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ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด
วาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอ่ืน พ.ศ. 2546

------------------------
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด ขอ 62(9) และขอ 86(2) ที่

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ชุดที่ 42 คร้ังที่ 5 วันที่ 21 มีนาคม 2546 จึงไดกําหนดระเบียบ
วาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอ่ืน  โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ  ไวดังตอไปน้ี

หมวดท่ี 1
ขอกําหนดท่ัวไป

ขอ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด วาดวยการรับฝากเงินจาก
สหกรณอ่ืน พ.ศ. 2546”

ขอ 2. ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่ประกาศเปนตนไป
ขอ 3. ในระเบียบน้ี

“ สหกรณ ” หมายความวา  สหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด
“ ผูฝาก ” หมายความวา  ผูฝากเงิน

ขอ 4. สหกรณรับฝากเงินจากสหกรณอ่ืนได 2 ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย / เงินฝากออมทรัพยพิเศษ
(2) เงินฝากประจํา

หมวด 2
การเปดบัญชีและการฝากเงิน

ขอ 5. สหกรณที่ประสงคจะเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 4. ใหมาติดตอกับเจาหนาที่สหกรณ ณ
สํานักงานสหกรณดวยตนเองและตองยื่นหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ โดยมีรายการ
ครบถวนตามที่ระบุไวในแบบหนังสือขอเปดบัญชีน้ัน สหกรณจะรับฝากเงินตามจํานวนที่เห็นสมควร

ขอ 6. พรอมกับหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก ผูฝากตองใหตัวอยางลายมือชื่อของตัวแทนซึ่งเปน
ผูมีอํานาจถอนเงินตลอดจนใหคําสั่งเกี่ยวกับเงินฝากที่เปดบัญชีน้ันไวตอสหกรณ

การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอยางลายมือชื่อที่ใหไว จะมีผลตอเมื่อผูฝากไดแจงเปนหนังสือตอ
สหกรณ และสหกรณไดพิจารณาเห็นเปนการถูกตองและตอบรับแลว

ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากใหใชอักษรไทยเขียนดวยหมึก ทั้งตองเขียนดวยลายมือของ
ผูนําฝาก  สหกรณจะไมรับรูการใชตราประทับแทนลายมือชื่อ
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ขอ 7. ผูฝากคนหน่ึงสามารถเปดบัญชีเงินฝากดังน้ี
(1) เงินฝากออมทรัพย ผูฝากรายหน่ึงอาจเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยในสหกรณไดโดย

จํานวนเงินฝากในบัญชีน้ันในเวลาหน่ึงเวลาใดตองไมนอยกวา 100 บาท และผูฝากจะสงเงินฝากเพิ่มขึ้น
เมื่อใดจํานวนเทาใดก็ได

(2) เงินฝากประจํารายหน่ึง ๆ  ตองมีจํานวนไมนอยกวา 500 บาท   และระยะเวลาฝากตอง
ไมนอยกวา 3 เดือน

ขอ 8. ในการเปดบัญชีตามขอ 7. สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหผูฝากยึดถือไว
สมุดคูฝากน้ันผูฝากตองรักษาไว    เพื่อใหสหกรณลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน

และเงินคงเหลือของตนบรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย
การลงบันทึกรายการตาง ๆ ในสมุดคูฝากน้ัน จะกระทําไดแตโดยทางฝายสหกรณซึ่งประธาน

กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายคนหน่ึงคนใดเปนผูลง
ลายมือชื่อยอกํากับไวเปนสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคูฝากโดยไมเปนไปตามที่กลาวน้ียอมไมมี
ผลผูกพันสหกรณ อน่ึง ถาผูฝากตรวจพบวารายการใดในสมุดคูฝากคลาดเคลื่อน ตองแจงตอสหกรณเพื่อ
แกใขให จะแกไขโดยประการอ่ืนไมได

สมุดคูฝากเลมที่ใชเต็มแลวหรือชํารุดจนใชการไมได   ใหนํามายื่นตอสหกรณเพื่อจะไดยกเลิก
สมุดคูฝากเลมน้ัน และโอนยอดเงินคงเหลือเขาสมุดฝากเลมใหม ซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป สมุดคู
ฝากเลมที่ยกเลิกน้ันผูฝากจะรับไปก็ได

ผูฝากตองเก็บรักษาสมุดคูฝากของตนไวในที่ปลอดภัย ถาสมุดคูฝากหายผูฝากตองแจงความตอ
พนักงานสอบสวนและแจงเปนหนังสือพรอมแนบใบแจงความตอสหกรณโดยมิชักชา สหกรณจะนํา
ยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากเลมใหมซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป สวนสมุดคูฝากเลมที่หายใหยกเลิก

ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากคร้ังแรกก็ดี หรือออกเลมใหมใหตอจากเลมกอนที่
ลงรายการเต็มแลวก็ดี หรือชํารุดใชการไมไดก็ดี สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม แตในกรณีที่สมุดคูฝาก
ของผูฝากคนใดสูญหาย  สหกรณจะออกสมุดคูฝากเลมใหมใหโดยคิดคาธรรมเนียมเลมละ 20 บาท

ขอ 9. ในการสงเงินเขาบัญชีเงินฝากทุกคร้ัง ใหทําใบสงเงินตามแบบพิมพที่สหกรณกําหนดยื่น
พรอมดวยสมุดคูฝากและจํานวนเงินฝากตอเจาหนาที่สหกรณ   ณ สํานักงานสหกรณฯ  ทั้งน้ีผูฝากหรือ
ผูอ่ืนจะเปนผูสงเงินก็ได

เมื่อสหกรณไดลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที่ไดรับน้ันในสมุดคูฝาก และตรวจสอบเปนการ
ถูกตองแลว สหกรณจะคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก

ขอ 10. ถาสงเช็คเขาบัญชีเงินฝาก ตองขีดคลอมเช็คกอน   สหกรณสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะไม
จายเงินถอนจากรายการเชนน้ันจนกวาจะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแลว
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หมวด 3
การกําหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจายดอกเบี้ย

ขอ 11. สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามขอ 4. ในอัตราไมเกินรอยละ 7 ตอป โดย
จะไดประกาศอัตราดอกเบี้ยแตละประเภทใหทราบเปนคราว ๆ ไป

คณะกรรมการดําเนินการอาจเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามวรรคกอนไดตามความ
เหมาะสม

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยใหคํานวณเปนรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณจะนํา
ดอกเบี้ยทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากในวันที่ 30 เมษายน  และ 31 ตุลาคม ใหผูฝากรีบยื่นสมุดคูฝาก ณ
สํานักงานสหกรณเพื่อสหกรณบันทึกรายการดอกเบี้ยให

หากผูฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย   ประสงคจะใหสหกรณจายดอกเบี้ยเงินฝากทุกวันสิ้นเดือน
จะตองปฏิบัติ ดังน้ี

ก. ผูฝากตองมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีไมนอยกวา 100,000 บาท
ข. ผูฝากจะถอนเงินฝากไดเดือนละคร้ังโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอน

มากกวาหน่ึงคร้ังสหกรณจะคิดคาธรรมเนียมในการถอนคร้ังที่สอง และคร้ังตอๆไปในอัตรารอยละ 1
ของจํานวนเงินที่ถอน แตตองไมตํ่ากวา 300 บาท

“ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา สหกรณจะคํานวณและจายดอกเบี้ยใหเมื่อถึงกําหนดระยะเวลาการฝาก
สําหรับเงินฝากที่ถอนกอนกําหนดโดยไดรับอนุญาตจากสหกรณตามขอ 13. สหกรณจะจายดอกเบี้ยให
ตามจํานวนเดือนเต็ม”

กรณีถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไมถึง 3 เดือน สหกรณจะไมจายดอกเบี้ยให
ถาผูฝากไมถอนเงินฝากประจําเมื่อครบกําหนดพรอมดอกเบี้ย จนพนกําหนดไปอีกเจ็ดวันก็เปน

