ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด
วาดวย การรับฝากเงินและการฝากเงินกับสหกรณอื่น พ.ศ.2560
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่2) พ.ศ.2558 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2559 ขอ10 (1) (2) ขอ78 (2) (9) ขอ103 (3) และ
มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 59 ครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2560 ไดกําหนด
ระเบียบว8าดวยการรับฝากเงินและการฝากเงินกับสหกรณอื่น โดยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ
ดังต8อไปนี้
หมวด 1
ขอกําหนดทั่วไป
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกว8า “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด ว8าดวย
การรับฝากเงินและการฝากเงินกับสหกรณอื่น พ.ศ.2560”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแต8วันที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ เป>นตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก
ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด ว8าดวยการรับฝากเงินและการฝากเงินกับสหกรณอื่น พ.ศ.
2558 ใหถือใชระเบียบนี้ได ภายใต
(1) พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2542 และ พ.ร.บ.สหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
(2) ขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
(3) กฎหมายที่เกี่ยวของ บรรดาระเบียบ คําสั่ง ประกาศ และมติอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ”
หมายถึง สหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด
“กรรมการ”
หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด
“ผูจัดการ”
หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด
“เจาหนาที่”
หมายถึง เจาหนาที่ และลูกจางที่จางดวยเงินงบประมาณของสหกรณ ตาม
ระเบียบสหกรณ ว8าดวยเจาหนาที่และลูกจางสหกรณ ยกเวนลูกจางตามสัญญาจางเหมา ลูกจางชั่วคราวหรือ
ลูกจางตามภารกิจ

“ผูฝาก”
หมายถึง สหกรณอื่นที่ฝากเงินหรือถอนเงิน ตามระเบียบนี้
“สหกรณอื่น”
หมายถึง สหกรณอื่นใดตามพระราชบัญญัติสหกรณ ที่นายทะเบียนไดรับจด
ทะเบียนรับรองตามกฎหมาย แลว
“การรับฝากเงิน”
หมายถึง สหกรณรับเงินฝากจากสหกรณอื่น
“การฝากเงิน”
หมายถึง สหกรณนําเงินไปฝากกับสหกรณอื่น
ขอ 5 การรับฝากเงินจากสหกรณอื่นตามระเบียบนี้ มี 2 ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย
(2) เงินฝากประจํา
หมวด 2
การเป.ดบัญชีและการรับฝากเงิน
ขอ 6 สหกรณอื่นที่ประสงคจะฝากเงินกับสหกรณ ตามขอ 5 ใหติดต8อกับผูจัดการหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากผูจัดการ ณ สํานักงานสหกรณ ดังนี้
(1) ยื่นหนังสือขอเปHดบัญชีเงินฝาก ตามแบบของสหกรณ พรอมเอกสารที่เกี่ยวของตามที่กําหนด
(2) ผูฝากตองใหตัวอย8างลายมือชื่อของตัวแทน ผูมีอํานาจเต็มเกี่ยวกับการฝากหรือถอน
เงิน พรอมมติ คําสั่งที่เกี่ยวของนั้นไวต8อสหกรณ
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย8างลายมือชื่อที่ใหไวจะมีผลต8อเมื่อผูฝากไดแจงเป>นหนังสือต8อสหกรณ
และสหกรณไดพิจารณาเห็นเป>นการถูกตองและตอบรับแลว
ลายมือชื่อทุกกรณีที่เกี่ยวกับเงินฝากใหใชอักษรไทยและเขียนดวยหมึกทั้งตองเขียนดวยลายมือตนเอง
สหกรณจะไม8รับรูการใชตราประทับแทนลายมือชื่อ
ขอ 7 สหกรณอื่นสามารถเปHดบัญชีเงินฝากได ดังนี้
