
1 
 

 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนต าบลสุรินทร์   จ ากัด 

ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ า 
พ.ศ.2555 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
  
 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 10 และข้อ 107 (1)  ที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ ชุดที่ 12 ครั้งที่ 9  เมื่อวันที่  22 สิงหาคม 2555  ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินโดยความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1.  ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนต าบลสุรินทร์ จ ากัด ว่าด้วยการรับเงิน
ฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ า พ.ศ. 2555 "  
 ข้อ  2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนต าบลสุรินทร์ จ ากัด ว่าด้วยการรับเงินฝากออม
ทรัพย์และเงินฝากประจ า พ.ศ.  2548  
 บรรดา มติ ประกาศ ค าสั่ง และแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  
ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
     “สหกรณ”์     หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนต าบลสุรินทร์ จ ากัด  
      “สมาชิก”       หมายความว่า  สมาชิกของสหกรณ์รวมทั้งสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วน
ต าบลสุรินทร์ จ ากัด 
      “เจ้าของบัญชี”      หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนต าบลสุรินทร์ จ ากัด  
     “คณะกรรมการ”     หมายความว่า  คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนต าบล
สุรินทร์ จ ากัด 
      “ผู้จัดการ”      หมายความว่า  ผู้จัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนต าบลสุรินทร์ จ ากัด 
     “ผู้รับมอบอ านาจ”   หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนต าบลสุรินทร์ จ ากัด ที่ได้รับ
มอบอ านาจในการปฏิบัติงานรับฝากเงิน 
 

หมวด 1 
ประเภทเงินฝาก 

 ข้อ 4 ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
    (1)  เงินฝากออมทรัพย์    
   (2)  เงินฝากประจ า 
 

หมวด  2 
ประเภทออมทรัพย์ 

 ข้อ  5. ประเภทเงินฝากออมทรัพย์  แบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้ 
(1) ออมทรัพย์ทั่วไป 
(2) ออมทรัพย์พิเศษ 
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 ข้อ  6.  เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป มีเงื่อนไขในการรับฝากดังนี้  
       1. จ านวนเงินฝากในการเปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาท) การฝาก
เพ่ิม หรือถอนคืนเมื่อใด จ านวนเท่าใดก็ได้ โดยให้มียอดคงเหลือไม่น้อยกว่า 100 บาท(หนึ่งร้อยบาท) เว้นแต่การ
ถอนปิดบัญชี 
       2. การจ่ายดอกเบี้ย สหกรณ์จะค านวณให้ตามยอดคงเหลือในแต่ละวัน ตามอัตราดอกเบี้ยที่
ประกาศใช้ในขณะนั้น และน าดอกเบี้ยฝากเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้ในวันท าการแรกสัปดาห์สุดท้ายของเดือน 
มิถุนายน และธันวาคมของทุกปี 
       3. เจ้าของบัญชีจะถอนเงินฝากท้ังหมดเพ่ือปิดบัญชีเมื่อใดก็ได้ จะได้รับดอกเบี้ยเพียงสิ้นวันก่อนวัน
ปิดบัญชีหนึ่งวัน 
 ข้อ 7. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ มีเงื่อนไขในการรับฝาก ดังนี้  
       1. จ านวนเงินฝากในการเปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า  1,000 .-บาท (หนึ่งพันบาท) การฝาก
เพ่ิมต้องฝากครั้งละไม่น้อยกว่า 500 .-บาท (ห้าร้อยบาท) การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จะถอนได้เดือนละครั้ง 
ถ้าผู้ฝากมีประสงค์จะถอนมากกว่าหนึ่งครั้ง ต้องเสียค่าธรรมเนียมร้อยละสองของจ านวนเงินที่ถอน  โดยให้มียอด
คงเหลือไม่น้อยกว่า 3,000.- บาท (สามพันบาท) เว้นแต่เป็นการถอนปิดบัญชี  
       2. การจ่ายดอกเบี้ย สหกรณ์จะค านวณให้ตามยอดคงเหลือในแต่ละวัน ตามอัตราดอกเบี้ยที่
ประกาศใช้ในขณะนั้น และน าดอกเบี้ยฝากเป็นเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากให้ในวันท าการแรกสัปดาห์สุดท้ายของเดือน 
มิถุนายน และธันวาคมของทุกปี 
       3. เจ้าของบัญชีจะถอนเงินฝากท้ังหมดเพ่ือปิดบัญชีเมื่อใดก็ได้ จะได้รับดอกเบี้ยเพียงสิ้นวันก่อนวัน
ปิดบัญชีหนึ่งวัน  
 ในกรณีที่สหกรณ์มีโครงการระดมเงินฝากเป็นกรณีพิเศษ   และประสงค์จะออกรับเงินฝากนอกส านักงาน
ของสหกรณ์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ พร้อมทั้งก าหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยด้วย  
  

หมวด    3 
ประเภทประจ า 

 ข้อ 8.  จ านวนเงินฝากในการเปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) การ
ฝากครั้งต่อ ๆ ไปต้องไม่ต่ ากว่า 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 ข้อ 9. การจ่ายดอกเบี้ย จะค านวณดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินฝากแต่ละยอด เมื่อครบก าหนดตาม
ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ประกาศเป็นคราว ๆ ไป 
 ข้อ 10. เงินฝากเมื่อถึงก าหนดถ้าผู้ฝากไม่ถอน ก็ถือเป็นอันว่าผู้ฝากตกลงฝากต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยไป
อีกเท่าระยะเวลาเดิม 
 ข้อ 11. การถอนเงินฝาก หากถอนก่อนก าหนดระยะเวลา ต้องถอนเป็นยอดตามการฝากแต่ละครั้ง 
โดยจะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่จ่ายจริง อัตราดอกเบี้ยตามระยะเวลาฝากที่ต่ าลงตามระยะเวลาที่ฝากจริง แต่
ถ้าระยะเวลาฝากไม่ถึง 90 วัน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้ และต้องมียอดคงเหลือทางบัญชีในเวลาหนึ่งไม่น้อยกว่า 
100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ยกเว้นการถอนปิดบัญชี 
 

 หมวด  4 
ดอกเบี้ยเงินฝาก 

 ข้อ 12. ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทให้สหกรณ์ก าหนดโดยประกาศเป็นคราว ๆ ไป แต่ไม่เกินอัตรา
ร้อยละ 6 ต่อปี สหกรณ์มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากได้ตามท่ีเห็นสมควร 
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หมวด  5 
ความทั่วไป 

 ข้อ 13. การเปิดบัญชีให้ขอเปิดบัญชีตามแบบค าขอเปิดบัญชีที่สหกรณ์ก าหนด 
 ข้อ 14. การติดต่อกับสหกรณ์ที่เก่ียวข้องกับบัญชีเงินฝาก ต้องแสดงสมุดคู่ฝากทุกครั้ง  
 ข้อ 15. เจ้าของบัญชีต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของตนเอง และผู้มีอ านาจ รวมทั้งเงื่อนไขข้อตกลง ค า
ยินยอมท่ีเกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากนั้น ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด การเปลี่ยนแปลงตัวอย่างลายมือชื่อ  จะต้องเป็น
ลายลักษณ์อักษรและส่งตัวอย่างลายมือชื่อให้ผู้รับมอบอ านาจของสหกรณ์เห็นชอบก่อน  
 ข้อ 16. การฝากเงินเข้าบัญชีทุกครั้งต้องส่งเงินพร้อมใบฝากเงินตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด ทั้งนี้เจ้าของ
บัญชีหรือบุคคลอื่นจะเป็นผู้ฝากก็ได้ 
 ข้อ 17. การฝากเงินเข้าบัญชีด้วยเช็ค หรือตราสารการเงินอ่ืนใด ต้องส่งพร้อมใบฝากเงินตามแบบที่
สหกรณ์ก าหนด สหกรณ์จะรับไว้เพื่อเรียกเก็บจากสถาบันการเงินนั้น ๆ ตามเวลา และวิธีการรับฝากด้วยเช็ค หรือ
ตราสารการเงิน ในกรณีที่เช็คถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายและคืนให้สหกรณ์ สหกรณ์จะเก็บเช็คไว้เพ่ือคืนให้ผู้ฝาก ณ 
ส านักงานที่รับฝาก 
 ข้อ 18. การฝากเงินเข้าบัญชี ต้องส่งต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ ส านักงานสหกรณ์ หรือโดยการหักจาก
เงินได้รายเดือนของเจ้าของบัญชี ณ ที่จ่าย หรือหักจากบัญชีเงินฝากของตนเองในสหกรณ์โดยเจ้าของบัญชีต้องท า
หนังสือยินยอมการหักเงินไว้ 
 ข้อ 19. การถอนเงินจากบัญชี ต้องลงลายมือชื่อตามตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้ในใบถอนเงินฝากตาม
แบบที่สหกรณ์ก าหนด หากมีความจ าเป็นให้บุคคลอื่นรับเงินแทน ต้องมอบอ านาจการรับเงินแทนตามแบบที่สหกรณ์
ก าหนด ผู้รับมอบอ านาจต้องแสดงหลักฐานจนเป็นที่เชื่อถือได้ 
 ข้อ 20. เงินฝากท่ีมีระยะเวลาฝากเกินกว่า 12 เดือน หากมิได้ก าหนดตกลงการจ่ายดอกเบี้ยไว้เป็น
อย่างอ่ืน การจ่ายดอกเบี้ยจะจ่ายให้เมื่อครบก าหนดระยะเวลาฝาก 
 ข้อ 21. ดอกเบี้ยที่สหกรณ์จ่ายให้โดยการน าเข้าบัญชีเดิม หากเจ้าของบัญชีไม่ถอนออกให้ถือว่าตกลง
ฝากตามเดิม 
 ข้อ 22. เงินฝากท่ีวันครบก าหนดระยะเวลาฝากตรงกับวันหยุดท าการของสหกรณ์ให้น าดอกเบี้ยเข้า
บัญชีในวันท าการแรกที่เปิดท าการ โดยลงรายการวันที่ครบก าหนดระยะเวลาตามเดิม 
 ข้อ 23. ภาระในการเสียภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด โดยสหกรณ์
เป็นผู้หักภาษี ณ ที่จ่ายเพ่ือน าส่งกรมสรรพากร 
 ข้อ 24. การลงรายการในสมุดคู่ฝาก ต้องกระท าโดยสหกรณ์เท่านั้น ซึ่งผู้รับมอบอ านาจจากสหกรณ์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับไว้เป็นส าคัญ 
 ข้อ 25. สมุดคู่ฝากที่ลงรายการเต็มแล้ว ให้เจ้าของบัญชีขอโอนยอดเงินฝากเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ โดย
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
 ข้อ 26. สมุดคู่ฝากที่ช ารุด ให้เจ้าของบัญชีน าสมุดคู่ฝากนั้นมาขอออกสมุดเล่มใหม่  
 ข้อ 27. สมุดคู่ฝากที่สูญหาย ให้เจ้าของบัญชีแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน และน าส าเนาใบแจ้งความ
จากสถานีต ารวจมาแสดงเพ่ือขอออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ 
 ข้อ 28. การออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่กรณีช ารุด และสูญหาย ต้อเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่สหกรณ์
ก าหนด ยกเว้นกรณีช ารุดเนื่องจากข้อผิดพลาดของสหกรณ์ 
 ข้อ 29. สมุดคู่ฝากต้องคืนให้สหกรณ์ เมื่อถอนเงินฝากเพ่ือปิดบัญชี 
 ข้อ 30. เจ้าของบัญชีมีสิทธิน าบัญชีเงินฝากของตนเองไปประกันเงินกู้ในการขอกู้เงินจากสหกรณ์ได้ แต่
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบเกี่ยวกับการให้เงินกู้ 
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 ข้อ 31. เงินฝากท่ีน าไปค้ าประกันเงินกู้ จะถอนเงินฝากไม่ได้จนกว่าจะพ้นภาระการค้ าประกัน  
 ข้อ 32. เงินฝากที่เจ้าของบัญชีถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายคืนให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่เจ้าของบัญชี
ระบุเป็นลายลักษณ์อักษร หากไม่ได้ระบุผู้รับผลประโยชน์ไว้สหกรณ์จะจ่ายให้แก่ผู้จัดการมรดก หรือทายาทโดย
ธรรม 
 ข้อ 33. การเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ จะต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับการอนุมัติให้มี
การเปลี่ยนแปลงจากผู้รับมอบอ านาจแล้ว 
 ข้อ 34. สหกรณ์ทรงสิทธิที่จะน าเงินฝากเพ่ือช าระหนี้ของเจ้าของบัญชีที่มีต่อสหกรณ์ก่อนภาระหนี้อ่ืน  
 ข้อ 35. ในกรณีที่สหกรณ์เห็นว่าเจ้าของบัญชีเงินฝากฝ่าฝืนระเบียบนี้ หรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก 
สหกรณ์จะไม่รับเงินฝากเข้าบัญชี หรือเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากของเจ้าของบัญชีคนใดก็ได้  
 ข้อ 36. ให้ผู้จัดการจัดให้มีแบบพิมพ์ เอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับการรับฝากเงินตามแบบที่สหกรณ์
ก าหนด 
 ข้อ 37. บัญชีเงินฝากบัญชีใดซึ่งเจ้าของบัญชีขาดการติดต่อกับสหกรณ์เกินกว่าสามปีนับตั้งแต่การ
ติดต่อครั้งสุดท้ายให้สหกรณ์เรียกเก็บค่ารักษาบัญชีปีละหนึ่งร้อยบาท โดยการหักจากบัญชีเงินฝากเป็นรายได้ของ
สหกรณ์ แต่ถ้าบัญชีเงินฝากนั้นมียอดคงเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทให้หักค่ารักษาบัญชีเท่ากับยอดเงินคงเหลือที่มีอยู่
แล้วท าการปิดบัญชี 
 

หมวด  6 
บทเฉพาะกาล 

 ข้อ 38. เงินฝากท่ีมีอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ให้ถือว่าเป็นเงินฝากตามระเบียบนี้  
 ข้อ 39. บรรดา ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งหรือมติอ่ืนใดตามระเบียบเดิมให้คงบังคับใช้ได้ต่อไปเท่าที่ไม่
ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ จนกว่าจะได้ออกระเบียบ ประกาศ ค าสั่งหรือมติใหม่ตามระเบียบนี้ขึ้นมารองรับ  
 

หมวด  7 
บทเบ็ดเตล็ด 

 ข้อ 40. ระเบียบนี้เมื่อใดได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ แล้วให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2555 
 ข้อ 41. ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  

 
  
  ประกาศ  ณ วันที่  23  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555 
 
 
 

 (นายวีระ  สายลุน) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนต าบลสุรินทร์ จ ากัด 
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