10. เรื่ อง พิจารณาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด ว่าด้วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.
2556
น.ท.สมนึก เหม็งชัง ผจก.สอ.บน.1 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบสหกรณ์ ฯ ดังนี้
ร่ าง
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด
ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น
พ.ศ.2556
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 65(8) และข้อ 93(2) ที่ประชุ มคณะกรรมการ
ดาเนิ นการ ครั้งที่........../............ เมื่อวันที่.............................ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิ นจาก
สหกรณ์อื่น โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
หมวด 1
ข้อกาหนดทัว่ ไป
ข้อ1.ระเบี ยบนี้ เรี ยกว่า “ระเบี ยบสหกรณ์ ออมทรั พ ย์กองบิ น 1 จากัด ว่าด้วยการรั บ ฝากเงิ นจาก
สหกรณ์อื่น พ.ศ.2556”
ข้อ2.ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่.........................................เป็ นต้นไป
ข้อ3.ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2546
ข้อ4.ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด
“ผูฝ้ าก” หมายความว่า สหกรณ์ผฝู ้ ากเงิน
ข้อ5.สหกรณ์รับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นได้ 2 ประเภท คือ
(1)เงินฝากออมทรัพย์
(2)เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
หมวด 2
การเปิ ดบัญชีและการฝากเงิน
ข้อ 6.สหกรณ์ ที่ ป ระสงค์ จ ะเปิ ดบัญ ชี เงิ น ฝากตามข้อ 5 ให้ ม าติ ด ต่ อ กับ เจ้า หน้ า ที่ ส หกรณ์ ณ
สานักงานสหกรณ์ดว้ ยตนเอง และต้องยื่นหนังสื อขอเปิ ดบัญชี เงินฝากตามแบบของสหกรณ์โดยมีรายการ
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสื อขอเปิ ดบัญชีน้ นั
ข้อ7.พร้ อมกับหนังสื อขอเปิ ดบัญชี เงินฝาก ผูฝ้ ากต้องให้ตวั อย่างลายมือชื่ อของตัวแทนซึ่ งเป็ นผูม้ ี
อานาจถอนเงิน ตลอดจนให้เงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากที่เปิ ดบัญชี น้ นั ไว้ต่อสหกรณ์

การเปลี่ ย นแปลงเกี่ ย วกับ ตัวอย่างลายมื อชื่ อที่ ให้ไว้ จะมี ผลต่ อเมื่ อผูฝ้ ากได้แจ้งเป็ นหนังสื อต่ อ
สหกรณ์ และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็ นการถูกต้องและตอบรับแล้ว
ลายมือชื่อทุกกรณี เกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้อกั ษรไทยและเขียนด้วยหมึก ทั้งต้องเขียนด้วยลายมือ
ของผูน้ าฝาก สหกรณ์จะไม่รับรู ้การใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ
ข้อ8.ผูฝ้ ากสามารถเปิ ดบัญชีเงินฝาก ได้ดงั นี้
(1)เงิ นฝากออมทรัพย์ ผูฝ้ ากรายหนึ่ งอาจเปิ ดบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์ น้ ี ได้โดย
จานวนเงินฝากในบัญชี น้ นั ในเวลาหนึ่ งเวลาใดต้องไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท และผูฝ้ ากจะส่ งเงินฝากเพิ่มขึ้น
เมื่อใดโดยจานวนเท่าใดก็ได้
(2)เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เงินฝากรายหนึ่ง ๆ ต้องมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ล้านบาท
ข้อ9.ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้อ 8 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้
สมุดคู่ฝากนั้นผูฝ้ ากต้องรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย
เงินถอนและเงินคงเหลือบรรดาที่จะมีข้ ึนทุกราย
การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระทาได้แต่โดยทางฝ่ ายสหกรณ์ ซึ่ งประธาน
กรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเหรัญญิกหรื อผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายคนหนึ่ งคนใด
เป็ นผูล้ งลายมือชื่อย่อกากับไว้เป็ นสาคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็ นไปตามที่กล่าวนี้ยอ่ ม
ไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ อนึ่ ง ถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่ อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์
เพื่อแก้ไขให้ จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้
สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้วหรื อชารุ ดจนใช้การไม่ได้ ให้นามายื่นต่อสหกรณ์เพื่อจะได้ยกเลิก
สมุดคู่ฝากเล่มนั้น และโอนยอดเงินคงเหลื อเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึ่ งออกให้ผฝู ้ ากยึดถื อไว้ต่อไป สมุดคู่ฝาก
เล่มที่ยกเลิกนั้นผูฝ้ ากจะรับไปก็ได้
ผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผูฝ้ ากต้องแจ้งเป็ น
หนังสื อต่อสหกรณ์ โดยมิชกั ช้า สหกรณ์ จะนายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซ่ ึ งออกให้ผฝู ้ ากยึดถื อ
ไว้ต่อไป ส่ วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก
ในกรณี ที่สหกรณ์ ออกสมุ ดคู่ฝากให้แก่ผูฝ้ ากครั้ งแรกก็ดี หรื อออกเล่มใหม่ ให้ต่อจากเล่ ม
ก่อน ซึ่ งลงรายการเต็มแล้วก็ดี หรื อชารุ ดใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณ์ จะไม่คิดค่าธรรมเนี ยม แต่กรณี ที่สมุ ดคู่
ฝากชองผูฝ้ ากคนใดสู ญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 20 บาท
ข้อ10.ในการส่ งเงิ นเข้าบัญชี เงิ นฝากทุกครั้ ง ให้ทาใบส่ งเงิ นตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์ กาหนด ยื่น
พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและจานวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สานักงานสหกรณ์ ทั้งนี้ ผูฝ้ ากหรื อผูอ้ ื่นจะ
เป็ นผูส้ ่ งเงินก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจานวนเงินฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็ น
การถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก

ข้อ11.ถ้าส่ งเช็คเข้าบัญชี เงิ นฝาก ต้องขี ดคร่ อมเช็ คก่ อน สหกรณ์ สงวนไว้ซ่ ึ งสิ ท ธิ ที่จะไม่จ่ายเงิ น
ถอนจากรายการเช่นนั้น จนกว่าจะเรี ยกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว
หมวด 3
การกาหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย
วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจ่ายดอกเบี้ย
ข้อ12.สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 5 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 7 ต่อปี โดยจะได้
ประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ดอกเบี้ ยเงิ นฝากออมทรัพย์และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้คานวณเป็ นรายวันตามยอดเงิน
คงเหลือ และสหกรณ์ จะนาดอกเบี้ยทบเป็ นต้นเงิ นเข้าบัญชี เงิ นฝากในวันสิ้ นปี ทางบัญชี ของสหกรณ์ ให้ผู ้
ฝากรี บยืน่ สมุดคู่ฝาก ณ สานักงานสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบี้ยให้
ในกรณี ที่จานวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษคงเหลื อต่ ากว่า 1,000,000 บาท สหกรณ์ จะไม่คิด
ดอกเบี้ยให้
หมวด 4
การถอนเงินฝากและการปิ ดบัญชี
ข้อ13.การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์
ในการถอนเงินฝาก ผูม้ ีอานาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตวั อย่างลายมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์ควรมารับ
เงิ นที่ สานักงานสหกรณ์ ดว้ ยตนเอง และต้องยื่นใบถอนเงิ นฝากโดยลงลายมื อชื่ อตามที่ ให้ตวั อย่างไว้น้ ัน
พร้อมกับสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ถ้าผูม้ ีอานาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผูใ้ ดรับเงินแทนก็ตอ้ งทาใบถอนเงินฝาก และต้องมอบ
อานาจให้รับเงินแทนเป็ นหนังสื อตามแบบที่กาหนด ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ได้ให้ตวั อย่างไว้ แล้วมอบ
ให้ผูร้ ั บ มอบอานาจยื่นใบถอนเงิ นฝากนั้น พร้ อมด้วยสมุ ดคู่ ฝากต่ อเจ้าหน้าที่ ของสหกรณ์ ณ ส านักงาน
สหกรณ์ในการนี้สหกรณ์จะเรี ยกหลักฐานพิสูจน์ตวั ผูร้ ับมอบอานาจก็ได้
เมื่ อสหกรณ์ ได้ตรวจถู ก ต้องแล้วจะจ่ายเงิ นถอนให้ และลงรายการเงิ นถอนพร้ อมทั้งเงิ น
คงเหลือในสมุดคู่ฝาก แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก
อนึ่ ง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผูม้ ีอานาจ
ถอนเงินต้องลงลายมือชื่อตามที่ให้ตวั อย่างไว้กากับด้วย
ข้อ14.การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์น้ นั จะถอนเมื่อใดจานวนเท่าใดก็ได้
ส่ วนการถอนเงิ นจากบัญชี เงิ นฝากออมทรัพย์พิเศษนั้น ให้ถอนได้เดื อนละหนึ่ งครั้งโดยไม่
ต้องเสี ยค่าธรรมเนี ยม หากเดือนใดมีการถอนมากกว่าหนึ่ งครั้ง สหกรณ์ จะคิดค่าธรรมเนี ยมการถอนครั้งที่
สองและครั้งต่อ ๆ ไป อัตราร้อยละ...............ของจานวนเงินที่ถอนแต่ตอ้ งไม่ต่ากว่า...................บาท

ข้อ15.ผูฝ้ ากจะถอนเงิ นฝากคงเหลื อทั้งหมดเพื่อปิ ดบัญชี เงิ นฝากของตนเมื่อใดก็ได้ ให้ผมู้ ีอานาจ
ถอนเงินจดแจ้งไว้ทา้ ยรายการจานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพื่อปิ ดบัญชี”
ข้อ16.ในกรณี ที่คณะกรรมการดาเนิ นการของสหกรณ์ เห็ นว่าผูฝ้ ากฝ่ าฝื นระเบียบนี้ หรื อก่อให้เกิ ด
ความยุง่ ยากแก่สหกรณ์ หรื อเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรที่จะปิ ดบัญชี เงินฝากของผูฝ้ าก สหกรณ์จะไม่รับเงินเข้า
บัญชี เงินฝากของผูฝ้ ากอีก และให้ผฝู ้ ากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิ ดบัญชี เงินฝากของตน ทั้งนี้ สหกรณ์
จะแจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูฝ้ าก
ข้อ17.การถอนเงินฝากเพื่อปิ ดบัญชี ตามข้อ 15 สหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ยให้ตามข้อ 12 ถึงวันก่อน
วันถอนหนึ่งวัน
เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผูฝ้ ากแล้ว จะยกเลิกสมุดคู่ฝากสาหรับบัญชีน้ นั
ข้อ18.ในกรณี ที่มีความจาเป็ น สหกรณ์สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับฝากเงินก็ได้ แต่กรณี ที่จานวนยอดเงิน
รับฝากในเวลาใดเวลาหนึ่ ง เมื่อรวมกับ หนี้ การกู้ยืมเงิ นจากภายนอกและหนี้ ในฐานะผูค้ ้ าประกัน จะเกิ น
วงเงินกูย้ ืมหรื อค้ าประกันประจาปี ของสหกรณ์ ที่นายทะเบียนสหกรณ์ ให้ความเห็ นชอบไว้ สหกรณ์ สงวน
สิ ทธิ์ ที่จะไม่รับฝากเงิน
ประกาศ ณ วันที่....................................................
นาวาอากาศเอก
(ณรงค์ อินทชาติ)
ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด
น.ท.สมนึ ก เหม็งชัง ผจก.สอ.บน.1 แจ้งว่า สอ.บน.1 ได้ดาเนิ นการร่ างระเบียบ สอ.บน.1 ว่าด้วย
การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2556 ขึ้นใหม่ ซึ่ งเดิมได้ร่างให้สหกรณ์จงั หวัดนครราชสี มาได้ตรวจและ
พิจารณาในเบื้องต้น แต่ระเบียบดังกล่าวไม่ผา่ นการพิจารณา เนื่ องจากได้กาหนดจานวนเงินฝากไม่นอ้ ยกว่า
5 ล้านบาท ในระยะ 12 เดือน ซึ่ งสหกรณ์จงั หวัดฯ ถือว่าเข้าข่ายการฝากประจา จึงได้นามาแก้ไขใหม่กบั ให้
