
 
ระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด 

ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํา (ฉบับท ี10) พ.ศ. 2544 

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

โดยทีเห็นเป็นการสมควรทีจะทําการปรับปรุงแก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน

ไทยเรยอน จาํกัด ว่าดว้ยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินรับฝากประจาํ ให้มีความสมบูรณ์ทนัสมยัและ

เหมาะสมกบัสถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบนั อาศยัความตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงาน

ไทยเรยอน จาํกดั ขอ้ 78(8) และขอ้ 107 (1) คณะกรรมการดาํเนินการชุดที 19 ไดม้ีมติในการประชุมครังที 

10 ซึงใหก้าํหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั วา่ด้วยเงินรับฝากออมทรัพย์

และเงินรับฝากประจาํ พ.ศ. 2544 ไวด้งันี  

ขอ้ 1. ระเบียบนีเรียกวา่ "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั วา่ดว้ยการรับ

ฝากออมทรัพยแ์ละเงินรับฝากประจาํ พ.ศ. 2544" 

ขอ้ 2. ใหย้กเลิกบรรดาประกาศ มติทีประชุม กรรมการดาํเนินการ ระเบียบอืนใดทีมีอยู่กอ่นวนัใช้

ระเบียบนี ซึงมีขอ้กาํหนดขอ้แยง้กบัระเบียบนีทงัสิน 

 

หมวด 1. เงินรับฝากออมทรัพย์ 

ขอ้ 3. สหกรณ์รับเงินฝากออมทรัพยจ์ากสมาชิกตามทีเห็นสมควร 

ขอ้ 4. ผูป้ระสงค์เปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยค์วรมาติดต่อกบัเจา้หนา้ที ณ สํานกังานสหกรณ์ฯ ดว้ย

ตนเอง และตอ้งยืนหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถว้น

ตามทีระบุไวใ้นแบบหนงัสือขอเปิดบญัชีนนัทงัตอ้งปฏิบติัตามทีเจา้หนา้ทีของสหกรณ์ไดช้ีแจงดว้ย 

ขอ้ 5. การขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ผู ้ฝากต้องจดัให้ตัวอย่างลายมือชือของตนหรือของ

ตวัแทนซึงเป็นผู้มีอาํนาจถอนเงิน ตลอดจนได้คาํสังเกียวกับบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ทีเปิดขึนนนัไวต่้อ

สหกรณ์ โดยใชบ้ตัรตามแบบของสหกรณ์ 

การเปลียนแปลงเกียวกบัตวัอย่างลงลายมือชือทีให้ไวน้นั จะมีผลต่อเมือผู้ฝากได้แจง้เป็นหนงัสือ

ต่กสหกรณ์ และสหกรณ์ไดพิ้จารณาเห็นเป็นการถูกตอ้งและตอบรับแลว้ 

ลายมือชือในทุกกรณีเกียวกบัเงินฝากออมทรัพยใ์ห้ใช้อกัษรไทย หรืออกัษรองักฤษและเขียนดว้ย

หมึก ทงัตอ้งเขียนดว้ยตนเอง สหกรณ์ไม่รับรู้การใชต้ราประทบัแทนลายมือชือ 



ขอ้ 6. ในการเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ในครังแรก ผูฝ้ากจะต้องเปิดบญัชีอย่างน้อย 100 บาท 

จาํนวนเงินฝากในบญัชีในเวลาใดเวลาหนึงตอ้งไม่น้อยกวา่ 100 บาท และผูฝ้ากจะตอ้งส่งเงินฝากเพิมเมือใด 

โดยจาํนวนเท่าใดก็ไดแ้ต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ครังละ 100 บาท 

ขอ้ 7. ในการเปิดบญัชีเงินฝากประเภทนี สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้ากยดึถือไว ้

สมุดคู่ฝานนั ผูฝ้ากตอ้งรักษาไวเ้พือใหส้หกรณ์ลงบนัทึกรายการเงินฝาก ดอกเบีย เงินถอนและเงินคงเหลือ

