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ระเบียบสหกรณ การเกษตรโพธิ์ชัย  จํากัด 

วาดวยการรับเงินฝากออมทรัพย เงินฝากออมทรัพยพิเศษ  

พ.ศ.2562 
 

  

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณ  ขอ 12 และขอ 105(1).ที่ประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการชุดที่ 42 ครั้งท ี7/2562  เมื่อวันที่  11 เมษายน  2562 ไดกําหนดระเบียบวาการรับเงินฝากออม

ทรัพย เงินฝากออมทรัพยพิเศษ โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ดังตอไปนี้ 

หมวดที่  1 

ขอกําหนดทั่วไป 

 ขอ 1.  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสหกรณ สหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย จํากัด  วาดวยการรับเงิน

ฝากออมทรัพย เงินฝากออมทรัพยพิเศษ พ.ศ. 2562” 

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

 ขอ 3. ใหยกเลิก  

(1) ระเบียบสหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย จํากัด วาดวยวิธีการเกีย่วกับเงินฝากออมทรัพย 

พ.ศ. 2533  

(2) ระเบียบสหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย จํากัด วาดวยเงินฝากออมทรัพยพิเศษ พ.ศ. 

2545 

(3) บรรดาประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการระเบียบอื่นใดที่มีอยูกอนวัน

ใชระเบียบนี้  ซึ่งมีขอกําหนดขัดแยงกับระเบียบนี้ทั้งสิ้น 

 ขอ 4.  สหกรณรับเงินฝากจากสมาชิกได  2  ประเภท คือ 

(1) เงินฝากออมทรัพย 

(2) เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 
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หมวดที่  2 

การเปดบัญชีและการฝากเงิน 

 ขอ 5.  ผูประสงคจะเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 4  ใหมาติดตอกับเจาหนาที่สหกรณ  ณ  สํานักงาน

สหกรณดวยตนเอง  และตองยื่นหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ โดยมีรายการครบถวน

ตามที่ระบุไวในแบบหนังสือขอเปดบัญชีนั้น 

 ในกรณีท่ีสหกรณมีโครงการระดมเงินฝากเปนกรณีพิเศษและประสงคจะออกรับเงินฝากนอก 

สํานักงานของสหกรณ  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ  พรอมทั้งกําหนดมาตรการ 

เพื่อความปลอดภัยดวย 

 ขอ 6.  พรอมกับหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก  ผูฝากตองใหตัวอยางลายมือชื่อของตนหรือของ

ตัวแทนซึ่งเปนผูมีอํานาจถอนเงิน  ตลอดจนใหคําสั่งเกี่ยวกับเงินฝากที่เปดบัญชีนั้นไวตอสหกรณ 

 การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอยางลายมือชื่อท่ีใหไว  จะมีผลตอเม่ือผูฝากไดแจงเปนหนังสือ 

ตอสหกรณ  และสหกรณไดพิจารณาเห็นเปนการถูกตองและตอบรับแลว 
 

 ลายมือชื่อทกุกรณีเกี่ยวกับเงินฝากใหใชอักษรไทยและเขียนดวยหมึกทั้งตองเขียนดวยลายมือ 

ตนเอง  สหกรณจะไมรับรูการใชตราประทับแทนลายมือชื่อ 

 ขอ 7.  ผูฝากคนหนึ่งสามารถเปดบัญชีเงินฝากไดดังนี้ 

(1) เงินฝากออมทรัพย  ผูฝากรายหนึ่งอาจเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยไดหลาย

บัญชีในสหกรณนี้ไดโดยจํานวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดตองไมนอยกวา 100 บาท  และผู

ฝากจะสงเงินฝากเพ่ิมขึ้นเม่ือใดโดยจํานวนเทาใดก็ได 

(2) ผูฝากคนหนึ่งเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษไดหลายบัญชี  โดยจํานวนเงิน

ฝาก          ในบัญชีนั้นในครั้งแรกตองไมนอยกวา 100 บาท 

ขอ 8.  ในการเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 7 สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหผูฝากยึดถือไว 

สมุดคูฝากนั้นผูฝากตองรักษาไว  เพื่อใหสหกรณลงบันทึกรายการเงินฝาก  ดอกเบี้ย  เงินถอน   

และเงินคงเหลือของตนบรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย 

การลงบันทึกรายการตางๆ ในสมุดคูฝากนั้น จะกระทําไดแตโดยทางฝายสหกรณ  ซึ่งประธาน

กรรมการหรือรองประธานกรรมการ  หรือเหรัญญิก  หรือผูจัดการ  หรือผูที่ไดรับมอบหมายคนหนึ่งคนใด

เปนผูลงลายมือชื่อยอกํากับไวเปนสําคัญ  การลงบันทึกรายการในสมุดคูฝากโดยไมเปนไปตามที่กลาวนี้  

ยอมไมมีผลผูกพันสหกรณ อนึ่ง  ถาผูฝากตรวจพบวารายการใดในสมุดคูฝากคลาดเคลื่อน ตองแจงตอ

สหกรณเพ่ือแกไขให จะแกไขโดยประการอื่นไมได 
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สมุดคูฝากเลมที่ใชเต็มแลวหรือชํารุดจนใชการไมได  ใหนํามายื่นตอสหกรณเพื่อจะไดยกเลิก    

สมุดคูฝากเลมนั้น  และโอนยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากใหมซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป   สมุดคูฝาก

เลมที่ยกเลิกนั้นผูฝากจะรับไปก็ได 

ผูฝากตองเก็บรักษาสมุดคูฝากของตนไวในที่ปลอดภัย  ถาสมุดคูฝากหายผูฝากตองแจงเปน

หนังสือตอสหกรณโดยมิชักชา  สหกรณจะนํายอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากเลมใหมออกใหผูฝากยึดถือไว

ตอไป สวนสมุดคูฝากเลมที่หายใหยกเลิก 

 ในกรณีท่ีสหกรณออกสมุดใหแกผูฝากครั้งแรกก็ดี  หรือออกเลมใหมใหตอจากเลมกอน   

ซึ่งลงรายการเต็มแลวก็ดี  หรือชํารุดใชการไมไดก็ดี  สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม แตกรณีที่สมุดคูฝาก 

ของผูฝากคนใดสญูหาย  สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหมใหโดยคิดคาธรรมเนียมเลมละ 50 บาท 

ขอ 9.  ในการสงเงินเขาบัญชีเงินฝากทุกครั้ง  ใหทําใบสงเงินตามแบบพิมพที่สหกรณกําหนด   

ยื่นพรอมดวยสมุดคูฝากและจํานวนเงินฝากตอเจาหนาที่สหกรณ  ณ  สํานักงานสหกรณ ทั้งนี้ ผูฝากหรือ

ผูอืน่จะเปนผูสงเงินก็ได 

เมื่อสหกรณไดลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที่ไดรับนั้นในสมุดคูฝาก  และตรวจสอบเปนการ

ถูกตองแลว  สหกรณจะคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก 
 

 ขอ 10.  ถาสงเช็คเขาบัญชีเงินฝาก  ตองขีดครอมเช็คกอน  สหกรณสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะไมจาย 

เงินถอนจากรายการเชนนั้นจนกวาจะเรียกเก็บเงินตามเช็ดไดแลว 

หมวด  3 

การกําหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย วิธีการคิดดอกเบี้ย 

และการจายดอกเบี้ย 

 ขอ 11.  สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากประเภทตามขอ 4 ดังนี้ 

          ขอ 4(1) ในอัตราไมเกินรอยละ 2 ตอป 

 ขอ 4(2) ในอัตราไมเกินรอยละ 3 ตอป  

  

        โดยจะไดประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป 

 (*) ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย และดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษ  ใหคํานวณเปนรายวันตาม

ยอดเงินคงเหลือและสหกรณจะนําดอกเบี้ยทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ  

ใหผูฝากรีบยื่นสมุดคูฝาก  ณ  สํานักงานสหกรณ เพ่ือสหกรณบันทึกรายการดอกเบี้ยให 

 (**)ในกรณีท่ีจํานวนเงินฝากตามขอ 4 คงเหลือต่ํากวา 100 บาท สหกรณจะไมคิดดอกเบี้ยให 
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หมวด  4 

