- ๑ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรือ จํากัด
ว่ าด้ วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์ อนื่ พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ ๕๙(๘) และข้อ ๘๕(๒) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที่ ๕๐ ครั้งที่ ๘/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๙ สิ งหาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ได้กาํ หนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
ว่าด้วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.๒๕๔๙ โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
ข้ อกําหนดทัว่ ไป
ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด ว่าด้วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์
อื่น พ.ศ. ๒๕๔๙ ”
ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๓. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
“ผูฝ้ าก” หมายความว่า สหกรณ์ผฝู ้ ากเงิน
ข้อ ๔. สหกรณ์รับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นได้ ๒ ประเภท คือ
(๑) เงินฝากออมทรัพย์
(๒) เงินฝากประจํา
หมวด ๒
การเปิ ดบัญชีและการฝากเงิน
ข้อ ๕. การเปิ ดบัญชี
(๑) สหกรณ์ที่ประสงค์จะเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้อ ๔ ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สํานักงาน
สหกรณ์ดว้ ยตนเอง และต้องยืน่ หนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบ
หนังสื อขอเปิ ดบัญชีน้ นั
(๒) การขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก ผูฝ้ ากต้องให้ตวั อย่างลายมือชื่อของตัวแทนซึ่งเป็ นผูม้ ีอาํ นาจถอนเงิน
ตลอดจนให้เงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากที่เปิ ดบัญชีน้ นั
(๓) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้ จะมีผลต่อเมื่อผูฝ้ ากได้แจ้งเป็ นหนังสื อต่อ
สหกรณ์ และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็ นการถูกต้องและตอบรับแล้ว
(๔) ลายมือชื่อทุกกรณี เกี่ยวกับเงินฝาก ให้ใช้อกั ษรไทยและเขียนด้วยหมึกทั้งต้องเขียนด้วยลายมือชื่อ
ของผูน้ าํ ฝาก สหกรณ์จะไม่รับรู ้การใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ
ข้อ ๖. การฝากเงิน
(๑) เงินฝากออมทรัพย์ ผูฝ้ ากรายหนึ่งอาจเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์น้ ีได้ โดยจํานวนเงิน
ฝากในบัญชีน้ นั ในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่นอ้ ยกว่า๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และผูฝ้ ากจะส่งเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใดโดย
จํานวนเท่าใดก็ได้
(๒) เงินฝากประจํารายหนึ่ง ๆ ต้องมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และ
ระยะเวลาฝากต้องไม่นอ้ ยกว่า ๓ (สาม) เดือน

- ๒-

ข้อ ๗. การเปิ ดบัญชีเงินฝาก
(๑) ใ นการเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้อ ๖ สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ สมุดคู่ฝากนั้นผูฝ้ าก
ต้องรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงินคงเหลือบรรดาที่จะมีข้ ึนทุกราย
(๒) การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระทําได้แต่โดยทางฝ่ ายสหกรณ์ซ่ ึงประธาน
กรรมการ หรื อ รองประธานกรรมการ หรื อ เหรัญญิก หรื อ ผูจ้ ดั การ หรื อ ผูท้ ี่ได้รับมอบมายคนหนึ่งคนใด เป็ นผูล้ งลายมือชื่อย่อ
กํากับไว้เป็ นสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็ นไปตามที่กล่าวนี้ ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ อนึ่ง ถ้าผูฝ้ าก
ตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไขให้ จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้
(๓) สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้วหรื อชํารุ ดจนใช้การไม่ได้ให้นาํ มายืน่ ต่อสหกรณ์เพื่อจะได้ยกเลิกสมุดคู่ฝาก
เล่มนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึ่งออกให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ต่อไปสมุดคู่ฝากเล่มที่ยกเลิกนั้นผูฝ้ ากจะรับไปก็ได้
(๔) ผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผูฝ้ ากต้องแจ้งเป็ น หนังสื อ
ต่อสหกรณ์โดยมิชกั ช้า สหกรณ์จะนํายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซ่ ึงออกให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ต่อไปส่วนสมุดคู่ฝากเล่มที่
หายให้ยกเลิก
(๕) ในกรณี ที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผฝู ้ ากครั้งแรกก็ดี หรื อออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อน ซึ่ง
ลงรายการเต็มแล้วก็ดี หรื อชํารุ ดใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณี ที่สมุดคู่ฝากของผูฝ้ ากคนใดสูญหาย
สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ๕๐ บาท (ห้าสิ บบาทถ้วน)
ข้อ ๘. การส่งเงินเข้าบัญชี
(๑) ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ให้ทาํ ใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์กาํ หนดยืน่ พร้อมด้วย
สมุดคู่ฝากและจํานวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ ทั้งนี้ผฝู ้ ากหรื อผูอ้ ื่นจะเป็ นผูส้ ่งเงินก็ได้
(๒)
เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคู่ฝากและตรวจสอบเป็ นการ
ถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก
ข้อ ๙. ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝากต้องขีดคร่ อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซ่ ึงสิ ทธิที่จะไม่จ่ายเงินถอนจากรายการ
เช่นนั้น จนกว่าจะเรี ยกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว
หมวด ๓
การกําหนดอัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการคิดดอกเบีย้
วิธีการคํานวณดอกเบีย้ และการจ่ ายดอกเบีย้
ข้อ ๑๐. การกําหนดอัตราดอกเบี้ย สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ ๔ ในอัตราไม่เกินร้อยละ
๗ (เจ็ด) ต่อปี โดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ข้อ ๑๑. ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย กรณี ถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไม่ถึง ๓ เดือน สหกรณ์จะไม่จ่าย
ดอกเบี้ยให้ ถ้าผูฝ้ ากไม่ถอนเงินฝากประจําเมื่อครบกําหนดพร้อมดอกเบี้ย จนพ้นกําหนดไปอีกเจ็ดวัน ก็เป็ นอันถือว่าผูฝ้ ากตก
ลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม
ข้อ ๑๒. การคํานวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้คาํ นวณเป็ นรายวัน
ตามยอดเงินคงเหลือและสหกรณ์จะนํา
ดอกเบี้ยทบเป็ นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ให้ผฝู ้ ากรี บยืน่ สมุดคู่ฝาก ณ สํานักงานสหกรณ์เพื่อสหกรณ์
บันทึกรายการดอกเบี้ยให้
ข้อ ๑๓. การจ่ายดอกเบี้ย ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา สหกรณ์จะคํานวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงกําหนดระยะเวลา
การฝาก สําหรับเงินฝากที่ถอนก่อนกําหนดโดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ตามข้อ ๑๖(๑) สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามจํานวน
เดือนเต็ม

