
 

ระเบียบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวทิยุการบินแห่งประเทศไทย จํากดั 
ว่าด้วย  เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํา พ.ศ.2544 

........................... 
 
 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบั         สหกรณ์ออมทรัพยบ์ริษทัวทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั       
ขอ้ 74. (8)  และขอ้ 102. (1)  คณะกรรมการดาํเนินการชุดท่ี 26  ในการประชุมคร้ังท่ี 16  เม่ือวนัท่ี 14  กนัยายน  
พ.ศ. 2544    ไดมี้มติกาํหนดระเบียบวา่ดว้ยเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํ    โดยความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์ไวด้งัต่อไปน้ี 
 

หมวดที ่1 
                 ข้อกาํหนดทัว่ไป 
 
 ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยบ์ริษทัวทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั  วา่ดว้ย 
เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํ พ.ศ. 2544” 
 ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์เป็นตน้ไป   
 ขอ้ 3. ใหย้กเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยบ์ริษทัวทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั    วา่ดว้ยการรับ 
เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํ พ.ศ. 2541 
  บรรดา ระเบียบ ประกาศ คาํสั่ง มติ  หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดในส่วนท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ในระเบียบ 
น้ี หรือซ่ึงขดั หรือแยง้กบัระเบียบน้ีใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4. สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิกได ้2 ประเภท คือ 
  1)  เงินฝากออมทรัพย ์
  2)  เงินฝากประจาํ 
 

