
ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด 

ว�าด�วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�ของสหกรณ�  พ.ศ. 2553 

*************** 

  อาศัยอำนาจตามความในข�อบังคับของสหกรณ� ข�อ 9 และข�อ 107 ท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ             

ค ร้ั งที่  1 6 /2553  เม่ื อ วั น ที่  1 8  ตุ ล าค ม  2553  ได� ก ำห น ด ระเบี ยบ ว2 าด� ว ย ก าร รั บ ฝ าก เงิ น จ ากสม าค ม               

ฌาปนกิจสงเคราะห� โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ�ดังต2อไปนี้  

หมวด  1 

ข�อกำหนดท่ัวไป 

  ข�อ 1  ระเบียบนี้เรียกว2า   “ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด  ว2าด�วยการรับฝากเงินจาก

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�ของสหกรณ� พ.ศ. 2553” 

  ข�อ 2  ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับตั้งแต2วันท่ี 19 ตุลาคม 2553 เป<นต�นไป 

ข�อ 3  ในระเบียบน้ี 

     “สหกรณ�”  หมายความว2า  สหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกดั 

 “สมาคม”  หมายความว2า  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห� 

 “ผู�ฝาก”  หมายความว2า  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�ผู�ฝากเงิน  

 ข�อ 4  สหกรณ�จะรับฝากเงินจากสมาคมเฉพาะสมาคมที่มีสมาชิกไม2น�อยกว2ากึง่หน่ึงเป<นสมาชกิ              

ของสหกรณ� 

  ข�อ 5  สหกรณ�รบัฝากเงินจากสมาคมได� 2 ประเภท  คอื 

5.1  เงินฝากออมทรัพย� 

5.2  เงินฝากประจำ 

หมวด  2 

การเป-ดบัญชีและการฝากเงิน 

  ข�อ 6  สมาคมที่ประสงค�จะเปBดบญัชีเงินฝากตาม ข�อ 5  ให�มาติดต2อกับเจ�าหน�าที่สหกรณ� ณ 

สำนักงานสหกรณ�ด�วยตนเอง และต�องย่ืนหนังสือขอเปBดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ� โดยมีรายการ 

ครบถ�วนตามท่ีระบุไว�ในแบบหนังสือขอเปBดบญัชีนัน้ 

  ข�อ 7  พร�อมกบัหนังสือขอเปBดบัญชีเงินฝาก  ผู�ฝากต�องให�ตัวอย2างลายมือชื่อของตัวแทนซึ่ง 

เป<นผู�มอีำนาจถอนเงิน ตลอดจนให�เง่ือนไขเกี่ยวกับเงินฝากท่ีเปBดบัญชีนัน้ไว�ต2อสหกรณ� 
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           การเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับตัวอย2างลายมือชื่อท่ีให�ไว�  จะมีผลต2อเม่ือผู�ฝากได�แจ�งเป<นหนังสือ

ต2อสหกรณ�  และสหกรณ�ได�พิจารณาเห็นเป<นการถูกต�องและตอบรับแล�ว 

                        ลายมือช่ือทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากให�ใช�อักษรไทยและเขียนด�วยหมึกท้ังต�องเขียนด�วย

ลายมือของผู�นำฝาก สหกรณ�จะไม2รับรู�การใช�ตราประทับแทนลายมือช่ือ 

  ข�อ 8  ผู�ฝากคนหนึ่งสามารถเปBดบัญชีเงินฝากได�  ดังน้ี 

(1)  เงินฝากออมทรัพย�  ผู�ฝากรายหน่ึงอาจเปBดบัญชีเงินฝากออมทรัพย�ในสหกรณ�นี้ได� 

      โดยจำนวนเงินฝากในบัญชีนั้น ในเวลาหน่ึงเวลาใดต�องไม2น�อยกว2าหน่ึงหม่ืนบาทและผู�ฝากจะส2งเงินฝากเพ่ิมขึ้น

เม่ือใด โดยจำนวนเท2าใดก็ได� 

                             (2)  เงินฝากประจำ  ต�องมีจำนวนไม2น�อยกว2าหน่ึงแสนบาทและระยะเวลาฝากต�องไม2            

น�อยกว2าสามเดือน  

   ข�อ 9  ในการเปBดบัญชีเงินฝากตาม ข�อ 7  สหกรณ�จะออกสมุดคู2ฝากให�ผู�ฝากยึดถือไว� 

                             สมุดคู2ฝากนั้นผู�ฝากต�องรักษาไว� เพ่ือให�สหกรณ�ลงบันทึกรายการเงินฝากดอกเบี้ย            

เงินถอน และเงินคงเหลือบรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย 

           การลงบันทึกรายการต2าง ๆ ในสมุดคู2ฝากน้ัน จะกระทำได�แต2โดยทางฝKายสหกรณ�             

ซ่ึงประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผู�จัดการ หรือผู�ที่ได�รับมอบหมายคนหน่ึงคนใด 

เป<นผู�ลงลายมือช่ือย2อกำกับไว�เป<นสำคัญ  การลงบันทึกรายการในสมุดคู2ฝากโดยไม2เป<นไปตามที่กล2าวน้ี  ย2อมไม2มีผล

