
 

 
ระเบียบสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวดัสุรินทร  จำกัด 

วาดวย  เงินฝากออมทรัพยพิเศษ พ.ศ. 2555 
….......................... 

 อาศัยอำนาจตามความในขอบั งคับของสหกรณ   ขอ 72(8), 94(1)  และท่ีประชุม
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัด ชุดที่ 24 คร้ังท่ี 10  
เมื่อวันศุกรที่ 27 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2555  ไดมีมติกำหนดระเบียบ  “วาดวยเงินฝากออมทรัพย
พิเศษ  พ.ศ. 2555”  โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณดังตอไปนี้ 
 ขอ  1. ระเบียบนี้  เรียกวา  “ระเบียบสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัด  
วาดวย  เงินฝากออมทรัพยพิเศษ  พ.ศ. 2555” 
 ขอ  2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555  เปนตนไป 
 ขอ  3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวดัสุรินทร จำกัด วาดวย เงินฝาก
ออมทรัพยพิเศษ  พ.ศ. 2554 บรรดาระเบียบ ประกาศ คำส่ัง มติ หรือขอตกลงอ่ืนใดซ่ึงขัดหรือแยง
กบัระเบียบนี้   ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ  4. ในระเบียบนี ้
  สหกรณ  หมายถึง  สหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร   จำกัด 
  เจาของบัญชี  หมายถึง  สมาชิกสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร จำกัด, 
สหกรณอื่น และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ ที่ฝากเงินกับสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัด
สรุินทร  จำกัด  
  คณะกรรมการดำเนินการ  หมายถึง  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยคุรุสมัพันธ 
จังหวดัสุรินทร   จำกัด  

 ประธานกรรมการ  หมายถึง  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยคุรุ
สมัพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัด 

 กรรมการ  หมายถึง  กรรมการสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกดั 
  ผูจัดการ  หมายถึง  ผูจัดการสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัด 
 ขอ  5. สหกรณรับเงินฝากออมทรัพยพเิศษจากสมาชิกไดตามที่สหกรณเห็นสมควร 
 ขอ  6. เงินฝากออมทรัพยพิเศษ    แบงเปน   4   แบบ   ดังนี ้
  (1)  เงินฝากออมทรัพยพเิศษแบบที่  1 
  (2)  เงินฝากออมทรัพยพเิศษแบบที่  2 
  (3)  เงินฝากออมทรัพยพิเศษแบบที่  3 
  (4)  เงินฝากออมทรัพยพิเศษแบบที่  4 

ขอ  7.  เงินฝากออมทรัพยพิเศษแบบที่  1  มีเง่ือนไขในการรบัฝาก  ดังนี ้
 (1) จำนวนเงินฝากในการเปดบัญชีคร้ังแรกตองไมนอยกวา  10,000 บาท (หนึ่งหมื่น

บาทถวน)  การฝากเพ่ิมจะฝากจำนวนเทาใด  และฝากเมื่อใดก็ได   



 

  (2)  การถอนเงิน  สามารถถอนไดเดือนละ  1  ครั้ง  จะถอนจำนวนเงินเทาใดก็ไดโดย
ใหมียอดคงเหลือไมนอยกวา 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) หากถอนในเดือนเดียวกันเกินกวา 1 
ครั้ง คิดคาธรรมเนียมการถอนรอยละ 1 ของจำนวนเงนิท่ีถอน  แตไมต่ำกวา  300  บาท 
  (3)  การจายดอกเบี้ย  สหกรณจะคำนวณใหตามยอดคงเหลือในแตละวันตามอัตรา
ดอกเบี้ยที่ประกาศใหในขณะนั้น และจะนำดอกเบ้ียฝาก เปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหในวันท่ี 28  
ก.พ. ,31 พ.ค., 31  ส.ค.  และ 30  พ.ย. ของทุกป  
  (4)  เจาของบัญชีจะถอนเงินฝากท้ังหมดเพ่ือปดบัญชีเมื่อใดก็ไดหลังจากฝากครบ 1 ป   
แลวจะไดรับดอกเบ้ียเพียงสิ้นวันกอนวันปดบัญชีหนึ่งวัน 

