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ระเบียบ 
ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  จ ากัด 

ว่าด้วย 
การรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์  พ.ศ. 2547 

 
 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ พ.ศ. 2547 ข้อ 2.(4) ข้อ13. ข้อ 74.(8) และ
ข้อ 100.(1) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ครั้งที่ 5/2547 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ได้ก าหนด
ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
ดังต่อไปนี้ 
 

หมวด  1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  จ ากัด ว่าด้วยการ
รับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2547” 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ์” หมายถึง     ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  จ ากัด 
 “ผู้ฝาก” หมายถึง     สมาชิกของร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  จ ากัด 
 ข้อ 4. สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิกได้  2 ประเภท คือ 

(1) เงินฝากออมทรัพย์ 
 (2) เงินฝากประจ า 
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หมวด 2 
การเปิดบัญชีและการฝากเงิน 

 

 ข้อ 5. ผู้ฝากประสงค์จะขอเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 4. ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ 
ส านักงาน ร้านสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของร้านสหกรณ์
ก าหนดโดยมีราย การครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากประเภทนั้น ๆ                      
 ข้อ 6. ในหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของตน หรือตัวแทน
ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจถอนเงิน ตลอดจนให้เงื่อนไข ค าสั่ง เกี่ยวกับเงินฝากท่ีเปิดบัญชีนั้นไว้ต่อสหกรณ์ 
 การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อ นามสกุลที่ให้ไว้ต่อสหกรณ์จะมีผลต่อเมื่อผู้ฝาก
ได้แจ้งเป็น หนังสือต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็นการถูกต้องและตอบรับแล้ว 
 ลายมือชื่อ  นามสกุล ทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้อักษรไทยและเขียนด้วยหมึกทั้งต้อง
เขียนลายมือชื่อของตนเอง  สหกรณ์จะไม่รับรู้การใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ   
 ข้อ 7. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ดังนี้ 
  (1) เงินฝากออมทรัพย์ ผู้ฝากรายหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นี้
ได้ โดยจ านวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่น้อยกว่า 100.00 บาท (หนึ่งร้อยบาท) และผู้
ฝากจะส่งเงินฝากเพ่ิมข้ึนเมื่อใด โดยจ านวนเท่าใดก็ได้ 
  (2) เงินฝากประจ ารายหนึ่ง ๆ ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 1,000.00 บาท(หนึ่งพันบาท) 
และระยะเวลาฝากต้องไม่น้อยกว่า 12 เดือน 
 ข้อ 8. ในการเปิดบัญชีเงินฝากตาม ข้อ 7. สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้ สมุดคู่ฝากนั้น
ผู้ฝากต้องรักษาไว้ เพ่ือให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงินคงเหลือบรรดาที่จะมีขึ้น
ทุกราย 
  การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนั้นจะกระท าได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์  
ซึ่งประธานกรรม การหรือรองประธานกรรมการ  หรือเหรัญญิก  หรือผู้จัดการ  หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ลงลายมือชื่อย่อก ากับไว้เป็นส าคัญ  การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝาก
โดยไม่เป็นไปตามที่กล่าวนี้ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์  อนึ่งถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่
ฝากคลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพ่ือแก้ไขให้ จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้ 
 สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้วหรือช ารุดจนใช้การไม่ได้  ให้น ามายื่นต่อสหกรณ์เพ่ือจะได้
ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป  
สมุดคู่ฝากเล่มที่ยกเลิกนั้นผู้ฝากจะรับไปก็ได้ 
 ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากครั้งแรกก็ดี  หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อน 
ซึ่งลง รายการเต็มแล้วก็ดี  หรือช ารุดใช้การไม่ได้ก็ดี  สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียมแต่กรณีที่สมุดคู่
ฝากของผู้ฝากคนใดสูญหาย  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 50 บาท 
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 ข้อ 9. ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง  ให้ท าใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์ก าหนด
ยื่นพร้อมด้วย สมุดคู่ฝากและจ านวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ณ  ส านักงานสหกรณ์ทั้งนี้  ผู้ฝาก
หรือผู้อื่นจะเป็นผู้ส่งเงินก็ได้ 
 เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจ านวนเงินฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคู่ฝาก  และตรวจสอบเป็น
การถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ฝากทันที 
 กรณีผู้ฝากเงินมีความประสงค์จะให้สหกรณ์หักเงินเดือนของผู้ฝาก เพ่ือน าเข้าบัญชีเงินฝาก
เป็นประจ าทุกเดือนนับตั้งแต่มีการเปิดบัญชีเงินฝาก จะต้องท าหนังสือยินยอมยื่นต่อสหกรณ์  และ
สหกรณ์จะด าเนินการน าเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะต้องน าสมุดคู่ฝากมาให้สหกรณ์
ลงรายการภายในวันที่ห้าของเดือน 
 ข้อ 10. ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก  ต้องขีดคร่อมเช็คก่อน  สหกรณ์สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่
จ่ายเงินถอนจากรายการเช่นนั้น จนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็ดได้แล้ว 
 

หมวด  3 

การก าหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย วิธีการคิดดอกเบี้ย 
และการจ่ายดอกเบี้ย 

 