การถอนเงินฝากและการปดบัญชี 

 ขอ 12.  การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ตองใชใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ 

 ในการถอนเงินฝาก ผูมีอํานาจถอนเงินตามที่ไดใหตัวอยางลายมือชื่อไวตอสหกรณ  ควรมารับเงิน  

ที่สํานักงานสหกรณดวยตนเอง  และตองยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไวนั้น  

พรอมกับสมุดคูฝากตอเจาหนาที่สหกรณ 

 ถาผูมีอํานาจถอนเงินฝากจะมอบใหผูใดถอนเงินแทน  ก็ตองทําใบถอนเงินฝากและตอง 

มอบอํานาจใหรับเงินแทนเปนหนังสือไดดานหลังของใบถอนเงินฝากนั้นดวย  ทั้งนี้  โดยลงลายมือชื่อ   

ตามที่ไดใหตัวอยางไวแลวมอบใหผูรับมอบอํานาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น  พรอมดวยสมุดคูฝากตอ

เจาหนาทีข่องสหกรณ  ณ  สํานักงานสหกรณ  ในการนี้สหกรณจะเรียกหลักฐานพิสูจนตัวผูรับมอบอํานาจก็ได 

 เมื่อสหกรณไดตรวจถูกตองแลวจะจายเงินถอนให  และลงรายการเงินถอนพรอมทั้งเงินคงเหลือ           

ในสมุดคูฝากและคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก 
 

 อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเขียนดวยหมึก  ถามีการแกไขเปลี่ยนแปลงใดๆ   ผูมีอํานาจถอน

เงินตองลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไวกํากับดวย 

 ขอ 13.  การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยนั้นจะถอนเม่ือใด จํานวนเทาใดก็ได 

 สวน การถอนเงินฝากออมทรัพยพิเศษ ใหถอนไดเดือนละหนึ่งครั้ง โดยไมตองเสีย            

คาธรรมเนียม  หากเดือนใดมีการถอนมากกวาหนึ่งครั้ง  สหกรณจะคิดคาธรรมเนียมการถอนครั้งที่สอง 

และครั้งตอ ๆ ไป  ครั้งละ 100 บาท  

 ขอ 14.  ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได  ใหผูมี

อํานาจถอนเงินจดแจงไวทายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากดวยวา “เพื่อปดบัญชี” 

 ขอ 15.  ในกรณีที่ผูฝากตาย  สหกรณจะจายคืนเงินคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากใหแกผูรับ

โอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไวก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจ

คณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น 

 ขอ 16.  ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเห็นวาผูฝากฝาฝนระเบียบนี้  หรือ

กอใหเกิดความยุงยากแกสหกรณ  หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะปดบัญชีเงินฝากของผูฝาก  สหกรณจะ

ไมรับเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูฝากอีก  และใหผูฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตน 

ทั้งนี้ สหกรณจะแจงเปนหนังสือไปยังผูฝาก 
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 ขอ 17.  การถอนเงินฝากเพื่อปดบัญชีตามขอ  14 และ 15  สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหตาม

ขอ 11 ถึงวันกอนวันถอนหนึ่งวัน เวนแตการปดบัญชีเงินฝากในกรณีผูฝากฝาฝนระเบียบตามขอ 16  

สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหถึงกอนวันที่แจงหนึ่งวัน และสหกรณจะไมใหดอกเบี้ยอีกไมวาผูฝากจะถอน

เงินเมื่อใด 

  เมื่อสหกรณไดจายเงินคืนผูฝากแลว  จะยกเลิกสมุดคูฝากสําหรับบัญชีนั้น 

 

     ประกาศ  ณ  วันที ่ 11 เมษายน  พ.ศ.  2562 

                

                                       (นายหนู  กมลสินธ) 

                                           ประธานกรรมการ 

                                              สหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย  จํากัด 
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	                                              สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ชัย  จำกัด 



