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ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด 

ว�าด�วยการรับฝากเงินจากสหกรณ�อ่ืน พ.ศ.2560 

*************** 
  อาศัยอำนาจความในข�อบังคับของสหกรณ� ข�อ 2 (3) ข�อ 9  ข�อ 107 (2) เพ่ือให�การรับฝากเงิน

จากสหกรณ�อื่นเป)นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ� พ.ศ. 2542  มาตรา  46 (5)  ที่ประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการ ชุดท่ี 59  ครั้งท่ี 16  เมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม 2560 ได�กำหนดระเบียบว8าด�วยการรับฝากเงินจาก

สหกรณ�อื่น โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ�  ดังต8อไปน้ี 
 

หมวด  1 

ข�อกำหนดท่ัวไป 
 

  ข�อ 1. ระเบียบน้ีเรียกว8า “ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด  ว8าด�วยการ 

รับฝากเงินจากสหกรณ�อืน่ พ.ศ. 2560” 

  ข�อ 2. ให�ถือใช�ระเบียบนี้ ตั้งแต8วันท่ีนายทะเบียนสหกรณ�ให�ความเห็นชอบ เป)นต�นไป 

ข�อ 3. ให�ยกเลิก ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด ว8าด�วยการรับฝากเงินจาก               

สหกรณ�อื่น พ.ศ. 2546 รวมถึงบรรดามติคณะกรรมการ ประกาศ และข�อกำหนดอื่นใดท่ีมีอยู8ก8อนวันใช�ระเบียบน้ี 

ซ่ึงขัดหรือแย�งกับระเบียบนี้ ให�ใช�ระเบียบน้ีแทน  

ข�อ 4. ใน ระเบียบนี ้

       “สหกรณ�”  หมายความว8า  สหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด 

“ผู�ฝาก”     หมายความว8า  สหกรณ�ผู�ฝากเงิน 

  ข�อ 5. สหกรณ�รับฝากเงนิจากสหกรณ�อื่นได� 2 ประเภท  คือ 

(1)  เงินฝากออมทรัพย� 

(2)  เงินฝากประจำ 
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หมวด  2 

การเป/ดบัญชีและการฝากเงิน 
 

  ข�อ 6. สหกรณ�ท่ีประสงค�จะเปEดบัญชีเงินฝากตาม ข�อ 5  ให�มาติดต8อกับเจ�าหน�าท่ีสหกรณ�                  

ณ  สำนักงานสหกรณ�ด�วยตนเอง  และต�องย่ืนหนังสือขอเปEดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ� โดยมีรายการ

ครบถ�วนตามท่ีระบุไว�ในแบบหนังสือขอเปEดบัญชีนั้น 

  ข�อ 7. พร�อมกับหนังสือขอเปEดบัญชีเงินฝาก  ผู�ฝากต�องให�ตัวอย8างลายมือชื่อของตัวแทน                  

ซ่ึงเป)นผู�มีอำนาจถอนเงิน ตลอดจนให�เงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากที่เปEดบัญชีนั้นไว�ต8อสหกรณ� 

           การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตัวอย8างลายมือชื่อที่ให�ไว�  จะมีผลต8อเมื่อผู�ฝากได�แจ�งเป)น

หนังสือต8อสหกรณ� และสหกรณ�ได�พิจารณาเห็นเป)นการถูกต�องและตอบรับแล�ว 

                       ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากให�ใช�อักษรไทยและเขียนด�วยหมึก ท้ังต�องเขียน 

ด�วยลายมือของผู�นำฝาก สหกรณ�จะไม8รับรู�การใช�ตราประทับแทนลายมือชื่อ 

  ข�อ 8. ผู�ฝากสามารถเปEดบัญชีเงินฝากได�  ดังน้ี 

  (1)  เงินฝากออมทรัพย�  ผู�ฝากรายหนึ่ง ๆ  อาจเปEดบัญชีเงินฝากออมทรัพย�ใน 

                                  สหกรณ�นีไ้ด� โดยจำนวนเงินฝากในบัญชน้ัีน ในเวลาหน่ึงเวลาใดต�องไม8น�อยกว8า  

                                  ห�าหม่ืนบาท และผู�ฝากจะส8งเงินฝากเพิ่มขึ้นเม่ือใดโดยจำนวนเท8าใดก็ได� 

                            (2)  เงินฝากประจำ  ผู�ฝากประจำรายหนึ่ง ๆ ต�องมีจำนวนไม8น�อยกว8า หนึง่แสนบาท 

                  และระยะเวลาฝากต�องไม8น�อยกว8าสามเดอืน  

  ข�อ 9. ในการเปEดบัญชีเงินฝากตาม ข�อ 8.  สหกรณ�จะออกสมุดคู8ฝากให�ผู�ฝากยึดถือไว� 

          สมุดคู8ฝากน้ันผู�ฝากต�องรักษาไว� เพื่อให�สหกรณ�ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบ้ีย

เงินถอน และเงินคงเหลือบรรดาที่จะมีขึ้นทุกรายการ 

          การลงบันทึกรายการต8าง ๆ ในสมุดคู8ฝากน้ัน จะกระทำได�แต8โดยทางฝIายสหกรณ� 

ซ่ึงประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผู�จัดการ หรือผู�ท่ีได�รับมอบหมาย                  

คนหน่ึงคนใด เป)นผู�ลงลายมือชื่อย8อกำกับไว�เป)นสำคัญ  การลงบันทึกรายการในสมุดคู8ฝากโดยไม8เป)นไป

ตามที่กล8าวนี้ย8อมไม8มีผลผูกพันสหกรณ� อน่ึง ถ�าผู�ฝากตรวจพบรายการใดในสมุดคู8ฝากคลาดเคลื่อน                  

ต�องแจ�งต8อสหกรณ�เพื่อแก�ไขให� จะแก�ไข โดยประการอื่นไม8ได� 
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           สมุดคู8ฝากเล8มท่ีใช�เต็มแล�วหรือชำรุดจนใช�การไม8ได� ให�นำมาย่ืนต8อสหกรณ�เพ่ือจะ 

ได�ยกเลิกสมุดคู8ฝากเล8มนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเข�าสมุดคู8ฝากเล8มใหม8 ซ่ึงออกให�ผู�ฝากยึดถือไว�ต8อไป 

สมุดคู8ฝากเล8มท่ียกเลิกน้ันผู�ฝากจะรับไปก็ได� 

           ผู�ฝากต�องเก็บรักษาสมุดคู8ฝากของตนไว�ในท่ีปลอดภัย ถ�าสมุดคู8ฝากหายผู�ฝากต�อง 
แจ�งเป)นหนังสือต8อสหกรณ�โดยมิชักช�า สหกรณ�จะนำยอดเงินคงเหลือเข�าสมุดคู8ฝากเล8มใหม8ซึ่งออกให�ผู�ฝาก
ยึดถือไว�ต8อไป ส8วนสมุดคู8ฝากเล8มที่หายให�ยกเลิก 
   ในกรณีท่ีสหกรณ�ออกสมุดคู8ฝากให�แก8ผู�ฝากคร้ังแรกก็ดี  หรือออกเล8มใหม8ให�ต8อจาก
เล8มก8อน ซึ่งลงรายการเต็มแล�วก็ดี หรือชำรุดใช�การไม8ได�ก็ดี สหกรณ�จะไม8คิดค8าธรรมเนียม แต8กรณีที่สมุด             
คู8ฝากของผู�ฝากคนใดสูญหาย สหกรณ�จะออกสมุดคู8ฝากเล8มใหม8ให�โดยคิดค8าธรรมเนียมเล8มละย่ีสิบบาท  
  ข�อ 10. ในการส8งเงินเข�าบัญชีเงินฝากทุกคร้ัง  ให�ทำใบส8งเงินตามแบบพิมพ�ที่สหกรณ�กำหนด  
ย่ืนพร�อมด�วยสมุดคู8ฝากและจำนวนเงินฝากต8อเจ�าหน�าท่ีสหกรณ�   ณ   สำนักงานสหกรณ�  ท้ังนี้ ผู�ฝากหรือ
ผู�อื่นจะเป)นผู�ส8งเงินก็ได� 
    เม่ือสหกรณ�ได�ลงบันทึกรายการจำนวนเงินฝากทีไ่ด�รับน้ันในสมุดคู8ฝาก และตรวจสอบ
เป)นการถกูต�องแล�ว สหกรณ�จะคืนสมุดคู8ฝากให�ผู�ฝาก 
  ข�อ 11. ถ�าส8งเชค็เข�าบัญชีเงนิฝาก  ต�องขดีคร8อมเช็คก8อน สหกรณ�สงวนไว�ซึง่สิทธิทีจ่ะไม8
จ8ายเงินถอนจากรายการเช8นน้ัน จนกว8าจะเรียกเกบ็เงินตามเช็คได�แล�ว  
 
 

หมวด  3 

การกำหนดอัตราดอกเบี้ย  ระยะเวลาการคดิดอกเบ้ีย 

วิธีการคิดดอกเบ้ียและการจ�ายดอกเบ้ีย 
 

  ข�อ 12. สหกรณ�จะให�ดอกเบ้ียเงินฝากทุกประเภทตามข�อ 5. ในอัตราไม8เกินร�อยละเจ็ดต8อปK 

โดยจะได�ประกาศให�ทราบเป)นคราว ๆ ไป 

   ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย�ให�คำนวณเป)นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ�จะ

นำดอกเบ้ียทบเป)นต�นเงินเข�าบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปKทางบัญชีของสหกรณ� ให�ผู�ฝากรีบย่ืนสมุดคู8ฝาก                  

ณ สำนักงานสหกรณ� เพ่ือสหกรณ�บันทึกรายการดอกเบี้ยให� 

   ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ สหกรณ�จะคำนวณและจ8ายดอกเบ้ียให�เม่ือถึงกำหนด

ระยะเวลาการฝาก สำหรับเงินฝากท่ีถอนก8อนกำหนดโดยได�รับอนุญาตจากสหกรณ�ตามข�อ 14. สหกรณ�จะ    

จ8ายดอกเบ้ียให�ตามจำนวนเดือนเต็ม 
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   กรณีการถอนเงินฝากประจำในระยะเวลาไม8ถึง 3 เดือน สหกรณ�จะไม8จ8ายดอกเบ้ียให� 

   ถ�าผู�ฝากไม8ถอนเงินฝากประจำเมื่อครบกำหนดพร�อมดอกเบ้ีย จนพ�นกำหนดไปอีก 

เจ็ดวัน ก็เป)นอันว8าผู�ฝากตกลงฝากต�นเงินฝากพร�อมดอกเบ้ียต8อไปอีกเท8าระยะเวลาเดิม 
 

หมวด  4 

การถอนเงินฝากและการป/ดบัญช ี
 

  ข�อ 13. การถอนเงินจากบัญชีเงนิฝากต�องใช�ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ� 

   ในการถอนเงินฝาก ผู�มีอำนาจถอนเงินตามที่ได�ให�ตัวอย8างลายมือชื่อไว�ต8อสหกรณ�

ควรมารับเงินที่สำนักงานสหกรณ�ด�วยตนเอง และต�องย่ืนใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามท่ีให�ตัวอย8างไว�

น้ันพร�อมกับสมุดคู8ฝากต8อเจ�าหน�าที่สหกรณ� 

   ถ�าผู�มีอำนาจถอนเงินฝากจะมอบให�ผู�ใดรับเงินแทนก็ต�องทำใบถอนเงินฝากและ 

ต�องมอบอำนาจให�รับเงินแทนเป)นหนังสือตามแบบท่ีกำหนด ท้ังนี้  โดยลงลายมือชื่อตามท่ีได�ให�ตัวอย8างไว� 

แล�วมอบให�ผู�รับมอบอำนาจย่ืนใบถอนเงินฝากน้ัน พร�อมด�วยสมุดคู8ฝากต8อเจ�าหน�าที่สหกรณ� ณ สำนักงาน 

สหกรณ� ในการน้ีสหกรณ�จะเรียกหลักฐานพิสูจน�ตัวผู�รับมอบอำนาจก็ได� 

   เม่ือสหกรณ�ได�ตรวจถูกต�องแล�วจะจ8ายเงนิถอนให� และลงรายการเงนิถอนพร�อม 

ท้ังเงินคงเหลือในสมุดคู8ฝาก แล�วคืนสมุดคู8ฝากให�ผู�ฝาก 

   อนึ่ง  การเขียนใบถอนเงินฝากให�เขียนด�วยหมึก ถ�ามกีารแก�ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ  

ผู�มีอำนาจถอนเงินต�องลงลายมือชื่อตามท่ีให�ตัวอย8างไว�กำกับด�วย 

  ข�อ 14. การถอนเงินจากบัญชีเงนิฝากออมทรัพย�นัน้ จะถอนเม่ือใด จำนวนเท8าใดกไ็ด� 

   ส8วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจำนั้น ผู�ฝากย8อมไม8มีสิทธิถอนเงินก8อนครบ 

กำหนด แต8เมื่อผู�ฝากย่ืนคำขอเป)นหนังสือโดยชี้แจงความจำเป)น สหกรณ�จะยอมให�ถอนเงินฝากก8อนครบ

กำหนดก็ได� 

  ข�อ 15. ผู�ฝากจะถอนเงินฝากท้ังหมดเพ่ือปEดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได� ให�ผู�มีอำนาจ

ถอนเงินจดแจ�งไว�ท�ายรายการจำนวนเงินในใบถอนเงินฝากด�วยว8า  “เพ่ือปEดบัญชี” 

  ข�อ 16. ในกรณีที่คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ�เห็นว8าผู�ฝากฝIาฝMนระเบียบน้ี หรือ

ก8อให�เกิดความยุ8งยากแก8สหกรณ� หรือเห็นว8ามีเหตุอันควรที่จะปEดบัญชีเงินฝากของผู�ฝาก สหกรณ�จะ                  

ไม8รับเงินเข�าบัญชีเงินฝากของผู�ฝากอีก และให�ผู�ฝากถอนเงินคงเหลือท้ังหมดเพ่ือปEดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งนี้ 

สหกรณ�จะแจ�งเป)นหนังสือไปยังผู�ฝาก 
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  ข�อ 17. การถอนเงินฝากเพื่อปEดบัญชีตาม ข�อ 15. สหกรณ�จะคำนวณดอกเบ้ียให�ตาม ข�อ 12.                

ถึงวันก8อนวันถอนหนึ่งวัน เว�นแต8การปEดบัญชีเงินฝากในกรณีผู�ฝIาฝMนระเบียบ ข�อ 16. สหกรณ�จะคำนวณ

ดอกเบ้ียให�ถึงก8อนวันท่ีแจ�งหน่ึงวัน และสหกรณ�จะไม8ให�ดอกเบ้ียอีก ไม8ว8าผู�ฝากจะถอนเงินเมื่อใด 

   เม่ือสหกรณ�ได�จ8ายเงินคืนผู�ฝากแล�ว จะยกเลิกสมุดคู8ฝากสำหรับบัญชีนัน้ 

 ข�อ 18. กรณีท่ีจำนวนยอดเงินรับฝากในเวลาใดเวลาหน่ึง เม่ือรวมกับหนี้การกู�ยืมเงินจาก

ภายนอกและหน้ีในฐานะผู�ค้ำประกัน จะเกินวงเงินกู�ยืมหรือค้ำประกันประจำปKของสหกรณ�ท่ีนายทะเบียน

สหกรณ�ให�ความเห็นชอบไว� สหกรณ�จะไม8รับฝากเงิน 

   กรณีของผู�ฝากท่ีเป)นสหกรณ�ออมทรัพย�หรือสหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ8ที่มี

สินทรัพย�มากกว8า 5,000 ล�านบาท สหกรณ�จะรับฝากเงินทุกประเภทเมื่อรวมกับเงินกู�จากผู�ฝากดังกล8าว                  

(หากมี) ได�ไม8เกินร�อยละสิบของทุนเรือนหุ�นรวมกับทุนสำรองของผู�ฝาก 

  ข�อ 19. ในกรณีท่ีมีความจำเป)น  สหกรณ�สงวนสิทธิ์ที่จะไม8รบัฝากเงิน 
   

ประกาศ  ณ  วันท่ี  21  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 
 

 

 
 

(นายป:ญญา  แก�วเหล็ก) 
ประธานกรรมการสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด 

 
(นายทะเบียนสหกรณ�ให�ความเห็นชอบไว�ตามหนังสือท่ี กษ 1115/1282 ลงวันท่ี 1 มิถุนายน 2560) 