ของตนบรรดาทีจะมีขึนทุกราย 

การลงบนัทึกรายการต่างๆ ในสมุดคู่ฝากนัน จะกระทาํได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ซึงประธาน

กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือผู ้จดัการ คนใดคนหนึง เป็นผูล้ง

ลายมือชือย่อยกาํกบัไวเ้ป็นสําคญั การลงบนัทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามทีกล่าวนียอ่มไม่มีผล

พนัธ์สหกรณ์ อนึง ถา้ผูฝ้ากตรวจพบวา่รายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลือนตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์เพือแกไ้ขให้

จะแกไ้ขโดยประการอืนไม่ได ้

เมือสมุดคู่ฝากไดล้งรายการเต็มแลว้ ใหน้าํส่งมอบต่อสหกรณ์เพือสหกรณ์โอนยอดเงินคงเหลือเขา้

สมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให ้ซึงจะไดอ้อกให้ผูฝ้ากยดึถือไวต่้อไป 

ในกรณีทีสหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผูฝ้ากครังแรกก็ดี หรืออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อนทีลง

รายการเต็มแลว้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่ในกรณีทีสมุดคู่ฝากของผูฝ้ากคนใดสูยหาย หรือชาํรุด

สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้ โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละยสิีบบาท 

ขอ้ 8. ในการส่งเงินเขา้บญัชีเงินฝาออมทรัพยท์ุกครัง ตอ้งส่งพร้อมกบัใบส่งเงินฝากออมทรัพยต์าม

แบบของสหกรณ์ ทงันีผูฝ้ากหรือผูอ้ืนจะเป็นผูส่้งก็ได ้โดยส่งต่อเจา้หนา้ที ณ สํานกังานของสหกรณ์ 

ในการเขียนใบส่งเงินฝากออมทรัพย ์ใหเ้ขียนดว้ยหมึดลงวนัทีตรงตามวนัทีส่งเงินต่อสหกรณ์ และ

ใหล้งลายมือชือเตม็ของผูส่้งในบรรทดัทีกาํหนดไว ้ถา้มีการแกไ้ขเปลียนแปลงใดๆ ในใบส่งผูล้งลายมือชือ

เต็มกาํกบัดว้ย 

เมือสหกรณ์ไดต้รวจสอบเป็นการถูกตอ้งแลว้ จะไดล้งบนัทึกรายการจาํนวนเงินทีไดรั้บนนัในสมุด

คู่ฝาก และคืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 

ขอ้ 9. สหกรณ์จะคิดดอกเบียเงินฝากออมทรัพยใ์นวนัที 31 ธันวาคม ทุกปี แต่ถา้ดอกเบียสําหรับปี

ใดมีจาํนวนตาํกวา่ยีสิบหา้สตางค์ สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบียสําหรับปีนันให้ และให้ผู้ฝากรีบยืนสมุดคู่ฝาก

เพือสหกรณ์ลงรายการดอกเบียประจาํปีให ้

สหกรณ์ย่อมทรงไวซึ้งสิทธิทีจะเปลียนแปลงขอ้กาํหนดในเรืองดอกเบียดงักล่าว ในสองวรรก่อน

นนัไดต้ามทีเห็นสมควรโดยจะไดก้าํหนดและประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป  

ขอ้ 10. ในวนัหนึงๆ ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากออมทรัพยใ์นบญัชีของตนไดไ้ม่เกิน 2 ครัง 

ขอ้ 11. ในการถอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรัพยต์อ้งใชใ้บถอนเงินฝากออมทรัพย์ ตามแบบของ

สหกรณ์ 



ในการถอนเงินนนัผูมี้อาํนาจถอนเงินตามทีได้ให้ตวัอย่างลายมือชือไวต้่อสหกรณ์ควรมารับเงินที

สํานกังานของสหกรณ์ดว้ยตนเอง และตอ้งยนืใบถอนเงินฝากออมทรัพยโ์ดยลงลายมือชือตามทีให้ตวัอย่าง

ไวน้นั พร้อมกบัสมุดคู่ฝากต่อเจา้หน้าทีของสหกรณ์ เมือสหกรณ์ไดต้รวจสอบเป็นการถูกตอ้งแลว้จะไดล้ง

บนัทึกรายการจาํนวนเงินทีถอนนนัในสมุดคู่ฝากแลว้จึงจ่ายเงินทีถอนให ้

ถา้ผูมี้อาํนาจถอนเงินมีความจาํเป็นจะมอบให้ผู ้ใดรับเงินแทน ก็ตอ้งทาํใบถอนเงินฝากออมทรัพย์

และตอ้งมอบอาํนาจให้รับเงินแทนเป็นหนงัสือตามทีกาํหนดไวใ้นใบถอนเงินฝากออมทรัพย์นนัพร้อมด้วย

สมุดคู่ฝากต่อเจา้หนา้ที ณ สํานกังานสหกรณ์ในการนีสหกรณ์จะเรียกหลกัฐานพิศุจน์ตวัของผูร้ับมอบอาํนาจ

ก็ไดเ้มือสหกรณ์ได้ตรวจสอบเป็นการถูกตอ้งแลว้ จะไดล้งบนัทึกรายการจาํนวนเงินทีถอนนนัในสมุดคู่ฝาก

แลว้จึงจ่ายเงินทีถอนให ้

ผูรั้บเงินตอ้งลงลายมือชือรับเงินพร้อมทงัวนัที ต่อหนา้เจา้หนา้ทีของสหกรณ์  

อนึง การเขียนใบถอนเงินฝากออมทรัพยใ์หเ้ขียนดว้ยหมึดถา้มีการแกไ้ขเปลียนแปลงใดๆ ผูมี้อาํนาจ

ถอนเงินตอ้งลงลายมือชือตามทีไดใ้หต้วัอย่างไวน้นักาํกบัดว้ย 

ขอ้ 12. ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทงัหมดเพือปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยข์องตนเมือใดก็ได ้ทงันี

สหกรณ์จะคิดดอกเบียใหจ้นถึงวนัทีถอนเงินนนั และนาํเขา้บญัชีของผูฝ้ากเพือใหถ้อนจาํนวนรวมทงัหมด  

การถอนเงินกรณีดงักล่าว ใหป้ฏิบติัตามทีไดก้ําหนดไวใ้นข้อ 9 และให้ผู ้มีอาํนาจถอนเงินสดแจ้ง

ทา้ยรายการจาํนวนเงินในใบถอนดว้ยวา่ "เพือปิดบญัชี" อนึงเมือสหกรณ์ไดจ่้ายเงินคืนแลว้จะได้ยึดสมุดคู่

ฝากไว ้

ขอ้ 13. ในกรณีทีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่ผูฝ้ากเงินออมทรัพย์คนใด ฝ่าฝืนระเบียบนีหรือก่อ

ความยุ่งยากใหแ้ก่สหกรณ์ หรือเห็นวา่มีเหตุอนัสมควรทีจะปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยข์องผูฝ้ากคนใดก็ดี 

สหกรณ์จะไม่รับเงินเขา้บญัชีเงินฝากออมทรัพยข์องผูฝ้ากนนัอีก และใหผู้ฝ้ากถอนเงินฝากคงเหลือทงัหมด

เพือปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยข์องตน ทงันีโดยสหกรณ์แจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูฝ้าก 

เมือสหกรณ์ไดมี้หนงัสือแจง้ใหถ้อนเงินไปถึงผูฝ้ากในวนัใด สหกรณ์จะคิดดอกเบียให้ถึงวนัทีแจง้

นนั และนาํเขา้บญัชีของผูฝ้ากเพือใหถ้อนจาํนวนรวมทงัหมด การถอนเงินกรณีดงัวา่นี ใหป้ฏิบติัตามทีกลา่ว

ในขอ้ 10 

ขอ้ 14. ผู ้ฝากเงินซึงยงัเป็นสมาชิกสหกรณ์อยู่แต่ไม่ไดติ้ดต่อกับสหกรณ์ตงัแต่ 2 ปี ขึนไปและ

สหกรณ์ไดแ้จง้ใหม้าติดต่อกบัสหกรณ์เป็นลายลกัษณ์อกัษร 3 ครังแลว้ หากมีเงินออมทรัพยค์งเหลอืในบญัชี

ไม่เกิน 500 บาท สหกรณ์จถือว่าบญัชีดงักล่าวเป็นบญัชีทอดทิ ง คณะกรรมการดําเนินการอาจมีมติให้ปิด

บญัชีเงินฝากดงักล่าว และใหโ้อนเงินฝากทีถูกปิดบญัชีโดยมติของคณะกรรมการดาํเนินการเข้าเป็นเงินค่า

หุน้ของผูฝ้ากเงิน 

กรณีผูฝ้ากเงินซึงเป็นเจา้ของบญัชีทอดทิงตามความในวรรคแรก ได้พน้สภาพการเป็นสมาชิกของ

สหกรณ์แลว้ ใหส้หกรณ์โอนเงินฝากทีถูกปิดบญัชีโดยมติคณะกรรมการดาํเนินการเขา้เป็นทุนสํารองของ

สหกรณ์ 



 

หมวด 2 เงินรับฝากประจํา 

ขอ้ 15 สหกรณ์รับเงินฝากประจาํจากสมาชิกตามทีสหกรณ์เห็นสมควร 

ขอ้ 16. ผูป้ระสงคฝ์ากเงินประจาํ ควรมาติดต่อกับเจา้หน้าที ณ สํานกังานสหกรณ์ดว้ยตนเองและ

ตอ้งยนืหนงัสือขอฝากเงินประจาํตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบดว้นตามทีระบุไวใ้นแบบหนงัสือ

นนั ทงัตอ้งปฏิบติัตามทีเจา้หนา้ทีของสหกรณ์ไดชี้แจงดว้ย 

ขอ้ 17. ผูฝ้ากตอ้งจดัใหต้วัอยา่งลายมือชือของตวัแทน ซึงเป็นผูมี้อาํนาจถอนเงินไวต่้อสหกรณ์ โดย

ใชบ้ตัรตามแบบของสหกรณ์ 

การเปลียนแปลงเกียวกบัตวัอย่างลายมือชือทีให้ไวน้นั จะมีผลต่อเมือผูฝ้ากได้แจง้เป็นหนงัสือต่อ

สหกรณ์ และสหกรณ์ไดพิ้จารณาเห็นเป็นการถูกตอ้งและตอบรับแลว้ 

ลายมือชือในทุกกรณีทีเกียวกบัเงินฝากประจาํ ให้ใช้อกัษรไทย กรืออกัษรกงักฤษ และเขียนดว้ย

หมึด ทงัตอ้งเขียนดว้ยลายมือตนเอง สหกรณ์จะไม่รับรู้การใชต้ราประทบัแทนลายมือชือ 

ขอ้ 18. เงินฝากประจาํรายหนึงๆ ตอ้งมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่หนึงร้อยบาท และระยะเวลาฝากต้องไม่

นอ้ยกวา่สามเดือน 

ขอ้ 19. ในการรับเงินฝากประเภทนี สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผูฝ้ากยึดถือไว ้

ขอ้ 20. สหกรณ์จะให้ดอกเบียเงินฝากประจาํทุกประเภทไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี โดยสหกรณ์จะ

ประกาศอตัราดอกเบียเงินฝากประจาํอตัราปัจจุบนัใหผู้ฝ้ากเงินรับทราบเป็นคราวๆ ไป ดอกเบียนนัจะจ่ายให้

เมือถึงกาํหนดระยะเวลาเงินฝากหรือตามงวดทีไดต้กลงกนัในเวลาฝาก 

อนึง ถา้ยงัไม่ถอนเงินฝากจนครบกาํหนดไปอีกเจด็วนัแลว้ก็เป็นอนัถือวา่ผูฝ้ากตกลงฝากตน้เงินราย

