
 

 

 
 
 

 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จ ากัด ข้อ 79(8) และข้อ 107(1)             
ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 51 คร้ังท่ี 10/2554 เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2554 ไดก้ าหนดระเบียบวา่ดว้ยการ
รับเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ า พ.ศ. 2554 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดงัต่อไปน้ี 
  

หมวด 1 
ขอ้ก ำหนดทัว่ไป 

  

 ขอ้   1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากดั ว่าดว้ยการรับเงินฝากออมทรัพย์
และเงินฝากประจ า พ.ศ. 2554” 
 ขอ้   2.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ใหค้วามเห็นชอบเป็นตน้ไป 
 ขอ้   3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากดั ว่าดว้ยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝาก
ประจ า พ.ศ. 2552 และบรรดาระเบียบ มติ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดท่ีก าหนดไวแ้ลว้ในระเบียบน้ี ซ่ึงขดัหรือแยง้กบั
ระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้   4. ในระเบียบน้ี 
  “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากดั 
  “สมาชิก” หมายความวา่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากดั 
  “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส 
จ ากดั  
  “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส 
จ ากดั 
  “รองประธานกรรมการ” หมายความว่า รองประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
นราธิวาส จ ากดั 
  “เหรัญญิก” หมายความวา่ เหรัญญิกกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากดั 
  “ผูจ้ดัการ” หมายความวา่ ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากดั 
  “เจา้หนา้ท่ี” หมายความวา่ เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากดั 
 

 ขอ้   5. ระเบียบน้ีสหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิกได ้2 ประเภท คือ 
(1) เงินฝากออมทรัพย ์
(2) เงินฝากประจ า 
 

ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนราธิวาส จ ากดั วา่ดว้ย
การรบัเงินฝากออมทรพัยแ์ละเงินฝากประจ า พ.ศ.2554 
 

 



 

 

     หมวด 2 
กำรเปิดบญัชีและกำรฝำกเงิน 

 

 ขอ้   6. ผูป้ระสงคจ์ะเปิดบญัชีเงินฝาก ตามขอ้ 5 ให้มาติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ี  ณ ส านกังานสหกรณ์ดว้ยตนเอง 
และตอ้งยืน่หนงัสือขอเปิดบญัชีนั้น 
  ในกรณีท่ีสหกรณ์มีโครงการระดมเงินฝากเป็นกรณีพิเศษและประสงค์จะออกรับเงินฝากนอก
ส านักงานของสหกรณ์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด า เนินการ พร้อมทั้ งก าหนดมาตรการเพื่อความ
ปลอดภยัดว้ย 
 ขอ้   7. พร้อมกบัหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก ผูฝ้ากตอ้งให้ตวัอย่างลายมือช่ือของตนหรือของตวัแทน ซ่ึง
เป็นผูมี้อ  านาจถอนเงิน ตลอดจนใหค้ าสั่งเก่ียวกบัเงินฝากท่ีเปิดบญัชีนั้นไวต่้อสหกรณ์ 
  การเปล่ียนแปลงเก่ียวกับตัวอย่างลายมือช่ือท่ีให้ไว ้จะมีผลต่อเม่ือผูฝ้ากได้แจ้งเป็นหนังสือต่อ
สหกรณ์ และสหกรณ์ไดพ้ิจารณาเห็นเป็นการถูกตอ้งและตอบรับแลว้ 
  ลายมือช่ือทุกกรณีเก่ียวกบัเงินฝากให้ใชอ้กัษรไทยและเขียนดว้ยหมึกทั้งตอ้งเขียนดว้ยลายมือตนเอง 
สหกรณ์จะไม่รับรู้การใชต้ราประทบัแทนลายมือช่ือ 
 ขอ้   8. ผูฝ้ากคนหน่ึงสามารถเปิดบญัชีเงินฝากไดด้งัน้ี 

(1) เงินฝากออมทรัพย ์ผูฝ้ากรายหน่ึงอาจเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยใ์นสหกรณ์น้ีไดโ้ดยจ านวนเงิน
ฝากในบญัชีนั้นในเวลาหน่ึงเวลาใดตอ้งไม่น้อยกว่า 100 บาท และผูฝ้ากจะส่งเงินฝากเพิ่มขึ้นเม่ือใดโดยจ านวน
เท่าใดก็ได ้

(2) เงินฝากประจ ารายหน่ึงๆ  ตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 100 บาท และระยะเวลาฝากตอ้งไม่นอ้ยกว่า 
3 เดือน 
 ขอ้   9.  ในการเปิดบญัชีเงินฝากตามขอ้ 8 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผูฝ้ากยึดถือไว ้สมุดคู่ฝากนั้นผูฝ้าก
ตอ้งรักษาไว ้เพื่อให้สหกรณ์ลงบนัทึกรายการเงินฝาก ดอกเบ้ียเงินถอน และเงินคงเหลือของตนบรรดาท่ีจะมีขึ้นทุก
ราย 
  การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระท าได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ ซ่ึงประธาน
กรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจ้ดัการ หรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายคนหน่ึงคนใดเป็นผูล้ง
ลายมือช่ือย่อก ากบัไวเ้ป็นส าคญั การลงบนัทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามท่ีกล่าวน้ีย่อมไม่มีผลผูกพนั
สหกรณ์ 
  อน่ึง ถา้ผูฝ้ากตรวจพบว่า รายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคล่ือน ตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไขจะ
แกไ้ขโดยประการอ่ืนไม่ได ้
  สมุดคู่ฝากเล่มท่ีใชเ้ตม็แลว้หรือช ารุดจนใชก้ารไม่ได ้น ามายื่นต่อสหกรณ์เพื่อจะไดย้กเลิกสมุดคู่ฝาก
เล่มนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากใหม่ ซ่ึงออกใหผู้ฝ้ากยดึถือไวต่้อไป สมุดคู่ฝากเล่มท่ียกเลิกนั้น ผูฝ้าก
จะรับไปก็ได ้



 

 

  ผูฝ้ากตอ้งเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไวใ้นท่ีปลอดภยั ถา้สมุดคู่ฝากหายผูฝ้ากตอ้งแจง้เป็นหนงั สือ
ต่อสหกรณ์โดยมิชกัชา้ สหกรณ์จะน ายอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากเล่มใหม่ออกใหผู้ฝ้ากยดึถือไวต้่อไป ส่วนสมุดคู่
ฝากเล่มท่ีหายใหย้กเลิก 
  ในกรณีท่ีสหกรณ์ออกสมุดให้แก่ผูฝ้ากคร้ังแรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อนซ่ึงลง
รายการเต็มแลว้ก็ดี หรือช ารุดใชก้ารไม่ไดก้็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีท่ีสมุดคู่ฝากของผูฝ้ากคนใด
สูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ใหโ้ดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 30 บาท 
 ขอ้ 10.  ในการส่งเงินเขา้บญัชีเงินฝากทุกคร้ัง ให้ท าใบส่งเงินตามแบบพิมพท่ี์สหกรณ์ก าหนดยื่นพร้อมดว้ย
สมุดคู่ฝากและจ านวนเงินฝากต่อเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ ณ ส านกังานสหกรณ์  ทั้งน้ี ผูฝ้ากหรือผูอ่ื้นจะเป็นผูส่้งเงินก็ได ้
  เม่ือสหกรณ์ได้ลงบนัทึกรายการจ านวนเงินฝากท่ีได้รับนั้น ในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็นการ
ถูกตอ้งแลว้ สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 
 ขอ้ 11. ถา้ส่งเช็คเขา้บญัชีเงินฝาก ตอ้งขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินถอนจาก
รายการเช่นนั้นจนกวา่จะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแ้ลว้ 
 

หมวด 3 
กำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ีย ระยะเวลำกำรคิดดอกเบ้ีย 

วิธีกำรคิดดอกเบ้ีย และกำรจำ่ยดอกเบ้ีย 
 

 ขอ้ 12.  สหกรณ์จะให้ดอกเบ้ียเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 4 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 7 ต่อปี โดยจะได้
ประกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 
  ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยใ์ห้ค  านวณเป็นรายวนัตามยอดเงินคงเหลือและสหกรณ์จะน าดอกเบ้ียทบ
เป็นตน้เงินเขา้บญัชีเงินฝากในวนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ ให้ผูฝ้ากรีบยื่นสมุด คู่ฝาก ณ ส านกังานสหกรณ์ เพื่อ
สหกรณ์บนัทึกรายการดอกเบ้ียให ้
  ดอกเบ้ียเงินฝากประจ า สหกรณ์จะค านวณและจ่ายดอกเบ้ียให้เม่ือถึงก าหนดระยะเวลาการฝาก
ส าหรับเงินฝากท่ีถอนก่อนก าหนดโดยไดรั้บอนุญาตจากสหกรณ์ตามขอ้ 13 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบ้ียให้ตามจ านวน
เดือนเตม็ 
  กรณีถอนเงินฝากประจ าในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบ้ียให ้
  ถา้ผูฝ้ากไม่ถอนเงินฝากประจ าเม่ือครบก าหนดพร้อมดอกเบ้ีย ก็เป็นอนัถือว่า ผูฝ้ากตกลงฝากตน้เงิน
ฝากพร้อมดอกเบ้ียต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 
 
 
 
 
 



 

 

หมวด 4 
กำรถอนเงินฝำกและกำรปิดบญัชี 

 

 ขอ้ 13.  การถอนเงินจากบญัชีเงินฝาก ตอ้งใชใ้บถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ 
  ในการถอนเงินฝาก ผูมี้อ  านาจถอนเงินตามท่ีไดใ้ห้ตวัอย่างลายมือช่ือไวต้่อสหกรณ์ ควรมารับเงินท่ี
ส านกังานสหกรณ์ดว้ยตนเอง และตอ้งยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามท่ีให้ตวัอยา่งไวน้ั้น พร้อมกบัสมุดคู่
ฝากเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 
  ถา้ผูมี้อ  านาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผูใ้ดถอนเงินแทน ก็ตอ้งท าใบถอนเงินฝากและตอ้งมอบอ านาจ
ให้รับเงินแทนเป็นหนังสือในดา้นหน้าของใบถอนเงินฝากนั้นดว้ย ทั้งน้ี โดย   ลงลายมือช่ือตามท่ีไดใ้ห้ตวัอย่าง
ไวแ้ลว้มอบให้ผูรั้บมอบอ านาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น พร้อมดว้ยสมุดคู่ฝากต่อเจา้หน้าท่ีของสหกรณ์ ณ ส านกังาน
สหกรณ์ ในการน้ีสหกรณ์จะเรียกหลกัฐานพิสูจน์ตวัผูรั้บมอบอ านาจก็ได ้
  เม่ือสหกรณ์ไดต้รวจถูกตอ้งแลว้จะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงินคงเหลือใน
สมุดคู่ฝากและคืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 
  อน่ึง  การเขียนใบถอนเงินฝากใหเ้ขียนดว้ยหมึก ถา้มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงใด ๆ ผูมี้อ  านาจถอนเงิน
ตอ้งลงลายมือช่ือตามท่ีใหต้วัอยา่งไวก้ ากบัดว้ย 
 ขอ้ 14.  การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรัพยน์ั้นจะถอนเม่ือใด จ านวนเท่าใดก็ได ้ส่วนการถอนเงินจาก
บญัชีเงินฝากประจ านั้น ผูฝ้ากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบก าหนด แต่เม่ือผูฝ้ากยื่นค าขอเป็นหนังสือโดยช้ีแจง
ความจ าเป็น สหกรณ์จะยอมใหถ้อนเงินฝากก่อนครบก าหนดก็ได ้
 ขอ้ 15.  ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบญัชีเงินฝากของตนเม่ือใดก็ได ้ให้ผูมี้อ  านาจถอนเงิน
จดแจง้ไวท้า้ยรายการจ านวนเงินในใบถอนเงินฝากดว้ยวา่ “เพื่อปิดบญัชี” 
 ขอ้ 16. ในกรณีท่ีผูฝ้ากถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือทั้งหมดในบญัชีเงินฝากให้แก่ผูรั้บโอน
ประโยชน์ท่ีได้ตั้งไว ้หรือถา้มิได้ตั้งไวก้็คืนให้แก่บุคคลท่ีได้น าหลกัฐานมาแสดงให้เป็นท่ีพอใจคณะกรรมการ
ด าเนินการวา่ เป็นทายาทผูมี้สิทธิไดรั้บเงินจ านวนดงักล่าวนั้น 
 ขอ้ 17.  ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นว่า ผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบน้ี หรือก่อให้เกิดความ
ยุง่ยากแก่สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตุอนัสมควรท่ีจะปิดบญัชีเงินฝากของผูฝ้าก สหกรณ์จะไม่รับเงินเขา้บญัชีเงินฝาก
ของผูฝ้ากอีก และให้ผูฝ้ากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบญัชีเงินฝากของตน ทั้งน้ี สหกรณ์จะแจง้เป็นหนงัสือไป
ยงัผูฝ้าก 
 ขอ้ 18. การถอนเงินฝากเพื่อปิดบญัชีตามขอ้ 15 และขอ้ 16 สหกรณ์จะค านวณดอกเบ้ียให้ตามขอ้ 12 ถึงวนั
ก่อนวนัถอนหน่ึงวนั เวน้แต่การปิดบญัชีเงินฝากในกรณีผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบตามขอ้ 17 สหกรณ์จะค านวณดอกเบ้ีย
ใหถึ้งก่อนวนัท่ีแจง้หน่ึงวนัและสหกรณ์จะไม่ใหด้อกเบ้ียอีกไม่วา่ผูฝ้ากจะถอนเงินเม่ือใด 
  เม่ือสหกรณ์ไดจ่้ายเงินคืนผูฝ้ากแลว้ จะยกเลิกสมุดคู่ฝากส าหรับบญัชีนั้น 
 ขอ้ 18.  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 



 

 

 ขอ้ 19. ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัระเบียบน้ีให้คณะกรรมการด าเนินการเป็นผูมี้อ านาจวินิจฉัย
ของคณะกรรมการด าเนินการใหถื้อเป็นท่ีสุด 
 

   ประกาศ ณ วนัท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554 
 
 
        (นายสวา่ง ชินพงษ)์ 
           ประธานกรรมการ 
                    สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จ ากัด ข้อ 79(8) และข้อ 107(2) ท่ี
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 57 คร้ังท่ี 12/2560 เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2560 ไดก้ าหนดระเบียบว่าดว้ยการ
รับเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ า แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากดั ว่าดว้ยการรับเงินฝาก   ออมทรัพย์
และเงินฝากประจ า แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560” 
 ขอ้ 2. ระเบียบน้ีให้ใช้บงัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็นตน้ไป (วนัท่ี 9 
พฤศจิกายน 2560) 
 ขอ้ 3. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากดั วา่ดว้ยการรับเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝาก
ประจ า พ.ศ. 2554 ขอ้ 12 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

ฯ ล           ฯ 
 

 “ขอ้ 12.สหกรณ์จะให้ดอกเบ้ียเงินฝากทุกประเภทตามขอ้ 4 ในอตัราไม่เกินร้อยละ 4.50 ต่อปี โดยจะได้
ประกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 
  ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยใ์ห้ค  านวณเป็นรายวนัตามยอดเงินคงเหลือและสหกรณ์จะน าดอกเบ้ียทบเป็น
ตน้เงินเข้าบัญชีเงินฝากในวนัส้ินปีทางบัญชีของสหกรณ์ ให้ผูฝ้ากรีบยื่นสมุดคู่ฝาก ณ ส านักงานสหกรณ์ เพื่อ
สหกรณ์บนัทึกรายการดอกเบ้ียให ้
  ดอกเบ้ียเงินฝากประจ า สหกรณ์จะค านวณและจ่ายดอกเบ้ียให้เม่ือถึงก าหนดระยะเวลาการฝากส าหรับ
เงินฝากท่ีถอนก่อนก าหนดโดยไดรั้บอนุญาตจากสหกรณ์ตามขอ้ 13 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบ้ียใหต้ามจ านวนเดือนเตม็ 
  กรณีถอนเงินฝากประจ าในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบ้ียให ้
  ถา้ผูฝ้ากไม่ถอนเงินฝากประจ าเม่ือครบก าหนดพร้อมดอกเบ้ีย ก็เป็นอนัถือวา่ ผูฝ้ากตกลงฝากตน้เงินฝาก
พร้อมดอกเบ้ียต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 

