
 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูพะเยา   จำกัด 

วาดวยสมาชิกสมทบ  พ.ศ. 2564 

.................................................... 

 

 อาศัยอำนาจตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จำกัด  พ.ศ.2548 ขอ 76(9) ขอ103(10) และ 

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยครูพะเยา  จำกัด ชุดที่ 44   ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 12 

พฤษภาคม 2564 ไดมีมติกำหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จำกัด  วาดวยสมาชิกสมทบ  พ.ศ. 

2564   ดังตอไปน้ี 

หมวดท่ี  1 

ขอกำหนดท่ัวไป 

 ขอ  1.  ระเบียบน้ีเรยีกวา  “ระเบียบสหกรณออมทรพัยครูพะเยา  จำกัด  วาดวยสมาชิกสมทบ  พ.ศ. 

2564” 

 ขอ  2.  ระเบียบน้ีใชบังคับต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เปนตนไป 

 ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบวาดวยสมาชิกสมทบ พ.ศ.2560 ประกาศ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการอื่นใดที่ขัดแยงตอระเบียบน้ีใหใชขอความในระเบียบน้ีแทน 

หมวดท่ี  2 

เงินรับฝากจากสมาชิกสมทบ 

ขอ 4  สหกรณรับฝากเงินจากสมาชิกสมทบได  2  ประเภท  คือ 

(1) เงนิฝากออมทรพัย 

(2) เงินฝากประจำ 

ขอ 5  สมาชิกสมทบที่ประสงคจะเปดบัญชีเงินฝากตามขอ  4  ใหมาติดตอกบัเจาหนาทีส่หกรณ ณ  

สำนักงานสหกรณดวยตนเองและตองย่ืนหนังสอืขอเปดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ  โดยมีรายการ

ครบถวนตามที่ระบุไวในแบบหนังสือขอเปดบญัชีน้ัน 

ขอ 6 หนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก  ผูฝากตองใหตัวอยางลายมือช่ือของตน ซึ่งเปนผูมีอำนาจถอนเงิน

ตลอดจนใหเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากทีเ่ปดบัญชีน้ันไวตอสหกรณฯ 

การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอยางลายมือช่ือที่ใหไว จะมีผลตอเมื่อผูฝากไดแจงเปนหนังสือตอ

สหกรณและสหกรณไดพิจารณาเห็นเปนการถูกตองและตอบรับแลว 

ลายมือช่ือทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝาก ใหใชอักษรไทยและเขียนดวยหมึก ทั้งตองเขียนดวยลายมือ

ของตนเอง  สหกรณจะไมรับรูการใชตราประทับแทนลายมือช่ือ 

  



ขอ  7  ผูฝากสามารถเปดบญัชีเงินฝากไดดังน้ี 

(1)  เงินฝากออมทรัพย  ผูฝากรายหน่ึงอาจเปดบัญชีเงินฝากออมทรพัยในสหกรณน้ี กี่บัญชีก็ได 

โดยจำนวนเงินฝากในแตละบัญชีน้ันในเวลาหน่ึงใดตองไมต่ำกวาหาสิบบาท  และผูฝากจะสงเงินฝากเพิ่มข้ึน

โดยจำนวนเทาใดก็ได 

(2) เงินฝากประจำรายหน่ึง ๆ ตองมีจำนวนไมนอยกวาหน่ึงรอยบาท  และระยะเวลาฝากตอง

ไมนอยกวา  3  เดือน 

(3) ในกรณีเงินฝากคงเหลือในบัญชีนอยกวาเงินฝากตาม (1) หรือ (2) ใหยกเลิกเลขที่บัญชี น้ัน 

ๆ จำนวนที่มีอยูในบัญชีใหตกเปนเงินสำรองของสหกรณ หากผูฝากประสงคจะใชเลขบัญชีเดิม ตองเสีย

คาธรรมเนียมรักษาสมุดคูฝากเปนเงิน 100 บาท ภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ป 

ขอ 8  ในการเปดบัญชีเงินฝากตามขอ  7  สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหผูฝากยึดถือไว 

สมุดคูฝากน้ันผูฝากตองรักษาไวเพื่อใหสหกรณลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน  

