
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 

ว่าด้วยการรับเงินฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน  พ.ศ. 2565 

 
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ขอ้  90 (1)  คณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ชุดท่ี 63 ในคราวประชุม คร้ังท่ี  5 / 2565  เม่ือวนัท่ี  22 มิถุนายน พ.ศ. 2565  
ไดก้ าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  วา่ดว้ยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน พ.ศ. 2565  ไวด้งัต่อไปน้ี 

 
หมวดที่  1 

ข้อก าหนดทั่วไป 
 

 ขอ้ 1.  ระเบียบน้ี  เรียกว่า  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ว่าดว้ยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน 
พ.ศ. 2565 ” 
 ขอ้ 2.  ให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นตน้ไป  โดยให้ยกเลิกระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  ว่าดว้ยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน   พ.ศ. 2560  และบรรดาประกาศ  ค าสั่ง  มติ  
หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีไดก้ าหนด ไวแ้ลว้  ซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี  โดยใหถื้อใชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 3.  ในระเบียบน้ี 
            “ สหกรณ์ ”  หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
            “ ผูฝ้าก ”   หมายความวา่  สหกรณ์ผูฝ้ากเงิน 
 ขอ้ 4.  สหกรณ์รับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืนได ้ 2  ประเภท  คือ 
  ( 4.1 )  เงินฝากออมทรัพย ์
  ( 4.2 )  เงินฝากประจ า 
 

หมวดที่  2 
การเปิดบัญชีและการฝากเงิน 

 
 ขอ้ 5.  สหกรณ์ท่ีประสงคจ์ะเปิดบญัชีเงินฝากตาม ขอ้ 4. ใหม้าติดต่อกบัพนกังานสหกรณ์ ณ ส านกังานสหกรณ์
ดว้ยตนเอง  และตอ้งยืน่หนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์  โดยมีรายการครบถว้น ตามท่ีระบุไวใ้นแบบ
หนงัสือขอเปิดบญัชีนั้น  พร้อมกบัหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก   
 ขอ้ 6.  ผูฝ้ากตอ้งใหต้วัอยา่งลายมือช่ือของตวัแทน  ซ่ึงเป็นผูมี้อ านาจถอนเงิน  ตลอดจนใหเ้ง่ือนไขเก่ียวกบัเงิน
ฝากท่ีเปิดบญัชีนั้นไวต่้อสหกรณ์ 



          การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตวัอย่างลายมือช่ือท่ีให้ไว ้ จะมีผลต่อเม่ือผูฝ้ากไดแ้จง้เป็นหนังสือต่อสหกรณ์ 
และสหกรณ์ไดพ้ิจารณาเห็นเป็นการถูกตอ้ง และตอบรับแลว้ 
            ลายมือช่ือทุกกรณีเก่ียวกบัเงินฝากให้ใชอ้กัษรไทย และเขียนดว้ยหมึก  ทั้งตอ้งเขียนดว้ยลายมือของผูน้ า
ฝาก สหกรณ์จะไม่รับรู้การใชต้ราประทบัแทนลายมือช่ือ 
 ขอ้ 7.  ผูฝ้ากสามารถเปิดบญัชีเงินฝากไดด้งัน้ี 
             ( 7.1 )  เงินฝากออมทรัพย ์ ผูฝ้ากรายหน่ึงอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพยใ์นสหกรณ์น้ีไดโ้ดยจ านวน
เงินฝากในบญัชีนั้น ในเวลาหน่ึงเวลาใด ต้องไม่น้อยกว่าหน่ึงแสนบาท  และผูฝ้ากจะส่งเงินฝากเพิ่มขึ้นเม่ือใดโดย
จ านวนเท่าใดก็ได ้
            ( 7.2 )  เงินฝากประจ ารายหน่ึง ๆ  ตอ้งมีจ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงแสนบาท  และระยะเวลาฝากตอ้งไม่
นอ้ยกวา่หกเดือน 
 ขอ้ 8.  ในการเปิดบญัชีเงินฝากตามขอ้ 7  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้ากยดึถือไว ้
             สมุดคู่ฝากนั้นผูฝ้ากตอ้งรักษาไวเ้พื่อให้สหกรณ์ลงบนัทึกรายการเงินฝาก  ดอกเบ้ีย  เงินถอน  และเงิน
คงเหลือบรรดาท่ีจะมีขึ้นทุกราย 
             การลงบนัทึกรายการต่างๆ  ในสมุดคู่ฝากนั้น  จะกระท าไดแ้ต่ทางฝ่ายสหกรณ์  ซ่ึงประธานกรรมการ 
หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจ้ดัการ หรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย  คนหน่ึงคนใด  เป็นผูล้งลายมือช่ือย่อ
ก ากบัไวเ้ป็นส าคญั  การลงบนัทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดย  ไม่เป็นไปตามท่ีกล่าวน้ี ยอ่มไม่มีผลผกูพนัสหกรณ์  อน่ึงถา้
ผูฝ้ากตรวจพบวา่รายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคล่ือน  ตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์เพื่อแกไ้ขให ้ จะแกไ้ขโดยประการอ่ืนไม่ได้ 
            สมุดคู่ฝากเล่มท่ีใชเ้ต็มแลว้ หรือช ารุดจนใชก้ารไม่ได ้ ให้น ามายื่นต่อสหกรณ์เพื่อ   จะไดย้กเ ลิกสมุดคู่
ฝากเล่มนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากใหม่ ซ่ึงออกใหผู้ฝ้ากยดึถือไวต่้อไป สมุดคู่ฝากเล่มท่ียกเลิกนั้น ผูฝ้าก
จะรับไปก็ได ้
           ผูฝ้ากตอ้งเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไวใ้นท่ีปลอดภยั ถา้สมุดคู่ฝากหายผูฝ้าก  ตอ้งแจง้เป็นหนงัสือต่อ
สหกรณ์โดยมิชกัชา้  สหกรณ์จะน ายอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากเล่มใหม่    ซ่ึงออกใหผู้ฝ้ากยดึถือไวต้่อไป  ส่วนสมุดคู่
ฝากเล่มท่ีหายใหย้กเลิก 
            ในกรณีท่ีสหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผูฝ้ากคร้ังแรกก็ดี  หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อน ซ่ึงลง
รายการเตม็แลว้ก็ดี หรือช ารุดใชก้ารไม่ไดก็้ดี  สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม  แต่กรณีท่ีสมุดคู่ฝากของผูฝ้ากรายใดสูญ
หาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ใหใ้หม่ โดยคิดค่าธรรมเนียม   เล่มละหน่ึงร้อยบาท 
 ขอ้ 9.  ในการส่งเงินเขา้บญัชีเงินฝากทุกคร้ัง  ให้ท าใบส่งเงินตามแบบพิมพท่ี์สหกรณ์ก าหนด  ยื่นพร้อมดว้ย
สมุดคู่ฝาก และจ านวนเงินฝากต่อพนกังานสหกรณ์  ณ ส านกังานสหกรณ์  ทั้งน้ี  ผูฝ้าก หรือผูอ่ื้นจะเป็นผูส่้งเงินก็ได ้
            เม่ือสหกรณ์ไดล้งบนัทึกรายการจ านวนเงินฝากท่ีไดรั้บนั้นในสมุดคู่ฝาก  และตรวจสอบเป็นการถูกตอ้ง
แลว้  สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 
 ขอ้ 10.  ถา้ส่งเช็คเขา้บญัชีเงินฝาก  ตอ้งขีดคร่อมเช็คก่อน  สหกรณ์สงวนไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินถอนจาก
รายการเช่นนั้น  จนกวา่จะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแ้ลว้ 
 
 
 



 
 

หมวดที่  3 
การก าหนดอัตราดอกเบีย้  ระยะเวลาการคิดดอกเบีย้  วิธีการคดิดอกเบีย้  และการจ่ายดอกเบี้ย 

 
 ขอ้ 11.  สหกรณ์จะใหด้อกเบ้ียเงินฝากทุกประเภทตามขอ้ 4. ในอตัราไม่เกินร้อยละ 3.50  ต่อปี  โดยจะประกาศ
ใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 
  ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยใ์ห้ค านวณเป็นรายวนัตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะน าดอกเบ้ียทบ
เป็นเงินต้นเขา้บญัชีเงินฝากในวนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ ให้ผูฝ้ากรีบยื่นสมุดคู่ฝาก ณ ส านักงานสหกรณ์ เพื่อ
สหกรณ์บนัทึกรายการดอกเบ้ียให ้
  ดอกเบ้ียเงินฝากประจ า สหกรณ์จะค านวณ และจ่ายดอกเบ้ียให้เม่ือถึงก าหนดระยะเวลาการฝาก 
ส าหรับเงินฝากท่ีถอนก่อนก าหนด โดยไดรั้บอนุญาตจากสหกรณ์ตามขอ้ 13. สหกรณ์จะจ่ายดอกเบ้ียให้ตามจ านวน
เดือนเตม็ 
  กรณีถอนเงินฝากประจ าในระยะเวลาไม่ถึง  3  เดือน  สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบ้ียให ้
  ถา้ผูฝ้ากไม่ถอนเงินฝากประจ าเม่ือครบก าหนดพร้อมดอกเบ้ีย จนพน้ก าหนดไปอีกเจ็ดวนั ก็เป็นอนั
ถือวา่ผูฝ้ากตกลงฝากตน้เงินฝาก พร้อมดอกเบ้ียต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 
 

หมวดที่  4 
การถอนเงินฝาก และการปิดบัญชี 

 
 ขอ้ 12.  การถอนเงินจากบญัชีเงินฝาก ตอ้งใชใ้บถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ 
              ในการถอนเงินฝาก ผูมี้อ านาจถอนเงินตามท่ีไดใ้ห้ตวัอย่างลายมือช่ือไวต้่อสหกรณ์ ควรมารับเงินท่ี
ส านกังานสหกรณ์ดว้ยตนเอง และตอ้งยืน่ใบถอนเงินฝาก โดยลงลายมือช่ือตามท่ีใหต้วัอยา่งไวน้ั้น  พร้อมกบัสมุดคู่ฝาก
ต่อพนกังานสหกรณ์ 
              ถา้ผูมี้อ านาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผูใ้ดรับเงินแทนก็ตอ้งท าใบถอนเงินฝาก และตอ้งมอบอ านาจให้
รับเงินแทนเป็นหนงัสือตามแบบท่ีก าหนด  ทั้งน้ี  โดยลงลายมือช่ือตามท่ีไดใ้ห้ตวัอย่างไวแ้ลว้ มอบให้ผูรั้บมอบอ านาจ
ยื่นใบถอนเงินฝากนั้น  พร้อมดว้ยสมุดคู่ฝากต่อพนกังานของสหกรณ์  ณ  ส านกังานสหกรณ์  ในการน้ีสหกรณ์จะเรียก
หลกัฐานพิสูจน์ตวัผูรั้บมอบอ านาจก็ได ้
             เม่ือสหกรณ์ไดต้รวจถูกตอ้งแลว้ จะจ่ายเงินถอนให้  และลงรายการเงินถอนพร้อม เงินคงเหลือในสมุด
คู่ฝาก แลว้คืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 
             อน่ึง  การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนดว้ยหมึก  ถา้มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงใด ๆ  ผูมี้อ านาจถอนเงิน 
ตอ้งลงลายมือช่ือตามท่ีใหต้วัอยา่งไวก้ ากบัดว้ย 
 ขอ้ 13.  การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรัพยน์ั้น จะถอนเม่ือใด จ านวนเท่าใดก็ได ้ หากเกินหา้ลา้นบาทขึ้น
ไป  ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่  7  วนั  และจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการ     



              ส่วนการถอนเงินจากบญัชีเงินฝากประจ านั้น  ผูฝ้ากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อน  ครบก าหนด แต่เม่ือผู ้
ฝากยืน่ค าขอเป็นหนงัสือโดยช้ีแจงความจ าเป็น สหกรณ์จะยอมใหถ้อนเงินฝากก่อนครบก าหนดก็ได ้
 ขอ้ 14.  ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมด เพื่อปิดบญัชีเงินฝากของตน เม่ือใดก็ได ้ ใหผู้มี้อ านาจถอนเงินจด
แจง้ไวท้า้ยรายการจ านวนเงินในใบถอนเงินฝากดว้ยวา่ “เพื่อปิดบญัชี” 
 ขอ้ 15.  ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบน้ี  หรือก่อให้เกิดความ
ยุ่งยากแก่สหกรณ์  หรือเห็นว่ามีเหตุอนัสมควรท่ีจะปิดบญัชีเงินฝากของผูฝ้าก   สหกรณ์จะไม่รับเงินเขา้บญัชีเงินฝาก
ของผูฝ้ากอีก และให้ผูฝ้ากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบญัชีเงินฝากของตน ทั้งน้ีสหกรณ์จะแจง้เป็นหนงัสือไปยงัผู ้
ฝาก 
 ขอ้ 16.  การถอนเงินฝากเพื่อปิดบญัชีตาม ขอ้ 14. สหกรณ์จะค านวณดอกเบ้ียใหต้าม ขอ้ 11. ถึงวนัก่อนวนัถอน
หน่ึงวนั  เวน้แต่การปิดบญัชีเงินฝากในกรณีผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบตามขอ้ 15. สหกรณ์จะค านวณดอกเบ้ียให้ถึงก่อนวนัท่ี
แจง้หน่ึงวนั  และสหกรณ์จะไม่ใหด้อกเบ้ียอีก ไม่วา่ผูฝ้าก จะถอนเงินเม่ือใด 
                           เม่ือสหกรณ์ไดจ่้ายเงินคืนผูฝ้ากแลว้  จะยกเลิกสมุดคู่ฝากส าหรับบญัชีนั้น 
 ขอ้ 17.  กรณีท่ีจ านวนยอดเงินรับฝากในเวลาใด เวลาหน่ึง เม่ือรวมกบัหน้ีการกูย้ืมเงินจากภายนอก และหน้ีใน
ฐานะผูค้  ้าประกนั จะเกินวงเงินกูย้ืม หรือค ้าประกนัประจ าปีของสหกรณ์ ท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบไว ้
สหกรณ์จะไม่รับฝากเงิน 
                           กรณีของผูฝ้ากท่ีเป็นสหกรณ์ออมทรัพย ์หรือสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนขนาดใหญ่ ท่ีมีสินทรัพยม์ากกว่าห้า
พนัลา้นบาท สหกรณ์จะรับฝากเงินทุกประเภทเม่ือรวมกบัเงินกูจ้ากผูฝ้ากดงักล่าว (ถา้มี)ไดไ้ม่เกินร้อยละสิบของทุน
เรือนหุน้รวมกบัทุนส ารองของผูฝ้าก 
 ขอ้ 18.  ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น สหกรณ์สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับฝากเงิน 

ขอ้ 19.  ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
 
 
                                 ประกาศ  ณ  วนัท่ี 30  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 

 
  
 
 
 

 
      (  นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์  ) 

    ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา  จ ากดั 
 