ขอ  8.  เงินฝากออมทรพัยพิเศษแบบที่ 2  มีเงื่อนไขในการรับฝาก   ดังนี้ 
  (1)  จำนวนเงินฝากในการเปดบัญชีครั้งแรกตองไมนอยกวา 1,000,000 บาท  
(หนึ่งลานบาทถวน)  การฝากเพิ่มจะฝากเมื่อใดก็ได แตตองมีเงินในบัญชีตั้งแต 1,000,000 บาท (หนึ่ง
ลานบาทถวน) ข้ึนไป 
  (2)  การถอนเงิน  สามารถถอนไดเดือนละ 1 ครั้ง จำนวนเงินเทาใดก็ไดโดยใหมียอด
คงเหลือไมนอยกวา 1,000,000 บาท  (หนึ่งลานบาทถวน) หากถอนในเดือนเดียวกันเกินกวา 1  ครั้ง 
คิดคาธรรมเนียมการถอน  รอยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอน  แตไมต่ำกวา  300  บาท 
  (3)  การจายดอกเบี้ย สหกรณจะคำนวณใหตามยอดคงเหลือในแตละวัน ตามอัตรา
ดอกเบี้ยที่ประกาศใหในขณะนั้น และจะนำดอกเบี้ยฝาก เปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหในวันที่  28 
ก.พ. ,31 พ.ค., 31  ส.ค. และ 30 พ.ย. ของทุกป  
  (4)  เจาของบัญชีจะถอนเงินฝากทั้งหมดเพ่ือปดบัญชีเมื่อใดก็ไดหลังจากฝากครบ 1 ป 
แลวจะไดรับดอกเบ้ียเพียงสิ้นวันกอนวันปดบัญชีหนึ่งวัน 

ขอ  9.  เงินฝากออมทรัพยพิเศษแบบที่  3   มีเงื่อนไขในการรับฝาก  ดังนี้ 
  (1) จำนวนเงินฝากในการเปดบัญชีครั้งแรกตองไมนอยกวา 2,000,000 บาท (สองลาน
บาทถวน)  การฝากเพิ่มจะฝากเมื่อใดก็ได  แตตองมีเงนิในบัญชีตั้งแต 2,000,000 บาท  ขึ้นไป 
  (2) การถอนเงิน  สามารถถอนไดเดือนละ 1  ครั้ง จำนวนเงินเทาใดก็ไดโดยใหมียอด
คงเหลือไมนอยกวา  2,000,000 บาท  (สองลานบาทถวน)  หากถอนในเดือนเดียวกันเกินกวา 1  ครั้ง  
คิดคาธรรมเนียมการถอนรอยละ  1 ของจำนวนเงนิที่ถอน  แตไมต่ำกวา  300  บาท 
  (3) การจายดอกเบี้ย สหกรณจะคำนวณใหตามยอดคงเหลือในแตละวัน ตามอัตรา
ดอกเบี้ยที่ประกาศใหในขณะนั้น และจะนำดอกเบ้ียฝากเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหในวันที่  28  
ก.พ. ,31 พ.ค., 31  ส.ค.  และ 30  พ.ย. ของทุกป  
  (4) เจาของบัญชีจะถอนเงินฝากท้ังหมดเพ่ือปดบัญชีเมื่อใดก็ไดหลังจากฝากครบ 2 ป  
แลวจะไดรับดอกเบ้ียเพียงสิ้นวันกอนวันปดบัญชีหนึ่งวัน 

ขอ  10. เงินฝากออมทรพัยพิเศษแบบที่  4   มีเงื่อนไขในการรับฝาก   ดังนี้ 
  (1) จำนวนเงินฝากในการเปดบัญชีครั้งแรกตองไมนอยกวา 10,000 บาท (หนึ่งหมื่น
บาทถวน)  การฝากเพิ่มจะฝากจำนวนเทาใด และฝากเม่ือใดก็ได   



 

  (2)  การถอนเงิน  สามารถถอนไดเดือนละ 1  ครั้ง จำนวนเงินเทาใดก็ไดโดยใหมียอด
คงเหลือไมนอยกวา 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) หากถอนในเดือนเดียวกันเกินกวา 1 ครั้ง  
คิดคาธรรมเนียมการถอนรอยละ  1 ของจำนวนเงนิที่ถอน  แตไมต่ำกวา  300  บาท 
  (3)  การจายดอกเบี้ย  สหกรณจะคำนวณใหตามยอดคงเหลือในแตละวัน ตามอัตรา
ดอกเบี้ยที่ประกาศใหในขณะนั้น  และจะนำดอกเบี้ยฝาก เปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหในทุกวันสิ้น
เดือน  
  (4)  เจาของบัญชีจะถอนเงินฝากทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเมื่อใดก็ไดหลังจาก ฝากครบ 1  
ปแลว  จะไดรับดอกเบ้ียเพียงสิ้นวันกอนวันปดบัญชีหนึ่งวัน 
 ขอ  11. สมาชิกที่ประสงคจะเปดบัญชีเงนิฝากออมทรัพยพิเศษ  ตองย่ืนหนังสือขอเปดบัญชี
เงินฝากออมทรัพยพิเศษตามแบบของสหกรณ   โดยมีรายการครบถวนตามที่ระบุไวในแบบหนังสือ 
ขอเปดบัญชีนั้น 
 ขอ  12. สมาชิกผูขอเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ   ตองใหตัวอยางลายมือชื่อของผูมี
อำนาจในการถอนเงิน หรือในการใหคำสั่งเก่ียวกับบัญชีที่เปดนั้นไวตอสหกรณ โดยใชบัตรตัวอยาง
ลายมือชื่อตามแบบของสหกรณ 
  การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตัวอยางลายมือชื่อของผูมีอำนาจ  จะมีผลตอเมื่อไดแจงเปน
หนังสือตอสหกรณและสหกรณไดตอบรับแลว 
 ขอ  13. เพ่ือเปนการระดมทุนในสหกรณ  ผูฝากคนหนึ่งสามารถเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพย
พิเศษไดจำนวนไมเกิน 3 บัญชี  โดยจำนวนเงินฝากใหเปนไปตามขอ 7 (1) , 8 (1) , 9 (1) และ 10 (1) 

ขอ  14. ในการเปดบัญชีเงินฝากประเภทนี้  สหกรณจะออกสมุดคูบัญชีเงินฝากออมทรัพย
พิเศษใหผูฝากยึดถือไว  โดยผูฝากตองเก็บรักษาไวเพ่ือใหสหกรณบันทึกรายการเงินฝากดอกเบ้ียเงิน
ถอน  และเงนิคงเหลือของตนบรรดาที่มีทุกราย 
            การบันทึกรายการในสมุดคูบัญชี  จะกระทำไดเฉพาะทางฝายสหกรณเทานั้น โดย
ใหผูจัดการหรือรองผูจัดการ  หรือเจาหนาที่สหกรณที่ผูจัดการมอบหมายคนใดคนหนึ่งเปนผูลงลายมือ
ชื่อกำกับไวเปนสำคัญ  การบันทึกรายการในสมุดคูบัญชีซึ่งไมเปนไปตามที่กลาวขางตน จะไมมีผล
ผูกพันกับสหกรณ  ถาผูฝากตรวจพบวารายการใดในสมุดคูบัญชีคลาดเคลื่อน  ตองแจงตอสหกรณเพ่ือ
แกไขใหถูกตองทันที 
           สมุดคูบัญชีที่บันทึกรายการเต็มแลว  ใหผูฝากสงมอบใหแกสหกรณ เพ่ือสหกรณโอน
ยอดเงินคงเหลือเขาสมุดบัญชีเลมใหมให ซึ่งจะไดออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป 
           ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคูบัญชีใหแกเจาของบัญชีเม่ือเปดบัญชี  หรือออกเลมใหม
ใหตอจากเลมกอนที่บันทึกรายการเต็มแลว  สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม  แตถาสมุดคูบัญชีของ
เจาของบัญชีสูญหาย  สหกรณจะออกสมุดคูบัญชีเลมใหมให โดยคิดธรรมเนียมเลมละ 50  บาท 
 ขอ 15. ในการสงเงินฝากเขาบัญชีทุกครั้ง  ใหทำใบสงเงินฝากออมทรัพยพิเศษตามแบบ 
ของสหกรณ  ยื่นพรอมกับสมุดคูบัญชีและจำนวนเงินท่ีฝากตอสหกรณ  เมื่อสหกรณไดตรวจสอบเปน
การถูกตองแลวจะบันทึกรายการจำนวนเงินฝากที่ไดรับนั้นในสมุดคูบัญชีใหผูฝาก 



 

 ขอ 16. สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษในอัตราไมเกินรอยละ 7 ตอป  โดยจะ
ไดประกาศอัตราดอกเบี้ยใหทราบเปนคราว ๆ ไป  และคำนวณดอกเบี้ยใหเปนรายวันตามจำนวนตน
เงินฝากคงเหลือ  
 ขอ 17. เจาของบัญชีจะถอนเงินฝากออมทรัพยพิ เศษของตนได   โดยทำใบถอนเงินฝาก 
ออมทรพัยพิเศษตามแบบที่สหกรณกำหนด 
 ขอ 18. เจาของบัญชีจะปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษก็ยอมกระทำไดเมื่อระยะเวลาการ
ฝากเปนไปตามขอ 7(4)  8 (3) ขอ 9 (3) และ ขอ 10 (4)  โดยสหกรณจะคิดดอกเบี้ยใหถึงวันกอนวัน
ถอนหนึ่งวัน 
 ขอ 19. ในกรณีท่ีคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นวา ผูฝากเงินออมทรัพยพิเศษรายใด   
ฝาฝนระเบียบนี้ หรือกอความยุงยากใหแกสหกรณ หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะปดบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพยพิเศษของผูฝากรายใด  สหกรณอาจไมรับเงินฝากออมทรัพยพิเศษของผูฝากรายนั้นอีก หรือจะ
ปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษของผูฝากนั้น  พรอมกับคิดดอกเบี้ยใหถึงกอนวันปดบัญชีหนึ่งวันก็ได 
 ขอ  20. ในกรณีที่เจาของบัญชีเสียชีวิต  สหกรณจะจายคืนเงินคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพยพิเศษของเจาของบัญชีใหแกผูรับโอนผลประโยชน  ในกรณีที่สมาชิกไมไดทำหนังสือตั้ง
ผูรับโอนผลประโยชนไวสหกรณจะจายเงินทั้งหมดใหแกผูรับมรดก หรือผูจัดการมรดก หรือทายาทของ
เจาของบัญชี  เมื่อไดนำหลักฐานมาแสดงสิทธิของตนใหแกสหกรณไดพิจารณา 

ขอ  21. เจาของบัญชีประสงคถอนเงินฝากออมทรัพยพิเศษเกินกวาหนึ่งลานบาท จะตองแจง
ใหสหกรณฯ  ทราบลวงหนาอยางนอย  1  เดือน    

ขอ  22. การฝาก – ถอน เงิน เจาของบัญชีสามารถดำเนินการไดในเวลา 08.30 – 15.30 น.  
ของทุกวันที่สหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร   จำกัด  เปดทำการ 

ขอ  23. ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 
 
 ประกาศ   ณ   วันท่ี  30  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2555   
 

 
(นายสุพัฒน   โพธิสาร) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัด 

 
 
 
 
 
 

 


