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เงินฝากออมทรัพย์  
 

รายละเอียะและเง่ือนไข 

 เงินฝากออมทรัพย์  

 คือ เงินฝากประเภทท่ีไม่ไดก้  าหนดระยะเวลาในการฝาก จะฝากจะถอนเมื่อใดก็ได ้ในวนั

และเวลาท าการ 

 

 การเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พเิศษ เงินฝากประจ า  

  สมาชิกติดต่อขอเปิดบญัชีเงินฝากได ้ณ ท่ีท าการสหกรณ์ฯ อาคาร 4 ชั้น 1 หมู่ท่ี 1 นิคม

รถไฟ กม. 11 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร จงัหวดักรุงเทพฯ 10900  

 

 เอกสารการเปิดบัญชี  

 1. ผูฝ้ากตอ้งยืน่หนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ฯ จ  านวน 1 ฉบบั 

 2. ส าเนาบตัรประจ าตวัพนกังานการรถไฟฯ กรณีสมาชิกสมทบใชส้ าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

     รับรองส าเนาถูกตอ้ง จ  านวน 1 ฉบบั 

 3. ส าเนาทะเบียนบา้น รับรองส าเนาถูกตอ้ง จ  านวน 1 ฉบบั 

 4. ตวัอยา่งลายมือช่ือของผูม้ีอ  านาจถอนเงินในบญัชีเงินฝากท่ีเปิดบญัชีเงินฝาก  

     (ตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ฯ) 

 5. การฝากเงินแต่ละประเภทตอ้งมีเงินฝากคร้ังแรก ดงัต่อไปน้ี 

  5.1. เงินฝากออมทรัพย ์คร้ังแรกไม่ต ่ากว่า 100 บาท (หน่ึงร้อยบาทถว้น) 

       5.2. เงินฝากออมทรัพยพิ์เศษ คร้ังแรกไม่ต ่ากว่าอตัราขั้นต ่าของเงินฝากประเภทนั้น 

       5.3. เงินฝากประจ า คร้ังแรกไม่ต ่ากว่าอตัราขั้นต ่าของเงินฝากประเภทนั้น 

 6. เม่ือสหกรณ์ฯตกลงเปิดบญัชีเงินฝากใหผู้ฝ้ากตามท่ีขอ ถือว่าผูฝ้ากรายนั้นยอมรับผกูพนัและ     

     ปฏิบติัตามระเบียบว่าดว้ยการรับเงินฝากของสหกรณ์ฯทุกประการ 
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 การเปลีย่นแปลงลายมือช่ือและที่อยู่ผู้ฝากเงินออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เงินฝากประจ า

 เมื่อมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตวัอยา่งลายมือช่ือท่ีใหไ้ว ้ตลอดจนท่ีอยู ่หรือสถานท่ีท างาน 

ผูฝ้ากเงินตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ฯทราบทุกคร้ัง 

 

 การฝากเงินออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พเิศษ และเงินฝากประจ า   

 การฝากเงิน ผูฝ้ากสามารถส่งเงินฝากเขา้บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 

เงินฝากประจ า โดยเจา้ของบญัชีเงินฝากเอง หรือผูอ่ื้นจะเป็นผูส่้งเงินฝากก็ได ้โดยฝากได ้4 วิธี ดงัน้ี 

 1. การฝากด้วยเงินสด 

  การน าเงินสดฝากเข้าบัญชีเงินฝากให้ผูฝ้ากเขียนใบน าฝากตามแบบฟอร์มท่ีสหกรณ์ฯ 

ก  าหนด ยืน่พร้อมเงินสดและสมุดบญัชีเงินฝาก 

 2. การฝากด้วยการหักเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่าย 

  สมาชิกประสงคจ์ะฝากเงินเขา้บญัชีโดยการโอนเงินเดือน ใหท้ าหนงัสือยินยอมการหักเงิน

ฝาก ณ ท่ีจ่าย ผา่นเงินไดร้ายเดือนทุกเดือน พร้อมระบุจ านวนเงินฝากท่ีตอ้งการใหห้กัในจ านวนท่ีเท่ากนัทุก

เดือน โดยขอรับแบบฟอร์มการยนิยอมใหห้กัเงินฝาก ณ ท่ีจ่ายไดท่ี้ท าการสหกรณ์ฯส่วนกลาง หรือท่ีท าการ

สหกรณ์ฯ สาขาส่วนภูมิภาค ทุกสาขา 

 3. การฝากโดยวธิีโอนเงินฝากผ่านธนาคาร ดังนี้ 

  3.1. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)สาขา เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ 

               ช่ือบัญชี  : สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ  ากดั  

  เลขที่บัญชี : 045-700927-23 

        3.2. ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)สาขา การปิโตรเลยีม 

        ช่ือบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรฟท.  

  เลขที่บัญชี : 071-1-18992-7 

  3.3 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

  ช่ือบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิรถไฟ 

  เลขที่บัญชี : 211-2-08724-8 

 

   วธิีการฝากเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพฯ ฝากได้ 2 วธิี ดังนี ้
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        (1) การฝากเงินผ่านธนาคารด้วยเงินสด 

  ผูฝ้ากน าเงินสดไปท่ีธนาคาร เขียนใบน าฝากพร้อมส าเนา เพื่อน าเงินฝากเขา้บญัชีเงินฝาก

ของสหกรณ์ฯ ตามเลขท่ีบญัชี ช่ือบญัชี ธนาคาร และสาขา ตามท่ีระบุไวข้า้งตน้ และน าส าเนาใบน าฝากมาท่ี

สหกรณ์ฯ เพื่อเขียนใบฝากเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูฝ้ากในวนัเดียวกนั หรือส่งแฟกซ์ส าเนาใบน าฝากมาท่ี

สหกรณ์ฯ (เบอร์แฟกซ์ 02 936–0400 ต่อ 21) ภายในวนัเดียวกนั โดยระบุช่ือบญัชี เลขท่ีบัญชีให้ชดัเจน

เพ่ือใหพ้นกังานบนัทึกรายการฝากเงินเขา้บญัชีของสมาชิกรายนั้น 

       (2) การฝากด้วยเช็ค 

  ผูฝ้ากน าเช็คไปท่ีธนาคาร เขียนใบฝากพร้อมส าเนาเพ่ือน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากของสหกรณ์

ฯ ตามเลขท่ีบัญชี ช่ือบัญชี ธนาคาร และสาขาท่ีระบุไวข้้างต้น และน าส าเนาใบน าฝากมาท่ีสหกรณ์ฯ                 

เพื่อเขียนใบฝากเงินเขา้บญัชีของผูฝ้ากในวนัเดียวกนั หากน าฝากไม่ทนัเวลาปิดรับเช็คของธนาคาร สหกรณ์

ฯจะบนัทึกยอดเงินฝากใหใ้นวนัท าการถดัไป 

 

 4. การฝากด้วยเช็คธนาคาร 

 การฝากเงินดว้ยเช็คธนาคาร ผูฝ้ากตอ้งขีดคร่อมเช็คก่อน และจะมีผลเป็นการฝากเงินสมบูรณ์ต่อเมื่อ

สหกรณ์ฯ เรียกเก็บเงินตามเช็คไดแ้ลว้ 

 ข้อสังเกตเกีย่วกบัเช็ค 

 (1) เช็คสั่งจ่ายเงินสด บุคคล นิติบุคคล เป็นเช็คขีดคร่อมธรรมดา หรือ “& CO” น าฝากเขา้บญัชี

สหกรณ์ฯได ้

 (2) เช็คสัง่จ่าย “สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ  ากดั ”และ

ขีดคร่อม “A/C PAYEE ONLY” น าฝากเขา้บญัชีสหกรณ์ฯได ้

 (3) เช็คสั่งจ่าย บุคคล นิติบุคคล และขีดคร่อม “A/C PAYEE ONLY” น าฝากเขา้บญัชีสหกรณ์ฯ

ไม่ได ้

 (4) เช็คเงินสดและขีด “หรือผูถื้อ” ออก น าฝากเขา้บญัชีสหกรณ์ฯ ไม่ได ้

 

