
ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจปตัตานี  จ ากดั 

วา่ดว้ยการรบัเงนิฝากจากสมาชิก พ.ศ.2558 
 

 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจปตัตานี  จ ากดั พ.ศ.2554 ขอ้ 10 
ขอ้ 66(8) และขอ้ 94(1) ทีป่ระชมุคณะกรรมการด าเนินการชดุที่ 51 คร ัง้ที ่3/2559 วนัที่ 15 ธนัวาคม พ.ศ.2558 

ไดก้ าหนดระเบยีบว่าดว้ยการรบัฝากเงนิจากสมาชกิ โดยความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณด์งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1 ระเบยีบน้ีเรียกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั ว่าดว้ยการรบัเงนิฝาก

จากสมาชกิสหกรณ ์พ.ศ.2558” 
ขอ้ 2 ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัต ัง้แต่วนัถดัจากวนัทีน่ายทะเบยีนสหกรณใ์หค้วามเหน็ชอบ 
ขอ้ 3 ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณอ์อมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั ดงัน้ี 
 (1). ระเบยีบสหกรณอ์อมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั ว่าดว้ยเงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษ พ.ศ.2553 
 (2). ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั ว่าดว้ยการรบัฝากเงนิออมทรพัย ์และ

เงนิฝากประจ า พ.ศ.2553 
บรรดาประกาศมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการด าเนินการระเบยีบและค าส ัง่อื่นใดที่มอียู่ก่อนวนัใชร้ะเบยีบน้ี

ซึง่มขีอ้ก าหนดขดัแยง้กบัระเบยีบน้ีใหใ้ชร้ะเบยีบน้ีแทน 
หมวด 1 

ขอ้ก าหนดทัว่ไป 
ขอ้ 4 ในระเบยีบน้ี 

 “สหกรณ์” หมายถงึ สหกรณอ์อมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั 

 “ผูฝ้าก” หมายถงึ สมาชกิสหกรณอ์อมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั 

 “ผูร้บัฝาก” หมายถงึ สหกรณอ์อมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั 
ขอ้ 5 สหกรณร์บัฝากเงนิจากสมาชกิสหกรณ์ได ้4 ประเภท คือ 
 (1). เงนิฝากออมทรพัย ์
 (2). เงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษ 
 (3). เงนิฝากประจ า 12 เดอืน 
 (4). เงนิฝากประจ า 24 เดอืน 
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หมวด 2 
การเปิดบญัชีและฝากเงนิ 

ขอ้ 6 ผูป้ระสงค์จะเปิดบญัชีเงินฝากตามขอ้ 5 ใหม้าติดต่อกบัเจา้หนา้ที่สหกรณ์ ณ ส านกังาน

สหกรณ์ดว้ยตนเอง และตอ้งยื่นหนงัสือขอเปิดบญัชีเงนิฝากตามแบบของสหกรณ์โดยมรีายการครบถว้นตามที่

ระบไุวใ้นแบบหนงัสอืขอเปิดบญัชนีัน้ 
ในกรณีทีส่หกรณม์โีครงการระดมเงนิฝากเป็นกรณีพเิศษ และประสงคจ์ะออกรบัเงนิฝากนอกส านกังาน

ของสหกรณใ์หอ้ยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการด าเนินการพรอ้มท ัง้ก าหนดมาตรการเพือ่ความปลอดภยัดว้ย 
ขอ้ 7 หนงัสอืขอเปิดบญัชเีงนิฝาก ผูฝ้ากตอ้งใหต้วัอย่างลายมอืชื่อของตน หรือของตวัแทนซึ่งเป็นผู ้

มอี  านาจถอนเงนิตลอดจนใหค้ าส ัง่เกี่ยวกบัเงนิฝากที่เปิดบญัชนีัน้ไวต่้อสหกรณ์ 
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกบัตวัอย่างลายมอืชื่อที่ใหไ้วจ้ะมผีลต่อเมือ่ผูฝ้ากไดแ้จง้เป็นหนงัสือต่อสหกรณ์

และสหกรณ์ไดพ้จิารณาเหน็เป็นการถูกตอ้ง และตอบรบัแลว้ลายมอืชื่อทุกกรณีเกี่ยวกบัเงนิฝากใหใ้ชอ้กัษรไทย

และเขยีนดว้ยหมกึท ัง้ตอ้งเขยีนดว้ยลายมอืตนเองสหกรณจ์ะไมอ่นุญาตใหใ้ชต้ราประทบัแทนลายมอืชื่อ 
ขอ้ 8 แบบพมิพต่์างๆ เกี่ยวกบัเงนิฝากใหใ้ชต้ามแบบทีส่หกรณ์ก าหนด 
ขอ้ 9 ผูฝ้ากคนหน่ึงสามารถเปิดบญัชเีงนิฝากไดด้งัน้ี 
 (1). เงนิฝากออมทรพัย ์ตอ้งฝากครัง้แรกไม่ต า่กว่าหา้รอ้ยบาท ส่วนกรณีเงนิฝากครัง้ต่อๆ ไป

จะฝากเมือ่ใด จ านวนเท่าใดกไ็ด ้แต่ตอ้งไมต่ า่กว่าหน่ึงรอ้ยบาท 
 (2). เงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษ ตอ้งฝากครัง้แรกไม่ต า่กว่าหน่ึงหมืน่บาท ส่วนกรณีเงนิฝากครัง้

ต่อๆ ไป จะฝากเมือ่ใด จ านวนเท่าใดกไ็ด ้แต่ตอ้งไมต่ า่กว่าหน่ึงพนับาท 
 (3). เงนิฝากประจ า 12 เดือน ตอ้งฝากครัง้แรกไม่ต า่กว่าหน่ึงพนับาท ส่วนกรณีเงนิฝากครัง้

ต่อๆ ไป จะฝากเมือ่ใด จ านวนเท่าใดกไ็ด ้แต่ตอ้งไมต่ า่กว่าหน่ึงพนับาท 
 (4). เงนิฝากประจ า 24 เดือน ตอ้งฝากครัง้แรกไม่ต า่กว่าหน่ึงพนับาท และไม่เกิน 25,000 บาท  

ส่วนกรณีเงนิฝากครัง้ต่อๆ ไป จะฝากเมือ่ใด จ านวนเท่าใดก็ได ้แต่ตอ้งไม่ต า่กว่าหน่ึงพนับาทโดยฝากเดือนละเท่าๆ 

กนัทกุเดอืน และเท่ากบัคร ัง้แรก และฝากรวมท ัง้หมดแลว้ตอ้งไมเ่กนิ 600,000 บาท จงึจะไดร้บัการยกเวน้ภาษี 
ขอ้ 10 เมือ่สหกรณ์ตกลงเปิดบญัชีเงนิฝากรายใดตามที่ขอเป็นการถือว่าผูฝ้ากรายนัน้ยอมรบัผูกพนั

และปฏบิตัติามระเบยีบน้ีทุกประการ 
ขอ้ 11 ในการส่งเงนิฝากเขา้บญัชีทุกคร ัง้ใหท้  าใบส่งเงนิฝากยื่นพรอ้มดว้ยสมดุคู่ฝาก และจ านวนเงนิ

ฝากต่อเจา้หนา้ทีส่หกรณเ์มือ่ไดต้รวจถกูตอ้งแลว้จะลงรายการเงนิฝากพรอ้มท ัง้เงนิคงเหลอืในสมดุคู่ฝากแลว้คืน

สมดุคู่ฝากใหผู้ฝ้ากการส่งเงนิฝากเขา้บญัชผูีฝ้ากหรอืผูอ้ื่นจะเป็นผูส้่งก็ได ้
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ขอ้ 12 ถา้ฝากเป็นเช็คตอ้งส ัง่จ่ายสหกรณ์ และขดีคร่อมเช็คก่อน หรือสลกัหลงัใหส้หกรณ์โดยท าใบ

ส่งเงนิฝากสองฉบบัขอ้ความอย่างเดียวกนัใหเ้จา้หนา้ที่สหกรณ์ลงนามรบัเช็คเพื่อใหผู้ฝ้ากยดึถอืเป็นหลกัฐานไว ้

ก่อนสหกรณส์งวนไวซ้ึง่สทิธทิีจ่ะท ารายการฝากเงนิ และไมจ่่ายเงนิถอนจากรายการเช่นนัน้จนกว่าจะเรียกเก็บเงนิ

ตามทีเ่ชค็ไดแ้ลว้ 
ขอ้ 13 ถา้ส่งเงนิฝากเขา้บญัชโีดยมไิดน้ าสมดุฝากมาดว้ยใหผู้ฝ้าก หรอืผูส้่งเงนิฝากติดต่อกบัสหกรณ์

ท าใบส่งเงนิฝากสองฉบบัขอ้ความอย่างเดียวกนัยื่นต่อเจา้หนา้ที่สหกรณ์พรอ้มดว้ยจ านวนเงนิฝากใหเ้จา้หนา้ที่

ของสหกรณ์รบัจ านวนเงินฝากดงักล่าวเขา้บญัชีของผูฝ้ากโดยลงลายมือชื่อรบัเงินในคู่ฉบบัใบส่งเงินฝากนัน้

เพื่อใหผู้ฝ้ากยึดถือเป็นหลกัฐานไวก่้อนเป็นหนา้ที่ของผูฝ้ากที่จะยื่นสมดุเพื่อเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์ลงรายการ

เงนิฝากนัน้ใหเ้สรจ็โดยเรว็ 
ขอ้ 14 ในกรณีผูฝ้ากอยู่ต่างจงัหวดั หรอืไมส่ามารถมาฝากดว้ยตนเองสามารถน าเงนิโอนเขา้บญัชีของ

สหกรณ์ที่มอียู่ในธนาคารพาณิชยต่์างๆ ไดโ้ดยสหกรณ์จะถือว่าสมาชิกผูน้ ัน้ไดน้ าเงนิเขา้ฝากกบัสหกรณ์ต ัง้แต่

วนัทีส่หกรณ์ไดร้บัเงนิและหลกัฐานการโอนหรือสมาชิกยินยอมใหส้หกรณ์หกัเงนิเดือน  ณ ที่จ่ายส่งฝากแบบ

หุน้รายเดอืนกไ็ด ้
ขอ้ 15 ในการเปิดบญัชีเงนิฝากตามขอ้ 9 สหกรณ์จะออกสมดุคู่ฝากใหผู้ฝ้ากยดึถอืไวส้มดุคู่ฝากนัน้

ผูฝ้ากตอ้งรกัษาไวเ้พือ่ใหส้หกรณล์งบนัทกึรายการเงนิฝากดอกเบี้ยเงนิถอน และเงนิคงเหลอืของตนบรรดาที่จะมี

ขึ้นทุกรายการลงบนัทกึรายการต่างๆ ในสมดุคู่ฝากนัน้จะกระท าไดแ้ต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ซึ่งประธานกรรมการ

หรอืรองประธานกรรมการ หรอืเหรญัญกิ หรอืผูจ้ดัการ หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายคนหน่ึงคนใดเป็นผูล้งลายมอืชื่อ

ย่อก ากบัไวเ้ป็นส าคญัการลงบนัทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามที่กล่าวน้ีย่อมไม่มีผลผูกพนักบั

สหกรณ ์
อน่ึงถา้ผูฝ้ากตรวจพบว่ารายการใดในสมดุคู่ฝากคลาดเคลื่อนตอ้งรีบแจง้ต่อสหกรณ์เพื่อด าเนินการ

แกไ้ขใหถ้กูตอ้งหา้มผูฝ้ากแกไ้ขขอ้ความในสมดุโดยเดด็ขาด 
สมดุคู่ฝากเลม่ที่ใชเ้ตม็แลว้ หรอืช ารุดจนใชก้ารไมไ่ดใ้หผู้ฝ้ากน ามายื่นต่อสหกรณ์เพื่อจะไดย้กเลกิสมดุ

คู่ฝากเล่มนัน้ และโอนยอดเงนิคงเหลอืเขา้สมดุคู่ฝากเล่มใหม่ซึ่งออกใหผู้ฝ้ากยึดถือไวต่้อไปสมดุคู่ฝากเล่มที่

ยกเลกินัน้ผูฝ้ากจะรบัไปกไ็ดใ้หเ้จา้หนา้ทีส่หกรณห์มายเหตไุวท้ีส่มดุคู่ฝากเล่มใหม่ไวด้ว้ยว่า “แทนสมดุเล่มเดิมที่
หมด หรอืช ารุด” ดว้ยน า้หมกึสแีดงหนา้แรกของสมดุคู่ฝากเลม่ใหม่ 

ผูฝ้ากตอ้งเก็บรกัษาสมดุคู่ฝากของตนไวใ้นที่ปลอดภยัถา้สมดุคู่ฝากสูญหายผูฝ้ากตอ้งแจง้เป็นหนงัสอื

ต่อสหกรณโ์ดยมชิกัชา้โดยใหผู้ฝ้ากยืน่ค ารอ้งขอสมดุคู่ฝากใหมแ่ทนสมดุคู่ฝากเดิมที่สูญหายโดยใหผู้จ้ดัการหรือ

ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายเป็นผูอ้นุมตัิในการออกสมดุใหม่และใหเ้จา้หนา้ที่สหกรณ์หมายเหตุไวท้ี่สมดุคู่ฝากเล่มใหม่

ดว้ยว่า “แทนสมุดเล่มเดิมที่สูญหาย” ดว้ยน า้หมึกสีแดงหนา้แรกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่สหกรณ์จะน ายอดเงนิ
คงเหลอืเขา้สมดุคู่ฝากเลม่ใหมซ่ึง่ออกใหผู้ฝ้ากยดึถอืไวต่้อไปส่วนสมดุคู่ฝากเลม่ที่หายใหย้กเลกิ 
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ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากใหแ้ก่ผูฝ้ากคร ัง้แรกก็ดีหรือออกเล่มใหม่ใหต่้อจากเล่มก่อน

ซึง่ลงรายการเต็มแลว้ก็ดี หรือช ารุดใชก้ารไม่ไดก้็ดีสหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ แต่กรณีที่สมดุคู่ฝากของ

ผูฝ้ากคนใดสูญหายสหกรณจ์ะออกสมดุคู่ฝากใหมใ่หโ้ดยคิดค่าธรรมเนียมเลม่ละหา้สบิบาท 
ขอ้ 16 ระยะเวลาในการฝากเงนิ 
 (1). เงนิฝากออมทรพัย ์จะฝากเมือ่ใดกไ็ด ้
 (2). เงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษ จะฝากเมือ่ใดกไ็ด ้
 (3). เงนิฝากประจ า 12 เดอืน ระยะเวลาในการฝากสบิสองเดอืน 
 (4). เงนิฝากประจ า 24 เดอืน ระยะเวลาในการฝากยีส่บิสีเ่ดอืน 

หมวด 3 
ดอกเบี้ยเงนิฝาก 

ขอ้ 17 สหกรณ์จะใหด้อกเบี้ยเงนิฝากทุกประเภทตามขอ้ 5 ในอตัราดอกเบี้ยไม่เกินรอ้ยละ 7 ต่อปี

โดยคณะกรรมการด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบี้ยเงนิฝากไดต้ามความเหมาะสม และจะประกาศอตัรา

ดอกเบี้ยเงนิฝากแต่ละประเภทใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป 
ขอ้ 18 ดอกเบี้ยเงนิฝากออมทรพัย ์ใหค้ านวณเป็นรายวนัตามยอดเงนิคงเหลอื และสหกรณ์จะน า

ดอกเบี้ยทบเป็นเงนิตน้เขา้บญัชีเงนิฝากในวนัที่ 31 มนีาคม และวนัที่ 30 กนัยายน ใหผู้ฝ้ากรีบยื่นสมดุคู่ฝาก 

ณ ส านกังานสหกรณเ์พือ่สหกรณบ์นัทกึรายการดอกเบี้ยให ้
ขอ้ 19 ดอกเบี้ยเงนิฝากออมทรพัยพ์ิเศษ สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยทบเป็นเงนิตน้เขา้บญัชีเงนิฝาก

ออมทรพัยพ์เิศษใหท้กุวนัสิ้นเดอืนใหผู้ฝ้ากรีบยืน่สมดุคู่ฝากเพือ่ใหส้หกรณ์บนัทกึรายการดอกเบี้ย 
ส าหรบัดอกเบี้ยทีส่หกรณน์ าเขา้บญัชีเงนิฝากตามก าหนดใหส้มาชิกถอนไดใ้นระยะเวลา 7 วนันบัแต่วนั

น าดอกเบี้ยเขา้บญัชโีดยสหกรณจ์ะไมค่ิดค่าธรรมเนียมการถอนดอกเบี้ยทีน่ าเขา้บญัชเีงนิฝากน้ี 
ถา้สมาชิกไม่ถอนตามที่ก  าหนดสหกรณ์จะโอนทบเขา้เป็นเงินฝากต่อไปในกรณีที่จ  านวนเงินฝาก

ออมทรพัยพ์เิศษคงเหลอืต า่กว่าหน่ึงหมืน่บาทสหกรณจ์ะไม่คิดดอกเบี้ยให ้
ขอ้ 20 ดอกเบี้ยส าหรบัเงนิฝากประจ า 12 เดอืน สหกรณจ์ะค านวณ และจ่ายดอกเบี้ยเมือ่ไดฝ้ากครบ

ก าหนดสบิสองเดอืน ส าหรบัเงนิฝากประจ า 12 เดอืน ทีถ่อนก่อนก าหนดสหกรณจ์ะไมจ่่ายดอกเบี้ยให ้
ขอ้ 21 ดอกเบี้ยส าหรบัเงินประจ า 24 เดือนสหกรณ์จะค านวณและจ่ายดอกเบี้ยเมื่อไดฝ้ากครบ

ก าหนดยีส่บิสีเ่ดอืน ส าหรบัเงนิฝากประจ า 24 เดอืน ทีถ่อนก่อนก าหนดสหกรณจ์ะไมจ่่ายดอกเบี้ยให ้
หมวด 4 

การถอนเงนิฝากและการปิดบญัชี 
ขอ้ 22 การถอนเงนิตอ้งใชใ้บถอนเงนิตามแบบทีส่หกรณก์ าหนด 
ขอ้ 23 การถอนเงนิฝากจะกระท าได ้ณ ส านกังานของสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั หรือ

ตามประกาศของคณะกรรมการด าเนินการ 
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ขอ้ 24 ในการถอนเงนิฝากผูม้อี  านาจถอนเงนิตามที่ไดใ้หต้วัอย่างลายมอืชื่อไวต้อ้งท าใบถอนเงนิฝาก

และดว้ยตนเองโดยยืน่ใบถอนเงนิฝากพรอ้มดว้ยสมดุคู่ฝากต่อเจา้หนา้ทีส่หกรณ์ 
ถา้ผูม้อี  านาจถอนเงนิฝากจะมอบใหผู้ใ้ดถอนเงนิแทนก็ตอ้งท าหนงัสอืมอบอ านาจตามแบบที่ก  าหนดไว ้

ในใบถอนเงนิฝากนัน้ดว้ยผูร้บัมอบอ านาจตอ้งมารบัเงนิดว้ยตนเองโดยยื่นใบถอนเงนิฝากพรอ้มดว้ยสมดุคู่ฝาก

ต่อเจา้หนา้ทีข่องสหกรณ์ 
ในการน้ีเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์จะเรียกหลกัฐานพิสูจน์ตวัผูร้บัมอบอ านาจก็ไดเ้มื่อ สหกรณ์ไดต้รวจ

ถกูตอ้งแลว้จะจ่ายเงนิถอนใหแ้ละลงรายการเงนิถอนพรอ้มท ัง้เงนิคงเหลอืในสมดุคู่ฝากแลว้คืนสมดุคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 
ขอ้ 25 การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรพัยน์ัน้จะถอนเมื่อใดจ านวนเท่าใดก็ไดแ้ต่ยอดเงิน

คงเหลอืในบญัชเีงนิฝากตอ้งไมน่อ้ยกว่าหน่ึงรอ้ยบาท 
ขอ้ 26 การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษใหถ้อนไดเ้ดือนละหน่ึงคร ัง้โดยไม่ตอ้งเสีย

ค่าธรรมเนียมหากเดือนใดมกีารถอนมากกว่าหน่ึงคร ัง้สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครัง้ที่สองและคร ัง้

ต่อๆ ไป ในอตัรารอ้ยละ 0.5 ของจ านวนเงนิทีถ่อนแต่ตอ้งไมต่ า่กว่าหน่ึงรอ้ยบาท 
ขอ้ 27 การถอนเงนิจากบญัชีเงนิฝากประจ า 12 เดือน และประจ า 24 เดือนนัน้ ผูฝ้ากย่อมไม่มสีทิธิ

ถอนเงนิฝากก่อนครบก าหนด แต่เมื่อผูฝ้ากยื่นค าขอเป็นหนงัสือหรือชี้แจงความจ าเป็น สหกรณ์จะยอมใหถ้อน

เงนิฝากก่อนครบก าหนดกไ็ด ้
ขอ้ 28 ส าหรบัเงนิฝากประจ า 12 เดือน และประจ า 24 เดือน ที่ครบระยะเวลาฝากถา้ผูฝ้ากยงัไม่

ถอนเงนิฝากหลงัครบก าหนดระยะเวลาภายใน 7 วนัแลว้เป็นอนัถอืว่าผูฝ้ากตกลงฝากตน้เงนิรายนัน้และดอกเบี้ย

ที่ไดร้บัเป็นเงินฝากประจ าต่อไปอีกเป็นคราวๆ ตามระยะเวลาที่ฝากที่ก  าหนดไวเ้ดิมนบัแต่วนัสุดทา้ยจาก

ระยะเวลาที่ครบก าหนดแลว้และเป็นหนา้ที่ ผูฝ้ากที่จะน าสมดุบญัชีเงนิฝากมายื่นต่อเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์เพื่อ

บนัทกึรายการเงนิฝากใหม ่
ขอ้ 29 ในกรณีที่ผูฝ้ากถึงแก่กรรมสหกรณ์จะจ่ายคืนตน้เงินคงเหลือท ัง้หมดในบญัชีเงินฝากของ

ผูฝ้ากใหแ้ก่ทายาทผูม้สีทิธริบัมรดก หรอืผูจ้ดัการมรดกของผูฝ้าก เมือ่ไดน้ าหลกัฐานมาแสดงสทิธิของตนใหเ้ป็น

ทีพ่อใจแก่สหกรณ ์และน าสมดุฝากมายืน่พรอ้มกนัดว้ยก่อนทีจ่ะจ่ายเงนิคงเหลอืสหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ยเงนิฝาก

ใหต้ามเงือ่นไขของเงนิฝากแต่ละประเภทจนถงึวนัทีส่มดุเงนิฝากปิดบญัชี 
ขอ้ 30 ในกรณีที่คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผูฝ้ากรายใดฝ่าฝืนระเบียบน้ีหรือ

ก่อใหเ้กดิความยุ่งยากแก่สหกรณ ์หรอืเหน็ว่ามเีหตอุนัสมควรทีจ่ะปิดบญัชเีงนิฝากของผูฝ้ากสหกรณ์จะมหีนงัสอื

แจง้ไปยงัผูฝ้ากนัน้ว่าสหกรณ์ไม่รบัเงนิฝากเขา้บญัชีเงนิฝากของผูฝ้ากต่อไปอีก  และใหผู้ฝ้ากถอนเงนิคงเหลอื

ท ัง้หมดเพือ่ปิดบญัชเีงนิฝากของตน 
เมื่อสหกรณ์ไดม้หีนงัสือแจง้ใหถ้อนเงนิไปยงัผูฝ้ากสหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ยเงนิฝากใหต้ามเงื่อนไข

ของเงนิฝากแต่ละประเภทจนถงึวนัที่สมดุเงนิฝากปิดบญัชี 
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ขอ้ 31 ถา้ผูม้อี  านาจถอนเงนิฝากมคีวามจ าเป็นจะหา้มการจ่ายเงนิตามใบถอนเงนิฝากซึ่งมอบอ านาจ

ใหผู้ใ้ดรบัเงนิแทนกต็าม ตอ้งมหีนงัสอืบอกหา้มการจ่ายเงนิใหร้ะบเุลขทีข่องบญัชีเงนิฝากวนัที่ของใบถอนเงนิฝาก

จ านวนเงนิถอน และชื่อของผูม้อบอ านาจใหร้บัเงนิแทนเมือ่การบอกหา้มการจ่ายเงนิรายใดหมดความจ าเป็นแลว้

ผูม้อี  านาจถอนเงนิตอ้งมหีนงัสอืถงึสหกรณเ์พือ่ถอนการบอกหา้มนัน้ใหเ้สรจ็ไป 
ขอ้ 32 ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากคงเหลอืท ัง้หมดเพื่อปิดบญัชีเงนิฝากของตนเมื่อใดก็ได  ้ใหผู้ม้อี  านาจ

ถอนเงนิจดแจง้ทา้ยรายการจ านวนเงนิใบถอนเงนิฝากดว้ยว่า “เพือ่ปิดบญัชี” สหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ยเงนิฝาก
ใหต้ามเงื่อนไขของเงนิฝากแต่ละประเภทจนถึงวนัที่สมดุเงนิฝากปิดบญัชี  และน าดอกเบี้ยเขา้บญัชีของผูฝ้าก

เพือ่ใหถ้อนจ านวนรวมท ัง้หมด เมือ่สหกรณไ์ดจ่้ายเงนิคืนผูฝ้ากแลว้จะยกเลกิสมดุคู่ฝากส าหรบับญัชนีัน้ 
ขอ้ 33 การท าธุระกรรมตามระเบยีบน้ี หากสหกรณ์ตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง สหกรณ์

ขอสงวนสทิธิที่จ  าตอ้งเปิดเผยขอ้มลูทางการเงนิส่วนบุคคลของผูฝ้ากไวใ้หต่้อหน่วยงานที่มอี  านาจตามกฎหมาย

ทีข่อทราบมาโดยมพิกัตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากผูฝ้ากเงนิก่อน 
ขอ้ 34 ขอ้ความใดที่ไม่ไดก้ าหนดไว ้หรือจ าตอ้งตีความแห่งระเบยีบน้ี ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ

มอี านาจวนิิจฉยัชี้ขาดในปญัหาท ัง้ปวง ค าวนิิจฉยัหรอืมตขิองกรรมการด าเนินการใหถ้อืเป็นที่สุด 
ขอ้ 35 ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการรกัษาการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบน้ี 

 
ประกาศ  ณ  วนัที ่15 ธนัวาคม  พ.ศ.2558 

 
พนัต ารวจเอก 

( จรีะเศรษฐ ์  ดาวเงนิตระกูล ) 
ประธานกรรมการ 
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