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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 

ว่าด้วย  การรับฝากเงนิจากสหกรณ์อืน่ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้  ๕๙(๘) และขอ้ ๘๕(๒) ท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  

ชุดท่ี ๕๐  คร้ังท่ี ๘ /๒๕๔๙  เม่ือวนัท่ี  ๒๙  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๙   ไดก้าํหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั  

วา่ดว้ย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน พ.ศ.๒๕๔๙ โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  ดงัต่อไปน้ี 

หมวด  ๑ 

ข้อกาํหนดทัว่ไป 

ขอ้ ๑.  ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั   วา่ดว้ย  การรับฝากเงินจากสหกรณ์

อ่ืน  พ.ศ. ๒๕๔๙ ” 

ขอ้ ๒.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแตว่นัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ใหค้วามเห็นชอบ 

ขอ้ ๓.  ในระเบียบน้ี 

       “สหกรณ์”   หมายความวา่   สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 

        “ผูฝ้าก”    หมายความวา่   สหกรณ์ผูฝ้ากเงิน 

ขอ้ ๔.  สหกรณ์รับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืนได ้ ๒  ประเภท   คือ 

 (๑)  เงินฝากออมทรัพย ์

 (๒)  เงินฝากประจาํ 

หมวด  ๒ 

การเปิดบัญชีและการฝากเงนิ 

ขอ้ ๕. การเปิดบญัชี 

(๑) สหกรณ์ท่ีประสงคจ์ะเปิดบญัชีเงินฝากตามขอ้ ๔ ใหม้าติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์  ณ   สาํนกังาน

สหกรณ์ดว้ยตนเอง  และตอ้งยืน่หนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นแบบ

หนงัสือขอเปิดบญัชีนั้น 

(๒)   การขอเปิดบญัชีเงินฝาก   ผูฝ้ากตอ้งใหต้วัอยา่งลายมือช่ือของตวัแทนซ่ึงเป็นผูมี้อาํนาจถอนเงิน

ตลอดจนใหเ้ง่ือนไขเก่ียวกบัเงินฝากท่ีเปิดบญัชีนั้น  

(๓)   การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตวัอยา่งลายมือช่ือท่ีใหไ้ว ้ จะมีผลต่อเม่ือผูฝ้ากไดแ้จง้เป็นหนงัสือต่อ

สหกรณ์  และสหกรณ์ไดพิ้จารณาเห็นเป็นการถูกตอ้งและตอบรับแลว้ 

(๔)   ลายมือช่ือทุกกรณีเก่ียวกบัเงินฝาก  ใหใ้ชอ้กัษรไทยและเขียนดว้ยหมึกทั้งตอ้งเขียนดว้ยลายมือช่ือ

ของผูน้าํฝาก  สหกรณ์จะไม่รับรู้การใชต้ราประทบัแทนลายมือช่ือ 

ขอ้ ๖.  การฝากเงิน 

(๑) เงินฝากออมทรัพย ์ผูฝ้ากรายหน่ึงอาจเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยใ์นสหกรณ์น้ีได้ โดยจาํนวนเงิน

ฝากในบญัชีนั้นในเวลาหน่ึงเวลาใดตอ้งไม่นอ้ยกวา่ ๑๐,๐๐๐  บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถว้น)   และผูฝ้ากจะส่งเงินฝากเพ่ิมข้ึนเม่ือใดโดย

จาํนวนเท่าใดก็ได ้

(๒) เงินฝากประจาํรายหน่ึง ๆ ตอ้งมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่  ๑๐๐,๐๐๐  บาท (หน่ึงแสนบาทถว้น)  และ

ระยะเวลาฝากตอ้งไม่นอ้ยกวา่ ๓  (สาม)  เดือน 
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ขอ้ ๗. การเปิดบญัชีเงินฝาก 

(๑) ใ นการเปิดบญัชีเงินฝากตามขอ้ ๖ สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้ากยดึถือไว ้ สมุดคู่ฝากนั้นผูฝ้าก

ตอ้งรักษาไวเ้พ่ือใหส้หกรณ์ลงบนัทึกรายการเงินฝาก  ดอกเบ้ีย  เงินถอน  และเงินคงเหลือบรรดาท่ีจะมีข้ึนทุกราย 

(๒)  การลงบนัทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระทาํไดแ้ต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ซ่ึงประธาน

กรรมการ หรือ รองประธานกรรมการ หรือ เหรัญญิก หรือ ผูจ้ดัการ หรือ ผูท่ี้ไดรั้บมอบมายคนหน่ึงคนใด  เป็นผูล้งลายมือช่ือยอ่

กาํกบัไวเ้ป็นสาํคญั การลงบนัทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามท่ีกล่าวน้ี  ยอ่มไม่มีผลผกูพนัสหกรณ์ อน่ึง ถา้ผูฝ้าก

ตรวจพบวา่รายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคล่ือน  ตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์เพ่ือแกไ้ขให ้ จะแกไ้ขโดยประการอ่ืนไม่ได ้

(๓) สมุดคู่ฝากเล่มท่ีใชเ้ตม็แลว้หรือชาํรุดจนใชก้ารไม่ได้  ใหน้าํมายืน่ต่อสหกรณ์เพ่ือจะไดย้กเลิกสมุดคู่ฝาก

เล่มนั้น   และโอนยอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากใหม่ ซ่ึงออกใหผู้ฝ้ากยดึถือไวต้่อไป   สมุดคู่ฝากเล่มท่ียกเลิกนั้นผูฝ้ากจะรับไปก็ได้ 

(๔)  ผูฝ้ากตอ้งเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไวใ้นท่ีปลอดภยั  ถา้สมุดคู่ฝากหายผูฝ้ากตอ้งแจง้เป็น หนงัสือ

ต่อสหกรณ์โดยมิชกัชา้  สหกรณ์จะนาํยอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซ่ึงออกใหผู้ฝ้ากยดึถือไวต้่อไป  ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มท่ี

หายใหย้กเลิก 

(๕)  ในกรณีท่ีสหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากใหแ้ก่ผูฝ้ากคร้ังแรกก็ดี    หรือออกเล่มใหม่ใหต้่อจากเล่มก่อน  ซ่ึง

ลงรายการเตม็แลว้ก็ดี  หรือชาํรุดใชก้ารไม่ไดก็้ดี  สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีท่ีสมุดคู่ฝากของผูฝ้ากคนใดสูญหาย  

สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ใหโ้ดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ ๕๐ บาท (หา้สิบบาทถว้น) 

ขอ้ ๘.  การส่งเงินเขา้บญัชี 

(๑) ในการส่งเงินเขา้บญัชีเงินฝากทุกคร้ัง ใหท้าํใบส่งเงินตามแบบพิมพท่ี์สหกรณ์กาํหนดยืน่พร้อมดว้ย

สมุดคู่ฝากและจาํนวนเงินฝากต่อเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์  ณ สาํนกังานสหกรณ์  ทั้งน้ีผูฝ้ากหรือผูอ่ื้นจะเป็นผูส่้งเงินก็ได ้

(๒) เม่ือสหกรณ์ไดล้งบนัทึกรายการจาํนวนเงินฝากท่ีไดรั้บนั้นในสมุดคู่ฝากและตรวจสอบเป็นการ

ถูกตอ้งแลว้  สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 

ขอ้ ๙. ถา้ส่งเช็คเขา้บญัชีเงินฝากตอ้งขีดคร่อมเช็คก่อน    สหกรณ์สงวนไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินถอนจากรายการ

เช่นนั้น  จนกวา่จะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแ้ลว้ 

หมวด  ๓ 

การกาํหนดอตัราดอกเบีย้  ระยะเวลาการคดิดอกเบีย้ 

วธีิการคาํนวณดอกเบีย้และการจ่ายดอกเบีย้ 

ขอ้ ๑๐.  การกาํหนดอตัราดอกเบ้ีย  สหกรณ์จะใหด้อกเบ้ียเงินฝากทุกประเภทตามขอ้ ๔ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 

๗ (เจ็ด) ต่อปี โดยจะไดป้ระกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 

ขอ้ ๑๑.  ระยะเวลาการคิดดอกเบ้ีย  กรณีถอนเงินฝากประจาํในระยะเวลาไม่ถึง  ๓  เดือน  สหกรณ์จะไม่จ่าย

ดอกเบ้ียให ้  ถา้ผูฝ้ากไม่ถอนเงินฝากประจาํเม่ือครบกาํหนดพร้อมดอกเบ้ีย  จนพน้กาํหนดไปอีกเจ็ดวนั ก็เป็นอนัถือวา่ผูฝ้ากตก

ลงฝากตน้เงินฝากพร้อมดอกเบ้ียต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 

ขอ้ ๑๒. การคาํนวณดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยใ์หค้าํนวณเป็นรายวนั    ตามยอดเงินคงเหลือและสหกรณ์จะนาํ

ดอกเบ้ียทบเป็นเงินเขา้บญัชีเงินฝากในวนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ ใหผู้ฝ้ากรีบยืน่สมุดคู่ฝาก ณ สาํนกังานสหกรณ์ เพ่ือสหกรณ์

บนัทึกรายการดอกเบ้ียให ้

ขอ้ ๑๓. การจ่ายดอกเบ้ีย  ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ   สหกรณ์จะคาํนวณและจ่ายดอกเบ้ียใหเ้ม่ือถึงกาํหนดระยะเวลา

การฝาก สาํหรับเงินฝากท่ีถอนก่อนกาํหนดโดยไดรั้บอนุญาตจากสหกรณ์ตามขอ้ ๑๖(๑) สหกรณ์จะจ่ายดอกเบ้ียใหต้ามจาํนวน

เดือนเตม็ 
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หมวด  ๔ 

การถอนเงนิฝากและการปิดบัญชี 

ขอ้ ๑๔.  การถอนเงินฝากจากบญัชี 

(๑) ในการถอนเงินฝาก  ผูมี้อาํนาจถอนเงินตามท่ีไดใ้หต้วัอยา่งลายมือช่ือไวต้่อสหกรณ์ควรมารับเงินท่ี

สาํนกังานสหกรณ์ดว้ยตนเอง  และตอ้งยืน่ใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามท่ีใหต้วัอยา่งไวน้ั้น  พร้อมกบัสมุดคู่ฝากต่อ

เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 

(๒) ถา้ผูมี้อาํนาจถอนเงินฝากจะมอบใหผู้ใ้ดรับเงินแทน ก็ตอ้งทาํใบถอนเงินฝากและตอ้งมอบอาํนาจ

ใหรั้บเงินแทนเป็นหนงัสือตามแบบท่ีกาํหนด  ทั้งน้ี  โดยลงลายมือช่ือตามท่ีไดใ้หต้วัอยา่งไว ้ แลว้มอบใหผู้รั้บมอบอาํนาจยืน่ใบ

ถอนเงินฝากนั้น  พร้อมดว้ยสมุดคู่ฝากต่อเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ ณ สาํนกังานสหกรณ์   ในการน้ีสหกรณ์จะเรียกหลกัฐานพิสูจน์

ตวัผูรั้บมอบอาํนาจก็ได ้

(๓)  เม่ือสหกรณ์ไดต้รวจถูกตอ้งแลว้จะจ่ายเงินถอนให ้และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงินคงเหลือใน

สมุดคู่ฝาก  แลว้คืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 

(๔) การเขียนใบถอนเงินฝากใหเ้ขียนดว้ยหมึก ถา้มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงใดๆ  ผูมี้อาํนาจถอนเงินตอ้ง

ลงลายมือช่ือตามท่ีใหต้วัอยา่งไวก้าํกบัดว้ย 

ขอ้ ๑๕. การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรัพยน์ั้น  จะถอนเม่ือใด จาํนวนเท่าใดก็ได ้ ส่วนการถอนเงินจาก

บญัชีเงินฝากประจาํนั้น ผูฝ้ากยอ่มไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบกาํหนด  แต่เม่ือผูฝ้ากยืน่คาํขอเป็นหนงัสือโดยช้ีแจงความจาํเป็น  

สหกรณ์จะยอมใหถ้อนเงินฝากก่อนครบกาํหนดก็ได ้

ขอ้ ๑๖.  การปิดบญัชี 

(๑)   ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมด  เพ่ือปิดบญัชีเงินฝากของตนเม่ือใดก็ได ้ ใหผู้มี้อาํนาจถอน

เงินจดแจง้ไวท้า้ยรายการจาํนวนเงินในใบถอนเงินฝากดว้ยวา่  “เพ่ือปิดบญัชี”   

(๒) ในกรณีท่ีคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์เห็นวา่  ผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบน้ี  หรือก่อใหเ้กิดความ

ยุง่ยากแก่สหกรณ์ หรือเห็นวา่มีเหตุอนัสมควรท่ีจะปิดบญัชีเงินฝากของผูฝ้ากสหกรณ์จะไม่รับเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูฝ้ากอีก  

และใหผู้ฝ้ากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพ่ือปิดบญัชีเงินฝากของตน  ทั้งน้ี  สหกรณ์จะแจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูฝ้าก 

ขอ้ ๑๗. การถอนเงินฝากเพ่ือปิดบญัชีตามขอ้ ๑๖(๑) สหกรณ์จะคาํนวณดอกเบ้ียใหต้ามขอ้ ๑๑,๑๒ และ ๑๓   ถึง

วนัก่อนวนัถอนหน่ึงวนั  เวน้แต่การปิดบญัชีเงินฝากในกรณีผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบตามขอ้ ๑๖(๒)  สหกรณ์จะคาํนวณดอกเบ้ียให้

ถึงก่อนวนัท่ีแจง้หน่ึงวนั  และสหกรณ์จะไม่ใหด้อกเบ้ียอีกไม่วา่ผูฝ้ากจะถอนเงินเม่ือใด  เม่ือสหกรณ์ไดจ่้ายเงินคืนผูฝ้ากแลว้  จะ

ยกเลิกสมุดคู่ฝากสาํหรับบญัชีนั้น 

ขอ้ ๑๘. ในกรณีท่ีมีความจาํเป็น สหกรณ์สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับฝากเงินก็ได ้

ใหผู้จ้ดัการ รักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี    ๑๙    กนัยายน   พ.ศ.๒๕๔๙ 

    

พลเรือโท  ศ.  

( วรีวฒัน์    วงษด์นตรี ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 


