
 

 
ระเบียบสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัด 

วาดวย   การรับฝากเงินจากสหกรณอ่ืน 
พ.ศ. 2563 

****************** 
 อาศัยอำนาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัดขอ 
72 (8)  และขอ 94 (2)  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 32 ครั้งที่  10/2563 เมื่อวันพุธที่  
27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563  ไดกำหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร 
จำกัด วาดวย การรับฝากเงินจากสหกรณอ่ืน พ.ศ. 2563 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
ดังตอไปนี้ 
 

หมวด 1 
ขอกำหนดทั่วไป 

 ขอ 1.  ระเบียบนี้เรียกวา“ระเบียบสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร   จำกัด  
วาดวย  การรับฝากเงินจากสหกรณอื่น พ.ศ.  2563” 
 ขอ 2.  ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีนายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ   
เปนตนไป 
 ขอ 3.  ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร จำกัดวาดวย การรับ
เงินฝากจากสหกรณอื่น พ.ศ. 2560  และบรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติ หรือขอตกลงอ่ืนใด  
ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้   ใหใชระเบียบน้ีแทน 
 ขอ 4.  ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ” หมายความวา  สหกรณออมทรพัยคุรสุัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัด 
  “ผูฝาก”    หมายความวา  สหกรณผูฝากเงนิ 
 ขอ 5.  สหกรณรับฝากเงนิจากสหกรณอ่ืนได  2  ประเภท  คือ 
  (1) เงินฝากออมทรพัย 
  (2) เงินฝากประจำ 
 

หมวด 2 
การเปดบัญชีและการฝากเงิน 

 ขอ 6.  สหกรณที่ประสงคจะเปดบัญชีเงินฝาก ตามขอ 5 ใหมาติดตอกับเจาหนาที่สหกรณ   
ณ สำนักงานสหกรณดวยตนเอง และตองยื่นหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ โดยมี
รายการครบถวนตามท่ีระบุไวในแบบหนังสือขอเปดบัญชีน้ัน 
 ขอ 7.  พรอมกับหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก  ผูฝากตองใหตัวอยางลายมือชื่อของตัวแทนซึ่ง
เปนผูมีอำนาจถอนเงิน  ตลอดจนใหเงื่อนไขเก่ียวกับเงินฝากที่เปดบัญชีนั้นไวตอสหกรณ 



 

  การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตัวอยางลายมือชื่อท่ีใหไว จะมีผลตอเมื่อผูฝากไดแจงเปน
หนังสือตอสหกรณ และสหกรณไดพิจารณาเห็นเปนการถูกตองและตอบรับแลว  ลายมือชื่อทุกกรณี
เก่ียวกับเงินฝากใหใชอักษรไทยและเขียนดวยหมึก ทั้งตองเขียนดวยลายมือของผูนำฝาก สหกรณ 
จะไมรับรูการใชตราประทับแทนลายมือชื่อ 
 ขอ  8.  ผูฝากสามารถเปดบัญชีเงนิฝากได  ดังนี ้
  (1) เงินฝากออมทรัพย  ผูฝากรายหนึ่งอาจเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยในสหกรณนี้ได
โดยจำนวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดตองไมนอยกวา  1,000 บาท และผูฝากจะสงเงิน
ฝากเพ่ิมขึ้นเม่ือใดโดยจำนวนเทาใดก็ได 
  (2) เงินฝากประจำ เงินฝากประจำรายหนึ่งๆ ตองมีจำนวนไมนอยกวา 1,000,000 บาท  
และระยะเวลาฝากตองไมนอยกวา  12  เดือน 
 ขอ  9.  ในการเปดบัญชีเงนิฝากตาม ขอ 8  สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหผูฝากยึดถือไว 
     สมุดคูฝากนั้นผูฝากตองรักษาไว เพื่อใหสหกรณลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย  
เงินถอนและเงนิคงเหลือของบรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย 
  การลงบันทึกรายการตางๆ  ในสมุดคูฝากนั้น  จะกระทำไดแตโดยทางฝายสหกรณ  
ซึ่งประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ  หรือเหรัญญิก หรือผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
คนหนึ่งคนใดเปนผูลงลายมือชื่อยอกำกับไวเปนสำคัญ  การลงบันทึกรายการในสมุดคูฝากโดยไม
เปนไปตามที่กลาวนี้ยอมไมมีผลผูกพันสหกรณ อน่ึง ถาผูฝากตรวจพบวารายการใดในสมุดคูฝาก
คลาดเคลื่อน  ตองแจงตอสหกรณเพ่ือแกไขใหจะแกไขโดยประการอ่ืนไมได 
  สมุดคูฝากเลมที่ใชเต็มแลวหรือชำรุดจนใชการไมได ใหนำมายื่นตอสหกรณเพื่อจะได
ยกเลิกสมุดคูฝากเลมนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากใหม ซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป 
สมุดคูฝากเลมที่ยกเลิกนั้น ผูฝากจะรับไปก็ได 
  ผูฝากตองเก็บรักษาสมุดคูฝากของตนไวในที่ปลอดภัย ถาสมุดคูฝากหาย ผูฝากตองแจง
เปนหนังสือตอสหกรณโดยมิชักชา สหกรณจะนำยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากเลมใหมซึ่งออกใหผู
ฝากยึดถือไวตอไป สวนสมุดคูฝากเลมที่หายใหยกเลิก 
  ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากครั้งแรกก็ดี  หรือออกเลมใหมใหตอจาก
เลมกอนซึ่งลงรายการเต็มแลวก็ดี  หรือชำรุดใชการไมไดก็ดี  สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม แตกรณีท่ี
สมุดคูฝากของผูฝากคนใดสูญหาย สหกรณจะออกสมุดคูฝากเลมใหมใหโดยคิดคาธรรมเนียม เลมละ  
100  บาท 
 ขอ 10.  ในการสงเงินเขาบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ใหทำใบสงเงินตามแบบพิมพที่สหกรณกำหนด
ยื่นพรอมดวยสมุดคูฝากและจำนวนเงินฝากตอเจาหนาที่สหกรณ  ณ  สำนักงานสหกรณ  ทั้งนี้ ผูฝาก
หรือผูอื่นจะเปนผูสงเงินก็ได 
  เมื่อสหกรณไดลงบันทึกรายการจำนวนเงินฝากท่ีไดรับนั้นในสมุดคูฝาก และตรวจสอบ
เปนการถูกตองแลว  สหกรณจะคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก 
 ขอ  11. ถาสงเช็คเขาบัญชีเงินฝาก ตองขีดครอมเช็คกอน สหกรณสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะไม
จายเงินถอนจากรายการเชนนั้น จนกวาจะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแลว 

 



 

หมวด 3 
การกำหนดอัตราดอกเบ้ีย ระยะเวลาการคิดดอกเบ้ีย  

วิธีการคิดดอกเบ้ียและการจายดอกเบี้ย 
 ขอ  12. สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท   ตามขอ 5 ในอัตราไมเกินรอยละ  4.50  
ตอป  โดยจะไดประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป 
  ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย  ใหคำนวณเปนรายวันตามยอดคงเหลือ  และสหกรณจะ
นำดอกเบี้ยทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากในวันส้ินเดือนวันท่ี  28 (หรือ29) กุมภาพันธ วันท่ี  31 
พฤษภาคม  วันที่  31 สิงหาคม และวันที่  30 พฤศจิกายน  ใหผูฝากรีบยื่นสมุดคูฝาก ณ สำนักงาน
สหกรณ  เพื่อสหกรณบันทึกรายการดอกเบี้ยให 
  ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ สหกรณจะคำนวณและจายดอกเบี้ยให เมื่อถึงกำหนด
ระยะเวลาการฝาก  สำหรับเงินฝากที่ถอนกอนกำหนดโดยไดรับอนุญาตจากสหกรณตามขอ 14  
สหกรณจะจายดอกเบ้ียใหตามจำนวนเดือนเตม็ 
  กรณถีอนเงินฝากประจำในระยะเวลาไมถึง 3 เดือน สหกรณจะไมจายดอกเบี้ยให  ถาผู
ฝากไมถอนเงินฝากประจำ เมื่อครบกำหนดพรอมดอกเบี้ย  จนพนกำหนดไปอีกเจ็ดวัน  ก็เปนอันถือ
วาผูฝากตกลงฝากตนเงนิฝากพรอมดอกเบี้ยตอไปอีกเทาระยะเวลาเดิม 
 

หมวด  4 
การถอนเงินฝากและการปดบัญชี 

 ขอ  13.  การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากตองใชใบถอนเงนิตามแบบของสหกรณ 
  ในการถอนเงินฝาก ผูมีอำนาจถอนเงินตามที่ไดใหตัวอยางลายมือชื่อไวตอสหกรณควร
มารับเงินที่สำนักงานสหกรณดวยตนเอง และตองยื่นใบถอนเงินฝาก โดยลงลายมือชื่อตามท่ีให
ตัวอยางไวนั้น พรอมกับสมุดคูฝากตอเจาหนาที่สหกรณ 
  ถาผูมีอำนาจถอนเงินฝากจะมอบใหผูใดรบัเงินแทน  ก็ตองทำใบถอนเงินฝาก และตอง
มอบอำนาจใหรับเงินแทนเปนหนังสือตามแบบที่กำหนด  ทั้งนี้  โดยลงลายมือชื่อตามที่ไดใหตัวอยาง
ไวแลว มอบใหผูรับมอบอำนาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น พรอมดวยสมุดคูฝากตอเจาหนาที่ของสหกรณ  
ณ สำนักงานสหกรณ ในการนี้สหกรณจะเรียกหลักฐานพิสจูนตัวผูรับมอบอำนาจก็ได 
  เมื่อสหกรณไดตรวจถูกตองแลวจะจายเงินถอนให และลงรายการเงินถอนพรอมทั้งเงิน
คงเหลือในสมุดคูฝาก แลวคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก 
  อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝาก ใหเขียนดวยหมึก  ถามีการแกไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ  
ผูมีอำนาจถอนเงินตองลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไวกำกับดวย 
 ขอ  14. การถอนเงนิจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยน้ัน  จะถอนเม่ือใด  จำนวนเทาใดก็ได 
     สวนการถอนเงินจากบัญชีฝากประจำนั้น  ผูฝากยอมไมมีสิทธิถอนเงินกอนครบ
กำหนด  แตเมื่อผูฝากย่ืนคำขอเปนหนังสือโดยชี้แจงความจำเปน  สหกรณจะยอมใหถอนเงินฝากกอน
ครบกำหนดก็ได 
 ขอ  15. ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือท้ังหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได ใหผูมี
อำนาจถอนเงนิจดแจงไวทายรายการจำนวนเงินในใบถอนเงินฝากดวยวา “เพ่ือปดบัญช”ี 



 

 ขอ  16. ในกรณีที่คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณเห็นวาเปนผูฝากฝาฝนระเบียบน้ี 
หรือกอใหเกิดความยุงยากแกสหกรณ  หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรท่ีจะปดบัญชีเงินฝากของผูฝาก  
สหกรณจะไมรับเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูฝากอีก  และใหผูฝากถอนเงินคงเหลือท้ังหมดเพื่อปดบัญชี
เงินฝากของตน ทั้งนี้ สหกรณจะแจงเปนหนังสือไปยังผูฝาก 
 ขอ  17. การถอนเงินฝากเพ่ือปดบัญชีตามขอ 15 สหกรณจะคำนวณดอกเบี้ยใหตามขอ 12 
ถึงวันกอนวันถอนหนึ่งวัน  เวนแตการปดบัญชีเงินฝากในกรณีผูฝากฝาฝนระเบียบตามขอ 16 สหกรณ
จะคำนวณดอกเบี้ยใหถึงกอนวันที่แจงหน่ึงวัน  และสหกรณจะไมใหดอกเบี้ยอีก  ไมวาผูฝากจะถอน
เงินเมื่อใดเม่ือสหกรณไดจายเงินคืนผูฝากแลว  จะยกเลิกสมุดคูฝากสำหรับบัญชีนั้น 
 ขอ 18. กรณีที่จำนวนยอดเงินรับฝากในเวลาใดเวลาหนึ่ง เม่ือรวมกับหนี้การกูยืมเงินจาก
ภายนอก และหนี้ในฐานะผูค้ำประกัน จะเกินวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันประจำปของสหกรณที่นาย
ทะเบียนสหกรณใหความเหน็ชอบไว สหกรณจะไมรับฝากเงิน 
  กรณีของผูฝากที่เปนสหกรณออมทรัพยหรือสหกรณเครดิตยูเน่ียนขนาดใหญที่มี
สินทรัพยมากกวา  5,000  ลานบาท  สหกรณจะรับฝากเงินทุกประเภท เมื่อรวมกับเงินกูจากผูฝาก
ดังกลาว  (หากมี) ไดไมเกินรอยละสบิของทุนเรอืนหุนรวมกับทุนสำรองของผูฝาก 
 ขอ  19. ในกรณีที่มีความจำเปน สหกรณสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับฝากเงิน 
 ขอ  20. ใหประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร จำกัด เปนผู
รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
    ประกาศ  ณ  วันที ่ 28  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
 

 

 
 

 (นายสำเริง   บุญโต) 
 ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร   จำกัด 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


