
 
 

ระเบียบสหกรณ การเกษตรโพธิ์ชัย จํากัด 

วาดวยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

พ.ศ. 2562 

 
 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณ ขอ 12 และขอ 74(16) ที่ประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการชุดที่ 42 ครั้งที 7/2562  เมื่อวันที่  11 เมษายน  2562  ไดกําหนดระเบียบวาดวยการรับฝากเงิน

จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ  ดังตอไปนี้ 

หมวด  1 

ขอกําหนดทั่วไป 

 ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณ การเกษตรโพธิ์ชัย จํากัด วาดวยการรับฝากเงินจาก

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  พ.ศ. 2562” 

 ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที ่1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562   เปนตนไป 

 ขอ 3. ในระเบียบนี้ 

 “สหกรณ” หมายความวา สหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย จํากัด 

 “สมาคม” หมายความวา สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

 “ผูฝาก” หมายความวา สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหผูฝากเงิน 

 ขอ 4. สหกรณจะรับฝากเงินจากสมาคมเฉพาะสมาคมที่มีสมาชิกไมนอยกวากึ่งหนึ่งเปนสมาชิก

ของสหกรณ 

 ขอ 5. สหกรณรับฝากเงินจากสมาคมได  2  ประเภท  คือ 

 (1)  เงินฝากออมทรัพย 

 (2)  ออมทรัพยพิเศษ 

หมวด 2 

การเปดบัญชีและการฝากเงิน 

 ขอ 6. สมาคมท่ีประสงคจะเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 5  ใหมาติดตอกับเจาหนาที่สหกรณ  ณ  

สํานักงานสหกรณดวยตนเอง  และตองยื่นหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ  โดยมีรายการ

ครบถวนตามที่ระบุไวในแบบหนังสือขอเปดบัญชีนั้น 

 ขอ 7. พรอมกับหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก  ผูฝากตองใหตัวอยางลายมือชื่อของตัวแทนซึ่งเปนผู

มีอํานาจถอนเงิน  ตลอดจนใหเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากที่เปดบัญชีนั้นไวตอสหกรณ 
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 การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอยางลายมือชื่อที่ใหไว จะมีผลตอเมื่อผูฝากไดแจงเปนหนังสือ

ตอสหกรณ  และสหกรณไดพิจารณาเห็นเปนการถูกตองและตอบรับแลว 

 ลายมือชื่อทุกกรณีเก่ียวกับเงินฝากใหใชอักษรไทยและเขียนดวยหมึกทั้งตองเขียนดวย

ลายมือของผูนําฝาก  สหกรณจะไมรับรูการใชตราประทับแทนลายมือชื่อ 

 ขอ 8. ผูฝากสามารถเปดบัญชีเงินฝาก  ไดดังนี้ 

(1) เงินฝากออมทรัพย  ผูฝากรายหนึ่งอาจเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยไดหลายบัญชี

ในสหกรณนี้ไดโดยจํานวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดตองไมนอยกวา 100 บาท  และผูฝากจะสง

เงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใดโดยจํานวนเทาใดก็ได 

(2) ผูฝากคนหนึ่งเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษไดหลายบัญชี  โดยจํานวนเงินฝาก          

ในบัญชีนั้นในครั้งแรกตองไมนอยกวา 100 บาท 

            ขอ9. ในการเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 7  สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหผูฝากยึดถือไว 

 สมุดคูฝากนั้นผูฝากตองรักษาไวเพื่อใหสหกรณลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย         

เงินถอน  และเงินคงเหลือบรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย 

 การลงบันทึกรายการตาง ๆ ในสมุดคูฝากนั้น จะกระทําไดแตโดยทางฝายสหกรณ ซึ่ง

ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเหรัญญิก  หรือผูจัดการ  หรือผูที่ไดรับมอบหมายคน

หนึ่งคนใด เปนผูลงลายมือชื่อยอกํากับไวเปนสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคูฝากโดยไมเปนไปตามที่

กลาวนี้ ยอมไมมีผลผูกพันสหกรณ อนึ่ง ถาผูฝากตรวจพบวารายการใดในสมุดคูฝากคลาดเคลื่อน  ตองแจง

ตอสหกรณเพื่อแกไขให  จะแกไขโดยประการอื่นไมได 

 สมุดคูฝากเลมที่ใชเต็มแลวหรือชํารุดจนใชการไมได  ใหนํามายื่นตอสหกรณเพื่อจะได

ยกเลิกสมุดคูฝากเลมนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากใหม ซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป สมุดคู

ฝากเลมที่ยกเลิกนั้นผูฝากจะรับไปก็ได 

 ผูฝากตองเก็บรักษาสมุดคูฝากของตนไวในที่ปลอดภัย ถาสมุดคูฝากหายผูฝากตองแจงเปน

หนังสือตอสหกรณโดยมิชักชา  สหกรณจะตองนํายอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากเลมใหมซึ่งออกใหผูฝาก

ยึดถือไวตอไป  สวนสมุดคูฝากเลมที่หายใหยกเลิก 

 ในกรณีท่ีสหกรณออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากครั้งแรกก็ดี  หรือออกเลมใหมใหตอจากเลม

กอนซึ่งลงรายการเต็มแลวก็ดี  หรือชํารุดใชการไมไดก็ดี  สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม  แตกรณีที่สมุดคู

ฝากของผูฝากรายใดสูญหาย  สหกรณจะออกสมุดคูฝากเลมใหมใหโดยคิดคาธรรมเนียมเลมละ50 บาท 

 ขอ 10.  ในการสงเงินเขาบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ใหทําใบสงเงินตามแบบพิมพท่ีสหกรณกําหนด  ยื่น

พรอมดวยสมุดคูฝากและจํานวนเงินฝากตอเจาหนาที่สหกรณ  ณ  สํานักงานสหกรณ  ทั้งนี้ผูฝากหรือผูอื่น

จะเปนผูสงเงินก็ได 
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 เมื่อสหกรณไดลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากท่ีไดรับนั้นในสมุดคูฝาก  และตรวจสอบเปน

การถูกตองแลว  สหกรณจะคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก 

 ขอ 11. ถาสงเช็คเขาบัญชีเงินฝาก ตองขีดครอมเช็คกอน สหกรณสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะไมจาย เงิน

ถอนจากรายการเชนนั้น  จนกวาจะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแลว 

หมวด 3 

การกําหนดอัตราดอกเบี้ย  ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย 

วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจายดอกเบี้ย 

 ขอ 12. สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามขอ 5 ดังนี้ 

          ขอ 5(1) ในอัตราไมเกินรอยละ 2 ตอป 

 ขอ 5(2) ในอัตราไมเกินรอยละ 3 ตอป  

         โดยจะไดประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป 

 (*) ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย และดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษ  ใหคํานวณเปนรายวันตาม

ยอดเงินคงเหลือและสหกรณจะนําดอกเบี้ยทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ  ให

ผูฝากรีบยื่นสมุดคูฝาก  ณ  สํานักงานสหกรณ เพ่ือสหกรณบันทึกรายการดอกเบี้ยให 

 (**)ในกรณีท่ีจํานวนเงินฝากตามขอ 4 คงเหลือต่ํากวา 100 บาท สหกรณจะไมคิดดอกเบี้ยให 

 

หมวด 4 

การถอนเงินฝากและการปดบัญช ี

 ขอ 13. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากตองใชใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ 

  ในการถอนเงินฝาก ผูมีอํานาจถอนเงินตามที่ไดใหตัวอยางลายมือชื่อไวตอสหกรณ  ควรมา

รับเงินที่สํานักงานสหกรณดวยตนเอง และตองยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไว พรอม

กับสมุดคูฝากตอเจาหนาที่สหกรณ 

 ถาผูมีอํานาจถอนเงินฝากจะมอบใหผูใดรับเงินแทน ก็ตองทําใบถอนเงินฝากและตองมอบ

อํานาจใหรับเงินแทนเปนหนังสือตามแบบที่กําหนด ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ไดใหตัวอยางไว  แลวมอบ

ใหผูรับมอบอํานาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น พรอมดวยสมุดคูฝากตอเจาหนาที่ของสหกรณ ณ สํานักงาน

สหกรณ  ในการนี้สหกรณจะเรียกหลักฐานพิสูจนตัวผูรับมอบอํานาจก็ได 

 เมื่อสหกรณไดตรวจถูกตองแลวจะจายเงินถอนให และลงรายการเงินถอนพรอมทั้งเงิน

คงเหลือในสมุดคูฝาก  แลวคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก 
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 อนึ่ง  การเขียนใบถอนเงินฝากใหเขียนดวยหมึก  ถามีการแกไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผูมี

อํานาจถอนเงินตองลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไวกํากับดวย 

 

 ขอ 14. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย  จะถอนเมื่อใด  จํานวนเทาใดก็ไดสวน การถอน

เงินฝากออมทรัพยพิเศษ ใหถอนไดเดือนละหนึ่งครั้ง โดยไมตองเสีย   คาธรรมเนียม  หากเดือนใดมีการถอน

มากกวาหนึ่งครั้ง  สหกรณจะคิดคาธรรมเนียมการถอนครั้งที่สอง 

และครั้งตอ ๆ ไป  ครั้งละ 100 บาท  

 ขอ 15. ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได ใหผูมีอํานาจ

ถอนเงินจดแจงไวทายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากดวยวา  “เพื่อปดบัญชี”   

 ขอ 16.  ในกรณีท่ีคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเห็นวาผูฝากฝาฝนระเบียบนี ้ หรือกอให 

เกิดความยุงยากแกสหกรณ  หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะปดบัญชีเงินฝากของผูฝาก  สหกรณจะไมรับ

เงินเขาบัญชีเงินฝากของผูฝากอีก  และใหผูฝากถอนเงินคงเหลือท้ังหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตน  ทั้งนี้  

สหกรณจะแจงเปนหนังสือไปยังผูฝาก 

 ขอ 17. การถอนเงนิฝากเพื่อปดบัญชีตามขอ 15 สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหตามขอ 12  ถึงวัน

กอนวันถอนหนึ่งวัน  เวนแตการปดบัญชีเงินฝากในกรณีผูฝากฝาฝนระเบียบตามขอ 16  สหกรณจะคํานวณ

ดอกเบี้ยใหถึงกอนวันท่ีแจงหนึ่งวัน และสหกรณจะไมใหดอกเบี้ยอีกไมวาผูฝากจะถอนเงินเมื่อใด 

  เมื่อสหกรณไดจายเงินคืนผูฝากแลว  จะยกเลิกสมุดคูฝากสําหรับบัญชีนั้น 

 ขอ 18. ในกรณีท่ีมีความจําเปน  สหกรณสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับฝากเงินก็ได 

 

     ประกาศ  ณ  วันที ่ 11 เมษายน  พ.ศ.  2562 

                

                                                  (นายหนู  กมลสินธ) 

                                                    ประธานกรรมการ 

                                                            สหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย  จํากัด 
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