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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากดั 
ว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน  พ.ศ. 2554 

--------------------------- 
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั  ขอ้ 79 (11) และขอ้ 107 (2)  
ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี  50  ในการประชุมคร้ังท่ี  3  เม่ือวนัท่ี  24 มกราคม 2554  ไดมี้มติให้
ก าหนดระเบียบวา่ดว้ยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน   โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  ดงัต่อไปน้ี 
  

หมวด  1 
ข้อก าหนดทัว่ไป 

    ขอ้  1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั  วา่ดว้ยการรับ
เงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน พ.ศ.2554” 
                            ขอ้  2.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ีนายทะเบียนใหค้วามเห็นชอบเป็นตน้ไป 
                             ขอ้  3. ให้ยกเลิก “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั   วา่ดว้ยการรับเงินฝาก
จากสหกรณ์อ่ืน พ.ศ. 2549” 
                             ขอ้ 4.  ในระเบียบน้ี 
                                         “สหกรณ์”  หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั 
                                         “ผูฝ้าก”  หมายความวา่  สหกรณ์ผูฝ้ากเงิน 
                              ขอ้ 5. สหกรณ์รับเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืนได ้ ประเภท  คือ 

(1)  เงินฝากออมทรัพย ์
(2)  เงินฝากประจ า 

 

                 หมวดท่ี  2 
การเปิดบญัชีและการรับเงินฝาก   

                              ขอ้  6.  สหกรณ์ท่ีประสงคจ์ะเปิดบญัชีเงินฝากตามขอ้ 5 ใหม้าติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 
ณ ส านกังานสหกรณ์ดว้ยตนเอง  และตอ้งยืน่หนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมี
รายการครบถว้นท่ีระบุไวใ้นหนงัสือขอเปิดบญัชีนั้น 
                              ขอ้ 7.  พร้อมกบัหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก  ผูฝ้ากตอ้งให้ตวัอยา่งลายมือช่ือของตวัแทน
ซ่ึงเป็นผูมี้อ  านาจถอนเงิน  ตลอดจนให้เง่ือนไขเก่ียวกบัเงินฝากท่ีเปิดบญัชีนั้นไวต่้อสหกรณ์ 
                               การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตวัอยา่งลายมือช่ือท่ีใหไ้ว ้ จะมีผลต่อเม่ือผูฝ้ากไดแ้จง้เป็น
หนงัสือต่อสหกรณ์  และสหกรณ์ไดพ้ิจารณาเห็นเป็นการถูกตอ้งและตอบรับแลว้ 
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                               ลายมือช่ือทุกกรณีเก่ียวกบัเงินฝากให้ใชอ้กัษรไทย และเขียนดว้ยหมึกทั้งตอ้งเขียนดว้ย
ลายมือของผูน้ าฝาก  พร้อมประทบัตราของสหกรณ์ผูฝ้าก 
                               ขอ้ 8.  ผูฝ้ากสามารถเปิดบญัชีเงินฝากไดด้งัน้ี 

(1)  เงินฝากออมทรัพย ์ ผูฝ้ากรายหน่ึงอาจเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยใ์น 
สหกรณ์นั้นไดโ้ดยจ านวนเงินฝากในบญัชีนั้นในเวลาหน่ึงเวลาใดตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 200,000.00  บาท  และผู ้
ฝากจะส่งเงินฝากเพิ่มข้ึนเม่ือใดโดยจ านวนเท่าใดก็ได ้

(2) เงินฝากประจ ารายหน่ึงๆ ตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 500,000.00 บาท และ
ระยะเวลาฝากตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 

