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ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด 

ว�าด�วยการรับเงินฝากออมทรัพย�และเงินฝากประจำ พ.ศ. 2546 
****************************** 

  อาศัยอำนาจตามความในข�อบังคับของสหกรณ� ข�อ 9 ข�อ 79 (8)  และข�อ 107(1)  เพ่ือให� 
การออมทรัพย�ของสมาชิกเป-นไปตามวัตถุประสงค�แห1งข�อบังคับนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  
ชุดที่ 45  คร้ังที่ 5  เม่ือวันที่ 21 มีนาคม 2546  จึงกำหนดระเบียบว1าด�วยการรับเงินฝากออมทรัพย�และ 
เงินฝากประจำ โดยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ� ดังต1อไปน้ี 
 

หมวด 1 
ข�อกำหนดทั่วไป 

  ข�อ 1  ระเบียบน้ีเรียกว1า “ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด ว1าด�วยการรับเงินฝาก 
ออมทรัพย�และเงินฝากประจำ พ.ศ. 2546” 
  ข�อ 2  ให�ถือใช�ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด ว1าด�วยการรับเงินฝากออมทรัพย� 
และเงินฝากประจำ พ.ศ. 2546  ต้ังแต1วันท่ีได�รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ�เป-นต�นไป 
  ข�อ 3  ให�ยกเลิก ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด ว1าด�วยการรับเงินฝากออมทรัพย� 
และเงินฝากประจำ พ.ศ. 2541  รวมถึงบรรดามติคณะกรรมการ ประกาศ และระเบียบอ่ืนใดท่ีมีอยู1ก1อนวันใช� 
ระเบียบน้ี  ซ่ึงขัดหรือแย�งกับระเบียบนี้ ให�ใช�ระเบียบนี้แทน 
  ข�อ 4  สหกรณ�รับเงินฝากจากสมาชิกได� 2 ประเภท ดังน้ี 

4.1  เงินฝากออมทรัพย� 
4.2  เงินฝากประจำ 

 
หมวด 2 

การเป.ดบัญชีและการฝากเงิน 
  ข�อ 5  ผู�ประสงค�จะเปDดบัญชีเงินฝาก ตามข�อ 4 ให�มาติดต1อกับเจ�าหน�าท่ีสหกรณ� ณ สำนักงาน 
สหกรณ�ด�วยตนเอง  และต�องยื่นหนังสือขอเปDดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ� โดยมีรายการครบถ�วนตามที่ 
ระบุไว�ในแบบหนังสือขอเปDดบัญชีน้ัน 
  ข�อ 6  พร�อมกับหนังสือขอเปDดบัญชีเงินฝาก ผู�ฝากต�องให�ตัวอย1างลายมือชื่อของตนหรือ 
ของตัวแทนซ่ึงเป-นผู�มีอำนาจถอนเงิน ตลอดจนให�คำสั่งเก่ียวกับเงินฝากที่เปDดบัญชีนั้นไว�ต1อสหกรณ� 
  การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตัวอย1างลายมือชื่อที่ให�ไว�  จะมีผลต1อเม่ือผู�ฝากได�แจ�งเป-นหนังสือ 
ต1อสหกรณ� และสหกรณ�ได�พิจารณาเห็นเป-นการถูกต�องและตอบรับแล�ว 
  ลายมือชื่อทุกกรณีเก่ียวกับเงินฝากให�ใช�อักษรไทยและเขียนด�วยหมึก ทั้งต�องเขียนด�วยลายมือ 
ตนเอง สหกรณ�จะไม1รับรู�การใช�ตราประทับแทนลายมือช่ือ 

- 67 - 15 



- 68 - 
 

 
  ข�อ 7  ผู�ฝากคนหน่ึงสามารถเปDดบัญชีเงินฝากได� ดังนี้ 
           7.1  เงินฝากออมทรัพย� ผู�ฝากรายหน่ึงอาจเปDดบัญชีเงินฝากออมทรัพย�ในสหกรณ�น้ีได�  จำนวน
เงินฝากในบัญชีน้ันในเวลาหนึ่งเวลาใดต�องไม1น�อยกว1าหนึ่งร�อยบาท และผู�ฝากจะส1งเงินฝากเพ่ิมข้ึนเม่ือใด  
โดยจำนวนเท1าใดก็ได� 

7.2  เงินฝากประจำรายหน่ึง ๆ ต�องมีจำนวนไม1น�อยกว1าหนึ่งร�อยบาทระยะเวลาฝาก 
ต�องไม1น�อยกว1าสิบสองเดือน 
  ข�อ 8  ในการเปDดบัญชีเงินฝากตามข�อ 7  สหกรณ�จะออกสมุดคู1ฝากให�ผู�ฝากยึดถือไว� 
  สมุดคู1ฝากนั้นผู�ฝากต�องรักษาไว� เพ่ือให�สหกรณ�ลงบันทึกรายการเงินฝากดอกเบี้ย เงินถอน 
และเงินคงเหลือของตนบรรดาที่จะมีข้ึนทุกราย 
  การลงบันทึกรายการต1าง ๆ ในสมุดคู1ฝากนั้น จะกระทำได�แต1โดยทางฝHายสหกรณ� ซ่ึงประธาน 
กรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผู�จัดการ หรือผู�ที่ได�รับมอบหมาย คนหนึ่งคนใดเป-นผู�ลง 
ลายมือชื่อย1อกำกับไว�เป-นสำคัญ  การลงบันทึกรายการในสมุดคู1ฝากโดยไม1เป-นไปตามที่กล1าวน้ี ย1อมไม1มีผล 
ผูกพันสหกรณ� อนึ่ง ถ�าผู�ฝากตรวจพบว1ารายการใดในสมุดคู1ฝากคลาดเคล่ือน ต�องแจ�งต1อสหกรณ�เพื่อแก�ไขให�  
จะแก�ไขโดยประการอ่ืนไม1ได� 
  สมุดคู1ฝากเล1มท่ีใช�เต็มแล�วหรือชำรุดใช�การไม1ได� ให�นำมายื่นต1อสหกรณ�เพื่อจะได�ยกเลิก 
สมุดคู1ฝากเล1มน้ัน และโอนยอดเงินคงเหลือเข�าสมุดคู1ฝากเล1มใหม1 ซ่ึงออกให�ผู�ฝากยึดถือไว�ต1อไป สมุดคู1ฝาก 
เล1มท่ียกเลิกน้ัน ผู�ฝากจะรับคืนไปก็ได� 
  ผู�ฝากต�องเก็บรักษาสมุดคู1ฝากของตนไว�ในที่ปลอดภัย ถ�าสมุดคู1ฝากสูญหายผู�ฝากต�องแจ�งเป-น 
หนังสือต1อสหกรณ�โดยมิชักช�า สหกรณ�จะนำยอดเงินคงเหลือเข�าสมุดคู1ฝากเล1มใหม1ซึ่งออกให�ผู�ฝากยึดถือไว�ต1อไป  
ส1วนสมุดคู1ฝากเล1มที่หายให�ยกเลิก 
  ในกรณีที่สหกรณ�ออกสมุดคู1ฝากให�แก1ผู�ฝากคร้ังแรกก็ดี หรือออกเล1มใหม1ให�ต1อจากเล1มก1อนซ่ึง 
ลงรายการเต็มแล�วก็ดี หรือชำรุดใช�การไม1ได�ก็ดี สหกรณ�จะไม1คิดค1าธรรมเนียม แต1กรณีที่สมุดคู1ฝากของผู�ฝาก 
คนใดสูญหาย สหกรณ�จะออกสมุดคู1ฝากเล1มใหม1ให�โดยคิดค1าธรรมเนียมเล1มละยี่สิบบาท 
  ข�อ 9  ในการส1งเงินเข�าบัญชีเงินฝากทุกคร้ัง ให�ทำใบส1งเงินตามแบบพิมพ�ท่ีสหกรณ�กำหนดยื่น 
พร�อมด�วยสมุดคู1ฝากและจำนวนเงินฝากต1อเจ�าหน�าท่ีสหกรณ� ณ สำนักงานสหกรณ� ท้ังน้ีผู�ฝากหรือผู�อ่ืนจะเป-น 
ผู�ส1งเงินก็ได� 
  ในกรณีที่ผู�ฝากอยู1ต1างจังหวัด หรือไม1สามารถมาฝากด�วยตนเอง สามารถนำเงินโอนเข�าบัญชี 
ของสหกรณ�ท่ีมีอยู1ในธนาคาร และสถาบันการเงินต1าง ๆ ได� โดยสหกรณ�จะถือว1าสมาชิกผู�นั้นได�นำเงินเข�าฝาก 
กับสหกรณ� ตั้งแต1วันที่สหกรณ�ได�รับโอน หรือสมาชิกจะยินยอมให�สหกรณ�หักเงินเดือน  ณ ที่จ1าย ส1งฝากแบบ 
หุ�นรายเดือนก็ได� 
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  เม่ือสหกรณ�ได�ลงบันทึกรายการจำนวนเงินฝากที่ได�รับน้ันในสมุดคู1ฝากและตรวจสอบเป-นการ 
ถูกต�อง สหกรณ�จะคืนสมุดคู1ฝากให�กับผู�ฝาก 
  ข�อ 10  ถ�าส1งเช็ดเข�าบัญชีเงินฝาก ต�องขีดคร1อมเช็คก1อน สหกรณ�สงวนไว�ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม1จ1าย 
เงินถอนจากรายการเช1นนั้นจนกว1าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได�แล�ว 

หมวด 3 
อัตราดอกเบ้ีย ระยะเวลาการคิดดอกเบ้ีย วิธีการเก็บดอกเบี้ยและการจ�ายดอกเบ้ีย 

  ข�อ 11  สหกรณ�จะให�ดอกเบี้ยเงินฝากตามข�อ 4 ดังน้ี 
11.1  เงินฝากออมทรัพย� สหกรณ�จะให�ดอกเบ้ียเงินฝากในอัตราไม1เกินร�อยละเจ็ดต1อปK 
11.2  เงินฝากประจำ สหกรณ�จะให�ดอกเบ้ียเงินฝากในอัตราไม1เกินร�อยละเจ็ดต1อปK 

  คณะกรรมการดำเนินการอาจเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามวรรคก1อนได�ตามความ 
เหมาะสม โดยจะได�ประกาศอัตราดอกเบี้ยแต1ละประเภทให�ทราบเป-นคราว ๆ ไป 
  ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย�ให�คำนวณเป-นรายวันตามยอดเงินคงเหลือและสหกรณ�จะนำ 
ดอกเบ้ียทบเป-นต�นเงินเข�าบัญชีเงินฝากในวันที่ 30 กันยายน ให�ผู�ฝากรีบยื่นสมุดคู1ฝากยื่นต1อเจ�าหน�าท่ี 
สหกรณ�  ณ สำนักงานสหกรณ� เพ่ือบันทึกรายการดอกเบี้ยให� 
  ดอกเบ้ียเงินฝากประจำ สหกรณ�จะคำนวณและจ1ายดอกเบ้ียให�เม่ือถึงกำหนดระยะเวลา 
การฝาก สำหรับเงินฝากที่ถอนก1อนกำหนดโดยได�รับอนุญาตจากสหกรณ�ตามข�อ 13  สหกรณ�จะจ1ายดอกเบี้ยให� 
ตามจำนวนเดือนเต็ม 
  กรณีการถอนเงินฝากประจำในระยะเวลาไม1ถึงสามเดือน สหกรณ�จะไม1จ1ายดอกเบี้ยให� 
  ถ�าผู�ฝากไม1ถอนเงินฝากประจำเม่ือครบกำหนดพร�อมดอกเบี้ย จนพ�นกำหนดไปอีกเจ็ดวัน 
ก็เป-นอันถือว1าผู�ฝาก ตกลงฝากต�นเงินฝากพร�อมดอกเบ้ียต1อไปอีกเท1าระยะเวลาเดิม 

หมวด 4 
การถอนเงินและการป.ดบัญชี 

  ข�อ 12  การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก  ต�องใช�ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ� 
  ในการถอนเงินฝาก ผู�มีอำนาจถอนเงินตามท่ีได�ให�ตัวอย1างลายมือชื่อไว�ต1อสหกรณ� ควรมารับเงิน 
ท่ีสำนักงานสหกรณ�ด�วยตนเอง และต�องยื่นใบถอนเงินโดยลงลายมือชื่อตามแบบที่ให�ตัวอย1างไว�นั้นพร�อมกับ 
สมุดคู1ฝากต1อเจ�าหน�าท่ีสหกรณ� 
  ถ�าผู�มีอำนาจถอนเงินฝากจะมอบให�ผู�ใดถอนเงินแทน ก็ต�องทำใบถอนเงินฝากและต�อง 
มอบอำนาจให�รับเงินแทนเป-นหนังสือไว�ด�านหลังของใบถอนเงินฝากนั้นด�วย ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ได� 
ให�ตัวอย1างไว� แล�วมอบให�ผู�รับมอบอำนาจยื่นใบถอนเงินฝากน้ัน พร�อมด�วยสมุดคู1ฝากต1อเจ�าหน�าที่ของสหกรณ�  
ณ สำนักงานสหกรณ� ในการน้ีสหกรณ�จะเรียกหลักฐานพิสูจน�ตัวผู�รับมอบอำนาจก็ได� 
  เม่ือสหกรณ�ได�ตรวจถูกต�องแล�วจะจ1ายเงินถอนให� และลงรายการเงินถอนพร�อมทั้งเงินคงเหลือ 
ในสมุดคู1ฝาก แล�วคืนสมุดคู1ฝากให�ผู�ฝาก 
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  อน่ึง การเขียนใบถอนเงินฝากให�เขียนด�วยหมึก ถ�ามีการแก�ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู�มีอำนาจ 
ถอนเงินต�องลงลายมือชื่อตามที่ให�ตัวอย1างไว�กำกับด�วย 
  ข�อ 13  การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย�นั้น จะถอนเม่ือใด จำนวนเท1าใดก็ได� 
  ส1วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจำนั้น ผู�ฝากย1อมไม1มีสิทธิ์ถอนเงินก1อนครบกำหนด 
แต1เม่ือผู�ฝากยื่นคำขอเป-นหนังสือโดยชี้แจงความจำเป-น สหกรณ�จะยอมให�ถอนเงินฝากก1อนครบกำหนดก็ได� 
  ข�อ 14  ผู�ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือท้ังหมดเพ่ือปDดบัญชีเงินฝากของตนเม่ือใดก็ได�  ให�ผู�มี 
อำนาจถอนเงินจดแจ�งไว�ท�ายรายการจำนวนเงินในใบถอนเงินฝากด�วยว1า “เพื่อปDดบัญชี” 
  ข�อ 15  ในกรณีที่ผู�ฝากตาย สหกรณ�จะจ1ายคืนเงินคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากให�แก1ผู�รับโอน 
ประโยชน�ที่ได�ตั้งไว� หรือถ�ามิได�ตั้งไว�ก็คืนให�แก1บุคคลที่ได�นำหลักฐานมาแสดงให�เป-นท่ีพอใจคณะกรรมการ 
ดำเนินการว1า เป-นทายาทผู�มีสิทธิ์ได�รับเงินจำนวนดังกล1าวน้ัน 
  ข�อ 16  ในกรณีที่คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ�เห็นว1าผู�ฝากฝHาฝMนระเบียบนี้ หรือก1อให� 
เกิดความยุ1งยากแก1สหกรณ� หรือเห็นว1ามีเหตุอันสมควรท่ีจะปDดบัญชีเงินฝากของผู�ฝาก สหกรณ�จะไม1รับเงินเข�าบัญชีเงิน
ฝากของผู�ฝากอีกและให�ผู�ฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพ่ือปDดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งน้ีสหกรณ�จะแจ�ง 
เป-นหนังสือไปยังผู�ฝาก 
  ข�อ 17  การถอนเงินฝากเพื่อปDดบัญชีตามข�อ 14 และข�อ 15 สหกรณ�จะคำนวณดอกเบ้ียให� 
ตามข�อ 11 ถึงวันก1อนวันถอนหนึ่งวัน เว�นแต1การปDดบัญชีเงินฝากในกรณีท่ีผู�ฝากฝHาฝMนระเบียบตามข�อ 16  
สหกรณ�จะคำนวณดอกเบี้ยให�ถึงก1อนวันท่ีแจ�งหน่ึงวันและสหกรณ�จะไม1ให�ดอกเบี้ยอีกไม1ว1าผู�ฝากจะถอนเงิน 
เม่ือใด 
  เม่ือสหกรณ�ได�จ1ายเงินคืนผู�ฝากแล�ว จะยกเลิกสมุดคู1ฝากสำหรับบัญชีนั้น 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  21  มีนาคม  พ.ศ. 2546 
 
 
 

(นายสุรัจ  ประภาสวัสดิ์) 
ประธานกรรมการสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด 

 
 
หมายเหตุ  :  ได�รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ�  เม่ือวันที่  29 เมษายน   พ.ศ. 2546 


