
 
 
 
 

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนต าบลสุรินทร์  จ ากดั 
ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อืน่ 

พ.ศ. 2552 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้79(8) และขอ้ 107(2)   ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ ชุดท่ี 8 คร้ังท่ี 10 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2552 ไดก้ าหนดระเบียบวา่ดว้ย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน 
พ.ศ. 2552 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดงัต่อไปน้ี 

หมวด  1 
ข้อก าหนดทัว่ไป 

 ขอ้  1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่ "ระเบียบสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานส่วนต าบลสุรินทร์ จ  ากดั   วา่ดว้ย
การรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน พ.ศ.  2552."  
 ขอ้  2.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี นายทะเบียนสหกรณ์ใหค้วามเห็นชอบ เป็นตน้ไป    
 ขอ้  3.  ในระเบียบน้ี 
                          " สหกรณ์   หมายความวา่   สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานส่วนต าบลสุรินทร์ จ  ากดั "    
  “ผูฝ้าก    หมายความวา่   สหกรณ์ผูฝ้ากเงิน” 
              ขอ้  4.   สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิกได ้  2 ประเภท   คือ 
  (1)  เงินฝากออมทรัพย ์                 (2) เงินฝากประจ า 

หมวด  2 
การเปิดบัญชี  และการฝากเงิน 

               ขอ้  5.   สหกรณ์ท่ีประสงคจ์ะเปิดบญัชีเงินฝาก ตามขอ้ 4  ใหม้าติดต่อกบัพนกังานสหกรณ์   ณ  
ส านกังานสหกรณ์ดว้ยตนเอง  และตอ้งยืน่หนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์  โดยมีขอ้ความ
ครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นแบบหนงัสือขอเปิดบญัชีนั้น 
 ขอ้  6.  พร้อมกบัหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก ผูฝ้ากตอ้งใหต้วัอยา่งลายมือช่ือของตนหรือของตวัแทนซ่ึง
เป็นผูมี้อ  านาจถอนเงิน ตลอดจนใหค้ าสั่งเก่ียวกบัเงินฝากท่ีเปิดบญัชีนั้นไวต่้อสหกรณ์  
 การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตวัอยา่งลายมือช่ือท่ีใหไ้ว ้ จะมีผลต่อเม่ือผูฝ้ากไดแ้จง้เป็นหนงัสือต่อสหกรณ์  
และสหกรณ์ไดพ้ิจารณาเห็นเป็นการถูกตอ้งและตอบรับแลว้  
  ลายมือช่ือทุกกรณีเก่ียวกบัเงินฝากใหใ้ชอ้กัษรไทยและเขียนดว้ยหมึกทั้งตอ้งเขียนดว้ยลายมือของตนเอง  
สหกรณ์จะไม่รับรู้การใชป้ระทบัแทนลายมือช่ือ 



 
  
 ขอ้  7.  ผูฝ้ากรายหน่ึงสามารถเปิดบญัชีเงินฝากไวไ้ด ้ดงัน้ี 

(1) เงินฝากออมทรัพย ์ ผูฝ้ากรายหน่ึงอาจเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยใ์นสหกรณ์น้ีไดโ้ดยจ านวน  
 เงินฝากในบญัชีนั้นในเวลาหน่ึงเวลาใดตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 1,000,000  บาท  และผูฝ้ากจะส่งเงินฝาก
เพิ่มข้ึนเม่ือใดโดยจ านวนเท่าใดก็ได ้   
  (2)   เงินฝากประจ า   รายหน่ึง ๆ   ตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 2,000,000  บาท   และระยะเวลาฝาก
ตอ้งไม่นอ้ยกวา่  12   เดือน  
 ขอ้  8.  ในการเปิดบญัชีเงินฝากตามขอ้ 7 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้ากยดึถือไว ้
                      สมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้ากยดึถือไว ้  เพื่อใหส้หกรณ์ลงบนัทึกรายการเงินฝาก  ดอกเบ้ีย  เงินถอนและเงิน
คงเหลือของตนบรรดาท่ีจะมีข้ึนทุกราย 
 การลงบนัทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระท าไดแ้ต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ ซ่ึงใหป้ระธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ  หรือเหรัญญิก  หรือผูจ้ดัการ  หรือท่ีไดรั้บมอบหมายคนหน่ึงคนใด เป็นผูล้ง
ลายมือช่ือก ากบัไวเ้ป็นส าคญั    การลงบนัทึกรายการในสมุดคู่ฝาก  โดยไม่เป็นตามท่ีกล่าวน้ียอ่มไม่มีผลผกูพนั 
สหกรณ์   อน่ึง  ถา้ผูฝ้ากตรวจพบวา่รายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคล่ือน ตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์เพื่อแกไ้ขให ้ จะ
แกไ้ขโดยประการอ่ืนไม่ได ้
 สมุดคู่ฝากเล่มท่ีใชเ้ตม็แลว้หรือช ารุดจนใชก้ารไม่ได ้  น ามายืน่ต่อสหกรณ์เพื่อจะไดย้กเลิกสมุดคู่ฝากเล่ม
นั้นและโอนยอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากใหม่ซ่ึงออกใหผู้ฝ้ากยดึถือไวต่้อไป  สมุดคู่ฝากเล่มท่ียกเลิกนั้นผูฝ้ากจะ
รับไปก็ได ้
 ผูฝ้ากตอ้งเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไวท่ี้ปลอดภยั    ถา้สมุดคู่ฝากหาย    ผูฝ้ากตอ้งแจง้เป็นหนงัสือต่อ 
สหกรณ์โดยมิชกัชา้  สหกรณ์จะน ายอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซ่ึงออกใหผู้ฝ้ากยดึถือไวต่้อไป  ส่วน
สมุดคู่ฝากเล่มท่ีหายใหย้กเลิก         
 ในกรณีท่ีสหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากใหแ้ก่ผูฝ้ากใหแ้ก่ผูฝ้ากคร้ังแรกก็ดี  หรือออกเล่มใหม่ใหต่้อจากเล่มก่อน
ซ่ึงลงรายการเตม็แลว้ก็ดี หรือช ารุดใชก้ารไม่ไดก้็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีท่ีสมุดคู่ฝากของผูฝ้าก
คนใดสูญหาย  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ใหโ้ดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 100 บาท 
 ขอ้  9.  ในการส่งเงินเขา้บญัชีเงินฝากทุกคร้ัง ใหท้  าใบส่งเงินตามแบบพิมพท่ี์สหกรณ์ ก าหนดยืน่พร้อม
ดว้ยสมุดคู่ฝากและจ านวนเงินฝากต่อพนกังานสหกรณ์ ณ ส านกังานของสหกรณ์   ทั้งน้ี ผูฝ้ากหรือผูอ่ื้นจะเป็นผู ้
ส่งเงินก็ได ้เม่ือสหกรณ์ไดต้รวจถูกตอ้งแลว้จะบนัทึกรายการจ านวนเงินฝากท่ีไดรั้บพร้อมทั้งเงินคงเหลือในสมุดคู่
ฝากและสหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 
                 เม่ือสหกรณ์ไดล้งบนัทึกรายการจ านวนเงินฝากท่ีไดรั้บนั้นในสมุดคูฝ้าก  และตรวจสอบเป็นการถูกตอ้ง
แลว้  สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก   
 ขอ้  10.  ถา้ส่งเช็คเขา้บญัชีเงินฝากตอ้ง ขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินถอน
จากรายการเช่นนั้นจนกวา่จะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแ้ลว้ 



 
หมวด    3 

 
การก าหนดอตัราดอกเบีย้ ระยะเวลาการคิดดอกเบีย้วธีิการคิดดอกเบีย้และการจ่ายดอกเบีย้  

 ขอ้ 11.  สหกรณ์จะใหด้อกเบ้ียเงินฝากทุกประเภทตามขอ้ 4 ในอตัราไม่เกินร้อยละ 6   ต่อปี โดยจะได้
ประกาศใหท้ราบเป็นคราว  ๆ  ไป 
 ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยใ์หค้  านวณเป็นรายวนัตามยอดเงินคงเหลือและสหกรณ์จะน าดอกเบ้ียทบเป็น
ตน้เงินเขา้บญัชีเงินฝากในวนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์  ใหผู้ฝ้ากรีบยืน่สมุดคู่ฝาก  ณ  ส านกังานสหกรณ์เพื่อ
สหกรณ์บนัทึกรายการดอกเบ้ียให้ 
 ดอกเบ้ียเงินฝากประจ า สหกรณ์จะค านวณและจ่ายดอกเบ้ียใหเ้ม่ือถึงก าหนดระยะเวลาการฝาก ส าหรับ
เงินฝากประจ าท่ีถอนก่อนก าหนดโดยไดรั้บอนุญาตจากสหกรณ์ตามขอ้ 13 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบ้ียใหต้ามจ านวน
เดือนเตม็   
              กรณีถอนเงินฝากประจ าในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบ้ียให้ 
              ถา้ผูฝ้ากไม่ถอนเงินฝากประจ าเม่ือครบก าหนดพร้อมดอกเบ้ีย  จนพน้ก าหนดไปอีกเจด็วนัก็เป็นอนัถือวา่
ผูฝ้ากตกลงฝากตน้เงินฝากพร้อมดอกเบ้ียต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 

หมวด   4 
การถอนเงินและการปิดบัญชี 

 ขอ้  12.   การถอนเงินจากบญัชีเงินฝาก ตอ้งใชใ้บถอนเงินตามแบบของสหกรณ์  
                     ในการถอนเงินฝาก   ผูมี้อ  านาจถอนเงินตามท่ีไดใ้หต้วัอยา่งลายมือช่ือไวก้บัสหกรณ์  ควรมารับเงินท่ี
ส านกังานสหกรณ์ดว้ยตนเอง   และตอ้งยืน่ใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามท่ีใหต้วัอยา่งไวน้ั้น   พร้อมกบั
สมุดคู่ฝากต่อพนกังานสหกรณ์ 
                      ผูมี้อ านาจถอนเงินฝาก จะมอบใหผู้ใ้ดรับเงินแทน  ก็ตอ้งท าใบถอนเงินฝาก   และตอ้งมอบอ านาจให้
รับเงินแทนเป็นหนงัสือไวใ้นดา้นหลงัของใบถอนเงินฝากนั้นดว้ย   ทั้งน้ี  โดยลงลายมือช่ือท่ีไดใ้หต้วัอยา่งไวแ้ลว้
มอบใหผู้รั้บมอบอ านาจยืน่ใบถอนเงินฝากนั้น  พร้อมดว้ยสมุดคู่ฝากต่อพนกังานของสหกรณ์  ณ  ส านกังาน 
สหกรณ์   ในการน้ีสหกรณ์จะเรียกหลกัฐานพิสูจน์ตวัผูรั้บมอบอ านาจก็ได้ 
                     เม่ือสหกรณ์ไดต้รวจถูกตอ้งแลว้จะจ่ายเงินถอนใหแ้ละลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงินคงเหลือใน
สมุดคู่ฝาก แลว้คืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 
                     อน่ึง   การเขียนใบถอนเงินฝากใหเ้ขียนดว้ยหมึกถา้มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงใด ๆ ผูมี้อ  านาจถอนเงิน
ตอ้งลงลายมือช่ือตามท่ีใหต้วัอยา่งไวก้  ากบัดว้ย 
 ขอ้  13    การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรัพยน์ั้น จะถอนเม่ือใด จ านวนเท่าใดก็ได้ 
                     ส่วนการถอนเงินจากบญัชีเงินฝากประจ านั้น  ผูฝ้ากยอ่มไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบก าหนดแต่เม่ือผู ้
ฝากยืน่ค  าขอเป็นหนงัสือโดยช้ีแจงความจ าเป็น  สหกรณ์จะยอมใหถ้อนเงินฝากก่อนก าหนดก็ได้  
 



 
               ขอ้   14.  การถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบญัชีเงินฝากของตนเม่ือใดก็ได ้  ใหผู้มี้อ  านาจถอนเงิน
จดแจง้ไวท้า้ยรายการจ านวนเงินในใบถอนเงินฝากดว้ยวา่ "เพื่อปิดบญัชี"     
               ขอ้   15.ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นวา่ผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบน้ี หรือก่อใหเ้กิดความ
ยุง่ยากแก่สหกรณ์ หรือเห็นวา่มีเหตุผลอนัสมควรท่ีจะปิดบญัชีเงินฝากของผูฝ้าก สหกรณ์จะไม่รับเงินเขา้บญัชีเงิน
ฝากของผูฝ้ากอีก และใหผู้ฝ้ากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบญัชีเงินฝากของตน ทั้งน้ี   สหกรณ์จะแจง้เป็น
หนงัสือไปยงัผูฝ้าก 
            ขอ้   16.   การถอนเงินฝากเพื่อปิดบญัชีตามขอ้  13  และขอ้  14  สหกรณ์จะค านวณดอกเบ้ียใหต้ามขอ้  11  
ถึงวนัก่อนวนัถอนหน่ึงวนั  เวน้แต่การปิดบญัชีเงินฝากในกรณีผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบ  ตามขอ้  15  สหกรณ์จะ
ค านวณดอกเบ้ียใหถึ้งก่อนวนัท่ีแจง้หน่ึงวนั   และสหกรณ์จะไม่ใหด้อกเบ้ียอีกไม่วา่ผูฝ้ากจะถอนเงินเม่ือใด  
                      เม่ือสหกรณ์ไดจ่้ายเงินคืนผูฝ้ากแลว้  จะยกเลิกสมุดคู่ฝากส าหรับบญัชีนั้น 
              ขอ้  17.   ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น   สหกรณ์สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รีบฝากเงินก็ได้ 
 ขอ้  18.  ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ี ใหค้ณะกรรมการเป็นผูมี้อ  านาจวนิิจฉยัช้ีขาด  
 ขอ้  19.  ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 
 
 
  ประกาศ    ณ      วนัท่ี 27 เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 
 
 

เกรียงศกัด์ิ เขม็แกว้ 
 (นายเกรียงศกัด์ิ เขม็แกว้) 

ประธานกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานส่วนต าบลสุรินทร์  จ ากดั 

 
 
 
 


