ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ตํารวจสุ ราษฎร์ ธานี จํากัด
ว่ าด้ วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์ อนื และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
พ.ศ. 2557
**********
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสุ ราษฎร์ ธานี จํากัด พ.ศ.2554 ข้อ 71(2),(7)
และข้อ 94(1),(8) และมติทีประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการ ชุดที 49 ครังที 11 วันที 11 เมษายน พ.ศ.2557
ได้กาํ หนดระเบียบว่าด้วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อืนและสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี
หมวดที 1
ข้ อกําหนดทัวไป
ข้ อ 1 ระเบียบนีเรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสุ ราษฎร์ ธานี จํากัด ว่าด้วยการรับฝากเงิน
จากสหกรณ์อืน และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2557 ”
ข้ อ 2 ระเบียบนี ให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ถัดจากวันทีนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ
ข้ อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสุ ราษฎร์ธานี จํากัด ว่าด้วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์
อืน พ.ศ.2556
ข้ อ 4 ในระเบียบนี
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสุ ราษฎร์ ธานี จํากัด
“ผูฝ้ าก” หมายความรวมถึง สหกรณ์อืน หรื อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
“สหกรณ์อืน” หมายความว่า สหกรณ์ทีได้จดั ตังขึนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
“
“สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์” หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ทีได้จดทะเบียน
จัดตังขึนตาม พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545
“ผูร้ ับฝาก” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสุ ราษฎร์ ธานี จํากัด
ข้ อ 5 สหกรณ์รับฝากเงินจากสหกรณ์อืนได้ 5 ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย์
(2) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
(3) เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์
(4) เงินฝากประจํา 12 เดือน
(5) เงินฝากประจํา 24 เดือน

หมวดที 2
การเปิ ดบัญชี และการฝากเงิน
ข้ อ 6 ผูฝ้ ากที ประสงค์จ ะเปิ ดบัญ ชี เ งิ น ฝาก ตามข้อ 5 ให้ มาติ ด ต่ อ กับ เจ้า หน้า ที ของสหกรณ์
ณ สํานักงานสหกรณ์ดว้ ยตนเอง หรื อหากไม่สามารถมาด้วยตนเองได้ ให้ส่งหนังสื อขอเปิ ดบัญชีต่อสหกรณ์โดย
ผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนผูฝ้ ากนัน ๆ เป็ นผูล้ งนามในหนังสื อขอเปิ ดพร้ อมกับหนังสื อขอเปิ ดบัญชี เงิ นฝาก
ผูฝ้ ากจะต้องให้ตวั อย่างลายมือชือของตัวแทนซึ งเป็ นผูม้ ีอาํ นาจถอนเงิน ตลอดจนให้เงือนไขเกียวกับเงินฝากที
เปิ ดบัญชีนนไว้
ั ต่อสหกรณ์
การเปลียนแปลงเกียวกับตัวอย่างลายมือชือ
จะมีผลต่อเมือผูฝ้ ากได้ทาํ หนังสื อแจ้งเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็ นการถูกต้องครบถ้วนตามเงือนไขทีกําหนดและตอบรับแล้ว
การลงลายมือชือทุกกรณี เกียวกับเงินฝาก ให้ใช้อกั ษรไทยและเขียนด้วยหมึก ทังต้องเขียนด้วย
ลายมือของผูน้ าํ ฝาก สหกรณ์จะไม่รับรู ้การใช้ตราประทับลายมือชือ
ข้ อ 7 ผูฝ้ ากสามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากได้ดงั นี
(1) เงินฝากออมทรัพย์ ผูฝ้ ากรายหนึ งอาจเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นีได้
โดยจํานวนเงินฝากในบัญชีนนั ในเวลาหนึงเวลาใดต้องไม่ตากว่
ํ าห้าหมืนบาท และผูฝ้ ากจะส่ งเงินฝากเพิมขึน
เมือใดจํานวนเท่าใดก็ได้