ผูแ้ ทนสหกรณ์ จงั หวัดฯ ได้ตรวจสอบในเบื้ อต้นแล้ว จึ งขอให้ที่ ป ระชุ ม ได้พิ จารณารายละเอี ยดของร่ าง
ระเบียบดังกล่าว โดยเฉพาะในส่ วนของการถอดซึ่ งกาหนดให้ผฝู ้ ากออมทรัพย์พิเศษ ถอนได้เดือนละหนึ่ ง
ครั้ งโดยไม่ ต้อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย ม แต่ ใ นกรณี ที่ เดื อ นใดมี ก ารถอนมากกว่า หนึ่ งครั้ ง สหกรณ์ จ ะคิ ด
ค่าธรรมเนี ยมการถอนครั้งที่สองและครั้งต่อ ๆ ไป ในอัตราร้อยละ...... ของจานวนเงินที่ถอนแต่ตอ้ งไม่ต่ า
กว่า......... นั้น ในเบื้องต้นได้กาหนดค่าธรรมเนียมการถอนมากกว่าหนึ่งครั้งในอัตรา 0.25 ของจานวนเงินที่
ถอนแต่ตอ้ งไม่ต่ ากว่า 2,500 บาท การกาหนดค่าธรรมเนี ยมการถอนดังกล่ าวจะเหมาะสมหรื อไม่อย่างไร
ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาต่อไปด้วย
นายสามารถ น้อยบุ ญ ญะ ผูแ้ ทนสหกรณ์ จงั หวัดนครราชสี ม า แจ้งว่า ระเบี ย บที่ จดั ท าขึ้ นเป็ น
ระเบียบที่กาหนดขึ้นเพื่อรับฝากเงินจากสหกรณ์ อื่น ๆ ซึ่ งเดิ มนั้นได้เคยเสนอให้ตรวจสอบแล้ว พร้อมกับ
แนะนาให้ปรับเปลี่ยนจานวนเงิน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เป็ นการฝากประจา หากเข้าข่ายฝากประจาจะมีผลต่อ

การชาระภาษี สาหรับระเบี ยบที่ ร่างใหม่น้ นั ได้ตรวจสอบแล้วไม่เข้าข่ายการฝากประจาสามารถออกเป็ น
ระเบียบปฏิบตั ิได้ ส่ วนภาพโดยรวมนั้น คือ ต้องการให้ สอ.บน.1 มีสภาพคล่องขึ้น ดังนั้นหาก สอ.บน.1 มี
เครื อข่ายที่ตอ้ งการจะฝากเงินกับ สอ.บน.1 ขอให้ลองติดต่อประสานเพื่อรับฝากเงินต่อไป
น.อ.อนุ รักษ์ รมณารักษ์ รองประธาน ฯ แจ้งว่า การกาหนดเปิ ดบัญชี เงิ นฝากไม่น้อยกว่า 1 ล้าน
บาท และค่าธรรมเนี ยมการถอนมากกว่าหนึ่ งครั้ง ซึ่ งกาหนดขึ้นในอัตรา 0.25 ของจานวนเงินที่ถอนแต่ตอ้ ง
ไม่ต่ ากว่า 2,500 บาท นั้น ความเป็ นมาของการกาหนดตัวเลข ควรมี ขอ้ มูลอ้างอิงในจานวนเงิ นและอัตรา
ดังกล่าว ว่ามาจากที่ใดใช้สถาบันการเงินใดเป็ นหลัก หากมีการอ้างอิงจะเป็ นข้อมูลที่บ่งชี้ ให้เห็ นที่มาที่ไป
ของจานวนเงินและอัตราค่าธรรมเนียมนั้น นอกจากนี้อตั ราค่าธรรมเนี ยมที่กาหนดขึ้น เป็ นอัตราที่สูงเกินไป
อาจไม่มีผใู ้ ดนาเงินมาฝาก และหากปรับเป็ น 0.15 ก็น่าจะเป็ นตัวเลขที่สร้างแรงจูงใจให้มีผนู ้ าเงินมาฝากมาก
ขึ้น อย่างไรก็ตามขอให้นาข้อมูลความเป็ นมาของการกาหนดจานวนเงินและอัตราค่าธรรมเนี ยมในเบื้องต้น
นามาอ้างอิงชี้ แจงให้ที่ประชุ มทราบต่อไปด้วย นอกจากนี้ การจัดพิมพ์ร่างระเบียบดังกล่าว ในหมวดต่าง ๆ
จะมียอ่ หน้าหลายย่อหน้าเพื่อสื่ อความหมายเหมือนเป็ นข้อย่อย หากปรับเปลี่ ยนย่อหน้าให้เป็ นข้อย่อย เช่ น
ข้อ 9 มีหลายย่อหน้า ควรปรับย่อหน้าเป็ น 9.1 เรี ยงไปตามลาดับ จะทาให้ผอู ้ ่านมีความเข้าใจมากยิง่ ขึ้น หาก
เป็ นไปได้ขอให้ สอ.บน.1 ปรับเปลี่ยนเป็ นข้อย่อยต่อไปด้วย
น.ท.สมนึ ก เหม็งชัง ผจก.สอ.บน.1 แจ้งว่า ในการประชุ มครั้งต่อไป จะได้นาข้อมูลความเป็ นมา
ของการกาหนดจานวนเงินและอัตราค่าธรรมเนี ยม นาเสนอในที่ประชุมทราบต่อไป สาหรับการปรับเปลี่ยน
ย่อหน้าให้เป็ นข้อย่อยนั้น สอ.บน.1 จะได้ดาเนินการต่อไป
ประธาน ส าหรั บ ข้อมู ล ที่ จะน ามาอ้างอิ งนั้น ให้ ผจก.ฯ น าเสนอหนทางเลื อก ข้อพิ จารณาและ
ข้อเสนอแนะให้ที่ประชุ มได้รับทราบด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ คณก.ฯได้รับทราบข้อมูลและนาไปสู่ การตัดสิ นใจที่
ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป
ผจก.ฯ และที่ประชุม รับทราบ
ฯลฯ
เลิกประชุมเวลา 1745
(ลงชื่อ) น.อ. ณรงค์ อินทชาติ ประธานกรรมการ
(ณรงค์ อินทชาติ) เป็ นประธาน

สาเนาถูกต้อง
น.ท.
