
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากดั 

ว่าด้วยการรับเงินฝาก พ.ศ. 2543 (แก้ไขเพิม่เติมฉบับที ่2) พ.ศ.2561 
******************** 

   อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุรินทร์ จ  ากดั พ.ศ. 2542 ขอ้ 12 และขอ้ 
72 (8)  และขอ้ 94 (1)  และมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุรินทร์ จ  ากดั ชุดท่ี 
44 คร้ังพิเศษท่ี 4/2543 เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2543 ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝาก โดยความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  ดงัต่อไปน้ี 

หมวด  1 
บททัว่ไป 

 ขอ้  1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุรินทร์ จ  ากดั  วา่ดว้ยการรับเงินฝาก พ.ศ. 
2543 (แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 ” 
 ขอ้  2.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 
 ขอ้  3.  ค  านิยาม 
  สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุรินทร์ จ  ากดั 
  สมาชิก หมายถึง สมาชิกหรือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุรินทร์ จ  ากดั 
  คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุรินทร์ จ  ากดั 
  ผูจ้ดัการ หมายถึง เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ผูป้ฎิบติังานในต าแหน่งผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
สุรินทร์ จ  ากดั  
 ขอ้  4.  ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุรินทร์ จ  ากดั วา่ดว้ยการรับเงินฝาก พ.ศ. 2543  และ
ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมทุกฉบบั บรรดาระเบียบหรือมติท่ีไดก้ าหนดใช ้ซ่ึงขดัหรือยงักบัระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ี
แทน   

หมวด  2 
เงินฝากออมทรัพย์ 

 ขอ้  5.  สหกรณ์รับเงินฝากออมทรัพยจ์ากสมาชิกตามท่ีสหกรณ์เห็นสมควร 
 ขอ้  6.  ผูป้ระสงค์เปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์ตอ้งยื่นหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยต์าม
แบบของสหกรณ์ 
   



