
 
ระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด 

ว่าด้วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อืน พ.ศ. 2543 

*************** 

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้ 24 และขอ้ 26 ทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการชุด

ที 17 ครังที 22 เมือวนัที 6 มกราคม 2543 ไดก้าํหนดระเบียบว่าดว้ยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อนื โดยความ

เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดงัต่อไปนี 

 

หมวด 1 

ข้อกําหนดทัวไป 

 ขอ้ 1. ระเบียบนีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั วา่ดว้ยการรับ

ฝากเงินจากสหกรณ์อืน พ.ศ. 2543” 

 ขอ้ 2. ระเบียบนีให้ใช้บงัคบัตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2543 เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3. ในระเบียบนี 

 “สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

 “ผู้ฝาก” หมายความวา่ สหกรณ์ผูฝ้ากเงิน 

 ขอ้ 4. สหกรณ์รับฝากเงินจากสหกรณ์อืนได ้2 ประเภท คือ 

  (1) เงินฝากออมทรัพย ์

  (2) เงินฝากออมทรัพยพิ์เศษ 

 

หมวด 2 

การเปิดบัญชีและการฝากเงิน 

 ข้อ 5. สหกรณ์ทีประสงค์จะเปิดบญัชีเงินฝากตามข้อ 4 ให้มาติดต่อกับพนักงานสหกรณ์ ณ 

สํานกังานสหกรณ์ดว้ยตวัเอง และตอ้งยืนหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์โดยมีรายการคบ

ถว้นตามทีระบุไวใ้นแบบหนงัสือขอเปิดบญัชีนนั 

 ขอ้ 6. พร้อมกบัหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก ผูฝ้ากตอ้งใหต้วัอยา่งลายมือชือของตวัแทนซึงเป็นผูมี้

อาํนาจถอนเงิน ตลอดจนใหเ้งือนไขเกียวกบัเงินฝากทีเปิดบญัชีนนัไวต่อสหกรณ์ 



 การเปลียนแปลงเกียวกบัตวัอย่างลายมือชือไว ้ จะมีผลต่อเมือผูฝ้ากได้แจง้เป็นหนงัสือต่อสหกรณ์ 

และสหกรณ์ไดพิจารณาเห็นเป็นการถูกตอ้งและตอบรับแลว้ 

 ลายมือชือทุกกรณีเกียวกีบเงินฝากใหใ้ชอ้กัษรไทยและเขียนดว้ยหมึก ทงัตอ้งเขียนดว้ยลายมอืของผู้

ฝาก สหกรณ์จะไม่รับรู้วา่ใชต้ราประทบัแทนลายมือชือ 

 ขอ้ 7. ผูฝ้ากสามารถเปิดบญัชีเงินฝากไดด้งันี 

  (1) เงินฝากออมทรัพย ์ผูฝ้ากรายหนึงอาจเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยใ์นสหกรณ์นีได้โดย

จาํนวนเงินฝากในบญัชีนนัในเวลาหนึงเวลาใดตอ้งไม่น้อยกว่า 1,000 บาท และผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพิมขึน

เมือใดโดยจาํนวนเท่าใดก็ได ้

  (2) เงินฝากออมทรัพยพิ์เศษรายหนึงๆ ตอ้งมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 10,000 บาท และระยะเวลา

ฝากตอ้งไม่นอ้ยกวา่หนึงเดือน 

 ขอ้ 8. ในการเปิดบญัชีเงินฝากตามขอ้ 7 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้ากยึดถือไว ้

 สมุดคู่ฝากนนัผูฝ้ากตอ้งรักษาไวเ้พือใหส้หกรณ์ลงบนัทึกรายการเงินฝากดอกเบีย เงินถอน และเงิน

คงเหลือบรรดาทีจะมีขึนทุกราย 

 การลงบนัทึกรายการต่างๆ ในสมุดคู่ฝากนนั จะกระทาํไดแ้ต่ทางฝ่ายสหกรณ์ซึงประธานกรรมการ 

หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจ้ดัการ หรือผู้ทีไดรั้บมอบหมายคนหนึงคนใด เป็นผูล้ง

ลายมือชือย่อกาํกบัไวเ้ป็นสําคญั การลงบนัทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามทีกล่าวนี ย่อมไม่มีผล