นนัต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม (นบัแต่วนัต่อจากวนัสุดทา้ยแห่งระยะเวลาเดิม) ทงันี สหกรณ์จะมีหนงัสือ

ยืนยนัไปยงัผูฝ้ากดว้ย ส่วนดอกเบียนนัสหกรณ์จะไดจ่้ายแก่ผูฝ้ากตามทีกล่าวในวรรคก่อนใหเ้สร็จไป 

ขอ้ 21. ผูฝ้ากย่ อใไม่มีสิทธิถอนคืนเงินฝากประจาํก่อนกาํหนด แต่ถา้สหกรณ์เห็นสมควรจะยอมให้

ถอนก่อนกาํหนดก็ได ้ในกรณีดงักล่าวนีสหกรณ์จะคิดดอกเบียใหใ้นอตัราไม่เกินร้อยละสิบสีต่อปี สําหรับ

เงินฝากซึงไดฝ้าก หรือต่อเวลามาถึงหรือเหินหกเดือนการคิดดอกเบียทีวา่นีคิดใหต้ามจาํนวนเดือนเต็ม 

ขอ้ 22. ในการรับเงินประจาํ ผูมี้อาํนาจถอนเงินตามทีไดใ้หต้วัอยา่งลายมือชือไวต่้อสหกรณ์ควรมา

รับเงินทีสํานกังานของสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องลงลายมือชือตามทีไดใ้ห้ตวัอย่างไวพ้ร้อมทงัวนัทีใน

ดา้นหลงัใบรับฝากต่อเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ เพือเวนคืนใบรับเงินฝากแก่สหกรณ์ ทงันีสหกรณ์จะเรียก

หลกัฐานพิสูจน์ตวัก็ไดเ้มือสหกรณ์ไดต้รวจสอบเป็นการถูกตอ้งแลว้ จึงจ่ายเงินฝากและดอกเบียทีผูฝ้ากพึง

ไดรั้บนนัให ้

ในกรณีรับคืนเงินฝาก ผูมี้อาํนาจถอนเงินมีความจาํเป็นทีจะมอบใหผู้ผู้ใ้ดมารับเงินแทนก็ตอ้งมอบ

อาํนาจเป็นหนงัสือตามทีกาํหนดไวใ้นดา้นหลงัใบรับฝาก โดยลงลายมือชือตามทีไดใ้ห้ตวัอย่างไวแ้ละมอบ

ใหผู้รั้บมอบอาํนาจนาํใบรับเงินฝากมาเวนคืนต่อสหกรณ์ ผูรั้บมอบอาํนาจต้องมารับเงินทีสํานักงานของ



สหกรณ์ดว้ยตนเอง และตอ้งลงลายมือชือพร้อมทงัวนัทีในดา้นหลงัใบรับเงินฝากซึงเวนคืนแก่สหกรณ์นัน

ต่อเจา้หนา้ทีของสหกรณ์ กบัตอ้งแสดงหลกัฐานพิศุจน์ตวัใหเ้ป็นทีพอใจดว้ย เมือสหกรณ์ไดต้รวจสอบเป็น

การถูกตอ้งแลว้ จึงจ่ายคืนเงินฝากและดอกเบียทีผูฝ้ากพึงไดรั้บนนัให ้

ขอ้ 23. ผูฝ้ากตอ้งเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไวใ้นทีปลอดภยั ถา้สมุดคู่ฝากหายผูฝ้ากตอ้งแจง้เป็น

หนงัสือต่อสหกรณ์โดยมิชกัช้า 

ขอ้ 24. ใหน้าํความในขอ้ 14 หมวดเงินฝากออมทรัพยม์าอนุโลมใชก้บั หมวดเงินรับฝากประจาํดว้ย 

ทงันีใหถ้ือใชบ้งัคบัตงัแต่วนัที 5 มิถุนายน 2544 เป็นตน้ไป  

 

กาํหนดไว ้ณ วนัที 4 มิถุนายน 2544 

 

 

ศรีโพธิ  วายุพกัตร์ 

(นายศรีโพธิ  วายุพกัตร์) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 


