
 
 

 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเกต็  จ ำกดั 
ว่ำด้วย  เงินฝำกประจ ำ แบบมเีงื่อนไข 

พ.ศ.2556 

-------------------------- 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ข้อ 3(3)  ข้อ 13  ข้อ  66 (2)        
ขอ้ 66 (9)  และขอ้  90 (2)   คณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี  53  มีมติในการประชุม คร้ังท่ี  11/2556   เม่ือ
วนัท่ี 19  พฤศจิกายน พ.ศ.2556  จึงได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ  ากดั ว่าด้วย  เงินฝาก
ประจ า แบบมีเง่ือนไข  ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ระเบียบน้ี เรียกวา่   “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จ ำกัด   ว่ำด้วย เงินฝำกประจ ำ แบบ
มีเงื่อนไข  พ.ศ. 2556” 
 ขอ้ 2. ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีตั้งแต่วนัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ใหค้วามเห็นชอบ 

ขอ้ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั   ว่าดว้ยเงินฝากประจ า แบบมีเง่ือนไข 
พ.ศ.2554  และระเบียบอ่ืนใดท่ีขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี  ใหใ้ชค้วามในระเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4. ในระเบียบน้ี 
  “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกและสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต  จ ากดั 
  “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต  จ ากดั 
  “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต  จ ากดั 
  “คณะกรรมการ” หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต  จ ากดั 
  “ผูจ้ดัการ”  หมายถึง  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต  จ ากดั 
 ขอ้ 5. เง่ือนไขการฝาก 

5.1 ผูฝ้ากตอ้งฝากเงินเป็นรายเดือน ติดต่อกนั  24  เดือน  นบัแต่วนัท่ีเร่ิมฝาก 
5.2 มียอดฝากแต่ละคราวเท่ากนั  แต่ไม่เกิน 25,000  บาท  ต่อเดือน 

ขอ้ 6. การเปิดบญัชี  ผูฝ้ากจะเปิดบญัชีเงินฝากไดเ้พียง  1  บญัชี  และตอ้งยืน่หนงัสือขอเปิด 
บญัชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์  โดยมีรายการครบถ้วนตามแบบในหนังสือขอเปิดบญัชี  พร้อมบตัร
ตวัอย่างลายมือช่ือผูมี้อ  านาจถอนเงิน  ตลอดจนค าสั่งเก่ียวกับการถอนเงินฝากไวต่้อสหกรณ์  และเลข
ประจ าตวัประชาชน 
 



การเปล่ียนแปลงตวัอยา่งลายมือช่ือ  จะมีผลต่อเม่ือผูฝ้ากไดแ้จง้เป็นหนงัสือต่อสหกรณ์  และ 
ผูจ้ดัการไดพ้ิจารณาเห็นเป็นการถูกตอ้งแลว้และไดอ้นุญาตแลว้  ลายมือช่ือตอ้งเขียนดว้ยหมึก 
 ขอ้ 7.  สหกรณ์จะออกสมุดคู่บญัชีเงินฝากแบบมีเง่ือนไขใหผู้ฝ้ากยดึถือไว ้โดยผูฝ้ากตอ้งเก็บรักษา
ไวใ้หส้หกรณ์บนัทึกรายการเงินฝาก ดอกเบ้ีย เงินถอน และเงินคงเหลือของตนบรรดาท่ีจะมีข้ึนทุกรายการ 
 การลงบนัทึกรายการและการแกไ้ขรายการในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระท าไดแ้ต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์  
เท่านั้น 
 สมุดคู่ฝากเล่มท่ีช ารุดจนใชก้ารไม่ได ้ใหน้ ามายืน่ต่อสหกรณ์เพื่อจะไดย้กเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนั้น และ
โอนยอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากใหม่ ซ่ึงออกใหผู้ฝ้ากยึดถือไวต่้อไป  สมุดคู่ฝากท่ียกเลิกนั้นผูฝ้ากจะรับไป
ก็ได ้
 ผูฝ้ากตอ้งเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไวใ้นท่ีปลอดภยั ถา้สมุดคู่ฝากหายผูฝ้ากตอ้งแจง้เป็นหนงัสือ
ต่อสหกรณ์โดยมิชกัชา้ สหกรณ์จะน ายอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซ่ึงออกให้ผูฝ้ากยดึถือไวต่้อไป  
ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มท่ีหายใหย้กเลิก 
 ในกรณีท่ีสหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากใหแ้ก่ผูฝ้ากคร้ังแรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ใหต่้อจากเล่มก่อน ซ่ึงลง
รายการเตม็แลว้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม  แต่กรณีท่ีสมุดคู่ฝากของผูฝ้ากคนใดสูญหาย  สหกรณ์จะ
ออกสมุดคู่ฝากใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียม เล่มละ 20 บาท1 
 ขอ้ 8. ในการส่งเงินฝากเขา้บญัชี ตอ้งน าฝากก่อน หรือฝากภายในวนัท่ีเปิดบญัชีคร้ังแรก 
และจะขาดการฝากหรือ   ฝากไม่ครบตามวงเงินท่ีก าหนด หรือฝากล่าชา้กวา่ระยะเวลาท่ีก าหนดทุกกรณี
รวมกนัตอ้งไม่เกิน 2  คร้ัง การส่งเงินเขา้บญัชีเงินฝากทุกคร้ัง ใหท้  าใบส่งเงินตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนดยืน่
พร้อมดว้ยสมุดคู่ฝาก และจ านวนเงินฝากต่อเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์  ณ  ส านกังานสหกรณ์ ทั้งน้ีผูฝ้ากหรือผูอ่ื้นจะ
เป็นผูส่้งเงินก็ได ้
  เม่ือสหกรณ์ไดล้งบนัทึกรายการจ านวนเงินฝากท่ีไดรั้บนั้นในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็น         
การถูกตอ้งแลว้ สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 
  ในกรณีท่ีผูฝ้ากอยูต่่างจงัหวดั หรือไม่สามารถมาฝากดว้ยตนเอง สามารถน าเงินโอนเขา้
บญัชี ของสหกรณ์ท่ีมีอยูใ่นธนาคารพาณิชยต่์างๆ ได ้โดยสหกรณ์จะถือวา่สมาชิกผูน้ั้นไดน้ าเงินเขา้ฝากกบั
สหกรณ์ ตั้งแต่วนัท่ีสหกรณ์ไดรั้บโอน หรือสมาชิกจะยนิยอมใหส้หกรณ์ หกัเงินเดือน ณ ท่ีจ่ายก็ได ้
 ขอ้ 9.  สหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียเงินฝากในอตัราคงท่ีตามประกาศของสหกรณ์  โดยจะคิดดอกเบ้ียให้
ทุกยอดเงินฝากเม่ือครบ 3 เดือน และทบเป็นตน้เงินให้  
 ขอ้ 10.  ในกรณีมีเหตุไม่สามารถปฏิบติัไดต้ามเง่ือนไข หรือฝากต่อไปไม่ได ้อนัเป็นเหตุให ้ไม่ได้
รับสิทธ์ิยกเวน้ภาษี สหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียใหใ้นอตัราเท่ากบัดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์ส าหรับเงินฝาก 3 

                                                           
1
 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2559 เมื่อวนัท่ี 20 มิถนุายน 2559 



 
 

เดือนข้ึนไป    ส่วนเงินฝากท่ีไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบ้ียให ้และจะปิดบญัชีเม่ือเจา้ของบญัชีมา
ติดต่อกบั สหกรณ์ 

ขอ้ 11  ในช่วงระยะเวลาไม่ครบ  24  เดือนตามเง่ือนไขในหนงัสือขอเปิดบญัชี เงินฝาก ผูฝ้ากจะถอน
เงินฝากดงักล่าวไม่ได ้เวน้แต่เป็นการถอนเพื่อปิดบญัชี   และจะไม่ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับ
ดอกเบ้ียเงินฝากนั้น 
 ขอ้ 12  ในกรณีท่ีฝากครบตามจ านวนเดือนท่ีแจง้ความจ านง ไวใ้นหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากของ   
ผูฝ้ากตามขอ้ 4 แลว้ เจา้ของบญัชีจะตอ้งติดต่อขอปิดบญัชีกบัสหกรณ์ ถา้ไม่ปิดบญัชี  สหกรณ์จะคิดดอกเบ้ีย
ใหใ้นอตัราเงินฝากออมทรัพยจ์นกวา่สมาชิกจะมาปิดบญัชี   
 ขอ้ 13  ในกรณีท่ีผูฝ้ากถึงแก่กรรมในระหวา่งไม่ครบสัญญา สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินฝากพร้อมดว้ย
ดอกเบ้ียในอตัราเงินฝากประจ า ตามประกาศของสหกรณ์ใหแ้ก่ผูรั้บผลประโยชน์  ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ได ้  
ท าหนงัสือตั้งผูรั้บผลประโยชน์ไว ้สหกรณ์จะจ่ายเงินทั้งหมดใหแ้ก่ผูรั้บมรดก หรือผูจ้ดัการมรดก เม่ือไดน้ า
หลกัฐานมาแสดงสิทธิของตนแก่สหกรณ์ 
 ขอ้ 14. ส าหรับสมาชิกท่ีเปิดบญัชีไวก่้อนระเบียบน้ีมีผลบงัคบัใช ้  ใหถื้อวา่ระเบียบน้ีไม่มีผลกระทบ
ถึงสมาชิกท่ีเปิดบญัชีเงินฝากประจ าแบบมีเง่ือนไขไวก่้อนวนัท่ีระเบียบน้ีใชบ้งัคบั 
 ขอ้ 15. ใหป้ระธานกรรมการรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 

 

ก าหนดไว ้ณ  วนัท่ี   19  พฤศจิกายน  พ.ศ.2556 
 

                                                                                             ประเสริฐ  งานวงศพ์าณิชย ์   
                           (นายประเสริฐ  งานวงศพ์าณิชย)์ 
            ประธานกรรมการ 
                               สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต  จ ากดั 
 
 

   
   
 


