
ระเบียบสหกรณ์การเกษตรดอยสะเกด็พฒันา จ ากดั 
ว่าดว้ยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน 

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

  อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ขอ้ 11 ขอ้ 74 (16) และขอ้ 102 (2)         ที่
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่  24 คร้ังที่  21  เม่ือวนัที่ 15 กนัยายน 2546 ไดก้  าหนดระเบียบวา่ดว้ยการ
รับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืนโดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดงัต่อไปน้ี 
 

หมวด  1 
ข้อก าหนดทัว่ไป 

  ขอ้ 1. ระเบียบน้ี เรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ การเกษตรดอยสะเก็ดพฒันา จ ากดั วา่ดว้ยการรับ
ฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน พ.ศ. 2546” 
  ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบั ตั้งแต่วนัที่  16 กนัยายน  พ.ศ. 2546  เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3. ใหย้กเลิกระเบียบวา่ดว้ยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน พ.ศ. 2542 เม่ือวนัที่ 10  กนัยายน  
2542 
  ขอ้ 4. ในระเบียบน้ี 
   “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ การเกษตรดอยสะเก็ดพฒันา จ ากดั 
   “ผูฝ้าก” หมายความวา่ สหกรณ์ผูฝ้ากเงิน 
  ขอ้ 5. สหกรณ์รับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืนได ้ 2  ประเภท คือ 

(1) เงินฝากออมทรัพย ์
(2) เงินฝากประจ า 

 

หมวด  2 

การเปิดบญัชีและการฝากเงิน 

  ขอ้ 6. สหกรณ์ที่ประสงคจ์ะเปิดบญัชีเงินฝากตามขอ้ 5. ใหม้าติดต่อกบัเจา้หนา้ที่สหกรณ์ ณ 
ส านกังานสหกรณ์ดว้ยตนเอง และตอ้งยืน่หนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการ
ครบถว้นตามที่ระบุไวใ้นแบบหนงัสือขอเปิดบญัชีนั้น 



  ขอ้ 7. พร้อมกบัหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก ผูฝ้ากตอ้งใหต้วัอยา่งลายมือช่ือของตวัแทนซ่ึงเป็น
ผูมี้อ  านาจถอนเงิน  ตลอดจนใหเ้ง่ือนไขเก่ียวกบัเงินฝากที่เปิดบญัชีนั้นไวต่้อสหกรณ์ 
  การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตวัอยา่งลายมือช่ือที่ใหไ้ว ้ จะมีผลต่อเม่ือผูฝ้ากไดแ้จง้เป็นหนงัสือต่อ
สหกรณ์ และสหกรณ์ไดพ้จิารณาเห็นเป็นการถูกตอ้งและตอบรับแลว้ 
  ลายมือช่ือทุกกรณีเก่ียวกบัเงินฝากใหใ้ชอ้กัษรไทย และเขียนดว้ยหมึกทั้งตอ้งเขียนดว้ยลายมือ
ช่ือของผูน้ าฝาก สหกรณ์จะไม่รับรู้การใชต้ราประทบัแทนลายมือช่ือ 
  ขอ้ 8. ผูฝ้ากสามารถเปิดบญัชีเงินฝากไดด้งัน้ี 

