
 

  
ระเบียบสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร   จำกัด 

วาดวย  เงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจำ   
พ.ศ. 2559 

…………………… 
 อาศัยอำนาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัด  
ขอ 72(8)  และ  94 (1)  ท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ชุดท่ี 28  ครั้งท่ี 8/2559  วันพฤหัสบดี
ที่  26 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2559  ไดกำหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  
จำกัด  วาดวยเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจำ  พ.ศ.  2559 โดยความเห็นชอบจาก 
นายทะเบียนสหกรณดังตอไปนี้ 
 

หมวดที่  1 
ขอกำหนดทั่วไป 

 ขอ  1. ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสหกรณออมทรัพยจังหวัดสุรินทร  จำกัด วาดวยการรับ
เงินฝากออมทรัพยและเงนิฝากประจำ  พ.ศ.  2559” 
 ขอ  2. ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบเปนตนไป 
 ขอ  3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัด วาดวยการรับ
ฝากเงิน พ.ศ. 2554  และบรรดาระเบียบ  ประกาศ  คำสั่ง มติ หรือขอตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ  4.  ในระเบียบน้ี 
  สหกรณ  หมายถึง  สหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร จำกัด 
  สมาชิก   หมายถึง   สมาชิกของสหกรณรวมทั้งสมาชิกสมทบ 
  เจาของบัญชี  หมายถึง  สมาชิกสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร จำกัด, 
สหกรณอื่น  และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ  ที่ฝากเงินกับสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัด
สุรินทร จำกัด  
  คณะกรรมการ  หมายถึง  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธ
จังหวัดสุรินทร  จำกัด   
            ประธานกรรมการ   หมายถึง  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธ
จังหวัดสุรินทร  จำกัด 
  กรรมการ  หมายถึง  กรรมการสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัด 
   ผูจัดการ  หมายถึง  ผูจัดการสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัด 
  ขอ  5. สหกรณรับเงนิฝากจากสมาชิกได 2  ประเภท  คือ 
  -  เงินฝากออมทรัพย 
   -  เงินฝากประจำ 



 

 ขอ  6.  เงินฝากออมทรัพย  มีเง่ือนไขในการรับฝาก ดังนี้ 
  (1) จำนวนเงินฝากในการเปดบัญชีครั้งแรกตองไมนอยกวา 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) 
การฝากเพ่ิม  หรือถอนคืนเมื่อใด จำนวนเทาใดก็ได โดยใหมี ยอดคงเหลือไมนอยกวา 1,000 บาท 
(หนึ่งพันบาทถวน) เวนแตการถอนปดบัญชี  สำหรับสมาชิกที่มีความประสงคจะฝากเงินเพิ่มและเบิก
ถอนเงินฝากจากบัญชีเงินฝากของตนเองที่ไดเปดไวกับสหกรณแลว  โดยผานชองทางระบบ
อิเล็กทรอนิกสของธนาคาร  จะทำการฝากเมื่อใด จำนวนเทาไรก็ได สวนการเบิกถอนเงินฝาก  
สมาชิกจะ  ทำหนังสือเปนขอตกลงกับสหกรณ  โดยจะตองกำหนดวงเงินฝากที่จะสามารถเบิก  
ถอนไดตอวันไวซึ่งจะตองไมเกินวงเงินที่สหกรณกำหนด ใหคณะกรรมการกำหนดวงเงินเบิก ถอน
เงินฝากของสมาชิกโดยใหกำหนดไวในประกาศของสหกรณ 
  (2)  เจาของบัญชีจะถอนเงินฝากทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเมื่อใดก็ได  จะไดรับดอกเบี้ย
เพียงสิ้นวันกอนวันปดบัญชีหนึ่งวัน  ซึ่งไมเกินวงเงินกูที่สหกรณกำหนด 
  (3)  เจาของบัญชีจะถอนเงินฝากทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเม่ือใดก็ได  สำหรับเจาของเงิน
ฝากที่ทำ  ขอตกลงฝาก และเบิกถอนเงินฝากผานชองทางระบบอิเล็กทรอนิกส  ถาตองการเบิกถอน
เงินฝากทั้งหมด เพ่ือปดบัญชีจะตองยกเลิกขอตกลงกอนจึงจะสามารถปดบัญชีได จะไดรับดอกเบี้ย
เพียงสิ้นวัน กอนวันปดบัญชีหนึ่งวัน   
 ขอ  7.  เงินฝากประจำ มีเงื่อนไขในการรับฝาก ดังนี้ 
  (*)  เงินฝากประจำรายหนึ่งๆ ตองมีจำนวนไมนอยกวา 1,000 บาท และระยะเวลาฝาก
ตองไมนอยกวา  3  เดือน   
 

หมวดที่  2 
การเปดบัญชีและการฝากเงิน 

 ขอ  8.  ผูประสงคจะเปดบัญชีเงินฝาก  ตามขอ  5  ใหมาติดตอกับเจาหนาที่สหกรณ  ณ  
สำนักงาน สหกรณดวยตนเอง  และตองย่ืนหนังสือขอเปดบัญชีนั้น 
          ในกรณีที่สหกรณมีโครงการระดมเงินฝากเปนกรณีพิเศษและประสงคจะออกรับเงิน
ฝากนอกสำนักงานของสหกรณ  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ  พรอมทั้งกำหนด
มาตรการเพ่ือความปลอดภัยดวย 
 ขอ  9.  พรอมกับหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก ผูฝากตองใหตัวอยางลายมือชื่อของตนหรือของ
ตัวแทนซึ่งเปนผูมีอำนาจถอนเงิน ตลอดจนใหคำสั่งเก่ียวกับเงินฝากที่เปดบัญชีนั้นไวตอสหกรณ 
      การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอยางลายมือชื่อที่ใหไว  จะมีผลตอเมื่อผูฝากไดแจงเปน
หนังสือตอสหกรณ  และสหกรณไดพิจารณาเห็นเปนการถูกตองและตอบรบัแลว 
            ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากใหใชอักษรไทยและเขียนดวยหมึกทั้งตองเขียนดวย
ลายมือตนเอง  สหกรณจะไมรับรูการใชตราประทับแทนลายมือชื่อ 
 ขอ  10.  ผูฝากคนหนึ่งสามารถเปดบัญชีเงินฝากไดดังนี้ 
  (1) เงินฝากออมทรัพย  ผูฝากรายหนึ่งอาจเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยในสหกรณนี้ได
โดยจำนวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดตองไมนอยกวา 1,000 บาท และผูฝากจะสงเงินฝาก
เพิ่มข้ึนเมื่อใดโดยจำนวนเทาใดก็ได 



 

    (2) เงินฝากประจำรายหนึ่งๆ ตองมีจำนวนไมนอยกวา 1,000 บาท และระยะเวลาฝาก
ตองไมนอยกวา  3  เดือน 
 ขอ  11.  ในการเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 10 สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหผูฝากยึดถือไว 
สมุดคูฝากนั้น ผูฝากตองรักษาไว  เพื่อใหสหกรณลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบ้ีย เงนิถอน และเงิน
คงเหลือของตนบรรดาที่จะมีข้ึนทุกราย 
            การลงบันทึกรายการตาง ๆ ในสมุดคูฝากนั้น จะกระทำไดแตโดยทางฝายสหกรณ   
ซึ่งประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ  หรือเหรัญญิก หรือผูจัดการ  หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายคนหนึ่งคนใดเปนผูลงลายมือชื่อยอกำกับไวเปนสำคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคูฝาก
โดยไมเปนไปตามที่กลาวนี้ยอมไมมีผลผูกพันสหกรณ   
            อนึ่ง  ถาผูฝากตรวจพบวารายการใดในสมุดคูฝากคลาดเคลื่อน ตองแจงตอสหกรณ 
เพื่อแกไข จะแกไขโดยประการอ่ืนไมได 
            สมุดคูฝากเลมที่ใชเต็มแลวหรือชำรุดจนใชการไมได นำมายื่นตอสหกรณเพ่ือจะได
ยกเลิกสมุดคูฝากเลมนั้น  และโอนยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากใหม ซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป 
สมุดคูฝากเลมที่ยกเลิกนั้นผูฝากจะรับไปก็ได 
  ผูฝากตองเก็บรักษาสมุดคูฝากของตนไวในที่ปลอดภัย ถาสมุดคูฝากหายผูฝากตองแจง
เปนหนังสือตอสหกรณโดยมิชักชา   สหกรณจะนำยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากเลมใหมออกใหผูฝาก
ยึดถือไวตอไปสวนสมุดคูฝากเลมท่ีหายใหยกเลิก 
            ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเลมใหมใหตอจากเลม
กอน  ซึ่งลงรายการเต็มแลวก็ดี หรือชำรุดใชการไมไดก็ดี สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียมแตกรณีที่สมุด
คูฝากของผูฝากคนใดสูญหาย สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหมใหโดยคิดคาธรรมเนียมเลมละ 50  บาท 
 ขอ 12. ในการสงเงินเขาบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ใหทำใบสงเงินตามแบบพิมพที่สหกรณกำหนด 
ยื่นพรอมดวยสมุดคูฝากและจำนวนเงินฝากตอเจาหนาที่สหกรณ ณ สำนักงานสหกรณทั้งนี้ ผูฝากหรือ
ผูอื่นจะเปนผูสงเงินก็ได 
            เมื่อสหกรณไดลงบันทึกรายการจำนวนเงินฝากท่ีไดรับนั้นในสมุดคูฝาก และตรวจสอบ
เปนการถูกตองแลว  สหกรณจะคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก 
 ขอ  13. ถาสงเช็คเขาบัญชีเงินฝาก ตองขีดครอมเช็คกอน สหกรณสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะไม
จายเงินถอนจากรายการเชนนั้นจนกวาจะเรียกเก็บเงนิตามเช็ดไดแลว 
 

หมวด  3 
การกำหนดอัตราดอกเบ้ีย  ระยะเวลาการคิดดอกเบ้ีย   

วิธีการคิดดอกเบ้ียและการจายดอกเบี้ย 
 ขอ 14.  สหกรณจะใหดอกเบ้ียเงินฝากทุกประเภทตามขอ 5 ในอัตราไมเกินรอยละ 7 ตอป 
โดยจะไดประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป 
  (*)  ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยใหคำนวณเปนรายวันตามยอดเงินคงเหลือในขอ  6(1) 
และสหกรณจะนำดอกเบี้ยทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากในวันที่ 28 ก.พ., 31 พ.ค., 31 ส.ค., 30 พ.ย.  
ของทุกป  ใหผูฝากรีบยื่นสมดุคูฝาก ณ  สำนักงานสหกรณ เพ่ือสหกรณบันทึกรายการดอกเบี้ยให 



 

  ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ  สหกรณจะคำนวณและจายดอกเบี้ยใหเมื่อถึงกำหนด
ระยะเวลาการฝาก  สำหรับเงินฝากที่ถอนกอนกำหนดโดยไดรับอนุญาตจากสหกรณตามขอ 16 
สหกรณจะจายดอกเบ้ียใหตามจำนวนเดือนเตม็ 
  กรณถีอนเงินฝากประจำในระยะเวลาไมถึง 3  เดอืน  สหกรณจะไมจายดอกเบี้ยให 
  ถาผูฝากไมถอนเงินฝากประจำเม่ือครบกำหนดพรอมดอกเบี้ย จนพนกำหนดไปอีกเจ็ด
วันก็เปนอันถือวาผูฝากตกลงฝากตนเงนิฝากพรอมดอกเบี้ยตอไปอีกเทาระยะเวลาเดิม 

 
หมวด   4 

การถอนเงินฝากและการปดบัญชี 
 ขอ  15. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ตองใชใบถอนเงินตามแบบของสหกรณในการถอน
เงินฝาก ผูมีอำนาจถอนเงินตามที่ไดใหตัวอยางลายมือชื่อไวตอสหกรณควรมารับเงินที่สำนักงาน
สหกรณดวยตนเอง  และตองย่ืนใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามท่ีใหตัวอยางไวนั้น พรอมกับสมุด
คูฝากตอเจาหนาที่สหกรณ 
  ถาผูมีอำนาจถอนเงินฝากจะมอบใหผูใดถอนเงินแทน ก็ตองทำใบถอนเงินฝากและตอง
มอบอำนาจใหรับเงินแทนเปนหนังสือไดดานหลังของใบถอนเงินฝากนั้นดวย ทั้งนี้โดยลงลายมือชื่อ
ตามท่ีไดใหตัวอยางไวแลวมอบใหผูรับมอบอำนาจย่ืนใบถอนเงินฝากนั้น พรอมดวยสมุดคูฝากตอ
เจาหนาที่ของสหกรณ  ณ สำนักงานสหกรณ ในการนี้สหกรณจะเรียกหลักฐานพิสูจนตัวผูรับมอบอำนาจก็
ได 
  เมื่อสหกรณไดตรวจถูกตองแลวจะจายเงินถอนให และลงรายการเงินถอนพรอมท้ังเงิน
คงเหลือในสมุดคูฝากและคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก 
  อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเขียนดวยหมึก ถามีการแกไขเปลี่ยนแปลงใดๆ  
ผูมีอำนาจถอนเงินตองลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไวกำกับดวย 
 ขอ  16. การถอนเงนิจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยน้ันจะถอนเมื่อใด จำนวนเทาใดก็ได 
  สวนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจำนั้น  ผูฝากยอมไมมีสิทธิถอนเงินกอนครบ
กำหนด  แตเมื่อผูฝากยื่นคำขอเปนหนังสือโดยชี้แจงความจำเปน สหกรณจะยอมใหถอนเงินฝากกอน
ครบกำหนดก็ได 
 ขอ  17. ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือท้ังหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได ใหผูมี
อำนาจถอนเงนิจดแจงไวทายรายการจำนวนเงินในใบถอนเงินฝากดวยวา “เพ่ือปดบัญชี” 
 ขอ 18. ในกรณีที่ผูฝากเสียชีวิต สหกรณจะจายคืนเงินคงเหลือท้ังหมดในบัญชีเงินฝากใหแก
ผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว  หรือถามิไดตั้งไวก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนำหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจ
คณะกรรมการดำเนินการวาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจำนวนดังกลาวนั้น 
 ขอ  19. ในกรณีที่คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณเห็นวาผูฝากฝาฝนระเบียบนี้ หรือ
กอใหเกิดความยุงยากแกสหกรณ หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะปดบัญชีเงินฝากของผูฝาก สหกรณ
จะไมรับเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูฝากอีก และใหผูฝากถอนเงินคงเหลือท้ังหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝาก
ของตน ทั้งนี้ สหกรณจะแจงเปนหนังสือไปยังผูฝาก 



 

 ขอ 20.  การถอนเงินฝากเพ่ือปดบัญชีตามขอ 17 และ 18 สหกรณจะคำนวณดอกเบ้ียให
ตามขอ 14 ถึงวันกอนวันถอนหน่ึงวัน เวนแตการปดบัญชีเงินฝากในกรณีผูฝากฝาฝนระเบียบตามขอ 
19 สหกรณจะคำนวณดอกเบี้ยใหถึงกอนวันที่แจงหนึ่งวันและสหกรณจะไมใหดอกเบี้ยอีกไมวาผูฝาก
จะถอนเงินเมื่อใด  เมื่อสหกรณไดจายเงนิคืนผูฝากแลว  จะยกเลิกสมุดคูฝากสำหรับบัญชีนั้น 
 

   ประกาศ  ณ วันที่  26  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2559                     

 
(นายสุพัฒน   โพธิสาร) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