 การส่งเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พเิศษ เงินฝากประจ า โดยมไิด้น าสมุดบัญชีเงินฝากมา

ด้วย  

 กรณีท่ีผูฝ้ากตอ้งการฝากเงินเขา้บญัชีเงินฝาก แต่มิไดน้ าสมุดบญัชีเงินฝากมาดว้ย ให้ผูฝ้าก

หรือผูส่้งเงินฝากติดต่อกบัสหกรณ์ฯพร้อมดว้ยเงินฝากใหเ้จา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ฯรับจ านวนเงินฝาก
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ดงักล่าวเขา้บญัชีของผูฝ้าก โดยลงลายมือช่ือรับเงินในคู่ฉบบัส่งเงินฝากนั้น เพ่ือให้ผูฝ้ากยึดถือไว้

เป็นหลกัฐาน และหลงัจากนั้น ผูฝ้ากตอ้งยื่นสมุดบญัชีเงินฝาก เพ่ือให้เจา้หน้าท่ีของสหกรณ์ฯลง

รายการเงินฝากนั้นใหเ้สร็จโดยเร็ว 

 

 การแก้ไขเปลีย่นแปลงใดๆ ในสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และบัญชีเงิน

ฝากประจ า  

 เมื่อผูฝ้ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดบญัชีเงินฝากคลาดเคล่ือนหรือไม่ตรงกบัความจริง 

ผูฝ้ากตอ้งแจง้เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ฯเพื่อตรวจสอบและแกไ้ข ผูฝ้ากจะท าการแกไ้ขเองไม่ได้ 

 

 การขอมสีมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์พเิศษ และเงินฝากประจ า เล่มใหม่  

 1. เมื่อสมุดบญัชีเงินฝากไดใ้ชเ้บิก–ถอน เต็มแลว้ หรือช ารุดจนใชก้ารไม่ได้ ให้ผูฝ้ากน า

สมุดบญัชีเงินฝากมายืน่ต่อสหกรณ์ฯ สหกรณ์ฯจะยกเลิกสมุดบญัชีเงินฝากเล่มนั้น และโอนยอดเงิน

คงเหลือข้ึนสมุดบญัชีเงินฝากเล่มใหม่ 

  2. กรณีสมุดบญัชีเงินฝากสูญหาย ผูฝ้ากตอ้งน าหลกัฐานการแจง้ความยื่นต่อสหกรณ์ฯ เพื่อ

ขอมีสมุดบญัชีเงินฝากเล่มใหม่ โดยสหกรณ์ฯ จะน ายอดเงินคงเหลือข้ึนสมุดบญัชีเงินฝากเล่มใหม่ให้ผูฝ้าก

ยดึถือไว ้โดยผูฝ้ากตอ้งช าระค่าสมุดบญัชีเงินฝากเล่มใหม่ จ  านวน 50 บาท (ห้าสิบบาทถว้น) ต่อสมุดบญัชี

เงินฝาก 1 เล่ม ส่วนสมุดบญัชีเงินฝากเล่มท่ีสูญหายนั้นใหมี้ผลยกเลิก 

 

 อตัราดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พเิศษ และเงินฝากประจ า  

 1. ดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพย์ 

 อตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์ให้เป็นไปตามประกาศ เร่ือง ประกาศอตัราดอกเบ้ียเงิน

ฝาก ซ่ึงสหกรณ์ฯ จะประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆไป ทั้งน้ี สหกรณ์ฯอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั 

 การค านวณอัตราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย์ สหกรณ์ฯจะค านวณให้เป็นรายวนัตาม

ยอดเงินคงเหลือสุทธ เม่ือส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ฯ สหกรณ์ฯจะน าดอกเบ้ียเงินฝากทบเป็นตน้

เงินในบัญชีเงินฝากของผูฝ้ากโดยให้ผูฝ้ากยื่นสมุดบญัชีเงินฝาก เพื่อให้เจา้หน้าท่ีของสหกรณ์ฯ 

