ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด
ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจา
พ.ศ.๒๕๔๗
--------------------------เพื่อให้การรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน อาศัยอานาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน
จากัด พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๖๖ (๙) ข้อ ๙๕ (๑) 1 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ครั้งที่ ๖/๒๕๔๗
เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ จึงกาหนดระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด ว่าด้วยการรับ
เงินฝากออมทรัพย์และฝากประจา พ.ศ.๒๕๔๗“
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด ว่าด้วยการรับเงินฝาก
ออมทรัพย์และเงินฝากประจา พ.ศ.๒๕๓๘
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด
“คณะกรรมการ”หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน
จากัด
“เจ้าหน้าที”่
หมายถึง เจ้าหน้าที่ฝ่ ายการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน
จากัด
“ผู้ฝาก”
หมายถึ ง สมาชิ ก ผู้ มี สิ ท ธิ ใ นบั ญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย์ สหกรณ์
ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด หรือบัญชีเงินฝากประจา
“ใบถอนเงิน” หมายถึง ใบถอนเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด
“ใบฝากเงิน” หมายถึง ใบฝากเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด
“สมุดคู่ฝาก” หมายถึง สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์
นาวิกโยธิน จากัด หรือสมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากประจาสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการบริห ารทั่วไป สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จากั ด รักษาการ
2
ตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การฝากเงิน การเปิดบัญชีเงินฝาก และการบันทึกสมุดคู่ฝาก
ข้อ ๖ สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิกได้ ๒ ประเภท คือ
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ สอ.นย. ว้าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
2.แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ สอ.นย. ว้าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

๖.๑ เงินฝากออมทรัพย์
๖.๒ เงินฝากประจา
ข้อ ๗ สหกรณ์รับเงินฝาก ตามข้อ ๖ จากสมาชิกได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๘ ผู้ฝากจะเปิดบัญชีเงินฝากให้ติดต่อกับสหกรณ์ด้วยตนเอง และยื่นหนังสือขอเปิดบัญชี
เงินฝากตามแบบที่สหกรณ์กาหนด พร้อมกับต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อตนเอง ซึ่งเป็นผู้ที่มีอานาจถอนเงินฝาก
ตลอดจนให้คาสั่ง หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้ต่อสหกรณ์
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้ จะมีผลต่อเมื่อผู้ฝากได้แจ้ง
เป็นหนังสือต่อสหกรณ์ โดยสหกรณ์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง และตอบรับแล้ว
ลายมือชื่อทุกกรณีที่เกี่ยวกับเงินฝาก ให้ใช้อักษรไทย และเขียนด้วยหมึก ทั้งต้อง
เขียนด้วยลายมือของตนเอง สหกรณ์จะไม่รับรู้การใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ
ข้อ ๙ การเปิดบัญชีเงินฝาก สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากถือไว้ และผู้ฝากต้องรักษา
สมุดคู่ฝาก เพื่อให้สหกรณ์บันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงินคงเหลือของตนที่จะเกิดขึ้น
ทุกรายการ
ข้อ ๑๐ การฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ให้ทาใบฝากเงินตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ยื่นพร้อมสมุดคู่ฝาก และจานวนเงินที่ฝากต่อเจ้าหน้าที่ ณ สานักงานสหกรณ์ ทั้งนี้ผู้ฝากหรือผู้อื่นจะเป็นผู้ส่ง
เงินฝากก็ได้ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ลงบันทึกรายการจานวนเงินฝากในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้ว
สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก
ข้อ ๑๑ ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะ
ไม่จ่ายเงินถอนจากรายการเช่นนั้นจนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้
ข้อ ๑๒ จานวนเงินฝาก
๑๒.๑ เงินฝากออมทรัพย์ จานวนเงินฝากครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยบาทถ้วน
และเงินฝากคงเหลือในบัญชีในเวลาใดเวลาหนึ่ง ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยบาทถ้วน
๑๒.๒ เงินฝากประจารายหนึ่ง ๆ ต้องมีจานวนเงินฝากครั้งละไม่น้อยกว่าห้าร้อยบาทถ้วน
ข้อ ๑๓ การบันทึกรายการในสมุดคู่ฝาก กระทาโดยเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อกากับร่วมกับผู้บันทึกรายการ และให้ประทับตราสหกรณ์
ตรงลายมือชื่อผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทุกครั้งที่ลงชื่อกากับ หากการบันทึกรายการในสมุดคู่ฝาก
ไม่เป็นไปตามที่กล่าว ย่อมไม่มีผลผูกพันกับสหกรณ์ กรณีที่ผู้ฝากพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝ ากไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง การแก้ไขรายการใด ๆ ในสมุดคู่ฝาก ให้ขีดฆ่าด้วยหมึก
สีแดง และผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงชื่อกากับ
สมุดคู่ฝากที่บันทึกรายการเต็มแล้ว ให้เจาะรูทาให้ชารุดและส่งคืนผู้ฝาก พร้อมกับ
สหกรณ์ต้องออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้
การออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากเมื่อเปิดบัญชี หรือออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ต่อจากสมุด
คู่ฝากเล่มก่อนที่บันทึกรายการเต็ม หรือออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ เนื่องจากสมุดคู่ฝากเล่มเก่าชารุด สหกรณ์
จะไม่คิดค่าธรรมเนียม เว้นแต่สมุดคู่ฝากสูญหาย สหกรณ์คิดค่าธรรมเนียมเล่มละห้าสิบบาทถ้วน ทั้งนี้ผู้ฝาก
ต้องมีหลักฐานการสูญหายมาแสดง สหกรณ์จึงจะออกสมุดคู่ฝากให้

หมวด ๒
การกาหนดอัตราดอกเบี้ยและการคิดดอกเบี้ย
ข้อ ๑๔ สหกรณ์ให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ตามข้อ ๖ ในอัตราไม่เกินร้อยละเจ็ดต่อปี โดยจะ
ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป ดอกเบี้ยเงินฝากคานวณให้เป็นรายวันตามจานวนเงินต้นคงเหลือ การนับวัน
ในการคานวณดอกเบี้ย ให้ถือว่าใน ๑ ปี มี ๓๖๕ วันเสมอ ทั้งนี้สหกรณ์ย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิจะเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยได้ตามที่เห็นสมควร 4
ข้อ ๑๕ เงินฝากออมทรัพย์ สหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวัน โดยจะนาดอกเบี้ย
เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในวันสิ้นเดือนมีนาคม และเดือนกันยายนของทุกปี
ข้อ ๑๖ เงินฝากประจา สหกรณ์จะคานวณและจ่ายดอกเบี้ยให้สาหรับเงินฝากที่มีระยะเวลา
ฝากไม่น้อยกว่าสามเดือน โดยสหกรณ์จะจ่ายให้เมื่อครบกาหนดระยะเวลาฝากตามที่กาหนดไว้ในใบฝากเงิน
กรณีผู้ฝากมิได้ถอนต้นเงินฝากและหรือดอกเบี้ย เมื่อครบกาหนดระยะเวลาฝาก
จนพ้นกาหนดไปอีกเจ็ดวัน ก็ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงฝากต้นเงินและหรือดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาฝากเดิม
นับแต่วันต่อจากวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาฝากเดิม
กรณีที่ผู้ฝากถอนเงินฝากก่อนกาหนดแต่มีระยะเวลาฝากเกินสามเดือน สหกรณ์จะ
จ่ายดอกเบี้ยให้ตามจานวนเดือนเต็ม โดยถือการคานวณสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือน
หมวด ๓
การถอนเงินฝาก และการเปิดบัญชีเงินฝาก
ข้อ ๑๗ การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ เว้นแต่กรณี
การถอนเงินฝากตามหนังสือแสดงเจตนาที่สมาชิกได้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ เพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ ใด ๆ ก็ตาม
ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามที่สมาชิกได้แสดงเจตนาไว้ และเมื่อสหกรณ์ได้ดาเนินการตามหนังสือ
แสดงเจตนาแล้ว ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้สมาชิกนาสมุดคู่ฝากมาบันทึกรายการให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันต่อไป
ในการถอนเงินฝาก ผู้มีอานาจถอนเงินควรมารับเงินที่สานักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง
และต้องยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้ พร้อมสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่
ถ้าผู้มีอานาจถอนเงินฝาก จะมอบให้ผู้ใดถอนเงินแทน ต้องมอบฉันทะตาม
รายละเอียดในใบถอนเงินด้วย ทั้งนี้ต้องลงลายมือชื่อตามตัวอย่างที่ให้ไว้ในใบถอนเงิน แล้วมอบให้ผู้รับมอบ
ฉันทะยื่นพร้อมสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่ ณ สานักงานสหกรณ์ ในการนี้สหกรณ์จะเรียกหลักฐานพิสูจน์ตัวผู้รับ
มอบฉันทะก็ได้ เมื่อสหกรณ์ตรวจถูกต้องแล้ว จะบันทึกรายการ เงินถอน เงินคงเหลือ และจ่ายเงินถอนให้
พร้อมคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก
อนึ่ง การเขียนใบถอนเงิน ให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้มีอานาจ
ถอนเงิน ต้องลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้กากับด้วย 3
ข้อ ๑๘ การถอนเงินฝากจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ จะถอนเมื่อใด จานวนเท่าใดก็ได้
ส่วนการถอนเงินฝากจากบัญชีเงินฝากประจาที่มีระยะเวลาฝากน้อยกว่าสามเดือนเต็ม สหกรณ์จะไม่จ่าย
ดอกเบี้ยให้
ข้อ ๑๙ ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมด เพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้
ให้ผู้มีอานาจถอนเงินจดแจ้งไว้ท้ายรายการจานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า เพื่อปิดบัญชี
3 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ สอ.นย. ว้าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ สอ.นย. ว้าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ผู้ฝากตาย สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝาก
ให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในพินัยกรรม หรือถ้าผู้ฝากมิได้ระบุไว้ สหกรณ์จะคืนเงินฝากให้แก่บุคคล
ที่นาหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจแก่คณะกรรมการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินของผู้ฝาก
ข้อ ๒๑ กรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าผู้ฝากรายใดฝ่าฝืนระเบียบนี้ หรือก่อให้เกิดความ
ยุ่งยากแก่สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก สหกรณ์จะไม่รับเงินฝากของ
ผู้ฝากรายนั้น และให้ผู้ฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตน โดยสหกรณ์จะแจ้งเป็น
หนังสือถึงผู้ฝาก
ข้อ ๒๒ การถอนเงินเพื่อปิดบัญชี ตามข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ กรณีเงินฝากออมทรัพย์ สหกรณ์
จะคานวณดอกเบี้ยและจ่ายดอกเบี้ยให้ ตามข้อ ๑๕ ถึงวันก่อนวันถอนเงินฝากเพื่อปิดบัญชี กรณีเงินฝาก
ประจา สหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ยและจ่ายดอกเบี้ยให้ ตามข้อ ๑๖ ถึงวันสิ้นเดือนก่อนวันถอนเงินฝากเพื่อปิด
บัญชี
การปิดบัญชีเงินฝาก ตามข้อ ๒๑ สหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ย และจ่ายดอกเบี้ย
ให้ถึงวันสิ้นเดือนก่อนถึงวันที่แจ้ง และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี้ยอีก ไม่ว่าผู้ฝากจะถอนเงินฝากเมื่อใด
เมื่อสหกรณ์จ่ายเงินฝากคืนผู้ฝากเพื่อปิดบัญชีแล้ว จะยกเลิกสมุดคู่ฝากบัญชีนั้น
โดยการเจาะรูทาให้ชารุด และเก็บเป็นหลักฐาน ณ สานักงานสหกรณ์
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗
(ลงชื่อ) พลเรือโท วิชัย สุขโข
(วิชัย สุขโข)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด
หมายเหตุ หลั กการและเหตุผ ลที่ประกาศใช้ระเบียบนี้คือ โดยที่ปีบัญชีของสหกรณ์ กับปีทางสุ ริยะคติมี
จานวนวันไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากในบางปีที่เป็นปีอธิกสุรทิน ๑ ปี มี ๓๖๖ วัน จึงทาให้การคานวณดอกเบี้ย
เงินฝากมีความยุ่งยาก จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์ให้ ๑ ปีบัญชี มี ๓๖๕ วันเสมอ

