ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด
ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
พ.ศ.๒๕๔๕
-----------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๖๖ (๙)
1
ข้อ ๙๕ (๑) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ สอ.นย. ชุดที่ ๘ ครั้งที่ ๘/๒๕๔๕ เมื่อ ๒๗
สิงหาคม ๒๕๔๕ ให้กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด ว่าด้วยเงินฝากออกทรัพย์พิเศษ
ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบี ยบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด ว่าด้ว ยเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.๒๕๔๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
พ.ศ.๒๕๓๘
๓.๒ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
พ.ศ.๒๕๓๘ แก้ไขเพิม่ เติม (ครั้งที่ ๑) พ.ศ.๒๕๔๓
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
๔.๑ “สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด
๔.๒ “สมาชิก”
หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด
๔.๓ “ผู้ฝาก”
หมายความว่า ผู้ฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ
๔.๔ “เงินฝาก”
หมายความว่า เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
๔.๕ “บัญชีเงินฝาก” หมายความว่า บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
๔.๖ “สมุดคู่ฝาก” หมายความว่า สมุดคู่ฝากออมทรัพย์พิเศษ
๔.๗ “ใบส่งเงิน”
หมายความว่า ใบส่งเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
๔.๘ “ใบถอนเงิน” หมายความว่า ใบถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ข้อ ๕ สหกรณ์รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจากสมาชิกได้ตามที่สหกรณ์เห็นสมควร
ข้อ ๖ สมาชิกประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝาก ต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก ตามแบบ
ที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ ๗ สมาชิกเปิดบัญชีเงินฝาก ต้องให้ตัว อย่างลายมือชื่อของผู้มีอานาจในการถอนเงิน
หรือในการให้ คาสั่งเกี่ยวกับบั ญชีเงินฝากที่เปิดนั้นไว้ต่อสหกรณ์ โดยใช้บัตรตัวอย่างลายมือชื่อตามแบบที่
สหกรณ์กาหนด
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอานาจ จะมีผลต่อเมื่อได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือ และสหกรณ์ได้ตอบรับแล้ว
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ข้อ ๘ สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากถือไว้ โดยผู้ฝากต้องเก็บรักษาไว้ให้สหกรณ์บั นทึก
รายการฝากเงิน ถอนเงิน ดอกเบี้ย และยอดเงินคงเหลือ
การบันทึกรายการในสมุดคู่ฝาก กระทาโดยเจ้าหน้าที่การเงินสหกรณ์ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อกากับร่วมกับผู้บันทึกรายการ และให้ประทับตรา
สหกรณ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งเซนติเมตร ตรงลายมือชื่อผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทุกครั้งที่ลงนาม
กากับ หากการบันทึกรายการในสมุดคู่ฝ ากไม่ได้ดาเนินการให้เป็นไปดังกล่าวข้างต้น จะไม่มีผลผู กพันกับ
สหกรณ์ กรณีที่ผู้ฝากพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากไม่ถูกต้องครบถ้วน ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบเพื่อแก้ไข
ให้ถูกต้อง
สมุดคู่ฝากที่บันทึกรายการเต็มแล้ว ให้สหกรณ์เจาะรูทาให้ชารุดและส่งคืนผู้ฝาก
พร้อมกับ สหกรณ์ต้องออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้ต่อไป
การออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากเมื่อเปิดบัญชี หรือออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ต่อจากสมุด
คู่ ฝ ากเล่ ม ก่ อ นที่ บั น ทึ ก รายการเต็ ม ผู้ ฝ ากไม่ ต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย ม เว้ น แต่ ส มุ ด คู่ ฝ ากสู ญ หายต้ อ งเสี ย
ค่าธรรมเนียมห้าสิบบาทถ้วน ทั้งนี้ผู้ฝากต้องมีหลักฐานการสูญหายมาแสดง สหกรณ์จึงจะออกสมุดคู่ฝากให้
ข้อ ๙ การส่งเงินฝากเข้าบัญชีทุกครั้ง ให้ทาใบส่งเงินตามแบบที่สหกรณ์กาหนด ยื่นพร้อม
สมุดคู่ฝากและเงินที่ฝากต่อสหกรณ์ เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว จะบันทึกรายการจานวนเงินฝาก
ที่ได้รับในสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก
ข้อ ๑๐ สหกรณ์ ใ ห้ ด อกเบี้ ย เงิ น ฝากในอั ต ราไม่ เ กิ น ร้ อ ยละเจ็ ด ต่ อ ไป โดยจะประกาศ
ให้ทราบเป็นคราวๆ ไป ดอกเบี้ย เงินฝากคานวณให้เป็นรายวันตามจานวนเงินต้นคงเหลือ การนับวันในการ
คานวณดอกเบี้ย ให้ถือว่าใน ๑ ปี มี ๓๖๕ วันเสมอ โดยสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยเข้าเป็นต้นเงินฝากให้ทุกวันสิ้น
เดือน ทั้งนี้ผู้ฝากต้องมีเงินคงเหลือจนถึงวันที่สหกรณ์จ่ายดอกเบี้ย
จานวนเงินฝากคงเหลือต่ากว่าหนึ่งพันบาทถ้วน สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้ 3
ข้อ ๑๑ ผู้ฝากจะถอนเงินฝากได้เมื่อทวงถาม โดยทาใบถอนเงินตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
และต้อง มีเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยบาทถ้วน
ข้อ ๑๒ การถอนเงิน ให้ถอนได้เดือนละหนึ่งครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการ
ถอนเงินฝากมากกว่าหนึ่งครั้ง ผู้ฝากจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่สองและครั้งต่อ ๆ ไป ในอัตรา
ร้อยละสองของจานวนเงินที่ถอน แต่ไม่ต่ากว่าหนึ่งร้อยบาท
ข้อ ๑๓ การปิ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝาก สหกรณ์ จ ะคิ ด ดอกเบี้ ย ให้ ถึ ง วั น ก่ อ นวั น ถอนเงิ น ปิ ด บั ญ ชี
เงินฝากหนึ่งวัน และผู้ฝากต้องคืนสมุดคู่ฝาก เจาะรูทาให้ชารุด และเก็บรักษาสมุดคู่ฝากไว้ที่สหกรณ์
ข้อ ๑๔ กรณีที่คณะกรรมการดาเนินการฯ พิจารณาเห็นว่าผู้ฝากเงินรายใดฝ่าฝืนระเบียบนี้
หรือเห็นว่ามีเหตุผลอันควรอื่นใดที่จะปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝากรายใด สหกรณ์อาจไม่รับเงินฝากของผู้ฝากราย
นั้นอีก หรือปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝากรายนั้น โดยคิดดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันปิดบัญชีหนึ่งวันก็ได้
ข้อ ๑๕ กรณีที่ผู้ฝากขาดจากสมาชิกภาพ สหกรณ์จะปิดบัญชีเงินฝากตั้งแต่วันที่ขาดจาก
สมาชิกภาพ
ข้อ ๑๖ กรณี ที่ ผู้ ฝ ากขาดจากสมาชิ ก ภาพเนื่ อ งจากเสี ย ชี วิ ต สหกรณ์ จ ะจ่ า ยคื น เงิ น ฝาก
คงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากของผู้ฝากให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ ถ้าผู้ฝากไม่ทาหนังสือตั้งผู้รับผลประโยชน์
สหกรณ์จะจ่ายเงินฝากให้แก่ผู้รับมรดก หรือผู้จัดการมรดก หรือทายาทของผู้ฝาก เมื่อได้นาหลักฐานมาแสดง
สิทธิของตน ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สหกรณ์
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ตามระเบียบนี้

2

ข้อ ๑๗ ให้ ประธานกรรมการบริหารทั่วไปสหกรณ์ ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด รักษาการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๕
(ลงชื่อ) พลเรือตรี วิชัย สุขโข
(วิชัย สุขโข)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด
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หมายเหตุ หลั กการและเหตุผ ลที่ประกาศใช้ระเบียบนี้คือ โดยที่ปีบัญชีของสหกรณ์ กับปีทางสุ ริยะคติมี
จานวนวันไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากในบางปีที่เป็นปีอธิกสุรทิน ๑ ปี มี ๓๖๖ วัน จึงทาให้การคานวณดอกเบี้ย
เงินฝากมีความยุ่งยาก จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์ให้ ๑ ปีบัญชี มี ๓๖๕ วันเสมอ