หมวดที ่2 
        การเปิดบัญชีและการฝากเงนิ 
  
 ขอ้ 5. ผูป้ระสงคจ์ะเปิดบญัชีเงินฝาก   ตามขอ้ 4.      ใหม้าติดต่อกบัพนกังานสหกรณ์  ณ  สาํนกังาน 
สหกรณ์ดว้ยตนเอง  และตอ้งยืน่หนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถว้นตาม 
 ท่ีระบุไวใ้นแบบหนงัสือขอเปิดบญัชีนั้น 
 ในกรณีท่ีสหกรณ์มีโครงการระดมเงินฝากเป็นกรณีพิเศษ  และประสงคจ์ะออกรับเงินฝากนอก
สาํนกังานของสหกรณ์ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาํเนินการ พร้อมทั้งกาํหนดมาตรการเพื่อความ
ปลอดภยัดว้ย 
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 ขอ้ 6. พร้อมกบัหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก ผูฝ้ากตอ้งใหต้วัอยา่งลายมือช่ือของตนหรือของตนัแทน 
ซ่ึงเป็นผูมี้อาํนาจถอนเงิน  ตลอดจนใหค้าํสั่งเก่ียวกบัเงินฝากท่ีเปิดบญัชีนั้นไวต่้อสหกรณ์ 
 การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตวัอยา่งลายมือช่ือท่ีใหไ้ว ้จะมีผลต่อเม่ือผูฝ้ากไดแ้จง้เป็นหนงัสือต่อสหกรณ์ 
และสหกรณ์ไดพ้ิจารณาเห็นเป็นการถกูตอ้งและตอบรับแลว้                                                                      
 ลายมือช่ือทุกกรณีเก่ียวกบัเงินฝากใหใ้ชอ้กัษรไทย  และเขียนดว้ยหมึกทั้งตอ้งเขียนดว้ยลายมือตนเอง  
สหกรณ์จะไม่รับรู้การใชต้ราประทบัแทนลายมือช่ือ 
 ขอ้ 7. ผูฝ้ากคนหน่ึงสามารถเปิดบญัชีเงินฝากไดด้งัน้ี 
  (1) เงินฝากออมทรัพย ์   ผูฝ้ากรายหน่ึงอาจเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยใ์นสหกรณ์น้ีไดโ้ดย 
จาํนวนเงินฝากในบญัชีนั้นในเวลาหน่ึงเวลาใดตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 10 บาท    และผูฝ้ากจะส่งเงินฝากเพิ่มข้ึนเม่ือใด 
โดยจาํนวนเท่าใดกไ็ด ้
  (2) เงินฝากประจาํรายหน่ึง ๆ  ตอ้งมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 100 บาท และระยะเวลาฝากตอ้งไม่
นอ้ยกวา่ 6 เดือน  
  (3) เงินฝากประจาํสาํหรับสมาชิกท่ีพน้จากการเป็นพนกังานบริษทัวทิยกุารบินแห่งประเทศ
ไทย จาํกดั หรือพน้จากการเป็นเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯรายหน่ึง ตอ้งมีจาํนวนเงินคงเหลือในบญัชีเงินฝากไม่นอ้ยกวา่ 
10,000.-บาท  และระยะเวลาฝากตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 1 เดือน 
 ขอ้ 8. ในการเปิดบญัชีเงินฝากตามขอ้ 7 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้ากยดึถือไว ้
  สมุดคู่ฝากนั้นผูฝ้ากตอ้งรักษาไวเ้พ่ือใหส้หกรณ์ลงบนัทึกรายการ เงินฝาก ดอกเบ้ีย เงินถอน
และเงินคงเหลือของตนบรรดาท่ีจะมีข้ึนทุกราย 
  การลงบนัทึกรายการต่างๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระทาํไดแ้ต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ซ่ึงประธาน
กรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจ้ดัการ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายคนหน่ึงคนใดเป็นผูล้ง
ลายมือช่ือยอ่กาํกบัไวเ้ป็นสาํคญั การลงบนัทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามท่ีกล่าวน้ียอ่มไม่มีผลผกูพนั 
สหกรณ์   อน่ึงถา้ผูฝ้ากตรวจพบวา่รายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคล่ือน ตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์เพ่ือแกไ้ขให ้จะแกไ้ข
โดยประการอ่ืนไม่ได ้    
  สมุดคู่ฝากเล่มท่ีใชเ้ตม็แลว้หรือชาํรุดจนใชก้ารไม่ได ้     นาํมายืน่ต่อสหกรณ์เพื่อจะไดย้กเลิก
สมุดคู่ฝากเล่มนั้น  และโอนยอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากใหม่   ซ่ึงออกใหผู้ฝ้ากยดึถือไวต้่อไป  สมุดคู่ฝากเล่มท่ี
ยกเลิกนั้นผูฝ้ากจะรับไปกไ็ด ้
  ผูฝ้ากตอ้งเกบ็รักษาสมุดคู่ฝากของตนไวใ้นท่ีปลอดภยั     ถา้สมุดคู่ฝากหายผูฝ้ากตอ้งแจง้เป็น
หนงัสือต่อสหกรณ์โดยมิชกัชา้       สหกรณ์จะนาํยอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซ่ึงออกใหผู้ฝ้ากยดึถือไว ้
ต่อไป ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มท่ีหายใหย้กเลิก 
  ในกรณีท่ีสหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากใหแ้ก่ผูฝ้ากคร้ังแรกกดี็  หรือออกเล่มใหม่ใหต่้อจากเล่มก่อน 
ซ่ึงลงรายการเตม็แลว้กดี็ หรือชาํรุดใชก้ารไม่ไดก้ดี็ สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีท่ีสมุดคู่ฝากของผูฝ้าก 
คนใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ใหโ้ดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 25 บาท 
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 ขอ้ 9. ในการส่งเงินเขา้บญัชีเงินฝากทุกคร้ัง  ใหท้าํใบส่งเงินตามแบบพิมพท่ี์สหกรณ์กาํหนด         ยืน่
พร้อมดว้ยสมุดคู่ฝากและจาํนวนเงินฝากต่อพนกังานสหกรณ์ ณ สาํนกังานสหกรณ์   ทั้งน้ีผูฝ้ากหรือผูอ่ื้นจะเป็น 
ผูส่้งเงินกไ็ด ้
 เม่ือสหกรณ์ไดล้งบนัทึกรายการจาํนวนเงินฝากท่ีไดรั้บนั้นในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็นการถกูตอ้ง
แลว้ สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 
  ขอ้ 10. ถา้ส่งเชค็เขา้บญัชีเงินฝาก ตอ้งขีดคร่อมเชค็ก่อน   สหกรณ์สงวนไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินถอน
จากรายการเช่นนั้นจนกวา่จะเรียกเกบ็เงินตามเช็คไดแ้ลว้ 
                                                           