และเงินคงเหลือของตน  บรรดาที่จะมีข้ึนทุกรายการ 

การลงบันทึกรายการตางๆ ในสมุดคูฝากน้ันจะกระทำไดแตโดยทางฝายสหกรณ  ซึ่งประธาน

กรรมการหรือรองประธานกรรมการ  หรือเหรัญญิก  หรือผูจัดการ  หรือผูที่ไดรับมอบหมายคนหน่ึงคนใดเปน

ผูลงลายมือช่ือกำกับไวเปนสำคัญ  การลงบันทึกรายการในสมุดคูฝากโดยไมเปนตามที่กลาวน้ี  ยอมไมมีขอ

ผูกพันกับสหกรณฯ  ถาผูฝากตรวจพบรายการใดในสมุดคูฝากคลาดเคลื่อนตองแจงตอสหกรณ  เพื่อแกไขให  

จะแกไขโดยประการอื่น 

สมุดคูฝากเลมที่ใชเต็มแลวหรือชำรุดจนใชการไมได  ใหนำมาย่ืนตอสหกรณ  เพื่อจะไดยกเลิก

สมุดคูฝากเลมน้ัน  และโอนยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากใหม  ซึ่งออกใหผูฝากถือไวตอไป  สมุดคูฝากที่

ยกเลิกน้ันผูฝากจะรับไปก็ได 

ผูฝากตองเก็บรักษาสมุดคูฝากของตนไวในที่ปลอดภัย  ถาสมุดคูฝากหายผูฝากตองแจงเปน

หนังสือตอสหกรณ  พรอมทั้งสำเนาบันทึกประจำวันของเจาพนักงานสอบสวนโดยมิชักชา  สหกรณจะนำ

ยอดเงินคงเหลอืเขาสมุดคูฝากเลมใหมซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป  สวนสมุดคูฝากเลมที่หายใหยกเลิก 

ในกรณีที่สหกรณ ออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเลมใหมใหตอจากเลมกอน  

ซึ่งลงรายการเต็มแลวก็ดี  หรือชำรุดใชการไมไดก็ดี  สหกรณ จะไมคิดคาธรรมเนียมเลมละย่ีสิบบาท 

ขอ 9 ในการสงเงินเขาบัญชีเงินฝากทุกครั้งใหทำใบสงเงินตามแบบพิมพที่สหกรณกำหนด ย่ืนพรอม

ดวยสมุดคูฝากและจำนวนเงินฝากตอเจาหนาที่สหกรณ  ณ  สำนักงานสหกรณ ทั้งน้ี  ผูฝากหรือผูอื่นจะเปนผู

สงเงินก็ได 

เมื่อสหกรณไดลงบันทึกรายการจำนวนเงินฝากที่ไดรับน้ันในสมุดคูฝาก และตรวจสอบเปนการ

ถูกตองแลว  สหกรณจะคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก 

ขอ 10  ถาสงเช็คเขาบัญชีเงินฝาก  ตองขีดครอมเช็คกอน  สหกรณ สงวนไวซึ่งสิทธิที่จะไมจายเงิน

ถอนออกจากรายการเชนน้ัน  จนกวาจะเรียกเก็บเงิน 

 



ขอ  11  สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามขอ 4  ในอัตราไมเกินรอยละเจ็ดตอป  โดยจะ

ไดประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป 

คณะกรรมการดำเนินการอาจเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  ตามวรรคกอนได  ตามความ

เหมาะสม 

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยใหคำนวณเปนรายวันตามยอดเงินคงเหลือและสหกรณจะนำ

ดอกเบี้ยทบเปนเงินตนเขาบัญชีเงินฝากใหแกผูฝาก  ซึ่งคณะกรรมการจะประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป  

ตามความเหมาะสม  แตอยางนอยไมนอยกวาปละ 2 ครั้ง  คือวันที่   31 พฤษภาคม  และวันที่   30  

พฤศจิกายน  ใหผูฝากรีบย่ืนสมุดคูฝาก ณ สำนักงานสหกรณ  เพื่อสหกรณบันทึกรายการดอกเบี้ยให 

 ถาเงินฝาก ณ วันสิ้นเดือนเกิน 50,000.- บาท (หาหมื่นบาทถวน) สหกรณจะนำดอกเบี้ยทบ

เปนเงินตนเขาบัญชีเงินฝากใหแกผูฝาก 

  ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ สหกรณจะคำนวณและจายดอกเบี้ยใหเมื่อถึงกำหนดระยะเวลาการ

