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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์  กรมอู่ทหารเรือ  จาํกดั 

ว่าด้วย  การรับเงนิฝากออมทรัพย์และเงนิฝากประจาํ  พ.ศ.๒๕๔๙ 

 

อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์  ขอ้  ๕๙ (๘) และ ขอ้ ๘๕ (๑) ท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  ชุดท่ี ๕๐  คร้ังท่ี  

๔/๒๕๔๙   เม่ือวนัท่ี  ๒๕   เมษายน  พ.ศ.๒๕๔๙   ไดก้าํหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์รมอู่ทหารเรือ จาํกดั    วา่ดว้ย  การรับเงินฝาก

ออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํ  พ.ศ.๒๕๔๙  โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  ดงัต่อไปน้ี 

หมวด  ๑ 

ข้อกาํหนดทัว่ไป 

ขอ้  ๑ .  ระเบียบน้ี เรียกวา่   “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย ์  กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั  วา่ดว้ยการรับเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝาก

ประจาํ พ.ศ.๒๕๔๙” 

ขอ้  ๒.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี ๑ กนัยายน พ.ศ.๒๕๔๙   เป็นตน้ไป 

ขอ้ ๓. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย ์  กรมอู่ทหารเรือ  จาํกดั  วา่ดว้ยการรับเงินฝากจากสมาชิก  พ.ศ. ๒๕๔๙ 

บรรดาระเบียบ  คาํสัง่ และคาํช้ีแจงอ่ืนใดในส่วนท่ีไดก้าํหนดไวแ้ลว้ในระเบียบน้ี  หรือซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี  ใหใ้ช้

ระเบียบน้ีแทน 

ขอ้  ๔.  ในระเบียบน้ี 

“สหกรณ์”   หมายความวา่   สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ  จาํกดั 

“สมาชิก” หมายความวา่  สมาชิกและสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ  จาํกดั 

“คณะกรรมการดาํเนินการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ  จาํกดั 

“ประธานกรรมการ”   หมายความวา่   ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 

“รองประธานกรรมการ”   หมายความวา่  รองประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์ กรมอู่ทหารเรือ  จาํกดั 

“เหรัญญิก”   หมายความวา่   เหรัญญิก สหกรณ์ออมทรัพย ์ กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 

“ผูจ้ดัการ”  หมายความวา่   ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรัพยก์รมอู่ทหารเรือ จาํกดั 

“เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์”  หมายความวา่ ผูท่ี้สหกรณ์จา้งไวป้ฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ี   หวัหนา้ฝ่าย   ผูช่้วยผูจ้ดัการ  

รองผูจ้ดัการ  ผูจ้ดัการ        

“สาํนกังานสหกรณ์” หมายความวา่  ท่ีตั้งสาํนกังานสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 

ขอ้  ๕.   สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิกได ้ ๒  ประเภท  คือ 

(๑)  เงินฝากออมทรัพย ์

(๒)  เงินฝากประจาํ 

หมวด  ๒ 

การเปิดบัญชีและการฝากเงนิ 

ขอ้ ๖.  ผูป้ระสงคจ์ะเปิดบญัชีเงินฝากตามขอ้  ๕  ใหม้าติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์  ณ  สาํนกังานสหกรณ์ดว้ยตนเอง  และตอ้งยืน่

หนงัสือขอเปิดบญัชีนั้น 

ในกรณีท่ีสหกรณ์มีโครงการระดมเงินฝากเป็นกรณีพิเศษ และประสงคจ์ะออกรับเงินฝากนอกสาํนกังานของสหกรณ์  ใหอ้ยู่

ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดาํเนินการ พร้อมทั้งกาํหนดมาตรการเพ่ือความปลอดภยัดว้ย 

ขอ้ ๗. พร้อมกบัหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก  ผูฝ้ากตอ้งใหต้วัอยา่งลายมือช่ือของตน  หรือของตวัแทน  ซ่ึงเป็นผูมี้อาํนาจถอนเงิน  

ตลอดจนใหค้าํสัง่เก่ียวกบัเงินฝากท่ีเปิดบญัชีนั้นไวต้่อสหกรณ์ 
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การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตวัอยา่งลายมือช่ือท่ีใหไ้ว ้ จะมีผลต่อเม่ือผูฝ้ากไดแ้จง้เป็นหนงัสือต่อ  สหกรณ์   และสหกรณ์ได้

พิจารณาเห็นเป็นการถูกตอ้งและตอบรับแลว้ 

ลายมือช่ือทุกกรณีเก่ียวกบัเงินฝากใหใ้ชอ้กัษรไทยและเขียนดว้ยหมึก ทั้งตอ้งเขียนดว้ยลายมือตนเอง  สหกรณ์จะไม่รับรู้

การใชต้ราประทบัแทนลายมือช่ือ 

ขอ้  ๘.   ผูฝ้ากคนหน่ึงสามารถเปิดบญัชีเงินฝากไดด้งัน้ี 

(๑) เงินฝากออมทรัพย ์ ผูฝ้ากรายหน่ึงอาจเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยใ์น สหกรณ์น้ีได ้โดยจาํนวนเงินฝากในการเปิดบญัชี

นั้นในเวลาหน่ึงเวลาใดตอ้งไม่นอ้ยกวา่ ๑,๐๐๐  บาท และผูฝ้ากจะส่งเงินฝากเพ่ิมข้ึนเม่ือใด โดยจาํนวนเท่าใดก็ได ้แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ ๑๐๐  บาท 

(๒)  เงินฝากประจาํหน่ึง ๆ  ตอ้งมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ ๑๐,๐๐๐  บาท  และระยะเวลาฝากตอ้งไม่นอ้ยกวา่  ๓  เดือน 

ขอ้  ๙ . ในการเปิดบญัชีเงินฝากตามขอ้  ๘  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้ากยดึถือไว้ สมุดคู่ฝากนั้นผูฝ้ากตอ้งรักษาไว ้เพ่ือให้

สหกรณ์ลงบนัทึกรายการเงินฝาก ดอกเบ้ีย เงินถอน  และเงินคงเหลือของตนบรรดาท่ีจะมีข้ึนทุกราย 

การลงบนัทึกรายการต่าง ๆ  ในสมุดคู่ฝากนั้น  จะกระทาํไดแ้ต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์  ซ่ึงประธานกรรมการ  หรือรอง

ประธานกรรมการ  หรือเหรัญญิก  หรือผูจ้ดัการ  หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายคนหน่ึงคนใด  เป็นผูล้งลายมือช่ือยอ่กาํกบัไวเ้ป็นสาํคญั   การลง

บนัทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามท่ีกล่าวน้ียอ่มไม่มีผลผกูพนัสหกรณ์   

อน่ึง ถา้ผูฝ้ากตรวจพบวา่รายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคล่ือน ตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์เพ่ือแกไ้ข จะแกไ้ขโดยประการอ่ืนไม่ได ้

สมุดคู่ฝากเล่มท่ีใชเ้ตม็แลว้  หรือชาํรุดจนใชก้ารไม่ได้   นาํมายืน่ต่อสหกรณ์เพ่ือจะไดย้กเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนั้น  และโอน

ยอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากเล่มใหม่  ซ่ึงออกใหผู้ฝ้ากยดึถือไวต้่อไป  สมุดคู่ฝากเล่มท่ียกเลิกนั้นผูฝ้ากจะรับไปก็ได ้

ผูฝ้ากตอ้งเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไวใ้นท่ีปลอดภยั    ถา้สมุดคู่ฝากหายผูฝ้ากตอ้งแจง้เป็นหนงัสือต่อสหกรณ์โดยมิ

ชกัชา้  สหกรณ์จะนาํยอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากเล่มใหม่ออกใหผู้ฝ้ากยดึถือไวต้่อไป ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มท่ีหายใหย้กเลิก 

ในกรณีท่ีสหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากใหแ้ก่ผูฝ้ากคร้ังแรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ใหต้่อจากเล่มก่อน   ซ่ึงลงรายการเตม็แลว้ก็ดี  

หรือชาํรุดใชก้ารไม่ไดก็้ดี  สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม  แต่กรณีท่ีสมุดคู่ฝากของผูฝ้ากคนใดสูญหาย  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ให้

โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ  ๕๐  บาท 

ขอ้ ๑๐ .  ในการส่งเงินเขา้บญัชีเงินฝากทุกคร้ัง  ใหท้าํใบส่งเงินตามแบบพิมพท่ี์สหกรณ์กาํหนด ยืน่พร้อมดว้ยสมุดคู่ฝากและ

จาํนวนเงินฝากต่อเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ ณ สาํนกังานสหกรณ์  ทั้งน้ี  ผูฝ้ากหรือผูอ่ื้นจะเป็นผูส่้งเงินแทน  ก็ได ้

เม่ือสหกรณ์ไดล้งบนัทึกรายการจาํนวนเงินฝากท่ีไดรั้บนั้นในสมุดคู่ฝาก  และตรวจสอบเป็นการถูกตอ้งแลว้  สหกรณ์จะ

คืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 

ขอ้ ๑๑ .  ถา้ส่งเช็คเขา้บญัชีเงินฝากตอ้งขีดคร่อมเช็คก่อน  สหกรณ์สงวนไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินถอนจากรายการเช่นนั้นจนกวา่

จะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแ้ลว้ 

หมวด  ๓ 

การกาํหนดอตัราดอกเบีย้  ระยะเวลาการคดิดอกเบีย้  วธีิการคดิดอกเบีย้ 

  และการจ่ายดอกเบีย้ 

ขอ้  ๑๒.  สหกรณ์จะจ่ายดอกเบ้ียเงินฝากทุกประเภทตามขอ้  ๕ ในอตัราไม่เกินร้อยละ ๗ ต่อปี โดยจะไดป้ระกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 

ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยใ์หค้าํนวณเป็นรายวนัตามยอดเงินคงเหลือ  และสหกรณ์จะนาํดอกเบ้ียทบเป็นตน้เงินเขา้บญัชี

เงินฝากในวนัท่ี ๓๐  มิถุนายน และ ๓๑  ธนัวาคม  ใหผู้ฝ้ากรีบยืน่สมุดคู่ฝาก ณ สาํนกังาน สหกรณ์   เพ่ือสหกรณ์บนัทึกรายการดอกเบ้ียให ้ 

ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ  สหกรณ์จะคาํนวณและจ่ายดอกเบ้ียใหเ้ม่ือถึงกาํหนด ระยะเวลาการฝาก สาํหรับเงินฝากท่ีถอนก่อน

กาํหนด โดยไดรั้บอนุญาตจากสหกรณ์ตามขอ้  ๑๔  สหกรณ์จะจ่ายดอกเบ้ียใหต้ามจาํนวนเดือนเตม็ 

กรณีถอนเงินฝากประจาํในระยะเวลาไม่ถึง  ๓  เดือน  สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบ้ียให้   ถา้ผูฝ้ากไม่ถอนเงินฝากประจาํ  เม่ือ

ครบกาํหนดพร้อมดอกเบ้ียจนพน้กาํหนดไปอีกเจ็ดวนัก็เป็นอนั ถือวา่ผูฝ้ากตกลงฝากตน้เงินฝากพร้อมดอกเบ้ียต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 
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หมวด  ๔ 

การถอนเงนิฝากและการปิดบัญชี 

ขอ้ ๑๓. การถอนเงินจากบญัชีเงินฝาก ตอ้งใชใ้บถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ 

ในการถอนเงินฝาก  ผูมี้อาํนาจถอนเงินตามท่ีไดใ้หต้วัอยา่งลายมือช่ือไวต้่อสหกรณ์ควรมารับเงินท่ีสาํนกังานสหกรณ์ดว้ย

ตนเอง  และตอ้งยืน่ใบถอนเงินฝาก  โดยลงลายมือช่ือตามท่ีใหต้วัอยา่งไวน้ั้น  พร้อมกบัสมุดคู่ฝากต่อเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 

ถา้ผูมี้อาํนาจถอนเงินฝากจะมอบใหผู้ใ้ดถอนเงินแทน  ก็ตอ้งทาํใบถอนเงินฝากและตอ้งมอบอาํนาจใหรั้บเงินแทนเป็น

หนงัสือไวด้า้นหลงัของใบถอนเงินฝากนั้นดว้ย ทั้งน้ี  โดยลงลายมือช่ือตามท่ีไดใ้หต้วัอยา่งไวแ้ลว้  มอบใหผู้รั้บมอบอาํนาจยืน่ในถอนเงิน

