-๑ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรือ จํากัด
ว่ าด้ วย การรับเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจํา พ.ศ.๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ ๕๙ (๘) และ ข้อ ๘๕ (๑) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ ๕๐ ครั้งที่
๔/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๙ ได้กาํ หนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด ว่าด้วย การรับเงินฝาก
ออมทรัพย์และเงินฝากประจํา พ.ศ.๒๕๔๙ โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
ข้ อกําหนดทัว่ ไป
ข้อ ๑ . ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝาก
ประจํา พ.ศ.๒๕๔๙”
ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด ว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิก พ.ศ. ๒๕๔๙
บรรดาระเบียบ คําสัง่ และคําชี้แจงอื่นใดในส่วนที่ได้กาํ หนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรื อซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกและสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายความว่า รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
“เหรัญญิก” หมายความว่า เหรัญญิก สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
“เจ้าหน้าที่สหกรณ์” หมายความว่า ผูท้ ี่สหกรณ์จา้ งไว้ปฏิบตั ิงานประจําในตําแหน่งเจ้าหน้าที่ หัวหน้าฝ่ าย ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
รองผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การ
“สํานักงานสหกรณ์” หมายความว่า ที่ต้ งั สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
ข้อ ๕. สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิกได้ ๒ ประเภท คือ
(๑) เงินฝากออมทรัพย์
(๒) เงินฝากประจํา
หมวด ๒
การเปิ ดบัญชีและการฝากเงิน
ข้อ ๖. ผูป้ ระสงค์จะเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้อ ๕ ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ดว้ ยตนเอง และต้องยืน่
หนังสื อขอเปิ ดบัญชีน้ นั
ในกรณี ที่สหกรณ์มีโครงการระดมเงินฝากเป็ นกรณี พิเศษและประสงค์จะออกรับเงินฝากนอกสํานักงานของสหกรณ์ ให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ พร้อมทั้งกําหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยด้วย
ข้อ ๗. พร้อมกับหนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก ผูฝ้ ากต้องให้ตวั อย่างลายมือชื่อของตน หรื อของตัวแทน ซึ่งเป็ นผูม้ ีอาํ นาจถอนเงิน
ตลอดจนให้คาํ สัง่ เกี่ยวกับเงินฝากที่เปิ ดบัญชีน้ นั ไว้ต่อสหกรณ์
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การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้ จะมีผลต่อเมื่อผูฝ้ ากได้แจ้งเป็ นหนังสื อต่อ สหกรณ์ และสหกรณ์ได้
พิจารณาเห็นเป็ นการถูกต้องและตอบรับแล้ว
ลายมือชื่อทุกกรณี เกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้อกั ษรไทยและเขียนด้วยหมึก ทั้งต้องเขียนด้วยลายมือตนเอง สหกรณ์จะไม่รับรู ้
การใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ
ข้อ ๘. ผูฝ้ ากคนหนึ่งสามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากได้ดงั นี้
(๑) เงินฝากออมทรัพย์ ผูฝ้ ากรายหนึ่งอาจเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ใน สหกรณ์น้ ีได้ โดยจํานวนเงินฝากในการเปิ ดบัญชี
นั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่นอ้ ยกว่า ๑,๐๐๐ บาท และผูฝ้ ากจะส่งเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใด โดยจํานวนเท่าใดก็ได้ แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า ๑๐๐ บาท
(๒) เงินฝากประจําหนึ่ง ๆ ต้องมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท และระยะเวลาฝากต้องไม่นอ้ ยกว่า ๓ เดือน
ข้อ ๙ . ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้อ ๘ สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ สมุดคู่ฝากนั้นผูฝ้ ากต้องรักษาไว้ เพื่อให้
สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงินคงเหลือของตนบรรดาที่จะมีข้ ึนทุกราย
การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระทําได้แต่โดยทางฝ่ ายสหกรณ์ ซึ่งประธานกรรมการ หรื อรอง
ประธานกรรมการ หรื อเหรัญญิก หรื อผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายคนหนึ่งคนใด เป็ นผูล้ งลายมือชื่อย่อกํากับไว้เป็ นสําคัญ การลง
บันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็ นไปตามที่กล่าวนี้ยอ่ มไม่มีผลผูกพันสหกรณ์
อนึ่ง ถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไข จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้
สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้ว หรื อชํารุ ดจนใช้การไม่ได้ นํามายืน่ ต่อสหกรณ์เพื่อจะได้ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนั้น และโอน
ยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ ซึ่งออกให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่ฝากเล่มที่ยกเลิกนั้นผูฝ้ ากจะรับไปก็ได้
ผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผูฝ้ ากต้องแจ้งเป็ นหนังสื อต่อสหกรณ์โดยมิ
ชักช้า สหกรณ์จะนํายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ออกให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ต่อไป ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก
ในกรณี ที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผฝู ้ ากครั้งแรกก็ดี หรื อออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อน ซึ่งลงรายการเต็มแล้วก็ดี
หรื อชํารุ ดใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณี ที่สมุดคู่ฝากของผูฝ้ ากคนใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ให้
โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ ๕๐ บาท
