ากสมาคมตามที)สหกรณ์เห็นสมควร 

 

หมวด 2 

การเปิดบัญชีและการฝากเงิน 

 ขอ้ 6 สมาคมที)ประสงคจ์ะเปิดบญัชีเงินฝากตาม ขอ้ 5 ให้มาติดต่อกบัเจา้หนา้ที)สหกรณ์ ณ สาํนกังาน
สหกรณ์ดว้ยตนเอง และตอ้งยื)นหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถว้น
ตามที)ระบุไวใ้นแบบหนงัสือขอเปิดบญัชีนั3น 
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 ขอ้ 7 พร้อมกบัหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก ผูฝ้ากตอ้งใชต้วัอยา่งลายมือชื)อของตวัแทน ซึ) งเป็น 
ผูมี้อาํนาจถอนเงิน ตลอดจนใหเ้งื)อนไขเกี)ยวกบัเงินฝากที)เปิดบญัชีนั3นไวต่้อสหกรณ์ 
 การเปลี)ยนแปลงเกี)ยวกบัตวัอยา่งลายมือชื)อที)ใหไ้ว ้จะมีผลต่อเมื)อผูฝ้ากไดแ้จง้เป็นหนงัสือ 
ต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ไดพ้ิจารณาเห็นเป็นการถูกตอ้งและตอบรับแลว้ 
 ลายมือชื)อทุกกรณีเกี)ยวกบัเงินฝากใหใ้ชอ้กัษรไทยและเขียนดว้ยหมึก ทั3งตอ้งเขียนดว้ยลายมือ 
ของผูน้าํฝาก สหกรณ์จะไมรั่บรู้การใชต้ราประทบัแทนลายมือชื)อ 
 ขอ้ 8 ผูฝ้ากสามารถเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์ ผูฝ้ากรายหนึ)งอาจเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์
ในสหกรณ์นี3 โดยจาํนวนเงินฝากในบญัชีนั3นในเวลาหนึ)งเวลาใดตอ้งไมน่อ้ยกวา่หนึ)งร้อยบาท และผูฝ้าก 
จะส่งเงินฝากเพิ)มขึ3นเมื)อใดจาํนวนเทา่ใดกไ็ด ้
 ขอ้ 9 ในการเปิดบญัชีเงินฝากตามขอ้ 7 สหกรณ์จะออกสมุดคูฝ่ากใหผู้ฝ้ากยดึถือไว ้
          สมุดคูฝ่ากนั3นผูฝ้ากตอ้งรักษาไว ้เพื)อใหส้หกรณ์ลงบนัทึกรายการฝากเงิน ดอกเบี3ยเงินถอน 
และเงินคงเหลือบรรดาที)จะมีขึ3นทุกราย 
           การลงบนัทึกรายการต่างๆ ในสมุดคูฝ่ากนั3น จะกระทาํไดแ้ต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ ซึ) ง 
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจ้ดัการ หรือผูที้)ไดรั้บมอบหมายคนหนึ)ง
