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   ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากดั 
        ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พเิศษ  

              พ.ศ. 2556 
                   --------------------------- 

                 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั  ขอ้  79 (11)  และขอ้ 107 (1)  
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี  52  ในการประชุมคร้ังท่ี  2   เม่ือวนัท่ี  25 มกราคม 2556   ไดมี้มติใหก้ าหนดระเบียบ 
วา่ดว้ยการรับเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ พ.ศ 2556  โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  ดงัต่อไปน้ี 
         ขอ้   1.   ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั  วา่ดว้ยการรับเงินฝาก 
ออมทรัพยพ์ิเศษ  พ.ศ. 2556 ” 
        ขอ้   2.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ใหค้วามเห็นชอบ 
        ขอ้   3.  สหกรณ์จะรับเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษจากสมาชิกไดต้ามท่ีสหกรณ์เห็นสมควร 
 

หมวด  1 
การเปิดบัญชีและการฝากเงิน 

          ขอ้   4.  ผูป้ระสงคจ์ะเปิดบญัชีเงินฝากตามขอ้  3.  ตอ้งยืน่หนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 
ตามแบบของสหกรณ์  โดยมีรายการครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นแบบหนงัสือขอเปิดบญัชีนั้น   
        ขอ้   5.  ผูข้อเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ  ตอ้งให้ตวัอยา่งลายมือช่ือของผูมี้อ านาจในการลงนาม 
ถอนเงิน   หรือในการใหค้  าสั่งเก่ียวกบับญัชีท่ีเปิดนั้นไวต่้อสหกรณ์  โดยใชบ้ตัรตวัอยา่งลายมือช่ือตามแบบของสหกรณ์ 
                     การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตวัอยา่งลายมือช่ือของผูมี้อ  านาจจะมีผลต่อเม่ือไดแ้จง้เป็นหนงัสือต่อสหกรณ์   
และสหกรณ์ไดพ้ิจารณาเห็นเป็นการถูกตอ้งและตอบรับแลว้ 
        ลายมือช่ือทุกกรณีเก่ียวกบัเงินฝากใหใ้ชอ้กัษรไทยและเขียนดว้ยหมึกทั้งตอ้งเขียนดว้ยลายมือตนเอง   
สหกรณ์จะไม่รับรู้การใชต้ราประทบัแทนลายมือช่ือ 
                  ขอ้   6.  ผูฝ้ากคนหน่ึงเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษไดเ้พียงบญัชีเดียวโดยจ านวนเงินฝากในบญัชีนั้น        
ในคร้ังแรกตอ้งไม่นอ้ยกวา่   10,000.- บาท (หน่ึงหม่ืนบาท) 
       ขอ้  7.  ในการเปิดบญัชีเงินฝากในประเภทน้ี  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากออมทรัพยพ์ิเศษใหผู้ฝ้ากยดึถือไว ้ 
โดยผูฝ้ากตอ้งเก็บรักษาไวเ้พื่อใหส้หกรณ์ ฯ บนัทึกรายการ  ฝากเงิน   ถอนเงิน  ดอกเบ้ีย  และยอดเงินคงเหลือ 
     การลงบนัทึกรายการในสมุดคู่ฝาก  จะกระท าไดเ้ฉพาะทางฝ่ายสหกรณ์ ฯ เท่านั้น โดยใหป้ระธานกรรมการ
หรือรองประธานกรรมการ  หรือเหรัญญิก  หรือผูจ้ดัการ  หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายคนหน่ึงคนใดจากผูจ้ดัการเป็นผูล้ง
ลายมือช่ือยอ่ก ากบัไวเ้ป็นส าคญั  การลงบนัทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามท่ีกล่าวน้ี  ยอ่มไม่มีผลผกูพนั
สหกรณ์  อน่ึง  ถา้ผูฝ้ากตรวจพบวา่รายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคล่ือน  ตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์เพื่อแกไ้ขให ้ จะแกไ้ข 
โดยประการอ่ืนไม่ได ้
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   สมุดคู่ฝากเล่มท่ีบนัทึกรายการเตม็แลว้     ใหส้หกรณ์เจาะรูท าใหช้ ารุด และส่งคืนผูฝ้าก พร้อมกบัสหกรณ์ตอ้ง
ออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้ต่อไป 
  ผูฝ้ากตอ้งเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไวใ้นท่ีปลอดภยั   ถา้สมุดคู่ฝากหายผูฝ้ากตอ้งแจง้เป็นหนงัสือต่อสหกรณ์
โดยมิชกัชา้   สหกรณ์จะน ายอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซ่ึงออกใหผู้ฝ้ากยดึถือไวต่้อไป   ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มท่ี
หายใหส้หกรณ์ยกเลิก 
 ในกรณีท่ีสหกรณ์ ฯ ออกสมุดคู่ฝากใหแ้ก่ผูฝ้ากเม่ือเปิดบญัชีก็ดี  หรือออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ใหต่้อจากสมุด 
คู่ฝากเล่มก่อนท่ีบนัทึกรายการเตม็แลว้ก็ดี    หรือช ารุดใชก้ารไม่ไดก้็ดี    สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม   เวน้แต่สมุด 
คู่ฝากสูญหายตอ้งเสียค่าธรรมเนียมห้าสิบบาทถ้วน    ทั้งน้ีผูฝ้ากตอ้งมีหลกัฐานการร้องทุกขต่์อเจา้พนกังานสอบสวน 
เร่ืองสมุดเงินฝากสูญหายมาแสดง     สหกรณ์จึงจะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้ 
 ขอ้   8.  ในการส่งเงินฝากเขา้บญัชีทุกคร้ังใหท้  าใบส่งเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
ยืน่พร้อมกบัสมุดคู่ฝากและจ านวนเงินท่ีฝากต่อสหกรณ์  ฯ เม่ือสหกรณ์ ฯ  ไดต้รวจสอบเป็นการถูกตอ้งแลว้  
จะบนัทึกรายการจ านวนเงินฝาก ท่ีไดรั้บนั้นในสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 
  
