
 
 

ระเบียบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จ ากัด 

ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ า 
พ.ศ. 2545 

 

 
 อาศยัอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2544 ข้อ 9 ข้อ 63 (8) และข้อ 89 (1)      
ท่ีประชมุคณะกรรมการด าเนินการ ครัง้ท่ี 7/2545 เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2545 ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วย
การรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ า โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดงัต่อไปนี  ้

หมวด 1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

 ข้อ 1  ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จ ากัด ว่าด้วยการรับ
เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ า พ.ศ. 2545” 
 ข้อ 2  ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศ มติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ระเบียบอื่นใดท่ีมีอยู่ก่อน   
วนัใช้ระเบียบนี ้ซ่ึงมีข้อก าหนดขดัแย้งกบัระเบียบนีท้ัง้สิน้ 
 ข้อ 4  สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิกได้ 2 ประเภท คือ 
          (1)  เงินฝากออมทรัพย์ 
          (2)  เงินฝากประจ า 

 หมวด 2 
การเปิดบัญชีและการฝากเงิน 

 ข้อ 5  ผู้ประสงค์จะเปิดบญัชีเงินฝากตามข้อ 4 ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ ส านักงาน
สหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยื่นหนงัสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วน
ตามท่ีระบไุว้ในแบบหนงัสือขอเปิดบญัชีนัน้ 
 ข้อ 6  พร้อมกบัหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก ผู้ฝากต้องให้ตวัอย่างลายมือช่ือของตนหรือของ
ตวัแทนซ่ึงเป็นผู้ มีอ านาจถอนเงิน ตลอดจนให้เง่ือนไขเกี่ยวกบัเงินฝากท่ีเปิดบญัชีนัน้ไว้ต่อสหกรณ์ 
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          การเปล่ียนแปลงเกี่ยวกบัตวัอย่างลายมือช่ือท่ีให้ไว้ จะมีผลต่อเม่ือผู้ ฝากได้แจ้งเป็น
หนงัสือต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็นการถกูต้องและตอบรับแล้ว 
           ลายมือช่ือทกุกรณีเกี่ยวกบัเงินฝากให้ใช้อกัษรไทยและเขียนด้วยหมึก ทัง้ต้องเขียนด้วย
ลายมือของตนเอง สหกรณ์จะไม่รับรู้การใช้ตราประทบัแทนลายมือช่ือ 
 ข้อ 7  ผู้ฝากคนหน่ึงสามารถเปิดบญัชีเงินฝากได้ดงันี ้
           (1) เงินฝากออมทรัพย์ ผู้ฝากรายหน่ึงอาจเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นีไ้ด้ 
โดยจ านวนเงินฝากในบญัชีนัน้ในเวลาหน่ึงเวลาใดต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท และผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพ่ิมขึน้
เม่ือใด โดยจ านวนเท่าใดก็ได้ 
           (2) เงินฝากประจ ารายหน่ึงๆ ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 10,000 บาท และระยะเวลา
ฝากต้องไม่น้อยกว่า 12 เดือน 
 ข้อ 8  ในการเปิดบญัชีเงินฝากตามข้อ 7 สหกรณ์จะออกสมดุคู่ฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้ 
          สมดุคู่ฝากนัน้ผู้ฝากต้องรักษาไว้ เพ่ือให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบีย้  
เงินถอน และเงินคงเหลือของตนบรรดาที่จะมีขึน้ทกุราย 
          การลงบันทึกรายการต่างๆ ในสมุดคู่ฝากนัน้ จะกระท าได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์  
ซ่ึงประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผู้จดัการ หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายคนหน่ึง  
คนใดเป็นผู้ลงลายมือช่ือย่อก ากับไว้เป็นส าคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามท่ีกล่าวนี ้
ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ อน่ึง ถ้าผู้ ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคล่ือนต้องแจ้งต่อ
สหกรณ์เพ่ือแก้ไขให้ จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้ 
          สมดุคู่ฝากเล่มท่ีใช้เต็มแล้วหรือช ารุดจนใช้การไม่ได้ น ามายื่นต่อสหกรณ์เพ่ือจะได้
ยกเลิกสมดุคู่ฝากเล่มนัน้ และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซ่ึงออกให้ผู้ ฝากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่ฝาก
เล่มท่ียกเลิกนัน้ ผู้ฝากจะรับไปก็ได้ 
          ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมดุคู่ฝากของตนไว้ในท่ีปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผู้ฝากต้องแจ้ง
เป็นหนงัสือต่อสหกรณ์โดยมิชกัช้า สหกรณ์จะน ายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ ซ่ึงออกให้ผู้ ฝาก
ยึดถือไว้ต่อไป ส่วนสมดุคู่ฝากเล่มท่ีหายให้ยกเลิก 
          ในกรณีท่ีสหกรณ์ออกสมดุคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากครัง้แรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจาก  
เล่มก่อน ซ่ึงลงรายการเต็มแล้วก็ดี หรือช ารุดใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีท่ีสมุด    
คู่ฝากของผู้ฝากคนใดสญูหาย สหกรณ์จะออกสมดุคู่ฝากใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 10 บาท 
 ข้อ 9  ในการส่งเงินเข้าบญัชีเงินฝากทกุครัง้ ให้ท าใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ท่ีสหกรณ์ก าหนด  
ยื่นพร้อมด้วยสมดุคู่ฝากและจ านวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ ส านกังานสหกรณ์ ทัง้นี ้ผู้ ฝากหรือผู้ อื่น 
จะเป็นผู้ ส่งเงินก็ได้ 
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             เม่ือสหกรณ์ได้ลงบนัทึกรายการจ านวนเงินฝากท่ีได้รับนัน้ในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบ
เป็นการถกูต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมดุคู่ฝากให้ผู้ฝาก 
 ข้อ 10 ถ้าส่งเช็คเข้าบญัชีเงินฝาก ต้องขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่จ่าย    
เงินถอนจากรายการเช่นนัน้จนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว 

หมวด 3 
การก าหนดอัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการคิดดอกเบีย้ วิธีการคิดดอกเบีย้ 

และการจ่ายดอกเบีย้ 

 ข้อ 11 สหกรณ์จะให้ดอกเบีย้เงินฝากทุกประเภทตามข้อ 4 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 7 ต่อปี 
โดยจะได้ประกาศอตัราดอกเบีย้แต่ละประเภทให้ทราบเป็นคราวๆ ไป 
           ดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพย์ให้ค านวณเป็นรายวนัตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์ 
จะน าดอกเบีย้ทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิน้ปีทางบัญชีของสหกรณ์ ให้ผู้ ฝากรีบยื่นสมุดคู่ฝาก      
ณ ส านกังานสหกรณ์ เพ่ือสหกรณ์บนัทึกรายการดอกเบีย้ให้ 
           ดอกเบีย้เงินฝากประจ า สหกรณ์จะค านวณและจ่ายดอกเบีย้ให้เม่ือถึงก าหนด
ระยะเวลาการฝาก ส าหรับเงินฝากท่ีถอนก่อนก าหนดโดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 13 สหกรณ์จะ
จ่ายดอกเบีย้ให้ตามจ านวนเดือนเต็ม 
           กรณีถอนเงินฝากประจ าในระยะเวลาไม่ถึง 12 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบีย้ให้ 
           ถ้าผู้ ฝากไม่ถอนเงินฝากประจ าเม่ือครบก าหนดพร้อมดอกเบีย้ จนพ้นก าหนดไปอีก
เจ็ดวันก็เป็นอนัถือว่าผู้ฝากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบีย้ต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 

หมวด 4 
การถอนเงินฝากและการปิดบัญชี 

 ข้อ 12 การถอนเงินจากบญัชีเงินฝาก ต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ 
           ในการถอนเงินฝาก ผู้ มีอ านาจถอนเงินตามท่ีได้ให้ตัวอย่างลายมือช่ือไว้ต่อสหกรณ์ 
ควรมารับเงินท่ีส านกังานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามท่ีให้ตัวอย่างไว้นัน้ 
พร้อมกบัสมดุคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
           ถ้าผู้ มีอ านาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผู้ใดถอนเงินแทน ก็ต้องท าใบถอนเงินฝาก และ
ต้องมอบอ านาจให้รับเงินแทนเป็นหนังสือไว้ด้านหลังของใบถอนเงินฝากนัน้ด้วย ทัง้ นี ้โดยลงลายมือช่ือ
ตามท่ีได้ให้ตวัอย่างไว้แล้วมอบให้ผู้รับมอบอ านาจยื่นใบถอนเงินฝากนัน้ พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าท่ี
ของสหกรณ์  ณ ส านกังานสหกรณ์ ในการนีส้หกรณ์จะเรียกหลกัฐานพิสจูน์ตวัผู้รับมอบอ านาจก็ได้ 
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           เม่ือสหกรณ์ได้ตรวจถกูต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้อมทัง้
เงินคงเหลือในสมดุคู่ฝาก แล้วคืนสมดุคู่ฝากให้ผู้ฝาก 
           อน่ึง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปล่ียนแปลงใดๆ ผู้ มี
อ านาจถอนเงินต้องลงลายมือช่ือตามท่ีให้ตวัอย่างไว้ก ากบัด้วย 
 ข้อ 13 การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรัพย์นัน้ จะถอนเม่ือใด จ านวนเท่าใดก็ได้ 
           ส่วนการถอนเงินจากบญัชีเงินฝากประจ านัน้ ผู้ ฝากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบ
ก าหนด แต่เม่ือผู้ฝากยื่นค าขอเป็นหนงัสือ โดยชีแ้จงความจ าเป็น สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบ  
ก าหนดก็ได้ 
 ข้อ 14 ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทัง้หมดเพ่ือปิดบญัชีเงินฝากของตนเม่ือใดก็ได้ ให้ผู้ มี
อ านาจถอนเงินจดแจ้งไว้ท้ายรายการจ านวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพ่ือปิดบญัชี” 
 ข้อ 15 ในกรณีท่ีผู้ฝากตาย สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือทัง้หมดในบญัชีเงินฝากให้แก่ผู้ รับ
โอนประโยชน์ท่ีตัง้ไว้ หรือถ้ามิได้ตัง้ไว้ก็คืนให้บุคคลท่ีได้น าหลักฐานมาแสดงให้เป็นท่ีพอใจคณะกรรมการ
ด าเนินการว่าเป็นทายาทผู้ มีสิทธิได้รับเงินจ านวนดงักล่าวนัน้ 
 ข้อ 16 ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผู้ ฝากฝ่าฝืนระเบียบนี ้หรือ
ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตอุนัสมควรท่ีจะปิดบญัชีเงินฝากของผู้ฝาก สหกรณ์จะไม่รับเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฝากอีก และให้ผู้ ฝากถอนเงินคงเหลือทัง้หมดเพ่ือปิดบัญชีเงินฝากของตน ทัง้ นี ้
สหกรณ์จะแจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ฝาก 
 ข้อ 17 การถอนเงินฝากเพ่ือปิดบญัชีตามข้อ 14 และข้อ 15 สหกรณ์จะค านวณดอกเบีย้ให้
ตามข้อ 11 ถึงวนัก่อนวนัถอนหน่ึงวนั เว้นแต่การปิดบัญชีเงินฝากในกรณีผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบ ตามข้อ 16 
สหกรณ์จะค านวณดอกเบีย้ให้ถึงก่อนวนัท่ีแจ้งหน่ึงวนั และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบีย้อีกไม่ว่าผู้ฝากจะถอนเงิน
เม่ือใด 
           เม่ือสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผู้ฝากแล้ว จะยกเลิกสมดุคู่ฝากส าหรับบญัชีนัน้ 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ.2545 
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                                                                          (นายวิทยา   นาคไพรัช) 
                                                                             ประธานกรรมการ 
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