ข้อ ๑๐ . ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ให้ทาํ ใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์กาํ หนด ยืน่ พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและ
จํานวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ ทั้งนี้ ผูฝ้ ากหรื อผูอ้ ื่นจะเป็ นผูส้ ่งเงินแทน ก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็ นการถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะ
คืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก
ข้อ ๑๑ . ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝากต้องขีดคร่ อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซ่ ึงสิ ทธิที่จะไม่จ่ายเงินถอนจากรายการเช่นนั้นจนกว่า
จะเรี ยกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว
หมวด ๓
การกําหนดอัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการคิดดอกเบีย้ วิธีการคิดดอกเบีย้
และการจ่ ายดอกเบีย้
ข้อ ๑๒. สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ ในอั
๕ ตราไม่เกินร้อยละ๗ ต่อปี โดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้คาํ นวณเป็ นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะนําดอกเบี้ยทบเป็ นต้นเงินเข้าบัญชี
เงินฝากในวันที่ ๓๐ มิถุนายน และ ๓๑ ธันวาคม ให้ผฝู ้ ากรี บยืน่ สมุดคู่ฝาก ณ สํานักงาน สหกรณ์ เพื่อสหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบี้ยให้
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา สหกรณ์จะคํานวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงกําหนด ระยะเวลาการฝาก สําหรับเงินฝากที่ถอนก่อน
กําหนด โดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ตามข้อ ๑๔ สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามจํานวนเดือนเต็ม
กรณี ถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไม่ถึง ๓ เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้ ถ้าผูฝ้ ากไม่ถอนเงินฝากประจํา เมื่อ
ครบกําหนดพร้อมดอกเบี้ยจนพ้นกําหนดไปอีกเจ็ดวันก็เป็ นอันถือว่าผูฝ้ ากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม
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หมวด ๔
การถอนเงินฝากและการปิ ดบัญชี
ข้อ ๑๓. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์
ในการถอนเงินฝาก ผูม้ ีอาํ นาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตวั อย่างลายมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์ควรมารับเงินที่สาํ นักงานสหกรณ์ดว้ ย
ตนเอง และต้องยืน่ ใบถอนเงินฝาก โดยลงลายมือชื่อตามที่ให้ตวั อย่างไว้น้ นั พร้อมกับสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ถ้าผูม้ ีอาํ นาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผใู ้ ดถอนเงินแทน ก็ตอ้ งทําใบถอนเงินฝากและต้องมอบอํานาจให้รับเงินแทนเป็ น
หนังสื อไว้ดา้ นหลังของใบถอนเงินฝากนั้นด้วย ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ได้ให้ตวั อย่างไว้แล้ว มอบให้ผรู ้ ับมอบอํานาจยืน่ ในถอนเงิน
ฝากนั้น พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์
ในการนี้สหกรณ์จะเรี ยกหลักฐานพิสูจน์ตวั ผูร้ ับมอบ
อํานาจก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการถอนพร้อมทั้งเงินคงเหลือในสมุดคู่ฝากและคืนสมุดคู่
ฝากให้ผฝู ้ าก
อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผูม้ ีอาํ นาจ ถอนเงินต้องลงลายมือชื่อ
ตามที่ให้ตวั อย่างไว้กาํ กับด้วย
ข้อ ๑๔. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์น้ นั จะถอนเมื่อใด จํานวนเท่าใดก็ได้
ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจํานั้น ผูฝ้ ากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบกําหนด แต่เมื่อผูฝ้ ากยืน่ คําขอเป็ น
หนังสื อโดยชี้แจงความจําเป็ น สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบกําหนดก็ได้
ข้อ ๑๕. ผูฝ้ ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมด เพื่อปิ ดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้ ให้ผมู ้ ีอาํ นาจ ถอนเงินจดแจ้งไว้ทา้ ยรายการ
จํานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพื่อปิ ดบัญชี”
ข้อ ๑๖. ในกรณี ที่ผฝู ้ ากตาย สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากให้แก่ผรู ้ ับโอนประโยชน์ที่ได้ต้ งั ไว้ หรื อถ้ามิได้
ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นาํ หลักฐานมาแสดงให้เป็ นที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็ นทายาทผูม้ ีสิทธิ์ได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนั้น
ข้อ ๑๗ . ในกรณี ที่คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผูฝ้ ากฝ่ าฝื นระเบียบนี้ หรื อก่อให้เกิดความยุง่ ยากแก่สหกรณ์ หรื อ
เห็นว่ามีเหตุอนั สมควรที่จะปิ ดบัญชีเงินฝากของผูฝ้ าก สหกรณ์จะไม่รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากอีก และให้ผฝู ้ ากถอนเงินคงเหลือทั้งหมด
เพื่อปิ ดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งนีสหกรณ์
จะแจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูฝ้ าก
้
ข้อ ๑๘. การถอนเงินฝากเพื่อปิ ดบัญชีตามข้อ ๑๕. และข้อ ๑๖. สหกรณ์จะคํานวณดอกเบี้ยให้ตามข้อ ๑๒. ถึงวันก่อนวันถอน
หนึ่งวัน เว้นแต่การปิ ดบัญชีเงินฝาก ในกรณี ผฝู ้ ากฝ่ าฝื นระเบียบตามข้อ ๑๗. สหกรณ์จะคํานวณดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันที่แจ้งหนึ่งวัน และ
สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยไม่วา่ ผูฝ้ ากจะถอนเงินเมื่อใด
เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผูฝ้ ากแล้ว จะยกเลิกสมุดคู่ฝากสําหรับบัญชีน้ นั
ให้ผจู ้ ดั การรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิ งหาคม พ.ศ.๒๕๔๙
พลเรื อโท ศ.

( วีรวัฒน์ วงษ์ดนตรี )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด

