
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ จํากัด 
วาดวยการรับเงินฝากออมทรัพย และเงินฝากประจํา 

พ.ศ. 2551 
 
  อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ  จํากัด  ขอ  74 และขอ 105 ที ่ประชุม  
คณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที่  25  ครั้งที่  11  เม่ือวันที่  9  ธันวาคม  2551 ไดมีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพย
พนักงานยาสูบ  จํากัด  วาดวยการรับเงินฝากออมทรัพย และเงินฝากประจําพ.ศ. 2551   ดังตอไปน้ี 

 ขอ 1  ระเบียบน้ีเรียกวา “ ระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ จํากัด   วาดวยการรับเงินฝากออมทรัพย  
และเงินฝากประจํา  พ.ศ. 2551” 

 ขอ 2  ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันทีน่ายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบเปนตนไป 
 ขอ 3  ใหยกเลิก  “ ระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ   จํากัด   วาดวยการรับเงินฝากออมทรัพยและ
เงินฝากประจํา พ.ศ.2549 ”  และยกเลิกที่แกไขเพิม่เติม  บรรดา  ระเบียบ  มติ  ประกาศ หรือคําส่ังอื่นใดที่ไดกําหนดไวแลว
ในระเบียบ  ซ่ึงหรือขัดหรือแยงกับระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน 
  ขอ 4   คําจํากัดความ  ในระเบียบน้ี  
     “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ จํากัด 
      “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  
     “ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการสหกรณ 
      “ผูไดรับมอบหมาย” หมายความวา รองผูจัดการสหกรณหรือผูชวยผูจัดการสหกรณซ่ึงได
   รับการมอบหมายเปนหนังสือจากผูจัดการใหทําหนาที่
   เกี่ยวกับรับฝากเงินถอนเงินตามระเบียบน้ี  
  “เจาหนาที”่ หมายความวา  เจาหนาที่สหกรณซ่ึงไดรับมอบหมายเปนหนังสือจาก 
    ผูจัดการใหทําหนาทีเ่กี่ยวกับรับเงินฝากถอนเงินฝาก 
    ตามระเบียบน้ี  
  “สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสหกรณ 
  “ผูฝาก” หมายความวา สมาชิกสหกรณเจาของบัญชีหรือผูฝากเงินประเภทตาง ๆ
    ตามระเบียบน้ี 
  “รับฝากเงิน” หมายความวา   การรับฝากเงินประเภทออมทรัพยหรือประเภทประจํา 
  “เงินฝาก” หมายความวา เงินที่สมาชิกนํามาฝากที่สหกรณรวมถึงดอกเบี้ยและหรือ
    เงินอื่นใดที่โอนเขาบัญชีผูฝาก 
  “ฝากเงิน” หมายความวา การรับฝากเงินจากสมาชิก 
  “ถอนเงิน” หมายความวา ผูฝากตองการถอนเงินบางสวนหรือทั้งหมดจากบัญชี 
    รับฝากเงินของผูฝากที่มีอยูในสหกรณ 
                / “สมุด..... 
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  “สมุดคูบัญชี” หมายความวา   เอกสารหลักฐานที่สหกรณออกใหแกผูฝากเพื่อแสดง
    รายการฝากและถอนเงินรับฝาก 

 ขอ 5  ใหผูจัดการปฏิบัติการตามระเบียบและประธานกรรมการเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 
หมวด  1 

หมวดทั่วไป 
 ขอ 6  การรับฝากเงิน      สหกรณอาจรับฝากเงินจากสมาชิกได  ตามที่สหกรณเห็นสมควร 
    การกําหนดช่ือบัญชีรับฝากเงินใหเปนไปตามที่สหกรณกําหนดโดยจะประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป 
 ขอ 7  การเปดบัญชี      สมาชิกผูประสงคจะเปดบัญชีรับฝากเงิน  ใหมาติดตอกับเจาหนาที่  ณ  สํานักงานของ

สหกรณหรือสถานที่ที่คณะกรรมการกําหนด  ดวยตนเอง  และตองยื่นหนังสือขอเปดบัญชีรับฝากเงินตามแบบของสหกรณใน
วันทําการ  ยกเวนวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ  โดยมีรายการครบถวนตามที่ระบุไวในแบบน้ัน  ทั้งตองปฏิบัติตามที่
เจาหนาที่ไดช้ีแจงดวย 

