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ระเบียบ 

สหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด 

วาดวย 

การรับฝากเงินจากสหกรณอ่ืน  พ.ศ. 2547 

 
 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณ พ.ศ. 2547 ขอ 2.(4) ขอ 13.ขอ 74.(8) และขอ 

100.(2) ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งท่ี 5/2547  เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ไดกําหนดระเบียบ

วาดวยการรับฝากจากสหกรณอ่ืน โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ดังตอไปนี้ 

 

หมวด  1 

ขอกําหนดท่ัวไป 
 

ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบยีบรานวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด วาดวยการรับฝากจากสหกรณ

อ่ืน พ.ศ. 2547” 

ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ เปนตนไป 

 ขอ 3. ในระเบียบนี้ 

 “สหกรณ”  หมายถึง   รานวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด  

 “ผูฝาก”  หมายถึง   สหกรณอ่ืนตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ท่ีกําหนดไว 

 ขอ 4. สหกรณรับฝากจากสหกรณอ่ืนได 2 ประเภท คือ 

(1) เงินฝากออมทรัพย 

(2) เงินฝากประจํา 

หมวด 2 

การเปดบัญชีและการฝากเงิน 

 ขอ 5. ผูฝากท่ีประสงคจะเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 4. ใหมาติดตอกับเจาหนาท่ีสหกรณ ณ สํานักงาน 

สหกรณดวยตนเอง  และตองยื่นหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ โดยมีรายการครบถวนตามท่ี

ระบุไวในแบบหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากประเภทนั้น ๆ 

ขอ 6. ในหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก ผูฝากตองใหตัวอยางลายมือชื่อของตัวแทนซ่ึงเปนผูมีอํานาจถอนเงิน 

ตลอดจนใหเง่ือนไข คําสั่ง เก่ียวกับเงินฝากท่ีเปดบัญชีนั้นไวตอสหกรณ 
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การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตัวอยางลายมือชื่อท่ีใหไว  จะมีผลตอเม่ือผูฝากไดแจงเปนหนังสือตอสหกรณ 

และสหกรณไดพิจารณาเห็นเปนการถูกตองและตอบรับแลว 

ลายมือชื่อทุกกรณีเก่ียวกับเงินฝากใหใชอักษรไทยและเขียนดวยหมึกท้ังตองเขียนดวยลายมือชื่อของ

ผูนําฝาก สหกรณจะไมรับรูการใชตราประทับแทนลายมือชื่อ 

 

 

ขอ 7. ผูฝากสามารถเปดบัญชีเงินฝาก  ไดดังนี้ 

(1) เงินฝากออมทรัพย ผูฝากรายหนึ่งอาจเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยในสหกรณนี้ไดโดยจํานวน

เงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดตองไมนอยกวา 5,000 บาท (หาพันบาท) และผูฝากจะสงเงินฝากเพ่ิมข้ึน

เม่ือใดโดยจํานวนเทาใดก็ได 

(2) เงินฝากประจํารายหนึ่ง ๆ ตองมีจํานวนไมนอยกวา 10,000 บาท(หนึ่งหม่ืนบาท) และ

ระยะเวลาฝากตองไมนอยกวา 12 เดือน 

ขอ 8. ในการเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 7. สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหผูฝากยึดถือไว  สมุดคูฝากนั้นผู

ฝากตองรักษาไวเพ่ือใหสหกรณลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินทอน และเงินคงเหลือบรรดาท่ีจะมีข้ึน

ทุกราย 

การลงบันทึกรายการตาง ๆ ในสมุดคูฝากนั้นจะกระทําไดแตโดยทางฝายสหกรณซ่ึงประธานกรรม การ 

หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจัดการ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายคนหนึ่งคนใด  เปนผูลงลายมือ

ชื่อยอกํากับไวเปนสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคูฝากโดยไมเปนไปตามท่ีกลาวนี้ยอมไมมีผล ผูกพัน

สหกรณ อนึ่ง ถาผูฝากตรวจพบวารายการใดในสมุดคูฝากคลาดเคลื่อนตองแจงตอสหกรณเพ่ือแกไขให จะแกไข

โดยประการอ่ืนไมได 

สมุดคูฝากเลมท่ีใชเต็มแลวหรือชํารุดจนใชการไมได  ใหนํามายื่นตอสหกรณเพ่ือจะไดยกเลิกสมุดคูฝาก

เลมนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากใหม ซ่ึงออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป  สวนสมุดคูฝากเลมท่ียกเลิก

นั้นผูฝากจะรับไปก็ได 

ผูฝากตองเก็บรักษาสมุดคูฝากของตนไวในท่ีปลอดภัย  ถาสมุดคูฝากหายผูฝากตองแจงเปนหนังสือตอ

สหกรณโดยมิชักชา  สหกรณจะนํายอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากเลมใหมซ่ึงออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป สวนสมุด

คูฝากเลมท่ีหายใหยกเลิก 

ในกรณีท่ีสหกรณออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากครั้งแรกก็ดี  หรือออกเลมใหมใหตอจากเลมกอนซ่ึงลง

รายการเต็มแลวก็ดี  หรือชํารุดใชการไมไดก็ดี  สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม แตกรณีท่ีสมุดคูฝากของผูฝาก

คนใดสูญหาย สหกรณจะออกสมุดคูฝากเลมใหมใหโดยคิดคาธรรมเนียมเลมละ 50 บาท (หาสิบบาท) 

ขอ 9. ในการสงเงินเขาบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ใหทําใบสงเงินตามแบบพิมพท่ีสหกรณกําหนดยื่นพรอม

ดวยสมุดคูฝาก และจํานวนเงินฝากตอเจาหนาท่ีสหกรณ ณ สํานักงานรานสหกรณท้ังนี้ผูฝากหรือผูอ่ืนจะเปนผู

สงเงินก็ได 
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เม่ือสหกรณไดลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากท่ีไดรับนั้นในสมุดคูฝากและตรวจสอบเปนการถูกตอง

แลวสหกรณจะคืนสมุดคูฝากใหผูฝากทันที 

ขอ 10. ถาสงเช็คเขาบัญชีเงินฝากตองขีดครอมเช็คกอน สหกรณสงวนไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมจายเงินถอน

จากรายการเชนนั้น จนกวาจะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแลว 

 

หมวด 3 

การกําหนดอัตราดอกเบ้ีย  ระยะเวลาการคิดดอกเบ้ีย 

วิธีการคิดดอกเบ้ียและการจายดอกเบ้ีย 

ขอ 11. สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามขอ 4. ในอัตราไมเกินรอยละ 7 ตอปโดยจะได

ประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป 

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย สหกรณคํานวณดอกเบี้ยเปนรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณจะ

นําดอกเบี้ยทบเปนเงินเขาบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ ใหผูฝากรีบยื่นสมุดคูฝาก ณ สํานัก 

งานรานสหกรณ เพ่ือสหกรณบันทึกรายการดอกเบี้ยให 

ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา  สหกรณจะคํานวณและจายดอกเบี้ยใหเม่ือถึงกําหนดระยะเวลาการฝาก 

สําหรับเงินฝากท่ีถอนกอนกําหนดโดยไดรับอนุญาตจากสหกรณตามขอ 13. สหกรณจะจายดอกเบี้ยใหตาม

จํานวนเดือนเต็ม 

 กรณีถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไมถึง 3 เดือน สหกรณจะไมจายดอกเบี้ยให ถาผูฝากไมถอนเงิน

ฝากประจําเม่ือครบกําหนดพรอมดอกเบี้ย จนพนกําหนดไปอีกเจ็ดวัน   ก็ใหเปนอันถือวาผูฝากตกลงฝากตน

พรอมดอกเบี้ยตอไปอีกเทาระยะเวลาเดิม 

กรณีท่ีสหกรณมีการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยไมวาประเภทใด การคํานวณดอกเบี้ยใหม

ดังกลาวจะคํานวณตั้งแตวันประกาศของสหกรณเปนตนไป เงินฝากจํานวนใดท่ีคํานวณดอกเบี้ยไดไมถึงยี่สิบ

สตางค สหกรณจะไมคํานวณดอกเบี้ยให 

 

 หมวด  4 

การถอนเงินฝากและการปดบัญชี 

ขอ 12. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากตองใชใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ ในการถอนเงินฝาก    ผู

มีอํานาจถอนเงินตามท่ีไดใหตัวอยางลายมือชื่อไวตอสหกรณควรมารับเงินท่ีสํานักงานสหกรณดวยตนเอง  และ

ตองยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามท่ีใหตัวอยางไวนั้นพรอมกับสมุดคูฝากตอเจาหนาท่ีสหกรณ  ถาผูมี

อํานาจถอนเงินฝากจะมอบใหผูใดรับเงินแทนก็ตองทําใบถอนเงินฝากและตองมอบอํานาจใหรับเงินแทนเปน

หนังสือตามแบบท่ีกําหนด  ท้ังนี้โดยลงลายมือชื่อตามท่ีไดใหตัวอยางไว  แลวมอบใหผูรับมอบอํานาจยื่นใบถอน

เงินฝากนั้น พรอมดวยสมุดคูฝากตอเจาหนาท่ีของสหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ ในการนี้สหกรณจะเรียก
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หลักฐานพิสูจนตัวผูรับมอบอํานาจก็ได เม่ือสหกรณไดตรวจถูกตองแลวจะจายเงินถอนให และลงรายการเงิน

ถอนพรอมท้ังเงินคงเหลือในสมุดคูฝาก แลวคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก 

อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเขียนดวยหมึก ถามีการแกไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผูมีอํานาจถอนเงิน

ตองลงลายมือชื่อตามท่ีใหตัวอยางไวกํากับดวย 

ขอ 13. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยนั้น จะถอนเม่ือใด จํานวนเทาใดก็ได สวนการถอนเงิน

จากบัญชีเงินฝากประจํานั้น ผูฝากยอมไมมีสิทธิถอนเงินกอนครบกําหนด แตเม่ือผูฝากยื่นคําขอเปนหนังสือโดย

ชี้แจงความจําเปน สหกรณจะยอมใหถอนเงินฝากกอนครบกําหนดก็ได 

ขอ 14. ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือท้ังหมดเพ่ือปดบัญชีเงินฝากของตนเม่ือใดก็ได ใหผูมีอํานาจถอน

เงินจดแจงไวทายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากดวยวา “เพ่ือปดบัญชี”   

ขอ 15. ในกรณีท่ีคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเห็นวาผูฝากฝาฝนระเบียบนี้ หรือกอใหเกิด

ความยุงยากแกสหกรณ หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรท่ีจะปดบัญชีเงินฝากของผูฝากสหกรณจะไมรับเงินเขาบัญชี

เงินฝากของผูฝากอีก และใหผูฝากถอนเงินคงเหลือท้ังหมดเพ่ือปดบัญชีเงินฝากของตน ท้ังนี้สหกรณจะแจงเปน

หนังสือไปยังผูฝาก 

ขอ 16. การถอนเงินฝากเพ่ือปดบัญชีตามขอ 14. สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหตามขอ 11. ถึงวันกอน

วันถอนหนึ่งวัน เวนแตการปดบัญชีเงินฝากในกรณีผูฝากฝาฝนระเบียบตามขอ 15. สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ย 

ใหถึงกอนวันท่ีแจงหนึ่งวัน และสหกรณจะไมใหดอกเบี้ยอีกไมวาผูฝากจะถอนเงินเม่ือใด เม่ือสหกรณไดจายเงิน 

คืนผูฝากแลว  จะยกเลิกสมุดคูฝากสําหรับบัญชีนั้น 

ขอ 17. ในกรณีท่ีมีความจําเปน สหกรณสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับฝากเงินก็ได 

ขอ 18. ใหประธานกรรมการดําเนินการรักษาใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  9  สิงหาคม  พ.ศ. 2547                    

                
                 (นายสุพัฒน  ถวิลวิศาล) 

               ประธานกรรมการดําเนินการ 

     รานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด 

 

 

 

 

 

 


