
 

 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเกต็ จ ำกดั 
ว่ำด้วยกำรรับฝำกเงนิจำกสหกรณ์อืน่ 

พ.ศ.2551 

-------------------------- 
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั ขอ้ 66(9)  และ ขอ้ 90(2)  
คณะกรรมการด าเนินการ  ในการประชุม  คร้ังท่ี   11/2551   วนัท่ี  20  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2551     จึงได้
ก าหนดระเบียบวา่ดว้ยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน  ไวด้งัต่อไปน้ี 

หมวด1 
ข้อก ำหนดทัว่ไป 

 ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเกต็ จ ำกัด     ว่ำด้วยกำรรับฝำกเงินจำก 
สหกรณ์อืน่ พ.ศ.2551” 
 ขอ้ 2.  ใหใ้ชร้ะเบียบน้ี  ตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 ขอ้ 3.  ใหย้กเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั  วา่ดว้ย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน 
พ.ศ.2543  และระเบียบอ่ืนใดท่ีขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี  ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4.  ในระเบียบน้ี 
  “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั 
  “ผูฝ้าก”  หมายถึง  สหกรณ์ผูฝ้ากเงิน 
 ขอ้ 5.  สหกรณ์รับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน ได ้3 ประเภท คือ 

(1) เงินฝากออมทรัพย ์
(2) เงินฝากประจ า 
(3) เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 



 

หมวด 2 
กำรเปิดบัญชีและกำรฝำกเงิน 

ข้อ 6.  สหกรณ์ท่ีประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝาก  ตามข้อ 5 ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์               
ณ ส านักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์  โดยมี
รายการครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นแบบหนงัสือขอเปิดบญัชีนั้น 

ขอ้ 7.  พร้อมกบัหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก   ผูฝ้ากตอ้งให้ตวัอย่างลายมือช่ือของตวัแทนซ่ึงเป็น   
ผูมี้อ  านาจถอนเงิน ตลอดจนใหเ้ง่ือนไขเก่ียวกบัเงินฝากท่ีเปิดบญัชีนั้นไวต่้อสหกรณ์ โดยแนบมติท่ีประชุม 

การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตวัอยา่งลายมือช่ือท่ีให้ไว ้   จะมีผลต่อเม่ือผูฝ้ากไดแ้จง้เป็นหนงัสือต่อ
สหกรณ์ และสหกรณ์ไดพ้ิจารณาเห็นเป็นการถูกตอ้งและตอบรับแลว้ 

ลายมือช่ือทุกกรณีเก่ียวกบัเงินฝากให้ใชอ้กัษรไทยและเขียนดว้ยหมึก ทั้งตอ้งเขียนดว้ยลายมือของ
ผูน้ าฝาก สหกรณ์จะไม่รับรู้การใชต้ราประทบัแทนลายมือช่ือ 

ขอ้ 8.  ผูฝ้ากสามารถเปิดบญัชีเงินฝาก ไดด้งัน้ี 
(1) เงินฝากออมทรัพย์  ผูฝ้ากรายหน่ึงอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์น้ีได้ โดย

จ านวนเงินฝากในบญัชีนั้นในเวลาหน่ึงเวลาใดตอ้งไม่น้อยกว่า 10,000.00 บาท และผูฝ้ากจะส่งเงินฝาก
เพิ่มข้ึนเม่ือใด โดยจ านวนเท่าใดก็ได ้

(2) เงินฝากประจ ารายหน่ึง ๆ ตอ้งมีจ านวนไม่น้อยกว่า 50,000.00 บาท และระยะเวลาการฝาก
ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 

(3) เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการอ านวยการก าหนด 
ขอ้ 9.  ในการเปิดบญัชีเงินฝากตามขอ้ 8 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้ากยดึถือไว ้
สมุดคู่ฝากนั้น ผูฝ้ากตอ้งรักษาไวเ้พื่อสหกรณ์ลงบนัทึกรายการเงินฝาก  ดอกเบ้ียเงินถอนและเงิน

คงเหลือบรรดาท่ีจะมีข้ึนทุกราย 
การลงบนัทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น    จะกระท าไดแ้ต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ ซ่ึงประธาน

กรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจ้ดัการหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย คนหน่ึงคนใด
เป็นผูล้งลายมือช่ือย่อก ากบัไวเ้ป็นส าคญั การลงบนัทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามท่ีกล่าวน้ี
ย่อมไม่มีผลผูกพนัสหกรณ์ อน่ึง ถ้าผูฝ้ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคล่ือนต้องแจ้งต่อ
สหกรณ์เพื่อแกไ้ขให ้จะแกไ้ขโดยการอ่ืนไม่ได ้
 สมุดคู่ฝากเล่มท่ีใชเ้ดิมเต็มแลว้ หรือช ารุดจนใชก้ารไม่ได ้ให้น ามายื่นต่อสหกรณ์เพื่อจะไดย้กเลิก
สมุดคู่ฝากเล่มนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากใหม่ ซ่ึงออกให้ผูฝ้ากยึดถือไวต่้อไป สมุดคู่ฝาก
เล่มท่ียกเลิกนั้นผูฝ้ากจะรับไปก็ได ้



 

 ผูฝ้ากตอ้งเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไวใ้นท่ีปลอดภยั ถา้สมุดคู่ฝากหายผูฝ้ากตอ้งแจง้เป็นหนงัสือ
ต่อสหกรณ์โดยมิชกัช้าพร้อมแนบหลกัฐานบนัทึกประจ าวนัของเจา้หน้าท่ีต ารวจ  สหกรณ์จะน ายอดเงิน
คงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากเล่มใหม ่ซ่ึงออกใหผู้ฝ้ากยดึถือไวต่้อไป ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มท่ีหายใหย้กเลิก 
 ในกรณีท่ีสหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผูฝ้ากคร้ังแรกก็ดี  หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อนซ่ึง
ลงรายการเต็มแลว้ก็ดี หรือช ารุดใช้การไม่ไดก้็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีท่ีสมุดคู่ฝากของ    
ผูฝ้ากรายใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ใหโ้ดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 100.00 บาท 
 ข้อ 10.  ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกคร้ัง     ให้ผูฝ้ากส่งเงินเข้าบัญชี   โดยใช้เช็คสั่งจ่าย
สหกรณ์  หรือโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารท่ีสหกรณ์ใชบ้ริการอยู ่ สหกรณ์จะไม่รับฝากเป็นเงินสด 
 ขอ้ 11. ถา้ส่งเช็คเขา้บญัชีเงินฝาก  ตอ้งขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงิน
ถอนจากรายการเช่นนั้น จนกวา่จะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแ้ลว้ 

หมวด 3 
กำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้ระยะเวลำกำรคดิดอกเบีย้ วธิีกำรคดิดอกเบีย้และกำรจ่ำยดอกเบีย้ 

 ขอ้ 12. สหกรณ์จะให้ดอกเบ้ียเงินฝากแต่ละประเภทตามประกาศของสหกรณ์  หรือตามท่ีไดต้กลง
กบัผูฝ้าก  แต่ไม่เกินอตัราท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
 ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยใ์ห้ค  านวณเป็นรายวนัตามยอดเงินคงเหลือ  และสหกรณ์จะน าดอกเบ้ีย
ทบเป็นตน้เงินเขา้บญัชีเงินฝากในวนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ให้ผูฝ้ากรีบยื่นสมุดคู่ฝาก ณ ส านักงาน
สหกรณ์ เพื่อสหกรณ์บนัทึกรายการดอกเบ้ียให ้
 ดอกเบ้ียเงินฝากประจ า  สหกรณ์จะค านวณและจ่ายดอกเบ้ียให้เม่ือถึงก าหนดระยะเวลาการฝาก 
ส าหรับเงินฝากท่ีถอนก่อนก าหนดโดยไดรั้บอนุญาตจากสหกรณ์ตามขอ้ 13 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบ้ียใหต้าม
จ านวนเดือนเตม็ 
 กรณีถอนเงินฝากประจ าไม่ครบก าหนด   สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบ้ียให ้
 ถา้ผูฝ้ากไม่ถอนเงินฝากประจ าเม่ือครบก าหนดพร้อมดอกเบ้ีย จนพน้ก าหนดไปอีกเจด็วนั ก็เป็นอนั
ถือวา่ผูฝ้ากตกลงฝากตน้เงินฝากพร้อมดอกเบ้ียต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 

