
 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จ ากัด 
ว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ ์

พ.ศ. 2548 
  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จ ากัด 
พ.ศ. 2547 ข้อ 65(8) ข้อ 93(1)  มติที่ประชุมเฉพาะกิจคณะกรรมการด าเนินการ ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 27 
เมษายน พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จ ากัด ว่าด้วยการรับ
เงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2548 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ไว้ดังนี้ 

หมวดที่ 1  
ข้อก าหนดทั่วไป 

  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จ ากัด 
ว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2548” 
  ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ 
  ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จ ากัด ว่าด้วยการ
รับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2547 
  ข้อ 4  บรรดา ระเบียบ มติ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบ
นี้แทน 
  ข้อ 5 ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จ ากัด 
  “ประธาน” หมายความว่า ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย 
จ ากัด 
  “รองประธาน” หมายความว่า รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา
จังหวัดเลย จ ากัด 
  “เหรัญญิก” หมายความว่า เหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จ ากัด 
  “ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จ ากัด 
  “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จ ากัด 
  “เงินฝาก” หมายความว่า – เงินฝากออมทรัพย์ 
                - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
                - เงินฝากประจ า 
 

หมวดที่ 2 
การเปิดบัญชีและการฝากเงิน 

ข้อ 6 ผู้ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 5 ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ 
ส านักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากของสหกรณ์โดยมีรายการครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชีนั้น 

ข้อ 7 พร้อมกับหนังสือเปิดบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของตนเองหรือของ
ตัวแทนซึ่งเป็นผู้มีอ านาจถอนเงิน ตลอดจนให้ค าสั่งเกี่ยวกับเงินฝากที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้ต่อสหกรณ์ 

การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้จะมีผลต่อเมื่อผู้ฝากได้แจ้งเป็นตัวหนังสือต่อ
สหกรณ์และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็นการถูกต้องและตอบรับแล้ว 

ลายมือชื่อทุกกรณีเก่ียวกับเงินฝากให้ใช้ด้วยตัวอักษรไทยและเขียนด้วยหมึก ทั้งต้องเขียนด้วย
ลายมือตนเองหรือผู้น าฝาก สหกรณ์จะไม่รับรู้การใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ 

ข้อ 8 ผู้ฝากคนหนึ่งสามารถเปิดบัญชีฝากได้ ดังนี้ 
1.  เงินฝากออมทรัพย์ ผู้ฝากรายหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นี้ได้
โดยจ านวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท และผู้ฝาก
จะส่งเงินฝากเพ่ิมขึ้นเมื่อใดโดยจ านวนเท่าใดก็ได้ 
2.  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ผู้ฝากรายหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษใน
สหกรณ์นี้ได้โดยจ านวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่น้อยกว่า 
100,000 บาทและผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพ่ิมข้ึนเมื่อใดโดยจ านวนเท่าใดก็ได้ 



 

 

3.  เงินฝากประจ ารายหนึ่งๆ ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 1,000 บาท และระยะเวลาฝาก
ต้องไม่น้อยกว่า 3, 6, 12 เดือน 

ข้อ 9 ในการเปิดบัญชีเงินฝาก ตามข้อ 8 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ยึดถือไว้ สมุดคู่ฝากนั้น
ผู้ฝากต้องรักษาไว้ เพ่ือให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงินคงเหลือของตนบรรดาที่จะ
มีข้ึนทุกรายการ การบันทึกรายการต่างๆ ในสุดคู่ฝากนั้น จะกระท าได้แต่โดยทางสหกรณ์ซ่ึงประธานกรรมการ 
หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผู้จัดการ   หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ลงลายมือ
ชื่อย่อก ากับไว้เป็นส าคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามที่ดังกล่าวนี้ย่อมไม่มีเหตุผลผูกพัน
สหกรณ์ อนึ่ง ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อนต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพ่ือแก้ไขให้ จะแก้ไข
โดยประการอื่นไม่ได้ 

สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้ว หรือช ารุดจนใช้การไม่ได้ ให้น ามายื่นต่อสหกรณ์เพ่ือจะได้ยกเลิก
สมุดคู่ฝากเล่มนั้นและโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่ฝากเล่มที่
ยกเลิกนั้นผู้ฝากจะรับไปก็ได้  

ผู้ฝากจะต้องเก็บรักษาสมุดของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผู้ฝากต้องแจ้งเป็นหนังสือ
ต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า สหกรณ์จะน ายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป ส่วน
สมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก 

ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากครั้งแรกก็ดีหรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อนซึ่ง
ลงรายการเต็มแถวหรือช ารุดใช้การไม่ได้สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีสมุดคู่ฝากของผู้ฝากคนใดสูญ
หาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีสมุดฝากขอผู้ฝากคนใดสูญหาย สหกรณ์จะ
ออกสมุดคู่ฝากใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 20 บาท 

ข้อ 10 ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ให้ท าใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์ก าหนด
ยื่นพร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและจ านวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ ส านักงานสหกรณ์ ทั้งนี้ผู้ฝากหรือผู้อื่นจะ
เป็นผู้ส่งเงินก็ได้ 

เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจ านวนเงินที่ได้รับนั้นในสมุดคู่ฝากและตรวจสอบเป็นการ
ถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก 

ข้อ 11 ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องมีขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซึ่งสิทธิจะไม่
จ่ายเงินถอนจากรายการเช่นนั้นจนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว 

 
หมวด 3 

การก าหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจ่ายดอกเบี้ย 
ข้อ 12 สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตาม ข้อ 5 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15.75 ต่อ

ปี โดยจะได้ประกาศอัตราดอกเบี้ยแต่ละประเภทให้ทราบเป็นคราวๆ ไป 
คณะกรรมการด าเนินการอาจเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามวรรคก่อนตามความ

เหมาะสม 
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ให้ค านวณเป็นรายวันตาม

ยอดเงิน คงเหลือ และสหกรณ์จะน าดอกเบี้ยทบต้นเข้าบัญชีเงินฝากในวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ให้ผู้
ฝากรีบยื่นสมุดคู่ฝาก ณ ส านักงานสหกรณ์ เพ่ือสหกรณ์บันทึกรายการดอกเบี้ยให้ กรณีผู้ฝากต้องการรับดอกเบี้ย
เป็นรายเดือนให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา 

ดอกเบี้ยเงินฝากประจ า สหกรณ์จะค านวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงก าหนดระยะเวลาการ
ฝากส าหรับเงินฝากท่ีถอนก่อนก าหนดโดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ตาม ข้อ 14 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้ตาม
จ านวนเดือนเตม็ 

กรณีถอนเงินฝากประจ าในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้ 
ถ้าผู้ฝากไม่ถอนเงินฝากประจ าเมื่อครบก าหนดพร้อมดอกเบี้ยจนพ้นก าหนดไปอีก 7 วัน จะเป็น

อันถือว่าผู้ฝากเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 
 
 
 
 
 



 

 

หมวด 4 
การถอนเงินและการปิดบัญชี 

ข้อ 13 การถอนเงินฝากจากบัญชีฝาก ต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ 
ในกรณีถอนเงินฝากจากบัญชีฝาก ผู้มีอ านาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตัวอย่างไว้ นั้น พร้อมกับสมุดคู่

ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
ผู้มีอ านาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผู้ใดถอนเงินแทน จะต้องท าใบถอนเงินฝากและต้องมอบ

อ านาจให้รับเงินแทนเป็นหนังสือไว้ด้านหลังของใบถอนเงินฝากนั้นด้วย ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ได้ให้
ตัวอย่างไว้และมอบให้ผู้มอบอ านาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ณ 
ส านักงานสหกรณ์ ในการนี้สหกรณ์จะเรียกหลักฐานพิสูจน์ตัวผู้รับมอบอ านาจก็ได้ 

เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินพร้อมทั้งเงินคงเหลือใน
สมุดคู่ฝาก แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก 

อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึกถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้มีอ านาจถอน
เงินต้องลายมือชื่อตามท่ีให้ตัวอย่างไว้ก ากับด้วย 

ข้อ 14 การถอนเงินบัญชีเงินฝากนั้น จะถอนเมื่อใดจ านวนเท่าใดก็ได้ 
ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจ านั้น ผู้ฝากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบก าหนด แต่

เมื่อผู้ฝากยื่นค าขอเป็นหนังสือโดยชี้แจงความจ าเป็น สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝาก่อนครบก าหนดได้ 
ข้อ 15 ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพ่ือปิดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้ ให้ผู้มี

อ านาจถอนเงินจดแจ้งไว้ท้ายรายการจ านวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพ่ือปิดบัญชี” 
ข้อ 16 ในกรณีผู้ฝากตาย สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากให้แก่ผู้รับโอน

ประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่เป็นทายาทโดยธรรมโดยน าหลักฐานแสดงต่อ
คณะกรรมการด าเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจ านวนดังกล่าวนั้น 

ข้อ 17  ในกรณีคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบนี้หรือ
ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตุอันพอสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝากสหกรณ์จะไม่รับ
เงินจะแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ฝาก 

ข้อ 18 การถอนเงินฝากเพ่ือปิดบัญชีตามข้อ 15 และข้อ 16 สหกรณ์ค านวณดอกเบี้ยให้ตาม
ข้อ 12 ถึงก่อนวันถอนหนึ่งวัน เว้นแต่การปิดบัญชีเงินฝากในกรณีผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบตามข้อ 17 สหกรณ์จะ
ค านวณดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันที่แจ้งหนึ่งวัน สหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี้ยไม่ว่าผู้ฝากจะถอนเงินสดเมื่อใด 

สหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผู้ฝากแล้ว จะยกเลิกสมุดคู่ฝากส าหรับบัญชีนั้น 
ข้อ 19 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2548 
ธวัชชัย  ศรีภูมิสวัสดิ์ 

(นายธวัชชัย  ศรีภูมิสวสัดิ์) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จ ากัด 
 


