
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 

ว่าด้วยการรับฝากเงินจากนิติบุคคล พ.ศ. 2562 
 

 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ข้อ 67 (9) และข้อ     
90 (1)  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ชุดที่ 60 ในคราวประชุม คร้ังที่         
8 / 2562  เมื่อวันที่  23  กันยายน  พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด        
ว่าด้วยการรับฝากเงินจากนิติบุคคล พ.ศ. 2562 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

หมวดท่ี  1 
ข้อก าหนดท่ัวไป 

 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ว่าด้วยการรับฝากเงิน
จากนิติบุคคล  พ.ศ. 2562 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3. ในระเบียบนี้ 
                        สหกรณ์  หมายความว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 
                        นิติบุคคล  หมายความว่า  หน่วยงาน หรือองค์กรที่มีฐานะนิติบุคคลตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือกฎหมายอ่ืนซึ่งเป็นต้นสังกัดของสมาชิกสหกรณ์ 
                        ผู้ฝาก  หมายความว่า  นิติบุคคลผู้ฝากเงิน 

 ข้อ 4. สหกรณ์จะรับฝากเงินจากนิติบุคคลได้เฉพาะนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากร หรือลูกจ้าง    
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
 ข้อ 5. สหกรณ์รับฝากเงินจากนิติบุคคลได้  2  ประเภท  คือ 
                        ( 1 )  เงินฝากออมทรัพย์ 
                        ( 2 )  เงินฝากประจ า 

 

หมวดท่ี  2 
การเปิดบัญชี และการฝากเงิน 

 ข้อ 6. นิติบุคคลที่ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝาก ตามข้อ 5  ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์  
ณ  ส านักงานสหกรณ์ ด้วยตนเอง และต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ 
โดยมีรายการครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชีนั้น 
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 ข้อ 7. พร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของตัวแทน  
ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจถอนเงิน ตลอดจนให้เงื่อนไขเกีย่วกับเงินฝากที่เปิดบัญชีไว้ต่อสหกรณ ์

 การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้ จะมีผลต่อเมื่อผู้ฝากได้แจ้งเป็นหนังสือ 
ต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็นการถูกต้อง และตอบรับแล้ว  
 ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝาก ให้ใช้อักษรไทย และเขียนด้วยหมึก ทั้งต้องเขียนด้วย
ลายมือของผู้น าฝาก สหกรณ์จะไม่รับรู้การใช้ตราประทับ แทนลายมือชื่อ 
 ข้อ 8. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินฝาก ได้ดังนี้ 
           ( 1 )  เงินฝากออมทรัพย์ ผู้ฝากรายหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นี้
ได้โดยจ านวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใด ต้องไม่น้อยกว่า  1,000.-  บาท และผู้ฝาก    
จะส่งเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใดโดยจ านวนเท่าใดก็ได้ 
           ( 2 )  เงินฝากประจ า ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า  1,000.- บาท และระยะเวลาฝาก    
ต้องไม่น้อยกว่า  12  เดือน 

 ข้อ 9. ในการเปิดบัญชีเงินฝาก ตามข้อ 7  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้ 
 สมุดคู่ฝากนั้น ผู้ฝากต้องรักษาไว้ เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย         
เงินถอน และเงินคงเหลือบรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย 
 การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระท าได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ ซึ่ง
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ลงลายมือชื่อย่อก ากับไว้เป็นส าคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่
เป็นไปตามที่กล่าวนี้ ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ อนึ่ง  ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายใดในสมุดคู่ฝาก
คลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไขให้ จะแก้ไขโดยประการอ่ืนไม่ได้ 
 สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้ว หรือช ารุดจนใช้การไม่ได้ ให้น ามายื่นต่อสหกรณ์ เพื่อที่จะได้
ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้
ต่อไป สมุดคู่ฝากเล่มที่ยกเลิกนั้น ผู้ฝากจะรับไปก็ได้     
 ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหาย ผู้ฝากต้องแจ้งเป็น
หนังสือต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า สหกรณ์จะต้องน ายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซึ่งออกให้
ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก 

 ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากคร้ังแรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่ม
ก่อน ซึ่งลงรายการเต็มแล้วก็ดี หรือช ารุดใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีที่ 
สมุดคู่ฝากของผู้ฝากรายใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียม     
เล่มละ 100.- บาท 
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 ข้อ 10. ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกคร้ัง ให้ท าใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์
ก าหนด ยื่นพร้อมด้วยสมุดคู่ฝาก และจ านวนเงินฝากต่อพนักงานสหกรณ์ ณ ส านักงานสหกรณ์ 
ทั้งนี้ผู้ฝาก หรือผู้อ่ืนจะเป็นผู้ส่งเงินก็ได้ 
 เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจ านวนเงินฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบ
เป็นการถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก 

 ข้อ 11. ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่ จะไม่
จ่ายเงินถอนจากรายการเช่นน้ัน จนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว 
 

หมวดท่ี 3 
การก าหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย 

วิธีการคิดดอกเบี้ย และการจ่ายดอกเบี้ย 
 ข้อ 12. สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท  ตามข้อ 5 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.50  
ต่อปี โดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆไป 

 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ให้ค านวณเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะน า
ดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ ให้ผู้ฝากรีบยื่นสมุดคู่ฝาก 
ณ ส านักงานสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์บันทึกรายการดอกเบี้ยให้ 
 ดอกเบี้ยเงินฝากประจ า สหกรณ์จะคิดค านวณ และจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงก าหนดระยะเวลา
การฝาก ส าหรับเงินฝากที่ถอนก่อนก าหนดโดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ ตามข้อ14 สหกรณ์จะจ่าย
ดอกเบี้ยให้ตามจ านวนเดือนเต็ม 

 กรณีถอนเงินฝากประจ าในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้ 
 ถ้านิติบุคคลไม่ถอนเงินฝากประจ าเมื่อครบก าหนดพร้อมดอกเบี้ย จนพ้นก าหนดไปอีก    
เจ็ดวันก็เป็นอันถือว่าผู้ฝากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 

 

หมวดท่ี 4 
การถอนเงินฝาก และการปิดบัญชี 

 ข้อ 13. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ 
 ในการถอนเงินฝาก ผู้มีอ านาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์ ควรมา
รับเงินที่ส านักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่าง
ไว้พร้อมกับสมุดคู่ฝากต่อพนักงานสหกรณ ์
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 ถ้าผู้มีอ านาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผู้ใดรับเงินแทน ก็ต้องท าใบถอนเงินฝาก และต้องมอบ
อ านาจให้รับเงินแทนเป็นหนังสือตามแบบที่ก าหนด ทั้งนี้โดยลงลายมือชื่อตามที่ได้ให้ตัวอย่างไว้  
แล้วมอบให้ผู้รับมอบอ านาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อพนักงานสหกรณ์         
ณ ส านักงานสหกรณ์ ในการน้ีสหกรณ์จะเรียกหลักฐานพิสูจน์ตัวผู้รับมอบอ านาจก็ได ้
 เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้ว จะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอน พร้อมทั้งเงิน
คงเหลือในสมุดคู่ฝาก แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก 

 อนึ่งการเขียนใบถอนเงินฝาก ให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้มีอ านาจ
ถอนเงินต้องลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้ก ากับด้วย 
 ข้อ 14. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ จะถอนเมื่อใด จ านวนเท่าใดก็ได้ 
 ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจ า ผู้ฝากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบก าหนด    
แต่เมื่อผู้ฝากยื่นค าขอเป็นหนังสือโดยชี้แจงความจ าเป็น สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบ
ก าหนดก็ได้ 
 ข้อ 15. ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้        
ให้ผู้มีอ านาจถอนเงินจดแจ้งไว้ท้ายรายการจ านวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า เพื่อปิดบัญชี 
 ข้อ 16. ในกรณีที่คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ เห็นว่าผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบนี้ หรือ
ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก 
สหกรณ์จะไม่รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฝากอีก และให้ผู้ฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมด เพื่อปิ ด
บัญชีเงินฝากของตน ทั้งนี้สหกรณ์จะแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ฝาก 

 ข้อ 17. การถอนเงินฝากเพื่อปิดบัญชี ตามข้อ 15  สหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ยให้ ตามข้อ 12 
ถึงวันก่อนวันถอนหนึ่งวัน เว้นแต่การปิดบัญชีเงินฝากในกรณีผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบ ตามข้อ 16 
สหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันที่แจ้งหนึ่งวัน และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี้ยอีกไม่ว่าผู้ฝาก
จะถอนเงินเมื่อใด 
 เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผู้ฝากแล้ว จะยกเลิกสมุดคู่ฝากส าหรับบัญชีนั้น 

 ข้อ 18. ในกรณีที่มีความจ าเป็น สหกรณ์สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับฝากเงินก็ได้ 
 ข้อ 19. ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  ประกาศ   ณ   วันที่   24  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
 

 

 

      (  นายสมหมาย  มงคลบุตร  ) 
              ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด  