 

หมวด  2 
การก าหนดอตัราดอกเบีย้  ระยะเวลาการคิดดอกเบีย้   

วธีิการคิดดอกเบีย้และการจ่ายดอกเบีย้ 
 ขอ้   9.  สหกรณ์ ฯ จะใหด้อกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ  ในอตัราไม่เกินร้อยละ  7.00  ต่อปี  โดยจะได ้
ประกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ  ไป  
  ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษใหค้  านวณเป็นรายวนัตามยอดเงินคงเหลือ   และสหกรณ์จะคิด 
ดอกเบ้ียเขา้เป็นเงินฝากใหใ้นวนัท่ี  31 พฤษภาคม และวนัท่ี  30  พฤศจิกายน ของทุกปี   ใหผู้ฝ้ากรีบยืน่สมุดคู่ฝาก  
ณ ส านกังานสหกรณ์   เพื่อสหกรณ์ ฯ บนัทึกรายการดอกเบ้ียให ้
  ในกรณีท่ีจ านวนเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ คงเหลือต ่ากวา่  10,000 บาท  สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบ้ียให้ 
  

หมวด  3 
การถอนเงินฝากและการปิดบัญชี 

 ขอ้  10.  การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ  ใหถ้อนไดเ้ดือนละ 1 คร้ัง  โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม   
หากเดือนใดมีการถอนมากกวา่หน่ึงคร้ัง  สหกรณ์ ฯ จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนคร้ังท่ีสองและคร้ังต่อ ๆ ไป ในอตัรา 
ร้อยละหน่ึงของจ านวนเงินท่ีถอนแต่ตอ้งไม่ต ่ากวา่ 300 บาท 
  ในการถอนเงินฝาก  ผูมี้อ  านาจถอนเงินตามท่ีไดใ้ห้ตวัอยา่งลายมือช่ือไวต่้อสหกรณ์ควรมารับเงินท่ี
ส านกังานสหกรณ์ดว้ยตนเอง  และตอ้งยืน่ใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามท่ีให้ตวัอยา่งไวน้ั้นพร้อมกบัสมุดคู่ฝาก
และบตัรประจ าตวัต่อเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 
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  ถา้ผูมี้อ  านาจถอนเงินฝากจะมอบใหผู้ใ้ดถอนเงินแทน  ก็ตอ้งท าใบถอนเงินฝากและตอ้งมอบอ านาจให้ 
รับเงินแทนเป็นหนงัสือไวใ้นใบถอนเงินฝากนั้นดว้ย  ทั้งน้ี โดยลงลายมือช่ือตามท่ีไดใ้ห้ตวัอยา่งไวแ้ลว้มอบใหผู้รั้บมอบ
อ านาจยืน่ใบถอนเงินฝากนั้น  พร้อมดว้ยสมุดคู่ฝากและบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการของผูฝ้าก
ต่อเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ ณ ส านกังานสหกรณ์ ในการน้ีสหกรณ์จะเรียกหลกัฐานพิสูจน์ตวัผูรั้บมอบอ านาจก็ได ้
  เม่ือสหกรณ์ไดต้รวจถูกตอ้งแลว้จะจ่ายเงินถอนให ้  และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงินคงเหลือ 
ในสมุดคู่ฝาก  แลว้คืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 
  อน่ึง  การเขียนใบถอนเงินฝากใหเ้ขียนดว้ยหมึก  ถา้มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงใด ๆ  ผูมี้อ  านาจถอนเงิน
ตอ้งลงลายมือช่ือตามท่ีใหต้วัอยา่งไวก้  ากบัดว้ย 
 ขอ้  11.  ผูฝ้ากจะปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ ก็ยอ่มกระท าไดโ้ดยสหกรณ์จะคิดดอกเบ้ีย  ใหถึ้งวนัก่อน 
วนัถอนเงินปิดบญัชีเงินฝากหน่ึงวนั  และผูฝ้ากตอ้งคืนสมุดคู่ฝากเจาะรูใหช้ ารุด และเก็บรักษาสมุดคู่ฝากไวท่ี้สหกรณ์ 
             ขอ้  12.   ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นวา่ผูฝ้ากเงินออมทรัพยพ์ิเศษรายใดฝ่าฝืนระเบียบน้ี  
 หรือก่อความยุง่ยากใหแ้ก่สหกรณ์ ฯ หรือเห็นวา่มีเหตุอนัสมควรจะปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษของผูฝ้ากรายใด 
สหกรณ์ ฯ อาจไม่รับเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษของผูฝ้ากรายนั้นอีก  หรือจะปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษของผูฝ้าก 
รายนั้น  พร้อมกบัคิดดอกเบ้ียใหถึ้งวนัก่อนวนัปิดบญัชีหน่ึงวนัก็ได ้
              ขอ้ 13.  กรณีท่ีผูฝ้ากขาดจากสมาชิกภาพ  สหกรณ์จะปิดบญัชีเงินฝากตั้งแต่วนัท่ีขาดจากสมาชิกภาพ 
 

หมวด  4 
การจ่ายคืนเงินฝากกรณผู้ีฝากถึงแก่กรรม 

 ขอ้  14.  ในกรณีท่ีผูฝ้ากตาย   สหกรณ์ ฯ จะจ่ายคืนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดในบญัชีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 
ของผูฝ้ากใหแ้ก่ผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีไดต้ั้งไว ้ หรือถา้มิไดต้ั้งไวก้็คืนใหแ้ก่บุคคลท่ีไดน้ าหลกัฐานมาแสดงใหเ้ป็นท่ี 
พอใจคณะกรรมการด าเนินการวา่เป็นทายาทผูมี้สิทธิไดรั้บเงินจ านวนดงักล่าวนั้น 
 ขอ้  15.  ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 
   

                 ประกาศไว้  ณ  วันที่    22    เดือน   กุมภาพนัธ์   พ.ศ. 2556 
 

 
 

            (นายนิวฒัน์    วีระสุนทร) 
           ประธานกรรมการด าเนินการ 

                 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากดั 
 
 
 
 

 