หมวด 3 
 การกาํหนดอตัราดอกเบีย้ ระยะเวลาการคดิดอกเบีย้ วธีิการคดิดอกเบีย้และการจ่ายดอกเบีย้ 
 
 ขอ้ 11. สหกรณ์จะใหด้อกเบ้ียเงินฝากทุกประเภทตามขอ้ 4. ในอตัราไม่เกินร้อยละ 7.00 ต่อปี โดยจะได ้ 
ประกาศอตัราดอกเบ้ียแต่ละประเภทใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 
 ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยใ์หค้าํนวณเป็นรายวนั     ตามยอดเงินคงเหลือทุกวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทุกปี  
ใหผู้ฝ้ากรีบยืน่สมุดคู่ฝาก ณ สาํนกังานสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์บนัทึกรายการดอกเบ้ียให ้
 ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ   สหกรณ์จะคาํนวนเป็นรายวนัตามยอดเงินคงเหลือและจ่ายดอกเบ้ียใหเ้ม่ือครบ
กาํหนดระยะเวลาฝาก สาํหรับเงินฝากท่ีถอนก่อนกาํหนด  โดยไดรั้บอนุญาตจากสหกรณ์ ตามขอ้ 13. สหกรณ์จะ
จ่ายดอกเบ้ียใหต้ามรายวนั 
 จาํนวนเงินฝากประจาํคงเหลือตํ่ากวา่ 100 บาท   และหรือกรณีถอนเงินฝากประจาํในระยะเวลาไม่ถึง 3 
เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบ้ียให ้   สหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียใหใ้นอตัราเงินฝากออมทรัพย ์สาํหรับผูถ้อนเงินฝาก
ประจาํท่ีฝากเกิน 3 เดือน และไม่ครบกาํหนดระยะเวลาฝาก 
 ถา้ผูฝ้ากไม่ถอนเงินฝากประจาํเม่ือครบกาํหนดพร้อมดอกเบ้ีย จนพน้กาํหนดไปอีกเจด็วนักเ็ป็นอนัถือวา่
ผูฝ้ากตกลงฝากตน้เงินฝากพร้อมดอกเบ้ียต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 
 ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํสาํหรับเงินฝากประจาํ  ของผูท่ี้พน้จากการเป็นพนกังานบริษทัวทิยกุารบินแห่ง
ประเทศไทย จาํกดั  หรือเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯ   คาํนวณตามยอดเงินคงเหลือ และจ่ายดอกเบ้ียให ้เม่ือครบกาํหนด 
โดยไม่ทบตน้คงเหลือ 

 
หมวด 4 

                                               การถอนเงนิฝากและการปิดบัญชี 
 
 ขอ้ 12. การถอนเงินจากบญัชีเงินฝาก  ตอ้งใชใ้บถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ 
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  ในการถอนเงินฝาก ผูมี้อาํนาจถอนเงินตามท่ีไดใ้หต้วัอยา่งลายมือช่ือไวต่้อสหกรณ์ควรมารับ
เงินท่ีสาํนกังานสหกรณ์ดว้ยตนเอง และตอ้งยืน่ใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามท่ีใหต้วัอยา่งไวน้ั้น พร้อมกบั
สมุดคู่ฝากต่อพนกังานสหกรณ์ 
  ถา้ผูมี้อาํนาจถอนเงินฝากจะมอบใหผู้ใ้ดถอนเงินแทน  กต็อ้งทาํใบถอนเงินฝากและตอ้งมอบ
อาํนาจใหรั้บเงินแทนเป็นหนงัสือไวด้า้นหลงัของใบถอนเงินฝากนั้นดว้ย         ทั้งน้ีโดยลงลายมือช่ือตามท่ีไดใ้ห ้
ตวัอยา่งไวแ้ลว้มอบใหผู้รั้บมอบอาํนาจยืน่ใบถอนเงินฝากนั้น พร้อมดว้ยสมุดคู่ฝากต่อพนกังานสหกรณ์ ณ 
สาํนกังานสหกรณ์ ในการน้ีสหกรณ์จะเรียกหลกัฐานพิสูจน์ตวัผูรั้บมอบอาํนาจกไ็ด ้
  เม่ือสหกรณ์ไดต้รวจถกูตอ้งแลว้จะจ่ายเงินถอนให ้    และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงิน
คงเหลือในสมุดคู่ฝาก แลว้คืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 
  อน่ึง  การเขียนใบถอนเงินฝากใหเ้ขียนดว้ยหมึก  ถา้มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงใด ๆ ผูมี้อาํนาจ
ถอนเงินตอ้งลงลายมือช่ือตามท่ีใหต้วัอยา่งไวก้าํกบัดว้ย 
 ขอ้ 13. การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรัพยน์ั้น จะถอนเม่ือใด จาํนวนเท่าใดกไ็ด ้
  ส่วนการถอนเงินจากบญัชีเงินฝากประจาํนั้น    ผูฝ้ากยอ่มไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบกาํหนด  
แต่เม่ือผูฝ้ากยืน่คาํขอเป็นหนงัสือโดยช้ีแจงความจาํเป็น      สหกรณ์จะยอมใหถ้อนเงินฝากก่อนครบกาํหนดกไ็ด ้
 ขอ้ 14. ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบญัชีเงินฝากของตนเม่ือใดกไ็ด ้ ใหผู้มี้อาํนาจถอน
เงินจดแจง้ไวท้า้ยรายการจาํนวนเงินในใบถอนเงินฝากดว้ยวา่ “เพื่อปิดบญัชี” 
 ขอ้ 15. ในกรณีท่ีผูฝ้ากตาย    สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือทั้งหมดในบญัชีเงินฝากใหแ้ก่ผูรั้บโอนผล
ประโชยน์ท่ีไดต้ั้งไว ้   หรือถา้มิไดต้ั้งไวก้คื็นใหแ้ก่บุคคลท่ีไดน้าํหลกัฐานมาแสดงใหเ้ป็นท่ีพอใจคณะกรรมการ
ดาํเนินการวา่เป็นทายาทผูมี้สิทธิไดรั้บเงินจาํนวนดงักล่าวนั้น 
 ขอ้ 16. ในกรณีท่ีคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์เห็นวา่ผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบน้ี      หรือก่อใหเ้กิด 
ความยุง่ยากแก่สหกรณ์ หรือเห็นวา่มีเหตุอนัสมควรท่ีจะปิดบญัชีเงินฝากของผูฝ้าก สหกรณ์จะไม่รับเงินเขา้บญัชี
เงินฝากของผูฝ้ากอีก   และใหผู้ฝ้ากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบญัชีเงินฝากของตน ทั้งน้ีสหกรณ์จะแจง้เป็น
หนงัสือไปยงัผูฝ้าก 
 ขอ้ 17. การถอนเงินฝากเพ่ือปิดบญัชีตามขอ้ 14. และขอ้ 15. สหกรณ์จะคาํนวณดอกเบ้ียใหต้ามขอ้ 11. 
ถึงวนัก่อนวนัถอนหน่ึงวนั เวน้แต่การปิดบญัชีเงินฝากในกรณีผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบตามขอ้ 16. สหกรณ์จะคาํนวณ 
ดอกเบ้ียใหถึ้งก่อนวนัท่ีแจง้หน่ึงวนัและสหกรณ์จะไม่ใหด้อกเบ้ียอีกไม่วา่ผูฝ้ากจะถอนเงินเม่ือใด 
 เม่ือสหกรณ์ไดจ่้ายเงินคืนผูฝ้ากแลว้   จะยกเลิกสมุดคู่ฝากสาํหรับบญัชีนั้น 
 
     ประกาศ  ณ วนัท่ี  17  กนัยายน  พ.ศ.2544 
 
 
                                                                         
 
                     (นายรังสิต  สินปรีดี) 
                                                                                     ประธานกรรมการดาํเนินการ 
                                                             สหกรณ์ออมทรัพยบ์ริษทัวทิยกุารบินแห่งประเทศไทย  จาํกดั 