ขอ้ 9 ในการเปิดบญัชีเงินฝากตามขอ้ 8 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้ากยดึถือไวส้มุดคู่ฝากนั้นผูฝ้ากตอ้ง
รักษาไวเ้พื่อไหส้หกรณ์ลงบนัทึกรายการเงินฝาก ดอกเบ้ีย เงินถอน และเงินคงเหลือบรรดาท่ีจะมีข้ึนทุก
รายการ 
  การลงบนัทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดฝากคู่นั้น    จะกระท าไดแ้ต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์  ซ่ึง
ประทานกรรมการหรือรองประทานกรรมการ  หรือเหรัญญิก หรือผูจ้ดัการ  หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายคน
หน่ึงคนใด  เป็นผูล้งลายมือช่ือยอ่ก ากบัไวเ้ป็นส าคญั  การลงบนัทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไป
ตามท่ีกล่าวน้ี  ยอ่มไม่มีผลผูกพนัสหกรณ์ อน่ึง ถา้ผูฝ้ากตรวจพบวา่รายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคล่ือนตอ้ง
แจง้ต่อสหกรณ์เพื่อแกไ้ขไห ้ จะแกไ้ขโดยประการอ่ืนไม่ได ้
  สมุดคู่ฝากเล่มท่ีใชเ้ตม็แลว้หรือช ารุดจนใชก้ารไม่ได ้ ไห้น ามายืน่ต่อสหกรณ์เพื่อจะได้
ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนั้น  และโอนยอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากใหม่  ซ่ึงออกใหผู้ฝ้ากยดึถือไวต่้อไป  สมุด
คู่ฝากเล่มท่ียกเลิกนั้นผูฝ้ากจะรับไปก็ได ้
  ผูฝ้ากตอ้งเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไวใ้นท่ีปลอดภยั  ถา้สมุดคู่ฝากหายผูฝ้ากตอ้งแจง้เป็น
หนงัสือต่อสหกรณ์โดยมิชกัชา้  สหกรณ์จะน าเอายอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากเล่มใหม่  ซ่ึงออกใหผู้ฝ้าก
ยดึถือไวต่้อไป  ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มท่ีหายใหย้กเลิก 
  ในกรณีท่ีสหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากใหแ้ก่ผูฝ้ากคร้ังแรกก็ดี  หรือออกเล่มใหม่ใหต่้อจากเล่ม
ก่อน  ซ่ึงลงรายการเตม็แลว้ก็ดี  สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม  แต่กรณีท่ีสมุดคู่ฝากของรายใดสูญหาย  
สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ใหโ้ดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 50 บาท 
  ขอ้ 10 ในการฝากเงินเขา้บญัชีเงินฝากทุกคร้ัง  ใหท้  าใบฝากเงินตามแบบพิมพท่ี์สหกรณ์
ก าหนด  ยืน่พร้อมดว้ยสมุดคู่ฝากและจ านวนเงินฝากต่อเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์  ณ  ส านกังานสหกรณ์  ทั้งน้ี ผู ้
ฝากหรือผูอ่ื้นจะเป็นผูฝ้ากเงินแทนก็ได ้
  เม่ือสหกรณ์ไดล้งบนัทึกรายการจ านวนท่ีไดรั้บนั้นในสมุดคู่ฝากและตรวจสอบเป็นการ
ถูกตอ้งแลว้  สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 
  ขอ้ 11 ถา้ส่งเช็ดเขา้บญัชีเงินฝาก  ตอ้งขีดคร่อมเช็คก่อน  สหกรณ์สงวนไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่
บนัทึกรายการในสมุดคู่ฝาก  จนกวา่จะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดค้รบถว้นแลว้ 
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หมวดท่ี  3 
การก าหนดอตัราดอกเบ้ีย  ระยะเวลาคิดดอกเบ้ีย 

วธีิการคิดดอกเบ้ียและการจ่ายดอกเบ้ีย 
  ขอ้ 12 สหกรณ์จะใหด้อกเบ้ียเงินฝากทุกประเภทตามขอ้ 5 ในอตัราไม่เกินร้อยละ 7.00 ต่อ
ปี  ซ่ึงไม่เกินอตัราดอกเบ้ียตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์  โดยสหกรณ์จะไดป้ระกาศใหท้ราบเป็นคราวๆ
ไป 
  ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยใ์หค้  านวณเป็นรายวนัตามยอดเงินคงเหลือ  และสหกรณ์จะน า
ดอกเบ้ียทบเป็นเงินเขา้บญัชีเงินฝากในวนัส้ินปีทางบญัชีสหกรณ์  ใหผู้ฝ้ากรีบยืน่สมุดคู่ฝาก ณ ส านกังาน
สหกรณ์  เพื่อสหกรณ์บนัทึกรายการดอกเบ้ียให้ 
  ดอกเบ้ียเงินฝากประจ า  สหกรณ์จะค านวณและจ่ายดอกเบ้ียใหเ้ม่ือถึงก าหนดระยะเวลาการ
ฝาก  ส าหรับเงินฝากท่ีถอนก่อนก าหนดโดยไดรั้บอนุญาตจากสหกรณ์ตามขอ้ 14 วรรคทา้ยสหกรณ์จะจ่าย
ดอกเบ้ียใหต้ามจ านานเดือนเตม็ในอตัราเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์
  กรณีถอนเงินฝากประจ าในระยะเวลาไม่ถึง 6 เดือน  สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบ้ียให้ 
  ถา้ผูฝ้ากไม่ถอนเงินฝากประจ าเม่ือครบก าหนดพร้อมดอกเบ้ีย  จนพน้ก าหนดไปอีก 7 วนั ก็
เป็นอนัถือวา่ผูฝ้ากตกลงฝากตน้เงินฝากพร้อมดอกเบ้ียต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 

หมวด  4 
การถอนเงินฝากและการปิดบญัชี 

ขอ้ 13 การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากตอ้งใชใ้บถอนเงินตามแบบของสหกรณ์  
                         ในการถอนเงินฝาก  ผูมี้อ  านาจถอนเงินตามท่ีไดใ้หต้วัอยา่งลายมือช่ือไวต่้อสหกรณ์
ควรมารับเงินท่ีส านกังานสหกรณ์ดว้ยตนเอง  และตอ้งยืน่ใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามท่ีให้ตวัอยา่ง
ไวน้ั้น  พร้อมกบัสมุดคู่ฝากต่อเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 
            ถา้ผูมี้อ  านาจถอนเงินฝากจะมอบใหผู้ใ้ดรับเงินแทนตอ้งท าใบถอนเงินฝากและตอ้ง
มอบอ านาจใหรั้บเงินแทนเป็นหนงัสือไวใ้นใบถอนเงินฝากตามแบบท่ีก าหนด   ทั้งน้ี  โดยลงลายมือช่ือ
ตามท่ีไดใ้หต้วัอยา่งไว ้  แลว้มอบใหผู้รั้บมอบอ านาจยืน่ใบถอนเงินฝากนั้น     พร้อมดว้ยสมุดคู่ฝากต่อ
เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ ณ ส านกังานสหกรณ์ ในการน้ีสหกรณ์จะเรียกหลกัฐานพิสูจน์ตวัผูม้อบอ านาจและ
หรือผูรั้บมอบอ านาจทุกคร้ัง 
          เม่ือสหกรณ์ไดต้รวจถูกตอ้งแลว้จะจ่ายเงินถอนให ้ และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้ง
เงินคงเหลือในสมุดคู่ฝาก  แลว้คืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 
  อน่ึง  การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก  ถ้ามีการแก้ไขเปล่ียนแปลงใด ๆ  ผูมี้
อ  านาจถอนเงินตอ้งลงลายมือช่ือตามท่ีใหต้วัอยา่งไวก้  ากบัดว้ย 
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                           ขอ้  14.  การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากทุกประเภท  ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไข  ดงัน้ี 
(1)  การถอนเงินตั้งแต่  10,000,000.00  บาท  ถึง  50,000,000.00  บาท  ตอ้งแจง้ 

เป็นหนงัสือต่อสหกรณ์ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30  วนั 
(2)  การถอนเงินเกินกวา่  50,000,000.00  บาท  ตอ้งแจง้เป็นหนงัสือต่อสหกรณ์ 

ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่  60  วนั 
                                      การถอนเงินตามขอ้ 14 (1) , (2) ใหผู้มี้อ  านาจของสหกรณ์ผูฝ้าก ตามขอ้ 7 รับเงิน
ดว้ยตนเอง 
                                      ส่วนการถอนเงินจากบญัชีเงินฝากประจ านั้น  ผูฝ้ากยอ่มไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบ
ก าหนด  แต่เม่ือผูฝ้ากยืน่ค  าขอเป็นหนงัสือโดยช้ีแจงความจ าเป็น สหกรณ์จะยอมใหถ้อนเงินฝากก่อนครบ
ก าหนดได ้
  ขอ้  15.  ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมด   เพื่อปิดบญัชีเงินฝากของตนเม่ือใดก็ได ้ ให้
ผูมี้อ  านาจถอนเงินบนัทึกแจง้ไวท้า้ยรายการจ านวนเงินในใบถอนเงินฝากดว้ยวา่ “เพ่ือปิดบัญชี” โดยใหมี้
เง่ือนไขเป็นไปตามขอ้ 14 
 

  ขอ้  16.  ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์   เห็นวา่ผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบน้ี  
หรือก่อใหเ้กิดความยุง่ยากแก่สหกรณ์  หรือเห็นวา่มีเหตุอนัสมควรท่ีจะปิดบญัชีเงินฝากของผูฝ้าก  สหกรณ์
จะไม่รับเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูฝ้ากอีก  และใหผู้ฝ้ากถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบญัชีเงินฝาก
ของตน  ทั้งน้ีสหกรณ์จะแจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูฝ้าก 
  ขอ้  17.  การถอนเงินฝากเพื่อปิดบญัชีตามขอ้ 15 สหกรณ์จะค านวณดอกเบ้ียใหต้ามขอ้ 12  
ถึงวนัก่อนวนัถอนหน่ึงวนั    เวน้แต่การปิดบญัชีเงินฝากในกรณีผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบตามขอ้ 16 สหกรณ์จะ
ค านวณดอกเบ้ียใหถึ้งก่อนวนัท่ีแจง้ 1 วนั  และสหกรณ์จะไม่ใหด้อกเบ้ียอีก ไม่วา่ผูฝ้ากจะถอนเงินเม่ือใดเม่ือ
สหกรณ์ไดจ่้ายเงินคืนผูฝ้ากแลว้  จะยกเลิกสมุดคู่ฝากส าหรับบญัชีนั้น 
                          ขอ้   18.  ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น  สหกรณ์สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับเงินฝากก็ได ้ แต่กรณีท่ี
จ  านวนยอดเงินรับฝากในเวลาใดเวลาหน่ึง  เม่ือรวมกบัหน้ีการกูย้มืเงินจากภายนอกและหน้ีในฐานะผูค้  ้า
ประกนัจะเกินวงเงินกูย้มืหรือค ้าประกนัประจ าปีของสหกรณ์ท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ใหค้วามเห็นชอบไว้
สหกรณ์สงวนสิทธิท่ีจะไม่รับฝากเงิน 
    

     ประกาศไว้  ณ  วันที่   24   เดือนมกราคม   พ.ศ. 2554 
 

                           
                         (นายจ านงค์    ยอดข า) 

                       ประธานกรรมการด าเนินการ 
                                                                  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากดั 


