ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด
วาดวย การรับเงินฝากจากสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ
พ.ศ.2555
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด พ.ศ. 2555
ขอ 10 (1) ขอ 78 (2) (9) ขอ 103 (2) และที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 54
ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2555 ไดกําหนดระเบียบว7าดวยการรับเงินฝาก
จากสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ โดยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ดังต7อไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกว7า “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด ว7าดวย การรับเงิน
ฝากจากสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ พ.ศ.2555”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแต7วันประกาศ เป>นตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก
ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด ว7าดวย การรับเงินฝากจากสมาชิกและ
สมาชิกสมทบ พ.ศ.2551 เวนแต7การใดที่ก7อนิติกรรรมสัญญาไวตามระเบียบที่ถูกยกเลิกฉบับ
พ.ศ. 2551 นี้ ใหการนั้นมีผลผูกพันตลอดไป โดยยังคงใหใชระเบียบเดิมว7ากล7าวจนกว7านิติกรรม
สัญญานั้นจะสิ้นผลลงไป หากแต7ระเบียบฉบับใหม7นี้เป>นคุณต7อทุกฝBายที่เกี่ยวของ ใหถือใช
ระเบียบนี้ ภายใต
(1) พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2542 และพ.ร.บ.สหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
(2) ขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2555
(3) กฎหมายที่เกี่ยวของ
บรรดาระเบียบ คําสั่ง ประกาศ และมติอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใช
ระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ”
หมายถึง สหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครู
พิจิตร จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด
“กรรมการ”
หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร
จํากัด
“สมาชิกสามัญ”
หมายถึง สมาชิกสามัญสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด
“สมาชิกสมทบ”
หมายถึง สมาชิกสมทบสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด
“ผูจัดการ”
หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด
“เจาหนาที่”
หมายถึง เจาหนาที่ และลูกจางที่จางดวยเงินงบประมาณของ
สหกรณตามระเบียบสหกรณ ว7าดวยเจาหนาที่และลูกจางสหกรณ ยกเวนลูกจางตามสัญญา

จางเหมา
“ผูฝาก”
หมายถึง สมาชิกสามัญและหรือสมาชิกสมทบ
“สํานักงานสหกรณ”
หมายถึง สํานักงานสหกรณและใหหมายรวมถึง
หน7วยบริการอําเภอบางมูลนากและหรือสถานที่ที่สหกรณกําหนดเป>นหน7วยใหบริการชั่วคราว
ดวย
ขอ 5 สหกรณรับฝากเงินจากสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบได 2 ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย
(2) เงินฝากประจํา
ขอ 6 ผูฝากประสงคจะเปIดบัญชีเงินฝากตามขอ 5 ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือ
ทั้งสองประเภท ใหติดต7อกับเจาหนาที่สหกรณ ณ สํานักงานสหกรณดวยตนเอง และตอง
ยื่นคํารองขอเปIดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ โดยมีรายการครบถวนตามที่ระบุไวในแบบ
ขอเปIดบัญชีนั้น
ในกรณีที่สหกรณมีโครงการระดมเงินฝากเป>นกรณีพิเศษ และประสงคจะออกใหบริการ
รับเงินฝากนอกสํานักงานสหกรณ ณ สถานที่ใดๆเป>นครั้งคราว ใหอยู7ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการดําเนินการ พรอมทั้งกําหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยดวย
ขอ 7 ผูฝากตองใหตัวอย7างลายมือชื่อของตนเองหรือของตัวแทนซึ่งเป>นผูมีอํานาจถอน
เงิน ตลอดจนใหคําสั่งเกี่ยวกับเงินฝากที่เปIดบัญชีนั้นไวต7อสหกรณ พรอมกับคํารองเปIดบัญชีเงิน
ฝาก
