-๑-

ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรือ จํากัด
ว่ าด้ วย เงินฝากออมทรัพย์ ทวีสิน 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 หนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ
จํากัด ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์ทวีสิน พ.ศ.๒๕๔๙ โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
ข้ อกําหนดทัว่ ไป
๒๕๔๙”

ข้อ ๑. ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์ทวีสิน พ.ศ.
ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม 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
“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื 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. สหกรณ์รับเงินฝากออมทรัพย์ทวีสินจากสมาชิกได้ตามที่สหกรณ์เห็นสมควร
หมวด ๒
การเปิ ดบัญชีและการฝากเงิน
ข้อ ๖ . ผูป้ ระสงค์จะเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีสินให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สํานักงาน สหกรณ์ดว้ ย
ตนเอง และต้องยืน่ หนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีสินตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
แบบหนังสื อขอเปิ ดบัญชีน้ นั
ข้อ ๗ . ผูข้ อเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีสิน ต้องให้ตวั อย่างลายมือชื่อของผูม้ ีอาํ นาจในการถอนเงิน หรื อในการ
ให้คาํ สัง่ เกี่ยวกับบัญชีที่เปิ ดนั้นไว้ต่อสหกรณ์ โดยใช้บตั รตัวอย่างลายมือชื่อตามแบบของสหกรณ์
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อของผูม้ ีอาํ นาจ จะมีผลต่อเมื่อได้แจ้งเป็ นหนังสื อต่อ สหกรณ์ และ
สหกรณ์ได้ตอบรับแล้ว

-๒ข้อ ๘ . ผูฝ้ ากคนหนึ่งเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีสินได้เพียงบัญชีเดียวโดยจํานวนเงินฝากในบัญชีน้ นั จะต้องไม่
น้อยกว่า ๕๐๐ บาท หรื อไม่เกิน ๕ ,๐๐๐ บาท โดยผูฝ้ ากจะต้องส่งเงินฝากเท่ากับจํานวนที่เปิ ดบัญชีทุกเดือนจนกว่าจะครบ
กําหนดระยะเวลา
ข้อ ๙ . ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีสินนี้ สหกรณ์จะไม่ออกสมุดคู่บญั ชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีสินให้ผฝู ้ าก
แต่จะแจ้งยอดเงินฝากในใบเสร็ จรับเงินประจําเดือนทุกเดือน
ข้อ ๑๐ . ในการส่งเงินฝากเข้าบัญชี ให้ทาํ ใบส่งเงินฝากออมทรัพย์ทวีสินตามแบบของสหกรณ์ หรื อ ยินยอมให้
สหกรณ์หกั จากเงินได้รายเดือนของสมาชิก
หมวด ๓
การกําหนดอัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการคิดดอกเบีย้ วิธีการคิดดอกเบีย้ และการจ่ ายดอกเบีย้
ข้อ ๑๑ . สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทวีสินในอัตราไม่เกินร้อยละ ๗ ต่อปี โดยจะประกาศอัตราดอกเบี้ย
ให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป และคํานวณดอกเบี้ยให้เป็ นรายวันตามจํานวนต้นเงินฝากทุกสิ้นเดือน
สหกรณ์จะนําดอกเบี้ยของแต่ละเดือนมารวมจ่ายให้เมื่อครบกําหนดระยะเวลา และจะคิดเงินรางวัลพิเศษให้
ตามระยะเวลาการฝาก โดยจะประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
สําหรับเงินฝากที่ถอนก่อนกําหนด สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้เงินฝากจะผิดนัดการส่งได้ไม่เกิน ๒ เดือน
(งวด) หากผิดนัดการส่งเป็ นครั้งที่ ๓ เดือน(งวด) จะยกเลิกการฝากทันทีโดยไม่คิดดอกเบี้ยให้ และจะคืนให้เฉพาะต้นเงินทั้งหมด
หมวด ๔
การถอนเงินฝากและการปิ ดบัญชี
ข้อ ๑๒. ผูฝ้ ากจะถอนเงินฝากออมทรัพย์ทวีสินได้เมื่อครบกําหนดระยะเวลา
ข้อ ๑๓ . เงินฝากออมทรัพย์ทวีสินที่ครบกําหนด หากผูฝ้ ากยังมิได้มารับ สหกรณ์จะเก็บรักษาไว้ให้โดยไม่มี
ค่าตอบแทนใด ๆ ให้อีก
ข้อ ๑๔ . ในกรณี ที่คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผูฝ้ ากฝ่ าฝื นระเบียบนี้ หรื อก่อให้เกิดความยุง่ ยากแก่
สหกรณ์ หรื อเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรที่จะปิ ดบัญชีเงินฝากของผูฝ้ าก สหกรณ์จะไม่รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ ผูฝ้ ากอีก และ
ให้ผฝู ้ ากถอนเงินต้นทั้งหมดออกไป โดยสหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้เลย ทั้งนี้ สหกรณ์จะแจ้งเป็ นหนังสื อไปยังสมาชิก
ข้อ ๑๕. ในกรณี ที่ผฝู ้ ากตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินต้นเงินฝากคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีสินของผูฝ้ าก
ให้แก่ผรู ้ ับโอนประโยชน์ ในกรณี ที่สมาชิกไม่ได้ทาํ หนังสื อตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ไว้ สหกรณ์จะจ่ายเงินทั้งหมด ให้แก่ผรู ้ ับ
มรดก 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

-๓-

ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรือ จํากัด
ว่ าด้ วย เงินฝากออมทรัพย์ ทวีสิน พ.ศ.๒๕๔๙ แก้ ไขเพิม่ เติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด ข้อ ๕๙(๘) และ ข้อ ๘๕( ๕) ที่
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ ๕๑ ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๑ ได้มีมติกาํ หนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด ว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์ทวีสิน พ.ศ.๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด ว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์ ทวีสิน
พ.ศ.๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ ”
ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็ นต้นไป
ข้อ ๓. ให้ยกเลิกความในข้อ ๘. ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด ว่าด้วยเงินฝากออม
ทรัพย์ทวีสิน พ.ศ.๒๕๔๙ และใช้ขอ้ ความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๘. ผูฝ้ ากคนหนึ่งเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีสินได้เพียงบัญชี
เดียว โดยจํานวนเงินฝากในบัญชีน้ นั จะต้องไม่นอ้ ยกว่า ๕๐๐ บาท หรื อไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยผูฝ้ ากจะต้องส่งเงินฝาก
เท่ากับจํานวนที่เปิ ดบัญชีทุกเดือนจนกว่าจะครบกําหนดระยะเวลา”
ให้ผจู ้ ดั การเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑

พลเรื อโท ศ.

( วีรวัฒน์ วงษ์ดนตรี )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด

