
คําแนะนํา 
การจัดทําระเบียบวาดวยการรับเงินฝากออมทรัพย เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 

เงินฝากประจํา และเงนิฝากประจาํที่ไดรับการยกเวนภาษี 
 
  พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 46 (5) บัญญัติใหสหกรณรับฝากเงิน    
ประเภทออมทรัพยหรือประเภทประจําจากสมาชิกหรือสหกรณอ่ืนได ตามระเบียบของสหกรณท่ี
ไดรับความเหน็ชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
  สหกรณสามารถรับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณอ่ืนได ซ่ึงเงินฝากออมทรัพยแยก
ไดเปน 2 อยาง คือ เงินฝากออมทรัพยและออมทรัพยพเิศษ สําหรับเงินฝากประจําแยกไดเปน 2 อยาง
เชนกัน คือ เงินฝากประจําและเงินฝากประจําท่ีไดรับยกเวนภาษี (เงินฝากประจําท่ีตองฝากเทาๆ กัน
ทุกเดือน ไมนอยกวา 24 เดือน) 
  การกําหนดระเบียบวาดวยการรับเงินฝากตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณกอน ระเบียบนัน้จึงจะมีผลบังคับใช ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 46(5) 
หรือหากถือใชระเบียบตามรางระเบียบวาดวยเงินฝากฯ ท่ีนายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบไวแลว 
ใหถือวาไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณแลว และสงสําเนาระเบียบดังกลาวใหนายทะเบียน 
สหกรณรับทราบ 
 
1. ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากออมทรัพย  
 สหกรณตองกําหนดเนื้อหาสาระเพ่ือใหฝายจัดการและสมาชิกปฏิบัติตามข้ันตอน ดงันี้ 
 1.1 การเปดบัญชี 
 1.1.1  สหกรณตองกาํหนดเง่ือนไขการเปดบัญชีและเอกสารประกอบการขอเปดบัญชี 
 1.1.2 กําหนดจํานวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยวาผูฝากรายหน่ึง ๆ สามารถเปดบัญชี 
เงินฝากออมทรัพยไดรายละไมเกินกี่บัญชี สําหรับเงินฝากออมทรัพยควรใหผูฝากเปดไดเพียงบัญชีเดียว 
 1.1.3  ตองกาํหนดจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีขอเปดบัญชีคร้ังแรก 
 1.2 การนําเงินฝากเขาบัญชีออมทรัพยในคร้ังตอไป อาจกําหนดใหชัดเจนวาตองไมตํ่ากวา
เทาไร หรือจํานวนเทาไรก็ได 
 1.3 การกําหนดอัตราดอกเบีย้ 
 1.3.1 สหกรณกําหนดอัตราดอกเบี้ยไดไมเกินจากประกาศนายทะเบียนสหกรณ 
เร่ืองกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินรับฝากของสหกรณ ลงวันที่ 24 มกราคม 2543 ซ่ึงกําหนดอัตรา
ดอกเบ้ียเงินรับฝากไวไมเกนิรอยละ 7 ตอป 
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 1.3.2 การคิดและคํานวณดอกเบี้ยสหกรณสามารถกระทําได 2 กรณี คือ การคิด
ดอกเบ้ียเปนรายวันหรือเปนรายเดือน 
 1.3.3 การนําดอกเบ้ียทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝาก สหกรณสามารถนําดอกเบ้ีย     
ทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากไดมากกวาปละ 1 คร้ัง เชน ปละ 1 คร้ัง 2 คร้ัง 3 คร้ัง โดยสหกรณตอง
กําหนดใหชัดเจนวาจะนําดอกเบ้ียทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหทุกวันท่ีเทาไร หามนําระยะเวลา
การฝากมาเปนเง่ือนไขการทบดอกเบ้ียเปนเงินตน เชน สหกรณหนึ่ง จํากัด ปทางบัญชีของสหกรณ
คือวันท่ี 31 ธันวาคม และสหกรณประสงคจะนําดอกเบ้ียทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหปละ 4 คร้ัง 
กระทําไดโดยทบเปนตนเงินใหทุกวันท่ี 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 30 มิถุนายน และทุกวันท่ี 30 กันยายน 
หามใชคําวาทุก 3 เดือน 
 1.4 การถอนเงินฝากออมทรัพย สหกรณจะนําเง่ือนเวลามากาํหนดไมได เนื่องจากเงินฝาก
ออมทรัพยเปนเงินฝากท่ีตองจายคืนเม่ือทวงถาม ดังนั้นการถอนเงินฝากออมทรัพยสหกรณตองกําหนด 
ใหถอนเม่ือใดก็ได สําหรับจํานวนเงินท่ีถอนสหกรณอาจกําหนดวาจํานวนเทาใดก็ไดหรือตองไมตํ่ากวา
เทาใดก็ได เชน ไมตํ่ากวา 50 บาท หรือ 100 บาท 
 1.5 การปดบัญชี สหกรณตองกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปดบัญชีวามีกี่วิธี พรอมท้ังการคิด
ดอกเบ้ียในกรณีปดบัญชี และหามนําเง่ือนเวลามาเปนตัวกําหนด 
 
