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 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ขอ 79(8) และขอ 
107(2) ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 51 ครั้งท่ี 10/2554 เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2554 ได
กําหนดระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอ่ืน พ.ศ. 2554 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ ดังตอไปนี ้
 

หมวด 1 
ขอกําหนดทั่วไป 

 

 ขอ   1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการรับฝาก
เงินจากสหกรณอ่ืน พ.ศ. 2554” 
 ขอ   2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีนายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ
เปนตนไป 
 ขอ   3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการรับฝากเงินจาก
สหกรณอ่ืน พ.ศ. 2543 และบรรดาระเบียบ มติ ประกาศ หรือคําส่ังอ่ืนใดท่ีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ 
ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี ้ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ   4. ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
  “ผูฝาก” หมายความวา สหกรณผูฝากเงิน 
  “ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
ครูนราธิวาส จํากัด 
  “รองประธานกรรมการ” หมายความวา รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ
ออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
  “เหรัญญิก” หมายความวา เหรัญญิกกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครู
นราธิวาส จํากัด 
  “ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
  “เจาหนาท่ี” หมายความวา เจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
วาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอื่น พ.ศ. 2554 
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 ขอ   5. สหกรณรับฝากเงินจากสหกรณอ่ืนได 2 ประเภท คือ 
  (1) เงินฝากออมทรัพย 
  (2)  เงินฝากประจํา 
 

หมวด 2 
การเปดบัญชีและการฝากเงิน 

 
 ขอ   6. สหกรณท่ีประสงคจะเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 5 ใหมาติดตอกับเจาหนาท่ีสหกรณ ณ 
สํานักงานสหกรณดวยตนเอง และตองยื่นหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ โดยมี
รายการครบถวนตามท่ีระบุไวในแบบหนังสือขอเปดบัญชีนั้น 
 ขอ   7. พรอมกับหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก ผูฝากตองใหตัวอยางลายมือช่ือของตัวแทนซ่ึง
เปนผูมีอํานาจถอนเงิน ตลอดจนใหเง่ือนไขเกี่ยวกับเงินฝากท่ีเปดบัญชีนั้นไวตอสหกรณ 
  การเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับตัวอยางลายมือช่ือท่ีใหไว จะมีผลตอเม่ือผูฝากไดแจงเปน
หนังสือตอสหกรณ และสหกรณไดพิจารณาเห็นเปนการถูกตองและตอบรับแลว 
  ลายมือช่ือทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากใหใชอักษรไทยและเขียนดวยหมึกท้ังตองเขียน
ดวยลายมือของผูนําฝาก สหกรณจะไมรับรูการใชตราประทับแทนลายมือช่ือ 
 ขอ   8. ผูฝากสามารถเปดบัญชีเงินฝากได ดังนี้ 
  (1) เงินฝากออมทรัพย ผูฝากรายหนึ่งอาจเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยในสหกรณนี้
ไดโดยจํานวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดตองไมนอยกวา 1,000,000 บาท และผูฝากจะ
สงเงินฝากเพ่ิมขึ้นเม่ือใดโดยจํานวนเทาใดก็ได 
  (2) เงินฝากประจํารายหนึ่งๆ ตองมีจํานวนไมนอยกวา 1,000,000 บาท และระยะ 
เวลาฝากตองไมนอยกวา 3 เดือน 
 ขอ   9. ในการเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 8 สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหผูฝากยึดถือไว 
  สมุดคูฝากนั้นผูฝากตองรักษาไวเพ่ือใหสหกรณลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบ้ีย 
เงินถอน และเงินคงเหลือบรรดาท่ีจะมีขึ้นทุกราย 
  การลงบันทึกรายการตางๆ ในสมุดคูฝากนั้น จะกระทําไดแตโดยทางฝายสหกรณ 
ซ่ึงประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจัดการ หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย
คนหนึ่งคนใด เปนผูลงลายมือช่ือยอกํากับไวเปนสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคูฝากโดยไม
เปนไปตามท่ีกลาวนี ้ ยอมไมมีผลผูกพันสหกรณ อนึ่ง ถาผูฝากตรวจพบวารายการใดในสมุดคูฝาก
คลาดเคล่ือนตองแจงตอสหกรณเพ่ือแกไขให จะแกไขโดยประการอ่ืนไมได 
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  สมุดคูฝากเลมท่ีใชเต็มแลวหรือชํารุดใชการไมได ใหนํามายื่นตอสหกรณเพ่ือจะได
ยกเลิกสมุดคูฝากเลมนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากใหม ซ่ึงออกใหผูฝากยึดถือไว
ตอไป สมุดคูฝากเลมท่ียกเลิกนั้นผูฝากจะรับไปก็ได 
  ผูฝากตองเก็บรักษาสมุดคูฝากขอตนไวในท่ีปลอดภัย ถาสมุดคูฝากหาย ผูฝากตอง
แจงเปนหนังสือตอสหกรณโดยมิชักชา สหกรณจะนํายอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากเลมใหมซ่ึงออก
ใหผูฝากเลมท่ีหายใหยกเลิก   
  ในกรณีท่ีสหกรณออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากครั้งแรกก็ด ีหรือออกเลมใหมใหตอจาก
เลมกอน ซ่ึงลงรายการเต็มแลวก็ด ีหรือชํารุดใชการไมไดก็ด ีสหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียมแตกรณี
ท่ีสมุดคูฝากของผูฝากรายใดสูญหาย สหกรณจะออกสมุดคูฝากเลมใหมใหโดยคิดคาธรรมเนียม 
เลมละ 30 บาท 
 ขอ 10. ในการสงเงินเขาบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ใหทําใบสงเงินตามแบบพิมพท่ีสหกรณ
กําหนด ยื่นพรอมดวยสมุดคูฝากและจํานวนเงินฝากตอเจาหนาท่ีสหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ 
ท้ังนี้ ผูฝากหรือผูอ่ืนจะเปนผูสงเงินก็ได 
  เม่ือสหกรณไดลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากท่ีไดรับนั้นในสมุดคูฝากและ
ตรวจสอบเปนการถูกตองแลว สหกรณจะคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก 
 ขอ 11. ถาสงเช็คเขาบัญชีเงินฝาก ตองขีดครอมเช็คกอน สหกรณสงวนไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมจาย 
เงินถอนจากรายการเชนนั่น จนกวาจะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแลว 
 

หมวด 3 
การกําหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย 

วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจายดอกเบี้ย 
 
 ขอ 12. สหกรณจะใหดอกเบ้ียเงินฝากทุกประเภทตามขอ 5 ในอัตราไมเกินรอยละ 7 ตอป โดย
จะไดประกาศใหทราบเปนคราวๆ ไป 
  ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยใหคํานวณเปนรายวันตามยอดเงินคงเหลือและสหกรณ
จะนําดอกเบ้ียทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากในวันส้ินปทางบัญชีของสหกรณใหผูฝากรีบยื่นสมุด  
คูฝาก ณ สํานักงานสหกรณ เพ่ือสหกรณบันทึกรายการดอกเบ้ียให 
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  ดอกเบ้ียเงินฝากประจํา สหกรณจะคํานวณและจายดอกเบ้ียใหเม่ือถึงกําหนด
ระยะเวลาการฝาก สําหรับเงินฝากท่ีถอนกอนกําหนดโดยไดรับอนุญาตจากสหกรณตามขอ 14
สหกรณจะจายดอกเบ้ียใหตามจํานวนเดือนเต็ม 
  กรณีถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไมถึง 3 เดือน สหกรณจะไมจายดอกเบ้ียให 
  ถาผูฝากไมถอนเงินฝากประจําเม่ือครบกําหนดพรอมดอกเบ้ีย จนพนกําหนดไปอีก
เจ็ดวัน ก็เปนอันถือวาผูฝากตกลงฝากตนเงินฝากพรอมดอกเบ้ียตอไปอีกเทาระยะเวลาเดิม 
 