ฝาก  สำหรับเงินฝากที่ถอนกอนกำหนดโดยไดรับอนุญาตจากสหกรณ  ตามขอ  13  สหกรณ  จะจายดอกเบี้ย

ใหตามจำนวนเดือนในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย 

  เวนแตเงินฝากประจำในระยะเวลาไมถึง 3 เดือน  สหกรณจะไมจายดอกเบี้ยให 

  ถาผูฝากไมถอนเงินฝากประจำเมื่อครบกำหนดพรอมดอกเบี้ย  จนพนกำหนดไปอีกเจ็ดวัน  ก็

เปนอันถือวาผูฝากตกลงฝากตนเงินฝากพรอมดอกเบี้ยตอไปอีกเทาระยะเวลาเทาเดิม 

ขอ  12  การถอนเงินจากบัญชีฝากตองใชใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ 

ในการถอนเงินฝาก  ผูมีอำนาจถอนเงินตามที่ไดใหตัวอยางลายมือช่ือไวตอสหกรณ  ควรมา

รับเงินที่สำนักงานสหกรณ  หรือสำนักงานธนาคารตามที่คณะกรรมการกำหนดดวยตนเอง  และตองย่ืนใบถอน

เงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามที่ใหตัวอยางไวน้ัน พรอมกับสมุดคูฝากตอเจาหนาที่สหกรณ 

ถาผูมีอำนาจถอนเงินฝากจะมอบใหผูใดรับเงินแทนก็ตองทำใบถอนเงินฝากและตองมอบ

อำนาจใหรับเงินแทนเปนหนังสือตามแบบที่กำหนด ทั้งน้ี โดยลงลายมือช่ือตามที่ไดใหตัวอยางไว แลวมอบให

ผูรับมอบอำนาจย่ืนใบถอนเงินฝากน้ัน  พรอมดวยสมุดคูฝากตอเจาหนาที่ของสหกรณ ณ  สำนักงานสหกรณ 

ในการน้ี สหกรณจะเรียกหลักฐานพิสูจนตัวผูรับมอบอำนาจก็ได 

เมื่อสหกรณ ไดตรวจถูกตองแลวจะจายเงินถอนให และลงรายการเงินถอนพรอมทั้งเงิน

คงเหลือในสมุดคูฝาก  แลวคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก  การเขียนใบถอนเงินฝากหรือใบนำฝากก็ดี  ใหเขียนดวย

หมึก  ถามีการแกไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผูมีอำนาจถอนเงินตองลงลายมือช่ือตามที่ใหตัวอยางไวกำกับดวย 

ขอ  13  การถอนเงินจากบัญชีฝากออมทรัพยน้ัน จะถอนเมื่อใด จำนวนเทาใดก็ได 

สวนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจำน้ัน ผูฝากยอมไมมีสิทธิถอนเงินกอนครบกำหนด  

แตเมื่อผูฝากย่ืนคำขอเปนหนังสือโดยช้ีแจงความจำเปน  สหกรณจะยอมใหถอนเงินฝากกอนครบกำหนดก็ได 

ขอ  14  ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได  ใหผูมีอำนาจ

ถอนเงินจดแจงไวทายรายการจำนวนเงินในใบถอนเงินฝากดวยวา  “เพื่อปดบัญชี” 



ขอ  15  ในกรณีผูฝากตาย  สหกรณจะจายเงินคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากใหแกผูรับโอน

ผลประโยชนที่ได ต้ังไว  หรือถามิได ต้ังไวก็ใหคืนแกบุคคลที่ไดนำหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจของ

คณะกรรมการดำเนินการวาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจำนวนดังกลาวน้ัน 

ขอ  16  ในกรณีที่คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ  เห็นวาผูฝากฝาฝนระเบียบน้ีหรือกอใหเกิด

ความยุงยากแกสหกรณ หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะปดบัญชีเงินฝากของผูฝาก  สหกรณจะไมรับเงินเขา

บัญชีเงินฝากของผูฝากอีก  และใหผูฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตน  ทั้งน้ีสหกรณ  

