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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์  กรมอู่ทหารเรือ  จาํกดั 

ว่าด้วย   เงนิฝากออมทรัพย์ทวสิีน  พ.ศ.๒๕๔๙ 

------------------------------------------ 

อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์  ขอ้  ๕๙ (๘) และ ขอ้ ๘๕ (๑)  ท่ีประชุมคณะกรรมการ  ดาํเนินการ  

ชุดท่ี ๕๐  คร้ังท่ี  ๔ /๒๕๔๙   เม่ือวนัท่ี  ๒๕  เมษายน   พ.ศ.๒๕๔๙   ไดก้าํหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ 

จาํกดั วา่ดว้ยเงินฝากออมทรัพยท์วสิีน พ.ศ.๒๕๔๙  โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  ดงัต่อไปน้ี 

หมวด  ๑ 

ข้อกาํหนดทัว่ไป 

ขอ้  ๑ .  ระเบียบน้ี  เรียกวา่  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั วา่ดว้ยเงินฝากออมทรัพยท์วสิีน   พ.ศ.

๒๕๔๙” 

ขอ้  ๒.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  ๑ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๔๙  เป็นตน้ไป 

ขอ้ ๓. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย ์ กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั  วา่ดว้ยการรับเงินฝากจากสมาชิก  พ.ศ. ๒๕๔๙ 

บรรดาระเบียบ  คาํสัง่ และคาํช้ีแจงอ่ืนใดในส่วนท่ีไดก้าํหนดไวแ้ลว้ในระเบียบน้ี  หรือซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี  ใหใ้ช้

ระเบียบน้ีแทน 

ขอ้  ๔.  ในระเบียบน้ี 

“สหกรณ์”   หมายความวา่   สหกรณ์ออมทรัพย ์ กรมอู่ทหารเรือ  จาํกดั 

“สมาชิก”   หมายความวา่   สมาชิกและสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 

“คณะกรรมการดาํเนินการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ  จาํกดั 

“ผูจ้ดัการ”   หมายความวา่   ผูจ้ดัการ   สหกรณ์ออมทรัพย ์ กรมอู่ทหารเรือ  จาํกดั 

“เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์” หมายความวา่   ผูท่ี้สหกรณ์จา้งไวป้ฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ี   หวัหนา้ฝ่าย  

ผูช่้วยผูจ้ดัการ  รองผูจ้ดัการ  ผูจ้ดัการ        

“สาํนกังานสหกรณ์”  หมายความวา่   ท่ีตั้งสาํนกังานสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 

ขอ้  ๕.   สหกรณ์รับเงินฝากออมทรัพยท์วสิีนจากสมาชิกไดต้ามท่ีสหกรณ์เห็นสมควร       

หมวด  ๒ 

การเปิดบัญชีและการฝากเงนิ 

ขอ้ ๖ .  ผูป้ระสงคจ์ะเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยท์วสิีนใหม้าติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ ณ สาํนกังาน สหกรณ์ดว้ย

ตนเอง  และตอ้งยืน่หนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยท์วสิีนตามแบบของสหกรณ์  โดยมีรายการครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้น

แบบหนงัสือขอเปิดบญัชีนั้น 

ขอ้  ๗ .  ผูข้อเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยท์วสิีน  ตอ้งใหต้วัอยา่งลายมือช่ือของผูมี้อาํนาจในการถอนเงิน  หรือในการ

ใหค้าํสัง่เก่ียวกบับญัชีท่ีเปิดนั้นไวต้่อสหกรณ์   โดยใชบ้ตัรตวัอยา่งลายมือช่ือตามแบบของสหกรณ์ 

การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตวัอยา่งลายมือช่ือของผูมี้อาํนาจ  จะมีผลต่อเม่ือไดแ้จง้เป็นหนงัสือต่อ สหกรณ์  และ

สหกรณ์ไดต้อบรับแลว้ 
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 ขอ้  ๘ .   ผูฝ้ากคนหน่ึงเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยท์วสิีนไดเ้พียงบญัชีเดียวโดยจาํนวนเงินฝากในบญัชีนั้นจะตอ้งไม่

นอ้ยกวา่  ๕๐๐  บาท  หรือไม่เกิน  ๕ ,๐๐๐  บาท  โดยผูฝ้ากจะตอ้งส่งเงินฝากเท่ากบัจาํนวนท่ีเปิดบญัชีทุกเดือนจนกวา่จะครบ

กาํหนดระยะเวลา 

 ขอ้ ๙ . ในการเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยท์วสิีนน้ี สหกรณ์จะไม่ออกสมุดคู่บญัชีเงินฝากออมทรัพยท์วสิีนใหผู้ฝ้าก   

แต่จะแจง้ยอดเงินฝากในใบเสร็จรับเงินประจาํเดือนทุกเดือน 

 ขอ้  ๑๐ .  ในการส่งเงินฝากเขา้บญัชี  ใหท้าํใบส่งเงินฝากออมทรัพยท์วสิีนตามแบบของสหกรณ์    หรือ ยนิยอมให้

สหกรณ์หกัจากเงินไดร้ายเดือนของสมาชิก 

หมวด  ๓ 

การกาํหนดอตัราดอกเบีย้  ระยะเวลาการคดิดอกเบีย้  วธีิการคดิดอกเบีย้  และการจ่ายดอกเบีย้ 

ขอ้  ๑๑ .  สหกรณ์จะใหด้อกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยท์วสิีนในอตัราไม่เกินร้อยละ ๗ ต่อปี โดยจะประกาศอตัราดอกเบ้ีย

ใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป และคาํนวณดอกเบ้ียใหเ้ป็นรายวนัตามจาํนวนตน้เงินฝากทุกส้ินเดือน 

สหกรณ์จะนาํดอกเบ้ียของแต่ละเดือนมารวมจ่ายใหเ้ม่ือครบกาํหนดระยะเวลา และจะคิดเงินรางวลัพิเศษให้

ตามระยะเวลาการฝาก  โดยจะประกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ  ไป 

สาํหรับเงินฝากท่ีถอนก่อนกาํหนด   สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบ้ียใหเ้งินฝากจะผิดนดัการส่งไดไ้ม่เกิน  ๒ เดือน  

(งวด)   หากผิดนดัการส่งเป็นคร้ังท่ี  ๓  เดือน (งวด)  จะยกเลิกการฝากทนัทีโดยไม่คิดดอกเบ้ียให ้ และจะคืนใหเ้ฉพาะตน้เงินทั้งหมด 

หมวด  ๔ 

การถอนเงนิฝากและการปิดบัญชี 

ขอ้  ๑๒.  ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากออมทรัพยท์วสิีนไดเ้ม่ือครบกาํหนดระยะเวลา    

ขอ้ ๑๓ .  เงินฝากออมทรัพยท์วสิีนท่ีครบกาํหนด   หากผูฝ้ากยงัมิไดม้ารับ  สหกรณ์จะเก็บรักษาไวใ้หโ้ดยไม่มี

ค่าตอบแทนใด ๆ ใหอี้ก 

ขอ้  ๑๔ . ในกรณีท่ีคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์เห็นวา่ผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบน้ี หรือก่อใหเ้กิดความยุง่ยากแก่

สหกรณ์  หรือเห็นวา่มีเหตุอนัสมควรท่ีจะปิดบญัชีเงินฝากของผูฝ้าก  สหกรณ์จะไม่รับเงินเขา้บญัชีเงินฝากของ    ผูฝ้ากอีก  และ

ใหผู้ฝ้ากถอนเงินตน้ทั้งหมดออกไป   โดยสหกรณ์จะไม่คิดดอกเบ้ียใหเ้ลย   ทั้งน้ี  สหกรณ์จะแจง้เป็นหนงัสือไปยงัสมาชิก 

ขอ้ ๑๕. ในกรณีท่ีผูฝ้ากตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินตน้เงินฝากคงเหลือทั้งหมดในบญัชีเงินฝากออมทรัพยท์วสิีนของผูฝ้าก

ใหแ้ก่ผูรั้บโอนประโยชน์  ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ไดท้าํหนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ไว ้ สหกรณ์จะจ่ายเงินทั้งหมด ใหแ้ก่ผูรั้บ

มรดก หรือผูจ้ดัการมรดก หรือทายาทของผูฝ้ากเม่ือไดน้าํหลกัฐานมาแสดงสิทธิของตนใหเ้ป็นท่ีพอใจแก่สหกรณ์ 

ใหผู้จ้ดัการรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 

 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี    ๒๓   สิงหาคม   พ.ศ.๒๕๔๙ 

    

พลเรือโท  ศ.  

( วรีวฒัน์    วงษด์นตรี ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 

ว่าด้วย  เงนิฝากออมทรัพย์ทวสิีน พ.ศ.๒๕๔๙  แก้ไขเพิม่เตมิ ฉบับที ่๒  พ.ศ.๒๕๕๑ 

 

อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยก์รมอู่ทหารเรือ จาํกดั  ขอ้ ๕๙(๘)  และ  ขอ้ ๘๕( ๕) ท่ี

ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี ๕๑  คร้ังท่ี ๑ /๒๕๕๑   เม่ือวนัท่ี ๒๙  มกราคม พ.ศ.๒๕๕๑ ไดมี้มติกาํหนดระเบียบ

สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ  จาํกดั  วา่ดว้ย  เงินฝากออมทรัพยท์วสิีน  พ.ศ.๒๕๔๙ แกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบัท่ี ๒  พ.ศ.๒๕๕๑     

ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ ๑. ระเบียบน้ี  เรียกวา่  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั  วา่ดว้ย เงินฝากออมทรัพย ์ทวสิีน 

พ.ศ.๒๕๔๙  แกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบัท่ี ๒  พ.ศ.๒๕๕๑ ” 

ขอ้ ๒. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ใหค้วามเห็นชอบเป็นตน้ไป 

ขอ้  ๓. ใหย้กเลิกความในขอ้ ๘.  ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์รมอู่ทหารเรือ จาํกดั   วา่ดว้ยเงินฝากออม

ทรัพยท์วสิีน พ.ศ.๒๕๔๙    และใชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน  “ขอ้ ๘. ผูฝ้ากคนหน่ึงเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยท์วสิีนไดเ้พียงบญัชี

เดียว โดยจาํนวนเงินฝากในบญัชีนั้นจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ ๕๐๐ บาท หรือไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท    โดยผูฝ้ากจะตอ้งส่งเงินฝาก

เท่ากบัจาํนวนท่ีเปิดบญัชีทุกเดือนจนกวา่จะครบกาํหนดระยะเวลา” 

ใหผู้จ้ดัการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี    ๑   กมุภาพนัธ์  พ.ศ.๒๕๕๑  

 

    

พลเรือโท  ศ.  

( วรีวฒัน์    วงษด์นตรี ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 

 


	หมวด  ๑
	ข้อกำหนดทั่วไป

