
 

 

 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จํากดั  

ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื!น 

พ.ศ. 2552 
 

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั พ.ศ. 2543   ขอ้ 3 (3) ขอ้ 13 
ขอ้ 66 (9) และขอ้ 89  ประกอบกบัมติคณะกรรมการดาํเนินการในการประชุมครั0 งที2  2/2553  เมื2อวนัที2 15 
ธนัวาคม 2552 ไดก้าํหนดระเบียบวา่ดว้ยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื2น โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ ดงัต่อไปนี0  
 ขอ้ 1.  ระเบียบนี0 เรียกวา่ "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั วา่ดว้ยการรับฝากเงินจาก 
สหกรณ์อื2น พ.ศ. 2552" 
 ขอ้ 2.  ระเบียบนี0ใหใ้ชบ้งัคบัถดัจากวนัที2ไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 ขอ้ 3.  ใหย้กเลิกบรรดาประกาศ มติที2ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ระเบียบอื2นใดที2มีอยูก่่อน 
ใชร้ะเบียบนี0  ซึ2 งมีขอ้กาํหนดขดัหรือแยง้กบัระเบียบนี0ทั0งสิ0น 
 ขอ้ 4.  ในระเบียบนี0  
  "สหกรณ์"  หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั 
  "ผูฝ้าก"  หมายความวา่ สหกรณ์ผูฝ้ากเงิน 

หมวด 1 

ข้อกาํหนดทั!วไป 

 ขอ้ 5.  สหกรณ์รับฝากเงินจากสหกรณ์อื2นได ้3 ประเภท คือ 
  (1)  เงินฝากออมทรัพย ์
  (2) เงินฝากประจาํ 
  (3) เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 
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หมวด 2 

การเปิดบัญชีและการฝากเงิน 

 ขอ้ 6.  สหกรณ์ที2ประสงคจ์ะเปิดบญัชีเงินฝากตามขอ้ 5 ใหม้าติดต่อกบัเจา้หนา้ที2สหกรณ์ ณ 
สาํนกังานสหกรณ์ดว้ยตนเอง และตอ้งยื2นหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการ
ครบถว้นตามที2ระบุไวใ้นแบบหนงัสือขอเปิดบญัชีนั0น 
 ขอ้ 7.  พร้อมกบัหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก ผูฝ้ากตอ้งใหต้วัอยา่งลายมือชื2อของตวัแทนซึ2งเป็น 
ผูมี้อาํนาจถอนเงิน ตลอดจนใหเ้งื2อนไขเกี2ยวกบัเงินฝากที2เปิดบญัชีนั0นไวต่้อสหกรณ์ 
 การเปลี2ยนแปลงเกี2ยวกบัตวัอยา่งลายมือชื2อที2ใหไ้ว ้จะมีผลต่อเมื2อผูฝ้ากไดแ้จง้เป็นหนงัสือต่อ
สหกรณ์ และสหกรณ์ไดพ้ิจารณาเห็นเป็นการถูกตอ้งและตอบรับแลว้ 
 ลายมือชื2อทุกกรณีที2เกี2ยวกบัเงินฝากใหใ้ชอ้กัษรไทยและเขียนดว้ยหมึกทั0งตอ้งเขียนดว้ยลายมือของ 
ผูน้าํฝาก สหกรณ์จะไม่รับรู้การใชต้ราประทบัแทนลายมือชื2อ 
 ขอ้ 8.  ผูฝ้ากสามารถเปิดบญัชีเงินฝากไดด้งันี0  
  (1)  เงินฝากออมทรัพย์ ผูฝ้ากรายหนึ2งอาจเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยใ์นสหกรณ์นี0ได ้
โดยจาํนวนเงินฝากในบญัชีนั0นในเวลาหนึ2งเวลาใดตอ้งไม่ตํ2ากวา่ 100,000 บาท 
  (2)  เงินฝากประจํารายหนึ2ง ๆ ตอ้งมีจาํนวนไมต่ํ2ากวา่ 100,000 บาท และระยะเวลาฝาก 
ตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน 
  (3)  เงินฝากออมทรัพย์พเิศษผูฝ้ากรายหนึ2งอาจเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยใ์นสหกรณ์นี0ได ้
โดยจาํนวนเงินฝากในบญัชีนั0นในเวลาหนึ2งเวลาใดตอ้งไม่ตํ2ากวา่ 500,000 บาท 
 ในกรณีที2เงินฝากทุกประเภทมีผลทาํใหว้งเงินฝากในบญัชีเกินกวา่จาํนวนต่อไปนี0จะตอ้งไดรั้บ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาํเนินการ 
  เงินฝากออมทรัพย์  หนึ2งลา้นบาท 
  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  สองลา้นบาท 
  เงินฝากประจํา   หา้ลา้นบาท 
 ขอ้ 9.  ในการเปิดบญัชีเงินฝากตามขอ้ 8 สหกรณ์จะออกสมุดคูฝ่ากใหผู้ฝ้ากยดึถือไว ้
 สมุดคูฝ่ากนั0นผูฝ้ากตอ้งรักษาไวเ้พื2อใหส้หกรณ์ลงบนัทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี0ย เงินถอนและ 
เงินคงเหลือบรรดาที2จะมีขึ0นทุกรายการ 
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 การลงบนัทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคูฝ่ากนั0น จะกระทาํไดแ้ต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ ซึ2 งประธาน
กรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจ้ดัการ หรือผูที้2ไดรั้บมอบหมายคนหนึ2งคนใด เป็น
ผูล้งลายมือชื2อยอ่กาํกบัไวเ้ป็นสาํคญั การลงบนัทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไมเ่ป็นไปตามที2กล่าวนี0  ยอ่มไมมี่
ผลผกูพนัสหกรณ์ อนึ2งถา้ผูฝ้ากตรวจพบวา่รายการใดในสมุดคูฝ่ากคลาดเคลื2อนตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์เพื2อ 
ใหแ้กไ้ข จะแกไ้ขโดยประการอื2นไมไ่ด ้
 สมุดคูฝ่ากเล่มที2ใชเ้ตม็แลว้หรือชาํรุดจนใชก้ารไมไ่ด ้ใหน้าํมายื2นต่อสหกรณ์เพื2อจะไดย้กเลิกสมุดคู่
ฝากเล่มนั0น และโอนยอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากใหม ่ซึ2 งออกใหผู้ฝ้ากยดึถือไวต่้อไป สมุดคูฝ่ากเล่มที2
ยกเลิกนั0น  ผูฝ้ากจะรับไปกไ็ด ้
 ผูฝ้ากตอ้งเกบ็รักษาสมุดคูฝ่ากของตนไวใ้นที2ปลอดภยั ถา้สมุดคูฝ่ากหายผูฝ้ากตอ้งแจง้เป็นหนงัสือ
ต่อสหกรณ์โดยมิชกัชา้ สหกรณ์จะนาํยอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคูฝ่ากเล่มใหมซึ่2งออกใหผู้ฝ้ากยดึถือไวต่้อไป 
ส่วนสมุดคูฝ่ากเล่มที2หายใหย้กเลิก 
 ในกรณีที2สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากใหแ้ก่ผูฝ้ากครั0 งแรกกดี็ หรือออกเล่มใหมใ่หต่้อจากเล่มก่อน   
ซึ2 งลงรายการเตม็แลว้กดี็ หรือชาํรุดใชก้ารไมไ่ดก้ดี็ สหกรณ์จะไมคิ่ดคา่ธรรมเนียม แต่กรณีที2สมุดคูฝ่าก 
ของผูฝ้ากรายใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคูฝ่ากเล่มใหมใ่หโ้ดยคิดคา่ธรรมเนียมเล่มละ 20 บาท 
 ขอ้ 10.  ในการส่งเงินเขา้บญัชีเงินฝากทุกครั0 ง ใหท้าํใบส่งเงินตามแบบพิมพที์2สหกรณ์กาํหนดยื2น
พร้อมดว้ยสมุดคูฝ่ากและจาํนวนเงินฝากต่อเจา้หนา้ที2สหกรณ์ ณ สาํนกังานสหกรณ์ทั0งนี0ผูฝ้ากหรือผูอื้2นจะ
เป็นผูส่้งเงินกไ็ด ้
 เมื2อสหกรณ์ไดล้งบนัทึกรายการจาํนวนเงินฝากที2ไดรั้บนั0นในสมุดคูฝ่ากและตรวจสอบ 
เป็นการถูกตอ้งแลว้ สหกรณ์จะคืนสมุดคูฝ่ากใหผู้ฝ้าก 
 ขอ้ 11. ถา้ส่งเช็คเขา้บญัชีเงินฝาก ตอ้งขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไวซึ้2 งสิทธิที2จะไมจ่่าย 
เงินถอนจากรายการเช่นนั0น จนกวา่จะเรียกเกบ็เงินตามเช็คไดแ้ลว้ 

หมวด 3 

การกาํหนดอตัราดอกเบี0ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี0ย 

วธีิการคิดดอกเบี0ยและการจ่ายดอกเบี0ย 

 ขอ้ 12. สหกรณ์จะใหด้อกเบี0ยเงินฝากทุกประเภทตามขอ้ 5 ในอตัราไมเ่กินร้อยละ7 ต่อปี โดยจะได้
ประกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 
 ขอ้ 13. ดอกเบี0ยเงินฝากออมทรัพย์ให้คาํนวณเป็นรายวนัตามยอดเงินคงเหลือและสหกรณ์จะนาํ
ดอกเบี0ยทบเป็นตน้เงินเขา้บญัชีเงินฝากในวนัสิ0นปีทางบญัชีของสหกรณ์ใหผู้ฝ้ากรีบยื2นสมุดคูฝ่าก ณ 
สาํนกังานสหกรณ์ เพื2อสหกรณ์บนัทึกรายการดอกเบี0ยให ้
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 ขอ้ 14. ดอกเบี0ยเงินฝากประจํา สหกรณ์จะคาํนวณและจ่ายดอกเบี0ยใหเ้มื2อถึงกาํหนดระยะเวลาการ
ฝากสาํหรับเงินฝากที2ถอนก่อนกาํหนดโดยไดรั้บอนุญาตจากสหกรณ์ตามขอ้ 14 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี0ยให้
ตามจาํนวนเดือนเตม็ 
 ขอ้ 15. ดอกเบี0ยเงินฝากออมทรัพย์พเิศษ ใหค้าํนวณเป็นรายวนั ตามยอดเงินคงเหลือและสหกรณ์จะ
นาํดอกเบี0ยทบเป็นเงินตน้เขา้บญัชีเงินฝากในวนัที2 30 เมษายน และ 31 ตุลาคมใหผู้ฝ้ากรีบยื2นสมุดคูฝ่าก  
ณ สาํนกังานสหกรณ์ เพื2อสหกรณ์บนัทึกรายการดอกเบี0ยให ้
 กรณีถอนเงินฝากประจาํในระยะเวลาไมถึ่ง 3 เดือน สหกรณ์จะไมจ่่ายดอกเบี0ยให ้
 กรณีถอนเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษในระยะเวลาไมถึ่ง 3 เดือน สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี0ยใหใ้นอตัรา
เทา่กบัเงินฝากออมทรัพย ์
 ถา้ผูฝ้ากไมถ่อนเงินฝากประจาํเมื2อครบกาํหนดพร้อมดอกเบี0ยจนพน้กาํหนดไปอีกเจด็วนักเ็ป็นอนัถือ
วา่ผูฝ้ากตกลงฝากตน้เงินฝากพร้อมดอกเบี0ยต่อไปอีกเทา่ระยะเวลาเดิม 

หมวด 4 

การถอนเงินฝากและการปิดบัญชี 

 ขอ้ 16.  การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากตอ้งใชใ้บถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ 
 ในการถอนเงินฝาก ผูมี้อาํนาจถอนเงินตามที2ไดใ้ห้ตวัอยา่งลายมือชื2อไวต่้อสหกรณ์ควรมารับเงินที2
สาํนกังานสหกรณ์ดว้ยตนเอง และตอ้งยื2นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื2อตามที2ใหต้วัอยา่งไวน้ั0นพร้อมกบั
สมุดคูฝ่ากต่อเจา้หนา้ที2สหกรณ์ 
 ถา้ผูมี้อาํนาจถอนเงินฝากจะมอบใหผู้ใ้ดรับเงินแทนกต็อ้งทาํใบถอนเงินฝากและตอ้งมอบอาํนาจให้
รับเงินแทนเป็นหนงัสือตามแบบที2กาํหนด ทั0งนี0โดยลงลายมือชื2อตามที2ไดใ้หต้วัอยา่งไวแ้ลว้มอบใหผู้รั้บมอบ
อาํนาจยื2นใบถอนเงินฝากนั0น พร้อมดว้ยสมุดคูฝ่ากต่อเจา้หนา้ที2สหกรณ์ ณ สาํนกังานสหกรณ์ในการนี0
สหกรณ์จะเรียกหลกัฐานพิสูจน์ตวัผูรั้บมอบอาํนาจกไ็ด ้
 เมื2อสหกรณ์ไดต้รวจถูกตอ้งแลว้จะจ่ายเงินถอนให ้และลงรายการเงินถอนพร้อมทั0งเงินคงเหลือใน 
สมุดคูฝ่าก แลว้คืนสมุดคูฝ่ากใหผู้ฝ้าก 
 อนึ2ง  การเขียนใบถอนเงินฝากใหเ้ขียนดว้ยหมึก ถา้มีการแกไ้ขเปลี2ยนแปลงใด ๆ ผูมี้อาํนาจถอนเงิน
ตอ้งลงลายมือชื2อตามที2ใหต้วัอยา่งไวก้าํกบัดว้ย 
 ขอ้ 17.  การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากทุกประเภทนั0น จะถอนเมื2อใด จาํนวนเทา่ใดกไ็ด ้ทั0งนี0 ให้
เป็นไปตามเงื2อนไขขอ้ 8 และขอ้ 12 
 ในกรณีการถอนเงินฝากจากบญัชีออมทรัพยพ์ิเศษเกินกวา่เดือนละ 1 ครั0 ง จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียม 
ร้อยละ 1 ของจาํนวนเงินที2ถอน แต่ทั0งนี0ตอ้งไมต่ ํ2ากวา่ 500 บาท 
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 ขอ้ 18.  ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั0งหมดเพื2อปิดบญัชีเงินฝากของตนเมื2อใดกไ็ด ้ใหผู้มี้อาํนาจ 
ถอนเงินจดแจง้ไวท้า้ยรายการจาํนวนเงินในใบถอนเงินฝากดว้ยวา่ "เพื2อปิดบญัชี" 
 ขอ้ 19.  ในกรณีที2คณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์เห็นวา่ผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบนี0  หรือก่อใหเ้กิด
ความยุง่ยากแก่สหกรณ์ หรือเห็นวา่มีเหตุอนัสมควรที2จะปิดบญัชีเงินฝากของผูฝ้าก สหกรณ์จะไมรั่บเงินเขา้
บญัชีเงินฝากของผูฝ้ากอีก และใหผู้ฝ้ากถอนเงินคงเหลือทั0งหมดเพื2อปิดบญัชีเงินฝากของตน ทั0งนี0สหกรณ์
จะแจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูฝ้าก 
 ขอ้ 20.  การถอนเงินฝากเพื2อปิดบญัชีตามขอ้ 15 สหกรณ์จะคาํนวณดอกเบี0ยใหต้ามขอ้ 12 ถึงวนั 
ก่อนวนัถอนหนึ2งวนั เวน้แต่การปิดบญัชีเงินฝากในกรณีผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบตามขอ้ 16 สหกรณ์จะคาํนวณ 
ดอกเบี0ยใหถึ้งก่อนวนัที2แจง้หนึ2งวนั และสหกรณ์จะไมใ่หด้อกเบี0ยอีกไมว่า่ผูฝ้ากจะถอนเงินเมื2อใด 
 เมื2อสหกรณ์ไดจ่้ายเงินคืนผูฝ้ากแลว้ จะยกเลิกสมุดคูฝ่ากสาํหรับบญัชีนั0น 
 ขอ้ 21.  ในกรณีที2มีความจาํเป็น สหกรณ์สงวนสิทธิM ที2จะไมรั่บฝากเงินกไ็ด ้
 ขอ้ 22.  ใหผู้จ้ดัการมีอาํนาจอนุมติัการรับเงินฝากและสั2งจ่ายเงินฝากรวมทั0งดอกเบี0ยตาม 
ระเบียบนี0ได ้
 ขอ้ 23.  บญัชีเงินฝากที2มีอยูใ่นวนัประกาศใชร้ะเบียบนี0  ถือวา่เป็นบญัชีเงินฝากตามระเบียบนี0  
 ขอ้ 24.  ใหป้ระธานกรรมการ เป็นผูรั้กษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี0  

    ประกาศ  ณ  วนัที2 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 
 
 
           
      (นายสมชาย  เทศเมือง) 
     รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท  จาํกดั 
 