จะแจงเปนหนังสือไปยังผูฝาก 

ขอ  17  การถอนเงินฝากเพื่อปดบัญชีตามขอ  14  และขอ  15  สหกรณจะคำนวณดอกเบี้ยใหตาม

ขอ  11  ถึงวันกอนวันถอนหน่ึงวัน  เวนแตการปดบัญชีเงินฝากในกรณีผูฝากฝาฝนระเบียบตามขอ  16  

สหกรณ  จะคำนวณดอกเบี้ยใหถึงวันกอนวันที่แจงหน่ึงวัน และสหกรณจะไมใหดอกเบี้ยอีก  ไมวาผูฝากจะ

ถอนเงินเมื่อใด 

  เมื่อสหกรณไดจายเงินคืนผูฝากแลว  จะยกเลกิสมุดคูฝากสำหรบับัญชีน้ัน 

หมวดท่ี  3 

หุนสมาชิกสมทบ 

 ขอ  18.  สหกรณอาจออกหุนไดโดยมีมูลคาหุนละ 10 บาท ผูเปนสมาชิกสมทบมีสิทธิถือหุนใน

สหกรณไดไมเกินคนละ 2.500,000.- บาท (สองลานหาแสนบาทถวน) 

 ขอ  19.  การชำระคาหุน  

  (1)   ใหหักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยที่สมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณฯ หรอื 

  (2)   นำมาชำระที่สำนักงานสหกรณออมทรัพยครพูะเยา จำกัด 

 ขอ  20.  สมาชิกสมทบจะโอน  ถอนหุนคืนในระหวางทีเ่ปนสมาชิกสมทบอยูไมได 

 ขอ  21. สมาชิกสมทบที่ออกจากสหกรณไมวาดวยเหตุใด ๆ สหกรณจะจายเงินคาหุนใหแกผูมีสิทธิ

ไดรับโดยไมมีเงินปนผล  และเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปที่ออกน้ัน  เวนแตผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหจายคืนคาหุน

หลังจากวันสิ้นปทางบัญชีสหกรณที่ออก จึงจะมีสิทธิไดรับเงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืน (ถามี) สำหรับปที่ออก

น้ัน 

 ขอ  22.  สมาชิกสมทบที่ออกจากสหกรณ  เพราะเหตุคำพิพากษาใหลมละลาย  สหกรณจะจายคืนคา

หุน  เงินปนผล  และเงินเฉลี่ยคืนใหตามกฎหมายวาดวยลมละลาย 

ขอ 23. สหกรณจะจายเงินปนผลตามหุน ตามอัตราที่ประชุมใหญอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 

 ขอ 24. การคำนวณเงินปนผลตามหุน ใหคิดตามสวนแหงระยะเวลาการถือหุน ตามจำนวนเดือนเต็ม 

เงินคาหุนที่สมาชิกสมทบถือหุนไมเต็มเดือนในเดือนใด ใหคิดเงินปนผลตามหุนเปนรายวัน ตามระยะเวลาและ

จำนวนเงินที่ถือหุนในเดือนน้ัน 

 

 

 



 ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 

 

 

    ประกาศ  ณ  วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 

 

 

 

 (นายชุมพล  คำปา) 

ประธานคณะกรรมการดำเนินการ 

สหกรณออมทรพัยครูพะเยา  จำกัด 

 

 

   

                                                       

 

  



 

 

 

ประกาศสหกรณออมทรัพยครูพะเยา  จำกัด 

เร่ือง   การสะสมหุนของสมาชิกสมทบ 

................................................ 

อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จำกัด วาดวยสมาชิกสมทบ  พ.ศ. 2564 และ 

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยครูพะเยา  จำกัด ชุดที่ 44 ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 12 

พฤษภาคม 2564 ไดมีมติกำหนดหลักเกณฑการสะสมหุนของสมาชิกสมทบ ดังน้ี 

1. สมาชิกสมทบสามารถสะสมหุนไดไมเกินคนละ 50,000 บาทตอเดือน 

2. สมาชิกสมทบมสีิทธิถือหุนในสหกรณไดไมเกินคนละ 2,500,000.- บาท 

 

 

ทั้งน้ี ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เปนตนไป 

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 

 

 

 

 (นายชุมพล  คำปา) 

ประธานคณะกรรมการดำเนินการ 

  สหกรณออมทรัพยครูพะเยา  จำกัด 