บนัทึกรายการดอกเบ้ียในสมุดบญัชีเงินฝากให ้

 2. ดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพย์พเิศษ 
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 อตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยพิ์เศษให้เป็นไปตามประกาศ เร่ืองประกาศอตัราดอกเบ้ีย

เงินฝาก ซ่ึงสหกรณ์ฯ จะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป สหกรณ์ฯอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจในช่วงนั้นๆ เม่ือส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ฯ สหกรณ์ฯจะน าดอกเบ้ีย

เงินฝากทบเป็นตน้เงินในบญัชีเงินฝากของผูฝ้าก โดยใหผู้ฝ้ากยืน่สมุดบญัชีเงินฝาก เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ี

สหกรณ์ฯ บนัทึกรายการดอกเบ้ียในสมุดบญัชีเงินฝากให ้

 3. ดอกเบีย้เงินฝากประจ า 

 อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าใหเ้ป็นไปตามประกาศ เร่ือง ประกาศอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก ซ่ึง

สหกรณ์ฯจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป ทั้ งน้ี สหกรณ์ฯ อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ

เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั การค านวณอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า สหกรณ์ฯจะ

ค านวณและจ่ายดอกเบ้ียเม่ือฝากครบก าหนด ตามระยะเวลาท่ีผูฝ้ากเปิดบญัชีเงินฝากประเภทนั้นให้

เป็นรายวนั ตามยอดเงินคงเหลือสุทธิ ทั้งน้ี ผูฝ้ากตอ้งเสียภาษีร้อยละ 15 ของดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจากเงิน

ฝากประจ า 

 กรณีครบก าหนดระยะเวลาฝาก ถา้ผูฝ้ากยงัไม่ถอนเงินฝากจนพน้ 7 วนั หลงัจากครบ

ก าหนดแลว้เป็นอนัถือว่าผูฝ้ากตกลงฝากตน้เงินและดอกเบ้ียท่ีไดรั้บทบเป็นตน้เงินฝากประจ าต่อไป

อีกเป็นคราวๆ ตามระยะเวลาฝากท่ีก  าหนดไวเ้ดิม และเป็นหน้าท่ีของผูฝ้ากท่ีตอ้งน าสมุดบญัชีเงิน

ฝากมายืน่ต่อเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯ เพื่อบนัทึกรายการในสมุดบญัชีเงินฝาก 

 

 การถอนเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พเิศษ และเงินฝากประจ า  

 1. ผู้มอี านาจถอนเงินฝากตามที่ได้ให้ตวัอย่างลายมือช่ือไว้ ตอ้งท าใบถอนเงินฝากและมารับ

เงินดว้ยตนเอง โดยยืน่ใบถอนเงินฝากพร้อมดว้ยสมุดบญัชีเงินฝากต่อเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯ 

  2. กรณีผู้ฝากไม่มาด าเนินการถอนเงินฝาก หรือไม่มารับเงินด้วยตนเอง ผูฝ้ากต้องท า

หนงัสือมอบอ านาจ ตามแบบท่ีสหกรณ์ฯ ก  าหนดไวด้า้นหลงัใบถอนเงินฝากนั้น โดยผูรั้บมอบอ านาจตอ้งมา

รับเงินดว้ยตนเอง และยืน่ใบถอนเงินฝาก สมุดบญัชีเงินฝาก พร้อมดว้ยหลกัฐาน ดงัต่อไปน้ี 

  (1) บตัรประจ าตวัพนกังานการรถไฟฯ หรือบตัรประจ าตวัประชาชนผูม้อบอ านาจ 

  (2) ส าเนาบตัรประจ าตวัพนกังานการรถไฟฯ หรือส าเนาบตัรระจ าตวัประชาชนผูม้อบ 

      อ  านาจ  รับรองส าเนาถูกตอ้ง  จ  านวน 1 ฉบบั 

  (3) บตัรประจ าตวัพนกังานการรถไฟฯ หรือบตัรประจ าตวัประชาชนผูรั้บมอบอ านาจ 
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  (4) ส าเนาบตัรประจ าตวัพนกังานการรถไฟฯ หรือส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูรั้บมอบ

       อ  านาจ รับรองส าเนาถูกตอ้ง จ  านวน 1 ฉบบั 

  3. เม่ือผู้มอี านาจถอนเงินฝากได้มอบอ านาจตาม ข้อ 2. แลว้ และภายหลงัจะห้ามจ่ายเงิน

ตามใบถอนเงินฝาก ซ่ึงมอบอ านาจให้ผูใ้ดมารับเงินแทน ผูม้ีอ  านาจถอนเงินฝากต้องมีหนังสือห้ามการ

จ่ายเงินยืน่ต่อสหกรณ์ฯ ก่อนท่ีสหกรณ์ฯจะจ่ายเงินตามใบถอนเงินฝาก ในหนังสือห้ามการจ่ายเงินให้ระบุ

เลขท่ีบญัชีเงินฝาก วนัท่ีถอนเงินฝาก จ านวนเงินท่ีถอนและช่ือของผูรั้บมอบอ านาจใหรั้บเงินแทน 

  4. การถอนเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจ า มีหลักเกณฑ์ 

ดังนี ้

  4.1. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย ์จะถอนเมื่อใดจ านวนเท่าใดก็ได้ แต่ยอด

คงเหลือในบญัชีเงินฝากตอ้งไม่นอ้ยกว่า 100 บาท (หน่ึงร้อยบาทถว้น) 

  4.2. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ จะถอนได้เมื่อครบ 1 ปี หรือครบ

ก าหนดระยะเวลาท่ีฝากเท่านั้น หา้มถอนก่อนครบก าหนด และจะถอนจ านวนเท่าใดก็ได ้แต่ตอ้งมีเงินฝาก

คงเหลือไม่ต ่ากว่าจ  านวนเงินฝากประเภทนั้น 

  4.3. การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากประจ า จะถอนไดเ้มื่อครบก าหนดระยะเวลาในการฝาก 

และจะถอนจ านวนเท่าใดก็ได ้แต่ตอ้งมีเงินฝากคงเหลือไม่ต ่ากว่าจ  านวนเงินฝากประเภทนั้น 

  4.4. กรณีถอนเงินฝากทุกประเภทเกินกว่า 1,000,000 บาท (หน่ึงลา้นบาทถว้น) ผูฝ้ากตอ้ง

แจง้การถอนเงินฝากมายงัสหกรณ์ฯ ตามก าหนดเวลา ดงัน้ี 

   (1) ถอนเงินฝากไม่เกิน 1,000,000 บาท (หน่ึงลา้นบาทถว้น) ถอนเงินฝากได ้โดย

ไม่ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ฯทราบล่วงหนา้ 

   (2) ถอนเงินฝากเกินกว่า 1,000,000 บาท (หน่ึงลา้นบาทถว้น) แต่ไม่เกิน 5,000,000 

บาท (หา้ลา้นบาทถว้น) ใหผู้ถ้อนเงินฝากแจง้ใหส้หกรณ์ฯทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนั 

   (3) ถอนเงินฝากเกินกว่า 5,000,000 บาท (หา้ลา้นบาทถว้น) แต่ไม่เกิน 10,000,000 

บาท (สิบลา้นบาทถว้น) ใหผู้ถ้อนเงินฝากแจง้ใหส้หกรณ์ฯทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 5 วนั 

   (4)  ถอนเงินฝากเกินกว่า 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) แต่ไม่ เกิน 

20,000,000 บาท (ยีสิ่บลา้นบาทถว้น) ใหผู้ถ้อนเงินฝากแจง้ใหส้หกรณ์ฯทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนั 

   (5) ถอนเงินฝากเกินกว่า 20,000,000 บาท (ยีสิ่บลา้นบาทถว้น) ข้ึนไป ใหผู้ถ้อนเงิน

ฝากแจง้ใหส้หกรณ์ฯทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 
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 การปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พเิศษ และเงินฝากประจ า  

 เงินฝากออมทรัพย์ 

 ผูฝ้ากเงินออมทรัพย ์จะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพ่ือปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยข์องตน

