
ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจปตัตานี  จ ากดั 

วา่ดว้ยการรบัฝากเงนิจากสหกรณ์อืน่ พ.ศ.2559 
 

 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั พ.ศ.2554 ขอ้ 66(8) 
และขอ้ 94(10) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่  51 คร ัง้ที่ 6/2559 วนัที่ 19 มกราคม พ.ศ.2559 

ไดก้ าหนดระเบยีบว่าดว้ยการรบัฝากเงนิจากสหกรณอ์ื่น ดงัต่อไปน้ี 
 

หมวด 1 
ขอ้ก าหนดทัว่ไป 

ขอ้ 1 ระเบยีบน้ีเรียกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั ว่าดว้ยการรบัฝากเงนิ
จากสหกรณอ์ื่น พ.ศ.2559” 

ขอ้ 2 ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัต ัง้แต่วนัประกาศเป็นตน้ไป 
ขอ้ 3 ในระเบยีบน้ี 
 “สหกรณ์” หมายถงึ สหกรณอ์อมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั 
 “ผูฝ้าก” หมายถงึ สหกรณผู์ฝ้ากเงนิ 
ขอ้ 4 สหกรณร์บัฝากเงนิจากสหกรณอ์ื่นได ้2 ประเภท คือ 

  (1). เงนิฝากออมทรพัย ์
  (2). เงนิฝากประจ า 
 

หมวด 2 
การเปิดบญัชีและการฝากเงนิ 

ขอ้ 5 สหกรณ์ที่ประสงค์จะเปิดบญัชีเงินฝากตามขอ้ 4 ใหม้าติดต่อกบัเจา้หนา้ที่สหกรณ์ ณ 

ส านกังานสหกรณ์ดว้ยตนเอง และตอ้งยื่นหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการ

ครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นแบบหนงัสอืขอเปิดบญัชนีัน้ 
ขอ้ 6 พรอ้มกบัหนงัสอืขอเปิดบญัชีเงนิฝาก ผูฝ้ากตอ้งใหต้วัอย่างลายมอืชื่อของตวัแทนซึ่งเป็นผูม้ี

อ  านาจถอนเงนิ ตลอดจนใหเ้งือ่นไขเกี่ยวกบัเงนิฝากทีเ่ปิดบญัชนีัน้ไวต่้อสหกรณ์ 
  การเปลีย่นแปลงเกี่ยวกบัตวัอย่างลายมอืชื่อทีใ่หไ้ว ้จะมผีลต่อเมือ่ผูฝ้ากไดแ้จง้เป็นหนงัสอืต่อ

สหกรณ ์และสหกรณไ์ดพ้จิารณาเหน็เป็นการถกูตอ้งและตอบรบัแลว้ 
  ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกบัเงินฝากใหใ้ชอ้กัษรไทยและเขียนดว้ยหมึก ท ัง้ตอ้งเขียนดว้ย

ลายมอืของผูน้ าฝาก สหกรณจ์ะไมร่บัรูก้ารใชต้ราประทบัแทนลายมอืชื่อ 
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ขอ้ 7 ผูฝ้ากสามารถเปิดบญัชเีงนิฝาก ไดด้งัน้ี 
  (1). เงนิฝากออมทรพัย ์ ผูฝ้ากรายหน่ึงอาจเปิดบญัชีเงนิฝากออมทรพัยใ์นสหกรณ์น้ีไดโ้ดย

จ านวนเงินฝากในบญัชีนัน้ในเวลาหน่ึงเวลาใดตอ้งไม่นอ้ยกว่า 10,000 บาท และผูฝ้ากจะส่งเงนิฝากเพิ่มขึ้น

เมือ่ใดโดยจ านวนเท่าใดกไ็ด ้
  (2). เงนิฝากประจ า  เงนิฝากประจ ารายหน่ึงๆ ตอ้งมจี  านวนไม่นอ้ยกว่า 100,000 บาท และ

ระยะเวลาฝากตอ้งไมน่อ้ยกว่า 3 เดอืน 
ขอ้ 8 ในการเปิดบญัชเีงนิฝากตามขอ้ 7 สหกรณจ์ะออกสมดุคู่ฝากใหผู้ฝ้ากยดึถอืไว ้

  สมดุคู่ฝากนัน้ผูฝ้ากตอ้งรกัษาไวเ้พื่อใหส้หกรณ์ลงบนัทกึรายการเงนิฝาก ดอกเบี้ย เงนิถอน

และเงนิคงเหลอืบรรดาทีจ่ะมขีึ้นทกุราย 
  การลงบนัทกึรายการต่างๆ ในสมดุคู่ฝากนัน้ จะกระท าไดแ้ต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ ซึ่งประธาน

กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรญัญิก หรือผูจ้ดัการ หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายคนหน่ึงคนใดเป็นผู ้

ลงลายมอืชื่อย่อก ากบัไวเ้ป็นส าคญั การลงบนัทกึรายการในสมดุคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามที่กล่าวน้ีย่อมไม่มผีล

ผูกพนัสหกรณ ์อน่ึง ถา้ผูฝ้ากตรวจพบว่ารายการใดในสมดุคู่ฝากคลาดเคลือ่น ตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์เพื่อแกไ้ขให ้

จะแกไ้ขโดยประการอื่นไม่ได ้
  สมดุคู่ฝากเล่มที่ใชเ้ต็มแลว้หรือช ารุดจนใชก้ารไม่ได ้ใหน้ ามายื่นต่อสหกรณ์เพื่อจะไดย้กเลกิ

สมดุคู่ฝากเล่มนัน้ และโอนยอดเงนิคงเหลอืเขา้สมดุคู่ฝากใหม่ ซึ่งออกใหผู้ฝ้ากยดึถอืไวต่้อไป สมดุคู่ฝากเล่มที่

ยกเลกินัน้ผูฝ้ากจะรบัไปกไ็ด ้
  ผูฝ้ากตอ้งเก็บรกัษาสมดุคู่ฝากของตนไวใ้นที่ปลอดภยั ถา้สมดุคู่ฝากหายผูฝ้ากตอ้งแจง้เป็น

หนงัสือต่อสหกรณ์โดยมชิกัชา้ สหกรณ์จะน ายอดเงินคงเหลอืเขา้สมดุคู่ฝากเล่มใหม่ซึ่งออกใหผู้ฝ้ากยึดถือ ไว ้

ต่อไป ส่วนสมดุคู่ฝากเลม่ทีห่ายใหย้กเลกิ 
  ในกรณีทีส่หกรณอ์อกสมดุคู่ฝากใหแ้ก่ผูฝ้ากคร ัง้แรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ใหต่้อจากเล่มก่อน

ซึ่งลงรายการเต็มแลว้ก็ดี หรือช ารุดใชก้ารไม่ไดก้็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีที่สมดุคู่ฝากของผู ้

ฝากคนใดสูญหาย สหกรณจ์ะออกสมดุคู่ฝากเลม่ใหมใ่หโ้ดยคิดค่าธรรมเนียมเลม่ละ 100 บาท 
ขอ้ 9 ในการส่งเงินเขา้บญัชีเงินฝากทุกคร ัง้ ใหท้  าใบส่งเงินตามแบบพิมพท์ี่สหกรณ์ก าหนด ยื่น

พรอ้มดว้ยสมดุคู่ฝากและจ านวนเงนิฝากต่อเจา้หนา้ที่สหกรณ์ ณ ส านกังานสหกรณ์ ท ัง้น้ี ผูฝ้ากหรือผูอ้ื่นจะเป็น

ผูส้่งเงนิกไ็ด ้
  เมื่อสหกรณ์ไดล้งบนัทึกรายการจ านวนเงนิฝากที่ไดร้บันัน้ในสมดุคู่ฝาก และตรวจสอบเป็น

การถกูตอ้งแลว้ สหกรณจ์ะคืนสมดุคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 
ขอ้ 10 ถา้ส่งเชค็เขา้บญัชีเงนิฝาก ตอ้งขดีคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไวซ้ึ่งสทิธิที่จะไม่จ่ายเงนิถอน

จากรายการเช่นนัน้ จนกว่าจะเรยีกเกบ็เงนิตามเชค็ไดแ้ลว้ 
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หมวด 3 
การก าหนดอตัราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย 

วธีิการคดิดอกเบี้ยและการจา่ยดอกเบี้ย 
ขอ้ 11 สหกรณจ์ะใหด้อกเบี้ยเงนิฝากทุกประเภทตามขอ้ 4 ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 7 ต่อปี โดยจะได ้

ประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป 
  ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรพัยใ์หค้ านวณเป็นรายวนัตามยอดเงินคงเหลอื และสหกรณ์จะน า

ดอกเบี้ยทบเป็นตน้เงนิเขา้บญัชีเงนิฝากในวนัสิ้นปีทางบญัชีของสหกรณ์ ใหผู้ฝ้ากรีบยื่นสมดุคู่ฝาก ณ ส านกังาน

สหกรณ ์เพือ่สหกรณบ์นัทกึรายการดอกเบี้ยให ้
  ดอกเบี้ยเงนิฝากประจ า สหกรณ์จะค านวณและจ่ายดอกเบี้ยใหเ้มือ่ก าหนดระยะเวลาการฝาก 

ส าหรบัเงินฝากที่ถอนก่อนก าหนดโดยไดร้บัอนุญาตจากสหกรณ์ตามขอ้ 13 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยใหต้าม

จ านวนเดอืนเตม็ 
  กรณีถอนเงนิฝากประจ าในระยะเวลาไมถ่งึ 3 เดอืน สหกรณจ์ะไมจ่่ายดอกเบี้ยให ้
  ถา้ผูฝ้ากไม่ถอนเงนิฝากประจ าเมือ่ครบก าหนดพรอ้มดอกเบี้ย จนพน้ก าหนดไปอีกเจ็ดวนั ก็

เป็นอนัถอืว่าผูฝ้ากตกลงฝากตน้เงนิฝากพรอ้มดอกเบี้ยต่อไปอกีเท่าระยะเวลาเดมิ 
 

หมวด 4 
การถอนเงนิฝากและการปิดบญัชี 

ขอ้ 12 การถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากตอ้งใชใ้บถอนเงนิตามแบบของสหกรณ์ 
  ในการถอนเงนิฝาก ผูม้อี  านาจถอนเงนิตามที่ไดใ้หต้วัอย่างลายมอืชื่อไวต่้อสหกรณ์ควรมารบั

เงนิทีส่  านกังานสหกรณด์ว้ยตนเอง และตอ้งยืน่ใบถอนเงนิฝากโดยลงลายมอืชื่อตามที่ใหต้วัอย่างไวน้ ัน้ พรอ้มกบั

สมดุคู่ฝากต่อเจา้หนา้ทีส่หกรณ์ 
  ถา้ผูม้อี  านาจถอนเงินฝากจะมอบใหผู้ใ้ดรบัเงนิแทนก็ตอ้งท าใบถอนเงินฝาก และต ้องมอบ

อ านาจใหร้บัเงนิแทนเป็นหนงัสือตามแบบที่ก  าหนด ท ัง้น้ี โดยลงลายมอืชื่อตามที่ไดใ้หต้วัอย่างไว ้แลว้มอบให ้

ผูร้บัมอบอ านาจยื่นใบถอนเงนิฝากนัน้ พรอ้มดว้ยสมดุคู่ฝากต่อเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์ ณ ส านกังานสหกรณ์ ใน

การน้ีสหกรณจ์ะเรยีกหลกัฐานพสูิจนต์วัผูร้บัมอบอ านาจกไ็ด ้
  เมื่อสหกรณ์ไดต้รวจถูกตอ้งแลว้จะจ่ายเงินถอนให ้และลงรายการเงินถอนพรอ้มท ัง้เงิน

คงเหลอืในสมดุคู่ฝาก แลว้คืนสมดุคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 
  อน่ึง การเขยีนใบถอนเงนิฝากใหเ้ขยีนดว้ยหมกึ ถา้มกีารแกไ้ขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผูม้อี  านาจ

ถอนเงนิตอ้งลงลายมอืชื่อตามทีใ่หต้วัอย่างไวก้  ากบัดว้ย 
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ขอ้ 13 การถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากออมทรพัยน์ัน้ จะถอนเมือ่ใด จ านวนเท่าใดกไ็ด ้
  ส่วนการถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากประจ านัน้ ผูฝ้ากย่อมไมม่สีทิธถิอนเงนิก่อนครบก าหนด แต่

เมือ่ผูฝ้ากยืน่ค าขอเป็นหนงัสอืโดยชี้แจงความจ าเป็น สหกรณจ์ะยอมใหถ้อนเงนิฝากก่อนครบก าหนดกไ็ด ้
ขอ้ 14 ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากคงเหลอืท ัง้หมดเพื่อปิดบญัชีเงนิฝากของตนเมื่อใดก็ได ้ใหผู้ม้อี  านาจ

ถอนเงนิจดแจง้ไวท้า้ยรายการจ านวนเงนิในใบถอนเงนิฝากดว้ยว่า “เพือ่ปิดบญัช”ี 
ขอ้ 15 ในกรณีที่คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบยีบน้ี หรือก่อใหเ้กิ ด

ความยุ่งยากแก่สหกรณ ์หรอืเหน็ว่ามเีหตอุนัสมควรทีจ่ะปิดบญัชเีงนิฝากของผูฝ้าก สหกรณ์จะไม่รบัเงนิเขา้บญัชี

เงนิฝากของผูฝ้ากอกี และใหผู้ฝ้ากถอนเงนิคงเหลอืท ัง้หมดเพือ่ปิดบญัชเีงนิฝากของตน ท ัง้น้ี สหกรณ์จะแจง้เป็น

หนงัสอืไปยงัผูฝ้าก 
ขอ้ 16 การถอนเงนิฝากเพื่อปิดบญัชีตามขอ้ 14 สหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ยใหต้ามขอ้ 11 ถึงวนัก่อน

วนัถอนหน่ึงวนั เวน้แต่การปิดบญัชีเงนิฝากในกรณีผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบยีบตามขอ้ 15 สหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ยให ้

ถงึก่อนวนัทีแ่จง้หน่ึงวนั และสหกรณจ์ะไมใ่หด้อกเบี้ยอกี ไมว่่าผูฝ้ากจะถอนเงนิเมือ่ใด 
  เมือ่สหกรณไ์ดจ่้ายเงนิคืนผูฝ้ากแลว้ จะยกเลกิสมดุคู่ฝากส าหรบับญัชนีัน้ 

ขอ้ 17 ในกรณีที่มคีวามจ าเป็น สหกรณ์สงวนสทิธิ์ที่จะไม่รบัฝากเงนิก็ได ้แต่กรณีที่จ  านวนยอดเงนิ

รบัฝากในเวลาใดเวลาหน่ึง เมื่อรวมกบัหน้ีการกูย้ืมเงนิจากภายนอกและหน้ีในฐานะผูค้ า้ประกนั จะเกินวงเงนิ

กูย้มืหรือค า้ประกนัประจ าปีของสหกรณ์ที่นายทะเบยีนสหกรณ์ใหค้วามเหน็ชอบไว ้สหกรณ์สงวนสทิธิ์ที่จะไม่รบั

ฝากเงนิ 
ขอ้ 18 ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการรกัษาการตามระเบยีบน้ี 

 
ประกาศ  ณ  วนัที ่19 มกราคม  พ.ศ.2559 

 
พนัต ารวจเอก 

( จรีะเศรษฐ ์  ดาวเงนิตระกูล ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณอ์อมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั 
 
 
 
 
 


