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 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ข้อ 79(8) และ ข้อ107(1)  ที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 59 ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยเงินฝากออม
ทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2562 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 
2562” 
 ข้อ  2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป 
 ข้อ  3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2554  
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (ฉบับที่2)  พ.ศ. 2560  และบรรดา
ระเบียบ มติ ประกาศหรือคำสั่งอื่นใดท่ีขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ  4. ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ”์ หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
  “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
  “คณะกรรมการดำเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 
จำกัด  
  “ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
  “รองผู้จัดการ” หมายความว่า รองผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
  “เจ้าหน้าที”่ หมายความว่า เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
 ข้อ  5. สหกรณ์รับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษจากสมาชิกได้ตามที่สหกรณ์เห็นสมควร 
 ข้อ   6.ผู้ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตาม
แบบของสหกรณ์โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชีนั้น  
 ข้อ  7. ผู้ขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจในการถอนเงิน หรือในการให้
คำสั่งเก่ียวกับบัญชีที่เปิดนั้นไว้ต่อสหกรณ์โดยใช้บัตรตัวอย่างลายมือชื่อตามแบบของสหกรณ์ 
  การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจจะมีผลต่อเมื่อได้แจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์
และสหกรณ์ได้ตอบรับแล้ว 
 ข้อ   8. ผู้ฝากคนหนึ่งเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษได้ไม่เกินสามบัญชี โดยจำนวนเงินฝากในบัญชีนั้น
ในครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท และไม่เกิน 10,000,000 บาท การฝากแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่าครั้งละ 1,000 
บาท 

ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนราธิวาส จ ากดั 
วา่ดว้ยเงินฝากออมทรพัยพิ์เศษ พ.ศ. 2562 
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 ข้อ   9. ในการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทนี้ สหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ผู้ฝากยึดถือ
ไว้ โดยผู้ฝากต้องเก็บรักษาไว้เพ่ือให้สหกรณ์บันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอนและเงินคงเหลือของตนบรรดาที่
มีทุกราย 
  การบันทึกรายการในสมุดคู่บัญชี จะกระทำได้เฉพาะทางฝ่ายสหกรณ์เท่านั้น โดยให้ผู้จัดการ หรือรอง
ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ผู้จัดการมอบหมายคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับไว้เป็นสำคัญ การบันทึก
รายการในสมุดคู่บัญชีซึ่งไม่เป็นไปตามที่กล่าวข้างต้น จะไม่มีผลผูกพันกับสหกรณ์ ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่า รายการใดใน
สมุดคู่บัญชีคลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้อง 
  สมุดคู่บัญชีที่บันทึกรายการเต็มแล้ว ให้ผู้ฝากส่งมอบให้แก่สหกรณ์ เพ่ือสหกรณ์โอนยอดเงินคงเหลือ
เข้าสมุดบัญชีเล่มใหม่ให้ ซึ่งจะได้ออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป 
  ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่บัญชีให้แก่ผู้ฝากเมื่อเปิดบัญชีก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อนที่
บันทึกรายการเต็มแล้วก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่ถ้าสมุดคู่บัญชีของผู้ฝากสูญหายสหกรณ์จะออกสมุดคู่
บัญชีใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 30 บาท 
 ข้อ 10. ในการส่งเงินฝากเข้าบัญชีทุกครั้ง ให้ทำใบส่งเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามแบบของสหกรณ์ ยื่นพร้อม
กับสมุดคู่บัญชีและจำนวนเงินที่ฝากต่อสหกรณ์ เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้วจะบันทึกรายการจำนวน
เงินฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคู่บัญชีให้ผู้ฝาก 
 ข้อ 11. สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.50 ต่อปี โดยจะได้ประกาศ
อัตราดอกเบี้ยให้ทราบเป็นคราวๆ ไป และคำนวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินฝากคงเหลือ 
  สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ทุกวันที่  30 มิถุนายน และ
วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ให้ทุกวันที่ครบกำหนดตามเงื่อนไขในการฝากและวันที่สิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์ ให้ผู้ฝากรีบ
ยื่นสมุดคู่ฝากเพ่ือสหกรณ์บันทึกรายการดอกเบี้ยให้ 
  ในกรณีที่จำนวนเงินออมทรัพย์พิเศษคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้ 
   ในกรณีที่ผู้ฝากออมทรัพย์พิเศษมีเงินเหลือในบัญชีต่ำกว่า 1,000 บาท และขาดการติดต่อตั้งแต่ 3 ปี 
ทางบัญชีขึ้นไป สหกรณ์จะเรียกเก็บเงินค่ารักษาบัญชีที่ขาดการติดต่อเป็นรายปี ปีละ 200 บาท จนกระทั่งไม่มีจำนวน
เงินในบัญชีเงินฝากคงเหลือท่ีจะเก็บรักษาอีกต่อไป 
 ข้อ 12. ผู้ฝากจะถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของตนได้ โดยทำใบถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามแบบที่
สหกรณ์กำหนด 
 ข้อ 13. การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ถอนได้เดือนละหนึ่งครั้งโดยไม่ต้องคิดค่าธรรมเนียม หากเดือนใด
มีการถอนมากกว่าหนึ่งครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่สองและครั้งต่อๆ ไปในอัตราร้อยละหนึ่งของ
จำนวนเงินที่ถอนแต่ต้องไม่ต่ำกว่า 100 บาท 
 ข้อ 14. ผู้ฝากจะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษก็ย่อมกระทำให้ได้โดยสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวัน
ถอนหนึ่งวัน 
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 ข้อ 15. ในกรณีที่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นว่า ผู้ฝากเงินออมทรัพย์พิเศษรายใดฝ่าฝืนระเบียบนี้
หรือ ก่อความยุ่งยากให้แก่สหกรณ์หรือเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผู้ฝากรายใด 
สหกรณ์อาจไม่รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผู้ฝากรายนั้นอีก หรือจะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผู้ฝากนั้ น 
พร้อมกับคิดดอกเบีย้ให้ถึงก่อนวันปิดบัญชีหนึ่งวันก็ได้ 
 ข้อ 16. ในกรณีที่ผู้ฝากถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายเงินต้นฝากคงเหลือคืนทั้งหมดในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษของผู้ฝากให้ผู้รับโอนประโยชน์ ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ทำหนังสือตั้ งรับโอนประโยชน์ไว้ สหกรณ์จะจ่ายเงิน
ทั้งหมดให้แก่ผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดก หรือทายาทของผู้ฝาก เมื่อได้นำหลักฐานมาแสดงสิทธิ์ของตนให้เป็นที่
พอใจแก่สหกรณ ์
 ข้อ 17. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติระเบียบนี้ให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยของ
คณะกรรมการดำเนินการให้ถือเป็นที่สุด 
 

 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  
 
   ประกาศ  ณ  วันที่ 22 ตุลาคม 2562 
 
 
 
 

                     (นายเกรียงไกร ศักระพันธุ์) 
           ประธานกรรมการ 
         สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายทะเบียนใหค้วามเห็นชอบไวต้ามหนงัสือท่ี นธ 0010/1739  ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2562) 
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         อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ข้อ 80(5) และข้อ 110(1) ที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยเงินฝากออม
ทรัพย์พิเศษ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565” 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกความในข้อ 9 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ พ.ศ. 2562 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ9. ในการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทนี้ สหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ผู้ฝากยึดถือ
ไว้ โดยผู้ฝากต้องเก็บรักษาไว้เพ่ือให้สหกรณ์บันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอนและเงินคงเหลือของตนบรรดาที่
มีทุกราย 
  การบันทึกรายการในสมุดคู่บัญชี จะกระทำได้เฉพาะทางฝ่ายสหกรณ์เท่านั้น โดยให้ผู้จัดการ หรือรอง
ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ผู้จัดการมอบหมายคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับไว้เป็นสำคัญ การบันทึก
รายการในสมุดคู่บัญชีซึ่งไม่เป็นไปตามที่กล่าวข้างต้น จะไม่มีผลผูกพันกับสหกรณ์ ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่า รายการใดใน
สมุดคู่บัญชีคลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้อง 
  สมุดคู่บัญชีที่บันทึกรายการเต็มแล้ว ให้ผู้ฝากส่งมอบให้แก่สหกรณ์ เพ่ือสหกรณ์โอนยอดเงินคงเหลือ
เข้าสมุดบัญชีเล่มใหมใ่ห้ ซึ่งจะได้ออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป 
  ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่บัญชีให้แก่ผู้ฝากเมื่อเปิดบัญชีก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อนที่
บันทึกรายการเต็มแล้วก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่ถ้าสมุดคู่บัญชีของผู้ฝากสูญหายสหกรณ์จะออกสมุดคู่
บัญชีใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 50 บาท” 
 

 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่ 21 มีนาคม 2565 
 
 
                (นายสมยศ เสาวคนธ์) 
          ประธานกรรมการ 
         สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 

ระเบี ยบสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูน ราธิ ว าส จ ากัด  ว่าด ้วย           
เงินฝากออมทรพัยพิ์เศษ แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2565 

(นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบให้ใช้ระเบียบนี้ตามหนังสือ ที่ นธ.0010/421 ได้เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565) 

 



 

 

5 

 
 

 

         อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ข้อ  80(5) และข้อ 110(1)           
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วย
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2565” 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกความในข้อ 11 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ พ.ศ. 2562 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
           “ข้อ 11. สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ให้เป็นไปตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 
โดยจะได้ประกาศอัตราดอกเบี้ยให้ทราบเป็นคราวๆ ไป และคำนวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินฝาก
คงเหลือ 
    สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ทุกวันที่            
30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ให้ทุกวันที่ครบกำหนดตามเงื่อนไขในการฝากและวันที่สิ้นปีทางบัญชี
สหกรณ์ ให้ผู้ฝากรีบยื่นสมุดคู่ฝากเพ่ือสหกรณ์บันทึกรายการดอกเบี้ยให้ 
    ในกรณีที่จำนวนเงินออมทรัพย์พิเศษคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ย
ให้ 
    ในกรณีที่ผู้ฝากออมทรัพย์พิเศษมีเงินเหลือในบัญชีต่ำกว่า 1,000 บาท และขาดการติดต่อ
ตั้งแต่ 3 ปี ทางบัญชีขึ้นไป สหกรณ์จะเรียกเก็บเงินค่ารักษาบัญชีที่ขาดการติดต่อเป็นรายปี ปีละ 200 บาท จนกระทั่ง
ไม่มีจำนวนเงินในบัญชีเงินฝากคงเหลือท่ีจะเก็บรักษาอีกต่อไป” 

  ให้ประธานกรรมการดำเนินการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

   ประกาศ  ณ  วันที่ 20 มิถุนายน 2565 
 

 
    
   (นายสมยศ เสาวคนธ์) 
            ประธานกรรมการ 
           สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 

ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด  ว่าด้วย           
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 
 