 ขอ้ 7.  ผูข้อเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์ตอ้งให้ตวัอย่างลายมือช่ือผูมี้อ  านาจในการถอนเงินหรือ
ตวัแทนซ่ึงเป็นผูมี้อ  านาจถอนเงินตลอดจนใหค้ าสั่งเก่ียวกบับญัชีท่ีเปิดนั้นไวต่้อสหกรณ์ โดยใชบ้ตัรตวัอยา่ง
ลายมือช่ือตามแบบของสหกรณ์ 
  การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตวัอย่างลายมือช่ือท่ีให้ไวน้ั้น จะมีผลต่อเม่ือผูฝ้ากได้แจง้เป็น
หนงัสือต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ไดพ้ิจารณาเห็นเป็นการถูกตอ้งและตอบรับแลว้ การใช้ตราประทบัแทน
ลายมือช่ือสหกรณ์ถือวา่เป็นไปตามแบบท่ีก าหนด 
 ขอ้  8.  ผูฝ้ากคนหน่ึงสามารถเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยใ์นสหกรณ์น้ีไดม้ากกว่าหน่ึงบญัชีโดย
จ านวนเงินฝากในบญัชีในเวลาใดเวลาหน่ึงไม่น้อยกว่าห้าร้อยบาท ผูฝ้ากจะส่งเงินฝากเพิ่มข้ึนเม่ือใดโดย
จ านวนเงินเท่าใดก็ได ้
 ในกรณีท่ีสมาชิกกูเ้งินพิเศษและน าบา้นมาจ านองเป็นประกนัเงินกูด้ว้ยนั้น เม่ือบริษทัเรียกเก็บเงิน
ค่าประกนัอคัคีภยั เป็นจ านวนเท่าใด สหกรณ์จะถอนเงินฝากออมทรัพยข์องสมาชิกท่ีมีอยู่ส่งให้แก่บริษทั
เท่ากบัจ านวนเงินท่ีบริษทัแจง้มา ทั้งน้ี สหกรณ์จะแจง้ใหท้ราบเม่ือไดด้ าเนินการเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
 ขอ้. 9 ในการเปิดบญัชีฝากออมทรัพย ์สหกรณ์จะออกสมุดคู่บญัชีให้ผูฝ้ากยืดถือไวส้มุดคู่บญัชีนั้นผู ้
ฝากตอ้งรักษาไวเ้พื่อใหส้หกรณ์ลงลงบนัทึกรายการท่ีจะมีข้ึนทุกรายการ 
 การบนัทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่บญัชี จะกระท าไดเ้ฉพาะฝ่ายสหกรณ์เท่านั้น โดยให้ผูจ้ดัการหรือ
ผูช่้วยผูจ้ดัการคนใดคนหน่ึงเป็นผูล้งลายมือช่ือ พร้อมตราประทบัก ากบัไวเ้ป็นส าคญัการบนัทึกรายการใน
สมุดคู่บญัชี ซ่ึงเป็นไปตามท่ีกล่าวขา้งตน้จะไม่มีผลผูกพนักบัสหกรณ์ ในกรณีท่ีลงรายการในสมุดคู่บญัชี
คลาดเคล่ือนถา้ผูฝ้ากตรวจพบวา่รายการคลาดเคล่ือนก็ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์แกไ้ข 
 เม่ือสมุดคู่บญัชีได้ลงรายการเต็มแล้ว ให้ผูฝ้ากส่งมอบแก่สหกรณ์ เพื่อสหกรณ์จะได้ออกสมุดคู่
บญัชีเล่มใหม่ใหต่้อไป 
 ในกรณีท่ีสหกรณ์ออกสมุดคู่บญัชีให้แก่ผูฝ้ากเม่ือเปิดบญัชี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อนท่ี
บนัทึกรายการเต็มแลว้ สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่ในกรณีท่ีสมุดคู่บญัชีเงินฝากของผูฝ้ากช ารุดหรือ
สูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่บญัชีเล่มใหม่ให ้โดยเสียค่าธรรมเนียมเล่มละหา้สิบบาท  
 ขอ้. 10 ในการฝากเงินเขา้บญัชีเงินฝากทุกคร้ัง ตอ้งส่งใบน าฝากออมทรัพยต์ามแบบของสหกรณ์ยื่น
พร้อมสมุดบญัชี ทั้งน้ี ผูฝ้ากหรือผูอ่ื้นจะเป็นผูฝ้ากแทนก็ได ้โดยส่งท่ีส านกังานสหกรณ์ 
 การเขียนใบฝากเงินฝากออมทรัพย์ให้เขียนดว้ยหมึก โดยใช้อกัษรไทยลงวนัท่ีตามวนัฝากเงินต่อ
สหกรณ์ใหล้งช่ือก ากบัไว ้
 ขอ้. 11 สหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยใ์ห้ตามประกาศของสหกรณ์โดยจะประกาศให้
ทราบเป็นคราว ๆและค านวณดอกเบ้ียใหเ้ป็นรายวนัตามจ านวนเงินตน้คงเหลือ 
 สหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียและทบเป็นเงินตน้ทุกวนัท่ี 30 มิถุนายน และวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทุกปี 
 ขอ้. 12 ในวนัหน่ึง ๆ ผูฝ้ากจะถอนเงินออมทรัพยใ์นบญัชีของตนไดต้ามความจ าเป็น 
 ขอ้. 13 การถอนเงินฝากออมทรัพย ์ตอ้งใชใ้บถอนเงินฝากออมทรัพยต์ามแบบของสหกรณ์ 