(1) เงินฝากออมทรัพย ผูฝากรายหนึ่งอาจเปHดบัญชีเงินฝากครั้งแรกในสหกรณนี้ในเวลาหนึ่งเวลาใดก็
ได โดยจํานวนเงินฝากครั้งแรก ตองไม8นอยกว8า 10,000 บาท และผูฝากจะส8งเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใดก็ได แต8
จํานวนเงินฝากแต8ละครั้งตองไม8นอยกว8า 5,000 บาท
(2) เงินฝากประจํารายหนึ่ง ๆ อาจเปHดบัญชีเงินฝากครั้งแรกในสหกรณนี้ในเวลาหนึ่งเวลาใดก็ได แต8
ตองมีจํานวนไม8นอยกว8า 1,000,000 บาท โดยระยะเวลาฝากตองไม8นอยกว8า 3 เดือนและผูฝากจะส8งเงินฝาก
เพิ่มขึ้นเมื่อใดก็ได แต8จํานวนเงินฝากแต8ละครั้งตองไม8นอยกว8า 50,000 บาท หรือใหเป>นไปตามที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ขอ 8 ในการเปHดบัญชีเงินฝากครั้งแรกตามขอ 7 สหกรณจะออกสมุดคู8ฝากใหผูฝากยึดถือไว สมุดคู8
ฝากนั้น ผูฝากตองรักษาไว เพื่อใหสหกรณลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอนและเงินคงเหลือ

การลงบันทึกรายการต8าง ๆ ในสมุดคู8ฝากนั้น จะกระทําไดต8อเมื่อทางสหกรณ โดยประธานกรรมการ
หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายคนหนึ่งคนใดเป>นผูลงลายมือ
ชื่อย8อกํากับไวเป>นสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู8ฝากโดยไม8เป>นไปตามที่กล8าวนี้ย8อมไม8มีผลผูกพัน
สหกรณ
ถาผูฝากตรวจพบว8ารายการใดในสมุดคู8ฝากคลาดเคลื่อนไม8ถูกตองตามความเป>นจริงผูฝากตองแจงต8อ
สหกรณเพื่อแกไข ผูฝากจะแกไขโดยพลการไม8ได
สมุดคู8ฝากเล8มที่ใชเต็มแลวหรือชํารุดจนใชการไม8ได ใหผูฝากนํามายื่นต8อสหกรณเพื่อจะไดยกเลิก
สมุดคู8ฝากเล8มนั้นและโอนยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคู8ฝากเล8มใหม8ทดแทนเล8มเก8าใหผูฝากยึดถือไวเป>นหลักฐาน
ผูฝากตองเก็บรักษาสมุดคู8ฝากของตนไวในที่ปลอดภัย ถาสมุดคู8ฝากหาย ผูฝากตองแจงเป>นหนังสือต8อ
สหกรณโดยมิชักชา สหกรณจะนํายอดเงินคงเหลือเขาสมุดคู8ฝากเล8มใหม8ออกใหผูฝากยึดถือไวต8อไป ส8วนสมุด
คู8ฝากเล8มที่หายใหยกเลิก
ในกรณีที่สหกรณออกสมุดใหแก8ผูฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเล8มใหม8ใหต8อจากเล8มก8อนก็ดี เมื่อลง
รายการเต็มแลวก็ดี หรือชํารุดใชการไม8ไดก็ดี สหกรณจะไม8คิดค8าธรรมเนียมใดๆ แต8กรณีที่สมุดคู8ฝากสูญหาย
สหกรณจะออกสมุดคู8ฝากเล8มใหม8ได แต8ตองเสียค8าธรรมเนียมเล8มละ 100 บาท
ขอ 9 ในการส8งเงินเขาบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ใหผูฝากจัดทําใบส8งเงินตามแบบพิมพที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด ยื่นพรอมดวยสมุดคู8ฝากและจํานวนเงินฝากต8อเจาหนาที่ ณ สํานักงานสหกรณ ทั้งนี้ผู
ฝากหรือผูรับมอบอํานาจจะเป>นผูส8งเงินฝากก็ได
เมื่อบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที่ไดรับในสมุดคู8ฝาก และตรวจสอบเป>นการถูกตองแลวสหกรณจะ
คืนสมุดคู8ฝากใหผูฝาก
ขอ 10 กรณีใชเช็คโอนเขาบัญชีเงินฝาก ตองขีดคร8อมเช็คก8อน สหกรณจะไม8สั่งจ8ายเงินออกจาก
รายการนั้น จนกว8าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแลว
อนึ่ง การนําเงินฝากเขาบัญชี สามารถกระทําไดโดยการโอนเงินผ8านสถาบันการเงินที่สหกรณกําหนด
ได ทั้งนี้จะมีผลสมบูรณต8อเมื่อ สหกรณเปHดทําการและตรวจสอบกับสถาบันการเงิน ว8าโอนเงินดังกล8าวเขา
บัญชีสหกรณแลว

หมวด 3
การกําหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย

วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจายดอกเบี้ย
