
 
ระเบียบสหกรณออมทรัพยตํารวจสุราษฎรธานี จํากัด 

วาดวย การรับฝากเงิน  
พ.ศ. 2556 
********* 

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยตํารวจสุราษฎรธานี จํากัด พ.ศ.2554 ขอ 71(2) 
(7)และขอ 94(1) (8)และมตทิี่ประชุมคณะกรรมการดําเนนิการ ชุดที่ 48 ครั้งที่ 8/2556 วันที ่20 มีนาคม พ.ศ.2556 
ไดกําหนดระเบียบวาดวย การรับฝากเงิน โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ดังตอไปนี ้

หมวด 1 
ขอกําหนดทั่วไป 

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยตํารวจสุราษฎรธานี จํากัด วาดวย การรับฝากเงิน 
พ.ศ. 2556” 

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวันทีน่ายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ 
ขอ 3 ใหยกเลกิระเบยีบสหกรณออมทรัพยตํารวจสุราษฎรธานี จํากัด ดงันี้ 
      3.1 ระเบียบสหกรณออมทรัพยตํารวจสรุาษฎรธานี จํากัด วาดวยเงินฝากออมทรัพยพิเศษ พ.ศ.2551 
      3.2 ระเบียบสหกรณออมทรัพยตํารวจสรุาษฎรธานี จํากัด วาดวยการรับฝากเงินออมทรัพยและฝาก

เงินประจํา แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2552 
      และบรรดา ประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนนิการ ระเบียบและคําส่ังอ่ืนใดที่มีอยูกอนวนั

ใชระเบยีบนี ้ซ่ึงมีขอกําหนดขัดแยงกับระเบียบนีใ้หใชระเบียบนี้แทน 
ขอ 4 ในระเบยีบนี ้

 “สหกรณ”  หมายความวา สหกรณออมทรพัยตํารวจสุราษฎรธานี จํากดั 
 “ผูฝาก”      หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยตํารวจสุราษฎรธานี จํากัด 
 “ผูรับฝาก” หมายความวา สหกรณออมทรพัยตํารวจสุราษฎรธานี จํากดั 

ขอ 5  สหกรณรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณได  6  ประเภท คือ 
(1) เงินฝากออมทรัพย 
(2) เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 
(3) เงินฝากออมทรัพยทวีทรัพย 
(4) เงินฝากสะสมรายเดือน 24 เดือน 
(5) เงินฝากประจํา 12 เดือน 
(6) เงินฝากประจํา 24 เดือน 



หมวด 2 
การเปดบัญชีและฝากเงิน 

 ขอ 6 ผูประสงคจะเปดบัญชเีงินฝาก ตามขอ 4 ใหมาติดตอกับเจาหนาทีส่หกรณ ณ สํานักงานสหกรณ
ดวยตนเอง และตองยื่นหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ โดยมีรายการครบถวนตามที่ระบุไวใน
แบบหนังสือขอเปดบัญชีนั้น  

ในกรณีที่สหกรณมีโครงการระดมเงินฝากเปนกรณีพเิศษและประสงคจะออกรับเงินฝากนอกสํานกังาน
ของสหกรณ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนนิการ พรอมทั้งกําหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยดวย  

ขอ 7 หนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก ผูฝากตองใหตวัอยางลายมือช่ือของตนหรือของตวัแทนซึ่งเปนผูมี
อํานาจถอนเงนิ ตลอดจนใหคําส่ังเกี่ยวกับเงินฝากที่เปดบญัชีนั้นไวตอสหกรณ  

การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตวัอยางลายมือช่ือที่ใหไว จะมผีลตอเมื่อผูฝากไดแจงเปนหนังสือตอสหกรณ 
และสหกรณไดพิจารณาเห็นเปนการถูกตองและตอบรับแลวลายมือช่ือทุกกรณีเกี่ยวกบัเงินฝากใหใชอักษรไทย
และเขียนดวยหมึก ทั้งตองเขียนดวยลายมอืตนเอง สหกรณจะไมอนุญาตใหใชตราประทับแทนลายมือช่ือ 

ขอ 8 แบบพิมพตางๆ เกี่ยวกบัเงินฝากใหใชตามแบบที่สหกรณกําหนด 
ขอ 9 ผูฝากคนหนึ่งสามารถเปดบัญชีเงินฝากไดดังนี ้ 

(1) เงินฝากออมทรัพย ตองฝากครั้งแรกไมต่ํากวาหารอยบาท สวนกรณเีงนิฝากครั้ง 
ตอๆ ไปจะฝากเมื่อใดจํานวนเทาใดก็ได แตตองไมต่ํากวาหนึ่งรอยบาท 

(2) เงินฝากออมทรัพยพิเศษ ฝากครั้งแรกไมต่าํกวาหนึ่งหมืน่บาท สวนกรณีเงินฝากครั้งตอๆ  
ไป จะฝากเมื่อใดจํานวนเทาใดก็ได แตตองไมต่ํากวาหนึ่งพันบาท 

(3) เงินฝากออมทรัพยทวีทรัพย ตองฝากครั้งแรกไมต่ํากวาหนึ่งหมื่นบาท สวนกรณเีงินฝาก 
คร้ังตอๆ ไป ตองฝากครั้งละไมต่ํากวาหนึ่งหมื่นบาทและเปดรับฝากตามประกาศของสหกรณเทานั้น  

(4) เงินฝากสะสมรายเดือน 24 เดือน ตองฝากไมต่ํากวาหนึ่งพันบาท สูงสุดไมเกนิสองหมื่นหา
พันบาท ตอเดือน ผูฝากตองฝากเงินเทากับยอดเงินที่ฝากครั้งแรกทุกเดอืน และผูฝากคน
หนึ่งเปดบัญชีเงินฝากสะสมรายเดือนไดเพยีงบัญชีเดียว 

(5) เงินฝากประจํา 12 เดือน ตองฝากครั้งแรกไมต่ํากวาหนึ่งพันบาท สวนกรณีเงินฝากครั้งตอๆ  
ไป จะฝากเมื่อใดจํานวนเทาใดก็ได แตตองไมต่ํากวาหนึ่งพันบาท 

(6) เงินฝากประจํา 24 เดือน ตองฝากครั้งแรกไมต่ํากวาหนึ่งพันบาท สวนกรณีเงินฝากครั้งตอๆ  
ไป จะฝากเมื่อใดจํานวนเทาใดก็ได แตตองไมต่ํากวาหนึ่งพันบาท 
 
 



ขอ 10  เมื่อสหกรณตกลงเปดบัญชีเงินฝากรายใดตามที่ขอ เปนการถือวาผูฝากรายนั้นยอมรับผูกพันและ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ทุกประการ 

ขอ 11 ในการสงเงินฝากเขาบัญชีทุกครั้ง ใหทําใบสงเงินฝากยื่นพรอมดวยสมดุคูฝากและจํานวนเงนิฝาก
ตอเจาหนาที่สหกรณเมื่อไดตรวจถูกตองแลว จะลงรายการเงินฝากพรอมทั้งเงินคงเหลือในสมุดคูฝาก แลวคืน
สมุดคูฝากใหผูฝาก การสงเงินฝากเขาบัญชี ผูฝากหรือผูอ่ืนจะเปนผูสงก็ได 

ขอ 12 ถาฝากเปนเช็คตองสั่งจายสหกรณ และขีดครอมเช็คกอน หรือสลักหลังใหสหกรณ โดยทําใบสง
เงินฝากสองฉบับขอความอยางเดยีวกัน ใหเจาหนาที่สหกรณลงนามรับเช็ค เพื่อใหผูฝากยึดถือเปนหลักฐานไว
กอน สหกรณสงวนไวซ่ึงสิทธิที่จะทํารายการฝากเงินและไมจายเงินถอนจากรายการเชนนั้น จนกวาจะเรียกเก็บ
เงินตามที่เช็คไดแลว 

ขอ 13 ถาสงเงินฝากเขาบัญชี โดยมิไดนําสมุดฝากมาดวย ใหผูฝาก หรือผูสงเงินฝาก ติดตอกับสหกรณ  
ทําใบสงเงินฝากสองฉบับขอความอยางเดยีวกัน ยื่นตอเจาหนาที่สหกรณ พรอมดวยจํานวนเงินฝากใหเจาหนาที่
ของสหกรณ รับจํานวนเงินฝากดังกลาวเขาบัญชีของผูฝาก โดยลงลายมอืช่ือรับเงินในคูฉบับใบสงเงินฝากนั้น 
เพื่อใหผูฝากยดึถือเปนหลักฐานไวกอน เปนหนาที่ของผูฝากที่จะยืน่สมุดเพื่อเจาหนาที่ของสหกรณลงรายการ
เงินฝากนั้นใหเสร็จโดยเร็ว 