 ขอ 8  ตัวอยางลายมือชื่อ      สมาชิกผูขอเปดบัญชีรับฝากเงิน  ตองใหตัวอยางลายมือช่ือของผูมีอํานาจการ
ถอนเงิน  หรือการใหคําส่ังเกี่ยวกับบัญชีที่ขอเปดน้ันไวตอสหกรณ   โดยใหตวัอยางลายมือช่ือตามแบบของสหกรณ 
     การเปล่ียนแปลงตัวอยางลายมือช่ือของผูมีอํานาจในการถอนเงิน  จะมีผลตอเม่ือผูฝากไดแจงเปน
หนังสือตอสหกรณและสหกรณไดตอบรับแลว 
     ลายมือช่ือที่ใหกับสหกรณเกี่ยวกับรับฝากเงิน  ใหใชอักษรไทยและเขียนดวยหมึก  ทั้งตองเขียนดวย
ลายมือของตนเอง   

 ขอ 9  การเปดบัญชีกรณีกูเงินกับสหกรณ  สมาชิกผูกูเงินพเิศษและหรือกูเงินสามัญกับสหกรณอาจเปดบัญชี
รับฝากเงินออมทรัพยหรือรับฝากเงินออมทรัพยพิเศษ  เพื่อเปนหลักประกันกับสหกรณ  สําหรับจํานวนเงินกูพิเศษและหรือ
เงินกูสามัญน้ันโดยเฉพาะไดอีกหน่ึงบัญชี   ตามความในระเบียบของสหกรณวาดวย เงินกูพิเศษหรือเงินกูสามัญ  และสหกรณ
จะรับฝากเงินเขาบัญชีน้ีเฉพาะจํานวนเงินกูพิเศษหรือเงินกูสามัญที่สหกรณอนุมัติ  รวมทั้งดอกเบี้ยที่เกิดข้ึนจากการรับฝากเงิน
ดังกลาวเทาน้ัน  ทั้งน้ีใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 ขอ 10  สมุดคูบัญช ี      ในการเปดบัญชีรับฝากเงิน  สหกรณจะออกสมุดคูบัญชีรับฝากเงินใหผูฝากยึดถือไว   
โดยผูฝากตองเก็บรักษาไวเพื่อใหสหกรณบันทึกรายการรับฝากเงิน  ดอกเบี้ย  การถอนเงิน  และเงินคงเหลือของผูฝากบรรดา
ที่จะมีข้ึนทุกรายการ 

     การบันทึกรายการในสมุดคูบัญชีจะกระทําไดโดยฝายสหกรณเทาน้ัน ใหผูจัดการหรือผูไดรับมอบหมาย
เปนผูลงลายมือช่ือกํากับไวเปนสําคัญ การบันทึกรายการในสมุดคูบัญชีซ่ึงไมเปนไปตามที่กําหนดน้ี จะไมมีผลผูกพันกับสหกรณ  
กรณีผูฝากตรวจพบวารายการใดในสมุดคูบัญชีคลาดเคล่ือนจากความเปนจริงตองแจงใหสหกรณแกไข  ผูฝากจะแกไขเองมิได 

 ถาสมุดคูบัญชีที่บันทึกรายการเต็มแลวในกรณีผูฝากยังไมปดบัญชีหรือปดบัญชี  ใหผูฝากสงมอบสมุด
คูบญัชีน้ันแกสหกรณเพื่อใหเจาหนาที่ทําสัญลักษณโดยการเจาะสองรูที่สมุดคูบัญชีน้ันแลวแตกรณีเพื่อจะนําไปใชอีกไมได  
และจะไดออกสมุดคูบัญชีเลมใหมใหแกผูฝากตอไป 

 กรณีที่สหกรณออกสมุดคูบัญชีใหผูฝากเม่ือเปดบัญชีก็ดี หรือออกสมุดคูบัญชีเลมใหมแทนเลมเดิมที่
บันทึกรายการเต็มแลว  หรือผูฝากเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล  ช่ือบัญชีผูฝาก คํานําหนานาม สถานภาพ  เพิ่มหรือลดรายการอื่นใด
ในสมุดคูบัญชี  สหกรณจะออกสมุดคูบัญชีเลมใหมแทนเลมเดิม โดยสหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม  

  
           / ในกรณี... 
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 ในกรณีสมุดคูบัญชีของผูฝากสูญหาย   ใหนําสําเนาบันทึกการแจงความประจําวันของสถานีตํารวจ

ทองที่ ๆ สมุดคูบัญชีสูญหายมาแสดง  หรือสมุดคูบัญชีชํารุดโดยนําสมุดคูบัญชีที่ชํารุดน้ันมาแสดงแกเจาหนาที่ สหกรณจะ
ออกสมุดคูบัญชีเลมใหมแทนเลมเดิมใหโดยคิดคาธรรมเนียมเลมละยี่สิบบาท 
  ขอ 11  การฝากเงิน        ในการสงฝากเงินเขาบัญชีทุกครั้งใหผูฝากทําใบฝากเงินตามแบบของสหกรณ โดย
ยื่นใบฝากเงินกับสมุดคูบญัชีและจํานวนเงินฝากตอเจาหนาที่  เม่ือเจาหนาที่ไดตรวจสอบเปนการถูกตองแลวจะบันทึกรายการ
ตามจํานวนในใบฝากเงินที่ไดรับลงในสมุดคูบัญชีของผูฝาก 
      ผูฝากอาจสงเงินฝากโดยวิธีหักจากเงินรายไดใด ๆ ของผูฝากที่ไดรับจากโรงงานยาสูบและหรือสหกรณ  
โดยผูฝากตองแสดงความจํานงเปนหนังสือยินยอมใหหักเงินรายไดดังกลาวของผูฝาก  เพื่อสงเงินฝากดังกลาวเขาในสมุดคู
บัญชีรับฝากเงินของผูฝากก็ได 
  เม่ือสหกรณไดรับฝากเงินตามวรรคสอง ใหสหกรณออกใบรับเงินแลวสงมอบใบรับเงินของผูฝากใหกับ
โรงงานยาสูบหรือสหกรณ  เพื่อมอบใหกับผูฝากแลวแตกรณี 

 ขอ 12  การคิดดอกเบี้ย      สหกรณจะคิดดอกเบี้ยรับฝากเงินตามจํานวนเงินรับฝากคงเหลือใหแกผูฝากเปน
รายวันหรือรายเดือนเม่ือครบกําหนดระยะเวลาฝากที่ตกลงกันไวแลวแตกรณี  โดยจะคิดใหตามระยะเวลาและหรืออัตราที่
สหกรณกําหนด  ซ่ึงจะประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป   
 ขอ 13  ถอนเงิน        ในการถอนเงินจากสมุดคูบัญชี ผูฝากตองใชใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ  

     ในการถอนเงินตามวรรคแรก  ผูมีอํานาจถอนเงินตามที่ไดใหตัวอยางลายมือช่ือไวตอสหกรณ  ตองยื่น
ใบถอนเงินโดยลงลายมือช่ือตามที่ใหตัวอยางไวกับสหกรณพรอมสมุดคูบัญชีตอเจาหนาที่ อน่ึง เจาหนาที่อาจเรียกหลักฐาน
พิสูจนตัวบุคคลประกอบดวยก็ได  เม่ือเจาหนาที่ไดตรวจสอบเปนการถูกตองแลว  จะไดลงบันทึกรายการถอนเงินน้ันในสมุดคู
บัญชีแลวจะจายเงินถอนน้ันใหกับผูฝากพรอมสมุดคูบัญชี  โดยผูฝากหรือผูรับมอบอํานาจตองมารับเงินน้ันที่สํานักงานสหกรณ
ดวยตนเอง 
 กรณีผูมีอํานาจถอนเงินมอบฉันทะใหผูอื่นเปนผูรับเงินแทน  ผูมีอํานาจถอนเงินตองทําใบถอนเงินและ
ลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะใหรับเงินแทนเปนหนังสือตามแบบที่สหกรณกําหนดไวในใบถอนเงินน้ันดวย  และใหนําความตาม
วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 อน่ึง การเขียนใบถอนเงินใหเขียนดวยหมึก  ถามีการแกไขเปล่ียนแปลงใด ๆ ผูมีอํานาจถอนเงินตอง
ลงลายมือช่ือตามที่ไดใหตัวอยางไวน้ันกํากับดวย  