เมื่อใดก็ได ้โดยผูม้ีอ  านาจถอนเงินฝากตอ้งจดแจง้ไวท้า้ยรายการจ านวนเงินในใบถอนเงินฝากดว้ย

ว่า “เพื่อปิดบญัชี” สหกรณ์ฯจะค านวณดอกเบ้ียให้ และน าดอกเบ้ียเขา้บัญชีของผูฝ้ากเพ่ือถอน

จ านวนรวมทั้งหมด เม่ือสหกรณ์ฯไดจ่้ายเงินคืนผูฝ้ากแลว้ จะยกเลิกสมุดคู่ฝากส าหรับบญัชีนั้น 

 เงินฝากออมทรัพย์พเิศษ 

 ผูฝ้ากเงินออมทรัพยพิ์เศษ จะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพ่ือปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย์

พิเศษของตนเมื่อใดก็ได ้เมื่อครบก าหนดระยะเวลาในการฝาก โดยผูม้ีอ  านาจถอนเงินฝากตอ้งจด

แจง้ไวท้า้ยรายการจ านวนเงินในใบถอนเงินฝากดว้ยวา่ “เพื่อปิดบญัชี” สหกรณ์ฯจะค านวณดอกเบ้ีย

เงินฝากให ้และน าดอกเบ้ียเงินฝากเขา้บญัชีของผูฝ้ากเพ่ือถอนจ านวนรวมทั้งหมด เม่ือสหกรณ์ฯได้

จ่ายเงินคืนผูฝ้ากแลว้จะยกเลิกสมุดคู่ฝากส าหรับบญัชีนั้น 

 เงินฝากประจ า 

 ผูฝ้ากเงินประจ า จะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพ่ือปิดบญัชีเงินฝากประจ าของตนได ้เม่ือ

ครบก าหนดระยะเวลาฝากเงินประเภทนั้น แต่เม่ือผูฝ้ากมีความจ าเป็นตอ้งถอนเงินฝาก เพ่ือปิดบญัชี

เงินฝากประจ าก่อนครบก าหนดระยะเวลาเงินฝากประเภทนั้น ให้ปิดบญัชีได ้แต่ผูฝ้ากจะไม่ไดรั้บ

ดอกเบ้ียเงินฝากประจ า ช่วงระยะเวลาท่ีถอนก่อนครบก าหนด ตามระยะเวลาเงินฝากประเภทนั้น 

การถอนเงินฝากประจ า ผูม้ีอ  านาจถอนเงินฝากตอ้งจดแจง้ไวท้า้ยรายการจ านวนเงินในใบถอนเงิน

ฝากดว้ยว่า “เพื่อปิดบญัชี” เม่ือสหกรณ์ฯไดจ่้ายคืนผูฝ้ากแลว้จะยกเลิกสมุดคู่ฝากส าหรับบญัชีนั้น 

 

 กรณผีู้ฝากเงินเสียชีวติ 

 สหกรณ์ฯจะจ่ายคืนเงินคงเหลือทั้งหมดในบญัชีเงินฝากของผูฝ้าก ให้แก่ผูรั้บโอนประโยชน์ ใน

กรณีท่ีสมาชิกไม่ไดท้ าหนงัสือตั้งผูรั้บประโยชน์ไว ้สหกรณ์ฯจะจ่ายเงินทั้งหมดให้ทายาทผูมี้สิทธิรับมรดก 

หรือผูจ้ดัการมรดกของผูฝ้าก เมื่อไดน้ าหลกัฐานมาแสดงสิทธิของตนให้เป็นท่ีพอใจแก่สหกรณ์ฯ และน า
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สมุดคู่ฝากมายืน่พร้อมกนัดว้ยก่อนท่ีจะจ่ายคืนเงินคงเหลือ สหกรณ์ฯจะค านวณดอกเบ้ียให้ตามระยะเวลาท่ี

ฝาก ส าหรับสมุดบญัชีเงินฝากนั้นใหย้กเลิก และเป็นการปิดบญัชีเงินฝากรายนั้น 

 

…………………………………………………… 