ฝากนั้น  พร้อมดว้ยสมุดคู่ฝากต่อเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์   ณ  สาํนกังานสหกรณ์     ในการน้ีสหกรณ์จะเรียกหลกัฐานพิสูจน์ตวัผูรั้บมอบ

อาํนาจก็ได ้

เม่ือสหกรณ์ไดต้รวจถูกตอ้งแลว้จะจ่ายเงินถอนให ้  และลงรายการถอนพร้อมทั้งเงินคงเหลือในสมุดคู่ฝากและคืนสมุดคู่

ฝากใหผู้ฝ้าก 

อน่ึง  การเขียนใบถอนเงินฝากใหเ้ขียนดว้ยหมึก  ถา้มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงใด ๆ  ผูมี้อาํนาจ ถอนเงินตอ้งลงลายมือช่ือ

ตามท่ีใหต้วัอยา่งไวก้าํกบัดว้ย 

ขอ้  ๑๔.  การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรัพยน์ั้นจะถอนเม่ือใด  จาํนวนเท่าใดก็ได้  

ส่วนการถอนเงินจากบญัชีเงินฝากประจาํนั้น     ผูฝ้ากยอ่มไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบกาํหนด     แต่เม่ือผูฝ้ากยืน่คาํขอเป็น

หนงัสือโดยช้ีแจงความจาํเป็น  สหกรณ์จะยอมใหถ้อนเงินฝากก่อนครบกาํหนดก็ได ้

ขอ้  ๑๕.  ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมด  เพ่ือปิดบญัชีเงินฝากของตนเม่ือใดก็ได้  ใหผู้มี้อาํนาจ ถอนเงินจดแจง้ไวท้า้ยรายการ

จาํนวนเงินในใบถอนเงินฝากดว้ยวา่ “เพ่ือปิดบญัชี” 

ขอ้ ๑๖. ในกรณีท่ีผูฝ้ากตาย    สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือทั้งหมดในบญัชีเงินฝากใหแ้ก่ผูรั้บโอน  ประโยชน์ท่ีไดต้ั้งไว ้หรือถา้มิได้

ตั้งไวก็้คืนใหแ้ก่บุคคลท่ีไดน้าํหลกัฐานมาแสดงใหเ้ป็นท่ีพอใจคณะกรรมการดาํเนินการวา่เป็นทายาทผูมี้สิทธ์ิไดรั้บเงินจาํนวนดงักล่าวนั้น 

ขอ้ ๑๗ . ในกรณีท่ีคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์เห็นวา่ผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบน้ี หรือก่อใหเ้กิดความยุง่ยากแก่สหกรณ์ หรือ

เห็นวา่มีเหตุอนัสมควรท่ีจะปิดบญัชีเงินฝากของผูฝ้าก สหกรณ์จะไม่รับเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูฝ้ากอีก และใหผู้ฝ้ากถอนเงินคงเหลือทั้งหมด

เพ่ือปิดบญัชีเงินฝากของตน ทั้งน้ี สหกรณ์จะแจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูฝ้าก 

ขอ้  ๑๘.  การถอนเงินฝากเพ่ือปิดบญัชีตามขอ้  ๑๕.  และขอ้  ๑๖.  สหกรณ์จะคาํนวณดอกเบ้ียใหต้ามขอ้  ๑๒.  ถึงวนัก่อนวนัถอน

หน่ึงวนั  เวน้แต่การปิดบญัชีเงินฝาก  ในกรณีผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบตามขอ้  ๑๗.  สหกรณ์จะคาํนวณดอกเบ้ียใหถึ้งก่อนวนัท่ีแจง้หน่ึงวนั และ

สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบ้ียไม่วา่ผูฝ้ากจะถอนเงินเม่ือใด 

เม่ือสหกรณ์ไดจ่้ายเงินคืนผูฝ้ากแลว้ จะยกเลิกสมุดคู่ฝากสาํหรับบญัชีนั้น 

ใหผู้จ้ดัการรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี    ๒๓   สิงหาคม   พ.ศ.๒๕๔๙ 

    

พลเรือโท  ศ.  

( วรีวฒัน์    วงษด์นตรี ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 
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