(พุทธชัย จินตภิรมย์)
กรรการและเลขานุการ
มิ.ย.56

(ลงชื่อ) น.ท. พุทธชัย จินตภิรมย์ กรรมการและเลขานุการ
(พุทธชัย จินตภิรมย์) ผูจ้ ดรายงานการประชุม

11. เรื่ อง อื่น ๆ
11.1 นายสามารถ น้อยบุญญะ ผูแ้ ทนสหกรณ์ จงั หวัดนครราชสี มา แจ้งว่า การอบรมผูต้ รวจสอบ
กิจการ เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบสหกรณ์ นั้น สอ.บน.1 ได้ส่งผูป้ ฏิ บตั ิหน้าที่ตรวจสอบกิ จการเข้ารับการ
อบรมแล้วจานวน 1 คน มีสิทธิ์ ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการได้ตามระเบียบกาหนดไว้ โดยจะมีผลใช้
บังคับใน 21 มิ.ย.56 สาหรับการอบรมผูต้ รวจสอบกิจการที่จะมีข้ ึนในครั้งต่อไป หาก บน.1 มีความประสงค์
จะส่ งผูใ้ ดเข้ารั บการอบรมเพื่ อเตรี ยมกาลังพลไว้ท ดแทนในอนาคตนั้น ขอให้ติดต่อประสานสานัก งาน
สหกรณ์ จงั หวัด ได้โดยตรง ในกรณี ที่ ผูเ้ ข้า รั บ การอบรมไม่ มี ทุ น ทรั พ ย์ สหกรณ์ จ ังหวัด ฯ ยิน ดี ใ ห้ ก าร
สนับสนุนเข้ารับการอบรมโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใด ๆ
11.2 น.อ.ณรงค์ อินทชาติ ประธาน ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
30
11.2.1 การดาเนิ นงานของ สอ.บน.1 ที่ผ่านมา จะเห็นได้วา่ ในปั จจุบนั มุ่งเน้นในเรื่ องของ
สภาพคล่องตัว และการปล่อยกู้ ซึ่ งมิใช่ประเด็นหลักหรื อวัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์ ในการปล่อยกูม้ าก
และกาหนดอัตราเงินกูส้ ู งขึ้น จะทาให้ สอ.บน.1 ต้องระดมทุนโดยการขอกูจ้ ากสถาบันการเงินภายนอก ซึ่ ง
มี อตั ราการช าระดอกเบี้ ย ที่ สู ง จะส่ งผลกระทบต่ อสภาพคล่ องตัวในอนาคตได้ ดัง นั้น ในหลัก การของ
สหกรณ์ น้ ัน คื อการพึ งพาตัวเอง ใช้เงิ นออมของตัวเองในการหมุ นเวียนให้ ส มาชิ ก ได้กู้ยืม ในส่ วนของ
สมาชิ ก สอ.บน.1 ไม่น่ามีปัญหาเนื่องจากอยูใ่ นระบบราชการ การชาระหนี้ คืนส่ งหักทาง ผกง.ฯ ซึ่ งดูเหมือน
อยูใ่ นสภาพที่มนั่ คงและแข็งแรง แต่ในตัวระบบไม่แข็งแรง และจะก่อปั ญหาต่าง ๆ ขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้น
ขอให้ คณก.ฯทุ กคนได้ช่วยกันกากับดูแลและประชาสัมพันธ์ช้ ี แจงเรื่ องต่าง ๆ ให้ หน.หน่ วยได้รับทราบ
และนาไปอบรมชี้ แจงผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของตนที่เป็ นสมาชิกให้เข้าใจในการกูย้ มื เงินจากสหกรณ์ และนาเงิน
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวให้มากที่สุด หาก หน.หน่วยไม่อบรมชี้ แจงปั ญหาด้านต่าง ๆ
ก็จะเกิดขึ้น เมื่อเกิดขึ้นแล้วปั ญหานั้นจะกลับมาที่ตวั หน.หน่วยเช่นเดียวกัน สาหรับการดาเนิ นงานของ สอ.
บน.1 ผูบ้ งั คับบัญชาไม่มีนโยบายให้ใช้กิจการนี้ เป็ นที่ หาผลประโยชน์จากการปล่อยกูใ้ ห้กบั สมาชิ กเป็ น
จานวนมากมาย ให้กูต้ ามความจาเป็ นและความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น และหาหนทางปฏิ บตั ิที่จะทาให้มีการกู้
ลดลงมีการออมเพิ่มขึ้น พร้อมกับนาเงิ นกูท้ ้ งั หมดคืนสถาบันการเงินที่ สอ.ฯได้กูย้ ืมมา ก็จะทาให้ สอ.ฯมี
ความเข้มแข็งขึ้น อย่างไรก็ตามขอให้ คณก.ฯ ได้ทบทวนวัตถุประสงค์ของ สอ.ฯ พร้อมกับนาไปดาเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ของ สอ.อย่างแท้จริ งต่อไป
11.2.2 การขอกู้ในกรณี พิเศษ สมาชิ กที่ ขอกู้จะต้องแนบข้อมู ลและข้อเท็จจริ งให้ คณก.
เงินกูไ้ ด้พิจารณาตามความเป็ นจริ ง หากข้อมูลและข้อเท็จจริ งพิสูจน์แล้วเป็ นจริ งและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
มี ค วามสมบู รณ์ ถู ก ต้อง ให้ คณก.เงิ นกู้น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ ออนุ ม ัติ แต่ ถ้าในกรณี ที่ ผูข้ อกู้มี ข ้อมู ล หรื อ
ข้อเท็จจริ ง ซึ่ ง คณก.ฯไม่สามารถพิสูจน์ความจริ งได้ หรื อไม่สามรถให้เหตุผลความจาเป็ นที่ขอกูไ้ ด้อย่าง
ชัดเจน ให้ หน.หน่ วยของผูก้ เู้ ข้าชี้ แจงในที่ประชุ ม สอ.ฯเพื่อให้ คณก.ฯ ได้รับทราบและพิจารณาขอความ

เห็นชอบจากที่ประชุ มในการอนุ มตั ิหรื อไม่อย่างไร นอกจากนี้ ในกรณี ที่ หน.หน่วยเข้าชี้ แจงในที่ประชุ มถึง
เหตุผลความจาเป็ นของการกู้ หากได้รับอนุ มต้ ิให้กูไ้ ด้ หน.หน่ วยของผูก้ จู้ ะต้องร่ วมรับผิดชอบกับผูก้ ูด้ ว้ ย
หากมีปัญหาเกิดขึ้นในภายหลัง
ที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 1745
(ลงชื่อ) น.อ. ณรงค์ อินทชาติ ประธานกรรมการ
(ณรงค์ อินทชาติ) เป็ นประธาน
(ลงชื่อ) น.ท. พุทธชัย จินตภิรมย์ กรรมการและเลขานุการ
(พุทธชัย จินตภิรมย์) ผูจ้ ดรายงานการประชุม

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด
ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น
พ.ศ.2556
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 65(8) และข้อ 93(2) ที่ประชุ มคณะกรรมการ
ดาเนิ น การ ครั้ งที่ 7/2556 เมื่ อวัน ที่ 28 พฤษภาคม 2556 ได้ก าหนดระเบี ย บว่าด้วยการรั บ ฝากเงิ น จาก
สหกรณ์อื่น โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
หมวด 1
ข้อกาหนดทัว่ ไป
ข้อ1.ระเบี ยบนี้ เรี ยกว่า “ระเบี ยบสหกรณ์ ออมทรั พ ย์กองบิ น 1 จากัด ว่าด้วยการรั บ ฝากเงิ นจาก
สหกรณ์อื่น พ.ศ.2556”
ข้อ2.ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ
ข้อ3.ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2546
ข้อ4.ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด
“ผูฝ้ าก” หมายความว่า สหกรณ์ผฝู ้ ากเงิน
ข้อ5.สหกรณ์รับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นได้ 2 ประเภท คือ
(1)เงินฝากออมทรัพย์
(2)เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
หมวด 2
การเปิ ดบัญชีและการฝากเงิน
ข้อ 6.สหกรณ์ ที่ ป ระสงค์ จ ะเปิ ดบัญ ชี เงิ น ฝากตามข้อ 5 ให้ ม าติ ด ต่ อ กับ เจ้า หน้ า ที่ ส หกรณ์ ณ
สานักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยื่นหนังสื อขอเปิ ดบัญชี เงินฝากตามแบบของสหกรณ์โดยมีรายการ
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสื อขอเปิ ดบัญชีน้ นั
ข้อ7.พร้ อมกับหนังสื อขอเปิ ดบัญชี เงินฝาก ผูฝ้ ากต้องให้ตวั อย่างลายมือชื่ อของตัวแทนซึ่ งเป็ นผูม้ ี
อานาจถอนเงิน ตลอดจนให้เงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากที่เปิ ดบัญชี น้ นั ไว้ต่อสหกรณ์
การเปลี่ ย นแปลงเกี่ ย วกับ ตัวอย่างลายมื อชื่ อที่ ให้ไว้ จะมี ผลต่ อเมื่ อผูฝ้ ากได้แจ้งเป็ นหนังสื อต่ อ
สหกรณ์ และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็ นการถูกต้องและตอบรับแล้ว
ลายมือชื่อทุกกรณี เกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้อกั ษรไทยและเขียนด้วยหมึก ทั้งต้องเขียนด้วยลายมือ
ของผูน้ าฝาก สหกรณ์จะไม่รับรู ้การใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ
ข้อ8.ผูฝ้ ากสามารถเปิ ดบัญชีเงินฝาก ได้ดงั นี้

(1)เงิ นฝากออมทรัพย์ ผูฝ้ ากรายหนึ่ งอาจเปิ ดบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์ น้ ี ได้โดย
จานวนเงินฝากในบัญชี น้ นั ในเวลาหนึ่ งเวลาใดต้องไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท และผูฝ้ ากจะส่ งเงินฝากเพิ่มขึ้น
