
                                                                                                                       
 

 
 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท  จาํกดั 
ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิก พ.ศ.  2552 

 
 

  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั พ.ศ. 2543   
ขอ้ 3 (3) ขอ้ 13 ขอ้ 65 (9) และขอ้ 89 (2) ประกอบกบัมติที/ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการในการ 

ประชุมครั2 งที/  2/2553  วนัที/  15  ธนัวาคม  2552 ไดก้าํหนดระเบียบวา่ดว้ยการรับฝากเงินโดยความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  ดงัต่อไปนี2  
  ขอ้ 1.  ระเบียบนี2 เรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั วา่ดว้ยการรับ
ฝากเงินจากสมาชิก พ.ศ. 2552” 

  ขอ้ 2.  ระเบียบนี2ใหใ้ชบ้งัคบัถดัจากวนัที/ไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

สหกรณ์เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 3.  ใหย้กเลิกบรรดาประกาศ มติที/ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ระเบียบอื/นใด 

ที/มีอยูก่่อนใชร้ะเบียบนี2  ซึ/ งมีขอ้กาํหนดขดัหรือแยง้กบัระเบียบนี2ทั2งสิ2น 

  ขอ้ 4.  ในระเบียบนี2  
              “สหกรณ์”  หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั 

              “สมาชิก”   หมายความวา่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั  
 

หมวด 1 

ข้อกาํหนดทั(วไป 

 

  ขอ้ 5.  สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิกได ้3 ประเภท คือ 

(1) เงินฝากออมทรัพย ์

(2) เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 

(3) เงินฝากประจาํ 
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ขอ้ 6.  จาํนวนเงินฝาก 

(1) เงินฝากออมทรัพย ์ตอ้งฝากครั2 งแรกไม่ตํ/ากวา่ 100 บาท 

(2) เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ  
(2.1)  เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ(ทวีทรัพย)์ ตอ้งฝากเทา่กนัทุกเดือน 

ไมต่ํ/ากวา่  500  บาท  
(2.2)      เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ ตอ้งเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 

ครั2 งแรกไมต่ํ/ากวา่ 100,000 บาท โดยจาํนวนเงินฝากในบญัชีนั2น
ในเวลาหนึ/งเวลาใดตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 100,000 บาท 

(3) เงินฝากประจาํ ตอ้งฝากครั2 งแรกไมต่ํ/ากวา่ 500 บาท 

ขอ้ 7.  ระยะเวลาในการฝากเงิน 

(1) เงินฝากออมทรัพย ์ฝากและถอนไดต้ามปกติโดยไมก่าํหนดเงื/อนไข 

(2) เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 

(2.1 ) เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ (ทวทีรัพย)์ ผูฝ้ากตอ้งฝากเงินเท่ากนั    
         ทุกเดือน เป็นเวลา 24 เดือน จะเพิ/ม ลด หรือถอนไมไ่ด ้

(2.2 ) เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ ผูฝ้ากตอ้งฝากเงินเป็นเวลา 12 เดือน  
         ถอนไดเ้ดือนละ 1 ครั2 ง ฝากครั2 งต่อไปไมต่ํ/ากวา่ 500 บาท  

(3) เงินฝากประจาํ จาํนวนเงินฝากตอ้งมีจาํนวนไมต่ํ/ากวา่ 500 บาท ระยะเวลา
ฝากตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน ถา้ผดิเงื/อนไขไม่จ่ายดอกเบี2ยทุกกรณี          
(ถอนบางส่วนไมไ่ด)้ 

ขอ้ 8.  การเปิดบญัชี การส่งเงินฝาก และการถอนเงินฝาก จะกระทาํได ้ณ สาํนกังาน 

สหกรณ์ หรือสาขาของสหกรณ์ 

  ขอ้ 9.  แบบพิมพต่์าง ๆ เกี/ยวกบัเงินฝากใหใ้ชต้ามแบบที/สหกรณ์กาํหนด 

  ขอ้ 10.  สหกรณ์ ตอ้งเกบ็รักษาบญัชีเงินฝากของผูฝ้ากไว ้และออกสมุดคูฝ่ากใหผู้ฝ้าก
ยดึถือไวด้ว้ย 
  การลงบนัทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคูฝ่ากนั2นจะกระทาํไดแ้ต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ ซึ/ ง 

ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจ้ดัการ หรือผูที้/ไดรั้บมอบหมาย 