 ข้อ 11. สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 3. ในอัตราไม่เกินร้อยละ 7 ต่อปี
โดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 
 (*) ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้ค านวณเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือและสหกรณ์จะน า
ดอกเบี้ย 
ทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้ผู้ฝากรีบยื่นสมุดคู่ฝาก ณ ส านักงาน
สหกรณ์  
 
เพ่ือสหกรณ์บันทึกรายการดอกเบี้ยให้ 
 ดอกเบี้ยเงินฝากประจ า สหกรณ์จะค านวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงก าหนดระยะเวลาการ
ฝาก ส าหรับเงินฝากที่ถอนก่อนก าหนดโดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 12.  สหกรณ์จะจ่าย
ดอกเบี้ยให้ตามจ านวนเดือนเต็ม 
 กรณีถอนเงินฝากประจ าในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้ถ้าผู้ฝาก
ไม่ถอนเงินฝากประจ าเมื่อครบก าหนดพร้อมดอกเบี้ย  จนพ้นก าหนดไปอีกเจ็ดวันก็เป็นอันถือว่าผู้ฝาก
ตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 
 กรณีที่สหกรณ์มีการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยไม่ว่าประเภทใด  การค านวณ
ดอกเบี้ยใหม ่
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ดังกล่าวจะค านวณตั้งแต่วันประกาศของสหกรณ์เป็นต้นไป  เงินฝากจ านวนใดที่ค านวณดอกเบี้ยได้ไม่ถึง 
ยี่สิบสตางค์  สหกรณ์จะไม่ค านวณดอกเบี้ยให้ 
 

หมวด  4 
การถอนเงินฝากและการปิดบัญชี 

 

 ข้อ 12. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ ในการถอน
เงินฝากผู้มีอ านาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์  ควรมารับเงินที่ส านักงาน
สหกรณ์ด้วยตนเองและต้องยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้นั้น พร้อมกับสมุดคู่
ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
 ถ้าผู้มีอ านาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผู้ใดถอนเงินแทน  ก็ต้องท าใบถอนเงินฝากและต้อง
มอบอ านาจให้รับเงินแทนเป็นหนังสือได้ด้านหลังของใบถอนเงินฝากนั้นด้วย  ทั้งนี้โดยลงลายมือชื่อ
ตามที่ได้ให้ตัวอย่างไว้แล้วมอบให้ผู้รับมอบอ านาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น  พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่ อ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ณ ส านักงานสหกรณ์  ในการนี้สหกรณ์จะเรียกหลักฐานพิสูจน์ตัวผู้รับมอบอ านาจก็
ได ้
 เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้  และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงินคงเหลือ
ในสมุดคู่ฝากและคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก 
 อนึ่งการเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้มีอ านาจ
ถอนเงินต้องลงลายมือชื่อตามท่ีให้ตัวอย่างไว้ก ากับด้วย 
 ข้อ 13. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นั้น จะถอนเมื่อใด จ านวนเท่าใดก็ได้ ส่วน
การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจ านั้น ผู้ฝากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบก าหนด แต่เมื่อผู้ฝากยื่น
ค าขอเป็นหนังสือโดยชี้แจงความจ าเป็น สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบก าหนดก็ได้ 
 ข้อ 14. ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพ่ือปิดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้  ให้ผู้มี
อ านาจถอนเงินจดแจ้งไว้ท้ายรายการจ านวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพ่ือปิดบัญชี” 
 ข้อ 15. ในกรณีที่ผู้ฝากเงินตาย  สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝาก
ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้  หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้น าหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่
พอใจคณะ กรรมการด าเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจ านวนดังกล่าวนั้น 
 ข้อ 16. ในกรณีที่คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบนี้  หรือ
ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่สหกรณ์  หรือเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก  
สหกรณ์จะไม่รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฝากอีก  และให้ผู้ฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพ่ือปิดบัญชี
เงินฝากของตน ทั้งนี้ สหกรณ์จะแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ฝาก 
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 ข้อ 17. การถอนเงินฝากเพ่ือปิดบัญชีตามข้อ 14. และข้อ 15.  สหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ย
ให้ตามข้อ 11. ถึงวันก่อนวันถอนหนึ่งวัน เว้นแต่การปิดบัญชีเงินฝากในกรณีผู้ฝาก ฝ่าฝืนระเบียบตาม
ข้อ 16. สหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันที่แจ้งหนึ่งวันและสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี้ยอีกไม่ว่าผู้
ฝากจะถอนเงินเมื่อใด 
เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผู้ฝากแล้วจะยกเลิกสมุดคู่ฝากส าหรับบัญชีนั้น 
 ข้อ 18. สมาชิกที่ใช้บัญชีเงินฝากค้ าประกันการเช่าซื้อสินค้าจากสหกรณ์ จะถอนเงินฝาก
ของตนภายในวงเงินที่ค้ าประกันไม่ได้ ตลอดสัญญาการเช่าซื้อสินค้า 
 ข้อ 19. ในกรณีที่มีความจ าเป็น  สหกรณ์สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับฝากเงินก็ได้ 
 ข้อ 20. ให้ประธานกรรมการด าเนินการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

   ประกาศ  ณ  วันที่   9   สิงหาคม  พ.ศ. 2547 

                   

                          ( นายสพัุฒน์    ถวิลวิศาล ) 
               ประธานกรรมการด าเนินการ 
       ร้านสหกรณว์ิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  จ ากัด 