เมื่อใดโดยจานวนเท่าใดก็ได้
(2)เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เงินฝากรายหนึ่ง ๆ ต้องมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ล้านบาท
ข้อ9.ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้อ 8 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้
สมุดคู่ฝากนั้นผูฝ้ ากต้องรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย
เงินถอนและเงินคงเหลือบรรดาที่จะมีข้ ึนทุกราย
การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระทาได้แต่โดยทางฝ่ ายสหกรณ์ ซึ่ งประธาน
กรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเหรัญญิกหรื อผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ี่ ได้รับมอบหมายคนหนึ่ งคนใด
เป็ นผูล้ งลายมือชื่อย่อกากับไว้เป็ นสาคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็ นไปตามที่กล่าวนี้ยอ่ ม
ไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ อนึ่ ง ถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่ อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์
เพื่อแก้ไขให้ จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้
สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้วหรื อชารุ ดจนใช้การไม่ได้ ให้นามายื่นต่อสหกรณ์เพื่อจะได้ยกเลิก
สมุดคู่ฝากเล่มนั้น และโอนยอดเงินคงเหลื อเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึ่ งออกให้ผฝู ้ ากยึดถื อไว้ต่อไป สมุดคู่ฝาก
เล่มที่ยกเลิกนั้นผูฝ้ ากจะรับไปก็ได้
ผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผูฝ้ ากต้องแจ้งเป็ น
หนังสื อต่อสหกรณ์ โดยมิชกั ช้า สหกรณ์ จะนายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซ่ ึ งออกให้ผฝู ้ ากยึดถื อ
ไว้ต่อไป ส่ วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก
ในกรณี ที่สหกรณ์ ออกสมุ ดคู่ฝากให้แก่ผูฝ้ ากครั้ งแรกก็ดี หรื อออกเล่มใหม่ ให้ต่อจากเล่ ม
ก่อน ซึ่ งลงรายการเต็มแล้วก็ดี หรื อชารุ ดใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณ์ จะไม่คิดค่าธรรมเนี ยม แต่กรณี ที่สมุ ดคู่
ฝากชองผูฝ้ ากคนใดสู ญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 20 บาท
ข้อ10.ในการส่ งเงิ นเข้าบัญชี เงิ นฝากทุกครั้ ง ให้ทาใบส่ งเงิ นตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์ กาหนด ยื่น
พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและจานวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สานักงานสหกรณ์ ทั้งนี้ ผูฝ้ ากหรื อผูอ้ ื่นจะ
เป็ นผูส้ ่ งเงินก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจานวนเงินฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็ น
การถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก
ข้อ11.ถ้าส่ งเช็คเข้าบัญชี เงิ นฝาก ต้องขี ดคร่ อมเช็ คก่ อน สหกรณ์ สงวนไว้ซ่ ึ งสิ ท ธิ ที่จะไม่จ่ายเงิ น
ถอนจากรายการเช่นนั้น จนกว่าจะเรี ยกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว

หมวด 3
การกาหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย
วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจ่ายดอกเบี้ย
ข้อ12.สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 5 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 7 ต่อปี โดยจะได้
ประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ดอกเบี้ ยเงิ นฝากออมทรัพย์และเงิ นฝากออมทรัพย์พิเศษให้คานวณเป็ นรายวันตามยอดเงิ น
คงเหลือ และสหกรณ์ จะนาดอกเบี้ยทบเป็ นต้นเงิ นเข้าบัญชี เงิ นฝากในวันสิ้ นปี ทางบัญชี ของสหกรณ์ ให้ผู ้
ฝากรี บยืน่ สมุดคู่ฝาก ณ สานักงานสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบี้ยให้
ในกรณี ที่จานวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษคงเหลื อต่ ากว่า 1,000,000 บาท สหกรณ์ จะไม่คิด
ดอกเบี้ยให้
หมวด 4
การถอนเงินฝากและการปิ ดบัญชี
ข้อ13.การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์
ในการถอนเงินฝาก ผูม้ ีอานาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตวั อย่างลายมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์ควรมารับ
เงินที่สานักงานสหกรณ์ ดว้ ยตนเอง และต้องยื่นใบถอนเงิ นฝากโดยลงลายมื อชื่ อตามที่ ให้ตวั อย่างไว้น้ ัน
พร้อมกับสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ถ้าผูม้ ีอานาจถอนเงิ นฝากจะมอบให้ผใู ้ ดรับเงินแทนก็ตอ้ งทาใบถอนเงินฝาก และต้องมอบ
อานาจให้รับเงินแทนเป็ นหนังสื อตามแบบที่กาหนด ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ได้ให้ตวั อย่างไว้ แล้วมอบ
ให้ผูร้ ั บ มอบอานาจยื่นใบถอนเงิ นฝากนั้น พร้ อมด้วยสมุ ดคู่ ฝากต่ อเจ้าหน้าที่ ของสหกรณ์ ณ ส านักงาน
สหกรณ์ในการนี้สหกรณ์จะเรี ยกหลักฐานพิสูจน์ตวั ผูร้ ับมอบอานาจก็ได้
เมื่ อสหกรณ์ ได้ตรวจถู ก ต้องแล้วจะจ่ายเงิ นถอนให้ และลงรายการเงิ นถอนพร้ อมทั้งเงิ น
คงเหลือในสมุดคู่ฝาก แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก
อนึ่ ง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผูม้ ีอานาจ
ถอนเงินต้องลงลายมือชื่อตามที่ให้ตวั อย่างไว้กากับด้วย
ข้อ14.การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์น้ นั จะถอนเมื่อใดจานวนเท่าใดก็ได้
ส่ วนการถอนเงิ นจากบัญชี เงิ นฝากออมทรัพย์พิเศษนั้น ให้ถอนได้เดื อนละหนึ่ งครั้งโดยไม่
ต้องเสี ยค่าธรรมเนี ยม หากเดือนใดมีการถอนมากกว่าหนึ่ งครั้ง สหกรณ์ จะคิดค่าธรรมเนี ยมการถอนครั้งที่
สองและครั้งต่อ ๆ ไป อัตราร้อยละ 0.25 ของจานวนเงินที่ถอนแต่ตอ้ งไม่ต่ากว่า 2,500 บาท
ข้อ15.ผูฝ้ ากจะถอนเงิ นฝากคงเหลื อทั้งหมดเพื่อปิ ดบัญชี เงิ นฝากของตนเมื่อใดก็ได้ ให้ผมู ้ ีอานาจ
ถอนเงินจดแจ้งไว้ทา้ ยรายการจานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพื่อปิ ดบัญชี”
ข้อ16.ในกรณี ที่คณะกรรมการดาเนิ นการของสหกรณ์ เห็ นว่าผูฝ้ ากฝ่ าฝื นระเบียบนี้ หรื อก่อให้เกิ ด
ความยุง่ ยากแก่สหกรณ์ หรื อเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรที่จะปิ ดบัญชี เงินฝากของผูฝ้ าก สหกรณ์จะไม่รับเงินเข้า

บัญชี เงินฝากของผูฝ้ ากอีก และให้ผฝู ้ ากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิ ดบัญชี เงินฝากของตน ทั้งนี้ สหกรณ์
จะแจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูฝ้ าก
ข้อ17.การถอนเงินฝากเพื่อปิ ดบัญชี ตามข้อ 15 สหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ยให้ตามข้อ 12 ถึงวันก่อน
วันถอนหนึ่งวัน
เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผูฝ้ ากแล้ว จะยกเลิกสมุดคู่ฝากสาหรับบัญชีน้ นั
ข้อ18.ในกรณี ที่มีความจาเป็ น สหกรณ์สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับฝากเงินก็ได้ แต่กรณี ที่จานวนยอดเงิน
รับฝากในเวลาใดเวลาหนึ่ ง เมื่อรวมกับ หนี้ การกู้ยืมเงิ นจากภายนอกและหนี้ ในฐานะผูค้ ้ าประกัน จะเกิ น
วงเงินกูย้ ืมหรื อค้ าประกันประจาปี ของสหกรณ์ ที่นายทะเบียนสหกรณ์ ให้ความเห็ นชอบไว้ สหกรณ์ สงวน
สิ ทธิ์ ที่จะไม่รับฝากเงิน
ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2556
(ลงชื่อ)นาวาอากาศเอกณรงค์ อินทชาติ
(ณรงค์ อินทชาติ)
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