(1) เงินฝากออมทรัพย ์ ผูฝ้ากรายหน่ึงอาจเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยใ์นสหกรณ์น้ีได ้ โดย
จ านวนเงินฝากในบญัชีนั้นในเวลาหน่ึงเวลาใดตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 10,000.- บาท และผูฝ้ากจะส่งเงินฝากเพิม่ขึ้น
เม่ือใดโดยจ านวนเท่าใดก็ได ้
                                (2) เงินฝากประจ ารายหน่ึง ๆ ตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 100,000.- บาท และระยะเวลาฝาก
ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 
  ขอ้ 9. ในการเปิดบญัชีเงินฝากตามขอ้ 8  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้ากยดึถือไว ้
  สมุดคู่ฝากนั้นผูฝ้ากตอ้งรักษาไวเ้พือ่ใหส้หกรณ์ลงบนัทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินทอน 
และเงินคงเหลือบรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย 
  การลงบนัทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระท าไดแ้ต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ ซ่ึงประธาน
กรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจ้ดัการ หรือผูท้ี่ไดรั้บมอบหมายคนหน่ึงคนใดเป็นผู ้
ลงลายมือช่ือยอ่ก ากบัไวเ้ป็นส าคญั การลงบนัทกึรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามที่กล่าวน้ี ยอ่มไม่มีผล
ผกูพนัสหกรณ์ อน่ึง ถา้ผูฝ้ากตรวจพบวา่รายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคล่ือนตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์เพือ่แกไ้ขให ้
จะแกไ้ขโดยประการอ่ืนไม่ได ้
  สมุดคู่ฝากเล่มที่ใชเ้ตม็แลว้หรือช ารุดจนใชก้ารไม่ได ้ ใหน้ ามายืน่ต่อสหกรณ์เพือ่จะไดย้กเลิก
สมุดคู่ฝากเล่มนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากเล่มใหม่ ซ่ึงออกใหผู้ฝ้ากยดึถือไวต่้อไป สมุดคู่ฝากเล่ม
ที่ยกเลิกนั้นผูฝ้ากจะรับไปก็ได ้
  ผูฝ้ากตอ้งเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไวใ้นที่ปลอดภยั ถา้สมุดคู่ฝากหาย ผูฝ้ากจะตอ้งแจง้เป็น
หนงัสือต่อสหกรณ์โดยมิชกัชา้ สหกรณ์จะน ายอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากเล่มใหม่ ซ่ึงออกใหผู้ฝ้ากยดึถือไว้
ต่อไป ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายใหย้กเลิก 
  ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากใหแ้ก่ผูฝ้ากคร้ังแรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ใหต่้อจากเล่มก่อน 
ซ่ึงลงรายการเตม็แลว้ก็ดี หรือช ารุดใชก้ารไม่ไดก้็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีที่สมุดคู่ฝากของผู ้
ฝากรายใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 10.- บาท 



  ขอ้ 10. ในการส่งเงินเขา้บญัชีเงินฝากทุกคร้ัง ใหท้  าใบส่งเงินตามแบบพมิพท์ี่สหกรณ์ก าหนด 
ยืน่พร้อมดว้ยสมุดคู่ฝากและจ านวนเงินฝากต่อเจา้หนา้ที่สหกรณ์ ณ ส านกังานของสหกรณ์ ทั้งน้ี ผูฝ้ากหรือผูอ่ื้น
จะเป็นผูส่้งเงินก็ได ้
  เม่ือสหกรณ์ไดล้งบนัทึกรายการจ านวนเงินฝากทีไ่ดรั้บนั้นในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็น
การถูกตอ้งแลว้ สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 
  ขอ้ 11. ถา้ส่งเช็คเขา้บญัชีเงินฝาก ตอ้งขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไวซ่ึ้งสิทธิที่จะไม่
จ่ายเงินถอนจากรายการนั้น จนกวา่จะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแ้ลว้ 

หมวด  3 
การก าหนดอตัราดอกเบีย้ ระยะเวลาการคดิดอกเบีย้ 

วธีิการคดิดอกเบีย้และการจ่ายดอกเบีย้ 
  ขอ้ 12. สหกรณ์จะใหด้อกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามขอ้ 5 ในอตัราไม่เกินร้อยละ 7 ต่อปี โดย
จะไดป้ระกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 
  ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยใ์หค้  านวณเป็นรายวนัตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะน า
ดอกเบี้ยทบเป็นตน้เงินเขา้บญัชีเงินฝากในวนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ ให้ผูฝ้ากรีบยืน่สมุดคู่ฝาก ณ ส านกังาน 
สหกรณ์ เพือ่สหกรณ์บนัทึกรายการดอกเบี้ยให้ 
  ดอกเบี้ยเงินฝากประจ า สหกรณ์จะค านวณและจ่ายดอกเบี้ยใหเ้ม่ือถึงก าหนดระยะเวลาการฝาก 
ส าหรับเงินฝากที่ถอนก่อนก าหนดโดยไดรั้บอนุญาตจาก สหกรณ์ตามขอ้ 14 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยใหต้าม
จ านวนเดือนเตม็ 
  กรณีถอนเงินฝากประจ าในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้ 
  ถา้ผูฝ้ากไม่ถอนเงินฝากประจ าเม่ือครบก าหนดพร้อมดอกเบี้ย จนพน้ก าหนดไปอีก 7 วนั ก็เป็น
อนัถือวา่เป็นผูฝ้ากตกลงฝากตน้เงินพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 

 
หมวด  4 

การถอนเงนิฝากและการปิดบัญชี 
  ขอ้ 13. การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากตอ้งใชใ้บถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ในการถอนเงิน
ฝาก ผูมี้อ  านาจถอนเงินตามทีไ่ดใ้หต้วัอยา่งลายมือช่ือไวต่้อสหกรณ์ควรมารับเงินที่ส านกังานสหกรณ์ดว้ยตนเอง 
และตอ้งยืน่ใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามที่ใหต้วัอยา่งไวน้ั้นพร้อมกบัสมุดคู่ฝากต่อเจา้หนา้ที่ สหกรณ์ 
  ถา้ผูมี้อ  านาจถอนเงินฝาก จะมอบใหผู้ใ้ดรับเงินแทนก็ตอ้งท าใบถอนเงินฝาก และตอ้งมอบ
อ านาจใหรั้บเงินแทนเป็นหนงัสือตามแบบที่ก  าหนด ทั้งน้ี โดยลงลายมือช่ือตามที่ไดใ้หต้วัอยา่งไว ้ แลว้มอบให้



ผูรั้บมอบอ านาจยืน่ใบถอนเงินฝากนั้น พร้อมดว้ยสมุดคู่ฝากต่อเจา้หนา้ที่สหกรณ์ ณ ส านกังานสหกรณ์ ในการน้ี
สหกรณ์จะเรียกหลกัฐานพสูิจน์ตวัผูรั้บมอบอ านาจก็ได ้
  เม่ือสหกรณ์ไดต้รวจถูกตอ้งแลว้จะจ่ายเงินถอนให ้และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงินคงเหลือ
ในสมุดคู่ฝาก แลว้คืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 
  อน่ึง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเ้ขียนดว้ยหมึก ถา้มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงใด ๆ ผูมี้อ  านาจถอน
เงินตอ้งลงลายมือช่ือตามที่ใหต้วัอยา่งไวก้  ากบัดว้ย 
  ขอ้ 14. การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรัพยน์ั้น จะถอนเม่ือใด จ านวนเท่าใดก็ได ้
  ส่วนการถอนเงินฝากประจ านั้น ผูฝ้ากยอ่มไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบก าหนด แต่เม่ือผูฝ้ากยืน่
ค  าขอเป็นหนงัสือโดยช้ีแจงความจ าเป็น สหกรณ์จะยอมใหถ้อนเงินฝากก่อนก าหนดกไ็ด ้
  ขอ้ 15. ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพือ่ปิดบญัชีเงินฝากของตนเม่ือใดก็ได ้    ใหผู้มี้
อ  านาจถอนเงินจดแจง้ไวท้า้ยรายการจ านวนเงินในใบถอนเงินดว้ยวา่ “เพือ่ปิดบญัชี” 
  ขอ้ 16. ในกรณีที่คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นวา่ผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบน้ี หรือ
ก่อใหเ้กิดความยุง่ยากแก่สหกรณ์ หรือเห็นวา่ทีเหตุอนัควรที่จะปิดบญัชีเงินฝากของผูฝ้าก สหกรณ์จะไม่รับเงิน
เขา้บญัชีเงินฝากของผูฝ้ากอีก และใหผู้ฝ้ากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพือ่ปิดบญัชีเงินฝากของตน ทั้งน้ี สหกรณ์
จะแจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูฝ้าก 
  ขอ้ 17. การถอนเงินฝากเพือ่ปิดบญัชีตามขอ้ 15 สหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ยใหต้ามขอ้ 12 ถึงวนั
ก่อนวนัถอนหน่ึงวนั เวน้แต่การปิดบญัชีเงินฝากในกรณีผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบตามขอ้ 16 สหกรณ์จะค านวณ
ดอกเบี้ยใหถึ้งก่อนวนัที่แจง้หน่ึงวนั และสหกรณ์จะไม่ใหด้อกเบี้ยอีก ไม่วา่ผูฝ้ากจะถอนเงินเม่ือใดเม่ือสหกรณ์
ไดจ่้ายเงินคืนผูฝ้ากแลว้ จะยกเลิกสมุดคู่ฝากส าหรับบญัชีนั้น 
  ขอ้ 18. ในกรณีที่มีความจ าเป็น สหกรณ์สงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับฝากเงินก็ได ้
 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  16  กนัยายน  พ.ศ.  2546 

 
(นายสวา่ง จนัทร์เที่ยง) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพฒันา  จ  ากดั 

 
 



 