ฯ ล            ฯ 
 

 ส่วนขอ้ความอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวน้ี ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากดั ว่าการรับ
เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ า พ.ศ. 2554 ทุกประการ 
 

ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนราธิวาส จ ากดั วา่ดว้ย 
การรบัเงินฝากออมทรพัยแ์ละเงินฝากประจ า แกไ้ขเพ่ิมเติม 

(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2560 



 

 

   ประกาศ ณ วนัท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
  
 
                                             (นายสมยศ  เสาวคนธ์) 
                     ประธานกรรมการ 
                                          สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากดั      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

         อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ข้อ 80(5) และข้อ 110(1) ที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยเงินฝากออม
ทรัพย์และเงินฝากประจำ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์
และเงินฝากประจำ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565” 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกความในข้อ 9 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยการรับเงินฝากออม
ทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ. 2554 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 9. ในการเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 8 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้ สมุดคู่ฝากนั้นผู้ฝากต้อง
รักษาไว้ เพ่ือให้สหกรณล์งบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ยเงินถอน และเงินคงเหลือของตนบรรดาที่จะมีข้ึนทุกราย 
  การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระทำได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ ซึ่งประธานกรรมการ
หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ลงลายมือชื่อย่อ
กำกับไว้เป็นสำคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามท่ีกล่าวนี้ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ 
  อนึ่ง ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่า รายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพ่ือแก้ไขจะแก้ไข
โดยประการอื่นไม่ได้ 
  สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้วหรือชำรุดจนใช้การไม่ได้ นำมายื่นต่อสหกรณ์เพ่ือจะได้ยกเลิกสมุดคู่ฝาก
เล่มนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่ฝากเล่มที่ยกเลิกนั้น ผู้ฝากจะ
รับไปก็ได้ 
  ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผู้ฝากต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อ
สหกรณ์โดยมิชักช้า สหกรณ์จะนำยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป ส่วนสมุดคู่ฝาก
เล่มที่หายให้ยกเลิก 
  ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดให้แก่ผู้ฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อนซึ่งลงรายการ
เต็มแล้วก็ดี หรือชำรุดใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีที่สมุดคู่ฝากของผู้ฝากคนใดสูญหาย 
สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 50 บาท” 
 
 
 

ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนราธิวาส จ ากดั วา่ดว้ย 
การรบัเงินฝากออมทรพัยแ์ละเงินฝากประจ า แกไ้ขเพ่ิมเติม 

(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2565 



 

 

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



 

 

 
 

 

         อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ข้อ  80(5) และข้อ 110(1)           
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วย
เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูนราธิวาส  จำกัด  ว่าด้วยการรับ เงินฝาก              
ออมทรัพย์และเงินฝากประจำ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565” 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ใหใ้ช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกความในข้อ 12 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยการรับเงินฝากออม
ทรัพย์และเงินฝากประจำ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2560 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
          “ข้อ 12. สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 5 ให้เป็นไปตามประกาศนายทะเบียน
สหกรณ ์โดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป  
    ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้คำนวณเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือและสหกรณ์จะนำ
ดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ ให้ผู้ฝากรีบยื่นสมุด คู่ฝาก ณ สำนักงาน
สหกรณ์ เพ่ือสหกรณ์บันทึกรายการดอกเบีย้ให้ 
    ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ สหกรณ์จะคำนวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาฝาก
สำหรับเงินฝากที่ถอนก่อนกำหนดโดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 13 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามจำนวน
เดือนเต็ม 
    กรณีถอนเงินฝากประจำในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือนสหกรณ์จะไมจ่่ายดอกเบี้ยให้ 
    ถ้าผู้ฝากไม่ถอนเงินฝากประจำเมื่อครบกำหนดพร้อมดอกเบี้ย ก็เป็นอันถือว่า ผู้ฝากตกลง
ฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม” 

 ให้ประธานกรรมการดำเนินการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

      ประกาศ  ณ  วันที ่20 มิถุนายน 2565 
 
 
          (นายสมยศ เสาวคนธ์) 
            ประธานกรรมการ   
         สหกรณ์ออมทรพัย์ครูนราธิวาส จำกัด 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยการรับ
เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 


