
 

 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเกต็  จ ำกดั 
ว่ำด้วยกำรรับเงินฝำก 

พ.ศ.2543 
----------------------------- 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต ขอ้ 3(3)  ขอ้ 13  ขอ้ 66 
(2)  ขอ้ 66 (9)  และขอ้  90 (2)   คณะกรรมการด าเนินการ  ในการประชุม  คร้ังท่ี  7/2543 เม่ือวนัท่ี 7 
เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2543  จึงไดก้ าหนดระเบียบวา่ดว้ยการรับเงินฝาก  ไวด้งัต่อไปน้ี 

หมวดที ่ 1 
ข้อก ำหนดทัว่ไป 

 ขอ้ 1. ระเบียบน้ี เรียกว่า   “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จ ำกัด   ว่ำด้วยกำรรับเงิน
ฝำก พ.ศ. 2543” 
 ขอ้ 2. ใหใ้ชร้ะเบียบน้ี  ตั้งแต่วนัท่ี  21  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2543 
 ขอ้ 3. ให้ยกเลิก   ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต  จ ากดั   วา่ดว้ยเงินฝากประจ าและเงิน
ฝากออมทรัพย  ์พ.ศ.  2536  และบรรดาระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีก าหนดไวแ้ลว้  ซ่ึงขดัหรือแยง้กบั
ระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4. ในระเบียบน้ี 
  “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกหรือสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต  จ ากดั 
  “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต  จ ากดั 
  “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต  
จ ากดั 
  “คณะกรรมการ” หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต  
จ ากดั 
  “เจา้หนา้ท่ี”  หมายถึง  บุคคลซ่ึงสหกรณ์จา้งใหท้ างานประจ าของสหกรณ์ 
ออมทรัพยค์รูภูเก็ต  จ ากดั1 
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 ขอ้ 5. สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิกได ้ 2  ประเภท  คือ 
(1) เงินฝากออมทรัพย ์
(2) เงินฝากประจ า  

 
หมวด  2 

กำรเปิดบัญชีและกำรฝำกเงิน 

ข้อ 6. ผูป้ระสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝาก  ตามข้อ  5 ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์         
ณ ส านกังาน สหกรณ์ดว้ยตนเอง และตอ้งยื่นหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดย
มีรายการครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นแบบหนงัสือขอเปิดบญัชีนั้น 

ขอ้ 7. พร้อมกบัหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก  ผูฝ้ากตอ้งให้ตวัอยา่งลายมือช่ือของตนหรือ 
ของตวัแทน  ซ่ึงเป็นผูมี้อ  านาจถอนเงิน  ตลอดจนใหค้ าสั่งเก่ียวกบัเงินฝากท่ีเปิดบญัชีนั้นไวต่้อ
สหกรณ์ 
 การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตวัอยา่งลายมือช่ือท่ีใหไ้ว ้ จะมีผลต่อเม่ือผูฝ้ากไดแ้จง้เป็นหนงัสือ
ต่อสหกรณ์  และสหกรณ์ไดพ้ิจารณาเห็นเป็นการถูกตอ้งและตอบรับแลว้ 
 รายละเอียดในการฝากเงินให้ใชอ้กัษรไทย ทั้งตอ้งมีลายมือช่ือของผูฝ้าก  ไม่ใหใ้ชต้รา
ประทบัแทนการลงลายมือช่ือ2 
 ขอ้ 8. ผูฝ้ากคนหน่ึงสามารถเปิดบญัชีเงินฝากไดด้งัน้ี 

(1) เงินฝากออมทรัพย ์ ผูฝ้ากรายหน่ึงอาจเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยใ์นสหกรณ์
น้ีได ้โดยจ านวนเงินฝากในบญัชีนั้นในเวลาหน่ึงเวลาใดตอ้งไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยบาท  และผูฝ้ากจะ
ส่งเงินฝากเพิ่มข้ึนเม่ือใดโดยจ านวนเท่าใดก็ได ้ ภายในเวลาท างานการเงิน 

(2) เงินฝากประจ ารายหน่ึง ๆ ตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่หา้ร้อยบาท     ในระยะเวลา 
ฝาก  3 เดือน  6  เดือน หรือ 12  เดือน 

ขอ้ 9. ในการเปิดบญัชีเงินฝากตามขอ้ 8.   สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้ากยดึถือไว ้
สมุดคู่ฝากนั้นผูฝ้ากตอ้งเก็บรักษาไว ้ เพื่อให้สหกรณ์ลงบนัทึกรายการเงินฝาก  ดอกเบ้ีย เงินถอน 
และเงินคงเหลือของตนบรรดาท่ีจะมีข้ึนทุกรายการ 
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การลงบนัทึกรายการต่างๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระท าไดโ้ดยทางฝ่ายสหกรณ์ ซ่ึงประธาน 
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการหรือผูจ้ดัการ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเท่านั้น      

อน่ึงถา้ผูฝ้ากตรวจพบวา่รายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคล่ือนตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์เพื่อ 
แกไ้ขให ้ จะแกไ้ขโดยประการอ่ืนใดไม่ได ้ 
 สมุดคู่ฝากเล่มท่ีใช้เต็มแล้วหรือช ารุดจนใช้การไม่ได้ ให้น ามายื่นต่อสหกรณ์เพื่อจะได้
ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนั้นและโอนยอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากเล่มใหม่ ซ่ึงออกให้ผูฝ้ากยึดถือไว้
ต่อไป สมุดคู่ฝากเล่มท่ียกเลิกนั้น  ผูฝ้ากจะรับไปก็ได ้   

ผูฝ้ากตอ้งเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไวใ้นท่ีปลอดภยั   ถา้สมุดคู่ฝากหายผูฝ้ากตอ้งแจง้ 
เป็นหนงัสือต่อสหกรณ์โดยมิชกัชา้    สหกรณ์จะน ายอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากเล่มใหม่   ซ่ึงออก
ใหผู้ฝ้ากยดึถือไวต่้อไปส่วนสมุดคู่ฝากเล่มท่ีหายใหย้กเลิก 
 ในกรณีท่ีสหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผูฝ้ากคร้ังแรกก็ดี  หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่ม
ก่อนซ่ึงลงรายการเต็มแลว้ก็ดี  หรือช ารุดใชก้ารไม่ไดก้็ดี  สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม  แต่กรณีท่ี
สมุดคู่ฝากของผูฝ้ากสูญหาย  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละยี่สิบ
บาท3 
 ข้อ 10. ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกคร้ัง ให้ท าใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ท่ีสหกรณ์
ก าหนดยื่นพร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและจ านวนเงินฝากต่อเจา้หน้าท่ีสหกรณ์  ณ  ส านักงานสหกรณ์    
ทั้งน้ี  ผูฝ้ากหรือผูอ่ื้นจะเป็น ผูส่้งเงินก็ได ้
 เม่ือสหกรณ์ไดล้งบนัทึกรายการจ านวนเงินฝากท่ีไดรั้บนั้นในสมุดคู่ฝากและตรวจสอบเป็น
การถูกตอ้งแลว้ สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 
 ขอ้ 11. ถา้ส่งเช็คเขา้บญัชีเงินฝาก ตอ้งขีดคร่อมเช็คก่อน  สหกรณ์สงวนไวซ่ึ้งสิทธ์ิท่ีจะไม่
จ่ายเงินถอนจากรายการเช่นนั้นจนกวา่จะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแ้ลว้ 
 

หมวด 3 
กำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้  ระยะเวลำกำรคิดดอกเบีย้  วธีิกำรคิดดอกเบีย้  และกำรจ่ำยดอกเบีย้ 

 ขอ้ 12. คณะกรรมการอาจเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเงินรับฝากได ้ตามความเหมาะสมโดย 
จะประกาศอตัราดอกเบ้ียเงินรับฝากแต่ละประเภทใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 

                                                           
3
 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี  3 พ.ศ.2563 เมื่อวนัท่ี 20 มิถนุายน 2563 



 55   

 ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยใ์หค้  านวณเป็นรายวนัตามยอดเงินคงเหลือ  และสหกรณ์จะน า
ดอกเบ้ียทบเป็นตน้เงินเขา้บญัชีเงินฝากในวนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์    

ดอกเบ้ียเงินฝากประจ า  สหกรณ์จะค านวณและจ่ายดอกเบ้ียใหเ้ม่ือถึงก าหนดระยะเวลา    
การฝาก 
 กรณีถอนเงินฝากประจ าก่อนครบก าหนด  สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบ้ียให้ 
 ถา้ผูฝ้ากไม่ถอนเงินฝากประจ าเม่ือครบก าหนดพร้อมดอกเบ้ีย  จนพน้ก าหนดไปอีกเจ็ดวนั  
ก็เป็นอนัถือวา่ผูฝ้ากตกลงฝากตน้เงินฝากพร้อมดอกเบ้ียต่อไปอีกเท่าระยะเดิม4 

หมวด 4 
กำรถอนเงินฝำกและกำรปิดบัญชี 

ขอ้ 13. การถอนเงินจากบญัชีเงินฝาก  ตอ้งใชใ้บถอนเงินตามแบบของสหกรณ์  
ในการถอนเงินฝาก  ผูมี้อ  านาจถอนเงินตามท่ีไดใ้หต้วัอยา่งลายมือช่ือไวต่้อสหกรณ์   ตอ้ง 

มารับเงินท่ีส านักงานสหกรณ์ดว้ยตนเอง และตอ้งยื่นใบถอนเงินฝาก   โดยลงลายมือช่ือตามท่ีให้
ตวัอยา่งไวน้ั้น  พร้อมกบัสมุดคู่ฝากต่อเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 
 ถา้ผูมี้อ  านาจถอนเงินฝากจะมอบใหผู้ใ้ดถอนเงินฝากแทน  ก็ตอ้งท าใบถอนเงินฝากและตอ้ง
มอบอ านาจให้รับเงินฝากแทนเป็นหนังสือไวใ้นใบถอนเงินฝากนั้นด้วย  ทั้ งน้ี โดยลงลายมือช่ือ
ตามท่ีไดใ้ห้ตวัอยา่งไวแ้ลว้มอบให้ผูรั้บมอบอ านาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น  พร้อมดว้ยสมุดคู่ฝากต่อ
เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์   ณ ส านกังานสหกรณ์ ในการน้ีสหกรณ์ตอ้งเรียกหลกัฐานพิสูจน์ตวัผูมี้อ  านาจ
ถอนเงินและผูรั้บมอบอ านาจดว้ย 

เม่ือสหกรณ์ไดต้รวจความถูกตอ้งแลว้จะจ่ายเงินถอนให ้และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้ง 
เงินคงเหลือในสมุดคู่ฝาก  แลว้คืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 

อน่ึง ใบถอนเงินฝาก ตอ้งมีลายมือช่ือของผูฝ้าก   ถา้มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงใด ๆ   ให ้
ผูมี้อ านาจถอนเงินขีดฆ่าพร้อมลงลายมือช่ือก ากบัไวด้ว้ย5 
 ขอ้ 14. การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากนั้น  จะถอนเม่ือใด  จ านวนเท่าไรก็ไดใ้นเวลาท างาน
การเงิน6 
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 ขอ้ 15. ผูฝ้ากจะถอนเงินคงเหลือทั้ งหมด  เพื่อปิดบญัชีเงินฝากของตนเม่ือใดก็ได้  ให้ผูมี้
อ  านาจถอนเงินจดแจง้ไวท้า้ยรายการจ านวนเงินในใบถอนเงินดว้ยวา่  “เพื่อปิดบญัชี” 
 ขอ้ 16. ในกรณีท่ีผูฝ้ากตาย   สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือทั้งหมดในบญัชีเงินฝากให้แก่
ผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีไดต้ั้งไว ้  หรือถา้มิไดต้ั้งไวก้็คืนให้แก่บุคคลท่ีไดน้ าหลกัฐานมาแสดงให้เป็น   
ท่ีพอใจแก่คณะกรรมการด าเนินการ วา่เป็นทายาทผูมี้สิทธิไดรั้บเงินจ านวนดงักล่าวนั้น 

ขอ้ 17. ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นวา่ผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบน้ี  หรือก่อใหเ้กิดความยุง่ยากแก่ 
สหกรณ์   หรือเห็นว่ามีเหตุอนัสมควรท่ีจะปิดบญัชีเงินฝากของผูฝ้ากสหกรณ์จะไม่รับเงินเขา้บญัชี
เงินฝากของผูฝ้ากอีก และให้ผูฝ้ากถอนเงินคงเหลือทั้ งหมดเพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตน  ทั้ งน้ี
สหกรณ์จะแจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูฝ้าก7 

ขอ้ 18. การถอนเงินฝากเพื่อปิดบญัชีตาม ขอ้ 15.   และขอ้ 16.  สหกรณ์จะค านวณดอกเบ้ีย 
ใหต้ามขอ้ 12.  ถึงวนัก่อนวนัถอนหน่ึงวนั   เวน้แต่การปิดบญัชีเงินฝากในกรณีผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบ
ตามขอ้ 17. สหกรณ์จะค านวณดอกเบ้ียใหถึ้งวนัท่ีคณะกรรมการมีมติ  และสหกรณ์จะไม่ใหด้อกเบ้ีย
อีกไม่วา่      ผูฝ้ากจะถอนเงินเม่ือใด8 
     

  ก าหนดไว ้ณ  วนัท่ี  7  เดือนสิงหาคม  2543 
 
            ธงชยั  ณ ถลาง 
       (นายธงชยั     ณ  ถลาง) 
            ประธานกรรมการ 
                               สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต  จ ากดั 
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