ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรือ จํากัด
ว่ าด้ วย เงินฝากออมทรัพย์ พเิ ศษ พ.ศ.๒๕๔๙
-------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ ๕๙ (๘) และ ข้อ ๘๕ (๑) ที่ประชุมคณะกรรมการ ดําเนินการ
ชุดที่ ๕๐ ครั้งที่ ๔/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๙ ได้กาํ หนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
ว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์ พิเศษ พ.ศ.๒๕๔๙ โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
ข้ อกําหนดทัว่ ไป
ข้อ ๑. ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัว่ดาด้วย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.๒๕๔๙”
ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอูท่ หารเรื อ จํากัด ว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิก พ.ศ.๒๕๔๙
บรรดาระเบียบ คําสัง่ และคําชี้แจงอื่นใดในส่วนที่ได้กาํ หนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรื อซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

จํากัด

ข้อ ๔. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกและสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ

“เหรัญญิก” หมายความว่า เหรัญญิก สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอูท่ หารเรื อ จํากัด
“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
“ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
“เจ้าหน้าที่สหกรณ์” หมายความว่า ผูท้ ี่สหกรณ์จา้ งไว้ปฏิบตั ิงานประจําในตําแหน่งเจ้าหน้าที่ หัวหน้าฝ่ าย
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การ
ข้อ ๕. สหกรณ์รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจากสมาชิกได้ตามที่สหกรณ์เห็นสมควร
หมวด ๒
การเปิ ดบัญชีและการฝากเงิน
ข้อ ๖ . ผูป้ ระสงค์จะเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ต้องยืน่ หนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามแบบ
ของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสื อขอเปิ ดบัญชีน้ นั

ข้อ ๗. ผูข้ อเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ต้องให้ตวั อย่างลายมือชื่อของผูม้ ีอาํ นาจในการถอนเงิน หรื อในการให้
คําสัง่ เกี่ยวกับบัญชีที่เปิ ดนั้นไว้ต่อสหกรณ์ โดยใช้บตั รตัวอย่างลายมือชื่อตามแบบของสหกรณ์
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อของผูม้ ีอาํ นาจ จะมีผลต่อเมื่อได้แจ้งเป็ นหนังสื อต่อ สหกรณ์ และ
สหกรณ์ได้ตอบรับแล้ว

