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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด 
ว่าด้วย การรับฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ า พ.ศ. ๒๕๕๘ 

---------------------------------------------------------- 
  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด  
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๗๙ (๘) และข้อ ๑๐๗ (๑๑) ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี ๕๖     
เมื่อคราวประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ก าหนดระเบียบว่า
ด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ า โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
ดังต่อไปนี้ 
 

หมวดที่ ๑ 
ข้อก าหนดทั่วไป 

  ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด ว่าด้วย 
การรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ า พ.ศ. ๒๕๕๘” 
  ข้อ ๒  ให้ยกเลิกระเบียบ ประกาศ มติคณะกรรมการด าเนินการอื่นใดท่ีมีอยู่ก่อน
วันใช้ระเบียบนี้ ซึ่งมีข้อก าหนดขัดแย้งกับระเบียบนี้ท้ังสิ้น 
  ข้อ ๓  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่ วันท่ีนายทะเบียนให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป 
  ข้อ ๔  สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิกได้  ๒ ประเภท คือ  
   (๑)  เงินฝากออมทรัพย์ 
   (๒)  เงินฝากประจ า 
 

หมวดที่ ๒ 
การเปิดบัญชีและการฝากเงิน 

  ข้อ ๕ ผู้ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ ๔ ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
ณ ส านักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง  และต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบสหกรณ์ โดยมี
รายการครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชีนั้น 



  ในกรณีท่ีสหกรณ์มีโครงการระดมเงินฝากเป็นกรณีพิเศษและประสงค์จะออกรับ
เงินฝากนอกส านักงานสหกรณ์ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ พร้อมท้ังก าหนด
มาตรการเพื่อความปลอดภัยด้วย 

ข้อ ๖ พร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของ 
ตนหรือของตัวแทน ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจถอดเงิน ตลอดจนให้ค าสั่งเกี่ยวกับเงินฝากท่ีเปิดบัญชีนั้นไว้
ต่อสหกรณ์ 
  การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อท่ีให้ไว้ จะมีผลต่อเมื่อผู้ฝากได้แจ้งเป็น
หนังสือต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็นการถูกต้องและตอบรับแล้ว 
  ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้อักษรไทยและเขียนด้วยหมึกท้ังต้องเขียน
ด้วยลายมือตนเอง สหกรณ์จะไม่รับรู้การใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ 
  ข้อ ๗  ผู้ฝากคนหนึ่งสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ดังนี้ 
   (๑)  เงินฝากออมทรัพย์ ผู้ฝากรายหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ใน
สหกรณ์นี้ได้โดยจ านวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาท      
(สามร้อยบาท) และผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใดโดยจ านวนเท่าใดก็ได้ 
   (๒)  เงินฝากประจ ารายหนึ่ง ๆ ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งหมื่นบาท) และระยะเวลาฝากต้องไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
  ข้อ ๘  ในการเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ ๗ สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากยึดถือ
ไว้สมุดคู่ฝากนั้นผู้ฝากต้องรักษาไว้ เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบ้ีย เงินถอน และ
เงินคงเหลือของตนบรรดาท่ีจะมีขึ้นทุกราย 
  การลงบันทึกรายการต่าง ๆในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระท าได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ 
ซึ่งประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผู้จัดการ หรือผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ลงลายมือชื่อย่อก ากับไว้เป็นส าคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่
ฝากโดยไม่เป็นไปตามท่ีกล่าวนี้ ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ อนึ่ง ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดใน
สมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไขให ้จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้ 
  สมุดคู่ฝากเล่มท่ีใช้เต็มแล้วหรือช ารุดจนใช้การไม่ได้  ให้น ามายื่นต่อสหกรณ์เพื่อจะ
ได้ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ซึ่ งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้
ต่อไป สมุดคู่ฝากเล่มท่ียกเลิกนั้นผู้ฝากจะรับไปก็ได้ 
  ผูฝ้ากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในท่ีปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผู้ฝากต้อง
แจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า สหกรณ์จะน ายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ออกให้
ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มท่ีหายให้ยกเลิก 
  ในกรณีท่ีสหกรณ์ออกสมุดให้แก่ผู้ฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่ม
ก่อน ซึ่งลงรายการเต็มแล้วก็ดี หรือช ารุดใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีท่ี



สมุดคู่ฝากของผู้ฝากคนใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 
๕๐ บาท (ห้าสิบบาท) 
  ข้อ ๙  ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ให้ท าใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ท่ี
สหกรณ์ก าหนด ยื่นพร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและจ านวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ณ ส านักงาน
สหกรณ์ ท้ังนี้ผู้ฝากหรือผู้อื่นจะเป็นผู้ส่งเงินก็ได้ 
  เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจ านวนเงินฝาก ท่ีได้รับนั้นในสมุดคู่ฝาก  และ
ตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้ว  สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก 
  ข้อ ๑๐  ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซึ่งสิทธิ
ท่ีจะไม่จ่ายเงินถอนจากรายการเช่นนั้นจนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว 
 