     ขอ 14  การปดบัญชี         ผูฝากจะถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีรับฝากเงินของตนเม่ือใดก็ได ทั้งน้ี 
สหกรณจะคิดดอกเบี้ยใหถึงวันกอนวันถอนเงินน้ันหน่ึงวัน เม่ือสหกรณจายคืนเงินรับฝากแลวจะเก็บสมุดคูบัญชีน้ันไวและให
นําความในขอ  10  วรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม        
 ขอ 15  การปดบัญชีกรณีพิเศษ      ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา  การรับฝากเงินโดยผูฝาก
รายใดฝาฝนระเบียบน้ี  หรือกอความยุงยากใหแกสหกรณหรือมีเหตุอันสมควรที่จะปดบัญชีของผูฝาก สหกรณอาจไมรับฝาก
เงินของผูฝากรายน้ันอีก  หรือจะปดบัญชีรับฝากเงินของผูฝากน้ัน  พรอมคิดดอกเบี้ยใหถึงวันกอนปดบัญชีน้ันก็ได 

 ขอ 16  การถอนเงินกรณพิีเศษ        ในกรณีผูฝากมีเหตุดังตอไปน้ี.- 
    1)  ตาย 
    2)  ไรความสามารถ 
    3)  เสมือนไรความสามารถ 
    4)  สาบสูญโดยคําส่ังศาล  
    5)  ทุพพลภาพอยางส้ินเชิง  โดยมีใบรับรองแพทยแผนปจจุบัน ช้ัน 1 
               / ใหบุคคล... 
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      ใหบุคคลดังตอไปน้ีมีอํานาจถอนเงินฝากแทนคือ 

     กรณี 1)  ผูรับโอนประโยชน หรือทายาทโดยธรรม ซ่ึงแสดงหลักฐานตามที่สหกรณกําหนด หรือ                      
         ผูจัดการมรดก ตามลําดับ 

     กรณี 2)  ผูอนุบาล  ซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากผูฝาก 
     กรณี 3)  ผูพิทักษ  ซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากผูฝาก 
     กรณี 4)  ผูจัดการมรดกตามคําส่ังศาล 
     กรณี 5)  ผูใชอํานาจปกครอง ซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากผูฝาก 
     กรณีมีเหตุตามวรรคกอนซ่ึงผูฝากไมสามารถมอบอํานาจการถอนเงินได  ใหอยูในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการพิจารณา  สหกรณจะจายคืนเงินรับฝากคงเหลือทั้งหมดหรือบางสวนในรายการรับฝากเงินของผูฝาก  ใหแกผูมี
อํานาจถอนเงินตามความประสงค  โดยมีหลักฐานตามความในวรรคแรกมาแสดงตอสหกรณแลวแตกรณ ี

หมวด  2 
สวนที่  1 

รับฝากเงินประเภทออมทรัพย 
 ขอ 17   การเปดบัญชี        ผูฝากคนหน่ึงจะเปดบัญชีรับฝากเงินประเภทออมทรัพยในสหกรณไดเพียงบัญชี

เดียวและตองฝากเงินครั้งแรกไมนอยกวาหน่ึงรอยบาท 
 ขอ 18   ฝากเงิน           ผูฝากจะฝากเงินประเภทออมทรัพยกี่ครั้งในหน่ึงวันก็ได   
 ขอ 19   ถอนเงิน           ผูฝากจะถอนเงินจากบัญชีรับฝากเงินประเภทออมทรัพยไดเพียงวันละหน่ึงครั้ง

เทาน้ัน  แตตองคงเหลือเงินฝากในบัญชีไมนอยกวาหน่ึงรอยบาท  
 ขอ 20  การใหดอกเบี้ย      สหกรณฯ จะโอนดอกเบี้ยทั้งหมดทบเขาเปนเงินฝากประเภทออมทรัพยใหในวันที่  
30  มิถุนายน  และวันที่  31 ธันวาคม ของทุก ๆ ป 
 ขอ 21  ใหนําความในขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 9  ขอ 10 ขอ 11 ขอ 12 ขอ 13 ขอ 14 ขอ 15 ขอ 16              
มาใชบังคับกับการรับฝากเงินประเภทออมทรัพยโดยอนุโลมแลวแตกรณ ี

สวนที ่ 2 
รับฝากเงินประเภทออมทรัพยพิเศษ 

 
 ขอ 22  การเปดบัญชี  ผูฝากคนหน่ึงจะเปดบัญชีรับฝากเงินประเภทออมทรัพยพิเศษไดตามที่สหกรณ
เห็นสมควร  และตองฝากเงินครั้งแรกไมนอยกวาหน่ึงพันบาทตอหน่ึงบัญชี  
  ขอ 23  ฝากเงิน   ผูฝากจะฝากเงินประเภทออมทรัพยพิเศษกี่ครั้งในหน่ึงวันก็ได   
  ขอ 24  ถอนเงินอยางมีเงื่อนไข   ผูฝากจะถอนเ งินได ไม เกิน เ ดือนละสองครั้ งโดยไมต องเ สีย
คาธรรมเนียม  หากเดือนใดมีการถอนเงินมากกวาสองครั้ง  สหกรณจะคิดคาธรรมเนียมการถอนเงินครั้งที่สาม และครั้งตอ ๆ 
ไป  ในอัตรารอยละหน่ึงของจํานวนเงินที่ถอน   แตไมนอยกวาครั้งละสามรอยบาท 
      การถอนเงินเพื่อจายใหแกสมาชิกที่ไดรับอนุมัติเงินกูพิเศษจากสหกรณ  โดยมีเง่ือนไขใหนําเงินกูพิเศษ
เขาบัญชีรับฝากเงินประเภทออมทรัพยพิเศษในช่ือของผูกูและกําหนดเง่ือนไขใหจายเงินกูพิเศษจากบัญชีดังกลาวเปนงวด ๆ  
ดวยเหตุน้ีใหสหกรณยกเวนคาธรรมเนียมการถอนเงินครั้งที่สามและครั้งตอ ๆ  ไป  
  กรณีการเปดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพิเศษ  เพื่อเปนหลักประกันเงินกูสามัญโดยใชเงินฝาก
ประเภทออมทรัพยพิเศษและหรือรวมกับบุคคลคํ้าประกัน  ผูฝากจะถอนเงินจากบัญชีน้ันมิได  จนกวาหน้ีเงินกูสามัญจะไดรับ
ชําระเสร็จส้ิน  หรืออยูดุลพินิจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
                  / เม่ือการ.... 
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  เม่ือการถอนเงินตามความในวรรคสอง วรรคสามครบงวดตามเง่ือนไขของมติคณะกรรมการแลวใหนํา
ความในวรรคแรกมาใชบังคับโดยอนุโลม   
  ขอ  25  การใหดอกเบี้ย       สหกรณจะจายดอกเบี้ยใหแกผูฝากซ่ึงสหกรณรับฝากเงินประเภทออมทรัพย
พิเศษโดยไดรบัการยกเวนภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร  สหกรณจะโอนดอกเบี้ยทั้งหมดทบเขาเปนเงินฝากประเภทออม
ทรัพยพิเศษของผูฝาก  ใหในวันที่  30  มิถุนายน  และวันที่  31 ธันวาคม ของทุก ๆ ป 
       กรณีจํานวนรับฝากเงินประเภทออมทรัพยพิเศษในวันใดที่เหลือต่ํากวาหน่ึงพันบาทสหกรณจะไมคิด
ดอกเบี้ยให 

 ขอ 26  ใหนําความในขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 9  ขอ 10 ขอ 11 ขอ 12 ขอ 13 ขอ 14 ขอ 15 ขอ 16                        
มาใชบังคับใชโดยอนุโลมแลวแตกรณ ี

 
หมวด 3 
สวนที่  1 

รับฝากเงินประเภทประจํา 
 

 ขอ 27  การเปดบัญชี        ผูฝากคนหน่ึงจะเปดบัญชีรับฝากเงินประเภทประจําไดตามจํานวนเงินและ
ระยะเวลาที่สหกรณกําหนด  ซ่ึงจะประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป 

 ขอ 28  ฝากเงิน   ผูฝากจะฝากเงินประเภทประจํากี่ครั้งในหน่ึงวันก็ได  
 ขอ 29  ถอนเงิน   ผูฝากจะถอนเงินจากบัญชีรับฝากประเภทประจําเม่ือครบกําหนดระยะเวลา 

    กรณีที่เงินฝากประจําครบกําหนดระยะเวลา     ใหสหกรณสามารถถอนเงินฝากประจําที่ครบกําหนดน้ัน 
พรอมดอกเบี้ยและฝากตอเขาบัญชีเงินฝากตามระยะเวลาเดิม สวนดอกเบี้ยใหเปนไปตามประกาศของสหกรณในระยะเวลาน้ัน 
ผูฝากอาจถอนเงินจากบัญชีรับฝากประเภทประจํากอนกําหนดระยะเวลาก็ไดการถอนเงินฝากตามวรรคกอนใหถอนทั้งจํานวน 
  ขอ 30  การใหดอกเบี้ย      สหกรณจะจายดอกเบี้ยใหแกผูฝากซ่ึงสหกรณรับฝากเงินประเภทประจําเม่ือครบ
กําหนดระยะเวลาฝากที่ไดตกลงกัน โดยสหกรณหักภาษีเงินไดของผูฝากจากดอกเบี้ยที่ไดรับ  ณ  ที่จายตามอัตราที่กฎหมาย
กําหนด 
      อน่ึง  เม่ือเงินรับฝากประเภทประจําครบกําหนดระยะเวลา  ถาผูฝากยังไมถอนเงินดังกลาว สหกรณจะ
นําเงินรับฝากจํานวนน้ันพรอมดอกเบี้ยฝากตอใหแกผูฝาก  ณ  วันที่เงินรับฝากครบกําหนดระยะเวลา 

     กรณีที่ผูฝากถอนเงินรับฝากประเภทประจํากอนครบกําหนดระยะเวลา  สหกรณอาจคิดดอกเบี้ยใหใน
อัตราและระยะเวลาที่สหกรณกําหนดก็ได  ซ่ึงจะประกาศใหทราบเปนคราว ๆ  ไป    
 ขอ 31 ให นําความในขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 10 ขอ 11 ขอ 12 ขอ  13  ขอ  14   ขอ 15 ขอ 16                        
มาใชบังคับโดยอนุโลมแลวแตกรณ ี

สวนที่  2 
รับฝากเงินประเภทประจําตอเนื่อง 

 
 ขอ 32   การเปดบัญชี      ผูฝากจะเปดบัญชีรับฝากเงินประเภทประจําตอเน่ืองได  โดยผูฝากตองยื่นหนังสือ
ขอเปดบัญชีรับฝากเงินประเภทประจําตอเน่ืองตามแบบของสหกรณ พรอมแสดงบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร  โดยช่ือผูฝาก
กับช่ือผูมีอํานาจถอน  หรือผูมีสิทธิ์ไดรับดอกเบี้ยเงินฝากตองเปนบุคคลคนเดียวกัน 

 ขอ 33   รับฝากเงินคงเหลือ      ผูฝากคนหน่ึงจะเปดบัญชีรับฝากเงินประเภทประจําตอเน่ืองในสหกรณได
เพียงบัญชีเดียวและการเปดบัญชีครั้งแรกตองไมต่ํากวาหน่ึงรอยบาท  สูงสุดไมเกินสองหม่ืนหาพันบาท โดยตองฝากติดตอกัน 

            / ทุกเดือน.. 
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ทุกเดือน ๆ ละเทา ๆ กันและเทากับที่เปดบัญชีครัง้แรกเปนระยะเวลาไมนอยกวา  24  เดือน  และรวมทั้งหมดแลวตองไมเกิน
หกแสนบาท  จึงจะไดรับการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับดอกเบี้ยเงินฝาก 
 ขอ 34   สมุดคูบัญชี          สหกรณจะออกสมุดคูบัญชีรับฝากเงินประเภทประจําตอเน่ืองใหผูฝากยึดถือไว 
โดยผูฝากตองเก็บรักษาไวเพื่อใหสหกรณบันทึกรายการรับฝากเงิน  ดอกเบี้ย  การถอนเงิน  และเงินคงเหลือของตน  บรรดา
ที่จะมีข้ึนทุกรายการและใหนําความในขอ  10  วรรคสอง วรรคสามและวรรคส่ี  มาใชบังคับโดยอนุโลมแลวแตกรณ ี  
 ขอ 35  การสงเงินฝาก       ในการสงเงินฝากเขาบัญชี  ผูฝากตองฝากภายในวันที่  5  ของเดือน  และจะขาด
การฝากหรือฝากไมครบตามวงเงินที่กําหนด  หรือฝากลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดทุกกรณีรวมกันตองไมเกินสองเดือน   การ
สงเงินเขาบัญชีรับฝากเงินทุกครั้ง   ใหทําใบสงเงินตามแบบที่สหกรณกําหนดยื่นพรอมสมุดคูบัญชี  และจํานวนเงินฝากตอ
เจาหนาที่  ณ  สํานักงานสหกรณและใหนําความในขอ 11 วรรคสอง  วรรคสาม  มาใชบังคับโดยอนุโลมแลวแตกรณ ี
 ขอ 36   การคิดดอกเบี้ย       สหกรณจะคิดดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราไมเกินรอยละ 7 ตอป  ตามประกาศของ
สหกรณโดยจะคิดดอกเบี้ยใหทุกยอดเงินฝากที่ฝากครบยี่สิบส่ีเดือน  และทบเปนเงินตนให  สําหรับรับฝากเงินที่ไมครบยี่สิบส่ี
เดือนจะไมทบตนให 
 ขอ 37   เงินฝากผิดเงื่อนไข      ในกรณีมีเหตุไมสามารถปฏิบัติไดตามเง่ือนไข หรือฝากตอไปไมได  อันเปน
เหตุใหไมไดรับสิทธิยกเวนภาษเีงินได  สหกรณจะคิดดอกเบี้ยใหในอัตรารับฝากเงินประเภทประจํา    สําหรับรับฝากเงินตั้งแต
3 เดือนข้ึนไป  สวนรับฝากเงินไมถึง  3 เดือน  สหกรณจะไมคิดดอกเบี้ยใหและจะปดบัญชีเม่ือผูฝากมาติดตอกับสหกรณ 
 ขอ 38   ระยะเวลาสงเงินฝาก      ในชวงระยะเวลาไมครบจํานวนเดือนที่แจงความจํานงไวในหนังสือขอเปด
บัญชีเงินรับฝากของผูฝากตามขอ  35  ผูฝากจะถอนเงินดังกลาวมิได  เวนแตเปนการถอนเพื่อปดบัญชี  และจะไมไดรับการ
ยกเวนภาษีเงินไดสําหรับดอกเบี้ยรับฝากเงินน้ัน 
 ขอ 39   การปดบัญชี        ในกรณีที่การฝากเงินครบตามจํานวนเดือนที่แจงความจํานงไวในหนังสือขอเปด
บัญชีรับฝากเงินตามขอ  32  ผูฝากจะตองติดตอขอปดบัญชีกับสหกรณ  ถาไมปดบัญชีสหกรณจะคิดดอกเบี้ยใหในอัตรารับ
ฝากเงินประเภทออมทรัพยจนกวาผูฝากจะมาปดบัญชี 
 ขอ 40   ผูฝากตาย         ในกรณีที่ผูฝากตายในระหวางไมครบสัญญา  สหกรณจะจายคืนเงินรับฝากพรอม
ดอกเบี้ยในอัตราตามประกาศของสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชน  ในกรณีที่ผูฝากไมไดทําหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนไวให
นําความในขอ  16  มาใชบังคับโดยอนุโลมแลวแตกรณ ี
 ขอ 41  ใหนําความในขอ 6 ขอ 7 ขอ 8  ขอ 11 ขอ 13 ขอ 14 ขอ 15  มาใชบังคับโดยอนุโลมแลวแตกรณ ี  
 

ประกาศ   ณ  วันที่   9    ธันวาคม  2551 

                  (ลงช่ือ)      มงคลวัจน  รุหานนท    
 (นายมงคลวัจน   รุหานนท) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ  จํากัด 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