 ในการถอนเงินนั้นผูมี้อ  านาจถอนเงินตามท่ีได้ให้ตวัอย่างลายมือช่ือต่อสหกรณ์ ตอ้งมารับเงินท่ี
ส านกังานสหกรณ์ดว้ยตนเอง เวน้แต่มีการมอบอ านาจการรับเงิน และตอ้งยื่นใบถอนเงินฝากออมทรัพยโ์ดย
ลงลายมือช่ือตามท่ีใหต้วัอยา่งไวน้ั้น พร้อมกบัสมุดคู่บญัชีท่ีส านกังานสหกรณ์ เม่ือสหกรณ์ไดต้รวจแบบเป็น
การถูกตอ้ง และไดล้งรายการจ านวนเงินท่ีถอนนั้น ในสมุดคู่บญัชีแลว้จึงจ่ายเงินท่ีถอนให ้
 อน่ึง การเขียนใบถอนเงินฝากออมทรัพย ์ให้เขียนด้วยหมึกและใช้อกัษรไทย ถ้ามีการแกไ้ขและ
เปล่ียนแปลงใด ๆ ผูมี้อ  านาจถอนเงินตอ้งลงลายมือช่ือตามท่ีไดใ้หต้วัอยา่งไวน้ั้นก ากบัดว้ย 
 ขอ้. 14 ผูฝ้ากจะปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยย์อ่มกระท าได ้โดยสหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียให้ถึงวนัก่อน
ถอนหน่ึงวนั เม่ือสหกรณ์จ่ายเงินคืนแลว้จะเก็บสมุดคู่บญัชีเงินฝากออมทรัพยไ์ว ้
 ในกรณีท่ีผูฝ้ากเงินขาดจากสมาชิกภาพ และไม่มีความเคล่ือนไหวบญัชีเงินฝากในระยะเวลา 1 ปี 
บญัชีของสหกรณ์ สหกรณ์จะหักเงินในบญัชีดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลบญัชีๆ ละห้าสิบบาทต่อปี
 ขอ้. 15 ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นว่า ผูฝ้ากเงินออมทรัพยท์่านใดฝ่าฝืนระเบียบน้ี หรือก่อความ
ยุง่ยากใหแ้ก่สหกรณ์ หรือเห็นวา่มีเหตุอนัสมควรท่ีจะปิดบญัชีเงินฝากออทรัพยข์องผูฝ้ากรายใด สหกรณ์จะ
ไม่รับเงินเขา้บญัชีฝากออมทรัพยข์องผูฝ้ากรายนั้นอีก หรือจะปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยข์องผูน้ั้น พร้อมกบั
คิดดอกเบ้ียใหถึ้งวนัก่อนวนัปิดบญัชีก็ได ้  
 สหกรณ์จะคิดดอกเบ้ีย และทบเป็นเงินตน้ทุกวนัท่ี 30 มิถุนายน และ 31 ธนัวาคม ของทุกปี 

 
หมวด  3 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
 ขอ้ 16. สหกรณ์รับเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษจากสมาชิกไดต้ามท่ีสหกรณ์เห็นสมควร 
 ขอ้ 17.  ผูป้ระสงคเ์ปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ ตอ้งยื่นหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษตามแบบของสหกรณ์ 

ขอ้ 18. ผูข้อเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ ตอ้งให้ตวัอย่างลายมือช่ือของผูมี้อ  านาจในการถอน
เงินหรือตวัแทนซ่ึงเป็นผูมี้อ  านาจถอนเงิน ตลอดจนการใหค้  าสั่งเก่ียวกบับญัชีท่ีเปิดนั้นไวต่้อสหกรณ์ โดยใช้
บตัรตวัอยา่งลายมือช่ือตามแบบของสหกรณ์ 

การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตวัอย่างลายมือช่ือท่ีให้ไวน้ั้น จะมีผลต่อเม่ือผูฝ้ากไดแ้จง้เป็นหนงัสือต่อ
สหกรณ์และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็นการถูกตอ้งและตอบรับแล้ว การใช้ตราประทบัแทนลายมือช่ือ
สหกรณ์ถือวา่ไม่เป็นไปตามแบบท่ีก าหนด 
 ขอ้ 19. สหกรณ์จะออกสมุดคู่บญัชีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษใหผู้ฝ้ากถือไวโ้ดยผูฝ้ากตอ้งเก็บรักษาไว้
ใหส้หกรณ์บนัทึกรายการท่ีจะมีข้ึนทุกรายการ 
 การบนัทึกรายการต่าง ๆในสมุดบญัชี จะกระท าไดเ้ฉพาะฝ่ายสหกรณ์เท่านั้น โดยให้ผูจ้ดัการหรือ
ผูช่้วยผูจ้ดัการคนใดคนหน่ึงเป็นผูล้งลายมือช่ือพร้อมตราประทบัก ากบัไวเ้ป็นส าคญั การบนัทึกรายการใน