ขอ 11 สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามขอ 5 ตามความเหมาะสม ซึ่งไม8เกินอัตรา
ดอกเบี้ยตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ โดยสหกรณจะประกาศใหทราบเป>นคราวๆ ไป
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยใหคํานวณเป>นรายวันตามยอดเงินคงเหลือและสหกรณจะนําดอกเบี้ยทบ
เป>นเงินตนเขาบัญชีเงินฝากในวันสิ้นเดือน ใหผูฝากยื่นสมุดคู8ฝาก เพื่อบันทึกรายการดอกเบี้ยต8อสหกรณ
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา สหกรณจะคํานวณและจ8ายดอกเบี้ยใหเมื่อถึงกําหนดระยะเวลาการฝาก
สําหรับเงินฝากที่ถอนก8อนกําหนด โดยไดรับอนุญาตจากสหกรณตามขอ 13 วรรคสอง สหกรณจะจ8าย
ดอกเบี้ยใหเต็มตามจํานวน
กรณีถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไม8ถึง 3 เดือน สหกรณจะไม8คํานวณและจ8ายดอกเบี้ยให จะมีขอ
โตแยงใดใดมิได
กรณีผูฝากไม8ถอนเงินฝากประจําเมื่อครบกําหนดพรอมดอกเบี้ย จนพนกําหนดไปอีก 7 วันใหถือว8าผู
ฝากตกลงฝากตนเงินฝากพรอมดอกเบี้ยต8อไปอีกเท8าระยะเวลาเดิม
หมวด 4
การถอนเงินฝากและการป.ดบัญชี
ขอ 12 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก
จากสหกรณ ใหดําเนินการ ดังนี้
(1) ตองใชใบถอนเงินตามแบบที่สหกรณกําหนดยื่นพรอมสมุดคู8ฝาก
(2) ในการถอนเงินฝาก ผูมีอํานาจถอนเงินตองเป>นผูที่ใหตัวอย8างลายมือชื่อไวต8อสหกรณ และควรมา
รับเงินที่สหกรณดวยตนเอง
(3) กรณีผูมีอํานาจถอนเงินฝากไม8อาจมารับเงินฝากดวยตนเองไดอาจมอบใหผูหนึ่งผูใดเป>นผูรับเงิน
ฝากแทนได โดยทําใบถอนเงินฝากและมอบอํานาจเป>นหนังสือตามแบบที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนดให
ผูอื่นรับเงินแทน แลวใหยื่นใบถอน บัตรประจําตัวผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หนังสือมอบอํานาจ พรอม
ดวยสมุดคู8ฝากต8อเจาหนาที่สหกรณ ทั้งนี้เจาหนาที่อาจเรียกหลักฐานอื่นเพิ่มเติมไดตามแต8จะเห็นสมควร
(4) เมื่อเจาหนาที่ไดตรวจถูกตองแลว จะจ8ายเงินถอนและลงรายการเงินถอนพรอมทั้งเงินคงเหลือในสมุด
คู8ฝากและคืนสมุดคู8ฝากให ตามความประสงคของผูฝาก
อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเขียนดวยหมึก ถามีการแกไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผูมีอํานาจถอนเงิน
ตองลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอย8างไวกํากับ จึงจะถือว8าครบถวนถูกตองสมบูรณ
ขอ 13 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยนั้นจะถอนเมื่อใด จํานวนเท8าใดสามารถกระทําได

แต8การถอนเงินฝากออมทรัพยที่มีจํานวนตั้งแต8 3 ลานบาท ขึ้นไป ตองแจงต8อสหกรณล8วงหนาไม8นอยกว8า 2
วัน เวนแต8ผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย เห็นสมควรเป>นอื่นก็สามารถกระทําได
การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจํานั้น ผูฝากย8อมไม8มีสิทธิถอนเงินก8อนครบกําหนด แต8เมื่อผูฝาก
ยื่นคําขอเป>นหนังสือโดยชี้แจงความจําเป>นเจาหนาที่อาจใหถอนเงินฝากก8อนครบกําหนดได โดยใหเป>นไปตาม
เงื่อนไขที่กําหนด
ขอ 14 ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปHดบัญชีเงินฝากเมื่อใดก็ย8อมได ทั้งนี้ใหผูมีอํานาจ
ถอนเงินฝากจดแจงไวทายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากดวยว8า “เพื่อปHดบัญชี”
ขอ 15 ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเห็นว8า ผูฝากฝMาฝNนระเบียบนี้ หรือกระทําการ
อื่นใดอันใหเกิดความยุ8งยากแก8สหกรณ หรือเห็นว8ามีเหตุอันควรที่จะปHดบัญชีเงินฝากจะไม8รับเงินเขาบัญชีเงิน
ฝากอีก หรือใหผูฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมด เพื่อปHดบัญชีเงินฝาก ตามที่เจาหนาที่ แจงเป>นหนังสือไปยังผูฝาก
ได
ขอ 16 การถอนเงินฝากเพื่อปHดบัญชีตามขอ 14 เจาหนาที่จะคํานวณดอกเบี้ยใหตามขอ 11 จนถึงวัน
ก8อนวันถอนหนึ่งวัน เวนแต8การปHดบัญชีเงินฝากในกรณีผูฝากฝMาฝNนระเบียบตามขอ 15 เจาหนาที่จะคํานวณ
ดอกเบี้ยใหถึงก8อนวันที่แจงหนึ่งวันและสหกรณจะไม8ใหดอกเบี้ยอีกไม8ว8าผูฝากจะถอนเงินเมื่อใด เมื่อเจาหนาที่
ไดจ8ายเงินฝากคืนผูฝากแลว จะยกเลิกสมุดคู8ฝากสําหรับบัญชีนั้นทันที
ขอ 17 กรณีที่จํานวนยอดเงินรับฝากในเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อรวมกับหนี้การกูยืมเงินจากภายนอก
และหนี้ในฐานะผูค้ําประกัน จะเกินวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําปOของสหกรณที่นายทะเบียนสหกรณให
ความเห็นชอบไว สหกรณจะไม8รับฝากเงิน
กรณีของผูฝากที่เป>นสหกรณออมทรัพยหรือสหกรณเครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ8ที่มีสินทรัพยมากกว8า
5,000 ลานบาท สหกรณจะรับฝากเงินทุกประเภทเมื่อรวมกับเงินกูจากผูฝากดังกล8าว (หากมี) ไดไม8เกินรอย
ละสิบของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองของผูฝาก
ขอ 18 กรณีมีเหตุผลและความจําเป>น สหกรณสงวนสิทธิ์ที่จะไม8รับฝากเงินจากสหกรณอื่นได
หมวด 5
การฝากเงินกับสหกรณอื่น
ขอ 19 การนําเงินไปฝากกับสหกรณอื่น ใหกระทําไดโดยอนุมัติของคณะกรรมการดําเนินการ
อัตราดอกเบี้ย วิธีคิดและการจ8ายอัตราดอกเบี้ยเป>นไปตามที่สหกรณอื่นกําหนด หากมีรายการ
เปลี่ยนแปลงใหผูจัดการรายงานต8อคณะกรรมการดําเนินการทราบทุกครั้ง
การถอนเงินฝากและการปHดบัญชีเงินฝาก ที่คณะกรรมการนําไปฝากกับสหกรณอื่นใหอยู8ในดุลพินิจ
ของคณะกรรมการดําเนินการ

หมวด 6
ขอเบ็ดเสร็จ
ขอ 20 การทําธุระกรรมตามระเบียบนี้ หากคณะกรรมการดําเนินการจําตองปฏิบัติตามกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ คณะกรรมการดําเนินการขอสงวนสิทธิ์ที่จําตองเปHดเผยขอมูลการเงินส8วนบุคคลของผูฝากไว ใหต8อ
หน8วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายที่ขอทราบมาโดยมิพักตองไดรับความยินยอมจากผูฝากเงินก8อน
หากสหกรณผูฝากสิ้นสถานะภาพบุคคลลงดวยการใดภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ คณะกรรมการ
ดําเนินการและหรือผูที่รับมอบหมายจะถือครองเงินฝากที่มีอยู8ไวจนกว8าจะมีหน8วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย
แจงประธานกรรมการใหดําเนินการอย8างใดอย8างหนึ่งเพื่อใหปฏิบัติ ทั้งนี้ผลประโยชนตอบแทน และดอกเบี้ย
คณะกรรมการดําเนินการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม8คิดใหนับตั้งแต8วันสิ้นสภาพ
ขอ 21 ขอความใดที่ไม8ไดกําหนดไวหรือจําตองตีความแห8งระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการมี
อํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในปRญหาทั้งปวงคําวินิจฉัยหรือมติของคณะกรรมการดําเนินการใหถือเป>นที่สุด
ขอ 22 ใหประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2560
ไพบูลย อยู8สุข
(นายไพบูลย อยู8สุข)
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด

