ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ชัยนาท จํากัด
ว่ าด้ วยการรับฝากเงินจากสมาชิก พ.ศ. 2552

อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด พ.ศ. 2543
ข้อ 3 (3) ข้อ 13 ข้อ 65 (9) และข้อ 89 (2) ประกอบกับมติที/ประชุมคณะกรรมการดําเนินการในการ
ประชุมครั2งที/ 2/2553 วันที/ 15 ธันวาคม 2552 ได้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินโดยความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี2
ข้อ 1. ระเบียบนี2เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด ว่าด้วยการรับ
ฝากเงินจากสมาชิก พ.ศ. 2552”
ข้อ 2. ระเบียบนี2ให้ใช้บงั คับถัดจากวันที/ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกบรรดาประกาศ มติที/ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ระเบียบอื/นใด
ที/มีอยูก่ ่อนใช้ระเบียบนี2 ซึ/งมีขอ้ กําหนดขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี2ท2งั สิ2 น
ข้อ 4. ในระเบียบนี2
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
หมวด 1
ข้ อกําหนดทัว( ไป
ข้อ 5. สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิกได้ 3 ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย์
(2) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
(3) เงินฝากประจํา
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ข้อ 6. จํานวนเงินฝาก
(1) เงินฝากออมทรัพย์ ต้องฝากครั2งแรกไม่ต/าํ กว่า 100 บาท
(2) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
(2.1) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(ทวีทรัพย์) ต้องฝากเท่ากันทุกเดือน
ไม่ต/าํ กว่า 500 บาท
(2.2) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ต้องเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ครั2งแรกไม่ต/าํ กว่า 100,000 บาท โดยจํานวนเงินฝากในบัญชีน2 นั
ในเวลาหนึ/งเวลาใดต้องไม่นอ้ ยกว่า 100,000 บาท
(3) เงินฝากประจํา ต้องฝากครั2งแรกไม่ต/าํ กว่า 500 บาท
ข้อ 7. ระยะเวลาในการฝากเงิน
(1) เงินฝากออมทรัพย์ ฝากและถอนได้ตามปกติโดยไม่กาํ หนดเงื/อนไข
(2) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
(2.1 ) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (ทวีทรัพย์) ผูฝ้ ากต้องฝากเงินเท่ากัน
ทุกเดือน เป็ นเวลา 24 เดือน จะเพิม/ ลด หรื อถอนไม่ได้
(2.2 ) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ผูฝ้ ากต้องฝากเงินเป็ นเวลา 12 เดือน
ถอนได้เดือนละ 1 ครั2ง ฝากครั2งต่อไปไม่ต/าํ กว่า 500 บาท
(3) เงินฝากประจํา จํานวนเงินฝากต้องมีจาํ นวนไม่ต/าํ กว่า 500 บาท ระยะเวลา
ฝากต้องไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ถ้าผิดเงื/อนไขไม่จา่ ยดอกเบี2ยทุกกรณี
(ถอนบางส่ วนไม่ได้)
ข้อ 8. การเปิ ดบัญชี การส่ งเงินฝาก และการถอนเงินฝาก จะกระทําได้ ณ สํานักงาน
สหกรณ์ หรื อสาขาของสหกรณ์
ข้อ 9. แบบพิมพ์ตา่ ง ๆ เกี/ยวกับเงินฝากให้ใช้ตามแบบที/สหกรณ์กาํ หนด
ข้อ 10. สหกรณ์ ต้องเก็บรักษาบัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากไว้ และออกสมุดคูฝ่ ากให้ผฝู ้ าก
ยึดถือไว้ดว้ ย
การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคูฝ่ ากนั2นจะกระทําได้แต่โดยทางฝ่ ายสหกรณ์ ซึ/ง
ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเหรัญญิก หรื อผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ี/ได้รับมอบหมาย
คนหนึ/งคนใดเป็ นผูล้ งลายมือชื/อย่อกํากับไว้เป็ นสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็ นไป
ตามที/กล่าวนี2 ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ อนึ/งถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื/อน
ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื/อให้แก้ไข จะแก้ไขโดยประการอื/นไม่ได้
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สมุดคูฝ่ ากเล่มที/ใช้เต็มแล้วหรื อชํารุ ดจนใช้การไม่ได้ ให้นาํ มายืน/ ต่อสหกรณ์ สหกรณ์
จะยกเลิกสมุดคูฝ่ ากเล่มนั2นและโอนยอดเงินคงเหลือขึ2นสมุดคูฝ่ ากเล่มใหม่ ซึ/งออกให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้
ต่อไป
สมุดคูฝ่ ากเล่มที/ยกเลิกนั2น ผูฝ้ ากหรื อผูป้ ิ ดบัญชีเงินฝากจะรับไปก็ได้
ผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาสมุดคูฝ่ ากของตนไว้ให้ปลอดภัย ถ้าสมุดคูฝ่ ากหาย ผูฝ้ ากจะต้อง
แจ้งเป็ นหนังสื อต่อสหกรณ์โดยมิชกั ช้า สหกรณ์จะนํายอดเงินคงเหลือขึ2นสมุดคูฝ่ ากเล่มใหม่ซ/ ึงออกให้
ผูฝ้ ากยึดถือไว้ตอ่ ไป ส่ วนสมุดคูฝ่ ากเล่มที/หายนั2นให้ยกเลิก
ข้อ 11. เมื/อผูฝ้ ากย้ายที/อยูใ่ ห้แจ้งเป็ นหนังสื อพร้อมรับรองสําเนาบัตรประจําตัว และ
สําเนาทะเบียนบ้านต่อสหกรณ์โดยเร็ ว
หมวด 2
การเปิ ดบัญชี และการฝากเงิน
ข้อ 12. การขอเปิ ดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ ผูฝ้ ากต้องยืน/ หนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก
พร้อมรับรองสําเนาบัตรประจําตัว และสําเนาทะเบียนบ้าน และตัวอย่างลายมือชื/อของผูม้ ีอาํ นาจถอนเงิน
ในบัญชีเงินฝากที/เปิ ดขึ2นนั2นให้สหกรณ์ไว้
การเปลี/ยนแปลงเกี/ยวกับตัวอย่างลายมือชื/อที/ให้ไว้ ตลอดจนข้อกําหนดต่าง ๆ จะทําได้
โดยผูฝ้ ากต้องแจ้งเป็ นหนังสื อต่อสหกรณ์ เมื/อสหกรณ์ได้ตอบรับแล้ว การเปลี/ยนแปลงนั2นจึงใช้ได้
ลายมือชื/อในทุกกรณี เกี/ยวกับเงินฝาก ให้ใช้อกั ษรไทยเขียนด้วยหมึก
ข้อ 13. เมื/อสหกรณ์ตกลงเปิ ดบัญชีเงินฝากให้ผฝู ้ ากรายใดตามที/ขอ เป็ นอันถือว่าผูฝ้ าก
นั2นยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามระเบียบนี2ทุกประการ
ข้อ 14. ในการส่ งเงินฝากเข้าบัญชีทุกครั2ง ให้นาํ ใบส่ งเงินฝากยืน/ พร้อมด้วยสมุดคูฝ่ าก
และจํานวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที/ของสหกรณ์
เมื/อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้ว จะลงรายการเงินฝากพร้อมทั2งเงินคงเหลือในสมุด
คูฝ่ ากแล้วส่ งคืนสมุดคูฝ่ ากให้ผฝู ้ าก
การส่ งเงินฝากเข้าบัญชี ผูฝ้ ากหรื อผูอ้ ื/นจะเป็ นผูส้ ่ งก็ได้
ในกรณี ที/ผฝู ้ ากแจ้งความประสงค์ขอฝากเงินออมทรัพย์เป็ นรายเดือน โดยให้สหกรณ์
หักจากเงินได้รายเดือนเป็ นประจําทุกเดือน ตามที/แจ้งไว้ในแบบขอเปิ ดบัญชีน2 นั ก็ไม่ตอ้ งเขียนใบฝากอีก
ทั2งนี2เจ้าหน้าที/ของสหกรณ์จะบันทึกรายการจํานวนเงินฝากตามใบรับเงินประจําเดือนที/หกั เก็บไว้ลงใน
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิกทุกเดือน
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ข้อ 15. ถ้าส่ งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องสัง/ จ่ายในนามสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท
จํากัด และต้องขีดคร่ อมเช็คด้วย สหกรณ์สงวนไว้ซ/ ึงสิ ทธิที/จะไม่รับฝากและถอนเงินจากรายการเช่นนั2น
จนกว่าจะเรี ยกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว สําหรับค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเงินตามเช็ค ผูฝ้ ากจะต้อง
รับผิดชอบจ่ายเอง
ข้อ 16. ถ้าส่ งเงินฝากเข้าบัญชีโดยมิได้นาํ สมุดคูฝ่ ากมาด้วย ให้ผฝู ้ ากหรื อผูส้ ่ งเงินฝาก
ติดต่อกับสหกรณ์ทาํ ใบส่ งเงินฝากสองฉบับ ข้อความอย่างเดียวกันยืน/ ต่อเจ้าหน้าที/ของสหกรณ์พร้อม
ด้วยจํานวนเงินฝากให้เจ้าหน้าที/ของสหกรณ์รับจํานวนเงินฝากดังกล่าวเข้าบัญชีของผูฝ้ าก โดยลงลายมือ
ชื/อรับเงินในคูฉ่ บับใบส่ งเงินฝากนั2น เพื/อให้ผฝู ้ ากยึดถือเป็ นหลักฐานพลางก่อน เป็ นหน้าที/ของผูฝ้ ากที/
จะยืน/ สมุดเพื/อเจ้าหน้าที/ของสหกรณ์ลงรายการเงินฝากนั2นให้เสร็ จโดยเร็ ว
หมวด 3
ดอกเบีย4 เงินฝาก
ข้อ 17. สหกรณ์คิดดอกเบี2ยสําหรับเงินฝากในอัตราไม่เกินร้อยละ 7 ต่อปี โดยจะได้
ประกาศอัตราดอกเบี2ยเงินฝากแต่ละประเภทให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
คณะกรรมการดําเนินการอาจเปลี/ยนแปลงอัตราดอกเบี2ยเงินฝากได้ตามความเหมาะสม
โดยจะประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ข้อ 18. ดอกเบี2ยสําหรับเงินฝากออมทรัพย์จะคํานวณให้ตามยอดเงินคงเหลือและ
สหกรณ์จะนําดอกเบี2ยทบเป็ นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันที/ 30 เมษายน และ 31 ตุลาคม ให้ผฝู ้ ากยืน/
สมุดคูฝ่ าก ณ สํานักงานสหกรณ์เพื/อสหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบี2ยให้
ข้อ 19. ดอกเบี2ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (ทวีทรัพย์) ให้คาํ นวณเป็ นรายวัน ตามยอดเงิน
คงเหลือถ้าผูฝ้ าก ฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์ ไม่คิดดอกเบี2ยให้หลัง 3 เดือน ไม่ครบ 24 เดือน ถ้า
ผิดเงื/อนไขจ่ายดอกเบี2ยเท่าเงินฝากออมทรัพย์
ดอกเบี2ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้คาํ นวณเป็ นรายวัน ตามยอดเงินคงเหลือถ้าผูฝ้ าก
ฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์ไม่คิดดอกเบี2ยให้ถา้ ผิดเงื/อนไขและฝากตั2งแต่ 3 เดือนขึ2นไปสหกรณ์
จะคิดดอกเบี2ยให้ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์
ข้อ 20. ดอกเบี2ยเงินฝากประจํา สหกรณ์จะคํานวณและจ่ายดอกเบี2ยให้ตามระยะเวลา
ที/สหกรณ์ประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
สําหรับเงินฝากประจําที/ถอนก่อนกําหนดสหกรณ์จะไม่จา่ ยดอกเบี2ยให้
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หมวด 4
การถอนเงินและการปิ ดบัญชี
ข้อ 21. การถอนเงินฝาก
(1) ผูม้ ีอาํ นาจถอนเงินตามที/ได้ให้ตวั อย่างลายมือชื/อไว้ ต้องทําใบถอนเงิน
ฝากและควรมารับเงินด้วยตนเอง โดยยืน/ ใบถอนเงินฝากพร้อมด้วยสมุดคูฝ่ ากต่อเจ้าหน้าที/ของสหกรณ์
ถ้าผูม้ ีอาํ นาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผใู ้ ดรับเงินแทน ก็ตอ้ งลงนามมอบอํานาจตามแบบที/กาํ หนดไว้ใน
ใบถอนเงินฝากนั2นด้วย ผูร้ ับมอบอํานาจต้องมารับเงินด้วยตนเอง โดยยืน/ ใบถอนเงินฝากพร้อมด้วยสมุด
คูฝ่ าก บัตรประจําตัวของผูร้ ับมอบอํานาจและผูม้ ีอาํ นาจถอนเงินฝาก
เมื/อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้ว จะจ่ายเงินถอนให้และลงรายการเงิน
ถอนพร้อมทั2งเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากแล้วคืนสมุดบัญชีให้ผฝู ้ าก
อนึ/ง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลี/ยนแปลง
ใด ๆ ผูม้ ีอาํ นาจถอนเงินต้องลงลายมือชื/อตามที/ให้ตวั อย่างไว้ กํากับด้วย
(2) ถอนในเวลาเปิ ดทําการ ณ สํานักงานสหกรณ์
ข้อ 22. การถอนเงินฝากออมทรัพย์ จากบัญชีเงินฝากนั2นจะถอนเมื/อใด จํานวนเท่าใด
ก็ได้ แต่ยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากต้องไม่นอ้ ยกว่า 100 บาท
การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษนั2น ผูฝ้ ากจะถอนเงินจากบัญชีเงินฝากได้ไม่
เกินเดือนละ 1 ครั2ง ถ้าถอนเงินฝากจากบัญชีพิเศษเกินกว่าเดือนละ 1 ครั2ง จะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมร้อย
ละ 1 ของจํานวนเงินที/ถอน แต่ท2งั นี2ตอ้ งไม่ต/าํ กว่า 300 บาท
ข้อ 23. การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (ทวีทรัพย์) และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ผูฝ้ ากจะถอนเงินจากบัญชีเงินฝากได้ไม่เกินเดือนละ 1 ครั2ง
ข้อ 24. ผูฝ้ ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั2งหมดเพื/อปิ ดบัญชีเงินฝากของตนเมื/อใดก็ได้
ให้ผมู ้ ีอาํ นาจถอนเงินจดแจ้งไว้ทา้ ยรายการ จํานวนเงินในใบถอนฝากด้วยว่า “เพื/อปิ ดบัญชี”
ข้อ 25. ในกรณี ที/ผฝู ้ ากตาย สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือทั2งหมดในบัญชีเงินฝากของ
ผูฝ้ ากให้แก่ทายาทผูม้ ีสิทธิรับมรดก ผูร้ ับโอนประโยชน์ที/ได้ต2งั ไว้หรื อผูจ้ ดั การมรดกของผูฝ้ าก เมื/อได้
นําหลักฐานมาแสดงสิ ทธิของตนให้เป็ นที/พอใจแก่สหกรณ์ และนําสมุดคูฝ่ ากมายืน/ พร้อมกันด้วย
ก่อนที/จะจ่ายเงินคงเหลือ สหกรณ์จะคํานวณดอกเบี2ยให้ถึงวันก่อนจ่ายเงิน สําหรับสมุด
คูฝ่ ากสําหรับบัญชีน2 นั ให้ยกเลิก
ข้อ 26. ในกรณี ที/คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผูฝ้ ากรายใดฝ่ าฝื น
ระเบียบนี2หรื อก่อให้เกิดความยุง่ ยากแก่สหกรณ์ หรื อเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรที/จะปิ ดบัญชีเงินฝากของ
ผูฝ้ าก สหกรณ์จะมีหนังสื อแจ้งไปยังผูฝ้ ากนั2นว่า สหกรณ์จะไม่รับเงินเข้าบัญชีของผูฝ้ ากต่อไปอีก และ
ให้ผฝู ้ ากถอนเงินคงเหลือทั2งหมดเพื/อปิ ดบัญชีเงินฝากของตน
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เมื/อสหกรณ์ได้มีหนังสื อแจ้งให้ถอนเงินไปยังผูฝ้ าก สหกรณ์จะคํานวณดอกเบี2ยเงินฝาก
ออมทรัพย์ให้เพียงวันที/ลงในหนังสื อแจ้ง ส่ วนเงินฝากประจํา สหกรณ์จะคํานวณดอกเบี2ยให้ภายใต้
ระเบียบข้อ 17 ตามจํานวนเดือนเต็มก่อนถึงวันที/รับทราบ และนําดอกเบี2ยเข้าบัญชีของผูฝ้ ากไว้เพื/อให้
ถอนจํานวนรวมทั2งหมด สหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี2ยอีกไม่วา่ ผูฝ้ ากจะถอนเงินเมื/อใด
ข้อ 27. ถ้าผูม้ ีอาํ นาจถอนเงินฝากมีความจําเป็ นจะระงับการจ่ายเงินตามใบถอนเงินฝาก
ซึ/งมอบอํานาจให้ผใู ้ ดรับเงินแทนก็ตาม ต้องมีหนังสื อบอกระงับการจ่ายเงินต่อสหกรณ์ก่อนที/สหกรณ์
จ่ายเงินตามใบถอนเงินฝากนั2น ในหนังสื อบอกระงับการจ่ายเงินให้ระบุเลขที/ของบัญชีเงินฝาก วันที/ของ
ใบถอนเงินฝาก จํานวนเงินถอนและชื/อของผูร้ ับมอบอํานาจให้รับเงินแทน
เมื/อการบอกระงับการจ่ายเงินรายใดหมดความจําเป็ นแล้ว ผูม้ ีอาํ นาจถอนเงินต้องมี
หนังสื อถึงสหกรณ์เพื/อถอนการบอกระงับนั2นให้เสร็ จไป
ข้อ 28. ค่าใช้จา่ ยในการออกสมุดเงินฝากใหม่ในกรณี สมุดเงินฝากหาย สมาชิกเจ้าของ
บัญชีตอ้ งออกค่าใช้จา่ ย
ข้อ 29. ให้ผจู ้ ดั การมีอาํ นาจอนุมตั ิการรับเงินฝากและสัง/ จ่ายเงินฝากรวมทั2งดอกเบี2ย
ตามระเบียบนี2ได้
ข้อ 30. บัญชีเงินฝากที/มีอยูใ่ นวันประกาศใช้ระเบียบนี2 ถือว่าเป็ นบัญชีเงินฝาก
ตามระเบียบนี2
ข้อ 31. ให้ประธานกรรมการ เป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี2
ประกาศ ณ วันที/ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2552

(นายสมชาย เทศเมือง)
รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด

