
ระเบียบสหกรณ์การเกษตรดอยสะเกด็พฒันา จ ากดั 
ว่าดว้ยการรับฝากเงิน 

พ.ศ.  2546 
------------------------------------------- 

  อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 11 ,ขอ้ 74 (16) และ 102 (1) ที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 24 คร้ังที่ 21 เม่ือวนัที่ 15 กนัยายน 2546 ไดก้  าหนดระเบียบวา่ดว้ยการรับฝากเงิน 
โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้ 1. ระเบียบน้ี เรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพฒันา จ ากดั วา่ดว้ยการ         
รับฝากเงิน พ.ศ. 2546” 
  ขอ้  2.   ระเบียบน้ีให้ใชบ้งัคบั ตั้งแต่วนัที่  16  กนัยายน  2546  เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3. ใหย้กเลิกระเบียบ และแกไ้ข เพิม่เติม ระเบียบวา่ดว้ยการรับฝากเงิน ทุกระเบียบที่มีอยู่
ก่อนหนา้น้ีทั้งหมด 
  ขอ้ 4. สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิกได ้2 ประเภท คือ 

(1) เงินฝากออมทรัพย ์  
(2) เงินฝากประจ า   
 

หมวด  1 
การเปิดบัญชี และการฝากเงนิ 

  ขอ้ 5. การขอเปิดบญัชีเงินฝากตามขอ้ 4  กบัสหกรณ์      ใหส้มาชิกมาติดต่อกบัเจา้หนา้ที่ 
สหกรณ์ในวนัและเวลาท าการ ณ ส านกังานของสหกรณ์ดว้ยตนเอง โดยยืน่หนงัสือขอเปิดบญัชีตามแบบพมิพท์ี่
สหกรณ์ก าหนดใหมี้ขอ้ความครบถว้นตามรายการที่ระบุไวใ้นแบบพมิพน์ั้น 
  ในกรณีที่สหกรณ์มีโครงการระดมเงินฝากเป็นกรณีพเิศษ และประสงคจ์ะออกรับเงินฝากนอก
ส านกังานของสหกรณ์ ใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของคณะกรรมการด าเนินการ พร้อมทั้งก าหนดมาตรการเพือ่ความ
ปลอดภยัดว้ย 
  ขอ้ 6. ผูฝ้ากตอ้งมอบตวัอยา่งลายมือช่ือของผูมี้อ  านาจถอนเงินในบญัชีเงินฝาก ซ่ึงเป็นบตัรที่ 
สหกรณ์ก าหนดรวม 2 ฉบบั ใหไ้วก้บัสหกรณ์ พร้อมกบัหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากดว้ย 
  การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตวัอยา่งลายมือช่ือที่ใหไ้วต้ามวรรคก่อน ตลอดจนขอ้ก าหนดอ่ืนจะท า
ไดโ้ดยผูฝ้ากจะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือต่อสหกรณ์และยืน่หนงัสือนั้น ณ ส านกังานของสหกรณ์ พร้อมทั้งมอบ
ตวัอยา่งลายมือช่ือใหม่ใหส้หกรณ์ดว้ย เม่ือสหกรณ์ไดพ้จิารณาเห็นเป็นการถูกตอ้งและตอบรับแลว้ การ
เปล่ียนแปลงนั้นจึงจะมีผลใชไ้ด ้



  ขอ้ 7. ลายมือช่ือที่ลงไวใ้นเอกสารที่เก่ียวกบัเงินฝากใหใ้ชอ้กัษรไทยและเขียนดว้ยหมึก ดว้ย
ลายมือของตนเอง 
  ขอ้ 8. ผูฝ้ากคนหน่ึงสามารถเปิดบญัชีเงินฝากได ้ดงัน้ี 
   (1) เงินฝากออมทรัพย ์ผูฝ้ากรายหน่ึง ๆ ฝากเงินคร้ังแรกตอ้งไม่นอ้ยกวา่สิบบาท ส่วน
การฝากเงินคร้ังต่อไปจะฝากเม่ือใด จ านวนเท่าใดก็ได ้
   (2) เงินฝากประจ า ผูฝ้ากรายหน่ึง ๆ ฝากเงินคร้ังละไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยบาท และ
ระยะเวลาตอ้งไม่นอ้ยกวา่สามเดือน 
  ขอ้ 9. สหกรณ์เก็บรักษาบญัชีเงินฝากของผูฝ้ากและออกสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้ากยดึถือไว ้
  ผูฝ้ากตอ้งน าสมุดคู่ฝากมายืน่ ณ ส านกังานของสหกรณ์ เพือ่เจา้หนา้ที่สหกรณ์ลงรายการเงิน
ฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน เงินคงเหลือของผูฝ้ากบรรดาที่มีขึ้นทุกราย 
  การบนัทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝาก จะท าไดเ้ฉพาะทางฝ่ายของสหกรณ์เท่านั้น โดยให้
ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือผูจ้ดัการ และเจา้หนา้ที่ของ 
สหกรณ์ที่ไดรั้บมอบหมาย เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัไวเ้ป็นส าคญั การบนัทึกรายการในสมุดคู่ฝาก ซ่ึงไม่เป็นไป
ตามที่กล่าวขา้งตน้จะไม่มีผลผกูพนัสหกรณ์ ในกรณีที่ผูฝ้ากตรวจพบวา่ รายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคล่ือน
ตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์ เพือ่ตรวจสอบและแกไ้ขใหเ้ป็นปัจจุบนั จะแกไ้ขโดยประการอ่ืนไม่ได ้
  สมุดคู่ฝากเล่มที่ใชเ้ตม็แลว้ หรือช ารุดจนใชก้ารไม่ได ้ ใหน้ าสมุดคู่ฝากมายืน่ ณ ส านกังานของ
สหกรณ์ สหกรณ์จะยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนั้น โดยโอนยอดเงินคงเหลือขึ้นสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ และมอบสมุดคู่
ฝากใหผู้ฝ้ากยดึถือไวต่้อไป 
  ผูฝ้ากตอ้งเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไวใ้หป้ลอดภยั ถา้สมุดคู่ฝากหาย ผูฝ้ากตอ้งแจง้เป็น
หนงัสือแก่สหกรณ์โดยมิชกัชา้ โดยยืน่ค  าขอ ณ ส านกังานของสหกรณ์ สหกรณ์จะน ายอดเงินคงเหลือขึ้นสมุดคู่
ฝากเล่มใหม่เพือ่มอบใหผู้ฝ้ากยดึถือไวต่้อไปส่วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายนั้นใหส้หกรณ์ยกเลิก 
  ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากใหแ้ก่ผูฝ้ากเพือ่เปิดบญัชีก็ดี หรือออกเล่มใหม่ใหต่้อจากเล่ม
ก่อนที่บนัทกึรายการเตม็แลว้ก็ดีหรือออกเล่มใหม่เม่ือปรากฏวา่เล่มก่อนช ารุดจนใชก้ารไม่ไดก้็ดี สหกรณ์จะไม่
คิดค่าธรรมเนียม แต่ถา้สมุดคู่ฝากของผูฝ้ากสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดใหม่ใหโ้ดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 10 
บาท 
  ขอ้ 10. เม่ือสหกรณ์ตกลงเปิดบญัชีเงินฝากใหก้บัผูฝ้ากรายใดตามที่ขอเป็นอนัถือวา่ผูฝ้าก
รายการนั้นยอมรับผกูพนัและปฏิบติัตามระเบียบของสหกรณ์วา่ดว้ยการรับเงินน้ีทุกประการ 
  ขอ้ 11. ในการส่งเงินเขา้บญัชีเงินฝากทุกคร้ัง ใหท้  าใบส่งเงินตามแบบพมิพข์องสหกรณ์ยืน่
พร้อมดว้ยสมุดคู่ฝากและจ านวนเงินฝากต่อเจา้หนา้ที่สหกรณ์ ณ ส านกังานของสหกรณ์ เม่ือสหกรณ์ไดต้รวจ
ถูกตอ้งแลว้   จะบนัทึกรายการจ านวนเงินฝากที่ไดรั้บพร้อมทั้งเงินฝากคงเหลือในสมุดคู่ฝาก และ 
สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 



  ขอ้ 12. ถา้ผูฝ้ากส่งเช็คเขา้บญัชีเงินฝาก ตอ้งขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไวซ่ึ้งสิทธิที่จะไม่
จ่ายเงินถอนจากรายการเช่นนั้นจนกวา่จะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแ้ลว้ 
  ขอ้ 13. ถา้ส่งเงินฝากเขา้บญัชีโดยมิไดน้ าสมุดคูฝ่ากมาดว้ย ให้ผูฝ้ากหรือผูส่้งเงินฝากติดต่อกบั
สหกรณ์ท าใบส่งเงินฝากสองฉบบั ขอ้ความอยา่งเดียวกนั ยืน่ต่อเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์พร้อมดว้ยจ านวนเงินฝาก
ใหเ้จา้หนา้ที่ของสหกรณ์รับจ านวนเงินฝากดงักล่าวเขา้บญัชีของผูฝ้าก โดยลงลายมือช่ือรับเงินในคู่ฉบบัใบส่ง
เงินฝากนั้น เพือ่ใหผู้ฝ้ากยดึถือเป็นหลกัฐานการฝากเงินและเป็นหนา้ที่ของผูฝ้ากที่จะยืน่สมุดคู่ฝากเพือ่เจา้หนา้ที่
ของสหกรณ์ลงรายการเงินฝากนั้นใหเ้สร็จโดยเร็ว การลงลายมือช่ือรับเงินดงักล่าวเป็นไปตามทีก่  าหนดในขอ้ 9 
ดว้ย 

 
หมวด  2 

การก าหนดอตัราดอกเบีย้ ระยะเวลาการคดิดอกเบีย้ 
วธีิการคดิดอกเบีย้และการจ่ายดอกเบีย้ 

  ขอ้ 14. สหกรณ์จะก าหนดอตัราดอกเบี้ยส าหรับเงินฝากตามขอ้ 4 ในอตัราตามที่คณะกรรมการ
ด าเนินการของสหกรณ์ก าหนด แต่สหกรณ์จะตอ้งน าเงินที่รับฝากนั้นไปหาผลประโยชน์ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 3 ของ
อตัราดงักล่าวนั้น โดยคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์จะประกาศการเปล่ียนแปลงการก าหนดอตัรา
ดอกเบี้ยเงินฝากใหท้ราบแต่ละคร้ัง ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยใ์หค้  านวณเป็นรายวนัตามยอดเงินคงเหลือและ 
สหกรณ์จะน าดอกเบี้ยทบเป็นตน้เงินเขา้บญัชีเงินฝากในวนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ ใหผู้ฝ้ากรีบยืน่สมุดคู่ฝาก 
ณ ส านกังานของสหกรณ์  เพือ่สหกรณ์บนัทึกรายการดอกเบี้ยให้ 
  ดอกเบี้ยเงินฝากประจ า สหกรณ์ค านวณและจ่ายดอกเบี้ยให ้ เม่ือถึงก าหนดระยะเวลาการฝาก
ส าหรับเงินฝากประจ าที่ถอนก่อนก าหนดโดยไดรั้บอนุญาตจากสหกรณ์ตามขอ้ 18 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้
ตามจ านวนเดือนเตม็ไม่เกินที่ก  าหนด โดยถือระยะเวลาฝากเงินจริงเป็นเกณฑ ์

ถา้ถอนเงินฝากในระยะเวลาไม่ถึงสามเดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ย 

 
หมวด  3 

การถอนเงนิและการปิดบัญชี 
  ขอ้ 15. ในการถอนเงินฝาก สหกรณ์จะใหผู้มี้อ  านาจถอนเงินตามทีไ่ดใ้หต้วัอยา่งลายมือช่ือไว้
กบัสหกรณ์ และตอ้งน าใบถอนเงินฝากตามแบบพมิพท์ี่สหกรณ์ก าหนดและผูมี้อ  านาจถอนเงินฝากควรมารับเงิน
ดว้ยตนเอง โดยยืน่ใบถอนเงินฝากพร้อมดว้ยสมุดคู่ฝากต่อเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์ ณ ส านกังานของสหกรณ์ 



  ผูมี้อ  านาจถอนเงินฝาก จะมอบใหผู้ใ้ดรับเงินแทนก็ตอ้งท าใบถอนเงินฝาก โดยเขียนจ านวนเงิน
ที่จะถอนทั้งตวัเลขและตวัหนงัสือใหถู้กตอ้งตามตอ้งการ และตอ้งมอบอ านาจใหรั้บเงินแทนเป็นตวัหนงัสือตาม
แบบที่ สหกรณ์ก าหนดไวใ้นดา้นหลงัใบถอนเงินฝากนั้นดว้ย ผูมี้อ  านาจถอนเงินฝากตอ้งลงลายมือช่ือมอบ
อ านาจตามทีไ่ดใ้หต้วัอยา่งไว ้ ผูรั้บมอบอ านาจตอ้งมารับเงินดว้ยตนเอง  โดยยืน่ใบถอนเงินฝากพร้อมดว้ยสมุดคู่
ฝากและบตัรประจ าตวัผูม้อบและผูรั้บมอบต่อเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์ ณ ส านกังานของสหกรณ์ ในการน้ี
เจา้หนา้ที่ของ สหกรณ์จะเรียกหลกัฐานพสูิจน์ตวัผูรั้บมอบอ านาจกไ็ด ้
  การเขียนใบถอนเงินฝาก ใหเ้ขียนดว้ยหมึก ถา้มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงใด ๆ ผูมี้อ  านาจถอนเงิน
ตอ้งลงลายมือช่ือตามที่ใหต้วัอยา่งไวก้  ากบัดว้ย 
  เม่ือสหกรณ์ไดต้รวจถูกตอ้งแลว้ จะจ่ายเงินถอนใหแ้ละลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงินคงเหลือ
ในสมุดคู่ฝาก แลว้คืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 
  ขอ้ 16. ถา้ผูมี้อ  านาจถอนเงินฝากมีความจ าเป็นจะหา้มการจ่ายเงินตามใบถอนเงินฝาก ซ่ึงมอบ
อ านาจใหผู้ใ้ดรับเงินแทนก็ตาม ตอ้งมีหนงัสือบอกกล่าวหา้มการจ่ายเงินถึงสหกรณ์ โดยยืน่ ณ ส านกังานของ 
สหกรณ์ก่อนที่สหกรณ์จะจ่ายเงินตามใบถอนเงินฝากนั้น ในหนงัสือบอกกล่าวหา้มการจ่ายเงินใหร้ะบุเลขที่ของ
บญัชีเงินฝาก วนัที่ของใบถอนเงินฝาก จ านวนเงินถอนและช่ือของผูรั้บมอบอ านาจใหรั้บเงินแทน 
  ขอ้ 17. ในกรณีเงินฝากประจ า ถา้ผูฝ้ากยงัไม่ถอนเงินฝากประจ าจนพน้เจด็วนั หลงัจากครบ
ก าหนดแลว้เป็นอนัถือวา่ผูฝ้ากตกลงฝากตน้เงินรายการนั้น และดอกเบี้ยที่ไดรั้บเป็นเงินฝากประจ าต่อไปอีกเป็น
คราว ๆ ตามระยะเวลาฝากที่ก  าหนดไวเ้ดิม นบัแต่วนัถดัจากวนัสุดทา้ยจากระยะเวลาที่ครบก าหนดแลว้ ทั้งน้ีเป็น
หนา้ที่ของผูฝ้ากที่จะน าสมุดคู่บญัชีเงินฝากมายืน่ต่อเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์ เพือ่บนัทึกรายการเงินฝากรายใหม่ 
  ขอ้ 18. การถอนเงินฝากออมทรัพย ์จะถอนเม่ือใดก็ได ้จ  านวนเท่าใดก็ได ้ส่วนการถอนเงินฝาก
ประจ านั้น ผูฝ้ากไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบก าหนด แต่เม่ือผูฝ้ากยืน่ค  าขอเป็นหนงัสือโดยช้ีแจงความจ าเป็น 
สหกรณ์จะยอมใหถ้อนเงินฝากก่อนครบก าหนดก็ได ้
                           ขอ้  19. ในกรณีที่ผูฝ้ากตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินคงเหลือทั้งหมดในบญัชีเงินฝากใหแ้ก่ผูรั้บโอน
ที่ตั้งไวไ้ด ้ หรือถา้ไม่ไดต้ั้งไวก้็จ่ายคืนใหแ้ก่บุคคลที่ไดน้ าหลกัฐานมาแสดง ณ ส านกังานของสหกรณ์ ใหเ้ป็นที่
พอใจคณะกรรมการด าเนินการวา่เป็นทายาทผูมี้สิทธ์ิไดรับเงินจ านวนดงักล่าว 
  เม่ือสหกรณ์จ่ายคืนเงินคงเหลือ สหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ยใหถึ้งวนัก่อนวนัถอนหน่ึงวนั ส่วน
สมุดคู่ฝากและบญัชีเงินฝากส าหรับบญัชีนั้นใหย้กเลิก 
  ขอ้ 20. สมุดคู่ฝากเงินฝากเล่มที่ยกเลิกนั้น ผูฝ้ากหรือผูปิ้ดบญัชีเงินฝากจะรับไปก็ได ้
  ขอ้ 21. ในกรณีที่คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นวา่ ผูฝ้ากเงินฝากรายใดฝ่าฝืน
ระเบียบน้ี หรือก่อความยุง่ยากใหแ้ก่สหกรณ์หรือเห็นวา่มีเหตุผลอนัสมควรที่จะปิดบญัชีเงินฝากของผูฝ้าก 
สหกรณ์จะมีหนงัสือแจง้ไปยงัผูฝ้ากนั้นวา่ สหกรณ์จะไม่รับเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูฝ้ากต่อไปอีก และใหผู้ฝ้าก
ถอนเงินคงเหลือหรือทั้งหมดเพือ่ปิดบญัชีเงินฝากของตน 



