
 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน 

พ.ศ.๒๕๕๐ 
------------------------ 

 อาศัยอ านาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน  จ ากัด  พ.ศ.๒๕๕๐  ข้อ ๖๖ (๙)  
ข้อ ๙๕ (๑) และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ครั้งที่ ๔/๒๕๔๘ เมื่อ ๒๙ มี.ค.๔๘ ได้ก าหนดระเบียบ
ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า   “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน  จ ากัด  ว่าด้วยการรับฝากเงิน 
จากสหกรณ์อ่ืน  พ.ศ.๒๕๕๐” 
 ข้อ  ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ  ๓  ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน 
พ.ศ.๒๕๔๘    
 ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ”์   หมายความว่า   สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน   จ ากัด 
 “ผู้ฝาก”     หมายความว่า   สหกรณ์ผู้ฝากเงิน 
 ข้อ ๕ สหกรณ์รับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืนได้ ๒ ประเภท คือ 
 ๕.๑  เงินฝากออมทรัพย์ 
 ๕.๒  เงินฝากประจ า 
 ข้อ ๖  ให้ประธานกรรมการบริหารทั่วไปสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน  จ ากัด  รักษาการ 
ตามระเบียบนี้ 

หมวด ๑ 
การเปิดบัญชีและการรับฝากเงิน 

 ข้อ ๗  ผู้ฝากที่ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ ๕  ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ณ 
ส านักงานสหกรณ์ด้วยตนเองและต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชีนั้น 
 ข้อ ๘  พร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก  ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของตัวแทนซึ่งเป็นผู้มี
อ านาจถอนเงิน   ตลอดจนให้เงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากที่เปิดบัญชีนั้นไว้ต่อสหกรณ์ 
           การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้จะมีผลต่อเมื่อผู้ฝากได้แจ้งเป็นหนังสือ
ต่อสหกรณ์ และสหกรณ์เห็นเป็นการถูกต้อง และตอบรับแล้ว 
  ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝาก  ให้ใช้อักษรไทย และเขียนด้วยหมึก ทั้งต้องเขียนด้วย
ลายมือชื่อของผู้น าฝาก  สหกรณ์จะไม่รับรู้การใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ 
  
 



 

 ข้อ ๙  ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ดังนี้ 
       ๙.๑  เงินฝากออมทรัพย์  ผู้ฝากรายหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นี้ได้  
โดยจ านวนเงินฝากในบัญชีนั้น เวลาหนึ่งเวลาใด ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นบาทถ้วนและผู้ฝากจะส่งเงินฝาก  
เพ่ิมขึ้นเมื่อใดโดยจ านวนเท่าใดก็ได้  
 ๙.๒  เงินฝากประจ ารายหนึ่งๆ  ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนบาทถ้วนและระยะเวลา
ฝากต้องไม่น้อยกว่าสามเดือน 
 ข้อ ๑๐  การเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ ๙ สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้ 
            สมุดคู่ฝากนั้น ผู้ฝากต้องรักษาไว้เพ่ือให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก  ดอกเบี้ย       
เงินถอน   และเงินคงเหลือบรรดาที่จะมีขึ้นทุกรายการ 
             การบันทึกรายการต่างๆ ในสมุดคู่ฝากจะกระท าได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ ซึ่งประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ 
ลงลายมือชื่อย่อก ากับไว้เป็นส าคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝาก  โดยไม่เป็นไปตามที่กล่าวนี้ ย่อมไม่มีผล
ผูกพันสหกรณ์    อนึ่งถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อน   ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพ่ือแก้ไขให้  
จะแก้ไขโดยประการอ่ืนไม่ได้ 
 สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้ว หรือช ารุดจนใช้การไม่ได้ ให้น ามายื่นต่อสหกรณ์เพ่ือจะได้
ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่ฝาก
เล่มที่ยกเลิก ผู้ฝากจะรับไปก็ได้ 
 ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหาย ผู้ฝากต้องแจ้ง
เป็นหนังสือต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า  ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก 
 ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากครั้งแรกก็ดี  หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจาก 
เล่มก่อนซึ่งลงรายการเต็มแล้วก็ดี  หรือช ารุดใช้การไม่ได้ก็ดี  สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม   แต่กรณีที่สมุดคู่ฝาก
ของผู้ฝากรายใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้ โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละห้าสิบบาทถ้วน  
 ข้อ  ๑๑  ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ให้ท าใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์ก าหนด 
ยื่นพร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและจ านวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ณ  ส านักงานสหกรณ์  ทั้งนี้ผู้ฝากหรือผู้อ่ืน 
จะเป็นผู้ส่งเงินก็ได้ 
   เมื่อสหกรณ์ได้บันทึกรายการจ านวนเงินฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคู่ฝาก  และตรวจสอบ 
เป็นการถูกต้องแล้ว  สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก 
 ข้อ  ๑๒  ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่จ่าย 
เงินถอนจากรายการเช่นนั้น   จนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว 

 
หมวด ๒ 

การก าหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย  
วิธีการคิดดอกเบี้ย และการจ่ายดอกเบี้ย 

 ข้อ  ๑๓  สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ ๕ ในอัตราไม่เกินร้อยละเจ็ดต่อปี 
โดยจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป การนับวันในการค านวณดอกเบี้ยใน ๑ ปี มี ๓๖๕ วัน เสมอ 
     ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ สหกรณ์จะค านวณเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และจะน า
ดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้นเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน ของทุกปี  
    ดอกเบี้ยเงินฝากประจ า การค านวณและการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากประจ าให้เป็นไปตาม
ประกาศของสหกรณ ์



 

    เงินฝากประจ าระยะเวลาไม่เกิน ๑๒ เดือน ที่มีระยะเวลาการฝากไม่ครบ ๑ เดือน สหกรณ์ 
จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้  
    เงินฝากประจ าระยะเวลาเกินกว่า ๑๒ เดือน ที่มีระยะเวลาการฝากไม่ครบ ๓ เดือน 
สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้ 
    เงินฝากประจ าที่มีการจ่ายดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนตามประกาศของสหกรณ์ หากมี
การถอนก่อนก าหนด สหกรณ์จะท าการเรียกคืนดอกเบี้ยที่ได้จ่ายไปแล้วจากดอกเบี้ยที่ผู้ฝากได้รับ และหรือ  
ต้นเงินของเงินฝากประจ าที่ถอนก่อนก าหนด ก่อนการจ่ายเงินคืนให้กับผู้ฝาก 
    ถ้าผู้ฝากไม่ถอนเงินฝากประจ าพร้อมดอกเบี้ยเมื่อครบก าหนดระยะเวลาการฝาก ภายใน 
๗ วัน นับแต่วันที่ครบก าหนด ก็เป็นอันถือว่าผู้ฝากตกลงฝากต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 1  

 
หมวด ๓ 

การถอนเงินฝาก และการปิดบัญชี 
 ข้อ ๑๔ การถอนเงินฝากจากบัญชีเงินฝาก  ต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบพิมพ์ของสหกรณ์ 
 ในการถอนเงินฝาก  ผู้มีอ านาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์  ควรมา
รับเงินที่ส านักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยื่นใบถอนเงินฝาก โดยลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้นั้น  
พร้อมสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
 ถ้าผู้มีอ านาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผู้ใดรับเงินแทน  ก็ต้องท าใบถอนเงินฝาก และมอบ
อ านาจให้รับเงินแทน ตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์ก าหนด  ทั้งนี้โดยลงลายมือชื่อตามที่ได้ให้ตัวอย่างไว้ แล้วมอบให้
ผู้รับมอบอ านาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น พร้อมกับสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ณ ส านักงานสหกรณ์  ในการนี้
สหกรณ์จะเรียกหลักฐานพิสูจน์ตัวผู้รับมอบอ านาจก็ได้ 
 เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้ว จะจ่ายเงินถอนให้และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงิน
คงเหลือในสมุดคู่ฝาก  แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก 
 อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ  ผู้มีอ านาจ
ถอนเงินต้องลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้ก ากับด้วย 
 ข้อ ๑๕ การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นั้น จะถอนเมื่อใดจ านวนเท่าใดก็ได้ 
 ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจ านั้น ผู้ฝากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบก าหนด
แต่เมื่อผู้ฝากยื่นค าขอเป็นหนังสือ  โดยชี้แจงความจ าเป็น  สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบก าหนดก็ได้ 
 ข้อ ๑๖ ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพ่ือปิดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้  ให้ผู้มีอ านาจ
ถอนเงิน  จดแจ้งไว้ท้ายรายการจ านวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพ่ือปิดบัญชี” 
 ข้อ ๑๗ ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์  เห็นว่าผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบนี้ หรือก่อให้เกิด
ความยุ่งยากแก่สหกรณ์  หรือมีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก สหกรณ์จะไม่รับเงินเข้าบัญชี  
เงินฝากของผู้ฝากอีก  และให้ผู้ฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพ่ือปิดบัญชีเงินฝากของตน  ทั้งนี้สหกรณ์จะแจ้ง 
เป็นหนังสือไปยังผู้ฝาก 
 ข้อ ๑๘ การถอนเงินฝากเพ่ือปิดบัญชีตามข้อ  ๑๖  สหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ยให้ตามข้อ ๑๓   
ถึงก่อนวันถอนหนึ่งวัน เว้นแต่การปิดบัญชีเงินฝากในกรณีผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบตามข้อ ๑๗  สหกรณ์จะค านวณ
ดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันที่แจ้งหนึ่งวัน   และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี้ยอีกไม่ว่าผู้ฝากจะถอนเงินเมื่อใด เมื่อสหกรณ์
จ่ายเงินคืนผู้ฝากแล้ว  จะยกเลิกสมุดคู่ฝากส าหรับบัญชีนั้น 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 แก้ไขเพิม่เติมโดยระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2555 



 

 ข้อ ๑๙ ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น  สหกรณ์สงวนสิทธิที่จะไม่รับฝากก็ได้   

    ประกาศ   ณ   วันที่   ๒   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๕๐ 

                                                                (ลงชือ่) พลเรือตรี  พงศ์ศักดิ์  ภูรีโรจน์                                                                                       
                                (พงศ์ศักดิ์  ภูรีโรจน์) 
                                                                                 ประธานกรรมการด าเนินการ 
                                                                            สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
 
 
 
 
 
 