ผูกพนัสหกรณ์ อนึง ถา้ผูฝ้ากตรวจพบวา่รายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลือนตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์เพือแก้ไข

ให ้จะแกไ้ขโดยประการอืนไม่ได ้  

 สมุดคู่ฝากเล่มทีใชเ้ต็มแลว้ หรือชาํรุดจนใชก้ารไม่ได ้ให้นาํมายืนต่อสหกรณ์เพือจะไดย้กเลิกสมุดคู่

ฝากเล่มนนั และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึงออกให้ผูฝ้ากยึดถือไวต้่อไป สมุดคู่ฝากเล่มที

ยกเลิกนนัผูฝ้ากจะรับไปก็ได ้

 ผูฝ้ากตอ้งเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไวใ้นทีปลอดภยั ถา้สมุดคู่ฝากหายผูฝ้ากตอ้งแจง้เป็นหนงัสือ

ต่อสหกรณ์โดยมิชกัชา้ สหกรณ์จะนาํยอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากเล่มใหม่ ซึงออกใหผู้ฝ้ากยึดถือไวต่้อไป 

ส่วนสมุดคู่ฝากหายใหย้กเลิก 

 ในกรณีทีสหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากใหแ้ก่ผูฝ้ากครังแรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ใหต่้อจากเล่มก่อนซึงลง

รายการไวเ้ต็มทีแลว้ก็ดี หรือชาํรุดใชก้ารไม่ไดก็้ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่ในกรณีทีสุมดคู่ฝาก

ของผูฝ้ากรายใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ใหโ้ดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 50 บาท 

 ขอ้ 9 ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครัง ให้ทาํใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ทีสหกรณ์กําหนดยืน

พร้อมดว้ยสมุดคู่ฝากและจาํนวนเงินฝากต่อพนกังานสหกรณ์ ณ สํานกังานสหกรณ์ ทงันี ผูฝ้ากหรือผูอื้นจะ

เป็นผูส่้งเงินก็ได ้

 เมือสหกรณ์ไดล้งบนัทึกรายการเงินฝากทีไดรั้บนนัในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็นการถูกตอ้งแลว้ 

สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 



 ขอ้ 10 ถา้ส่งเช็คเขา้บญัชีเงินฝากตอ้งขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไวซึ้งสิทธิทีจะไม่จ่ายเงนิถอน

จากรายการเช่นนนั จนกวา่จะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแ้ลว้ 

 

หมวด 3 

การกําหนดอัตราดอกเบีย  ระยะเวลาการคิดดอกเบีย 

  วธีิการคิดดอกเบียและการจ่ายดอกเบีย 

 ขอ้ 11 สหกรณ์จะใหด้อกเบียฝากทุกประเภทตามข้อ 4 ในอตัราไม่เกินร้อยละ 12 ต่อปี โดยจะได้

ประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป 

 ดอกเบียเงินฝากออมทรัพยใ์ห้คาํนวณเป็นรายวนัตามยอดเงินคงเหลือและสหกรณ์จะนาํดอกเบียทบ

ทบเป็นตน้เงินเขา้บญัชีเงินฝากในวนัสิ นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้ผูฝ้ากรับยืนสมุดคู่ฝาก ณ สํานกังาน

สหกรณ์เพือสหกรณ์บนัทึกรายการดอกเบียให ้

 ดอกเบียเงินฝากออมทรัพยพิ์เศษ สหกรณ์จะคาํนวณเป็นรายวนัตามยอดเงินคงเหลือและสหกรณ์จะ

นาํดอกเบียทบเป็นต้นเงินเข้าบญัชีเงินฝากในวนัสิ นปีทางสหกรณ์ให้ผูฝ้ากยืนสมุดคู่ฝาก ณ สํานกังาน

สหกรณ์เพือสหกรณ์บนัทึกรายการดอกเบียให ้

 

หมวด 4 

การถอนเงินฝากและการเปิดบัญชี 

 ขอ้ 12. การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากตอ้งใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ในการถอนเงินฝากผูมี้

อาํนาจถอนเงินตามทีได้ให้ตวัอย่างลายมือชือไวต่้อสหกรณ์ควรมารับเงินทีสํานกังานสหกรณ์ด้วยตวัเอง 

และต้องยืนใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชือตามทีให้ตวัอย่างไวน้ัน พร้อมกบัสมุดคู่ฝากต่อพนักงาน

สหกรณ์ 

 ถา้ผูมี้อาํนาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผูไ้ดร้ับเงินแทนก็ตอ้งทาํใบถอนเงินฝาก และตอ้งมอบอาํนาจให้

รับเงินแทนเป็นหนงัสือตามแบบทีกาํหนด ทงันี โดยลงลายมือชือตามทีใหต้วัอย่างไว ้แลว้มอบใหผู้รั้บมอบ 

อาํนาจยนืใบถอนเงินฝากนนั พร้อมดว้ยสมุดคู่ฝากต่อพนกังานของสหกรณ์ ณ สํานกังานสหกรณ์ ในการนี

สหกรณ์จะเรียกหลกัฐานพิสูจน์ตวัผูรั้บมอบอาํนาจก็ได ้

 เมือสหกรณ์ไดต้รวจถูกตอ้งแลว้จะจ่ายเงินถอนใหแ้ละลงรายการเงินถอนพร้อมทงัเงินคงเหลือใน

สมุดคู่ฝากแลว้คืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 

 อนึง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนดว้ยหมึกถา้มีรายการแก้ไขเปลียนแปลงใดๆ ผูมี้อาํนาจถอน

เงินตอ้งลงลายมือชือตามทีใหต้วัอย่างไวก้าํกบัดว้ย 

 ขอ้ 13. การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรัพยน์นัจะถอนเมือใด จาํนวนเท่าใดก็ได้ส่วนการถอน

เงินฝากออมทรัพยพิ์เศษนนั จะถอนไดเ้ดือนละ 1 ครัง จาํนวนเท่าใดก็ได ้หากเดือนใดมีการถอนมากกว่า



หนึงครังสหกรณ์จะคิดคา้ธรรมเนียมการถอนครังที 2 และครังต่อๆไปในอตัราร้อยละ 1 ของจาํนวนเงินที

ถอนแต่ตอ้งไม่ตาํกวา่ 500 บาท ต่อครัง 

 ขอ้ 14. ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทงัหมดเพือปิดบญัชีเงินฝากของตนเมือใดก็ได ้ให้ผู้มีอาํนาจ

ถอนเงินจดแจง้ไวท้า้ยรายการจาํนวนเงินในใบถอนเงินฝากดว้ยวา่ “เพือปิดบญัชี” 

 ขอ้ 15. ในกรณีทีคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ เห็นวา่ผู้ฝากฝืนระเบียบนีหรือก่อให้เกิด

ความยุ่งยากแกส้หกรณ์ หรือเห็นวา่มีเหตุอนัสมควรทีจะปิดบญัชีเงินฝากของผูฝ้าก สหกรณ์จะไม่รับเงินเข้า

บญัชีเงินฝากของผูฝ้ากอีก และใหผู้ฝ้ากถอนเงินคงเหลือทงัหมดเพือปิดบญัชีเงินฝากของตน ทงันี สหกรณ์

จะแจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูฝ้าก 

 ขอ้ 16. การถอนเงินฝากเพือปิดบญัชีตามขอ้ 14 สหกรณ์จะคาํนวณดอกเบียใหต้ามขอ้ 11 ถึงวนัก่อน

วนัหนึง เวน้แต่การปิดบญัชีเงินฝากในกรณีผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบตามขอ้ 15 สหกรณ์จะคาํนวณดอกเบียให้ถึง

ก่อนวนัทีแจง้หนึงวนั และสหกรณ์จะไม่ใหด้อกเบียอีก ไม่วา่ผูฝ้ากจะถอนเงินเมือใดเมือสหกรณ์ได้จ่ายเงิน

คืนผูฝ้ากแลว้ จะยกเลิกสมุดคู่ฝากสําหรับบญัชีนนั 

 ขอ้ 17. ในกรณีทีมีความจาํเป็น สหกรณ์สงวนสิทธิทีจะไม่รับฝากเงินก็ได ้

 

ประกาศ ณ วนัที 7 มกราคม 2543 

 

ศรีโพธิ  วายุพกัตร์ 

(นายศรีโพธิ  วายุพกัตร์) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

 