ขอ 14 ในกรณผูีฝากอยูตางจงัหวัด หรือไมสามารถมาฝากดวยตนเอง สามารถนําเงินโอนเขาบัญชีของ
สหกรณฯ ที่มีอยูในธนาคารพาณิชยตาง ๆ ได โดยสหกรณจะถือวาสมาชิกผูนั้นไดนําเงินเขาฝากกับสหกรณ 
ตั้งแตวนัที่สหกรณไดรับเงนิ และหลักฐานการโอน หรือสมาชิกยินยอมใหสหกรณหักเงินเดือน ณ ที่จาย สงฝาก
แบบหุนรายเดอืนก็ได 

ขอ 15 ในการเปดบัญชีเงินฝากตาม ขอ 9  สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหผูฝากยึดถือไว สมุดคูฝากนั้นผู
ฝากตองรักษาไว เพื่อใหสหกรณลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบีย้ เงินถอน และเงินคงเหลือของตนบรรดาที่จะ
มีขึ้นทุกรายการลงบันทึกรายการตาง ๆ ในสมุดคูฝากนั้น จะกระทําไดแตโดยทางฝายสหกรณ  ซ่ึงประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายคนหนึง่คนใดเปนผู
ลงลายมือช่ือยอกํากับไวเปนสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคูฝากโดยไมเปนไปตามที่กลาวนี ้ยอมไมมีผล
ผูกพันกับสหกรณ  
              อนึ่ง ถาผูฝากตรวจพบวารายการใดในสมุดคูฝากคลาดเคลื่อน ตองรีบแจงตอสหกรณเพื่อดําเนินการ
แกไขใหถูกตอง หามผูฝากแกไขขอความในสมุดโดยเดด็ขาด 

สมุดคูฝากเลมที่ใชเต็มแลว หรือชํารุดจนใชการไมได  ใหผูฝากนํามายืน่ตอสหกรณ  เพื่อจะไดยกเลกิ
สมุดคูฝากเลมนั้น และโอนยอดเงินคงเหลอืเขาสมุดคูฝากเลมใหม ซ่ึงออกใหผูฝากยดึถือไวตอไป สมุดคูฝากเลม
ที่ยกเลิกนั้น  ผูฝากจะรับไปกไ็ด ใหเจาหนาที่สหกรณหมายเหตไุวที่สมุดคูฝากเลมใหมไวดวยวา “แทนสมุดเลม
เดิมที่หมดหรอืชํารุด” ดวยน้ําหมึกสีแดงหนาแรกของสมุดคูฝากเลมใหม 



ผูฝากตองเก็บรักษาสมุดคูฝากของตนไวในที่ปลอดภัย ถาสมุดคูฝากสูญหายผูฝากตองแจงเปนหนังสือตอ
สหกรณโดยมิชักชา โดยใหผูฝากยื่นคํารองขอสมุดคูฝากใหมแทนสมุดคูฝากเดิมที่สูญหาย โดยใหผูจัดการหรือผูที่
ไดรับมอบหมายเปนผูอนุมัติในการออกสมุดใหม และใหเจาหนาทีส่หกรณหมายเหตไุวที่สมุดคูฝากเลมใหมดวย
วา “แทนสมุดเลมเดิมที่สูญหาย” ดวยน้ําหมึกสีแดงหนาแรกสมุดคูฝากเลมใหม สหกรณจะนํายอดเงินคงเหลือเขา
สมุดคูฝากเลมใหมซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไปสวนสมุดคูฝากเลมที่หายใหยกเลิก  

ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากครั้งแรกกด็ ีหรือออกเลมใหมใหตอจากเลมกอน ซ่ึงลง
รายการเต็มแลวก็ด ีหรือชํารุดใชการไมไดก็ด ีสหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียมใด ๆ แตกรณีที่สมุดคูฝากของผูฝาก
คนใดสูญหาย สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหมใหโดยคิดคาธรรมเนียมเลมละ หาสิบ บาท 

ขอ 16 ระยะเวลาในการฝากเงินแยกเปน 
(1) เงินฝากออมทรัพย จะฝากเมื่อใดก็ได 
(2) เงินฝากออมทรัพยพิเศษ จะฝากเมื่อใดก็ได 
(3) เงินฝากออมทรัพยทวีทรัพย ตามประกาศของสหกรณ 
(4) เงินฝากสะสมรายเดือน 24 เดือน ตองฝากติดตอกนัทกุเดือนๆ ละ เทาๆกัน เทากบัที่เปด 
บัญชีคร้ังแรกเปนระยะเวลายี่สิบสี่เดือนและรวมทั้งหมดแลวตองไมเกินหนึ่งลานสองแสนบาท 
(5) เงินฝากประจํา 12 เดือน  ระยะเวลาในการฝากสิบสองเดือน 
(6) เงินฝากประจํา 24 เดือน  ระยะเวลาในการฝากยี่สิบสี่เดือน 

 
หมวด 3 

การกําหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา การคิดดอกเบี้ย 
วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจายดอกเบี้ย 

 
ขอ 17 สหกรณจะใหดอกเบีย้เงินฝากทกุประเภท ตามขอ 5 ในอัตราดอกเบี้ยไมเกินรอยละ 7  ตอป โดย

คณะกรรมการดําเนินการอาจเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ยเงนิฝากไดตามความเหมาะสมและจะประกาศอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากแตละประเภทใหทราบเปนคราวๆ ไป 

ขอ 18 ดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพย ใหคํานวณเปนรายวันตามยอดเงนิคงเหลือ และสหกรณจะนําดอกเบี้ย
ทบเปนเงินตนเขาบัญชีเงินฝากในวันที ่31 มีนาคมและวนัที่ 30 กันยายน ใหผูฝากรีบยื่นสมุดคูฝาก ณ สํานักงาน
สหกรณ เพื่อสหกรณบนัทึกรายการดอกเบี้ยให  

ขอ 19 ดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพยพิเศษ สหกรณจะคิดดอกเบี้ยทบเปนเงินตนเขาบัญชีเงินฝากออม
ทรัพยพิเศษใหทุกวันสิ้นเดือน ใหผูฝากรีบยื่นสมุดคูฝากเพื่อใหสหกรณบันทึกรายการดอกเบี้ย สําหรับดอกเบี้ยที่
สหกรณนําเขาบัญชีเงินฝากตามกําหนด ใหสมาชิกถอนไดในระยะเวลา 7 วัน นับแตวนันําดอกเบี้ยเขาบัญชี โดย



สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียมการถอนดอกเบี้ย ที่นําเขาบัญชีเงินฝากนี้ ถาสมาชิกไมถอนตามที่กาํหนด สหกรณ
จะโอนทบเขาเปนเงินฝากตอไป   

ในกรณีที่จํานวนเงนิฝากออมทรัพยพิเศษคงเหลือต่ํากวา หนึ่งหมืน่บาท สหกรณจะไมคิดดอกเบีย้ให 
ขอ 20 ดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพยทวีทรัพย ใหคํานวณเปนรายวนัตามยอดเงินคงเหลอื และสหกรณจะ

นําดอกเบีย้ทบเปนเงินตนเขาบัญชีเงินฝากในวันที ่31 มีนาคมและวนัที ่30 กันยายน ใหผูฝากรีบยื่นสมุดคูฝาก ณ 
สํานักงานสหกรณ เพื่อสหกรณบันทึกรายการดอกเบีย้ให  

ขอ 21 ดอกเบีย้เงินฝากสะสมรายเดือน 24 เดือน สหกรณจะคิดดอกเบีย้เงินฝากใหในอตัราตามประกาศ
ของสหกรณ  โดยจะคิดดอกเบี้ยใหเมื่อครบยี่สิบสี่เดือน  กรณีที่สงเงินสะสมชาเกินกวาที่กําหนดไว  2 คร้ัง 
สหกรณจะปดบัญชีเงินฝากและคิดดอกเบีย้ให  ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย   และหกัภาษ ี ณ  ที่จาย      
รอยละ 15  จากดอกเบีย้เงินฝากที่ไดรับ 

ขอ 22 ดอกเบีย้สําหรับเงินฝากประจํา 12 เดือน สหกรณจะคํานวณและจายดอกเบีย้ เมื่อไดฝากครบ
กําหนดสิบสองเดือน โดยสหกรณจะหักภาษี ณ ที่จาย รอยละ 15 จากดอกเบี้ยเงินฝากที่ไดรับ  สําหรับเงินฝาก
ประจํา 12 เดือนที่ถอนกอนกาํหนด สหกรณจะไมจายดอกเบี้ยให 

ขอ 23 ดอกเบีย้สําหรับเงินฝากประจํา 24 เดือน สหกรณจะคํานวณและจายดอกเบีย้ เมื่อไดฝากครบ
กําหนดยี่สิบสีเ่ดือน โดยสหกรณจะหกัภาษี ณ ที่จาย รอยละ 15 จากดอกเบี้ยเงนิฝากที่ไดรับ  สําหรับเงินฝาก
ประจํา 24 เดือนที่ถอนกอนกาํหนด สหกรณจะไมจายดอกเบี้ยให 

 
หมวด 4 

การถอนเงินฝากและการปดบัญชี 
 

ขอ 24 การถอนเงินตองใชใบถอนเงินตามแบบที่สหกรณกําหนด 
ขอ 25 การถอนเงินฝาก จะกระทําได ณ สํานักงานของสหกรณออมทรพัยตํารวจสุราษฎรธานี จํากดั 

หรือตามประกาศของคณะกรรมการดําเนนิการ  
ขอ 26 ในการถอนเงินฝาก ผูมีอํานาจถอนเงินตามที่ไดใหตัวอยางลายมือช่ือไว ตองทําใบถอนเงินฝาก

และดวยตนเอง โดยยืน่ใบถอนเงินฝากพรอมดวยสมดุคูฝากตอเจาหนาที่สหกรณ ถาผูมีอํานาจถอนเงินฝากจะ
มอบใหผูใดถอนเงินแทนกต็องทําหนังสือมอบอํานาจตามแบบที่กําหนดไวในใบถอนเงินฝากนัน้ดวย ผูรับมอบ
อํานาจตองมารับเงินดวยตนเอง โดยยืน่ใบถอนเงินฝากพรอมดวยสมุดคูฝากตอเจาหนาที่ของสหกรณในการนี ้
เจาหนาที่ของสหกรณจะเรียกหลักฐานพิสูจนตัวผูรับมอบอํานาจก็ไดเมื่อสหกรณไดตรวจถูกตองแลวจะจายเงนิ
ถอนใหและลงรายการเงินถอนพรอมทั้งเงนิคงเหลือในสมุดคูฝากแลวคนืสมุดคูฝากใหผูฝาก 

 



ขอ 27 การถอนเงินจากบัญชเีงินฝากออมทรัพยนั้น จะถอนเมื่อใดจํานวนเทาใดก็ไดแตยอดเงนิคงเหลือ
ในบัญชีเงินฝากตองไมนอยกวาหนึ่งรอยบาท 

ขอ 28 การถอนเงินจากบัญชเีงินฝากออมทรัพยพิเศษ ใหถอนไดเดือนละหนึ่งครั้ง โดยไมตองเสีย
คาธรรมเนียม หากเดือนใดมกีารถอนมากกวาหนึ่งครั้ง สหกรณจะคิดคาธรรมเนียมการถอนครั้งที่สองและครั้ง
ตอๆ ไป ในอตัรารอยละหนึง่ ของจํานวนเงินที่ถอน  

ขอ 29 การถอนเงินจากบัญชเีงินฝากออมทรัพยทวีทรัพย จะถอนเมื่อใดก็ได แตตองมยีอดเงินคงเหลอื
ในบัญชีเงินฝาก ไมนอยกวาหนึ่งหมืน่บาท 

ขอ 30 การถอนเงินจากบัญชเีงินฝากสะสมรายเดือน 24 เดือน ถอนไดเมื่อครบกําหนด 24 เดือน 
ขอ 31 การถอนเงินจากบัญชเีงินฝากประจํา 12 เดือน และ ประจํา 24 เดือน นั้น ผูฝากยอมไมมีสิทธิถอน

เงินฝากกอนครบกําหนด แตเมื่อผูฝากยื่นคาํขอเปนหนังสือหรือช้ีแจงความจําเปน สหกรณจะยอมใหถอนเงิน
ฝากกอนครบกําหนดก็ได  

ขอ 32 สําหรับเงินฝากประจําประจํา 12 เดือน และ ประจํา 24 เดือน ที่ครบระยะเวลาฝาก ถาผูฝากยังไม
ไถถอนเงินฝาก หลังครบกําหนดระยะเวลาภายใน 7 วันแลว เปนอันถือวาผูฝากตกลงฝากตนเงินรายนั้นและ
ดอกเบี้ยทีไ่ดรับเปนเงินฝากประจําตอไปอกีเปนคราวๆ ตามระยะเวลาที่ฝากที่กําหนดไวเดิมนับแตวันสุดทาย
จากระยะเวลาที่ครบกําหนดแลว และเปนหนาที่ผูฝากทีจ่ะนําสมุดบัญชีเงินฝากมายืน่ตอเจาหนาทีข่องสหกรณ
เพื่อบันทึกรายการเงินฝากใหม 

ขอ 33 ในกรณทีี่ผูฝากถึงแกกรรม สหกรณจะจายคนืตนเงนิคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงนิฝากของผูฝาก
ใหแกทายาทผูมีสิทธิรับมรดก หรือผูจัดการมรดกของผูฝาก เมื่อไดนําหลักฐานมาแสดงสิทธิของตนใหเปนที่
พอใจแกสหกรณ และนําสมดุฝากมายื่นพรอมกันดวย กอนที่จะจายเงนิคงเหลือ สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยเงิน
ฝากใหตามเงื่อนไขของเงินฝากแตละประเภท จนถึงวันทีส่มุดเงินฝากปดบัญชี 

ขอ 34 ในกรณทีี่คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเหน็วา ผูฝากรายใดฝาฝนระเบยีบนี ้หรือ
กอใหเกิดความยุงยากแกสหกรณหรือเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะปดบญัชีเงินฝากของผูฝาก สหกรณจะมี
หนังสือแจงไปยังผูฝากนั้นวา สหกรณไมรับเงินฝากเขาบัญชีเงนิฝากของผูฝากตอไปอีก และใหผูฝากถอนเงิน
คงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตน เมื่อสหกรณไดมีหนังสือแจงใหถอนเงินไปยังผูฝาก สหกรณจะ
คํานวณดอกเบี้ยเงินฝากใหตามเงื่อนไขของเงินฝากแตละประเภท จนถึงวันที่สมุดเงินฝากปดบัญชี 

ขอ 35 ถาผูมีอํานาจถอนเงินฝาก มีความจําเปนจะหามการจายเงินตามใบถอนเงินฝากซึ่งมอบอํานาจให
ผูใดรับเงินแทนก็ตาม ตองมีหนังสือบอกหามการจายเงนิใหระบุเลขที่ของบัญชีเงินฝาก วันที่ของใบถอนเงินฝาก 
จํานวนเงินถอนและชื่อของผูมอบอํานาจใหรับเงินแทนเมื่อการบอกหามการจายเงนิรายใดหมดความจําเปนแลว 
ผูมีอํานาจถอนเงินตองมีหนังสือถึงสหกรณ เพื่อถอนการบอกหามนัน้ใหเสร็จไป 

 



ขอ 36 ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดกไ็ด ใหผูมีอํานาจถอน
เงินจดแจงทายรายการจํานวนเงินใบถอนเงินฝากดวยวา “เพื่อปดบัญชี” สหกรณจะคาํนวณดอกเบี้ยเงินฝากให
ตามเงื่อนไขของเงินฝากแตละประเภทจนถึงวันที่สมุดเงนิฝากปดบัญช ีและนําดอกเบี้ยเขาบัญชีของผูฝากเพื่อให
ถอนจํานวนรวมทั้งหมด เมือ่สหกรณไดจายเงินคืนผูฝากแลวจะยกเลกิสมุดคูฝากสําหรับบัญชีนั้น 

ขอ 37 บัญชเีงินฝากบัญชีใดไมมีการเคลื่อนไหวทางบัญชีภายในระยะเวลา 1 ป สหกรณจะหักคารักษา
บัญชี ปละ หาสิบ บาท 

ขอ 38 ใหประธานกรรมการดําเนินการ รักษาการใหเปนไปตามระเบยีบนี้ 

 

           ประกาศ  ณ  วนัที่  21 มีนาคม พุทธศักราช 2556 

 

     ดาบตํารวจ 

                            (ถานันเดช ชัยสงคราม) 
      ประธานกรรมการดําเนนิการ 

      สหกรณออมทรัพยตํารวจสุราษฎรธานี จํากัด 
 

 


