
 
 
 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จํากัด 
วาดวย การรับเงินฝากจากสหกรณอ่ืน 

พ.ศ. 2553 
********************************************* 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณ ขอ 16 ขอ 79 (2) (8)  และขอ 107 (2)  ที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที่  28  ครั้งที่    10/53   วันที่    26   เมษายน  2553    ไดกําหนดระเบียบ   
วาดวย 
การรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณอ่ืน  พ.ศ. 2553  โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ. 2542  ดังตอไปน้ี 
      ขอ  1.  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จํากัด  วาดวย การรับฝาก
เงินจากสหกรณอ่ืน  พ.ศ. 2553”         
 ขอ  2. ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่นายทะเบียนสหกรณตามพระราชบัญญัติสหกรณ    พ.ศ. 
2542  เห็นชอบเปนตนไป 
 ขอ  3. ใหยกเลิก บรรดาประกาศ  มติคณะกรรมการดําเนินการ  ระเบียบอ่ืนใดที่มีใชอยูกอนวัน
ใชระเบียบน้ี ซึ่งมีขอกําหนดขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน 
 ขอ  4. ในระเบียบน้ี 
 “สหกรณ”  หมายความวา  สหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร  จํากัด 
 “สหกรณอ่ืน” หมายความวา สหกรณผูฝากเงิน 
 ขอ  5. สหกรณรับฝากเงินจากผูฝากได  2  ประเภท  คือ 
  5.1 เงินฝากออมทรัพย 
  5.2 เงินฝากประจํา 
 ขอ  6. ใหคณะกรรมการดําเนินการรักษาการตามระเบียบน้ี 

 
หมวด  1 

การเปดบัญชีและการฝากเงิน 
 ขอ  7. สหกรณอ่ืนประสงคจะเปดบัญชีเงินฝากตองย่ืนหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก ตามแบบของ
สหกรณ  ณ  สํานักงานของสหกรณ  โดยมีรายการครบถวนตามที่ระบุไวในแบบหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากที่
เปดน้ันไวตอสหกรณ โดยใชบัตรตัวอยางลายมือช่ือตามแบบของสหกรณ 
 การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตัวอยางลายมือช่ือของผูมีอํานาจถอนเงิน  จะมีผลตอเมื่อไดแจงเปน
หนังสือตอสหกรณ และสหกรณไดตอบรับแลว 

 
 
 
 
 
 

 /ลายมือช่ือ... 
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 ลายมือช่ือทุกกรณีเก่ียวกับเงินฝากใหใชอักษรไทย  และเขียนดวยหมึกดวยลายมือตนเองหามใช
ตราประทับแทนลายมือช่ือ 
 ขอ  8. สหกรณอ่ืนรายหน่ึงสามารถเปดบัญชีเงินฝากได  ดังน้ี 
  8.1 บัญชีเงินฝากออมทรัพย 
   สหกรณอ่ืนรายหน่ึงอาจเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยในสหกรณน้ีไดโดยจํานวนเงิน
ฝากในบัญชีน้ันในเวลาหน่ึงเวลาใดตองไมนอยกวาหาหมื่นบาท  และสหกรณอ่ืน จะสงเงินฝากเพ่ิมขึ้นเมื่อใด  
จํานวนเทาใดก็ได 
  8.2 บัญชีเงินฝากประจํา 
   สหกรณอ่ืนรายหน่ึงเปดบัญชีเงินฝากประจําตองมีจํานวนเงินฝากไมนอยกวา           
หาหมื่นบาท  และกําหนดระยะเวลาฝากเปน หกเดือน ,หน่ึงป และสองป 
 ขอ  9. ในการเปดบัญชีเงินฝากตามขอ  8  สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหสหกรณอ่ืน ยึดถือไว   
สมุดคูฝากน้ัน สหกรณอ่ืนตองรักษาไวเพ่ือใหสหกรณลงบันทึกรายการ   เงินฝาก   ดอกเบ้ีย   เงินถอน  และเงิน
คงเหลือบรรดาที่จะมีขึ้นทุกรายการ 
 การลงบันทึกรายการตาง ๆ  ในสมุดคูฝากน้ัน  จะกระทําไดแตโดยทางฝายสหกรณ  ซึ่งประธาน  
กรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเหรัญญิก  หรือผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายคนหน่ึงคนใด  เปน
ผูลงลายมือช่ือยอกํากับไวเปนสําคัญ  การลงบันทึกรายการในสมุดคูฝากโดยไมเปนไปตามที่กลาวน้ี  ยอมไมมีผล
ผูกพันสหกรณ  อน่ึง  ถาสหกรณอ่ืนตรวจพบวา รายการใดในสมุดคูฝากคลาดเคลื่อน ตองแจงตอสหกรณเพ่ือ
แกไข จะแกไขโดยพลการเองไมได 
 สมุดคูฝากเลมที่ใชเต็มแลวหรือชํารุดจนใชการไมได  ใหนํามาย่ืนตอสหกรณเพ่ือจะไดยกเลิกสมุดคู
ฝากเลมน้ัน  และโอนยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากใหม ซึ่งสหกรณจะออกใหสหกรณอ่ืนยึดถือไวตอไป  สมุดคู
ฝากเลมที่ยกเลิกน้ันสหกรณอ่ืนจะรับไปก็ได 
 สหกรณอ่ืน ตองเก็บรักษาสมุดคูฝากของตนไวในที่ปลอดภัย  ถาสมุดคูฝากหายตองแจง  เปน
หนังสือตอสหกรณโดยมิชักชา  สหกรณจะนํายอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากเลมใหมซึ่งออกใหสหกรณอ่ืนยึดถือ
ไวตอไป  สวนสมุดคูฝากเลมที่หายใหยกเลิก 
 ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคูฝากใหแกสหกรณอ่ืน ครั้งแรกก็ดี  หรือออกเลมใหมใหตอจากเลมกอน  
ซึ่งลงรายการเต็มแลวก็ดี  หรือชํารุดใชการไมไดก็ดี  สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม  แตกรณีที่สมุดคูฝากของ
สหกรณอ่ืนสูญหาย  สหกรณจะออกสมุดคูฝากเลมใหมใหโดยคิดคาธรรมเนียมเลมละหน่ึงรอยบาท 
 ขอ  10. ในการสงเงินเขาบัญชีเงินฝากทุกครั้ง  ใหทําใบสงเงินตามแบบพิมพที่สหกรณกําหนดพรอม
ใบโอนเงินเขาบัญชีสหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร (ออมทรัพยพิเศษ) ย่ืนพรอมดวยสมุดคูฝากและจํานวนเงิน
ฝากตอเจาหนาที่ประจําของสหกรณ  ณ  สํานักงานสหกรณ  ทั้งน้ีสหกรณอ่ืนหรือผูอ่ืนจะเปนผูสงเงินก็ได 

 
 
 
 
 
 
 
 

/เมื่อสหกรณ… 
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 เมื่อสหกรณไดลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที่ไดรับน้ันในสมุดคูฝาก  และตรวจสอบเปนการ
ถูกตองแลว  สหกรณจะคืนสมุดคูฝากใหสหกรณอ่ืน 
 ขอ  11. ถาสงเช็คเขาบัญชีเงินฝากของสหกรณ  ตองขีดครอมเช็คกอน  สหกรณสงวนไวซึ่งสิทธิที่
จะไมจายเงินถอนจากรายการเชนน้ัน  จนกวาจะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแลว 
 

หมวด  2 
การกําหนดอัตราดอกเบ้ีย  ระยะเวลาการคิดดอกเบ้ีย  วิธีการคิดดอกเบ้ียและการจายดอกเบ้ีย 

 ขอ  12. สหกรณจะใหดอกเบ้ียเงินฝากทุกประเภทตามขอ  5  ในอัตราไมเกินรอยละเจ็ดตอป  โดย
จะไดประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป 
 ขอ  13. ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยใหคํานวณเปนรายวันตามยอดเงินคงเหลือ  และสหกรณจะนํา
ดอกเบ้ียทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากในวันที่  30  มิถุนายน  และวันที่  31  ธันวาคม  ของทุกป  ใหสหกรณ
อ่ืน รีบย่ืนสมุดคูฝาก  ณ  สํานักงานสหกรณ  เพ่ือสหกรณบันทึกรายการดอกเบ้ียให 
 ขอ  14. ดอกเบ้ียเงินฝากประจํา สหกรณจะคํานวณและจายดอกเบ้ียใหเมื่อถึงกําหนดระยะเวลา
การฝาก   
 กรณีถอนเงินฝากประจํากอนกําหนด  สหกรณจะไมจายดอกเบ้ียให 
 ถาสหกรณอ่ืน ไมถอนเงินฝากประจําเมื่อครบกําหนดพรอมดอกเบ้ีย ก็เปนอันถือวาสหกรณอ่ืนตก
ลงฝากตนเงินพรอมดอกเบ้ียตอไปอีกเทาระยะเวลาเดิม 
 

หมวด  3 
การถอนเงินฝากและการปดบัญชี 

 ขอ  15. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากตองใชใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ   
 ในการถอนเงินฝาก  ผูมีอํานาจถอนเงินตามที่ไดใหตัวอยางลายมือช่ือไวตอสหกรณควรมารับใบโอน
เงิน ที่สํานักงานสหกรณดวยตนเอง  และตองย่ืนใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามที่ใหตัวอยางไวน้ันพรอมกับ
สมุดคูฝากตอเจาหนาที่ประจําของสหกรณ 
 ถาผูมีอํานาจถอนเงินฝากจะมอบใหผูใดรับเงินแทนก็ตองทําใบถอนเงินฝาก  และตองมอบอํานาจ
ใหรับใบโอนเงินแทนเปนหนังสือตามแบบที่กําหนด  ทั้งน้ี  โดยลงลายมือช่ือตามที่ไดใหตัวอยางไว  แลวมอบให
ผูรับมอบอํานาจย่ืนใบถอนเงินฝากน้ัน  พรอมดวยสมุดคูฝากตอเจาหนาที่ประจําของสหกรณ  ณ สํานักงาน
สหกรณ ในการน้ีสหกรณจะเรียกหลักฐานพิสูจนตัวผูรับมอบอํานาจก็ได 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

/เมื่อสหกรณ… 
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 เมื่อสหกรณไดตรวจถูกตองแลวจะมอบใบโอนเงินให  และลงรายการเงินถอนพรอมทั้งเงินคงเหลือ
ในสมุดคูฝาก  แลวคืนสมุดคูฝากใหสหกรณอ่ืน 
 อนึง  การเขียนใบถอนเงินฝากใหเขียนดวยหมึก  ถามีการแกไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ  ผูมีอํานาจถอน
เงินตองลงลายมือช่ือตามที่ใหตัวอยางไวกํากับดวย 
 ขอ  16. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยน้ัน  จะถอนเมื่อใด  จํานวนเทาใดก็ไดสวนการ
ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจําน้ัน  สหกรณอ่ืนยอมไมมีสิทธิถอนเงินกอนครบกําหนด  หากถอนกอนกําหนด
จะไมไดรับดอกเบ้ียเลย 
 ขอ  17.  สหกรณอ่ืนจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมด เพ่ือปดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ไดใหผูมี
อํานาจถอนเงินจดแจงไวทายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากดวยวา  “เพ่ือปดบัญชี” 
 ขอ  18. ในกรณีที่คณะกรรมการรดําเนินการของสหกรณเห็นวาสหกรณอ่ืนฝาฝนระเบียบน้ี  หรือ
กอใหเกิดความยุงยากแกสหกรณ  หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะปดบัญชีเงินฝากของสหกรณอ่ืนสหกรณจะไม
รับเงินเขาบัญชีเงินฝากของสหกรณอ่ืนอีก  และใหสหกรณอ่ืนถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพ่ือปดบัญชีเงินฝากของ
ตน  ทั้งน้ี  สหกรณจะแจงเปนหนังสือไปยังสหกรณอ่ืน 
 ขอ  19.  การถอนเงินฝากเพ่ือปดบัญชีตามขอ  17  สหกรณจะคํานวณดอกเบ้ียใหตามขอ  12  ถึง
วันกอนวันถอนหน่ึงวัน  เวนแตการปดบัญชีเงินฝากในกรณีสหกรณอ่ืนฝาฝนระเบียบตามขอ  18  สหกรณจะ
คํานวณดอกเบ้ียใหถึงกอนวันที่แจงหน่ึงวันและสหกรณจะไมใหดอกเบ้ียอีกไมวาสหกรณอ่ืนจะถอนเงินเมื่อใด 
 เมื่อสหกรณไดจายเงินคืนสหกรณอ่ืนแลว  จะยกเลิกสมุดคูฝากสําหรับบัญชีน้ัน 
 ขอ  20. ในกรณีที่มีความจําเปน  สหกรณสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับฝากเงินจากสหกรณอ่ืนรายใด 
 
              ประกาศ        ณ        วันที่           11   พฤษภาคม   2553 
 
      พันเอก    นราชัย   ศรีคลาย 
        ( นราชัย   ศรีคลาย ) 
                                                           รองประธานกรรมการดําเนินการฯ รักษาการแทน 
                                                     ประธานกรรมการดําเนินการออมทรัพยสือ่สารทหาร จํากัด 
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