
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสุราษฎร์ธานี จํากัด 

ว่าด้วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื�น และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

พ.ศ. 2557 

********** 

  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั พ.ศ.2554 ขอ้ 71(2),(7) 

และขอ้ 94(1),(8)  และมติที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที� 49  ครั� งที� 11 วนัที� 11 เมษายน พ.ศ.2557      

ไดก้าํหนดระเบียบว่าดว้ย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื�นและสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยความเห็นชอบจาก

นายทะเบียนสหกรณ์ ดงัต่อไปนี�  

หมวดที� 1 

ข้อกาํหนดทั�วไป 

ข้อ 1 ระเบียบนี� เรียกว่า   “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี   จาํกดั  ว่าดว้ยการรับฝากเงิน

จากสหกรณ์อื�น  และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  พ.ศ.2557 ” 

ข้อ 2 ระเบียบนี� ให้ใชบ้งัคบัตั�งแต่วนัถดัจากวนัที�นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั ว่าดว้ย การรับฝากเงินจากสหกรณ์

อื�น พ.ศ.2556 

ข้อ 4 ในระเบียบนี�  

“สหกรณ์”  หมายความวา่      สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั 

“ผูฝ้าก”     หมายความรวมถึง สหกรณ์อื�น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  

“สหกรณ์อื�น” หมายความวา่   สหกรณ์ที�ไดจ้ดัตั�งขึ�นตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542                      

“            “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์”  หมายความวา่  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที�ไดจ้ดทะเบียน

จดัตั�งขึ�นตาม พระราชบญัญติัการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 

“ผูรั้บฝาก” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั 

ข้อ 5  สหกรณ์รับฝากเงินจากสหกรณ์อื�นได ้ 5  ประเภท  คือ 

(1) เงินฝากออมทรัพย ์

(2) เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 

(3) เงินฝากออมทรัพยท์วีทรัพย ์

(4) เงินฝากประจาํ 12 เดือน 

(5) เงินฝากประจาํ 24 เดือน 

 



หมวดที�  2 

การเปิดบัญชีและการฝากเงิน 

 ข้อ 6  ผูฝ้ากที�ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝาก  ตามข้อ 5 ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที�ของสหกรณ์                         

ณ สาํนกังานสหกรณ์ดว้ยตนเอง หรือหากไม่สามารถมาดว้ยตนเองได ้ให้ส่งหนงัสือขอเปิดบญัชีต่อสหกรณ์โดย

ผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนผูฝ้ากนั� น ๆ  เป็นผูล้งนามในหนังสือขอเปิดพร้อมกบัหนังสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก        

ผูฝ้ากจะตอ้งให้ตวัอยา่งลายมือชื�อของตวัแทนซึ�งเป็นผูมี้อาํนาจถอนเงิน  ตลอดจนให้เงื�อนไขเกี�ยวกบัเงินฝากที�

เปิดบญัชีนั�นไวต่้อสหกรณ์ 

 การเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกบัตวัอยา่งลายมือชื�อ          จะมีผลต่อเมื�อผูฝ้ากไดท้าํหนงัสือแจง้เป็น          

ลายลกัษณ์อกัษร  และสหกรณ์ไดพิ้จารณาเห็นเป็นการถูกตอ้งครบถว้นตามเงื�อนไขที�กาํหนดและตอบรับแลว้ 

 การลงลายมือชื�อทุกกรณีเกี�ยวกบัเงินฝาก ให้ใชอ้กัษรไทยและเขียนดว้ยหมึก ทั�งตอ้งเขียนดว้ย

ลายมือของผูน้าํฝาก  สหกรณ์จะไม่รับรู้การใชต้ราประทบัลายมือชื�อ 

 ข้อ 7 ผูฝ้ากสามารถเปิดบญัชีเงินฝากไดด้งันี�  

  (1) เงินฝากออมทรัพย ์   ผูฝ้ากรายหนึ�งอาจเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยใ์นสหกรณ์นี� ได ้

โดยจาํนวนเงินฝากในบญัชีนั�น ในเวลาหนึ�งเวลาใดตอ้งไม่ตํ�ากว่าห้าหมื�นบาท และผูฝ้ากจะส่งเงินฝากเพิ�มขึ�น

เมื�อใดจาํนวนเท่าใดกไ็ด ้

  (2) เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ ผูฝ้ากอาจเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษในสหกรณ์นี� ได ้

โดยจาํนวนเงินฝากในบญัชีนั�น ในเวลาหนึ�งเวลาใด ตอ้งไม่ตํ�ากวา่หนึ�งแสนบาท และผูฝ้ากจะส่งเงินฝากเพิ�มขึ�น

เมื�อใดก็ได ้โดยแต่ละครั� งจาํนวนเงินตอ้งไม่ตํ�ากว่าหนึ�งแสนบาท 

  (3) เงินฝากออมทรัพยท์วีทรัพย ์ ผูฝ้ากตอ้งเปิดบญัชีเงินฝากครั� งแรก ไม่ตํ�ากวา่ห้าแสน

บาท ส่วนกรณีเงินฝากครั� งต่อๆ ไป ตอ้งฝากครั� งละไม่ตํ�ากว่าห้าแสนบาท และเปิดรับฝากตามประกาศของ

สหกรณ์เท่านั�น  

  (4) เงินฝากประจาํ 12 เดือน ผูฝ้ากตอ้งเปิดบญัชีเงินฝากครั� งแรก ไม่ตํ�ากวา่หนึ�งลา้นบาท 

ส่วนกรณีเงินฝากครั� งต่อๆ ไป จะฝากเมื�อใดจาํนวนเท่าใดก็ได ้แต่ตอ้งไม่ตํ�ากว่าหนึ�งลา้นบาท 

  (5) เงินฝากประจาํ 24 เดือน ผูฝ้ากตอ้งเปิดบญัชีเงินฝากครั� งแรก ไม่ตํ�ากวา่สามลา้นบาท 

ส่วนกรณีเงินฝากครั� งต่อๆ ไป จะฝากเมื�อใดจาํนวนเท่าใดก็ได ้แต่ตอ้งไม่ตํ�ากว่าสามลา้นบาท 

 ข้อ 8 การเปิดบญัชีฝากตามขอ้  7  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผูฝ้ากยดึถือไวส้มุดคู่ฝากนั�นผู ้

ฝากตอ้งรักษาไวเ้พื�อใหส้หกรณ์ลงบนัทึกรายเงินฝาก  ดอกเบี�ยเงินถอน  และเงินคงเหลือบรรดาที�จะมีขึ�นทุกราย 

                       การลงบนัทึกรายการต่างๆ ในสมุดคู่ฝากนั�น จะกระทาํไดแ้ต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์  ซึ� งประธาน

กรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเหรัญญิก  หรือผูจ้ดัการ  หรือผูที้�ไดรั้บมอบหมาย คนหนึ�งคนใด     

เป็นผูล้งลายมือชื�อยอ่กาํกบัไวเ้ป็นสาํคญั การลงบนัทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามที�กล่าวนี�   ยอ่มไม่มี

ผลผกูพนัสหกรณ์  



                           อนึ�ง  ถา้ผูฝ้ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื�อน ตอ้งรีบแจง้ต่อสหกรณ์เพื�อ

ดาํเนินการแกไ้ขให้ถูกตอ้ง ห้ามผูฝ้ากแกไ้ขขอ้ความในสมุดโดยเด็ดขาด 

                           สมุดคู่ฝากเล่มที�ใชเ้ต็มแลว้หรือชาํรุดจนใชก้ารไม่ได ้ ให้นาํมายื�นต่อสหกรณ์ เพื�อจะไดย้กเลิก

สมุดคู่ฝากเล่มนั�นและโอนยอดเงินคงเหลือเขา้สมุดฝากใหม่ ซึ� งออกให้ผูฝ้ากยดึถือไวต่้อไปสมุดคู่ฝากเล่มที�

ยกเลิกนั�นผูฝ้ากจะรับไปกไ็ด ้

                            ผูฝ้ากจะตอ้งรักษาสมุดคู่ฝากของตนไวใ้นที�ปลอดภยั  ถา้สมุดคู่ฝากหายผูฝ้ากตอ้งแจง้เป็น

หนงัสือต่อสหกรณ์โดยมิชกัชา้ โดยมีหลกัฐานการแจง้ความจากสถานีตาํรวจในทอ้งที�ที�สูญหาย สหกรณ์จะนาํ

ยอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซึ� งออกให้ผูฝ้ากยึดถือไวต่้อไป  ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มที�หายให้ยกเลิก 

                            ในกรณีที�สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากใหแ้ก่ผูฝ้ากครั� งแรกกดี็  หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อน  

ซึ�งลงรายการเต็มแลว้กดี็  หรือชาํรุดใชก้ารไม่ไดก้ดี็   สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม  แต่กรณีที�สมุดคู่ฝากของ  

ผูฝ้ากรายใดสูญหาย  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ใหโ้ดยคิดคา่ธรรมเนียมเล่มละ  หา้สิบบาท 

 ข้อ 9 ในการส่งเงินเขา้บญัชีเงินฝากทุกครั� ง  ใหท้าํใบส่งเงินตามแบบพิมพท์ี�สหกรณ์กาํหนดยื�น

พร้อมดว้ยสมุดคู่ฝากและจาํนวนเงินฝากต่อเจา้หนา้ที�สหกรณ์ ณ  สาํนักงานสหกรณ์   ทั�งนี� ผูฝ้ากหรือผูอื้�นจะเป็น

ผูส่้งเงินกไ็ด ้

                   เมื�อสหกรณ์ไดล้งบนัทึกรายการจาํนวนเงินฝากที�ไดรั้บนั�นในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็น

การถูกตอ้ง  สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผูฝ้าก 

 ข้อ 10 ถา้ส่งเช็คเขา้บญัชีเงินฝาก  ตอ้งขดีคร่อมเช็คก่อน   สหกรณ์สงวนไวซึ้� งสิทธิที�จะไม่

จ่ายเงินถอนจากรายการเช่นนั�น  จนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแ้ลว้ 

 ข้อ 11  เมื�อสหกรณ์ตกลงเปิดบญัชีเงินฝากรายใดตามที�ขอ เป็นการถือว่าผูฝ้ากรายนั�นยอมรับ

ผกูพนัและปฏิบติัตามระเบียบนี� ทุกประการ 

 

หมวดที� 3 

การกาํหนดอัตราดอกเบี�ย ระยะเวลาการคดิดอกเบี�ย 

วิธีการคดิดอกเบี�ยและการจ่ายดอกเบี�ย 

ข้อ 12 สหกรณ์จะใหด้อกเบี�ยเงินฝากทุกประเภทตาม  ขอ้  5  ในอตัราไม่เกินร้อยละ 7 ต่อปี   

โดยจะประกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 

ดอกเบี�ยเงินฝากออมทรัพย ์ใหค้าํนวณเป็นรายวนัตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะนาํ 

ดอกเบี�ยทบเป็นเงินตน้ เขา้บญัชีเงินฝากในวนัที� 31 มีนาคมและวนัที� 30 กนัยายน ให้ผูฝ้ากรีบยื�นสมุดคู่ฝาก  

ณ สาํนกังานสหกรณ์ เพื�อสหกรณ์บนัทึกรายการดอกเบี�ยให ้ 

 

 



ดอกเบี�ยเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ สหกรณ์จะคิดดอกเบี�ยทบเป็นเงินตน้ เขา้บญัชีเงินฝาก 

ออมทรัพยพ์ิเศษใหทุ้กวนัสิ�นเดือน ให้ผูฝ้ากรีบยื�นสมุดคู่ฝาก เพื�อให้สหกรณ์บนัทึกรายการดอกเบี�ย สาํหรับ

ดอกเบี�ยที�สหกรณ์นาํเขา้บญัชีเงินฝากตามกาํหนด ให้ผูฝ้ากถอนไดใ้นระยะเวลา 7 วนั นบัแต่วนันาํดอกเบี�ยเขา้

บญัชี โดยสหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียมการถอนดอกเบี�ย ที�นาํเขา้บญัชีเงินฝากนี�  ถา้สมาชิกไม่ถอนตามที�

กาํหนดสหกรณ์จะโอนทบเขา้เป็นเงินฝากต่อไป   

ในกรณีที�จาํนวนเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษคงเหลือตํ�ากว่าหนึ�งแสนบาท สหกรณ์จะไม่คิด 

ดอกเบี�ยให้ 

ดอกเบี�ยเงินฝากออมทรัพยท์วีทรัพย ์ให้คาํนวณเป็นรายวนัตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะ 

นาํดอกเบี�ยทบเป็นเงินตน้ เขา้บญัชีเงินฝากในวนัที� 31 มีนาคมและวนัที� 30 กนัยายน  ใหผู้ฝ้ากรีบยื�นสมุดคู่ฝาก   

ณ สาํนกังานสหกรณ์ เพื�อสหกรณ์บนัทึกรายการดอกเบี�ยให ้ 

ดอกเบี�ยสาํหรับเงินฝากประจาํ 12 เดือน สหกรณ์จะคาํนวณและจ่ายดอกเบี�ย เมื�อไดฝ้ากครบ 

กาํหนดสิบสองเดือน กรณีถอนก่อนกาํหนด สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี�ยให ้

ดอกเบี�ยสาํหรับเงินฝากประจาํ 24 เดือน สหกรณ์จะคาํนวณและจ่ายดอกเบี�ย เมื�อไดฝ้ากครบ 

กาํหนดยี�สิบสี�เดือน กรณีถอนก่อนกาํหนด สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี�ยให ้

                             ถา้ผูฝ้ากไม่ถอนเงินฝากประจาํเมื�อครบกาํหนดพร้อมดอกเบี�ย จนพน้กาํหนดไปอีก 7 วนั ก็

เป็นอนัถือว่า ผูฝ้ากตกลงฝากตน้เงินพร้อมดอกเบี�ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 

                     ข้อ 13  การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากใหใ้ชใ้บถอนเงินตามแบบของสหกรณ์เท่านั�นหรือยื�นหนงัสือ

ขอถอนเงินฝากต่อสหกรณ์ พร้อมลงลายมือชื�อของผูม้ีอาํนาจถูกตอ้งครบถว้นตามเงื�อนไขที�สหกรณ์กาํหนด 

                             ในการถอนเงินฝาก  ผูม้ีอาํนาจการถอนเงินตามที�ไดใ้ห้ตวัอยา่งลายมือชื�อไวต้่อสหกรณ์ และ

ให้มารับเงินที�สาํนกังานสหกรณ์ดว้ยตนเอง                              

  ถา้ผูมี้อาํนาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผูใ้ดรับเงินแทนกต็อ้งทาํใบถอนเงินฝาก  และตอ้งมอบ

อาํนาจให้รับเงินแทนเป็นหนงัสือตามแบบที�กาํหนด  โดยลงลายมือชื�อตามที�ไดใ้หต้วัอยา่งไวแ้ลว้ มอบให้ผูรั้บ

มอบอาํนาจยื�นใบถอนเงินฝากนั�น  พร้อมดว้ยสมุดคู่ฝากต่อเจา้หนา้ที�สหกรณ์  ณ สาํนกังานสหกรณ์  ในการนี�

สหกรณ์และเรียกหลกัฐานพิสูจน์ตวัผูรั้บมอบอาํนาจกไ็ด ้ 

  หากมีความจาํเป็นตอ้งใหส้หกรณ์จ่ายเงินดว้ยวิธีอื�น ค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจากการโอนเงิน ผูฝ้าก

เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายนั�น   

                             เมื�อสหกรณ์ไดต้รวจถูกตอ้งแลว้จะจ่ายเงินถอนให ้และลงรายการเงินถอนพร้อมทั�งเงิน

คงเหลือในสมุดคู่ฝาก  แลว้คืนสมุดคู่ฝากให้ผูฝ้าก 

                              

 

 



 

  อนึ�ง  การเขยีนใบถอนเงินฝากให้เขียนดว้ยหมึก    และจะตอ้งไม่มีการ   แกไ้ขเปลี�ยนแปลง 

และตกเติมใด  ๆ  ในใบรายการถอนเงิน 

                    ข้อ 14  การถอนเงินฝากจากบัญชีนั� น จะถอนเมื�อใดก็ได้ จาํนวนเท่าใดก็ได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้

เงื�อนไข ดงันี�  

    การถอนเงินฝากจากบญัชีเงินฝากออมทรัพยพิ์เศษ ใหถ้อนไดเ้ดือนละหนึ�งครั� ง โดยไม่ตอ้ง

เสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอนมากกวา่หนึ�งครั� ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั� งที�สองและ

ครั� งต่อๆ ไป ในอตัราร้อยละหนึ�ง ของจาํนวนเงินที�ถอน  

   การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรัพยท์วทีรัพย ์ใหถ้อนไดเ้ดือนละหนึ�งครั� ง แต่ละครั� งตอ้งไม่

ตํ�ากว่าหนึ� งแสนบาท และตอ้งมียอดเงินคงเหลือในบญัชีเงินฝาก ไม่นอ้ยกว่า หนึ� งแสนบาท 

   การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากประจาํ 12 เดือน และ ประจาํ 24 เดือน นั�น ผูฝ้ากยอ่มไม่มีสิทธิ 

ถอนเงินฝากก่อนครบกาํหนด แต่เมื�อผูฝ้ากยื�นคาํขอเป็นหนงัสือหรือชี�แจงความจาํเป็น สหกรณ์จะยอมให้ถอน

เงินฝากก่อนครบกาํหนดกไ็ด ้แต่สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี�ยให ้

        ข้อ 15 สาํหรับเงินฝากประจาํประจาํ 12 เดือน และ ประจาํ 24 เดือน ที�ครบระยะเวลาฝาก ถา้ผูฝ้าก

ยงัไม่ถอนเงินฝาก หลงัครบกาํหนดระยะเวลาภายใน 7 วนัแลว้ เป็นอนัถือว่าผูฝ้ากตกลงฝากตน้เงินรายนั�น และ

ดอกเบี�ยที�ไดรั้บ เป็นเงินฝากประจาํต่อไปอีกเป็นคราว  ๆ  ตามระยะเวลาที�ฝากที�กาํหนดไวเ้ดิมนบัแต่วนัสุดทา้ย

จากระยะเวลาที�ครบกาํหนดแลว้  และเป็นหนา้ที�ผูฝ้ากที�จะนาํสมุดบญัชีเงินฝากมายื�นต่อเจา้หนา้ที�ของสหกรณ์

เพื�อบนัทึกรายการเงินฝากใหม่ 

                     ข้อ 16 ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั�งหมดเพื�อปิดบญัชีเงินฝากของตนเมื�อใดก็ได ้ให้ผูมี้อาํนาจ

ถอนเงินจดแจง้ไวท้า้ยรายการจาํนวนเงินในใบถอนเงินฝากดว้ยวา่   “เพื�อปิดบญัชี”  

                     ข้อ 17 ในกรณีที�คณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบนี�  หรือก่อใหเ้กิด

ความเสียหายแก่สหกรณ์  หรือเห็นว่ามีเหตุอนัสมควรอื�น ที�จะปิดบญัชีเงินฝากของผูฝ้ากก็ได ้ สหกรณ์จะไม่รับ

เงินฝากของผูฝ้ากอีก  และให้ผูฝ้ากถอนเงินคงเหลือทั�งหมด เพื�อปิดบญัชีเงินฝากของตน ทั�งนี�   สหกรณ์จะแจง้

เป็น หนงัสือไปยงัผูฝ้าก 

                     ข้อ 18 การถอนเงินฝากเพื�อปิดบญัชีตาม ขอ้ 16 สหกรณ์จะคาํนวณดอกเบี� ยให้ตามขอ้  12 ถึงวนั

ก่อนวนัถอนหนึ� งวนั  เวน้แต่การปิดบญัชีเงินฝากในกรณีผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบตามขอ้ 17  สหกรณ์จะคาํนวณ

ดอกเบี�ยให้ถึงก่อนวนัที�แจง้หนึ� งวนั และสหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี�ยให้อีก ไม่ว่าผูฝ้ากจะถอนเงินเมื�อใด และเมื�อ

สหกรณ์ไดจ่้ายเงินคืนผูฝ้ากแลว้  จะยกเลิกสมุดคูฝ่ากสาํหรับบญัชีนั�น 

                     

 

 



 

 

                     ข้อ 19 ในกรณีที�มีความจาํเป็นหรือมีเหตุอนัสมควรอื�น  สหกรณ์สงวนสิทธิ� ที�จะไม่รับฝากเงินก็ได ้ 

                     ข้อ 20 ให้ประธานกรรมการดาํเนินการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี�     

   

              ประกาศ  ณ  วนัที�  11  เดือน เมษายน พุทธศกัราช   2557 
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                                                 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
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