
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยพ์นักงานยาสูบ  จ ากดั 
ว่าดว้ยการรับเงนิฝากจากสหกรณ์อืน่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

----------------------------------- 
 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์  ข้อ ๗๔  และข้อ ๑๐๕  ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
ชุดที่  ๒๘  ครั้งที ่๕  เมื่อวันที่  ๑  กรกฎาคม ๒๕๕๔  ไดม้ีมติให้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จ ากัด
ว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน พ.ศ.๒๕๕๑ โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้ 
 

หมวดที่ ๑ 
ข้อก ำหนดทั่วไป 

 
 ข้อ ๑.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ  จ ากัด ว่าด้วยการรับเงินฝากจาก
สหกรณ์อ่ืน  พ.ศ. ๒๕๕๔ ” 
 ข้อ ๒.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป   
 ข้อ ๓.  ในระเบียบนี้ 
          “สหกรณ”์       หมายถึง  สหกรณอ์อมทรัพย์พนักงานยาสูบ  จ ากัด 
          “ประธานกรรมการ”     หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน  

ยาสูบ  จ ากัด        
          “รองประธานกรรมการ”      หมายถึง  รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน 
                           ยาสูบ  จ ากัด 
          “เหรัญญิก”               หมายถึง  เหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จ ากัด 
          “ผู้จัดการ”      หมายถึง  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ  จ ากัด 
          “เจ้าหน้าที”่      หมายถึง  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จ ากัด 
                             “ผู้ฝาก”                           หมายถึง  สหกรณผ์ู้ฝากเงิน      
  ข้อ ๔.  สหกรณ์รับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืนได้ ๒ ประเภท คือ 

(๑) เงินฝากออมทรัพย์ 
(๒) เงินฝากประจ า 

   
หมวดที่ ๒ 

กำรเปิดบัญชีและกำรฝำกเงิน 
/  ข้อ ๕.สหกรณ์.. 



-  ๒ - 
 ข้อ ๕.  สหกรณ์ท่ีประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ ๔ ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่  ณ ส านักงานสหกรณ์
ด้วยตนเอง  และต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์  โดยมีรายการครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในแบบ
หนังสือขอเปิดบัญชีนั้น 
 ข้อ ๖.  พร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของตัวแทนซึ่งเป็นผู้มีอ านาจ
ถอนเงิน  ตลอดจนให้เงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากที่เปิดบัญชีนั้นไว้ต่อสหกรณ์ 
      การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้ จะมีผลต่อเมื่อผู้ฝากได้แจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์  
และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็นการถูกต้องและตอบรับแล้ว 
      ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้อักษรไทยและเขียนด้วยหมึกทั้งต้องเขียนด้วยลายมือของ
ผู้น าฝาก  สหกรณ์จะไม่รับรู้การใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ 
 ข้อ ๗.  ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ดังนี้ 
     (๑)  เงินฝากออมทรัพย์  ผู้ฝากรายหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นี้ได้โดยจ านวนเงิน
ฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่น้อยกว่า ๕๐๐ บาท และผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพ่ิมข้ึนเมื่อใดโดยจ านวนเท่าใดก็ได้ 
     (๒)  เงินฝากประจ ารายหนึ่ง ๆ ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.-บาท   และระยะเวลาฝากต้องไม่
น้อยกว่า  ๓  เดือน 
 ข้อ ๘.  ในการเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ ๗ สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากหรือใบรับเงินฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้ 
      สมุดคู่ฝากนั้นผู้ฝากต้องรักษาไว้เพ่ือให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน  และเงิน
คงเหลือบรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย 
      การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระท าได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ซึ่งประธานกรรมการ   
หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก  หรือผู้จัดการ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายคนหนึ่งคนใด  เป็นผู้ลงลายมือชื่อย่อก ากับ
ไว้เป็นส าคัญ  การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามที่กล่าวนี้ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์  อนึ่ง  ถ้าผู้ฝากตรวจ
พบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อนต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพ่ือแก้ไขให้  จะแก้ไขโดยประการอ่ืนไม่ได้ 
      สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้วหรือช ารุดจนใช้การไม่ได้ ให้น ามายื่นต่อสหกรณ์เพ่ือจะได้ยกเลิกสมุดคู่ฝาก
เล่มนั้น  และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป   สมุดคู่ฝากเล่มที่ยกเลิกนั้นผู้ฝากจะรับ 
ไปก็ได้ 
      ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย  ถ้าสมุดคู่ฝากหายผู้ฝากต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อ
สหกรณ์โดยมิชักช้า สหกรณ์จะน ายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป  ส่วนสมุดคู่ฝากเล่ม
ที่หายให้ยกเลิก 
      ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากครั้งแรกก็ดี   หรอืออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อน  ซึ่งลง
รายการเต็มแล้วก็ดี หรือช ารุดใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีที่สมุดคู่ฝากของผู้ฝากรายใดสูญหาย  
สหกรณจ์ะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละยี่สิบบาท 
 ข้อ ๙. ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ให้ท าใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์ก าหนดยื่นพร้อมด้วยสมุด 
คู่ฝากและจ านวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่  ณ  ส านักงานสหกรณ์   ทั้งนี้  ผู้ฝากหรือผู้อื่นจะเป็นผู้ส่งเงินก็ได้ 
      เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจ านวนเงินฝากท่ีได้รับนั้นในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็นการถูกต้อง
แล้ว  สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก 
            /  ข้อ ๑๐. ถ้า.. 
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 ข้อ ๑๐. ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก  ต้องขีดคร่อมเช็คก่อน   สหกรณ์สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินถอนจาก
รายการเช่นนั้น  จนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว 

หมวดที่ ๓ 
กำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ย  ระยะเวลำกำรคิดดอกเบี้ย 

วิธีกำรคิดดอกเบี้ย และกำรจ่ำยดอกเบี้ย 
   
 ข้อ ๑๑. สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ ๔. ในอัตราทีไ่ม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนด โดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป 
                 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้ค านวณเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ   และสหกรณ์จะน าดอกเบี้ย
ทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากปีละ ๒ ครั้ง ให้ผู้ฝากรีบยื่นสมุดคู่ฝาก  ณ  ส านักงานสหกรณ์  เพื่อสหกรณ์บันทึกรายการ
ดอกเบี้ยให้ 
        ดอกเบี้ยเงินฝากประจ า   สหกรณ์จะค านวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงก าหนดระยะเวลาการฝาก  
ส าหรับเงินฝากท่ีถอนก่อนก าหนดโดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ตามข้อ  ๑๓.  สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามระยะเวลาที่
ฝากไว้แล้วจริง 
        กรณีถอนเงินฝากประจ าในระยะเวลาไม่ถึง  ๓  เดือน  สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้ 
        ถ้าผู้ฝากไม่ถอนเงินฝากประจ าเมื่อครบก าหนดพร้อมดอกเบี้ย  และผู้ฝากไม่ได้มาติดต่อกับสหกรณ์   
ก็เป็นอันถือว่าผู้ฝากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม (โดยเริ่มนับจากวันที่ครบก าหนด) 
                  ดอกเบี้ยเงินฝากประจ าทีส่หกรณ์จ่ายให้แก่ผู้ฝาก   สหกรณจ์ะหักภาษีเงินได้  ณ  ที่จ่ายตามอัตรา 
และหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประมวลรัษฎากร 
 