- ๓-

หมวด ๔
การถอนเงินฝากและการปิ ดบัญชี
ข้อ ๑๔. การถอนเงินฝากจากบัญชี
(๑) ในการถอนเงินฝาก ผูม้ ีอาํ นาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตวั อย่างลายมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์ควรมารับเงินที่
สํานักงานสหกรณ์ดว้ ยตนเอง และต้องยืน่ ใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ให้ตวั อย่างไว้น้ นั พร้อมกับสมุดคู่ฝากต่อ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
(๒) ถ้าผูม้ ีอาํ นาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผใู ้ ดรับเงินแทน ก็ตอ้ งทําใบถอนเงินฝากและต้องมอบอํานาจ
ให้รับเงินแทนเป็ นหนังสื อตามแบบที่กาํ หนด ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ได้ให้ตวั อย่างไว้ แล้วมอบให้ผรู ้ ับมอบอํานาจยืน่ ใบ
ถอนเงินฝากนั้น พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ ในการนี้สหกรณ์จะเรี ยกหลักฐานพิสูจน์
ตัวผูร้ ับมอบอํานาจก็ได้
(๓) เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงินคงเหลืใน
อ
สมุดคู่ฝาก แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู ้ าก
(๔) การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผูม้ ีอาํ นาจถอนเงินต้อง
ลงลายมือชื่อตามที่ให้ตวั อย่างไว้กาํ กับด้วย
ข้อ ๑๕. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์น้ นั จะถอนเมื่อใด จํานวนเท่าใดก็ได้ ส่วนการถอนเงินจาก
บัญชีเงินฝากประจํานั้น ผูฝ้ ากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบกําหนด แต่เมื่อผูฝ้ ากยืน่ คําขอเป็ นหนังสื อโดยชี้แจงความจําเป็ น
สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบกําหนดก็ได้
ข้อ ๑๖. การปิ ดบัญชี
(๑) ผูฝ้ ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมด เพื่อปิ ดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้ ให้ผมู ้ ีอาํ นาจถอน
เงินจดแจ้งไว้ทา้ ยรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพื่อปิ ดบัญชี”
(๒) ในกรณี ที่คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์เห็นว่า ผูฝ้ ากฝ่ าฝื นระเบียบนี้ หรื อก่อให้เกิดความ
ยุง่ ยากแก่สหกรณ์ หรื อเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรที่จะปิ ดบัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากสหกรณ์จะไม่รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากอีก
และให้ผฝู ้ ากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิ ดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งนี้ สหกรณ์จะแจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูฝ้ าก
ข้อ ๑๗. การถอนเงินฝากเพื่อปิ ดบัญชีตามข้อ ๑๖(๑) สหกรณ์จะคํานวณดอกเบี้ยให้ตามข้อ ๑๑,๑๒ และ ๑๓ ถึง
วันก่อนวันถอนหนึ่งวัน เว้นแต่การปิ ดบัญชีเงินฝากในกรณี ผฝู ้ ากฝ่ าฝื นระเบียบตามข้อ ๑๖(๒) สหกรณ์จะคํานวณดอกเบี้ยให้
ถึงก่อนวันที่แจ้งหนึ่งวัน และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี้ยอีกไม่วา่ ผูฝ้ ากจะถอนเงินเมื่อใด เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผูฝ้ ากแล้ว จะ
ยกเลิกสมุดคู่ฝากสําหรับบัญชีน้ นั
ข้อ ๑๘. ในกรณี ที่มีความจําเป็ น สหกรณ์สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับฝากเงินก็ได้
ให้ผจู ้ ดั การ รักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙
พลเรื อโท ศ.

( วีรวัฒน์ วงษ์ดนตรี )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด