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย7างลายมือชื่อที่ใหไว จะมีผลต7อเมื่อผูฝากไดแจง
เป>นหนังสือต7อสหกรณ และสหกรณไดพิจารณาถูกตองครบถวนและตอบรับแลว
ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากใหใชอักษรไทยและเขียนดวยหมึก ทั้งตองเขียนดวย
ลายมือตนเอง สหกรณจะไม7รับรูการใชตราประทับแทนลายมือชื่อ
ขอ 8 ผูฝากคนหนึ่งสามารถเปIดบัญชีเงินฝาก ไดดังนี้
(1) บัญชีเงินฝากออมทรัพย ผูฝากรายหนึ่ง อาจเปIดบัญชีเงินฝากออมทรัพยในสหกรณ
นี้ไดโดยจํานวนเงินฝากในบัญชี ในครั้งแรก นั้นในเวลาหนึ่งเวลาใด ตองไม7นอยกว7า 100 บาท
และหากผูฝากจะส7งเงินฝากเพิ่มขึ้น ในเวลาหนึ่งเวลาใดก็ไดแต7จํานวนเงินฝากตองไม7นอยกว7า
10 บาท
(2) บัญชี เงินฝากประจํารายหนึ่งๆ ตองมีจํานวนไม7นอยกว7า 1,000 บาท และ
ระยะเวลาฝากตองไม7นอยกว7า 3 เดือน
ขอ 9 ในการเปIดบัญชีเงินฝากตามขอ 8 สหกรณจะออกสมุดคู7ฝากใหผูฝากยึดถือไว
สมุดคู7ฝากนั้น ผูฝาก ตองรักษาไวเพื่อใหสหกรณลงบันทึกรายการที่จะมีขึ้นทุกรายการ การลง
บันทึกรายการต7าง ๆ ในสมุดคู7ฝากนั้นจะกระทําไดแต7โดยทางฝBายสหกรณ ซึ่งประธานกรรมการ
หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายคนหนึ่งคนใดเป>น
ผูลงลายมือชื่อกํากับไวเป>นสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู7ฝากโดยไม7เป>นไปตามที่กล7าวนี้
ย7อมไม7มีผลผูกพันกับสหกรณ อนึ่ง ถาผูฝาก ตรวจพบว7ารายการใดในสมุดคู7ฝากคลาดเคลื่อน
ตองแจงต7อสหกรณเพื่อแกไขให จะแกไขโดยประการอื่นไม7ได

สมุดคู7ฝากเล7มที่ใชเต็มแลวหรือชํารุดจนใชการไม7ได ใหนํามายื่นต7อสหกรณเพื่อจะได
ยกเลิกสมุดคู7ฝากเล7มนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคู7ฝากเล7มใหม7 ซึ่งออกใหผูฝาก ยึดถือ
ไวต7อไป สมุดคู7ฝากเล7มที่ยกเลิกนั้น ผูฝาก จะรับไปก็ได
ผูฝาก ตองเก็บรักษาสมุดคู7ฝากของตนไวในที่ปลอดภัย ถาสมุดคู7ฝากหาย ผูฝากตอง
แจงเป>นหนังสือต7อสหกรณโดยมิชักชา พรอมสําเนาแจงความจากสถานีตํารวจเพื่อสหกรณจะนํา
ยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคู7ฝากเล7มใหม7ซึ่งจะออกใหผูฝากยึดถือไวต7อไป ส7วนสมุดคู7ฝากเล7มที่หาย
ใหยกเลิก
ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคู7ฝากใหแก7ผูฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเล7มใหม7ใหต7อจาก
เล7มก7อนซึ่งลงรายการเต็มแลวก็ดี หรือชํารุดใชการไม7ไดก็ดี สหกรณจะไม7คิดค7าธรรมเนียม แต7
กรณีที่สมุดคู7ฝากของผูฝาก คนใดสูญหาย สหกรณจะออกสมุดคู7ฝากใหม7ใหโดยคิดค7าธรรมเนียม
เล7มละ 10 บาท
ขอ 10 ในการส7งเงินเขาบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ใหทําใบส7งเงินตามแบบพิมพที่สหกรณ
กําหนดพรอมดวยสมุดคู7ฝากและจํานวนเงินฝาก ยื่นต7อเจาหนาที่สหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ
ทั้งนี้ ผูฝากหรือผู ที่มีอํานาจโดยชอบตามกฎหมาย จะเป>นผูส7งเงินแทน ก็ได
เมื่อสหกรณได ลง บันทึกรายการจํานวนเงินฝากที่ไดรับนั้น ลง ในสมุดคู7ฝาก เจาหนาที่
ผูฝาก หรือผูส7งเงินตองตรวจสอบความถูกตองใหตรงกันก7อนรับสมุดคู7ฝากคืนออกไป
ขอ 11 ถาส7งเช็คเขาบัญชีเงินฝาก ตองขีดคร7อมเช็คก7อน สหกรณจะสงวนไวซึ่งสิทธิ
ที่จะไม7จ7ายเงินถอนจากรายการเช7นนั้นจนกว7าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแลว
ขอ 12 สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามขอ 5 ตามความเหมาะสม ซึ่งไม7
เกินอัตราดอกเบี้ยตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ โดยสหกรณจะประกาศใหทราบเป>นคราวๆ
ไปดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย สหกรณจะคํานวณใหเป>นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และจะนํา
ดอกเบี้ยทบตนเขาบัญชีเงินฝากทุกวันสิ้นเดือน ใหผูฝากยื่นสมุดคู7ฝาก ณ สํานักงานสหกรณ
เพื่อสหกรณบันทึกรายการดอกเบี้ยและอื่น ๆ ให หรือผูฝากปรับสมุดคู7ฝากที่สหกรณมีเครื่อง
ปรับสมุดไวใหบริการ
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา สหกรณจะคํานวณและจ7ายดอกเบี้ยใหเมื่อถึงกําหนดระยะเวลา
การฝาก สําหรับเงินฝากที่ถอนก7อนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสหกรณตามขอ 14
สหกรณจะจ7ายดอกเบี้ยใหตามจํานวนเดือนเต็มในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย
กรณีถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาที่ไม7ถึง 3 เดือน สหกรณจะไม7จ7ายดอกเบี้ยให
ถาผูฝากไม7ถอนเงินฝากประจําเมื่อครบกําหนด พรอมดอกเบี้ย จนพนกําหนดไปอีก
7 วัน ก็เป>นอันให ถือว7าผูฝากตกลงฝาก ตนเงินฝาก พรอมดอกเบี้ยต7อไปอีกเท7าระยะเวลาเดิม
ขอ 13 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ตองใชใบถอนเงินตามแบบของสหกรณในการถอน
เงินฝาก ผูมีอํานาจถอนเงินตามที่ไดใหตัวอย7างลายมือชื่อไวต7อสหกรณ ตองยื่นใบถอนเงินฝาก
โดยลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอย7างไวนั้น พรอมกับสมุดคู7ฝากต7อเจาหนาที่ ณ สํานักงานสหกรณ
ถาผูมีอํานาจถอนเงินฝากจะมอบใหผูใดถอนเงินแทน ก็ตองทําใบถอนเงินฝาก และตอง
มอบอํานาจใหรับเงินแทนเป>นหนังสือไวในใบถอนเงินฝากนั้นดวย ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ได
ใหตัวอย7างไว แลวมอบใหผูรับมอบอํานาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น พรอมดวยสมุดคู7ฝากต7อ
เจาหนาที่ของสหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ ในการนี้สหกรณจะเรียกหลักฐานพิสูจนตัวผูรับ
มอบและผูมอบอํานาจก็ได

เมื่อสหกรณไดตรวจถูกตองแลว จะจ7ายเงินให และลงรายการเงินถอนพรอมทั้งเงิน
คงเหลือในสมุดคู7ฝาก แลวคืนสมุดคู7ฝากใหผูฝากหรือผูรับมอบอํานาจถอนเงินคืนใหไป
อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเขียนดวยหมึก ถามีการแกไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผูมี
อํานาจถอนเงินตองลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอย7างไวกํากับดวย
ขอ 14 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยนั้น จะถอนเมื่อใด จํานวนเท7าใดก็ได
ส7วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจํานั้น ผูฝากไม7มีสิทธิถอนเงินก7อนครบกําหนด แต7เมื่อผู
ฝากยื่นคําขอเป>นหนังสือโดยชี้แจงความจําเป>น สหกรณจะยอมใหถอนเงินฝากก7อนครบกําหนด
ก็ได ทั้งนี้อยู7ภายใตบังคับขอ 12 วรรคสาม
ขอ 15 ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปIดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได
ใหผูมีอํานาจถอนเงินจดแจงไวทายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากดวยว7า “เพื่อป,ดบัญชี”
อนึ่ง หากสมาชิกสามัญหรือสมาชิกสมทบขาด จากสมาชิกภาพดวยการใดก็ตาม จําตอง
ปIดบัญชีเงินฝากทันที
ขอ 16 ในกรณีที่ผูฝากขาดจากสมาชิกภาพโดยการตาย สหกรณจะจ7ายคืนเงินคงเหลือ
ทั้งหมดในบัญชีเงินฝากใหแก7ผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไว ก็คืนใหแก7บุคคลที่ได
นําหลักฐานมาแสดง ว7าเป>นทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกล7าวนั้น หากไม7มีผูแสดงสิทธิโดย
ชอบภายในระยะเวลา 5 ปN ใหโอนเป>นทุนสํารองของสหกรณ
ขอ 17 ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเห็นว7าผูฝากฝBาฝOนระเบียบนี้ หรือ
ก7อใหเกิดความยุ7งยากแก7สหกรณ หรือเห็นว7ามีเหตุอันสมควรที่จะปIดบัญชีเงินฝากของผูฝาก
สหกรณจะไม7รับเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูฝากอีก และใหผูฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปIด
บัญชีเงินฝากของตน ทั้งนี้ สหกรณจะแจงเป>นหนังสือไปยังผูฝากโดยเร็ว
ขอ 18 การถอนเงินฝากเพื่อปIดบัญชีตามขอ 15 และขอ 16 สหกรณจะคํานวณ
ดอกเบี้ยใหตามขอ 12 ถึงวันก7อนวันถอนหนึ่งวัน เวนแต7การปIดบัญชีเงินฝากในกรณีผูฝากฝBา
ฝOนระเบียบตามขอ 17 สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหถึงวันก7อนวันที่แจงหนึ่งวันและจะไม7ได
ดอกเบี้ยอีกไม7ว7าผูฝากจะถอนเงินเมื่อใด
เมื่อสหกรณไดจ7ายเงินคืนผูฝากแลว จะยกเลิกสมุดคู7ฝากสําหรับบัญชีนั้น
ขอ 19 การทําธุระกรรมตามระเบียบนี้ หากสหกรณจําตองปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ สหกรณขอสงวนสิทธิที่จําตองเปIดเผยขอมูลการเงินส7วนบุคคลของผูฝากไวใหต7อ
หน7วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายที่ขอทราบมา โดยมิพักตองไดรับความยินยอมจากผูฝากเงิน
ก7อน
ขอ 20 ขอความใดที่ไม7ไดกําหนดไวหรือจําตองตีความแห7งระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในปQญหาทั้งปวงคําวินิจฉัยหรือมติของคณะกรรมการดําเนินการ
ใหถือเป>นที่สุด
ขอ 21 ใหประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555
สุรเสน ทั่งทอง
(นายสุรเสน ทั่งทอง)
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด

ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด
วาดวย การรับฝากเงินจากสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2556
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด พ.ศ. 2555 ขอ
78 (9) ขอ 103 (9)
และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 55 ครั้งที่ 14/2556 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2556 ไดกําหนดระเบียบว9าดวยการรับฝากเงินจากสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ดังต9อไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกว9า “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด ว9าดวยการรับฝาก
เงินจากสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556”
ขอ 2 ใหใชระเบียบนี้ตั้งแต9วันประกาศ เป?นตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกขอความในขอ 5 แห9งระเบียบสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด ว9า
ดวยการรับฝากเงินจากสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2555 และใหใชขอความต9อไปนี้
แทน
“ขอ 5 สหกรณรับฝากเงินจากสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบได 2 ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย
(1.1) ออมทรัพย
(1.2) ออมทรัพยพิเศษ
(2) เงินฝากประจํา
(2.1) ประจํา
(2.2) ประจําที่ไดรับการยกเวนภาษี
เงื่อนไขเกี่ยวกับการรับฝากเงิน เช9น การเปBดบัญชี การนําเงินฝากเขาบัญชีออมทรัพย
การถอนเงินฝาก การปBดบัญชี และอื่นใด ใหคณะกรรมการดําเนินการเป?นผูกําหนด โดย
สหกรณจะประกาศใหทราบเป?นคราว ๆ ไป”
ขอ 4 ใหยกเลิกขอความในขอ 12 แห9งระเบียบสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด ว9า
ดวยการรับฝากเงินจากสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2555 และใหใชขอความต9อไปนี้
แทน

“ขอ 12 สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามขอ 5 ตามความเหมาะสม ซึ่ง
ไม9เกินอัตราดอกเบี้ยตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ โดยสหกรณจะประกาศใหทราบเป?น
คราวๆ”
ขอ 5 ใหยกเลิกขอความในขอ 14 แห9งระเบียบสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด ว9า
ดวยการรับฝากเงินจากสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2555 และใหใชขอความต9อไปนี้
แทน
“ขอ 14 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยนั้น จะถอนเมื่อใด จํานวนเท9าใดก็ได
ส9วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทประจํานั้น ผูฝากไม9มีสิทธิถอนเงินก9อนครบกําหนด แต9
เมื่อผูฝากยื่นคําขอเป?นหนังสือโดยชีแจงความจําเป?น สหกรณจะยอมใหถอนเงินฝากก9อนครบ
กําหนดก็ได ทั้งนี้อยู9ภายใตบังคับ ขอ 5 และ ขอ 12”
ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
สุรเสน ทั่งทอง
(นายสุรเสน ทั่งทอง)
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด

