
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด 
ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน 

พ.ศ.๒๕๖๐ 
------------------------ 

 ตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ ๑๑๑๕/๖๐๖๐ ลงวันที่ ๑ มิ.ย.๖๐ เรื่อง เห็นชอบให้
สหกรณ์ถือใช้ร่างระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
นาวิกโยธิน จำกัด พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๖๖ (๙) ข้อ ๙๕ (๑) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๒๓ 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อ ๒๙ มิ.ย.๖๐ จึงกำหนดระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน โดยความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจาก
สหกรณ์อ่ืน พ.ศ.๒๕๖๐” 
 ข้อ  ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณใ์ห้ความเห็นชอบเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน 
พ.ศ.๒๕๕๐    
 ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ์”  หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด 
 “คณะกรรมการ”  หมายความว่า คณ ะกรรมการดำเนิ นการสหกรณ์ ออมทรัพย์  
นาวิกโยธิน จำกัด 
 “ประธานกรรมการการลงทุน” หมายความว่า  ประธานกรรมการการลงทุนสหกรณ์ 
ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด 
 “ผู้จัดการ”  หมายความว่า ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด 
 “เจ้าหน้าที”่  หมายความว่า เจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่
เป็นเจ้าหน้าที่การเงินสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด 
 “ผู้ฝาก”   หมายความว่า สหกรณ์ผู้ฝากเงิน 
 “ใบถอนเงิน”   หมายความว่า ใบถอนเงินสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด 

 “ใบฝากเงิน”   หมายความว่า ใบฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด 

 “สมุดคู่ฝาก”  หมายความว่า สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝาก
ประจำสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด  

 “ตราสารการเงิน” หมายความว่า เอกสารทางการเงินที่แสดงการรับเงินฝากออมทรัพย์
หรือเงินฝากประจำของสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด  
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 ข้อ ๕ สหกรณ์รับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืนได้ ๒ ประเภท คือ 
 ๕.๑  เงินฝากออมทรัพย์ 
 ๕.๒  เงินฝากประจำ 
 ข้อ ๖  ให้ประธานกรรมการการลงทุน รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๑ 
การเปิดบัญชีและการรับฝากเงิน 

 ข้อ ๗   ผู้ฝากที่ประสงค์จะเปิดบัญชี เงินฝากตามข้อ ๕ ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์   
ณ สำนักงานสหกรณ์ด้วยตนเองและต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการ
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชีนั้น  พร้อมกับต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของตัวแทนซึ่งเป็น 
ผู้มีอำนาจถอนเงินและเงื่อนไขเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้ต่อสหกรณ์ 
           การเปลี่ยนแปลงตัวอย่างลายมือชื่อ ข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากที่ให้ไว้
จะมีผลต่อเมื่อผู้ฝากได้แจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็นการถูกต้อง และตอบรับแล้ว 
  ลายมือชื่อเกี่ยวกับเงินฝาก ต้องเขียนด้วยหมึกและเขียนด้วยลายมือชื่อของตนเอง สหกรณ์
จะไม่รับรู้การใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ เว้นแต่กรณีที่ผู้มีอำนาจถอนเงินไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้ ใช้ 
การพิมพ์ลายนิ้วมือหรือวิธีอ่ืน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 ข้อ ๘  ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ดังนี้ 
       ๘.๑  เงินฝากออมทรัพย์  จำนวนเงินฝากครั้งแรกและเงินฝากคงเหลือในบัญชี ณ เวลาหนึ่ง
เวลาใดต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นบาทถ้วน การส่งเงินฝากเพ่ิมและจำนวนเงินฝากสูงสุดให้เป็นไปตามประกาศของ
สหกรณ ์
 ๘.๒  เงินฝากประจำ  จำนวนเงินฝากครั้งแรกและครั้งต่อ ๆ ไปต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 
หนึ่งแสนบาทถ้วน ระยะเวลาฝากและจำนวนเงินฝากสูงสุดให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 
 ข้อ ๙  การเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ ๘ สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากหรือตราสารการเงินให้ผู้ฝาก 
ถือไว้ และผู้ฝากต้องรักษาสมุดคู่ฝากหรือตราสารการเงิน เพ่ือให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย  
เงินถอนและเงินคงเหลือของตนที่จะมีข้ึนทุกรายการ 
  การบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากหรือตราสารการเงิน กระทำโดยผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้จัดการหรือคณะกรรมการ พร้อมประทับตราสหกรณ์และลงลายมือชื่อกำกับไว้เป็นสำคัญ หาก
การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากหรือตราสารการเงินไม่เป็นไปตามที่กล่าวนี้ ย่อมไม่มีผลผูกพันต่อสหกรณ์ อนึ่ง
ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากหรือตราสารการเงินไม่ถูกต้องและครบถ้วน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพ่ือให้
แก้ไขจะแก้ไขโดยประการอ่ืนไม่ได้ การแก้ไขรายการใด ๆ ในสมุดคู่ฝาก  ให้ขีดฆ่าด้วยหมึกสีแดง และผู้จัดการหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงชื่อกำกับ 
  สมุดคู่ฝากหรือตราสารการเงินใดที่บันทึกรายการเต็มแล้วหรือชำรุดจนใช้การต่อไม่ได้   
ให้นำมายื่นต่อสหกรณ์เพ่ือยกเลิก และสหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่หรือตราสารการเงินฉบับใหม่ให้ผู้ฝาก
ยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่ฝากหรือตราสารการเงินที่ยกเลิกนั้นผู้ฝากจะรับไปก็ได้ 
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  ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากหรือตราสารการเงินของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหรือ
ตราสารการเงินสูญหาย ผู้ฝากต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการสูญหาย 
เพ่ือให้สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากหรือตราสารการเงินใหม่ให้แก่ผู้ฝาก ส่วนสมุดคู่ฝากหรือตราสารการเงินที่หายให้
ยกเลิก 
 ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากหรือตราสารการเงินให้แก่ผู้ฝากครั้งแรก หรือออกสมุดคู่ฝาก
หรือตราสารการเงินใหม่ให้ต่อจากเดิมซึ่งลงรายการเต็มแล้ว สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีที่สมุดคู่ฝาก
หรือตราสารการเงินของผู้ฝากรายใดสูญหาย หรือชำรุดโดยมิได้เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ สหกรณ์จะออก
สมุดคู่ฝากหรือตราสารการเงินใหมใ่ห้ โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละห้าสิบบาทถ้วน 
 ข้อ ๑๐ ในการฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ให้ทำใบฝากเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์กำหนด ยื่น
พร้อมจำนวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ทัง้นี้ผู้ฝากหรือผู้อื่นจะเป็นผู้ส่งเงินก็ได้ 
 เมื่อสหกรณ์ได้บันทึกรายการจำนวนเงินฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคู่ฝากหรือตราสารการเงิน 
และตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากหรือตราสารการเงินให้ผู้ฝาก 
 ในกรณีการฝากเงินผ่านธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืนหรือผู้ให้บริการทางการเงินอ่ืน  
ผู้ฝากสามารถฝากเข้าบัญชีของสหกรณ์ที่เปิดไว้กับธนาคารต่าง ๆ และเมื่อฝากแล้วต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบทาง
โทรศัพท์ โทรสาร หรือวิธีอ่ืนใด เพ่ือสหกรณ์จะนำเงินฝากเข้าบัญชีของผู้ฝาก หลังจากนั้นผู้ฝากจะต้องนำ 
สมุดคู่ฝากหรือตราสารการเงินมาให้สหกรณ์บันทึกรายการโดยเร็ว 
 ข้อ ๑๑ ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่บันทึก
รายการรับฝากและจ่ายเงินถอนจากรายการเช่นนั้นจนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว 

 
หมวด ๒ 

การกำหนดอัตราดอกเบี้ย  ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย   
วิธีการคิดดอกเบี้ย และการจ่ายดอกเบี้ย 

 ข้อ ๑๒  สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ  ๕  ไม่เกินจากอัตราตามประกาศที่ 
นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด โดยจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป การนับวันในการคำนวณดอกเบี้ยให้ถือว่าใน 
๑ ปี มี ๓๖๕ วันเสมอ  
 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์  ให้คำนวณเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะนำ
ดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปี  
 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ การคำนวณและจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ให้เป็นไปตามประกาศ
ของสหกรณ์ 
 เงินฝากประจำที่มีการจ่ายดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนตามประกาศของสหกรณ์ หากผู้ฝาก
ถอนเงินฝากก่อนกำหนด สหกรณ์จะเรียกคืนดอกเบี้ยที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งหมดหรือบางส่วนจากดอกเบี้ยที่ผู้ฝาก
ได้รับ และหรือต้นเงินของเงินฝากประจำที่ถอนก่อนกำหนด ก่อนการจ่ายเงินคืนให้กับผู้ฝาก 
 ถ้าผู้ฝากไม่ถอนเงินฝากประจำพร้อมดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก  ภายใน  
๗ วัน นับแต่วันที่ครบกำหนด ก็เป็นอันถือว่าผู้ฝากตกลงฝากต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 
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หมวด ๓ 
การถอนเงินฝาก และการปิดบัญชี 

 ข้อ ๑๓  การถอนเงินฝากจากบัญชีเงินฝาก  ต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบพิมพ์ของสหกรณ์  
 ในการถอนเงินฝาก  ผู้มีอำนาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์ ต้องมา
รับเงินที่สำนักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยื่นใบถอนเงินฝาก  โดยลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้นั้น พร้อม
สมุดคู่ฝากหรือตราสารการเงินต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ ์ 
 ถ้าผู้มีอำนาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผู้ ใดรับเงินแทน ก็ต้องทำใบถอน เงินฝากและ 
มอบอำนาจให้รับเงินแทนตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์กำหนด โดยลงลายมือชื่อตามที่ได้ให้ตัวอย่างไว้ แล้วมอบให้  
ผู้รับมอบอำนาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น พร้อมกับสมุดคู่ฝากหรือตราสารการเงินต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สำนักงาน
สหกรณ์  ในการนี้สหกรณ์จะเรียกหลักฐานพิสูจน์ตัวผู้รับมอบอำนาจก็ได้ 
 เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วจะบันทึกรายการเงินถอน เงินคงเหลือ ใน 
สมุดคู่ฝากหรือตราสารการเงิน และจ่ายเงินถอนพร้อมคืนสมุดคู่ฝากหรือตราสารการเงินให้ผู้ฝากหรือผู้รับมอบ
อำนาจ 
 อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก  ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้มีอำนาจ
ถอนเงินต้องลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้กำกับด้วย 
 ข้อ ๑๔  การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นั้น จะถอนเมื่อใดจำนวนเท่าใดก็ได้  ส่วน 
การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจำนั้น ผู้ฝากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบกำหนด  แต่เมื่อผู้ฝากยื่นคำขอเป็น
หนังสือ สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดก็ได้ 
 ข้อ ๑๕  ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพ่ือปิดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้ ให้ผู้มีอำนาจ
ถอนเงินจดแจ้งไว้ท้ายรายการจำนวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพ่ือปิดบัญชี” ทั้งนี้ต้องยื่นพร้อมสำเนา
รายงานการประชุมคณะกรรมการที่แสดงความประสงค์ในการปิดบัญชีของผู้ฝากด้วย 
 ข้อ ๑๖ ในกรณีที่คณะกรรมการของสหกรณ์ เห็นว่าผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบนี้หรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก
แก่สหกรณ์   หรือมี เหตุ อันสมควรที่ จะปิ ดบัญชี เงินฝากของผู้ ฝาก  สหกรณ์ จะไม่ รับ เงิน เข้ าบัญชี  
เงินฝากของผู้ฝากอีก  และให้ผู้ฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพ่ือปิดบัญชีเงินฝากของตน  ทั้งนี้สหกรณ์จะแจ้งเป็น
หนังสือไปยังผู้ฝาก 
 ข้อ ๑๗  การถอนเงินฝากเพ่ือปิดบัญชีตามข้อ ๑๕ สหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ยให้ตามข้อ ๑๒ ถึง 
วันก่อนวันถอนหนึ่งวัน เว้นแต่การปิดบัญชีเงินฝากในกรณีผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบตามข้อ ๑๖  สหกรณ์จะคำนวณ
ดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันที่แจ้งหนึ่งวัน และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี้ยอีกไม่ว่าผู้ฝากจะถอนเงินเมื่อใด เมื่อสหกรณ์
จ่ายเงินคืนผู้ฝากแล้ว  จะยกเลิกสมุดคู่ฝากหรือตราสารการเงินสำหรับบัญชีนั้น 
 ข้อ ๑๘ กรณีที่จำนวนเงินรับฝากในเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อรวมกับหนี้การกู้ยืมเงินจากภายนอกและ
หนี้ ในฐานะผู้ค้ำประกัน จะเกินวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี ของสหกรณ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้  
ความเห็นชอบไว้ สหกรณ์จะไม่รับฝากเงิน 
  กรณีของผู้ฝากท่ีเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ที่มีสินทรัพย์
มากกว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาท สหกรณ์จะรับฝากเงินทุกประเภทเมื่อรวมกับเงินกู้จากผู้ฝากดังกล่าว (หากมี) ได้ไม่เกิน
ร้อยละสิบของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสำรองของผู้ฝาก 



- ๕ - 
 

 ข้อ ๑๙ ในกรณีท่ีมีความจำเป็น สหกรณ์สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับฝากเงิน 

  ประกาศ      ณ      วันที่    ๒๙   มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐       

 

                             
 
 
 
หมายเหตุ  หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบนี้ คือ ระเบียบฉบับเดิมไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ
นายทะเบียนสหกรณ์ ตามแนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  

(ลงชื่อ)  พลเรือตรี อาคม  แตงอ่อน 
(อาคม  แตงอ่อน) 

ประธานกรรมการดำเนินการ  
สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด  