คนหนึ/งคนใดเป็นผูล้งลายมือชื/อยอ่กาํกบัไวเ้ป็นสาํคญั การลงบนัทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไมเ่ป็นไป 

ตามที/กล่าวนี2  ยอ่มไมมี่ผลผกูพนัสหกรณ์  อนึ/งถา้ผูฝ้ากตรวจพบวา่รายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื/อน 

ตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์เพื/อใหแ้กไ้ข จะแกไ้ขโดยประการอื/นไมไ่ด ้
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  สมุดคูฝ่ากเล่มที/ใชเ้ตม็แลว้หรือชาํรุดจนใชก้ารไมไ่ด ้ใหน้าํมายื/นต่อสหกรณ์ สหกรณ์ 

จะยกเลิกสมุดคูฝ่ากเล่มนั2นและโอนยอดเงินคงเหลือขึ2นสมุดคูฝ่ากเล่มใหม ่ซึ/ งออกให้ผูฝ้ากยดึถือไว้
ต่อไป 
  สมุดคูฝ่ากเล่มที/ยกเลิกนั2น ผูฝ้ากหรือผูปิ้ดบญัชีเงินฝากจะรับไปกไ็ด ้

  ผูฝ้ากตอ้งเกบ็รักษาสมุดคูฝ่ากของตนไวใ้หป้ลอดภยั ถา้สมุดคูฝ่ากหาย ผูฝ้ากจะตอ้ง
แจง้เป็นหนงัสือต่อสหกรณ์โดยมิชกัชา้ สหกรณ์จะนาํยอดเงินคงเหลือขึ2นสมุดคูฝ่ากเล่มใหมซึ่/งออกให ้

ผูฝ้ากยดึถือไวต่้อไป ส่วนสมุดคูฝ่ากเล่มที/หายนั2นใหย้กเลิก 

  ขอ้ 11. เมื/อผูฝ้ากยา้ยที/อยูใ่ห้แจง้เป็นหนงัสือพร้อมรับรองสาํเนาบตัรประจาํตวั และ 

สาํเนาทะเบียนบา้นต่อสหกรณ์โดยเร็ว 

 

หมวด 2 

การเปิดบัญชีและการฝากเงิน 
 

  ขอ้ 12. การขอเปิดบญัชีเงินฝากกบัสหกรณ์ ผูฝ้ากตอ้งยื/นหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก 

พร้อมรับรองสาํเนาบตัรประจาํตวั และสาํเนาทะเบียนบา้น และตวัอยา่งลายมือชื/อของผูมี้อาํนาจถอนเงิน 

ในบญัชีเงินฝากที/เปิดขึ2นนั2นใหส้หกรณ์ไว ้

  การเปลี/ยนแปลงเกี/ยวกบัตวัอยา่งลายมือชื/อที/ใหไ้ว ้ตลอดจนขอ้กาํหนดต่าง ๆ จะทาํได้
โดยผูฝ้ากตอ้งแจง้เป็นหนงัสือต่อสหกรณ์ เมื/อสหกรณ์ไดต้อบรับแลว้ การเปลี/ยนแปลงนั2นจึงใชไ้ด ้

  ลายมือชื/อในทุกกรณีเกี/ยวกบัเงินฝาก ใหใ้ชอ้กัษรไทยเขียนดว้ยหมึก 

  ขอ้ 13. เมื/อสหกรณ์ตกลงเปิดบญัชีเงินฝากให้ผูฝ้ากรายใดตามที/ขอ เป็นอนัถือวา่ผูฝ้าก
นั2นยอมผกูพนัและปฏิบติัตามระเบียบนี2 ทุกประการ 

  ขอ้ 14. ในการส่งเงินฝากเขา้บญัชีทุกครั2 ง ใหน้าํใบส่งเงินฝากยื/นพร้อมดว้ยสมุดคูฝ่าก
และจาํนวนเงินฝากต่อเจา้หนา้ที/ของสหกรณ์ 

  เมื/อสหกรณ์ไดต้รวจถูกตอ้งแลว้ จะลงรายการเงินฝากพร้อมทั2งเงินคงเหลือในสมุด 

คูฝ่ากแลว้ส่งคืนสมุดคูฝ่ากใหผู้ฝ้าก 

  การส่งเงินฝากเขา้บญัชี ผูฝ้ากหรือผูอื้/นจะเป็นผูส่้งกไ็ด ้

  ในกรณีที/ผูฝ้ากแจง้ความประสงคข์อฝากเงินออมทรัพยเ์ป็นรายเดือน โดยใหส้หกรณ์ 

หกัจากเงินไดร้ายเดือนเป็นประจาํทุกเดือน ตามที/แจง้ไวใ้นแบบขอเปิดบญัชีนั2นกไ็มต่อ้งเขียนใบฝากอีก 

ทั2งนี2 เจา้หนา้ที/ของสหกรณ์จะบนัทึกรายการจาํนวนเงินฝากตามใบรับเงินประจาํเดือนที/หกัเกบ็ไวล้งใน 

บญัชีเงินฝากออมทรัพยข์องสมาชิกทุกเดือน 
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  ขอ้ 15. ถา้ส่งเช็คเขา้บญัชีเงินฝาก ตอ้งสั/งจ่ายในนามสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท 
จาํกดั และตอ้งขีดคร่อมเช็คดว้ย สหกรณ์สงวนไวซึ้/ งสิทธิที/จะไมรั่บฝากและถอนเงินจากรายการเช่นนั2น 

จนกวา่จะเรียกเกบ็เงินตามเช็คไดแ้ลว้ สาํหรับคา่ธรรมเนียมการเรียกเกบ็เงินตามเช็ค ผูฝ้ากจะตอ้ง
รับผดิชอบจ่ายเอง 

  ขอ้ 16. ถา้ส่งเงินฝากเขา้บญัชีโดยมิไดน้าํสมุดคู่ฝากมาดว้ย ใหผู้ฝ้ากหรือผูส่้งเงินฝาก
ติดต่อกบัสหกรณ์ทาํใบส่งเงินฝากสองฉบบั ขอ้ความอยา่งเดียวกนัยื/นต่อเจา้หนา้ที/ของสหกรณ์พร้อม 

ดว้ยจาํนวนเงินฝากให้เจา้หนา้ที/ของสหกรณ์รับจาํนวนเงินฝากดงักล่าวเขา้บญัชีของผูฝ้าก โดยลงลายมือ 

ชื/อรับเงินในคูฉ่บบัใบส่งเงินฝากนั2น เพื/อใหผู้ฝ้ากยดึถือเป็นหลกัฐานพลางก่อน เป็นหนา้ที/ของผูฝ้ากที/
จะยื/นสมุดเพื/อเจา้หนา้ที/ของสหกรณ์ลงรายการเงินฝากนั2นใหเ้สร็จโดยเร็ว 

 

หมวด 3 

ดอกเบี4ยเงินฝาก 
 

  ขอ้ 17. สหกรณ์คิดดอกเบี2ยสาํหรับเงินฝากในอตัราไม่เกินร้อยละ 7 ต่อปี โดยจะได้
ประกาศอตัราดอกเบี2ยเงินฝากแต่ละประเภทใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 

  คณะกรรมการดาํเนินการอาจเปลี/ยนแปลงอตัราดอกเบี2ยเงินฝากไดต้ามความเหมาะสม 

โดยจะประกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 

  ขอ้ 18. ดอกเบี2ยสาํหรับเงินฝากออมทรัพยจ์ะคาํนวณใหต้ามยอดเงินคงเหลือและ
สหกรณ์จะนาํดอกเบี2ยทบเป็นตน้เงินเขา้บญัชีเงินฝากในวนัที/ 30 เมษายน และ 31 ตุลาคม ใหผู้ฝ้ากยื/น
สมุดคูฝ่าก ณ สาํนกังานสหกรณ์เพื/อสหกรณ์บนัทึกรายการดอกเบี2ยให ้

  ขอ้ 19. ดอกเบี2ยเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ (ทวทีรัพย)์ ใหค้าํนวณเป็นรายวนั ตามยอดเงิน
คงเหลือถา้ผูฝ้าก ฝากเงินไมถึ่ง 3 เดือน สหกรณ์ ไมคิ่ดดอกเบี2ยใหห้ลงั 3 เดือน ไมค่รบ 24 เดือน ถา้ 

ผดิเงื/อนไขจ่ายดอกเบี2ยเทา่เงินฝากออมทรัพย ์
  ดอกเบี2ยเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษใหค้าํนวณเป็นรายวนั ตามยอดเงินคงเหลือถา้ผูฝ้าก 

ฝากเงินไมถึ่ง 3 เดือน สหกรณ์ไมคิ่ดดอกเบี2ยใหถ้า้ผดิเงื/อนไขและฝากตั2งแต่ 3 เดือนขึ2นไปสหกรณ์ 

จะคิดดอกเบี2ยใหใ้นอตัราเงินฝากออมทรัพย ์ 

  ขอ้ 20.  ดอกเบี2ยเงินฝากประจาํ สหกรณ์จะคาํนวณและจ่ายดอกเบี2ยใหต้ามระยะเวลา 

ที/สหกรณ์ประกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 

  สาํหรับเงินฝากประจาํที/ถอนก่อนกาํหนดสหกรณ์จะไมจ่่ายดอกเบี2ยให ้
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หมวด 4 

การถอนเงินและการปิดบัญชี 
 

  ขอ้ 21. การถอนเงินฝาก 

(1) ผูมี้อาํนาจถอนเงินตามที/ไดใ้หต้วัอยา่งลายมือชื/อไว ้ตอ้งทาํใบถอนเงิน 

ฝากและควรมารับเงินดว้ยตนเอง โดยยื/นใบถอนเงินฝากพร้อมดว้ยสมุดคูฝ่ากต่อเจา้หนา้ที/ของสหกรณ์ 

ถา้ผูมี้อาํนาจถอนเงินฝากจะมอบใหผู้ใ้ดรับเงินแทน กต็อ้งลงนามมอบอาํนาจตามแบบที/กาํหนดไวใ้น 

ใบถอนเงินฝากนั2นดว้ย ผูรั้บมอบอาํนาจตอ้งมารับเงินดว้ยตนเอง โดยยื/นใบถอนเงินฝากพร้อมดว้ยสมุด
คูฝ่าก บตัรประจาํตวัของผูรั้บมอบอาํนาจและผูมี้อาํนาจถอนเงินฝาก 

           เมื/อสหกรณ์ไดต้รวจถูกตอ้งแลว้ จะจ่ายเงินถอนใหแ้ละลงรายการเงิน
ถอนพร้อมทั2งเงินคงเหลือในบญัชีเงินฝากแลว้คืนสมุดบญัชีใหผู้ฝ้าก 

   อนึ/ง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเ้ขียนดว้ยหมึก ถา้มีการแกไ้ขเปลี/ยนแปลง 

ใด ๆ ผูมี้อาํนาจถอนเงินตอ้งลงลายมือชื/อตามที/ใหต้วัอยา่งไว ้กาํกบัดว้ย 
(2) ถอนในเวลาเปิดทาํการ ณ สาํนกังานสหกรณ์ 

ขอ้ 22.  การถอนเงินฝากออมทรัพย ์จากบญัชีเงินฝากนั2นจะถอนเมื/อใด จาํนวนเทา่ใด 

กไ็ด ้แต่ยอดคงเหลือในบญัชีเงินฝากตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 100 บาท  
                                              การถอนเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษนั2น  ผูฝ้ากจะถอนเงินจากบญัชีเงินฝากไดไ้ม่
เกินเดือนละ 1 ครั2 ง  ถา้ถอนเงินฝากจากบญัชีพิเศษเกินกวา่เดือนละ 1 ครั2 ง  จะตอ้งเสียคา่ธรรมเนียมร้อย
ละ 1 ของจาํนวนเงินที/ถอน  แต่ทั2งนี2ตอ้งไมต่ ํ/ากวา่ 300 บาท 
  ขอ้ 23. การถอนเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ (ทวทีรัพย)์ และเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ  
ผูฝ้ากจะถอนเงินจากบญัชีเงินฝากไดไ้มเ่กินเดือนละ 1 ครั2 ง  
  ขอ้ 24. ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั2งหมดเพื/อปิดบญัชีเงินฝากของตนเมื/อใดกไ็ด ้

ใหผู้มี้อาํนาจถอนเงินจดแจง้ไวท้า้ยรายการ จาํนวนเงินในใบถอนฝากดว้ยวา่ “เพื/อปิดบญัชี” 

  ขอ้ 25. ในกรณีที/ผูฝ้ากตาย สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือทั2งหมดในบญัชีเงินฝากของ 