สมุดคู่บญัชีซ่ึงเป็นไปตามท่ีกล่าวขา้งตน้ จะไม่มีผลผูกพนักบัสหกรณ์ในกรณีท่ีลงรายการในสมุดคู่บญัชี
คลาดเคล่ือน ถา้ผูฝ้ากตรวจพบ วา่รายการคลาดเคล่ือนก็ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์แกไ้ข 
 เม่ือสมุดคู่บญัชีบนัทึกรายการเต็มแลว้ ให้ผูฝ้ากส่งมอบแก่สหกรณ์ เพื่อสหกรณ์จะไดอ้อกสมุดคู่
บญัชีเล่มใหม่ใหต่้อไป 
 ในกรณีท่ีสหกรณ์ออกสมุดคู่บญัชีให้แก่ผูฝ้ากเม่ือเปิดบญัชี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อนท่ี
บนัทึกรายการเต็มแลว้ สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่ในกรณีท่ีสมุดคู่บญัชีของผูฝ้ากช ารุดหรือสูญหาย 
สหกรณ์จะออกสมุดคู่บญัชีใหม่ โดย คิดค่าธรรมเนียมเล่มละหา้สิบบาท 
 ขอ้ 20. ในการฝากเงินเขา้บญัชีทุกคร้ังตอ้งสงใบน าเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษตามแบบของสหกรณ์
ยืน่พร้อมสมุดคู่บญัชีทั้งน้ีผูฝ้ากหรือผูอ่ื้นจะเป็นผูฝ้ากแทนก็ได ้โดยส่งท่ีส านกังานสหกรณ์ 
 ผูฝ้ากคนหน่ึงสามารถเปิดบญัชีเงินฝารกออมทรัพยพ์ิเศษในสหกรณ์น้ีไดม้ากกว่าหน่ึงบญัชี โดย
จ านวนเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษคร้ังแรกตอ้งฝากไม่ต ่ากวา่ 10,000 บาทข้ึนไป 
 การเขียนใบฝากออมทรัพย์พิเศษให้เขียนด้วยหมึก โดยใช้อกัษรไทยลงวนัท่ีตามวนัฝากเงินต่อ
สหกรณ์ใหล้งช่ือเตม็ก ากบัไว ้
 ขอ้. 21 สหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษตามประกาศของสหกรณ์  โดยจะประกาศให้
ทราบเป็นคราว ๆ และค านวณดอกเบ้ียใหเ้ป็นรายวนัตามจ านวนตน้เงินคงเหลือ 
 สหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียและทบเป็นเงินตน้ทุกวนัท่ี 30 มิถุนายน และ 31 ธนัวาคม ของทุกปี 
จ านวนเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษคงเหลือต ่ากวา่ 10,000 บาท สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบ้ียให ้
 ขอ้ 22. การถอนเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ ตอ้งใชใ้บถอนเงินออมทรัพยพ์ิเศษตามแบบของสหกรณ์  
 ในการถอนเงินนั้นผูมี้อ  านาจถอนเงินตามท่ีได้ให้ตวัอย่างลายมือช่ือต่อสหกรณ์ ตอ้งมารับเงินท่ี
สหกรณ์ดว้ยตนเอง เวน้แต่มีการมอบอ านาจการรับเงิน และตอ้งยื่นใบถอนเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษโดยลง
ลายมือช่ือตามท่ีได้ให้ตวัอย่างไวน้ั้น พร้อมกบัสมุดคู่บญัชีท่ีส านกังานสหกรณ์ เม่ือสหกรณ์ได้ตรวจแบบ
เป็นการถูกตอ้งแลว้ และไดล้งรายการจ านวนเงินท่ีถอนนั้นในสมุดคู่บญัชีแลว้ จึงจ่ายเงินท่ีถอนให ้
 อน่ึง การเขียนใบถอนเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ ให้เขียนดว้ยหมึกและใช้อกัษรไทยถา้มีการแกไ้ข
และเปล่ียนแปลงใด ๆ ผูมี้อ  านาจถอนเงินตอ้งลงลายมือช่ือตามท่ีไดใ้หต้วัอยา่งไวน้ั้นก ากบัดว้ย 
 ขอ้ 23. การถอนเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษถอนไดเ้ดือนละหน่ึงคร้ัง โดยไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม หาก
เดือนใดมีการถอนมากกวา่หน่ึงคร้ัง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนคร้ังท่ีองและคร้ังต่อๆไป ในอตัรา
ร้อยละ 1 ของจ านวนเงินท่ีถอน แต่ตอ้งไม่ต ่ากวา่ 300 บาท 
 ขอ้ 24. ผูฝ้ากจะปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษก็ย่อมกระท าไดโ้ดยสหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียให้ถึง
วนัก่อนถอนหน่ึงวนั เม่ือสหกรณ์จ่ายเงินคืนแลว้จะเก็บสมุดคู่บญัชีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษไว ้
 ในกรณีท่ีผูฝ้ากเงินขาดจากสมาชิกภาพ และไม่มีการเคล่ือนไหวบญัชีเงินฝากในระยะเวลา 1 ปีบญัชี
สหกรณ์ สหกรณ์จะหกัเงินในบญัชีดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในการดูแลบญัชีๆ ละหา้สิบาทต่อปี 