ข้อ ๘ . ผูฝ้ ากคนหนึ่งเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษได้เพียงบัญชีเดียวโดยจํานวนเงินฝากในบัญชีน้ นั ในครั้งแรก
ต้องไม่นอ้ ยกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๙ . ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากประเภทนี้ สหกรณ์จะออกสมุดคูบ่ ญั ชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ผฝู ้ าก ยึดถือไว้
โดยผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์บนั ทึกรายการเงินฝากดอกเบี้ยเงินถอน และเงินคงเหลือของตนบรรดาที่มีทุกราย
การบันทึกรายการในสมุดคู่บญั ชีจะกระทําได้เฉพาะทางฝ่ ายสหกรณ์เท่านั้น โดยให้ผจู ้ ดั การหรื อผูช้ ่วย
ผูจ้ ดั การ หรื อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ผจู ้ ดั การมอบหมายคนใดคนหนึ่งเป็ นผูล้ งลายมือชื่อกํากับไว้เป็ นสําคัญ การบันทึกรายการใน
สมุดคู่บญั ชีซ่ ึงไม่เป็ นไปตามที่กล่าวข้างต้น จะไม่มีผลผูกพันกับสหกรณ์ ถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่บญั ชี
คลาดเคลื่อนต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง
สมุดคู่บญั ชีที่บนั ทึกรายการเต็มแล้ว ให้ผฝู ้ ากส่งมอบให้แก่สหกรณ์ เพื่อสหกรณ์โอนยอดเงิน คงเหลือเข้า
สมุดบัญชีเล่มใหม่ให้ ซึ่งจะได้ออกให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ต่อไป
ในกรณี ที่สหกรณ์ออกสมุดคู่บญั ชีให้แก่ผฝู ้ ากเมื่อเปิ ดบัญชีก็ดี หรื อออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อนที่บนั ทึก
รายการเต็มแล้วก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่ถา้ สมุดคู่บญั ชีของผูฝ้ ากสูญหายสหกรณ์จะออกสมุด คู่บญั ชีเล่มใหม่ให้
โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ ๕๐ บาท
ข้อ ๑๐ . ในการส่งเงินฝากเข้าบัญชีทุกครั้ง ให้ทาํ ใบส่งเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามแบบของสหกรณ์ ยืน่ พร้อมกับ
สมุดคู่บญั ชีและจํานวนเงินที่ฝากต่อสหกรณ์ เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจสอบเป็ นการถูกต้องแล้ว จะบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที่
ได้รับนั้นในสมุดคู่บญั ชีให้ผฝู ้ าก
หมวด ๓
การกําหนดอัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการคิดดอกเบีย้ วิธีการคิดดอกเบีย้ และการจ่ ายดอกเบีย้
ข้อ ๑๑ . สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษในอัตราไม่เกินร้อยละ ๗ ต่อปี โดยจะได้ประกาศอัตรา
ดอกเบี้ยให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป และคํานวณดอกเบี้ยให้เป็ นรายวันตามจํานวนต้นเงินฝากคงเหลือ
สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยทบเป็ นเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ทุกวันสิ้นเดือน ให้ผฝู ้ ากรี บยืน่ สมุดคู่
ฝากเพื่อสหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบี้ยให้
ในกรณี ที่จาํ นวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษคงเหลือตํ่ากว่,๐๐๐
า ๑ บาท สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้
หมวด ๔
การถอนเงินฝากและการปิ ดบัญชี
ข้อ ๑๒. ผูฝ้ ากจะถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของตนได้เมื่อทวงถาม โดยทําใบถอนเงินฝากออมทรัพย์ พิเศษ ตาม
แบบที่สหกรณ์กาํ หนด
ข้อ ๑๓. การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ให้ถอนได้เดือนละหนึ่งครั้งโดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมี
การถอนมากกว่าหนึ่งครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่สอง และครั้งต่อ ๆ ไป ในอัตราร้อยละ ๒ ของจํานวน
เงินที่ถอน แต่ตอ้ งไม่ต่าํ กว่า ๑๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๑๔. ผูฝ้ ากจะปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษก็ยอ่ มกระทําได้ โดยสหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้ในเดือนที่ปิดบัญชี
ข้อ ๑๕. ในกรณี ที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นว่า ผูฝ้ ากเงินออมทรัพย์พิเศษรายใดฝ่ าฝื นระเบียบนี้ หรื อก่อ
ความยุง่ ยากให้แก่สหกรณ์ หรื อเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรที่จะปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผูฝ้ ากรายใด สหกรณ์อาจไม่
รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผูฝ้ ากรายนั้นอีก หรื อจะปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผูฝ้ ากนั้น พร้อมกับคิดดอกเบี้ยให้
ถึงเดือนที่ผา่ นมาก่อนเดือนที่ปิดบัญชี

ข้อ ๑๖. ในกรณี ที่ผฝู ้ ากตาย สหกรณ์จะจ่าเงิยนต้นเงินฝากคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ของผูฝ้ ากให้แก่
ผูร้ ับโอนประโยชน์ ในกรณี ที่สมาชิกไม่ได้ทาํ หนังสื อตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ไว้ สหกรณ์จะจ่ายเงินทั้งหมด ให้แก่ผรู ้ ับมรดก
หรื อผูจ้ ดั การมรดก หรื อทายาทของผูฝ้ ากเมื่อได้นาํ หลักฐานมาแสดงสิ ทธิของตนให้เป็ นที่พอใจแก่สหกรณ์
ให้ผจู ้ ดั การรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิ งหาคม พ.ศ.๒๕๔๙
พลเรื อโท ศ.

( วีรวัฒน์ วงษ์ดนตรี )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด

