
 

10. เร่ือง พิจารณาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั วา่ดว้ย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน พ.ศ.
2556 
 น.ท.สมนึก เหมง็ชงั ผจก.สอ.บน.1 เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาระเบียบสหกรณ์ ฯ ดงัน้ี 

 

ร่าง 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั 

วา่ดว้ยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน 

พ.ศ.2556 
 

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 65(8) และขอ้ 93(2) ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ คร้ังท่ี........../............  เม่ือวนัท่ี.............................ไดก้  าหนดระเบียบว่าดว้ยการรับฝากเงินจาก
สหกรณ์อ่ืน โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดงัต่อไปน้ี 

หมวด 1 
ขอ้ก าหนดทัว่ไป 

 ขอ้1.ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั ว่าด้วยการรับฝากเงินจาก
สหกรณ์อ่ืน พ.ศ.2556” 

 ขอ้2.ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี.........................................เป็นตน้ไป 

 ขอ้3.ใหย้กเลิกระเบียบวา่ดว้ยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน พ.ศ.2546 
 ขอ้4.ในระเบียบน้ี 

  “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั 
  “ผูฝ้าก” หมายความวา่ สหกรณ์ผูฝ้ากเงิน 

 ขอ้5.สหกรณ์รับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืนได ้2 ประเภท คือ 
  (1)เงินฝากออมทรัพย ์
  (2)เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 

หมวด 2 
การเปิดบญัชีและการฝากเงิน 

 ข้อ6.สหกรณ์ท่ีประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 5 ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ณ 
ส านกังานสหกรณ์ดว้ยตนเอง และตอ้งยื่นหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์โดยมีรายการ
ครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นแบบหนงัสือขอเปิดบญัชีนั้น 

 ขอ้7.พร้อมกบัหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก ผูฝ้ากตอ้งให้ตวัอย่างลายมือช่ือของตวัแทนซ่ึงเป็นผูมี้
อ  านาจถอนเงิน ตลอดจนใหเ้ง่ือนไขเก่ียวกบัเงินฝากท่ีเปิดบญัชีนั้นไวต่้อสหกรณ์ 

         



 

การเปล่ียนแปลงเก่ียวกับตวัอย่างลายมือช่ือท่ีให้ไว ้จะมีผลต่อเม่ือผูฝ้ากได้แจ้งเป็นหนังสือต่อ
สหกรณ์ และสหกรณ์ไดพ้ิจารณาเห็นเป็นการถูกตอ้งและตอบรับแลว้ 
         ลายมือช่ือทุกกรณีเก่ียวกบัเงินฝากใหใ้ชอ้กัษรไทยและเขียนดว้ยหมึก ทั้งตอ้งเขียนดว้ยลายมือ
ของผูน้ าฝาก สหกรณ์จะไม่รับรู้การใชต้ราประทบัแทนลายมือช่ือ 
 ขอ้8.ผูฝ้ากสามารถเปิดบญัชีเงินฝาก ไดด้งัน้ี 

  (1)เงินฝากออมทรัพย ์ผูฝ้ากรายหน่ึงอาจเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยใ์นสหกรณ์น้ีไดโ้ดย
จ านวนเงินฝากในบญัชีนั้นในเวลาหน่ึงเวลาใดตอ้งไม่น้อยกว่า 1 ลา้นบาท และผูฝ้ากจะส่งเงินฝากเพิ่มข้ึน
เม่ือใดโดยจ านวนเท่าใดก็ได ้
  (2)เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ เงินฝากรายหน่ึง ๆ ตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ลา้นบาท 

 ขอ้9.ในการเปิดบญัชีเงินฝากตามขอ้ 8 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้ากยดึถือไว ้
         สมุดคู่ฝากนั้นผูฝ้ากตอ้งรักษาไวเ้พื่อใหส้หกรณ์ลงบนัทึกรายการเงินฝาก ดอกเบ้ีย  
เงินถอนและเงินคงเหลือบรรดาท่ีจะมีข้ึนทุกราย 
         การลงบนัทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระท าไดแ้ต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ ซ่ึงประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิกหรือผูจ้ดัการ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายคนหน่ึงคนใด
เป็นผูล้งลายมือช่ือยอ่ก ากบัไวเ้ป็นส าคญั การลงบนัทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามท่ีกล่าวน้ียอ่ม
ไม่มีผลผกูพนัสหกรณ์ อน่ึง ถา้ผูฝ้ากตรวจพบวา่รายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคล่ือน ตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์
เพื่อแกไ้ขให ้จะแกไ้ขโดยประการอ่ืนไม่ได ้
       สมุดคู่ฝากเล่มท่ีใชเ้ต็มแลว้หรือช ารุดจนใชก้ารไม่ได ้ให้น ามายื่นต่อสหกรณ์เพื่อจะไดย้กเลิก
สมุดคู่ฝากเล่มนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากใหม่ ซ่ึงออกให้ผูฝ้ากยึดถือไวต่้อไป สมุดคู่ฝาก
เล่มท่ียกเลิกนั้นผูฝ้ากจะรับไปก็ได ้
           ผูฝ้ากตอ้งเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไวใ้นท่ีปลอดภยั ถา้สมุดคู่ฝากหายผูฝ้ากตอ้งแจง้เป็น
หนงัสือต่อสหกรณ์โดยมิชกัช้า สหกรณ์จะน ายอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซ่ึงออกให้ผูฝ้ากยึดถือ
ไวต่้อไป ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มท่ีหายใหย้กเลิก 
           ในกรณีท่ีสหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผูฝ้ากคร้ังแรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ ให้ต่อจากเล่ม
ก่อน ซ่ึงลงรายการเต็มแลว้ก็ดี หรือช ารุดใช้การไม่ไดก้็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีท่ีสมุดคู่
ฝากชองผูฝ้ากคนใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ใหโ้ดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 20 บาท 

 ขอ้10.ในการส่งเงินเขา้บญัชีเงินฝากทุกคร้ัง ให้ท าใบส่งเงินตามแบบพิมพท่ี์สหกรณ์ก าหนด ยื่น
พร้อมดว้ยสมุดคู่ฝากและจ านวนเงินฝากต่อเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ ณ ส านกังานสหกรณ์ ทั้งน้ี ผูฝ้ากหรือผูอ่ื้นจะ
เป็นผูส่้งเงินก็ได ้
            เม่ือสหกรณ์ไดล้งบนัทึกรายการจ านวนเงินฝากท่ีไดรั้บนั้นในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็น
การถูกตอ้งแลว้ สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 
  



ขอ้11.ถา้ส่งเช็คเขา้บญัชีเงินฝาก ตอ้งขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงิน
ถอนจากรายการเช่นนั้น จนกวา่จะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแ้ลว้ 

หมวด 3 
การก าหนดอตัราดอกเบ้ีย ระยะเวลาการคิดดอกเบ้ีย 

วธีิการคิดดอกเบ้ียและการจ่ายดอกเบ้ีย 
 ขอ้12.สหกรณ์จะให้ดอกเบ้ียเงินฝากทุกประเภทตามขอ้ 5 ในอตัราไม่เกินร้อยละ 7 ต่อปีโดยจะได้
ประกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 

           ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษให้ค  านวณเป็นรายวนัตามยอดเงิน
คงเหลือ และสหกรณ์จะน าดอกเบ้ียทบเป็นตน้เงินเขา้บญัชีเงินฝากในวนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ ให้ผู ้
ฝากรีบยืน่สมุดคู่ฝาก ณ ส านกังานสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์บนัทึกรายการดอกเบ้ียให ้

           ในกรณีท่ีจ านวนเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษคงเหลือต ่ากว่า 1,000,000 บาท สหกรณ์จะไม่คิด
ดอกเบ้ียให ้

หมวด 4 
การถอนเงินฝากและการปิดบญัชี 

 ขอ้13.การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากตอ้งใชใ้บถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ 

           ในการถอนเงินฝาก ผูมี้อ  านาจถอนเงินตามท่ีไดใ้หต้วัอยา่งลายมือช่ือไวต่้อสหกรณ์ควรมารับ
เงินท่ีส านักงานสหกรณ์ดว้ยตนเอง และตอ้งยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามท่ีให้ตวัอย่างไวน้ั้น 
พร้อมกบัสมุดคู่ฝากต่อเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 

        ถา้ผูมี้อ  านาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผูใ้ดรับเงินแทนก็ตอ้งท าใบถอนเงินฝาก และตอ้งมอบ
อ านาจใหรั้บเงินแทนเป็นหนงัสือตามแบบท่ีก าหนด ทั้งน้ี โดยลงลายมือช่ือตามท่ีไดใ้หต้วัอยา่งไว ้แลว้มอบ
ให้ผูรั้บมอบอ านาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจา้หน้าท่ีของสหกรณ์ ณ ส านักงาน
สหกรณ์ในการน้ีสหกรณ์จะเรียกหลกัฐานพิสูจน์ตวัผูรั้บมอบอ านาจก็ได ้
            เม่ือสหกรณ์ได้ตรวจถูกตอ้งแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงิน
คงเหลือในสมุดคู่ฝาก แลว้คืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 
            อน่ึง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนดว้ยหมึก ถา้มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงใด ๆ ผูมี้อ  านาจ
ถอนเงินตอ้งลงลายมือช่ือตามท่ีใหต้วัอยา่งไวก้  ากบัดว้ย 
 ขอ้14.การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรัพยน์ั้น จะถอนเม่ือใดจ านวนเท่าใดก็ได ้
           ส่วนการถอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษนั้น ให้ถอนไดเ้ดือนละหน่ึงคร้ังโดยไม่
ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอนมากกวา่หน่ึงคร้ัง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนคร้ังท่ี
สองและคร้ังต่อ ๆ ไป อตัราร้อยละ...............ของจ านวนเงินท่ีถอนแต่ตอ้งไม่ต ่ากวา่...................บาท 

 

 

 



 
ขอ้15.ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบญัชีเงินฝากของตนเม่ือใดก็ได้ ให้ผูมี้อ  านาจ

ถอนเงินจดแจง้ไวท้า้ยรายการจ านวนเงินในใบถอนเงินฝากดว้ยวา่ “เพื่อปิดบญัชี” 

 ขอ้16.ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นวา่ผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบน้ี หรือก่อให้เกิด
ความยุง่ยากแก่สหกรณ์ หรือเห็นวา่มีเหตุอนัสมควรท่ีจะปิดบญัชีเงินฝากของผูฝ้าก สหกรณ์จะไม่รับเงินเขา้
บญัชีเงินฝากของผูฝ้ากอีก และให้ผูฝ้ากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบญัชีเงินฝากของตน ทั้งน้ี สหกรณ์
จะแจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูฝ้าก 

 ขอ้17.การถอนเงินฝากเพื่อปิดบญัชีตามขอ้ 15 สหกรณ์จะค านวณดอกเบ้ียให้ตามขอ้ 12 ถึงวนัก่อน
วนัถอนหน่ึงวนั 

  เม่ือสหกรณ์ไดจ่้ายเงินคืนผูฝ้ากแลว้ จะยกเลิกสมุดคู่ฝากส าหรับบญัชีนั้น 

 ขอ้18.ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น สหกรณ์สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับฝากเงินก็ได ้แต่กรณีท่ีจ  านวนยอดเงิน
รับฝากในเวลาใดเวลาหน่ึง เม่ือรวมกบัหน้ีการกู้ยืมเงินจากภายนอกและหน้ีในฐานะผูค้  ้ าประกนั จะเกิน
วงเงินกูย้ืมหรือค ้าประกนัประจ าปีของสหกรณ์ท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบไว ้สหกรณ์สงวน
สิทธ์ิท่ีจะไม่รับฝากเงิน 

   ประกาศ  ณ   วนัท่ี.................................................... 
                                                 นาวาอากาศเอก 
                                                                          (ณรงค ์    อินทชาติ) 
                                          ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั 
 น.ท.สมนึก เหม็งชงั ผจก.สอ.บน.1 แจง้ว่า สอ.บน.1 ได้ด าเนินการร่างระเบียบ สอ.บน.1 ว่าดว้ย 
การรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน พ.ศ.2556 ข้ึนใหม่ ซ่ึงเดิมไดร่้างให้สหกรณ์จงัหวดันครราชสีมาไดต้รวจและ
พิจารณาในเบ้ืองตน้ แต่ระเบียบดงักล่าวไม่ผา่นการพิจารณา เน่ืองจากไดก้ าหนดจ านวนเงินฝากไม่นอ้ยกวา่ 
5 ลา้นบาท ในระยะ 12 เดือน ซ่ึงสหกรณ์จงัหวดัฯ ถือวา่เขา้ข่ายการฝากประจ า จึงไดน้ ามาแกไ้ขใหม่กบัให้
ผูแ้ทนสหกรณ์จงัหวดัฯ ได้ตรวจสอบในเบ้ือตน้แล้ว จึงขอให้ท่ีประชุมได้พิจารณารายละเอียดของร่าง
ระเบียบดงักล่าว โดยเฉพาะในส่วนของการถอดซ่ึงก าหนดให้ผูฝ้ากออมทรัพยพ์ิเศษ ถอนไดเ้ดือนละหน่ึง
คร้ังโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม  แต่ในกรณีท่ีเดือนใดมีการถอนมากกว่าหน่ึงคร้ัง  สหกรณ์จะคิด
ค่าธรรมเนียมการถอนคร้ังท่ีสองและคร้ังต่อ ๆ ไป ในอตัราร้อยละ......  ของจ านวนเงินท่ีถอนแต่ตอ้งไม่ต ่า
กวา่......... นั้น ในเบ้ืองตน้ไดก้ าหนดค่าธรรมเนียมการถอนมากกวา่หน่ึงคร้ังในอตัรา 0.25  ของจ านวนเงินท่ี
ถอนแต่ตอ้งไม่ต ่ากว่า 2,500 บาท การก าหนดค่าธรรมเนียมการถอนดงักล่าวจะเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
ขอใหท่ี้ประชุมไดพ้ิจารณาต่อไปดว้ย 
 นายสามารถ  น้อยบุญญะ  ผูแ้ทนสหกรณ์จงัหวดันครราชสีมา แจง้ว่า ระเบียบท่ีจดัท าข้ึนเป็น
ระเบียบท่ีก าหนดข้ึนเพื่อรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน ๆ ซ่ึงเดิมนั้นไดเ้คยเสนอให้ตรวจสอบแลว้ พร้อมกบั
แนะน าใหป้รับเปล่ียนจ านวนเงิน เพื่อหลีกเล่ียงไม่ใหเ้ป็นการฝากประจ า หากเขา้ข่ายฝากประจ าจะมีผลต่อ 
 



การช าระภาษี ส าหรับระเบียบท่ีร่างใหม่นั้นไดต้รวจสอบแลว้ไม่เขา้ข่ายการฝากประจ าสามารถออกเป็น
ระเบียบปฏิบติัได ้ส่วนภาพโดยรวมนั้น คือ ตอ้งการให้ สอ.บน.1 มีสภาพคล่องข้ึน ดงันั้นหาก สอ.บน.1 มี
เครือข่ายท่ีตอ้งการจะฝากเงินกบั สอ.บน.1 ขอใหล้องติดต่อประสานเพื่อรับฝากเงินต่อไป 

 น.อ.อนุรักษ์  รมณารักษ์ รองประธาน ฯ แจง้ว่า การก าหนดเปิดบญัชีเงินฝากไม่น้อยกว่า 1 ล้าน
บาท และค่าธรรมเนียมการถอนมากกวา่หน่ึงคร้ัง ซ่ึงก าหนดข้ึนในอตัรา 0.25 ของจ านวนเงินท่ีถอนแต่ตอ้ง
ไม่ต ่ากว่า 2,500 บาท นั้น ความเป็นมาของการก าหนดตวัเลข ควรมีขอ้มูลอา้งอิงในจ านวนเงินและอตัรา
ดงักล่าว วา่มาจากท่ีใดใช้สถาบนัการเงินใดเป็นหลกั หากมีการอา้งอิงจะเป็นขอ้มูลท่ีบ่งช้ีให้เห็นท่ีมาท่ีไป
ของจ านวนเงินและอตัราค่าธรรมเนียมนั้น นอกจากน้ีอตัราค่าธรรมเนียมท่ีก าหนดข้ึน เป็นอตัราท่ีสูงเกินไป
อาจไม่มีผูใ้ดน าเงินมาฝาก และหากปรับเป็น 0.15 ก็น่าจะเป็นตวัเลขท่ีสร้างแรงจูงใจให้มีผูน้  าเงินมาฝากมาก
ข้ึน อยา่งไรก็ตามขอให้น าขอ้มูลความเป็นมาของการก าหนดจ านวนเงินและอตัราค่าธรรมเนียมในเบ้ืองตน้
น ามาอา้งอิงช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบต่อไปดว้ย นอกจากน้ีการจดัพิมพร่์างระเบียบดงักล่าว ในหมวดต่าง ๆ 
จะมียอ่หน้าหลายยอ่หนา้เพื่อส่ือความหมายเหมือนเป็นขอ้ย่อย หากปรับเปล่ียนย่อหน้าให้เป็นขอ้ยอ่ย เช่น 
ขอ้ 9 มีหลายยอ่หนา้ ควรปรับยอ่หนา้เป็น 9.1  เรียงไปตามล าดบั จะท าใหผู้อ่้านมีความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน หาก
เป็นไปไดข้อให ้สอ.บน.1 ปรับเปล่ียนเป็นขอ้ยอ่ยต่อไปดว้ย 
 น.ท.สมนึก เหม็งชัง ผจก.สอ.บน.1 แจง้ว่า ในการประชุมคร้ังต่อไป จะได้น าขอ้มูลความเป็นมา
ของการก าหนดจ านวนเงินและอตัราค่าธรรมเนียม น าเสนอในท่ีประชุมทราบต่อไป ส าหรับการปรับเปล่ียน
ยอ่หนา้ใหเ้ป็นขอ้ยอ่ยนั้น สอ.บน.1 จะไดด้ าเนินการต่อไป 

 ประธาน ส าหรับข้อมูลท่ีจะน ามาอ้างอิงนั้น ให้ ผจก.ฯ น าเสนอหนทางเลือก ข้อพิจารณาและ
ขอ้เสนอแนะให้ท่ีประชุมไดรั้บทราบดว้ย ทั้งน้ีเพื่อให้ คณก.ฯไดรั้บทราบขอ้มูลและน าไปสู่การตดัสินใจท่ี
ถูกตอ้งและเหมาะสมต่อไป 

 ผจก.ฯ และท่ีประชุม  รับทราบ 

ฯ ล ฯ 
เลิกประชุมเวลา 1745 
     (ลงช่ือ) น.อ.       ณรงค ์  อินทชาติ     ประธานกรรมการ 
                              (ณรงค ์  อินทชาติ)    เป็นประธาน 
 
      (ลงช่ือ) น.ท.    พุทธชยั  จินตภิรมย ์      กรรมการและเลขานุการ 
ส าเนาถูกตอ้ง                                               (พุทธชยั   จินตภิรมย)์  ผูจ้ดรายงานการประชุม 
น.ท. 
      (พุทธชยั  จินตภิรมย)์ 
     กรรการและเลขานุการ 
                    มิ.ย.56 
 



11.  เร่ือง  อ่ืน ๆ 

 11.1 นายสามารถ  น้อยบุญญะ ผูแ้ทนสหกรณ์จงัหวดันครราชสีมา แจง้ว่า การอบรมผูต้รวจสอบ
กิจการ เพื่อให้ถูกตอ้งตามระเบียบสหกรณ์ นั้น สอ.บน.1 ไดส่้งผูป้ฏิบติัหน้าท่ีตรวจสอบกิจการเขา้รับการ
อบรมแลว้จ านวน 1 คน มีสิทธ์ิปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบกิจการไดต้ามระเบียบก าหนดไว ้โดยจะมีผลใช้
บงัคบัใน 21 มิ.ย.56 ส าหรับการอบรมผูต้รวจสอบกิจการท่ีจะมีข้ึนในคร้ังต่อไป หาก บน.1 มีความประสงค์
จะส่งผูใ้ดเขา้รับการอบรมเพื่อเตรียมก าลงัพลไวท้ดแทนในอนาคตนั้น ขอให้ติดต่อประสานส านักงาน
สหกรณ์จงัหวดัได้โดยตรง ในกรณีท่ีผูเ้ข้ารับการอบรมไม่มีทุนทรัพย์ สหกรณ์จังหวดัฯ ยินดีให้การ
สนบัสนุนเขา้รับการอบรมโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายใด ๆ 

 11.2 น.อ.ณรงค ์อินทชาติ ประธาน ฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ ดงัน้ี 
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  11.2.1 การด าเนินงานของ สอ.บน.1 ท่ีผ่านมา จะเห็นไดว้า่ ในปัจจุบนัมุ่งเนน้ในเร่ืองของ
สภาพคล่องตวั และการปล่อยกู ้ซ่ึงมิใช่ประเด็นหลกัหรือวตัถุประสงคห์ลกัของสหกรณ์ ในการปล่อยกูม้าก
และก าหนดอตัราเงินกูสู้งข้ึน จะท าให้ สอ.บน.1 ตอ้งระดมทุนโดยการขอกูจ้ากสถาบนัการเงินภายนอก ซ่ึง
มีอตัราการช าระดอกเบ้ียท่ีสูง จะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องตัวในอนาคตได้ ดังนั้นในหลักการของ
สหกรณ์นั้น คือการพึงพาตวัเอง ใช้เงินออมของตวัเองในการหมุนเวียนให้สมาชิกได้กู้ยืม ในส่วนของ
สมาชิก สอ.บน.1 ไม่น่ามีปัญหาเน่ืองจากอยูใ่นระบบราชการ การช าระหน้ีคืนส่งหกัทาง ผกง.ฯ ซ่ึงดูเหมือน
อยูใ่นสภาพท่ีมัน่คงและแขง็แรง แต่ในตวัระบบไม่แข็งแรง และจะก่อปัญหาต่าง ๆ ข้ึนไดใ้นอนาคต ดงันั้น 
ขอให้ คณก.ฯทุกคนได้ช่วยกนัก ากบัดูแลและประชาสัมพนัธ์ช้ีแจงเร่ืองต่าง ๆ ให้ หน.หน่วยไดรั้บทราบ
และน าไปอบรมช้ีแจงผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนท่ีเป็นสมาชิกใหเ้ขา้ใจในการกูย้มืเงินจากสหกรณ์ และน าเงิน
ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวใหม้ากท่ีสุด หาก หน.หน่วยไม่อบรมช้ีแจงปัญหาดา้นต่าง ๆ 
ก็จะเกิดข้ึน เม่ือเกิดข้ึนแลว้ปัญหานั้นจะกลบัมาท่ีตวั หน.หน่วยเช่นเดียวกนั ส าหรับการด าเนินงานของ สอ.
บน.1 ผูบ้งัคบับญัชาไม่มีนโยบายให้ใช้กิจการน้ีเป็นท่ีหาผลประโยชน์จากการปล่อยกูใ้ห้กบัสมาชิกเป็น
จ านวนมากมาย ให้กูต้ามความจ าเป็นและความเดือดร้อนท่ีเกิดข้ึน และหาหนทางปฏิบติัท่ีจะท าให้มีการกู้
ลดลงมีการออมเพิ่มข้ึน พร้อมกบัน าเงินกูท้ ั้งหมดคืนสถาบนัการเงินท่ี สอ.ฯไดกู้ย้ืมมา ก็จะท าให้ สอ.ฯมี
ความเขม้แขง็ข้ึน อยา่งไรก็ตามขอให ้คณก.ฯ ไดท้บทวนวตัถุประสงคข์อง สอ.ฯ พร้อมกบัน าไปด าเนินการ
ตามวตัถุประสงคข์อง สอ.อยา่งแทจ้ริงต่อไป 

  11.2.2 การขอกู้ในกรณีพิเศษ สมาชิกท่ีขอกู้จะต้องแนบขอ้มูลและข้อเท็จจริงให้ คณก.
เงินกูไ้ดพ้ิจารณาตามความเป็นจริง หากขอ้มูลและขอ้เท็จจริงพิสูจน์แลว้เป็นจริงและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ
มีความสมบูรณ์ถูกต้อง ให้ คณก.เงินกู้น าเสนอท่ีประชุมเพื่ออนุมัติ แต่ถ้าในกรณีท่ีผูข้อกู้มีข้อมูลหรือ
ขอ้เท็จจริง ซ่ึง คณก.ฯไม่สามารถพิสูจน์ความจริงได ้หรือไม่สามรถให้เหตุผลความจ าเป็นท่ีขอกูไ้ดอ้ย่าง
ชดัเจน ให้ หน.หน่วยของผูกู้เ้ขา้ช้ีแจงในท่ีประชุม สอ.ฯเพื่อให้ คณก.ฯ ไดรั้บทราบและพิจารณาขอความ



เห็นชอบจากท่ีประชุมในการอนุมติัหรือไม่อยา่งไร นอกจากน้ีในกรณีท่ี หน.หน่วยเขา้ช้ีแจงในท่ีประชุมถึง
เหตุผลความจ าเป็นของการกู ้หากไดรั้บอนุมติ้ให้กูไ้ด ้หน.หน่วยของผูกู้จ้ะตอ้งร่วมรับผิดชอบกบัผูกู้ด้ว้ย
หากมีปัญหาเกิดข้ึนในภายหลงั 
 ท่ีประชุม  รับทราบ 
เลิกประชุมเวลา 1745 
     (ลงช่ือ) น.อ.       ณรงค ์  อินทชาติ     ประธานกรรมการ 
                              (ณรงค ์  อินทชาติ)    เป็นประธาน 
 
      (ลงช่ือ) น.ท.    พุทธชยั  จินตภิรมย ์      กรรมการและเลขานุการ 
                                                                  (พุทธชยั   จินตภิรมย)์  ผูจ้ดรายงานการประชุม 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั 

วา่ดว้ยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน 

พ.ศ.2556 
 

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 65(8) และขอ้ 93(2) ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ คร้ังท่ี 7/2556  เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2556 ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจาก
สหกรณ์อ่ืน โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดงัต่อไปน้ี 

หมวด 1 
ขอ้ก าหนดทัว่ไป 

 ขอ้1.ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั ว่าด้วยการรับฝากเงินจาก
สหกรณ์อ่ืน พ.ศ.2556” 

 ขอ้2.ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ใหค้วามเห็นชอบ 

 ขอ้3.ใหย้กเลิกระเบียบวา่ดว้ยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน พ.ศ.2546 
 ขอ้4.ในระเบียบน้ี 

  “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั 
  “ผูฝ้าก” หมายความวา่ สหกรณ์ผูฝ้ากเงิน 

 ขอ้5.สหกรณ์รับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืนได ้2 ประเภท คือ 
  (1)เงินฝากออมทรัพย ์
  (2)เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 

หมวด 2 
การเปิดบญัชีและการฝากเงิน 

 ข้อ6.สหกรณ์ท่ีประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 5 ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ณ 
ส านกังานสหกรณ์ด้วยตนเอง และตอ้งยื่นหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์โดยมีรายการ
ครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นแบบหนงัสือขอเปิดบญัชีนั้น 

 ขอ้7.พร้อมกบัหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก ผูฝ้ากตอ้งให้ตวัอย่างลายมือช่ือของตวัแทนซ่ึงเป็นผูมี้
อ  านาจถอนเงิน ตลอดจนใหเ้ง่ือนไขเก่ียวกบัเงินฝากท่ีเปิดบญัชีนั้นไวต่้อสหกรณ์ 

 การเปล่ียนแปลงเก่ียวกับตวัอย่างลายมือช่ือท่ีให้ไว ้จะมีผลต่อเม่ือผูฝ้ากได้แจ้งเป็นหนังสือต่อ
สหกรณ์ และสหกรณ์ไดพ้ิจารณาเห็นเป็นการถูกตอ้งและตอบรับแลว้ 
         ลายมือช่ือทุกกรณีเก่ียวกบัเงินฝากใหใ้ชอ้กัษรไทยและเขียนดว้ยหมึก ทั้งตอ้งเขียนดว้ยลายมือ
ของผูน้ าฝาก สหกรณ์จะไม่รับรู้การใชต้ราประทบัแทนลายมือช่ือ 
 ขอ้8.ผูฝ้ากสามารถเปิดบญัชีเงินฝาก ไดด้งัน้ี 



 

  (1)เงินฝากออมทรัพย ์ผูฝ้ากรายหน่ึงอาจเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยใ์นสหกรณ์น้ีไดโ้ดย
จ านวนเงินฝากในบญัชีนั้นในเวลาหน่ึงเวลาใดตอ้งไม่น้อยกว่า 1 ลา้นบาท และผูฝ้ากจะส่งเงินฝากเพิ่มข้ึน
เม่ือใดโดยจ านวนเท่าใดก็ได ้
  (2)เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ เงินฝากรายหน่ึง ๆ ตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ลา้นบาท 

 ขอ้9.ในการเปิดบญัชีเงินฝากตามขอ้ 8 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้ากยดึถือไว ้
         สมุดคู่ฝากนั้นผูฝ้ากตอ้งรักษาไวเ้พื่อใหส้หกรณ์ลงบนัทึกรายการเงินฝาก ดอกเบ้ีย  
เงินถอนและเงินคงเหลือบรรดาท่ีจะมีข้ึนทุกราย 
         การลงบนัทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระท าไดแ้ต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ ซ่ึงประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิกหรือผูจ้ดัการ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายคนหน่ึงคนใด
เป็นผูล้งลายมือช่ือยอ่ก ากบัไวเ้ป็นส าคญั การลงบนัทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามท่ีกล่าวน้ียอ่ม
ไม่มีผลผกูพนัสหกรณ์ อน่ึง ถา้ผูฝ้ากตรวจพบวา่รายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคล่ือน ตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์
เพื่อแกไ้ขให ้จะแกไ้ขโดยประการอ่ืนไม่ได ้
       สมุดคู่ฝากเล่มท่ีใชเ้ต็มแลว้หรือช ารุดจนใชก้ารไม่ได ้ให้น ามายื่นต่อสหกรณ์เพื่อจะไดย้กเลิก
สมุดคู่ฝากเล่มนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากใหม่ ซ่ึงออกให้ผูฝ้ากยึดถือไวต่้อไป สมุดคู่ฝาก
เล่มท่ียกเลิกนั้นผูฝ้ากจะรับไปก็ได ้
           ผูฝ้ากตอ้งเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไวใ้นท่ีปลอดภยั ถา้สมุดคู่ฝากหายผูฝ้ากตอ้งแจง้เป็น
หนงัสือต่อสหกรณ์โดยมิชกัช้า สหกรณ์จะน ายอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซ่ึงออกให้ผูฝ้ากยึดถือ
ไวต่้อไป ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มท่ีหายใหย้กเลิก 
           ในกรณีท่ีสหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผูฝ้ากคร้ังแรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ ให้ต่อจากเล่ม
ก่อน ซ่ึงลงรายการเต็มแลว้ก็ดี หรือช ารุดใช้การไม่ไดก้็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีท่ีสมุดคู่
ฝากชองผูฝ้ากคนใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ใหโ้ดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 20 บาท 

 ขอ้10.ในการส่งเงินเขา้บญัชีเงินฝากทุกคร้ัง ให้ท าใบส่งเงินตามแบบพิมพท่ี์สหกรณ์ก าหนด ยื่น
พร้อมดว้ยสมุดคู่ฝากและจ านวนเงินฝากต่อเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ ณ ส านกังานสหกรณ์ ทั้งน้ี ผูฝ้ากหรือผูอ่ื้นจะ
เป็นผูส่้งเงินก็ได ้
            เม่ือสหกรณ์ไดล้งบนัทึกรายการจ านวนเงินฝากท่ีไดรั้บนั้นในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็น
การถูกตอ้งแลว้ สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 
  

ขอ้11.ถา้ส่งเช็คเขา้บญัชีเงินฝาก ตอ้งขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงิน
ถอนจากรายการเช่นนั้น จนกวา่จะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแ้ลว้ 

 

 

 



หมวด 3 
การก าหนดอตัราดอกเบ้ีย ระยะเวลาการคิดดอกเบ้ีย 

วธีิการคิดดอกเบ้ียและการจ่ายดอกเบ้ีย 
 ขอ้12.สหกรณ์จะให้ดอกเบ้ียเงินฝากทุกประเภทตามขอ้ 5 ในอตัราไม่เกินร้อยละ 7 ต่อปีโดยจะได้
ประกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 

           ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษให้ค  านวณเป็นรายวนัตามยอดเงิน
คงเหลือ และสหกรณ์จะน าดอกเบ้ียทบเป็นตน้เงินเขา้บญัชีเงินฝากในวนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ ให้ผู ้
ฝากรีบยืน่สมุดคู่ฝาก ณ ส านกังานสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์บนัทึกรายการดอกเบ้ียให ้

           ในกรณีท่ีจ านวนเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษคงเหลือต ่ากว่า 1,000,000 บาท สหกรณ์จะไม่คิด
ดอกเบ้ียให ้

หมวด 4 
การถอนเงินฝากและการปิดบญัชี 

 ขอ้13.การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากตอ้งใชใ้บถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ 

           ในการถอนเงินฝาก ผูมี้อ  านาจถอนเงินตามท่ีไดใ้หต้วัอยา่งลายมือช่ือไวต่้อสหกรณ์ควรมารับ
เงินท่ีส านักงานสหกรณ์ดว้ยตนเอง และตอ้งยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามท่ีให้ตวัอย่างไวน้ั้น 
พร้อมกบัสมุดคู่ฝากต่อเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 

        ถา้ผูมี้อ  านาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผูใ้ดรับเงินแทนก็ตอ้งท าใบถอนเงินฝาก และตอ้งมอบ
อ านาจใหรั้บเงินแทนเป็นหนงัสือตามแบบท่ีก าหนด ทั้งน้ี โดยลงลายมือช่ือตามท่ีไดใ้หต้วัอยา่งไว ้แลว้มอบ
ให้ผูรั้บมอบอ านาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจา้หน้าท่ีของสหกรณ์ ณ ส านักงาน
สหกรณ์ในการน้ีสหกรณ์จะเรียกหลกัฐานพิสูจน์ตวัผูรั้บมอบอ านาจก็ได ้
            เม่ือสหกรณ์ได้ตรวจถูกตอ้งแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงิน
คงเหลือในสมุดคู่ฝาก แลว้คืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 
            อน่ึง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนดว้ยหมึก ถา้มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงใด ๆ ผูมี้อ  านาจ
ถอนเงินตอ้งลงลายมือช่ือตามท่ีใหต้วัอยา่งไวก้  ากบัดว้ย 
 ขอ้14.การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรัพยน์ั้น จะถอนเม่ือใดจ านวนเท่าใดก็ได ้
           ส่วนการถอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษนั้น ให้ถอนไดเ้ดือนละหน่ึงคร้ังโดยไม่
ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอนมากกวา่หน่ึงคร้ัง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนคร้ังท่ี
สองและคร้ังต่อ ๆ ไป อตัราร้อยละ 0.25  ของจ านวนเงินท่ีถอนแต่ตอ้งไม่ต ่ากวา่  2,500  บาท 

ขอ้15.ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบญัชีเงินฝากของตนเม่ือใดก็ได้ ให้ผูมี้อ  านาจ
ถอนเงินจดแจง้ไวท้า้ยรายการจ านวนเงินในใบถอนเงินฝากดว้ยวา่ “เพื่อปิดบญัชี” 

 ขอ้16.ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นวา่ผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบน้ี หรือก่อให้เกิด
ความยุง่ยากแก่สหกรณ์ หรือเห็นวา่มีเหตุอนัสมควรท่ีจะปิดบญัชีเงินฝากของผูฝ้าก สหกรณ์จะไม่รับเงินเขา้



บญัชีเงินฝากของผูฝ้ากอีก และให้ผูฝ้ากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบญัชีเงินฝากของตน ทั้งน้ี สหกรณ์
จะแจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูฝ้าก 

 ขอ้17.การถอนเงินฝากเพื่อปิดบญัชีตามขอ้ 15 สหกรณ์จะค านวณดอกเบ้ียให้ตามขอ้ 12 ถึงวนัก่อน
วนัถอนหน่ึงวนั 

  เม่ือสหกรณ์ไดจ่้ายเงินคืนผูฝ้ากแลว้ จะยกเลิกสมุดคู่ฝากส าหรับบญัชีนั้น 

 ขอ้18.ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น สหกรณ์สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับฝากเงินก็ได ้แต่กรณีท่ีจ  านวนยอดเงิน
รับฝากในเวลาใดเวลาหน่ึง เม่ือรวมกบัหน้ีการกู้ยืมเงินจากภายนอกและหน้ีในฐานะผูค้  ้ าประกนั จะเกิน
วงเงินกูย้ืมหรือค ้าประกนัประจ าปีของสหกรณ์ท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบไว ้สหกรณ์สงวน
สิทธ์ิท่ีจะไม่รับฝากเงิน 

   
  ประกาศ  ณ   วนัท่ี   30   มิถุนายน  พ.ศ.2556 
                                                
                                           (ลงช่ือ)นาวาอากาศเอกณรงค ์    อินทชาติ 
                                                                          (ณรงค ์    อินทชาติ) 
                                              ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั 
 

 

 

 

 

 


