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     เรียน สมาชิก ที่เคารพ 
 สืบเนื่องจากการลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออม
ทรัพย์พิเศษครั้งที่ 2 การประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากออมทรัพย์พิเศษ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 มีผล
วันที่ 20 เมษายน 2564 เป็นเรื ่องที ่สมาชิกให้ความ
สนใจมาก เน่ืองจากในปี 2564 มีการลดดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษลงถึง 2 ครั้ง คือ  
 ครั ้งที ่  1 ลดวันที ่  1 มีนาคม 2564 โดยมติ
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 67 ประจำปีบัญชี 2563
 ครั้งที ่ 2 ลดวันที่ 20 เมษายน 2564  โดยมติ
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 68 ประจำปีบัญชี 2564 
  
  

 

  ขอเรียนว่า การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากครั้งที่ 2 น้ี สืบเนื่องจากคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 67 
ประจำปีบัญชี 2563 ได้พิจารณาระเบียบที่ถือใช้บางส่วนไม่เป็นไปตามข้อบังคับ จึงได้จัดทำระเบียบว่าด้วยเงินฝากออม
ทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2563 ขึ้นมาใหม่ และได้ส่งระเบียบให้นายทะเบียนให้ความเห็นชอบตามข้อบังคับข้อ  93 จำนวน 3 
ครั้ง และนายทะเบียนมีหนังสือให้สหกรณ์ ดำเนินการแก้ไข ดังน้ี 

ครั้งที่ 1 สหกรณ์ส่งระเบียบให้นายทะเบียนเห็นชอบ ตามหนังสือที่ สอ.ชพ.002/2564 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 
นายทะเบียนได้พิจารณาระเบียบว่าดว้ยเงินฝากออมทรพัย์พิเศษ พ.ศ. 2563 ของสหกรณ์แล้ว ไม่เห็นชอบระเบียบฯ เน่ือง
ด้วยเนื้อหาในข้อ 12 “ผู้ฝากจะถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของตนได้  โดยทำหรือนำใบถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ หากถอนยอดเงินฝากที่ยังไม่ครบ 1 ปี สหกรณ์จะเรียกคืน
ดอกเบี้ยรายเดือนที่โอนเข้าบัญชีเงินฝากของต้นเงินที่ถอน” เห็นว่าเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเป็นเงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ ซึ่งผู้รับฝากจะต้องจ่ายคืนเงินฝากคืนเมื่อผู้ฝากทวงถาม การที่สหกรณ์กำหนดเงื่อนไขการถอนเงินฝากผูกกับ
เงื่อนไขเวลาและอัตราดอกเบี้ยเข้าลักษณะเงินฝากประเภทประจำ จึงได้มีหนังสือถึงสหกรณ์ที่ ชพ 0010/1997 ลงวันที่ 
28 ธันวาคม 2563 

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 67  ประจำปีบัญชี 2563 ในการประชุมครั้งที่ 30/2563 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2564 จึงได้ปรับปรุงระเบียบให้เป็นไปตามคำแนะนำของนายทะเบียนตามหนังสือที่ ชพ 0010/1997 ลงวันที่ 28 
ธันวาคม 2563 โดยได้ปรับแก้ไขระเบียบ ข้อ 11 เป็น สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ในอัตราตาม
ประกาศอัตราดอกเบี้ยให้ทราบเป็น คราว ๆ ไป แต่ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยต้องไม่เกินประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง 
กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์และกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
มาตรา 89/2(5) และต้องไม่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำสุทธิเมื่อหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว โดยคำนวณดอกเบี้ยให้
เป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินฝากคงเหลือ สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยทบต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ทุกวันสิ้น
เดือนพฤษภาคมและทุกวันสิ้นเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี ให้ผู้ฝากรีบยื่นสมุดคู่ฝากเพ่ือสหกรณ์บันทึกรายการดอกเบี้ยให้ 
 

การลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

นายเรืองชัย จิตรภิรมย ์
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 
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ประจำกองบรรณาธิการ 
     1. นายวีระศักดิ์    อินทร์กลับ     ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์        2. นายคะนอง            พรหมสุวรรณ   กรรมการ    3. นายสุรพล     ท้อสุวรรณ     กรรมการ 

     4. นายดำ          แพนุ้ย           กรรมการ           5. นายนุกูล               พาหุนนท์        กรรมการและเลขานุการ   6. นายเรืองชัย   จิตรภิรมย์      ท่ีปรึกษา 

     7. นางสุมาลี       ธรรมวุฒิ       ผู้จัดการ           8. นางสาวชนันภรณ์    ครรชิต           เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 

 

    
ครั้งที่ 2 เมื่อสหกรณ์ส่งระเบียบที่ได้แก้ไขให้นายทะเบียนเห็นชอบ ตามหนังสือที่ สอ.ชพ. 382/2564 ลงวันที่ 1 

มีนาคม 2564 นายทะเบียนได้พิจารณาระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2564 ของสหกรณ์แล้วเห็นว่า
เนื้อหาในข้อ 8 “ผู้ฝากคนหนึ่งเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษได้เพียงบัญชีเดียว โดยจำนวนเงินฝากในบัญชีน้ั นใน
ครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 50,000 บาท แต่ยอดรวมเงินฝากออมทรัพย์พิเศษไม่เกิน 10,000,000 บาท” ไม่ตรงกับร่าง
ระเบียบตามบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 67 ครั้งที่ 30/2563  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2564 ข้อ 8 “ผู้ฝากคนหนึ่งเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษได้เพียงบัญชีเดียว โดยจำนวนเงินฝากในบัญชีน้ันในครั้ง
แรกต้องไม่น้อยกว่า 50,000 บาท แต่ยอดรวมเงินฝากออมทรัพย์พิเศษไม่เกิน 5,000,000 บาท”   จึงได้ส่งหนังสือถึง
สหกรณ์ที่ ชพ 0010/405 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 68 ประจำปีบัญชี 2564 ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 16 มีนาคม 2564 
จึงได้พิจารณาระเบียบเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามที่นายทะเบียนแจ้งมา และได้แก้ไขให้เป็นไปตามมติที่ประชุมของ
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 67 ที่มีมติไว้ว่าข้อ 8 “ผู้ฝากคนหนึ่งเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษได้เพียงบัญชี
เดียว โดยจำนวนเงินฝากในบัญชีน้ันในครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 50,000 บาท แต่ยอดรวมเงินฝากออมทรัพย์พิเศษไม่
เกิน 5,000,000 บาท” และได้พิจารณาเพ่ิมเติมบทเฉพาะกาล ข้อ 17 เพ่ือให้ครอบคลุมถึงผู้ฝากรายเก่าที่มีวงเงินที่ฝาก
ไว้สูงกว่าระเบียบน้ี ถือว่าฝากตามระเบียบน้ี และส่งระเบียบให้นายทะเบียนเห็นชอบ ตามหนังสือที่ สอ.ชพ. 574/2564 
ลงวันท่ี 7 เมษายน 2564 
 ครั้งที ่3 นายทะเบียนเห็นชอบให้ถือใช้ระเบียบสหกรณ์ตามหนังสือที่ ชพ 0010/614 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 
 ดังน้ัน การจัดทำระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เป็นการดำเนินการของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 
67 และ 68 ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน 2563  ได้เสร็จสิ้นและนายทะเบียนให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 
เมษายน 2564  ในระหว่างนั้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564  คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 67 ประจำปีบัญชี 2563 ได้มี
การลดดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทลงร้อยละ 0.25 ต่อปี  ต่อมาเมื่อระเบียบผ่านความเห็นชอบจากนายทะเบียนแล้ว 
คณะกรรมการดำเนินการชุดปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อ 11 ที่กล่าวข้างต้น จึงต้องลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เป็นครั้งที่ 2 จากร้อยละ 3.00 ต่อปี เป็นร้อยละ 2.55 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากประจำร้อยละ 3.00 ต่อปี หักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 15 เท่ากับ 0.45) ดังประกาศที่แจ้งสมาชิก  
 ทั้งน้ีคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 68 ตระหนักดีว่า เงินฝาก เป็นเงินที่สมาชิกประสงค์จะออมนำมาฝากไว้กับ
สหกรณ์ เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนกู้ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเงินหุ้น เงินฝาก หรือเงินให้กู้แก่สมาชิก ล้วน
เป็นส่วนสำคัญของสหกรณ์ ที่สหกรณ์ต้องให้ความสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการได้วิเคราะห์ต้นทุน และสถานะ
ทางการเงิน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

 

 