 ขอ้.25 ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นวา่ ผูฝ้ากเงินออมทรัพยพ์ิเศษรายใดฝ่าฝืนระเบียบน้ีหรือ
ก่อความยุ่งยากให้แก่สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตุอนัสมควรท่ีจะปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษของผูฝ้าก
รายใด สหกรณ์จะไม่รับเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษของผูฝ้ากรายนั้นอีก หรือจะปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษของผูน้ั้น พร้อมกบัคิดดอกเบ้ียใหถึ้งก่อนวนัปิดบญัชีก็ได ้

หมวด 4 
เงินฝากประจ า 

 ขอ้ 26. สหกรณ์รับเงินฝากประจ าจากสมาชิกไดต้ามท่ีสหกรณ์เห็นสมควร 
 ขอ้ 27.ผูป้ระสงค์เปิดบญัชีเงินฝากประจ า ตอ้งยื่นหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากประจ าตามแบบของ
สหกรณ์ 

ขอ้ 28. ผูข้อเปิดบญัชีเงินฝากประจ า ตอ้งให้ตวัอย่างลายมือช่ือของผูมี้อ  านาจในการถอนเงินหรือ
ตวัแทนซ่ึงเป็นผูมี้อ  านาจถอนเงิน ตลอดจนการให้ค  าสั่งเก่ียวกบับญัชีท่ีเปิดนั้นไวต่้อสหกรณ์ โดยใช้บตัร
ตวัอยา่งลายมือช่ือตามแบบของสหกรณ์ 

การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตวัอย่างลายมือช่ือท่ีให้ไวน้ั้น จะมีผลต่อเม่ือผูฝ้ากไดแ้จง้เป็นหนงัสือต่อ
สหกรณ์และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็นการถูกตอ้งและตอบรับแล้ว การใช้ตราประทบัแทนลายมือช่ือ
สหกรณ์ถือวา่ไม่เป็นไปตามแบบท่ีก าหนด 
 ขอ้ 29.เงินฝากประจ ารายหน่ึงๆ การก าหนดระยะเวลาฝากและอตัราดอกเบ้ียให้เป็นไปตามประกาศ
ของสหกรณ์ 