หมวดที่ ๓ 
การก าหนดอัตราออกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย วิธีการคิดดอกเบี้ย 

และการจ่ายดอกเบี้ย 
 

  ข้อ ๑๑ สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ ๔ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
๗ ต่อปี โดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 
 (*)  ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้ค านวณเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือและสหกรณ์จะ
น าดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ ให้ผู้ฝากรีบยื่นสมุดคู่
ฝาก ณ ส านักงานสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์บันทึกรายการดอกเบ้ียให้ 
 ดอกเบี้ยเงินฝากประจ า สหกรณ์จะค านวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงก าหนดระยะเวลา
การฝากส าหรับเงินฝากท่ีถอนก่อนก าหนดโดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ตามข้อ ๑๓ สหกรณ์จะ
จ่ายดอกเบ้ียให้ตามจ านวนเดือนเต็ม 
 กรณีถอนเงินฝากประจ าในระยะเวลาไม่ถึง ๓ เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้ถ้าผู้ฝาก
ไม่ถอนเงินฝากประจ าเมื่อครบก าหนดพร้อมดอกเบี้ย จนพ้นก าหนดไปอีกเจ็ดวันก็เป็นอันถือว่า   
ผู้ฝากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบ้ียต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 
 

 
 
 
 
 



หมวดที่ ๔ 
การถอนเงินฝากและการปิดบัญช ี

 
  ข้อ ๑๒  การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ต้องใช้ใบถอนเงินแบบของสหกรณ์ ในการ
ถอนเงินฝาก ผู้มีอ านาจถอนเงินตามท่ีได้ให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์ ควรมารับเงิน         
ท่ีส านักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามท่ีให้ตัวอย่างไว้นั้น 
พร้อมกับสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
  ถ้าผู้มีอ านาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผู้ใดถอนเงินแทน ก็ต้องท าใบถอนเงินฝากและ
ต้องมอบอ านาจให้รับเงินแทนเป็นหนังสือไว้ด้านหลังของใบถอนเงินฝากนั้นด้วย ท้ังนี้โดยลง
ลายมือชื่อตามท่ีได้ให้ตัวอย่างไว้แล้วมอบให้ผู้รับมอบอ านาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น พร้อมด้วยสมุด
คู่ฝากต่อเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ ณ ส านักงานสหกรณ์ ในการนี้สหกรณ์จะเรียกหลักฐานพิสูจน์ตัว
ผู้รับมอบอ านาจก็ได้ 
  เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้อมท้ัง
เงินคงเหลือในสมุดคู่ฝากและคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก 
  อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ    
ผู้มีอ านาจถอนเงินต้องลงลายมือชื่อตามท่ีให้ตัวอย่างไว้ก ากับด้วย 
  ข้อ ๑๓ การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นั้นจะถอนเมื่อใด จ านวนเท่าใดก็
ได้ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจ านั้น ผู้ฝากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบก าหนด     
แต่เมื่อผู้ฝากยื่นค าขอเป็นหนังสือโดยชี้แจงความจ าเป็น สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบ
ก าหนดก็ได้ 
  ข้อ ๑๔ ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือท้ังหมดเพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็
ได้ให้ผู้มีอ านาจถอนเงินจดแจ้งไว้ท้ายรายการจ านวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพื่อปิดบัญชี” 
  ข้อ ๑๕ ในกรณีท่ีผู้ฝากตาย สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือท้ังหมดในบัญชีเงินฝาก
ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลท่ีน าหลักฐานมาแสดงให้เป็นท่ี
พอใจคณะกรรมการด าเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจ านวนดังกล่าวนั้น   
  ข้อ ๑๖ ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบ
นี้หรือก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตุอันสมควรท่ีจะปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก  
สหกรณ์จะไม่รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฝากอีก และให้ผู้ฝากถอนเงินคงเหลือท้ังหมดเพื่อปิด
บัญชีเงินฝากของตน ท้ังนี้ สหกรณ์จะแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ฝาก 
  ข้อ ๑๗ การถอนเงินฝากเพื่อปิดบัญชีตามข้อ ๑๔ และ ๑๕ สหกรณ์จะค านวณ
ดอกเบี้ยให้ตามข้อ ๑๑ ถึงวันก่อนวันถอนหนึ่งวัน เว้นแต่การปิดบัญชีเงินฝากในกรณีผู้ฝากฝ่าฝืน



ระเบียบตามข้อ ๑๖ สหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันท่ีแจ้งหนึ่งวัน และสหกรณ์จะไม่ให้
ดอกเบี้ยอีกไม่ว่าผู้ฝากจะถอนเงินเมื่อใด เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผู้ฝากแล้ว  จะยกเลิกสมุดคู่ฝาก
ส าหรบับัญชีนั้น 
  ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
  ข้อ ๑๙ ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย และค าวินิจฉัยของคณะกรรมการด าเนินการให้ถือเป็นท่ีสุด 
  

 
ประกาศ  ณ วันท่ี ๒๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 
(นายบัณฑิตย์  กองกูล) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด 

 