  เม่ือสหกรณ์ไดมี้หนงัสือแจง้ใหถ้อนเงินไปยงัผูฝ้ากเงินฝากออมทรัพย ์ สหกรณ์จะค านวณ
ดอกเบี้ยใหถึ้งวนัที่หนงัสือแจง้นั้นถึงผูฝ้าก แต่ถา้เป็นเงินฝากประจ า สหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ยใหถึ้งวนัส้ิน
เดือนก่อนถึงวนัที่ในหนงัสือแจง้ผูฝ้าก และสหกรณ์จะน าดอกเบี้ยเขา้บญัชีของผูฝ้ากไว ้ เพือ่ใหถ้อนจ านวนรวม
ทั้งหมด สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยใหใ้นเวลาต่อมาอีก ไม่วา่ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากนั้นเม่ือใด 
  ขอ้ 22. การถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพือ่ปิดบญัชี ใหผู้มี้อ  านาจถอนเงินฝากจดแจง้ไวท้า้ย
รายการจ านวนเงินในใบถอนเงินฝากดว้ยวา่ “เพือ่ปิดบญัชี” สหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ยใหถึ้งวนัก่อนวนัถอน
หน่ึงวนั เม่ือสหกรณ์ไดจ่้ายเงินคืนแลว้จะยกเลิกสมุดคู่ฝากส าหรับบญัชีนั้น 
 

ประกาศ   ณ   วนัที่   16   กนัยายน  2546 

 
   (นายสวา่ง จนัทร์เที่ยง)  

ประธานกรรมาการ 
  สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพฒันา จ ากดั 

 