ผูกพันสหกรณ� อน่ึง ถ�าผู�ฝากตรวจพบรายการใดในสมุดคู2ฝากคลาดเคล่ือน ต�องแจ�งต2อสหกรณ�เพ่ือแก�ไขให� จะแก�ไข

โดยประการอ่ืนไม2ได� 

           สมุดคู2ฝากเล2มท่ีใช�เต็มแล�วหรือชำรุดใช�การไม2ได� ให�นำมาย่ืนต2อสหกรณ�เพ่ือจะได�ยกเลิก

สมุดคู2ฝากเล2มน้ัน และโอนยอดเงินคงเหลือเข�าสมุดคู2ฝากใหม2 ซึ่งออกให�ผู�ฝากยึดถือไว�ต2อไป สมุดคู2ฝากเล2มท่ียกเลิก

น้ันผู�ฝากจะรับคืนไปก็ได� 

           ผู�ฝากต�องเก็บรักษาสมุดคู2ฝากของตนไว�ในที่ปลอดภัย ถ�าสมุดคู2ฝากหายผู�ฝากต�องแจ�งเป<น

หนังสือต2อสหกรณ�โดยมิชักช�า  สหกรณ�จะนำยอดเงินคงเหลือเข�าสมุดคู2ฝากเล2มใหม2ซ่ึงออกให�ผู�ฝากยึดถือไว�ต2อไป 

ส2วนสมุดคู2ฝากเล2มท่ีหายให�ยกเลิก 
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           ในกรณีท่ีสหกรณ�ออกสมุดคู2ฝากให�แก2ผู�ฝากคร้ังแรกก็ดี  หรือออกเล2มใหม2ให�ต2อจากเล2ม

ก2อนซึ่งลงรายการเต็มแล�วก็ดี หรือชำรุดใช�การไม2ได�ก็ดี สหกรณ�จะไม2คิดค2าธรรมเนียม แต2กรณีท่ีสมุดคู2ฝากของ          

ผู�ฝากคนใดสูญหาย สหกรณ�จะออกสมุดคู2ฝากเล2มใหม2ให�โดยคิดค2าธรรมเนียมเล2มละสี่สิบบาท 

  ข�อ 10  ในการส2งเงินเข�าบัญชีเงินฝากทุกคร้ัง ให�ทำใบส2งเงินตามแบบพิมพ�ที่สหกรณ�กำหนดย่ืน

พร�อมด�วยสมุดคู2ฝากและจำนวนเงินฝากต2อเจ�าหน�าท่ีสหกรณ�  ณ สำนักงานสหกรณ�  ท้ังน้ีผู�ฝากหรือผู�อื่นจะเป<นผู�ส2ง

เงินก็ได� 

    เม่ือสหกรณ�ได�ลงบันทึกรายการจำนวนเงินฝากท่ีได�รับนั้นในสมุดคู2ฝาก และตรวจสอบ     

เป<นการถูกต�องแล�ว สหกรณ�จะคืนสมุดคู2ฝากให�ผู�ฝาก 

  ข�อ 11  ถ�าส2งเช็คเข�าบัญชีเงินฝาก  ต�องขีดคร2อมเช็คก2อน  สหกรณ�สงวนไว�ซึ่งสิทธิท่ีจะไม2จ2าย           

เงินถอนจากรายการเช2นนั้น จนกว2าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได�แล�ว  

 

หมวด  3 
การกำหนดอัตราดอกเบ้ีย  ระยะเวลาการคิดดอกเบ้ีย วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจ�ายดอกเบี้ย 

  ข�อ 12  สหกรณ�จะให�ดอกเบ้ียเงินฝากทุกประเภทตาม ข�อ 5 ในอัตราไม2เกินร�อยละห�าต2อปM            

โดยจะได�ประกาศให�ทราบเป<นคราว ๆ ไป 

   ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย�ให�คำนวณเป<นรายวันตามยอดเงินคงเหลือและสหกรณ�จะนำ

ดอกเบี้ยทบเป<นต�นเงินเข�าบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปMทางบัญชีของสหกรณ� ให�ผู�ฝากรีบย่ืนสมุดคู2ฝาก ณ  สำนักงาน

สหกรณ�  เพื่อบันทึกรายการดอกเบ้ียให� 

   ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ สหกรณ�จะคำนวณและจ2ายดอกเบ้ียให�เม่ือถึงกำหนดระยะเวลา

การฝาก สำหรับเงินฝากท่ีถอนก2อนกำหนดโดยได�รับอนุญาตจากสหกรณ�ตาม ข�อ 14  สหกรณ�จะจ2ายดอกเบ้ียให�

ตามจำนวนเดือนเต็ม 

  กรณีการถอนเงนิฝากประจำในระยะเวลาไม2ถึงสามเดือน สหกรณ�จะไม2จ2ายดอกเบ้ียให� 

  ถ�าสมาคมไม2ถอนเงินฝากประจำเม่ือครบกำหนดพร�อมดอกเบ้ีย จนพ�นกำหนดไปอีกเจ็ดวัน            

ก็เป<นอันถือว2าผู�ฝากตกลงฝากต�นเงินฝากพร�อมดอกเบ้ียต2อไปอีกเท2าระยะเวลาเดิม 
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หมวด  4 

การถอนเงินฝากและการป-ดบัญชี 

  ข�อ 13  การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากต�องใช�ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ� 

   ในการถอนเงินฝาก ผู�มีอำนาจถอนเงินตามท่ีได�ให�ตัวอย2างลายมือช่ือไว�ต2อสหกรณ� ควรมา            

รับเงินที่สำนักงานสหกรณ�ด�วยตนเอง และต�องย่ืนใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามแบบที่ให�ตวัอย2างไว� พร�อมกับ

สมุดคู2ฝากต2อเจ�าหน�าท่ีสหกรณ� 

   ถ�าผู�มีอำนาจถอนเงินฝากจะมอบให�ผู�ใดรับเงินแทน  ก็ต�องทำใบถอนเงินฝากและต�อง            

มอบอำนาจให�รับเงินแทนเป<นหนังสือตามแบบท่ีสหกรณ�กำหนด ท้ังนี้  โดยลงลายมือช่ือตามท่ีได�ให�ตัวอย2างไว�            

แล�วมอบให�ผู�รับมอบอำนาจย่ืนใบถอนเงินฝากน้ัน พร�อมด�วยสมุดคู2ฝากต2อเจ�าหน�าท่ีสหกรณ� ณ สำนักงาน            

สหกรณ� ในการน้ีสหกรณ�จะเรียกหลักฐานพิสูจน�ตัวผู�รับมอบอำนาจก็ได� 

   เม่ือสหกรณ�ได�ตรวจถูกต�องแล�วจะจ2ายเงินถอนให� และลงรายการเงินถอนพร�อมท้ังเงิน

คงเหลือในสมุดคู2ฝาก แล�วคืนสมุดคู2ฝากให�ผู�ฝาก 

   อน่ึง การเขียนใบถอนเงินฝากให� เขียนด�วยหมึก ถ�ามีการแก�ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ            

ผู�มีอำนาจถอนเงินต�องลงลายมือช่ือตามท่ีให�ตัวอย2างไว�กำกับด�วย 

  ข�อ 14  การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย�นั้น  จะถอนเม่ือใด จำนวนเท2าใดก็ได� 

   ส2วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจำ ผู�ฝากย2อมไม2มีสิทธิ์ถอนเงินก2อนครบกำหนด            

แต2เมื่อผู�ฝากย่ืนคำขอเป<นหนังสือโดยช้ีแจงความจำเป<น สหกรณ�จะยอมให�ถอนเงินฝากก2อนครบกำหนดก็ได� 

  ข�อ 15  ผู�ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือท้ังหมดเพ่ือปBดบัญชีเงินฝากของตนเม่ือใดก็ได� ให�ผู�มีอำนาจ            

ถอนเงินจดแจ�งไว�ท�ายรายการจำนวนเงินในใบถอนเงินฝากด�วยว2า  “เพ่ือปBดบัญชี” 

  ข�อ 16  ในกรณีท่ีคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ�เห็นว2าผู�ฝากฝKาฝPนระเบียบน้ี หรือก2อให�เกิด

ความยุ2งยากแก2สหกรณ� หรือเห็นว2ามีเหตุอันสมควรท่ีจะปBดบัญชีเงินฝากของผู�ฝาก สหกรณ�จะไม2รับเงินเข�าบัญชี            

เงินฝากของผู�ฝากอีก และให�ผู�ฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพ่ือปBดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งน้ี สหกรณ�จะแจ�ง            

เป<นหนังสือไปยังผู�ฝาก 
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  ข�อ 17  การถอนเงินฝากเพ่ือปBดบัญชีตาม ข�อ 15 สหกรณ�จะคำนวณดอกเบี้ยให�ตามข�อ 12            

ถึงวันก2อนวันถอนหนึ่งวัน เว�นแต2การปBดบัญชีเงินฝากในกรณีท่ีผู�ฝากฝKาฝPนระเบียบ ข�อ 16 สหกรณ�จะคำนวณ

ดอกเบ้ียให�ถึงก2อนวันท่ีแจ�งหน่ึงวัน และสหกรณ�จะไม2ให�ดอกเบ้ียอีกไม2ว2าผู�ฝากจะถอนเงินเมื่อใด 

   เม่ือสหกรณ�ได�จ2ายเงินคืนผู�ฝากแล�ว จะยกเลิกสมุดคู2ฝากสำหรับบัญชีนัน้ 

  ข�อ 18  ในกรณีท่ีมีความจำเป<น  สหกรณ�สงวนสิทธิ์ท่ีจะไม2รบัฝากเงินกไ็ด� 

                                                              

 ประกาศ  ณ  วันที่ 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2553 

      
 

           (นายเสริมศักดิ์  วงษ�เจริญสุข) 

             ประธานกรรมสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด 

 

 

 

 

 

  

    (ลงช่ือ) เสริมศักดิ์   วงศ�เจริญสุข 
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