อันถือวาผูฝากตกลงฝากตนเงินฝากพรอมดอกเบี้ยตอไปอีกเทาระยะเวลาเดิม
หมวด 4

การถอนเงินและการปดบัญชี
ขอ 12. การถอนเงินฝาก ตองใชใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ
ในการถอนเงินฝาก ผูมีอํานาจถอนเงินตามที่ไดใหตัวอยางลายมือไวตอสหกรณควรมารับเงินที่

สํานักงานสหกรณดวยตนเอง และตองยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ไดใหตัวอยางไวน้ัน
พรอมกับสมุดคูฝากตอเจาหนาที่สหกรณ

ถาผูมีอํานาจถอนเงินฝากจะมอบใหผูใดถอนเงินแทน ก็ตองทําใบถอนเงินฝากและตองมอบ
อํานาจใหรับเงินแทนเปนหนังสือไวดานหลังของใบถอนเงินฝากน้ันดวย ทั้งน้ีโดยลงลายมือชื่อตามที่ได
ใหตัวอยางไวแลวมอบใหผูรับมอบอํานาจยื่นใบถอนเงินฝากน้ัน พรอมดวยสมุดคูฝากตอเจาหนาที่ของ
สหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ  ในการน้ีสหกรณจะเรียกหลักฐานพิสูจนตัวผูรับมอบอํานาจก็ได
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เมื่อสหกรณไดตรวจถูกตองแลวจะจายเงินถอนให และลงรายรายการเงินถอนพรอมทั้งเงิน
คงเหลือในสมุดคูฝาก แลวคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก

อน่ึง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเขียนดวยหมึก ถามีการแกใขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผูมีอํานาจถอน
เงินตองลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไวกํากับดวย

ขอ 13. การถอนเงินฝากจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยน้ัน จะถอนเมื่อใด จํานวนเทาใดก็ได
สวนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจําน้ัน ผูฝากยอมไมมีสิทธิถอนเงินกอนครบกําหนด แต

เมื่อผูฝากมีความจําเปนสหกรณจะยอมใหถอนเงินฝากกอนครบกําหนดก็ได
ขอ 14. ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมด เพื่อปดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได     ใหผูมี

อํานาจถอนเงินจดแจงไวทายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากดวยวา “ เพื่อปดบัญชี ”
ขอ 15. ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเห็นวาผูฝากฝาฝนระเบียบน้ี หรือ

กอใหเกิดความยุงยากแกสหกรณ  หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะปดบัญชีเงินฝากของผูฝาก สหกรณจะ
ไมรับเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูฝากอีกและใหผูฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตน
ทั้งน้ี สหกรณจะแจงเปนหนังสือไปยังผูฝาก

ขอ 16. การถอนเงินฝากเพื่อปดบัญชีตามขอ 14. และขอ 15. สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหตาม
ขอ 11. ถึงวันกอนวันถอนหน่ึงวัน เวนแตการปดบัญชีเงินฝากในกรณีผูฝากฝาฝนระเบียบตามขอ 15.
สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหถึงกอนวันที่แจงหน่ึงวัน และสหกรณจะไมใหดอกเบี้ยอีกไมวาผูฝากจะ
ถอนเงินเมื่อใด

เมื่อสหกรณไดจายเงินคืนผูฝากแลว ใหยกเลิกสมุดคูฝากสําหรับบัญชีน้ัน

ประกาศ  ณ  วันที่ 21 มีนาคม 2546

(นายสมบูรณ   ทัศวิล)
ประธานกรรมการ

สหกรณออมทรัพยครูตราด  จํากัด
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ประกาศ  ณ  วันที่ 21 มีนาคม 2546

(ลงชื่อ) สมบูรณ   ทัศวิล

(นายสมบูรณ   ทัศวิล)
ประธานกรรมการ

สหกรณออมทรัพยครูตราด  จํากัด