คนใด เป็นผูล้งลายมือชื)อยอ่กาํกบัไวส้าํคญั การลงบนัทึกรายการในสมุดคูฝ่ากโดยไมเ่ป็นไปตามที)กล่าวนี3
ยอ่มไมมี่ผลผกูพนัสหกรณ์ อนึ)ง ถา้ผูฝ้ากตรวจพบวา่รายการใดในสมุดคูฝ่ากคลาดเคลื)อนตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์
เพื)อแกไ้ขให ้จะแกไ้ขโดยประการอื)นไมไ่ด ้
          สมุดคูฝ่ากเล่มที)ใชเ้ตม็แลว้ หรือชาํรุดจนใชก้ารไมไ่ด ้ใหน้าํมายื)นต่อสหกรณ์ เพื)อจะไดย้กเลิก
สมุดคูฝ่ากเล่มนั3น และโอนยอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคูฝ่ากเล่มใหม ่ซึ) งออกใหผู้ฝ้ากยดึถือไวต่้อไป สมุดคูฝ่าก
เล่มที)ยกเลิกนั3นผูฝ้ากจะรับไปกไ็ด ้
          ผูฝ้ากตอ้งเกบ็รักษาสมุดคูฝ่ากของตนไวใ้นที)ปลอดภยั ถา้สมุดคูฝ่ากหายผูฝ้ากตอ้งแจง้เป็น
หนงัสือต่อสหกรณ์โดยมิชกัชา้ สหกรณ์จะตอ้งนาํยอดเงินคงเหลือเขา้สมุดเล่มใหม ่ซึ) งออกใหผู้ฝ้ากยดึถือไว้
ต่อไป ส่วนสมุดคูฝ่ากเล่มที)หายใหย้กเลิก 
          ในกรณีที)สหกรณ์ออกสมุดคูฝ่ากใหแ้ก่ผูฝ้ากครั3 งแรกกดี็ หรือออกเล่มใหมใ่หต่้อจากเล่มก่อน 
ซึ) งลงรายการเตม็แลว้กดี็ หรือชาํรุดใชก้ารไมไ่ดก้ดี็ สหกรณ์จะไมคิ่ดคา่ธรรมเนียม แต่กรณีที)สมุดคูฝ่ากราย
ใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคูฝ่ากเล่มใหมใ่หโ้ดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 20 บาท 
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 ขอ้ 10 ในการส่งเงินเขา้บญัชีเงินฝากทุกครั3 ง ใหท้าํใบส่งเงินตามแบบพิมพที์)สหกรณ์กาํหนด 
ยื)นพร้อมดว้ยสมุดคูฝ่ากและจาํนวนเงินฝากต่อเจา้หนา้ที)สหกรณ์ ณ สาํนกังานสหกรณ์ ทั3งนี3ผูฝ้ากหรือผูอื้)น 
จะเป็นผูส่้งเงินกไ็ด ้
            เมื)อสหกรณ์ไดล้งบนัทึกรายการจาํนวนเงินฝากที)ไดรั้บนั3นในสมุดคูฝ่าก และตรวจสอบ 
เป็นการถูกตอ้งแลว้ สหกรณ์จะคืนสมุดคูฝ่ากใหผู้ฝ้าก 
 ขอ้ 11 สหกรณ์สงวนสิทธิที)จะรับฝากเงินจากเงินสดหรือโอน เงินเขา้บญัชีสหกรณ์เทา่นั3น 

 

หมวด 3 

การกาํหนดอตัราดอกเบี/ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี/ย 

วธีิการคิดดอกเบี/ย และการจ่ายดอกเบี/ย 
 ขอ้ 12 สหกรณ์จะใหด้อกเบี3ยเงินฝากตาม ขอ้ 5 ตามมติที)คณะกรรมการกาํหนด  แต่ไมเ่กินร้อยละ
เจด็ต่อปี โดยจะไดป้ระกาศใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป 
            ดอกเบี3ยเงินฝากออมทรัพยใ์หค้าํนวณเป็นรายวนัตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะนาํ
ดอกเบี3ยทบเป็นเงินตน้เขา้บญัชีเงินฝากในวนัสิ3นปีทางบญัชีของสหกรณ์ ใหผู้ฝ้ากรีบยื)นสมุดคูฝ่าก  
ณ สาํนกังานสหกรณ์ เพื)อสหกรณ์บนัทึกรายการดอกเบี3ยให ้

 

หมวด4 

การถอนเงินฝากและการเปิดบัญชี 

 ขอ้ 13 การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากตอ้งใชใ้บถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ 
           ในการถอนเงินฝาก ผูมี้อาํนาจถอนเงินตามที)ไดใ้ห้ตวัอยา่งลายมือชื)อไวต่้อสหกรณ์ ควรมารับ
เงินที)สาํนกังานสหกรณ์ดว้ยตนเอง และตอ้งยื)นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื)อตามที)ใหต้วัอยา่งไว ้
พร้อมกบัสมุดคูฝ่ากต่อเจา้หนา้ที)สหกรณ์ 
            ถา้ผูมี้อาํนาจถอนเงินฝากจะมอบใหผู้ใ้ดรับเงินแทน กต็อ้งทาํใบถอนฝากและตอ้งมอบอาํนาจ
ใหรั้บเงินแทนเป็นหนงัสือตามแบบที)กาํหนด ทั3งนี3  โดยลงลายมือชื)อตามที)ไดใ้ห้ตวัอยา่งไว ้แลว้มอบให ้
ผูรั้บมอบอาํนาจยื)นใบถอนเงินฝากนั3น พร้อมดว้ยสมุดคูฝ่ากต่อเจา้หนา้ที)ของสหกรณ์ ณ สาํนกังานสหกรณ์ 
ในการนี3สหกรณ์จะเรียกหลกัฐานเพื)อพิสูจน์ตวัผูรั้บมอบอาํนาจกไ็ด ้
             เมื)อสหกรณ์ไดต้รวจถูกตอ้งแลว้จะจ่ายเงินถอนให ้และลงรายการเงินถอนพร้อมทั3ง 
เงินคงเหลือในสมุดคูฝ่าก แลว้คืนสมุดคูฝ่ากใหผู้ฝ้าก 
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             อนึ)ง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเ้ขียนดว้ยหมึก ถา้ไมมี่การแกไ้ขเปลี)ยนแปลงใดๆ ผูมี้อาํนาจ
ถอนเงินตอ้งลงลายมือชื)อตามที)ใหต้วัอยา่งไวก้าํกบัดว้ย 
 ขอ้ 14 การถอนเงินฝากออมทรัพย ์จะถอนเมื)อใด จาํนวนเทา่ใดกไ็ด ้
 ขอ้ 15 ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั3งหมดเพื)อปิดบญัชีเงินฝากของตนเมื)อใดกไ็ด ้ใหผู้มี้อาํนาจ
ถอนเงินจดแจง้ไวท้า้ยรายการจาํนวนเงินในใบถอนเงินฝากดว้ยวา่ “เพื)อปิดบญัชี” 
 ขอ้ 16 ในกรณีที)คณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์เห็นวา่ผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบนี3  หรือก่อใหเ้กิด
ความยุง่ยากแก่สหกรณ์ หรือเห็นวา่มีเหตุอนัสมควรที)จะปิดบญัชีเงินฝากของผูฝ้าก สหกรณ์จะไมรั่บเงินเขา้
บญัชีเงินฝากของผูฝ้ากอีก และใหผู้ฝ้ากถอนเงินคงเหลือทั3งหมดเพื)อปิดบญัชีเงินฝากของตน ทั3งนี3สหกรณ์
จะแจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูฝ้าก 
 ขอ้ 17 การถอนเงินฝากเพื)อปิดบญัชีตาม ขอ้ 15 สหกรณ์จะคาํนวณดอกเบี3ยใหต้าม ขอ้ 12 ถึงวนัก่อน
วนัถอนหนึ)งวนั เวน้แต่การปิดบญัชีเงินฝาก ในกรณีผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบตาม ขอ้ 16 สหกรณ์จะคาํนวณ
ดอกเบี3ยใหถึ้งก่อนวนัที)แจง้หนึ)งวนั และสหกรณ์จะไมใ่ห้ดอกเบี3ยอีกไมว่า่ผูฝ้ากจะถอนเงินเมื)อใด 
            เมื)อสหกรณ์ไดจ่้ายเงินคืนผูฝ้ากแลว้ จะยกเลิกสมุดคูฝ่ากสาํหรับบญัชีนั3น 
 ขอ้ 18 ในกรณีที)มีความจาํเป็น สหกรณ์สงวนลิขสิทธิM ที)จะไมรั่บฝากเงินกไ็ด ้

ขอ้ 19 ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี3  
   
    ประกาศ  ณ  วนัที)  12  เมษายน  พ.ศ. 2555 
 

 

       (นางประวงษ ์ กานนทรั์งษี) 
                                                                            ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั 
 