(2) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ผูฝ้ ากอาจเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษในสหกรณ์นีได้
โดยจํานวนเงินฝากในบัญชีนนั ในเวลาหนึงเวลาใด ต้องไม่ตากว่
ํ าหนึงแสนบาท และผูฝ้ ากจะส่ งเงินฝากเพิมขึน
เมือใดก็ได้ โดยแต่ละครังจํานวนเงินต้องไม่ตากว่
ํ าหนึงแสนบาท
(3) เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์ ผูฝ้ ากต้องเปิ ดบัญชีเงินฝากครังแรก ไม่ตากว่
ํ าห้าแสน
บาท ส่ วนกรณี เงินฝากครังต่อๆ ไป ต้องฝากครังละไม่ตากว่
ํ าห้าแสนบาท และเปิ ดรับฝากตามประกาศของ
สหกรณ์เท่านัน
(4) เงินฝากประจํา 12 เดือน ผูฝ้ ากต้องเปิ ดบัญชีเงินฝากครังแรก ไม่ตากว่
ํ าหนึงล้านบาท
ส่ วนกรณี เงินฝากครังต่อๆ ไป จะฝากเมือใดจํานวนเท่าใดก็ได้ แต่ตอ้ งไม่ตากว่
ํ าหนึงล้านบาท
(5) เงินฝากประจํา 24 เดือน ผูฝ้ ากต้องเปิ ดบัญชีเงินฝากครังแรก ไม่ตากว่
ํ าสามล้านบาท
ส่ วนกรณี เงินฝากครังต่อๆ ไป จะฝากเมือใดจํานวนเท่าใดก็ได้ แต่ตอ้ งไม่ตากว่
ํ าสามล้านบาท
ข้ อ 8 การเปิ ดบัญชีฝากตามข้อ 7 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผูฝ้ ากยึดถือไว้สมุดคู่ฝากนันผู ้
ฝากต้องรักษาไว้เพือให้สหกรณ์ลงบันทึกรายเงินฝาก ดอกเบียเงินถอน และเงินคงเหลือบรรดาทีจะมีขนทุ
ึ กราย
การลงบันทึกรายการต่างๆ ในสมุดคู่ฝากนัน จะกระทําได้แต่โดยทางฝ่ ายสหกรณ์ ซึ งประธาน
กรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเหรัญญิก หรื อผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ีได้รับมอบหมาย คนหนึ งคนใด
เป็ นผูล้ งลายมือชือย่อกํากับไว้เป็ นสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็ นไปตามทีกล่าวนี ย่อมไม่มี
ผลผูกพันสหกรณ์

อนึง ถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลือน ต้องรี บแจ้งต่อสหกรณ์เพือ
ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ห้ามผูฝ้ ากแก้ไขข้อความในสมุดโดยเด็ดขาด
สมุดคู่ฝากเล่มทีใช้เต็มแล้วหรื อชํารุ ดจนใช้การไม่ได้ ให้นาํ มายืนต่อสหกรณ์ เพือจะได้ยกเลิก
สมุดคู่ฝากเล่มนันและโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดฝากใหม่ ซึ งออกให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ต่อไปสมุดคู่ฝากเล่มที
ยกเลิกนันผูฝ้ ากจะรับไปก็ได้
ผูฝ้ ากจะต้องรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในทีปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผูฝ้ ากต้องแจ้งเป็ น
หนังสื อต่อสหกรณ์โดยมิชกั ช้า โดยมีหลักฐานการแจ้งความจากสถานี ตาํ รวจในท้องทีทีสู ญหาย สหกรณ์จะนํา
ยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซึงออกให้ผูฝ้ ากยึดถือไว้ต่อไป ส่ วนสมุดคู่ฝากเล่มทีหายให้ยกเลิก
ในกรณี ทีสหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผฝู ้ ากครังแรกก็ดี หรื อออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อน
ซึงลงรายการเต็มแล้วก็ดี หรื อชํารุ ดใช้การไม่ได้กด็ ี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนี ยม แต่กรณี ทีสมุดคู่ฝากของ
ผูฝ้ ากรายใดสู ญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนี ยมเล่มละ ห้าสิ บบาท
ข้ อ 9 ในการส่ งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครัง ให้ทาํ ใบส่ งเงินตามแบบพิมพ์ทีสหกรณ์กาํ หนดยืน
พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและจํานวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าทีสหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ ทังนี ผูฝ้ ากหรื อผูอ้ ืนจะเป็ น
ผูส้ ่ งเงินก็ได้
เมือสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากทีได้รับนันในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็ น
การถูกต้อง สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก
ข้ อ 10 ถ้าส่ งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่ อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซึงสิ ทธิทีจะไม่
จ่ายเงินถอนจากรายการเช่นนัน จนกว่าจะเรี ยกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว
ข้ อ 11 เมือสหกรณ์ตกลงเปิ ดบัญชีเงินฝากรายใดตามทีขอ เป็ นการถือว่าผูฝ้ ากรายนันยอมรับ
ผูกพันและปฏิบตั ิตามระเบียบนีทุกประการ
หมวดที 3
การกําหนดอัตราดอกเบีย ระยะเวลาการคิดดอกเบีย
วิธีการคิดดอกเบียและการจ่ ายดอกเบีย
ข้ อ 12 สหกรณ์จะให้ดอกเบียเงินฝากทุกประเภทตาม ข้อ 5 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 7 ต่อปี
โดยจะประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์ ให้คาํ นวณเป็ นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะนํา
ดอกเบียทบเป็ นเงินต้น เข้าบัญชีเงินฝากในวันที 31 มีนาคมและวันที 30 กันยายน ให้ผฝู้ ากรี บยืนสมุดคู่ฝาก
ณ สํานักงานสหกรณ์ เพือสหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบียให้

ดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สหกรณ์จะคิดดอกเบียทบเป็ นเงินต้น เข้าบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษให้ทุกวันสิ นเดือน ให้ผฝู ้ ากรี บยืนสมุดคู่ฝาก เพือให้สหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบีย สําหรับ
ดอกเบียทีสหกรณ์นาํ เข้าบัญชีเงินฝากตามกําหนด ให้ผูฝ้ ากถอนได้ในระยะเวลา 7 วัน นับแต่วนั นําดอกเบียเข้า
บัญชี โดยสหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนี ยมการถอนดอกเบีย ทีนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าสมาชิกไม่ถอนตามที
กําหนดสหกรณ์จะโอนทบเข้าเป็ นเงินฝากต่อไป
ในกรณี ทีจํานวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษคงเหลือตํากว่าหนึงแสนบาท สหกรณ์จะไม่คิด
ดอกเบียให้
ดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์ ให้คาํ นวณเป็ นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะ
นําดอกเบียทบเป็ นเงินต้น เข้าบัญชีเงินฝากในวันที 31 มีนาคมและวันที 30 กันยายน ให้ผฝู ้ ากรี บยืนสมุดคู่ฝาก
ณ สํานักงานสหกรณ์ เพือสหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบียให้
ดอกเบียสําหรับเงินฝากประจํา 12 เดือน สหกรณ์จะคํานวณและจ่ายดอกเบีย เมือได้ฝากครบ
กําหนดสิ บสองเดือน กรณี ถอนก่อนกําหนด สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบียให้
ดอกเบียสําหรับเงินฝากประจํา 24 เดือน สหกรณ์จะคํานวณและจ่ายดอกเบีย เมือได้ฝากครบ
กําหนดยีสิ บสี เดือน กรณี ถอนก่อนกําหนด สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบียให้
ถ้าผูฝ้ ากไม่ถอนเงินฝากประจําเมือครบกําหนดพร้อมดอกเบีย จนพ้นกําหนดไปอีก 7 วัน ก็
เป็ นอันถือว่า ผูฝ้ ากตกลงฝากต้นเงินพร้อมดอกเบียต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม
ข้ อ 13 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากให้ใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์เท่านันหรื อยืนหนังสื อ
ขอถอนเงินฝากต่อสหกรณ์ พร้อมลงลายมือชือของผูม้ ีอาํ นาจถูกต้องครบถ้วนตามเงือนไขทีสหกรณ์กาํ หนด
ในการถอนเงินฝาก ผูม้ ีอาํ นาจการถอนเงินตามทีได้ให้ตวั อย่างลายมือชือไว้ต่อสหกรณ์ และ
ให้มารับเงินทีสํานักงานสหกรณ์ดว้ ยตนเอง
ถ้าผูม้ ีอาํ นาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผใู ้ ดรับเงินแทนก็ตอ้ งทําใบถอนเงินฝาก และต้องมอบ
อํานาจให้รับเงินแทนเป็ นหนังสื อตามแบบทีกําหนด โดยลงลายมือชือตามทีได้ให้ตวั อย่างไว้แล้ว มอบให้ผรู ้ ับ
มอบอํานาจยืนใบถอนเงินฝากนัน พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าทีสหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ ในการนี
สหกรณ์และเรี ยกหลักฐานพิสูจน์ตวั ผูร้ ับมอบอํานาจก็ได้
หากมีความจําเป็ นต้องให้สหกรณ์จ่ายเงินด้วยวิธีอืน ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากการโอนเงิน ผูฝ้ าก
เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน
เมือสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้อมทังเงิน
คงเหลือในสมุดคู่ฝาก แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก

อนึง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก และจะต้องไม่มีการ แก้ไขเปลียนแปลง
และตกเติมใด ๆ ในใบรายการถอนเงิน
ข้ อ 14 การถอนเงิ น ฝากจากบัญ ชี นั น จะถอนเมื อใดก็ไ ด้ จํา นวนเท่ า ใดก็ไ ด้ แต่ ต้อ งอยู่ภายใต้
เงือนไข ดังนี
การถอนเงินฝากจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ให้ถอนได้เดือนละหนึงครัง โดยไม่ตอ้ ง
เสี ยค่าธรรมเนี ยม หากเดือนใดมีการถอนมากกว่าหนึงครัง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครังทีสองและ
ครังต่อๆ ไป ในอัตราร้อยละหนึง ของจํานวนเงินทีถอน
การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์ ให้ถอนได้เดือนละหนึงครัง แต่ละครังต้องไม่
ตํากว่าหนึ งแสนบาท และต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก ไม่นอ้ ยกว่า หนึ งแสนบาท
การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจํา 12 เดือน และ ประจํา 24 เดือน นัน ผูฝ้ ากย่อมไม่มีสิทธิ
ถอนเงินฝากก่อนครบกําหนด แต่เมือผูฝ้ ากยืนคําขอเป็ นหนังสื อหรื อชีแจงความจําเป็ น สหกรณ์จะยอมให้ถอน
เงินฝากก่อนครบกําหนดก็ได้ แต่สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบียให้
ข้ อ 15 สําหรับเงินฝากประจําประจํา 12 เดือน และ ประจํา 24 เดือน ทีครบระยะเวลาฝาก ถ้าผูฝ้ าก
ยังไม่ถอนเงินฝาก หลังครบกําหนดระยะเวลาภายใน 7 วันแล้ว เป็ นอันถือว่าผูฝ้ ากตกลงฝากต้นเงินรายนัน และ
ดอกเบียทีได้รับ เป็ นเงินฝากประจําต่อไปอีกเป็ นคราว ๆ ตามระยะเวลาทีฝากทีกําหนดไว้เดิมนับแต่วนั สุ ดท้าย
จากระยะเวลาทีครบกําหนดแล้ว และเป็ นหน้าทีผูฝ้ ากทีจะนําสมุดบัญชีเงินฝากมายืนต่อเจ้าหน้าทีของสหกรณ์
เพือบันทึกรายการเงินฝากใหม่
ข้ อ 16 ผูฝ้ ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทังหมดเพือปิ ดบัญชีเงินฝากของตนเมือใดก็ได้ ให้ผมู้ ีอาํ นาจ
ถอนเงินจดแจ้งไว้ทา้ ยรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพือปิ ดบัญชี”
ข้ อ 17 ในกรณี ทีคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผูฝ้ ากฝ่ าฝื นระเบียบนี หรื อก่อให้เกิด
ความเสี ยหายแก่สหกรณ์ หรื อเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรอืน ทีจะปิ ดบัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากก็ได้ สหกรณ์จะไม่รับ
เงินฝากของผูฝ้ ากอีก และให้ผฝู้ ากถอนเงินคงเหลือทังหมด เพือปิ ดบัญชีเงินฝากของตน ทังนี สหกรณ์จะแจ้ง
เป็ น หนังสื อไปยังผูฝ้ าก
ข้ อ 18 การถอนเงินฝากเพือปิ ดบัญชีตาม ข้อ 16 สหกรณ์จะคํานวณดอกเบี ยให้ตามข้อ 12 ถึงวัน
ก่อนวันถอนหนึ งวัน เว้นแต่ การปิ ดบัญชี เงิ นฝากในกรณี ผูฝ้ ากฝ่ าฝื นระเบี ยบตามข้อ 17 สหกรณ์ จะคํานวณ
ดอกเบียให้ถึงก่อนวันทีแจ้งหนึ งวัน และสหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี ยให้อีก ไม่ว่าผูฝ้ ากจะถอนเงินเมือใด และเมือ
สหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผูฝ้ ากแล้ว จะยกเลิกสมุดคูฝ่ ากสําหรับบัญชีนนั

ข้ อ 19 ในกรณี ทีมีความจําเป็ นหรื อมีเหตุอนั สมควรอืน สหกรณ์สงวนสิ ทธิทีจะไม่รับฝากเงินก็ได้
ข้ อ 20 ให้ประธานกรรมการดําเนินการ รักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 11 เดือน เมษายน พุทธศักราช 2557
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