หมวดที่ ๔ 
กำรถอนเงินฝำกและกำรปิดบัญชี 

 
 ข้อ ๑๒. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ 
       ในการถอนเงินฝาก ผู้มีอ านาจถอนเงินตามท่ีได้ให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์ควรมารับเงินที่
ส านักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้นั้นพร้อมกับสมุดคู่ฝากต่อ
เจ้าหน้าที่ 
        ถ้าผู้มีอ านาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผู้ใดรับเงินแทนก็ต้องท าใบถอนเงินฝาก  และต้องมอบอ านาจ
ให้รับเงินแทนเป็นหนังสือตามแบบที่ก าหนด  ทั้งนี้  โดยลงลายมือชื่อตามท่ีได้ให้ตัวอย่างไว้  แล้วมอบให้ผู้รับมอบอ านาจ
ยื่นใบถอนเงินฝากนั้น พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที ่ณ ส านักงานสหกรณ์  ในการนี้สหกรณ์จะเรียกหลักฐานพิสูจน์
ตัวผู้รับมอบอ านาจก็ได้ 
        เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงินคงเหลือใน
สมุดคู่ฝาก  แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก 
            / อนึ่ง... 



- ๔  - 
 

        อนึ่ง  การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก  ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้มีอ านาจถอน
เงินต้องลงลายมือชื่อตามท่ีให้ตัวอย่างไว้ก ากับด้วย 
 ข้อ ๑๓. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นั้น จะถอนเมื่อใด  จ านวนเท่าใดก็ได้ 
       สว่นการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจ านั้น ผู้ฝากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบก าหนด  แต่เมื่อ 
ผู้ฝากยื่นค าขอเป็นหนังสือโดยชี้แจงความจ าเป็น   สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบก าหนดได้ 
 ข้อ ๑๔. ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพ่ือปิดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้  ให้ผู้มีอ านาจถอนเงิน     
จดแจ้งไว้ท้ายรายการจ านวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพ่ือปิดบัญชี” เมื่อสหกรณ์จ่ายคืนเงินฝากแล้ว จะเก็บสมุด   
คู่บัญชีนั้นไว้และให้เจ้าหน้าที่ท าสัญลักษณ์โดยการเจาะสองรูที่สมุดคู่บัญชีนั้นเพ่ือจะน าไปใช้อีกไม่ได้ 
 ข้อ ๑๕. ในกรณีที่คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบนี้ หรือ ก่อให้เกิดความ
ยุ่งยากแก่สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก  สหกรณ์จะไม่รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ  
ผู้ฝากอีก และให้ผู้ฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพ่ือปิดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งนี ้สหกรณ์จะแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ฝาก 
 ข้อ ๑๖. การถอนเงินฝากเพ่ือปิดบัญชีตามข้อ ๑๔. สหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ยให้ตามข้อ ๑๑. ถึงวันก่อนวัน
ถอนหนึ่งวัน  เว้นแต่การปิดบัญชีเงินฝากในกรณีผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบตามข้อ  ๑๕  สหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ยให้ถึงก่อน
วันที่แจ้งหนึ่งวัน  และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี้ยอีก  ไม่ว่าผู้ฝากจะถอนเงินเมื่อใด 
        เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผู้ฝากแล้ว  จะยกเลิกสมุดคู่ฝากส าหรับบัญชีนั้น 
 ข้อ ๑๗. ในกรณีที่มีความจ าเป็น  สหกรณ์สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับฝากเงินก็ได้ แต่กรณีที่จ านวนยอดเงินรับฝาก
ในเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อรวมกับหนี้การกู้ยืมเงินจากภายนอกและหนี้ในฐานะผู้ค้ าประกัน จะเกินวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกัน
ประจ าปีของสหกรณ์ท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบไว้ สหกรณ์สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับฝากเงิน 
 ข้อ ๑๘. ให้ผู้จัดการปฏิบัติการตามระเบียบและประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 
                      ให้ไว้  ณ  วันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 
 
                                                                           (ลงชื่อ)  วิทิต  ปุตระเศรณี 
                 (นายวิทิต  ปุตระเศรณี) 
                                                                       รองประธานกรรมการด้านอ านายการ   
                                                                          รักษาการแทนประธานกรรมการ                                                                           
                                                                     สหกรณอ์อมทรัพย์พนักงานยาสูบ  จ ากัด 
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