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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากดั 

ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ า 
พ.ศ. 2549 

--------------------------- 
  อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั  ขอ้  79 (11) 
และขอ้ 107 (1)  คณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 45 ในการประชุมคร้ังท่ี 10  เม่ือวนัท่ี  22 กนัยายน 2549 
ไดมี้มติใหก้ าหนดระเบียบวา่ดว้ยการรับเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ า   โดยความเห็นชอบจาก 
นายทะเบียนสหกรณ์  ดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้   1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั  วา่ดว้ยการ
รับเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ า  พ.ศ. 2549” 
  ขอ้   2.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ใหค้วามเห็นชอบ 
  ขอ้   3.  ใหย้กเลิกระเบียบท่ีมีอยูก่่อนวนัใชร้ะเบียบน้ี  และใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
  ขอ้   4.  สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิกได ้ 2  ประเภท  คือ 

(1) เงินฝากออมทรัพย ์
(2) เงินฝากประจ า 

หมวด  1 
การเปิดบัญชีและการฝากเงิน 

  ขอ้   5.  ผูป้ระสงค์จะเปิดบญัชีเงินฝากตามขอ้  4.  ตอ้งยื่นหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก
ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนดดว้ยตนเองท่ี ส านกังานสหกรณ์   
  ขอ้   6. ผูฝ้ากตอ้งให้ตวัอยา่งลายมือช่ือของตนและหรือของผูฝ้ากร่วม  โดยในการถอน
เงินฝากทุกคร้ังสมาชิกผูฝ้ากเท่านั้นท่ีมีอ านาจในการลงนามถอนเงิน  โดยจะลงนามแต่เพียงผูเ้ดียว  หรือ
ลงนามร่วมกบัผูฝ้ากร่วมก็ได ้  ทั้งน้ีใหบ้นัทึกเง่ือนไขตลอดจนใหค้ าสั่งเก่ียวกบัเงินฝากท่ีเปิดบญัชีนั้นไว้
ต่อสหกรณ์ 
  การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตวัอยา่งลายมือช่ือท่ีใหไ้ว ้  จะมีผลต่อเม่ือผูฝ้ากไดแ้จง้เป็น
หนงัสือต่อสหกรณ์   และสหกรณ์ไดพ้ิจารณาเห็นเป็นการถูกตอ้งและตอบรับแลว้ 
  ลายมือช่ือทุกกรณีเก่ียวกบัเงินฝากให้ใชอ้กัษรไทยและเขียนดว้ยหมึกทั้งตอ้งเขียนดว้ย
ลายมือตนเอง  สหกรณ์จะไม่รับรู้การใชต้ราประทบัแทนลายมือช่ือ 
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  ขอ้   7.  ผูฝ้ากคนหน่ึงสามารถเปิดบญัชีเงินฝากไดด้งัน้ี 
(1)  เงินฝากออมทรัพย ์       ผูฝ้ากรายหน่ึงอาจเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยใ์น 

สหกรณ์น้ีได ้ โดยจ านวนเงินฝากในบญัชีนั้นในเวลาหน่ึงเวลาใดตอ้งไม่นอ้ยกวา่ “หน่ึงร้อยบาท”  และ 
ผูฝ้ากจะส่งเงินฝากเพิ่มข้ึนเม่ือใด   โดยจ านวนเท่าใดก็ได ้

(2)  เงินฝากประจ ารายหน่ึง ๆ   ตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ ”หน่ึงพนับาท” และ 
ระยะเวลาฝากตอ้งไม่นอ้ยกวา่  6  เดือน 
  ขอ้   8.  ในการเปิดบญัชีเงินฝากตามขอ้ 7  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้ากยดึถือไว ้
  สมุดคู่ฝากนั้นผูฝ้ากตอ้งรักษาไว ้  เพื่อให้สหกรณ์ลงบนัทึกรายการเงินฝาก  ดอกเบ้ีย  
เงินถอน  และเงินคงเหลือของตนบรรดาท่ีจะมีข้ึนทุกรายการ 
  การลงบนัทึกรายการต่าง ๆ  ในสมุดคู่ฝากนั้น  จะกระท าไดแ้ต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์  ซ่ึง
ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ  หรือเหรัญญิก  หรือผูจ้ดัการ  หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายคน
หน่ึงคนใดจากผูจ้ดัการเป็นผูล้งลายมือช่ือยอ่ก ากบัไวเ้ป็นส าคญั  การลงบนัทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดย
ไม่เป็นไปตามท่ีกล่าวน้ี  ยอ่มไม่มีผลผูกพนัสหกรณ์  อน่ึง  ถา้ผูฝ้ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝาก
คลาดเคล่ือน   ตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์เพื่อแกไ้ขให ้ จะแกไ้ขโดยประการอ่ืนไม่ได ้
  สมุดคู่ฝากเล่มท่ีใช้เต็มแลว้หรือช ารุดจนใช้การไม่ได ้    น ามายื่นต่อสหกรณ์เพื่อจะได้
ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนั้น  และโอนยอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากใหม่   ซ่ึงออกใหผู้ฝ้ากยดึถือไวต่้อไป 
  ผูฝ้ากตอ้งเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไวใ้นท่ีปลอดภยั   ถา้สมุดคู่ฝากหายผูฝ้ากตอ้งแจง้
เป็นหนงัสือต่อสหกรณ์โดยมิชกัชา้   สหกรณ์จะน ายอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซ่ึงออกใหผู้ฝ้าก
ยดึถือไวต่้อไป   ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มท่ีหายใหส้หกรณ์ยกเลิก 
  ในกรณีท่ีสหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผูฝ้ากคร้ังแรกก็ดี  หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจาก
เล่มก่อนซ่ึงลงรายการเต็มแลว้ก็ดี    หรือช ารุดใชก้ารไม่ไดก้็ดี    สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม   แต่กรณี
ท่ีสมุดคู่ฝากของผูฝ้ากคนใดสูญหาย    สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ใหโ้ดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 
ห้าสิบบาท 
  ขอ้   9.  ในการส่งเงินเขา้บญัชีเงินฝากทุกคร้ังให้ท าใบส่งเงินตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด   
ยืน่พร้อมดว้ยสมุดคู่ฝากและจ านวนเงินฝากต่อเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์  ณ  ส านกังานสหกรณ์  ทั้งน้ีผูฝ้ากหรือ
ผูอ่ื้นจะเป็นผูน้ าส่งเงินฝากต่อสหกรณ์ก็ได ้
  เม่ือสหกรณ์ไดล้งบนัทึกรายการจ านวนเงินฝากท่ีไดรั้บนั้นในสมุดคู่ฝาก   แลตรวจสอบ
เป็นการถูกตอ้งแลว้  สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 
  ขอ้  10.  ถา้ส่งเช็คเขา้บญัชีเงินฝาก  ตอ้งขีดคร่อมเช็คก่อน   สหกรณ์สงวนไวซ่ึ้งสิทธิท่ี
จะไม่จ่ายเงินถอนจากรายการเช่นนั้นจนกวา่จะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแ้ลว้   
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หมวด  2 
การก าหนดอตัราดอกเบีย้  ระยะเวลาการคิดดอกเบีย้   

วธีิการคิดดอกเบีย้และการจ่ายดอกเบีย้ 
  ขอ้  11.  สหกรณ์จะให้ดอกเบ้ียเงินฝากทุกประเภทตามขอ้  4   ในอตัราไม่เกินร้อยละ 
7.00  ต่อปี  โดยจะไดป้ระกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ  ไป 
  ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยใ์ห้ค  านวณเป็นรายวนัตามยอดเงินคงเหลือ   และสหกรณ์จะ
น าดอกเบ้ียทบเป็นตน้เงินเขา้บญัชีเงินฝากในวนัท่ี  30 มิถุนายน และวนัท่ี  31  ธนัวาคม ของทุกปี   ให้ผู ้
ฝากรีบยืน่สมุดคู่ฝาก ณ ส านกังานสหกรณ์   เพื่อสหกรณ์บนัทึกรายการดอกเบ้ียให ้
  ดอกเบ้ียเงินฝากประจ า   สหกรณ์จะค านวณและจ่ายดอกเบ้ียใหเ้ม่ือถึงก าหนดระยะเวลา
การฝาก   ส าหรับเงินฝากท่ีถอนก่อนก าหนดโดยไดรั้บอนุญาตจากสหกรณ์ตามขอ้ 13 ท่ีมีเวลาฝากไม่นอ้ย
กวา่หกเดือน    สหกรณ์จะจ่ายดอกเบ้ียให้เฉพาะตามจ านวนเดือนเต็ม   ในอตัราคร่ึงหน่ึงของดอกเบ้ียเงิน
ฝากออมทรัพยใ์นระยะเวลาท่ีถอนนั้น 
  กรณีถอนเงินฝากประจ าในระยะเวลาไม่ถึง  6  เดือน  สหกรณ์จะไม่ค  านวณดอกเบ้ียให ้
  ถา้ผูฝ้ากไม่ถอนเงินฝากประจ าเม่ือครบก าหนดพร้อมดอกเบ้ีย   จนพน้ก าหนดไปอีกเจ็ด
วนั  ก็เป็นอนัถือวา่ผูฝ้ากตกลงฝากตน้เงินพร้อมดอกเบ้ียต่อไปอีกระยะเวลาเท่าเดิม 
 

หมวด  3 
การถอนเงินฝากและการปิดบัญชี 

  ขอ้  12.  การถอนเงินจากบญัชีเงินฝาก   ตอ้งใชใ้บถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ 
  ในการถอนเงินฝาก  ผูมี้อ  านาจถอนเงินตามท่ีไดใ้ห้ตวัอยา่งลายมือช่ือไวต่้อสหกรณ์ควร
มารับเงินท่ีส านกังานสหกรณ์ดว้ยตนเอง  และตอ้งยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามท่ีให้ตวัอยา่ง
ไวน้ั้นพร้อมกบัสมุดคู่ฝากและบตัรประจ าตวัต่อเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 
  ถา้ผูมี้อ  านาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผูใ้ดถอนเงินแทน ก็ตอ้งท าใบถอนเงินฝากและตอ้ง
มอบอ านาจให้รับเงินแทนเป็นหนงัสือไวใ้นใบถอนเงินฝากนั้นดว้ย   ทั้งน้ี  โดยลงลายมือช่ือตามท่ีไดใ้ห้
ตวัอยา่งไวแ้ลว้มอบให้ผูรั้บมอบอ านาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น     พร้อมดว้ยสมุดคู่ฝากและบตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการของผูฝ้ากต่อเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ ณ ส านกังานสหกรณ์ ในการ
น้ีสหกรณ์จะเรียกหลกัฐานพิสูจน์ตวัผูรั้บมอบอ านาจก็ได ้
  เม่ือสหกรณ์ไดต้รวจถูกตอ้งแลว้จะจ่ายเงินถอนให ้ และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงิน
คงเหลือในสมุดคู่ฝาก  แลว้คืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 
  อน่ึง  การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนดว้ยหมึก  ถา้มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงใด ๆ  ผูมี้
อ  านาจถอนเงินตอ้งลงลายมือช่ือตามท่ีใหต้วัอยา่งไวก้  ากบัดว้ย 
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  ขอ้  13.  ในวนัหน่ึง ๆ  ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากออมทรัพยใ์นบญัชีของตนไดเ้พียงคร้ังเดียว 
  ส่วนการถอนเงินจากบญัชีเงินฝากประจ านั้น  ผูฝ้ากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบ
ก าหนด  แต่เม่ือผูฝ้ากยื่นค าขอเป็นหนงัสือโดยช้ีแจงความจ าเป็น  สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อน
ครบก าหนดก็ได ้
  ขอ้  14.  ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมด   เพื่อปิดบญัชีเงินฝากของตนเม่ือใดก็ได ้ 
ใหผู้ฝ้ากบนัทึกแจง้ไวท้า้ยรายการจ านวนเงินในใบถอนเงินฝากดว้ยวา่  “เพ่ือปิดบัญชี” 
 

หมวด  4 
การจ่ายคืนเงินฝากกรณีผู้ฝากถึงแก่กรรม 

  ขอ้  15.  ในกรณีท่ีผูฝ้ากตาย  สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือทั้งหมดในบญัชีเงินฝาก
ใหแ้ก่ผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีไดต้ั้งไว ้  หรือถา้มิไดต้ั้งไวก้็คืนใหแ้ก่บุคคลท่ีไดน้ าหลกัฐานมาแสดงใหเ้ป็นท่ี
พอใจคณะกรรมการด าเนินการวา่เป็นทายาทผูมี้สิทธิไดรั้บเงินจ านวนดงักล่าวนั้น 
  ขอ้  16.  ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์   เห็นวา่ผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบน้ี  
หรือก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่สหกรณ์  หรือเห็นว่ามีเหตุอันสมควรท่ีจะปิดบัญชีเงินฝากของผูฝ้าก  
สหกรณ์จะไม่รับเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูฝ้ากอีก  และใหผู้ฝ้ากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบญัชีเงิน
ฝากของตน  ทั้งน้ีสหกรณ์จะแจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูฝ้าก 
  ขอ้  17.  การถอนเงินฝากเพื่อปิดบญัชีตามขอ้ 14 และ 15  สหกรณ์จะค านวณดอกเบ้ียให้
ตามขอ้ 11  ถึงวนัก่อนวนัถอนหน่ึงวนั    เวน้แต่การปิดบญัชีเงินฝากในกรณีผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบตามขอ้ 
16 สหกรณ์จะค านวนดอกเบ้ียให้ถึงก่อนวนัท่ีแจง้หน่ึงวนั และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบ้ียอีกไม่วา่ผูฝ้ากจะ
ถอนเงินเม่ือใด 
  เม่ือสหกรณ์ไดจ่้ายเงินคืนผูฝ้ากแลว้   จะยกเลิกสมุดคู่ฝากส าหรับบญัชีนั้น 
  ขอ้   18.  ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 
   

        ประกาศไว้  ณ  วันที่  1  เดือนตุลาคม    พ.ศ.2549 
 

                                                                          
                                                                    (นายวรัิช  พฤฑฒิกุล) 

                                                                   ประธานกรรมการด าเนินการ 
                                                                      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากดั 

 
 

  