หมวด 4 
การถอนเงินฝากและการปดบัญชี 

 
 ขอ 13. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากตองใชใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ 
  ในการถอนเงินฝาก ผูมีอํานาจถอนเงินตามท่ีไดใหตัวอยางลายมือช่ือไวตอสหกรณ
ควรมารับเงินท่ีสํานักงานสหกรณดวยตนเอง และตองยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามท่ีให
ตัวอยางไวนั้น พรอมกับสมุดคูฝากตอเจาหนาท่ีสหกรณ 
  ถาผูมีอํานาจถอนเงินฝากจะมอบใหผูใดรับเงินแทนก็ตองทําใบถอนเงินฝากและตอง
มอบอํานาจใหรับเงินแทนเปนหนังสือตามแบบท่ีกําหนด ท้ังนี้ โดยลงลายมือช่ือตามท่ีไดใหตัวอยางไว 
แลวมอบใหผูรับมอบอํานาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น พรอมดวยสมุดคูฝากตอเจาหนาท่ี ณ สํานักงาน
สหกรณ ในการนี้สหกรณจะเรียกหลักฐานพิสูจนตัวผูรับมอบอํานาจก็ได 
  เม่ือสหกรณไดตรวจถูกตองแลวจะจายเงินถอนให และลงรายการเงินถอนพรอมท้ัง
เงินคงเหลือในสมุดคูฝาก แลวคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก 
  อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเขียนดวยหมึก ถามีการแกไขเปล่ียนแปลงใด ๆ ผูมี
อํานาจถอนเงินตองลงลายมือช่ือตามท่ีใหตัวอยางไวกํากับดวย 
 ขอ 14. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยนั้น จะถอนเม่ือใด จํานวนเทาใดก็ได 
  สวนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจํานั้น ผูฝากยอมไมมีสิทธิถอนเงินกอนครบ
กําหนด แตเม่ือผูฝากยื่นคําขอเปนหนังสือโดยช้ีแจงความจําเปน สหกรณจะยอมใหถอนเงินฝากกอน
ครบกําหนดก็ได 
 ขอ 15. ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือท้ังหมด เพ่ือปดบัญชีเงินฝากของตนเม่ือใดก็ได ใหผูมี
อํานาจถอนเงินจดแจงไวทายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากดวยวา “เพ่ือปดบัญชี” 
 ขอ 16. ในกรณีท่ีคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ เห็นวาผูฝากฝาผืนระเบียบนี้ หรือ
กอใหเกิดความยุงยากแกสหกรณ หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรท่ีจะปดบัญชีเงินฝากของผูฝาก
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สหกรณจะไมรับเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูฝากอีก และใหผูฝากถอนเงินคงเหลือท้ังหมดเพ่ือปด
บัญชีเงินฝากของตน ท้ังนี้ สหกรณจะแจงเปนหนังสือไปยังผูฝาก 
 ขอ 17. การถอนเงินฝากเพ่ือปดบัญชีตามขอ 15 สหกรณจะคํานวณดอกเบ้ียใหตามขอ 12 ถึง
วันกอนวันถอนหนึ่งวัน เวนแตการปดบัญชีเงินฝากในกรณีผูฝากฝาฝนระเบียบตามขอ 16 สหกรณ
จะคํานวณดอกเบ้ียใหถึงกอนวันท่ีแจงหนึ่งวัน และสหกรณจะไมใหดอกเบ้ียอีก ไมวาผูฝากจะถอน
เงินเม่ือใด 
  เม่ือสหกรณไดจายเงินคืนผูฝากแลว จะยกเลิกสมุดคูฝากสําหรับบัญชีนั้น 
 ขอ 18. ในกรณีท่ีมีความจําเปน สหกรณสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรับฝากเงินก็ได 
   

 
 ประกาศ ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554 
  

 
 
                              (นายสวาง ชินพงษ) 
        ประธานกรรมการ 

                 สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด          


