
 
 
 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาที่ดิน  จํากัด 
วาดวยเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 

 (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2557) 
……………………………………… 

 
  อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณ ขอ 62(9) ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนนิการ    
คร้ังท่ี 6/2555  เมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม  พ.ศ.  2555  ไดกําหนดระเบียบวาดวยเงินฝากออมทรัพยพิเศษ พ.ศ. 2555   
 ขอ  1. ระเบยีบนี้เรียกวาระเบยีบสหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาที่ดิน   จํากัด  วาดวยเงินฝากออมทรัพย
พิเศษ พ.ศ. 2555 
 ขอ  2. ระเบยีบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี  1    สิงหาคม   พ.ศ.  2555    เปนตนไป 
 ขอ  3. สหกรณรับเงินฝากออมทรัพยพิเศษ จากสมาชิกไดตามท่ีสหกรณเห็นสมควร 
 ขอ  4. ผูประสงคจะเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ ตองย่ืนหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ
ตามแบบของสหกรณ โดยมีรายการครบถวนตามที่ระบุไวในแบบหนงัสือขอเปดบัญชีน้ัน 
 ขอ  5. ผูขอเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ  ตองใหตัวอยางลายมือช่ือของผูมีอํานาจในการถอนเงิน    
หรือในการใหคําส่ังเกี่ยวกับบัญชีที่เปดนั้นไวตอสหกรณ โดยใชบัตรตัวอยางลายมอืช่ือตามแบบของสหกรณ 
  การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอยางลายมือช่ือของผูมอํีานาจ  จะมผีลตอเม่ือไดแจงเปนหนงัสอืตอ
สหกรณ และสหกรณไดตอบรับแลว 
 ขอ  6. ผูฝากคนหน่ึงเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษไดหลายบัญชีแตตองฝากในนามสมาชิก  เพื่อบุคคล
อื่นที่ไมไดเปนสมาชิกสหกรณไดไมเกิน  6 บัญช ี โดยจํานวนเงินฝาก ในบัญชีน้ันตองไมนอยกวา  10,000  บาท 
 ขอ  7.  ในการเปดบัญชีเงินฝากประเภทนี้  สหกรณจะออกสมุดคูบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษใหผูฝาก
ยึดถือไว โดยผูฝากตองเก็บรักษาไวเพ่ือใหสหกรณบันทึกรายการเงินฝาก  ดอกเบี้ย เงินถอน และเงินคงเหลือของตน 
  การบันทึกรายการในสมุดคูบัญชี จะกระทําไดเฉพาะทางฝายสหกรณเทาน้ัน โดยใหผูจัดการ หรือ
ผูชวยผูจัดการ  หรือเจาหนาท่ีสหกรณท่ีผูจัดการมอบหมายคนใดคนหน่ึงเปนผูลงลายมือช่ือกํากับไวเปนสําคัญ       
การบันทึกรายการในสมุดคูบัญชีซ่ึงไมเปนไปตามท่ีกลาวขางตน  จะไมมีผลผูกพันกับสหกรณ  ถาผูฝากตรวจพบวา
รายการใดในสมุดคูบัญชีคลาดเคลื่อน ตองแจงตอสหกรณเพ่ือแกไขใหถูกตอง 
  สมดุคูบัญชีที่บันทึกรายการเต็มแลว  ใหผูฝากสงมอบใหแกสหกรณ  เพ่ือสหกรณโอนยอดเงิน
คงเหลือเขาสมดุบัญชีเลมใหมให   ซ่ึงจะไดออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป 

ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคูบัญชีใหแกผูฝากเมื่อเปดบัญชีก็ดี หรือออกเลมใหมใหตอจากเลมกอนท่ี
บันทึกรายการเต็มแลวก็ดี สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนยีม แตถาสมุดคูบัญชีของผูฝากสญูหาย สหกรณจะออกสมุดคู
บัญชีเลมใหมให โดยคิดคาธรรมเนียมเลมละ  50  บาท 

ขอ  8. ในการสงเงินฝากเขาบัญชีทุกค ร้ัง ใหทําใบสงเงินฝากออมทรัพยพิเศษตามแบบของสหกรณ        
ย่ืนพรอมกับสมุดคูบัญชีและจํานวนเงินที่ฝากตอสหกรณ เมื่อสหกรณไดตรวจสอบเปนการถูกตองแลว  จะบันทึก
รายการจํานวนเงินฝากที่ไดรับน้ันในสมดุคูบัญชีใหผูฝาก 

ขอ  9. สหกรณจะใหดอกเบ้ียเงินฝากอออมทรัพ ยพิเศษ ในอัตราไมเกินอัตราท่ีนายทะเบียนสหกรณ
กําหนดประกาศอัตราดอกเบ้ียใหทราบเปนคราว ๆ ไป และคํานวณดอกเบ้ียใหเปนรายวันตามจํานวนตนเงินฝาก 



 สหกรณอาจจายดอกเบี้ยใหเปนประจําเดือนตามท่ีผูฝากประสงค  โดยสหกรณจะใหดอกเบ้ียเงิน
ฝากออมทรัพยพิเศษระยะเวลา  12  เดือน หรือ 1 ป 
  หากผูฝากถอนเงินฝากกอนครบกําหนดเวลา ใหจายดอกเบ้ียสําหรับระยะเวลาท่ีไดฝากไวจริงดวย
อัตราดอกเบ้ียเทากับอัตราดอกเบ้ียออมทรัพยปกต ิ
  ถาผูฝากถอนเงินฝากในระยะเวลาไมถึง 3 เดือน สหกรณจะไมคิดดอกเบี้ยให 
  ในกรณีที่ผูฝากรับดอกเบ้ียเปนประจําเดือน หากผูฝากถอนเงินฝากกอนกําหนด ผูฝากจะตองคืน
ดอกเบี้ยท่ีรับเกินตอสหกรณจนครบ 
 ในกรณีที่จํานวนเงินฝากออมทรัพยพิเศษคงเหลอืต่ํากวา  10,000 บาท สหกรณจะไมคิดดอกเบ้ียให 
 ขอ  10.  ผูฝากจะถอนเงินฝากออมทรัพยพิเศษของตนไดเมื่อทวงถาม  โดยทําใบถอนเงินฝากออมทรัพย
พิเศษตามแบบที่สหกรณกําหนด 
 ขอ  11.  การถอนเงินฝากออมทรัพยพิเศษ ใหถอนไดเดือนละหน่ึงคร้ัง โดยไมตองเสยีคาธรรมเนียม  หาก
เดือนใดมีการถอนมากกวาหน่ึงคร้ัง สหกรณจะคิดคาธรรมเนยีมการถอนคร้ังท่ีสองและคร้ังตอ  ๆไปในอัตราคร้ังละ  
200  บาท  ของจํานวนเงินท่ีถอน 
 ขอ  12.  ผูฝากจะปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษก็ยอมกระทําได โดยสหกรณจะคิดดอกเบี้ยใหถึงวันกอน
วันถอนหนึ่งวัน เม่ือสหกรณจายเงินคืนแลวจะเก็บสมุดคูบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษไว 
 ขอ  13.  ในกรณีท่ีคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นวา  ผูฝากเงินออมทรัพยพิเศษรายใด  ฝาฝน
ระเบยีบนี ้หรือกอความความยุงยากใหแกสหกรณ หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรท่ีจะปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ
ของผูฝากรายใด สหกรณอาจไมรับเงินฝากออมทรัพยพิเศษของผูฝากรายนั้นอีก หรือจะปดบัญชีเงินฝากออมทรัพย
พิเศษของผูฝากน้ัน พรอมกับคิดดอกเบ้ียใหถึงกอนวันปดบัญชีหน่ึงวันก็ได 
 ขอ  14.  ในกรณีที่ผูฝากตาย สหกรณจะจายเงินตนท่ีฝากคงเหลอืทั้งหมดในบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ
ของผูฝากใหแกผูรับโอนประโยชน  ในกรณีที่สมาชิกไมไดทําห นงัสอืต้ังผูรับโอนประโยชนไว   สหกรณจะจายเงิน
ท้ังหมดใหแกผูรับมรดก หรือผูจัดการมรดก หรือทายาทของผูฝาก เมื่อไดนําหลักฐานมาแสดงสิทธิของตน 

 
                    

                      ลงนาม    นายอนุสรณ  จันทนโรจน    ประธานกรรมการ 
             (นายอนุสรณ  จันทนโรจน) 

               ประธานกรรมการ 
                      สหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาท่ีดิน  จํากัด 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
การใชบริการดานเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 

 
1.  การเปดบญัช ี

รับฝากเงินเฉพาะสมาชิก สอ.พด. เทานั้น 
สมาชิกที่ตองการขอเปดบัญชีจะตองย่ืนหลักฐาน สําเนาบัตรประจําตัวพรอมหนงัสือ 
ขอเปดบัญชีเงินฝากตามแบบท่ี สอ.พด. กําหนดดวยตนเอง 
วงเงินท่ีขอเปดบัญชีตองไมนอยกวา 10,000 บาท และจะฝากเพ่ิมข้ึนเม่ือ สอ.พด. ประกาศเปดรับฝาก 

2.  วิธกีารรบัฝาก 
สมาชิกสวนกลาง 
สอ.พด. เปดรับฝากเปนเงินสด  แคชเชียรเช็ค ต๋ัวแลกเงิน หรือ เช็คสวนตัว ส่ังจายในนาม สอ.พด. 

หรือโอนเขาบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา พหลโยธิน 39 เลขท่ี 039-1-08727-4  ช่ือบัญชี  
สหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาท่ีดิน  จํากัด  เม่ือโอนแลวใหนําใบนําฝาก  (Pay In) แจงใหเจาหนาที่สหกรณทราบ
ทันท ีภายในเวลา  15.00  น.  

หากไมแจง   ภายในวัน เวลาท่ีโอน สอ.พด. จะบันทึกรายการฝาก ณ  วันท่ีสมาชิกแจงให สอ.พด. 
ทราบเทาน้ัน 

 
สมาชิกสวนภูมภิาค 
ปฏิบัติเหมือนสมาชิกสวนกลาง เมื่อโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย  จํากัด (มหาชน) สาขา

พหลโยธิน 39  แลว ใหสงแฟกซ ใบนําฝาก (Pay In) ภายในเวลา 15.00 น. ณ วันท่ีโอนเงิน เพ่ือปรับยอดบัญชีเงิน
ฝากตามยอดที่โอนเขาบัญชี 

หากไมแจง   ภายในวันเวลาที่โอน สอ.พด. จะบันทึกรายการฝาก ณ  วันท่ีสมาชิกแจงให  สอ.พด   
ทราบเทาน้ัน  สําหรับสมุดคูฝากสมาชิกจะนํามาปรับยอดใหเปนปจจุบันเม่ือใดก็ได 

3.  วิธกีารถอนเงินฝาก / ปดบญัชเีงินฝาก 
กรณีขอถอนเงินฝาก ตองแจงลวงหนา 1 วันทําการ โดยสงแฟกซใบถอน หรือ โทรแจงทาง

โทรศัพท ตอเจาหนาที่สหกรณ 
กรณีขอถอนเงินฝากออมทรัพยพิเศษมากกวา  1 คร้ังในเดือนเดียวกัน  สอ.พด. จะคิด

คาธรรมเนียมการถอนเงินฝากคร้ังตอไป  ในอัตรา 200  บาท ตอคร้ัง 

4.  การจายดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย 
        เงินฝากท่ีมียอดคงเหลอืตํ่ากวา  10,000 บาท  จะไมคํานวณดอกเบ้ียให 

-      การคํานวณดอกเบ้ียจะคํานวณเปนรายวัน ตามจํานวนเงินคงเหลอื ในอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก
ตามประกาศของ  สอ.พด. 

-      การจายดอกเบ้ียเงินฝาก จะจายดอกเบ้ียใหกับสมาชิกผูฝากทุกเดือน 
-      อัตราดอกเบี้ยตามประกาศสหกรณ 

หมายเหต ุ:  กรณีสมาชิกทําสมุดคูฝากสูญหาย  จะตองแจงขอมสีมุดคูฝากใหมพรอมแนบสาํเนาบันทึกใบแจงความ
เอกสารสูญหาย เพ่ือให  สอ.พด. ออกสมุดคูฝากเลมใหม และเสยีคาธรรมเนียมเลมละ  50  บาท 

 
 



การใชบริการดานเงินฝากออมทรัพย 
 

1.  การเปดบญัช ี
-     สมาชิกท่ีตองการขอเปดบัญชีจะตองย่ืนหลักฐาน  สาํเนาบัตรประจําตัวพรอมหนงัสือขอเปด 

บัญชีเงินฝากตามแบบท่ี สอ.พด. กําหนด ดวยตนเอง 
-     วงเงินที่ขอเปดบัญชีตองไมนอยกวา  100 บาท และจะฝากเพ่ิมข้ึนเมื่อใด จํานวนเทาใดก็ได 
-      สมาชิกรายหน่ึง  ๆ มีบัญชีเงินฝากออมทรัพยไดหลายบัญชีแตตองฝากในนามสมาชิก  เพ่ือ 

บุคคลอ่ืนท่ีไมไดเปนสมาชิกสหกรณไดไมเกิน  6  บัญชี  

2.  การจายดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย 
-      เงินฝากท่ีมยีอดคงเหลือตํ่ากวา 100 บาท จะไมคํานวณดอกเบ้ียให 
-      การคํานวณดอกเบี้ยจะคํานวณเปนรายวัน ตามจํานวนเงินคงเหลอื ปละ 2 คร้ัง ในวันท่ี 30 

มถุินายน และ 31 ธันวาคม ของทุกป  อัตราดอกเบี้ยตามประกาศสหกรณ 
(เงื่อนไขอื่น ๆ ปฏิบัติเหมือนเงินฝากออมทรัพยพเิศษ  ยกเวน  เรื่องคาธรรมเนยีม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