ผูฝ้ากใหแ้ก่ทายาทผูมี้สิทธิรับมรดก ผูรั้บโอนประโยชน์ที/ไดต้ั2งไวห้รือผูจ้ดัการมรดกของผูฝ้าก เมื/อได้
นาํหลกัฐานมาแสดงสิทธิของตนใหเ้ป็นที/พอใจแก่สหกรณ์ และนาํสมุดคูฝ่ากมายื/นพร้อมกนัดว้ย 

  ก่อนที/จะจ่ายเงินคงเหลือ สหกรณ์จะคาํนวณดอกเบี2ยใหถึ้งวนัก่อนจ่ายเงิน สาํหรับสมุด 

คูฝ่ากสาํหรับบญัชีนั2นใหย้กเลิก 

  ขอ้ 26. ในกรณีที/คณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์เห็นวา่ผูฝ้ากรายใดฝ่าฝืน
ระเบียบนี2หรือก่อใหเ้กิดความยุง่ยากแก่สหกรณ์ หรือเห็นวา่มีเหตุอนัสมควรที/จะปิดบญัชีเงินฝากของ 

ผูฝ้าก สหกรณ์จะมีหนงัสือแจง้ไปยงัผูฝ้ากนั2นวา่ สหกรณ์จะไมรั่บเงินเขา้บญัชีของผูฝ้ากต่อไปอีก และ
ใหผู้ฝ้ากถอนเงินคงเหลือทั2งหมดเพื/อปิดบญัชีเงินฝากของตน 
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  เมื/อสหกรณ์ไดมี้หนงัสือแจง้ใหถ้อนเงินไปยงัผูฝ้าก สหกรณ์จะคาํนวณดอกเบี2ยเงินฝาก 

ออมทรัพยใ์หเ้พียงวนัที/ลงในหนงัสือแจง้ ส่วนเงินฝากประจาํ สหกรณ์จะคาํนวณดอกเบี2ยใหภ้ายใต้
ระเบียบขอ้ 17 ตามจาํนวนเดือนเตม็ก่อนถึงวนัที/รับทราบ และนาํดอกเบี2ยเขา้บญัชีของผูฝ้ากไวเ้พื/อให ้

ถอนจาํนวนรวมทั2งหมด สหกรณ์จะไมใ่หด้อกเบี2ยอีกไมว่า่ผูฝ้ากจะถอนเงินเมื/อใด 

  ขอ้ 27. ถา้ผูมี้อาํนาจถอนเงินฝากมีความจาํเป็นจะระงบัการจ่ายเงินตามใบถอนเงินฝาก 

ซึ/ งมอบอาํนาจให้ผูใ้ดรับเงินแทนกต็าม ตอ้งมีหนงัสือบอกระงบัการจ่ายเงินต่อสหกรณ์ก่อนที/สหกรณ์ 

จ่ายเงินตามใบถอนเงินฝากนั2น ในหนงัสือบอกระงบัการจ่ายเงินใหร้ะบุเลขที/ของบญัชีเงินฝาก วนัที/ของ
ใบถอนเงินฝาก จาํนวนเงินถอนและชื/อของผูรั้บมอบอาํนาจใหรั้บเงินแทน 

  เมื/อการบอกระงบัการจ่ายเงินรายใดหมดความจาํเป็นแลว้ ผูมี้อาํนาจถอนเงินตอ้งมี
หนงัสือถึงสหกรณ์เพื/อถอนการบอกระงบันั2นใหเ้สร็จไป 

  ขอ้ 28.  คา่ใชจ่้ายในการออกสมุดเงินฝากใหมใ่นกรณีสมุดเงินฝากหาย สมาชิกเจา้ของ
บญัชีตอ้งออกคา่ใชจ่้าย 

  ขอ้ 29. ใหผู้จ้ดัการมีอาํนาจอนุมติัการรับเงินฝากและสั/งจ่ายเงินฝากรวมทั2งดอกเบี2ย 

ตามระเบียบนี2ได ้

  ขอ้ 30.  บญัชีเงินฝากที/มีอยูใ่นวนัประกาศใชร้ะเบียบนี2  ถือวา่เป็นบญัชีเงินฝาก 

ตามระเบียบนี2  
  ขอ้ 31.  ใหป้ระธานกรรมการ เป็นผูรั้กษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี2  
 

           ประกาศ  ณ  วนัที/   16   ธนัวาคม  พ.ศ.  2552 

 

 

 

 

        (นายสมชาย  เทศเมือง) 
        รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท  จาํกดั 
 

 

 
 

 