ในการฝากเงินเขา้บญัชีทุกคร้ังตอ้งส่งใบน าฝากประจ าตามแบบของสหกรณ์ยื่นพร้อมสมุดคู่บญัชี
ทั้งน้ีผูฝ้ากหรือผูอ่ื้นจะเป็นผูฝ้ากแทนก็ได ้โดยส่งท่ีส านกังานสหกรณ์ 
 ผูฝ้ากคนหน่ึงสามารถเปิดบญัชีเงินฝากประจ าในสหกรณ์น้ีได้มากกว่าหน่ึงบญัชี โดยจ านวนเงิน
ฝากประจ าคร้ังแรกตอ้งฝากไม่ต ่ากวา่ 10,000 บาทข้ึนไป 
 การเขียนใบฝากประจ าให้เขียนดว้ยหมึก โดยใชอ้กัษรไทยลงวนัท่ีตามวนัฝากเงินต่อสหกรณ์ให้ลง
ช่ือเตม็ก ากบัไว ้
 ขอ้. 30 สหกรณ์จะออกสมุดคู่บญัชีเงินฝากประจ าให้ผูฝ้ากถือไวโ้ดยผูฝ้ากต้องเก็บรักษาไวใ้ห้
สหกรณ์บนัทึกรายการท่ีจะมีข้ึนทุกรายการ 
 การบนัทึกรายการต่างๆ ในสมุดบญัชี จะกระท าไดเ้ฉพาะฝ่ายสหกรณ์เท่านั้น โดยให้ผูจ้ดัการหรือ
ผูช่้วยผูจ้ดัการคนใดคนหน่ึงเป็นผูล้งลายมือช่ือ พร้อมตราประทบัก ากบัไวเ้ป็นส าคญั การบนัทึกรายการใน
สมุดคู่บญัชีซ่ึงเป็นไปตามท่ีกล่าวขา้งตน้ จะไม่มีผลผูกพนักบัสหกรณ์ในกรณีท่ีลงรายการในสมุดคู่บญัชี
คลาดเคล่ือน ถา้ผูฝ้ากตรวจพบ วา่รายการคลาดเคล่ือนก็ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์แกไ้ข 
 เม่ือสมุดคู่บญัชีบนัทึกรายการเต็มแลว้ ให้ผูฝ้ากส่งมอบแก่สหกรณ์ เพื่อสหกรณ์จะไดอ้อกสมุดคู่
บญัชีเล่มใหม่ใหต่้อไป 



 ในกรณีท่ีสหกรณ์ออกสมุดคู่บญัชีให้แก่ผูฝ้ากเม่ือเปิดบญัชี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อนท่ี
บนัทึกรายการเต็มแลว้ สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่ในกรณีท่ีสมุดคู่บญัชีของผูฝ้ากช ารุดหรือสูญหาย 
สหกรณ์จะออกสมุดคู่บญัชีใหม่ โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละหา้สิบบาท 
 

31. ดอกเบ้ียเงินฝากประจ านั้น สหกรณ์จะจ่ายใหเ้ม่ือครบก าหนดระยะเวลาฝาก หรือตามขอ้ก าหนด
ท่ีไดต้กลงกนัระยะเวลาฝาก อน่ึง ถา้ยงัไม่มีถอนเงินฝากจนพน้ก าหนดไปอีก 7 วนั ถือวา่ผูฝ้ากตกลงฝากเงิน
รายนั้นต่ออีกเท่าระยะเวลาเดิม (นบัแต่วนัต่อจากวนัสุดทา้แห่งระยะเวลาเดิม) ส่วนดอกเบ้ียนั้นสหกรณ์จะ
โอนดอกเบ้ียเงินฝากประจ าเขา้บญัชีของผูฝ้ากในวนัถดัไป (นบัแต่วนัต่อจากวนัสุดทา้ย แห่งระยะเวลาเดิม) 

ขอ้ 32. ผูฝ้ากยอ่มมีสิทธ์ิถอนคืนเงินฝากประจ าก่อนถึงก าหนด แต่ถา้สหกรณ์เห็นสมควรจะยอมให ้
ถอนก่อนถึงก าหนดได้ ในกรณีดงักล่าวน้ี สหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียให้ในอตัราของระยะเวลาต ่าสุดท่ีควร
ก าหนดตามประกาศสหกรณ์ 
 ขอ้ 33. การถอนเงินฝากประจ า ตอ้งใชใ้บถอนเงินออมทรัพยพ์ิเศษตามแบบของสหกรณ์  
 ในการถอนเงินนั้นผูมี้อ  านาจถอนเงินตามท่ีได้ให้ตวัอย่างลายมือช่ือต่อสหกรณ์ ตอ้งมารับเงินท่ี
สหกรณ์ดว้ยตนเอง เวน้แต่มีการมอบอ านาจการรับเงิน และตอ้งยื่นใบถอนเงินฝากประจ า โดยลงลายมือช่ือ
ตามท่ีได้ให้ตวัอย่างไวน้ั้น พร้อมกับสมุดคู่บญัชีท่ีส านักงานสหกรณ์ เม่ือสหกรณ์ได้ตรวจแบบเป็นการ
ถูกตอ้งแลว้ และไดล้งรายการจ านวนเงินท่ีถอนนั้นในสมุดคู่บญัชีแลว้ จึงจ่ายเงินท่ีถอนให ้
 อน่ึง การเขียนใบถอนเงินฝากประจ า ให้เขียนด้วยหมึกและใช้อักษรไทยถ้ามีการแก้ไขและ
เปล่ียนแปลงใด ๆ ผูมี้อ  านาจถอนเงินตอ้งลงลายมือช่ือตามท่ีไดใ้หต้วัอยา่งไวน้ั้นก ากบัดว้ย 
 ขอ้ 34. ผูฝ้ากจะปิดบญัชีเงินฝากประจ าก็ย่อมกระท าได ้โดยสหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียให้ถึงวนัก่อน
ถอนหน่ึงวนั เม่ือสหกรณ์จ่ายเงินคืนแลว้จะเก็บสมุดคู่บญัชีเงินฝากประจ าไว ้
 ในกรณีท่ีผูฝ้ากเงินขาดจากสมาชิกภาพ และไม่มีการเคล่ือนไหวบญัชีเงินฝากในระยะเวลา 1 ปีบญัชี
สหกรณ์ สหกรณ์จะหกัเงินในบญัชีดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในการดูแลบญัชี ๆ ละหา้สิบาทต่อปี 
 ขอ้.35 ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า ผูฝ้ากประจ ารายใดฝ่าฝืนระเบียบน้ีหรือก่อความ
ยุง่ยากใหแ้ก่สหกรณ์ หรือเห็นวา่มีเหตุอนัสมควรท่ีจะปิดบญัชีเงินฝากประจ าของผูฝ้ากรายใด สหกรณ์จะไม่
รับเงินฝากประจ าของผูฝ้ากรายนั้นอีก หรือจะปิดบญัชีเงินฝากประจ าของผูน้ั้น พร้อมกบัคิดดอกเบ้ียให้ถึง
ก่อนวนัปิดบญัชีก็ได ้

หมวด 5 
ข้อเบ็ดเตลด็ 

 ขอ้ 36. ในกรณีท่ีผูฝ้ากตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินคงเหลือทั้งหมดในบญัชีเงินฝากทุกประเภทของผูฝ้าก
ให้แก่ผูรั้บโอนประโยชน์ ในกรณีท่ีผูฝ้ากไม่ได้ท  าหนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ไว ้สหกรณ์?จะจ่ายเงิน
ทั้งหมดพร้อมดอกเบ้ียให้แก่ผูรั้บมรดก หรืผูจ้ดัการมรดก หรือทายาทของผูฝ้าก เม่ือไดน้ าหลกัฐานมาแสดง
สิทธิของตนใหเ้ป็นท่ีพอใจแก่สหกรณ์ 



 ขอ้ 37. การปฎิบติัตามระเบียบน้ี หากมีปัญหาประการใดให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการวินิจฉยัช้ี
ขาดของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 
 ขอ้ 38. ใหป้ระธานกรรมการรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
 
    
                              ประกาศ  ณ  วนัท่ี  27 มีนาคม   พ.ศ.  2561 
 
 
 

(นายสุชีพ  พฤฒิพนัธ์พิศุทธ์) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุรินทร์ จ  ากดั 
 

 

 

 

 