หมวด 4 
กำรถอนเงินฝำกและกำรปิดบัญชี 

 ขอ้ 13. การถอนเงินจากบญัชีเงินฝาก   ให้ใชใ้บถอนเงินตามแบบของสหกรณ์พร้อมตราประทบั  
สหกรณ์จะจ่ายเงินฝากโดยการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูฝ้ากเท่านั้น   
 ผูฝ้ากตอ้งแจง้เลขท่ีบญัชีธนาคารของผูฝ้ากท่ีประสงค์จะให้สหกรณ์โอนเงินเขา้ในใบขอถอนเงิน
ทุกคร้ัง 



 

 อน่ึง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึกถา้มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงใด ๆ  ผูมี้อ านาจถอน
เงินตอ้งลงลายมือช่ือตามท่ีใหต้วัอยา่งไวก้  ากบัดว้ย 
 ขอ้ 14. การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรัพยน์ั้น จะถอนเม่ือใด จ านวนเท่าใดก็ได ้ แต่ตอ้งแจง้
ใหส้หกรณ์ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่  5  วนัท าการ 
 ส่วนการถอนเงินจากบญัชีเงินฝากประจ านั้น ผูฝ้ากยอ่มไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบก าหนดแต่เม่ือ  
ผูฝ้ากยืน่ค  าขอเป็นหนงัสือโดยช้ีแจงความจ าเป็น สหกรณ์จะยอมใหถ้อนเงินฝากก่อนครบก าหนดก็ได ้
 การถอนเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ  สหกรณ์ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากไดเ้ดือนละคร้ัง  และตอ้งแจง้ให้
สหกรณ์ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่  10  วนัท าการ 
 ขอ้ 15. ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมด เพื่อปิดบญัชีเงินฝากของตนเม่ือใดก็ได ้ให้ผูมี้อ  านาจ
ถอนเงินจดแจง้ไวท้า้ยรายการจ านวนเงินในใบถอนเงินฝากดว้ยวา่ “เพื่อปิดบญัชี” 
 ข้อ 16. ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผู ้ฝากฝ่าฝืนระเบียบน้ี   หรือ
ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่สหกรณ์ หรือเห็นว่าเหตุอนัสมควรท่ีจะปิดบญัชีเงินฝากของผูฝ้าก สหกรณ์จะ     
ไม่รับเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูฝ้ากอีก และให้ผูฝ้ากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบญัชีเงินฝากของตน 
ทั้งน้ีสหกรณ์จะแจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูฝ้าก 
 ขอ้ 17. การถอนเงินฝากเพื่อปิดบญัชีตามขอ้ 15   สหกรณ์จะค านวณดอกเบ้ียให้ตามขอ้ 12 ถึงวนั
ก่อนวนัถอนหน่ึงวนั เวน้แต่การปิดบญัชีเงินฝากในกรณีผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบ ตามขอ้ 16 สหกรณ์จะค านวณ
ดอกเบ้ียใหถึ้งก่อนวนัท่ีแจง้หน่ึงวนั และสหกรณ์จะไม่ใหด้อกเบ้ียอีก ไม่วา่ผูฝ้ากจะถอนเงินเม่ือใด 
 เม่ือสหกรณ์ไดจ่้ายเงินคืนผูฝ้ากแลว้ จะยกเลิกสมุดคู่ฝากส าหรับบญัชีนั้น 
 ขอ้ 18. ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นสหกรณ์สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับฝากเงินก็ได ้

 
    ก าหนดไว ้ ณ  วนัท่ี   20  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2551 

           
             ประเสริฐ  งานวงศพ์าณิชย ์

             (นายประเสริฐ  งานวงศพ์าณิชย)์ 
         ประธานกรรมการ 
            สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต  จ ากดั 
  
 
 
 
  