2. ระเบียบวาดวยการรับเงนิฝากออมทรพัยพิเศษ  
 สหกรณตองกาํหนดเนื้อหาสาระเพื่อใหฝายจัดการและสมาชิกปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 
 2.1  การเปดบัญชี 
 2.1.1  สหกรณตองกาํหนดเง่ือนไขการเปดบัญชีและเอกสารประกอบการขอเปดบัญชี 
 2.1.2 กําหนดจํานวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษวาผูฝากรายหน่ึง ๆ สามารถเปด
บัญชีเงินฝากออมทรัพยไดรายละก่ีบัญชี ซ่ึงสําหรับเงินฝากออมทรัพยพิเศษควรใหผูฝากเปดได
เพียงบัญชีเดียว หากสหกรณตองการระดมทุนอาจใหเปดบัญชีมากกวาหนึ่งบัญชีได  
 2.1.3 ตองกําหนดจํานวนข้ันตํ่าเงินท่ีขอเปดบัญชีคร้ังแรก 
 2.2 การนําเงินฝากเขาบัญชีออมทรัพยพิเศษในคร้ังตอไป อาจกําหนดใหชัดเจนวาเทาไร หรือ
จํานวนเทาไรก็ได 
 2.3 การกําหนดอัตราดอกเบีย้ 
 2.3.1 สหกรณกําหนดอัตราดอกเบี้ยไดไมเกินจากประกาศนายทะเบียนสหกรณ 
เร่ืองกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินรับฝากของสหกรณ ลงวันท่ี 24 มกราคม 2543 ซ่ึงกําหนดอัตรา
ดอกเบ้ียเงินรับฝากไวไมเกนิรอยละ 7 ตอป 
 2.3.2 การคิดและคํานวณดอกเบ้ียสหกรณ สามารถกระทําได 2 กรณี คือ     การคิด
ดอกเบ้ียเปนรายวันหรือเปนรายเดือน 
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 2.3.3 การนําดอกเบ้ียทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝาก สหกรณสามารถนําดอกเบ้ีย       
ทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากไดมากกวาปละ 1 คร้ัง เชน ปละ 1 คร้ัง 2 คร้ัง 3 คร้ัง โดยสหกรณตอง
กําหนดใหชัดเจนวาจะนําดอกเบ้ียทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหทุกวนัท่ีเทาไร หามนําระยะเวลา
การฝากมาเปนเง่ือนไขการทบดอกเบ้ียเปนเงินตน เชน สหกรณหนึ่ง จาํกัด ปทางบัญชีของสหกรณคือ
วันท่ี 31 ธันวาคม และสหกรณประสงคจะนําดอกเบ้ียทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหปละ 4 คร้ัง 
กระทําไดโดยทบเปนตนเงินใหทุกวันท่ี 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 30 มิถุนายน และทุกวันท่ี 30 กันยายน 
หามใชคําวาทุก 3 เดือน 
 2.4 การถอนเงินฝากออมทรัพยพิเศษ สหกรณจะนําเง่ือนเวลามากําหนดไมได เนื่องจาก     
เงินฝากออมทรัพยพิเศษก็คือเงินฝากออมทรัพยชนิดหนึ่ง จึงเปนเงินฝากท่ีตองจายคืนเม่ือทวงถาม     
ดังนั้นการถอนเงินฝากออมทรัพยพิเศษ สหกรณตองกําหนดใหถอนเมื่อใดก็ได แตการถอนนั้น
สหกรณอาจกําหนดจาํนวนคร้ังการถอนท่ีไมตองเสียคาธรรมเนียมการถอน และระบุการถอนคร้ังท่ี
เทาไรท่ีตองเสียคาธรรมเนียมการถอน และคาธรรมเนียมการถอนตองกําหนดใหชัดเจนวาคิดเทาไร
ของการถอนในแตละคร้ัง หรือคาธรรมเนียมการถอนรอยละเทาไรของจํานวนเงินท่ีถอน สําหรับ
จํานวนเงินท่ีถอนในแตละครั้ง สหกรณอาจกําหนดวาจํานวนเทาใดก็ไดหรือตองไมตํ่ากวาเทาใดก็ได 
เชน ไมตํ่ากวา 500 บาท หรือ 1,000 บาท 
 2.5 การปดบัญชีสหกรณ สหกรณตองกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปดบัญชีใหชัดเจนวา
มีกี่วิธี พรอมท้ังการคิดดอกเบ้ียในกรณีปดบัญชี และหามนําเง่ือนเวลามาเปนตัวกําหนด 
 
3. ระเบียบวาดวยการรับเงนิฝากประจํา  
 สหกรณตองกาํหนดเนื้อหาสาระเพื่อใหฝายจัดการและสมาชิกปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 
 3.1 การเปดบัญชี 
 3.1.1 สหกรณตองกาํหนดเง่ือนไขการเปดบัญชีและเอกสารประกอบการขอเปดบัญชี 
 3.1.2  กําหนดจํานวนบัญชีเงินฝากประจําวา   ผูฝากรายหน่ึง ๆ สามารถเปดบัญชี       
เงินฝากประจําไดรายละไมเกนิกี่บัญชี โดยอาจกําหนดตามระยะเวลาการฝากก็ได 
 3.1.3 กําหนดจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีขอเปดบัญชีคร้ังแรก 
 3.1.4 เงินฝากประจําสามารถแยกตามระยะเวลาการฝาก เชน ฝากประจํา 3 เดือน 6 
เดือน หรือ 1 ป เปนตน 
 3.2 การนาํเงินฝากเขาบัญชปีระจําในคร้ังตอไป อาจกาํหนดใหชัดเจนวาตองไมตํ่ากวาเทาไร 
หรือจํานวนเทาไรก็ได 
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 3.3 การกําหนดอัตราดอกเบีย้ 
 3.3.1 สหกรณกําหนดอัตราดอกเบี้ยไดไมเกินจากประกาศนายทะเบียนสหกรณ 
เร่ืองกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินรับฝากของสหกรณ ลงวันท่ี 24 มกราคม 2543 ซ่ึงกําหนดอัตรา
ดอกเบ้ียเงินรับฝากไวไมเกนิรอยละ 7 ตอป 
 3.3.2 การคิดดอกเบ้ีย สหกรณตองกําหนดใหชัดเจนวาสหกรณจะคิดดอกเบ้ียใหเม่ือ
ครบกําหนดการฝาก 
 3.3.3 หากผูฝากไมถอนเงินฝากเม่ือถึงกําหนดพรอมดอกเบ้ียภายในกี่วนั  (ไมควรเกนิ 
7 วัน) สหกรณสามารถกําหนดไดดงันี้ “ใหถือวาผูฝากตกลงฝากเงินตนพรอมดอกเบ้ียตอไปอีก             
เทาระยะเวลาเดิม” หรือ “ใหถือวาผูฝากตกลงฝากเงินตนไปอีกในระยะเวลาเทาเดิม สําหรับดอกเบ้ียให
ผูฝากมารับท่ีสํานักงานสหกรณโดยเร็ว” 
 3.4 การถอนเงินฝากประจํา เงินฝากประจําจะถอนไดตอเม่ือครบกําหนดการฝากเทานั้น แต
สหกรณสามารถใหผูฝากถอนเงินฝากกอนครบกําหนดได ตองกําหนดใหชัดเจนวาผูฝากไมมีสิทธ์ิ 
ถอนเงินฝากกอนครบกําหนด แตหากผูฝากยื่นคําขอเปนหนังสือโดยช้ีแจงความจําเปนสหกรณอาจจะ
ยอมใหถอนได โดยจะคิดดอกเบ้ียใหหรือไมก็ไดตองกาํหนดใหชัดเจน เชน เงินฝากท่ียังไมครบ 3 
เดือน สหกรณจะไมคิดดอกเบ้ียให หรือคิดดอกเบ้ียในอัตราเงินฝากออมทรัพยก็ได หรือเงินฝากท่ียัง 
ไมครบ 3 เดือน สหกรณจะไมคิดดอกเบ้ียให แตหากเงินฝากเกิน 3 เดือน แตไมถึงกําหนดทีต่กลงไวจะ
คิดดอกเบ้ียเปนรายเดือนตามระยะเวลาการฝากจริง เปนตน 
 3.5 การปดบัญชี สหกรณตองกําหนดวิธีปฏิบัติเกีย่วกับการปดบัญชีใหชัดเจนวามีกีว่ธีิ พรอมท้ัง     
การคิดดอกเบ้ียในกรณีปดบัญชีกอนครบกาํหนดระยะเวลาการฝาก 
 
4. ระเบียบวาดวยเงินฝาก…………… (ฝากเดือนละเทาๆ กัน)  

เงินฝากประจําท่ีไมตองเสียภาษี ซ่ึงกําหนดตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 301) พ.ศ. 2539 สหกรณตองกําหนดเน้ือหาสาระเพื่อให
ฝายจัดการและสมาชิกปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี ้
 4.1 การเปดบัญช ี
 4.1.1 สหกรณตองกําหนดเงื่อนไขการเปดบัญชีและเอกสารประกอบการขอเปดบัญชี 
และใหผูประสงคจะเปดบัญชีแจงและแสดงบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรดวย 
 4.1.2 สหกรณตองระบุจํานวนเงินในการขอเปดบัญชีคร้ังแรก ตองไมตํ่ากวาเทาไร      
แตตองไมเกิน 25,000 บาท การนําสงเงินฝากในคร้ังตอไปตองเทากับจํานวนเงินท่ีขอเปดบัญชีคร้ังแรก 
และตองระบุดวยวาระยะเวลาการฝากตองไมนอยกวา 24 เดือน แตเม่ือรวมเงินฝากท้ังหมดตอง         
ไมเกิน 600,000 บาท จึงจะไดรับยกเวนภาษี 
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 4.2 การนาํเงนิฝากเขาบัญชใีนคร้ังตอไป สหกรณตองกาํหนดใหชัดเจนเก่ียวกบัการสงเงินฝาก
เขาบัญชีในคร้ังตอไปวาตองสงภายในวนัท่ีเทาไรของเดือน (ไมควรเกินวันท่ี 5 ของเดอืน) และเงินฝาก
ประเภทนี้จะขาดการฝากหรือฝากไมครบตามวงเงินท่ีกําหนด หรือฝากลาชากวาระยะเวลาทีก่ําหนด 
ทุกกรณี รวมกนัไมเกนิ 2 เดือน ซ่ึงหากผิดเง่ือนไขดังนี้ผูฝากจะไมไดรับยกเวนภาษีเงินฝาก 
 4.3  การกําหนดอัตราดอกเบ้ีย 
 4.3.1 สหกรณกําหนดอัตราดอกเบ้ียไดไมเกินจากประกาศนายทะเบียนสหกรณ เร่ือง
กําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินรับฝากของสหกรณ ลงวันท่ี 24 มกราคม 2543 ซ่ึงกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงิน
รับฝากไวไมเกินรอยละ 7 ตอป  และสหกรณตองกําหนดใหชัดเจนวาเงินฝากประเภทนี้ใหอัตรา
ดอกเบ้ียเทาไร หรืออาจกําหนดวาอัตราดอกเบ้ียเทากับเงินฝากประจํา บวก 1% หรือ 2% เม่ือครบงวด
การฝากเงิน 
 4.3.2 การทบดอกเบ้ียเปนตนเงิน สหกรณอาจกําหนดใหทบดอกเบ้ียเปนตนเงินได
เม่ือทุกยอดเงินฝากครบระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน หรือ 12 เดือน กไ็ดตามความเหมาะสม 
 4.4 การถอนเงินฝาก สหกรณตองกําหนดใหชัดเจนวาเงินฝากประเภทน้ีผูฝากไมมีสิทธิถอน
เงินฝากกอนครบกําหนด เวนแตการถอนเพื่อปดบัญชีและผูฝากจะไมมีสิทธิไดรับยกเวนภาษีดอกเบ้ีย 
เงินฝากนั้น ท้ังนี้ สหกรณสามารถกําหนดการคิดดอกเบ้ียกรณนีี้ไดเทากับเงินฝากออมทรัพยก็ได  
พรอมท้ังหักภาษีดอกเบ้ีย 
 4.5 วิธีปฏิบัติเก่ียวกับเงินฝากเมือ่ครบกําหนด สหกรณตองกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินฝาก
เม่ือครบกําหนด ซ่ึงสามารถกําหนดไดดังนี้ 
 4.5.1  กําหนดใหผูฝากมาติดตอขอปดบัญชีดวยตนเอง หรือ 
 4.5.2 เม่ือครบกําหนดแลวผูฝากไมมาติดตอขอปดบัญชี ใหสหกรณเปนผูปดบัญชีแลว
แจงใหผูฝากมาติดตอขอรับเงินฝากพรอมดอกเบ้ีย หรือ 
 4.5.3 สหกรณรับฝากเงินตนพรอมดอกเบ้ียตอ แตจะคิดดอกเบ้ียใหในอัตราเงินฝาก
ออมทรัพย 
 
 


