ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด
ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
พ.ศ.๒๕๖๐
-----------------------ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ลงวันที่ ๑ มิ.ย.๖๐ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ของสหกรณ์ (ฉบั บ ที่ ๒) อาศั ย อำนาจตามข้ อ บั ง คั บ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ น าวิ ก โยธิ น จำกั ด พ.ศ.๒๕๕๐
ข้ อ ๖๖ (๙) ข้ อ ๙๕ (๑) และมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการดำเนิ น การ ชุ ด ที่ ๒๓ ครั้ ง ที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่ อ
๒๙ มิ . ย.๖๐ จึ ง กำหนดระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น ฝากออมทรั พ ย์ พิ เ ศษ โดยความเห็ น ชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่ า “ระเบี ย บสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ น าวิ ก โยธิ น จำกั ด ว่ า ด้ ว ยเงิ น ฝาก
ออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑ ระเบี ย บสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ น าวิ ก โยธิน จำกั ด ว่า ด้ ว ยเงิน ฝากออมทรั พ ย์ พิ เศษ
พ.ศ.๒๕๔๕
๓.๒ ระเบี ย บสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ น าวิ ก โยธิน จำกั ด ว่า ด้ ว ยเงิน ฝากออมทรั พ ย์ พิ เศษ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
๓.๓ ระเบี ย บสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ น าวิ ก โยธิน จำกั ด ว่า ด้ ว ยเงิน ฝากออมทรั พ ย์ พิ เศษ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๗
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน
จำกัด
“ประธานกรรมการการลงทุน” หมายถึง ประธานกรรมการการลงทุนสหกรณ์ออมทรัพย์
นาวิกโยธิน จำกัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด
“ผู้ฝาก” หมายถึง สมาชิกผู้ฝากเงินออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด
“เจ้าหน้าที่”
หมายถึง เจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็น
เจ้าหน้าที่การเงินสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด

“เงินฝาก”
หมายถึง
“บัญชีเงินฝาก” หมายถึง
“สมุดคู่ฝาก”
หมายถึง
“ตราสารการเงิน” หมายถึง
พิเศษของสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด

-๒เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
สมุดคู่ฝากออมทรัพย์พิเศษ
เอกสารทางการเงิน ที่ แ สดงการรับ เงิน ฝากออมทรัพ ย์

“ใบฝากเงิน”
หมายถึง ใบฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ
“ใบถอนเงิน”
หมายถึง ใบถอนเงินออมทรัพย์พิเศษ
ข้อ ๕ สหกรณ์รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจากสมาชิกได้ตามที่สหกรณ์เห็นสมควร
ข้อ ๖ สมาชิก ประสงค์ จ ะเปิ ดบั ญ ชี เงิน ฝาก ต้ องยื่น หนั งสื อ ขอเปิ ด บั ญ ชี เงิน ฝาก ตามแบบที่
สหกรณ์กำหนด
ข้อ ๗ สมาชิกเปิดบัญชีเงินฝาก ต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจในการถอนเงิน และเงื่อนไข
เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากที่เปิดนั้นไว้ต่อสหกรณ์ โดยใช้บัตรตัวอย่างลายมือชื่อตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจ ข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนเงื่อนไข
ของบัญชีเงินฝากที่ให้ไว้ จะมีผลต่อเมื่อได้รับแจ้งเป็นหนังสือและสหกรณ์ได้ตอบรับแล้ว
ลายมือชื่อเกี่ยวกับเงินฝาก ต้องเขียนด้วยหมึกและเขียนด้วยลายมือชื่อของตนเอง สหกรณ์
จะไม่รับรู้การใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ เว้นแต่กรณีที่ผู้มีอำนาจถอนเงินไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้ใช้
การพิมพ์ลายนิ้วมือหรือวิธีอื่น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ข้อ ๘ สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากหรือตราสารการเงิน ให้ผู้ฝากถือไว้ โดยผู้ฝากต้องเก็บรักษาไว้ให้
สหกรณ์บันทึกรายการฝากเงิน ถอนเงิน ดอกเบี้ย และยอดเงินคงเหลือ
การบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากหรือตราสารการเงิน กระทำโดยผู้จัดการหรือ ผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการหรือคณะกรรมการ พร้อมประทับตราสหกรณ์และลงลายมื อชื่อกำกับไว้เป็นสำคัญ
หากการลงบั น ทึ กรายการในสมุดคู่ ฝ ากหรือตราสารการเงิน ไม่เป็ น ไปตามที่ กล่ าวนี้ ย่อมไม่มี ผ ลผู ก พั นต่ อ
สหกรณ์ อนึ่ง ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากหรือตราสารการเงินไม่ถูกต้องและครบถ้วน ต้องแจ้ง
ต่อสหกรณ์เพื่อให้แก้ไขจะแก้ไขโดยประการอื่น ไม่ได้ การแก้ไขรายการใด ๆ ในสมุดคู่ฝาก ให้ขีดฆ่าด้วยหมึก
สีแดง และผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงชื่อกำกับ
สมุดคู่ฝ ากหรือตราสารการเงินใดที่บันทึกรายการเต็มแล้วหรือชำรุดจนใช้การต่อไม่ได้
ให้นำมายื่นต่อสหกรณ์เพื่อยกเลิก และสหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่หรือตราสารการเงินฉบับใหม่ให้ผู้ฝาก
ยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่ฝากหรือตราสารการเงินที่ยกเลิกนั้นผู้ฝากจะรับไปก็ได้
การออกสมุดคู่ฝากหรือตราสารการเงินให้แก่ผู้ฝากเมื่อเปิดบัญชี หรือออกสมุดคู่ฝากหรือ
ตราสารการเงิน ใหม่ต่อจากเดิมที่บั น ทึกรายการเต็ม สหกรณ์ จะไม่คิดค่าธรรมเนียม เว้นแต่สมุดคู่ฝากหรือ
ตราสารการเงิน ของผู้ ฝ ากรายใดสู ญ หาย หรือชำรุดโดยมิได้เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ คิด
ค่าธรรมเนียมเล่มละห้าสิบบาทถ้วน ทั้งนี้ผู้ฝากต้องมีหลักฐานการสูญหายหรือชำรุดมาแสดง สหกรณ์จึงจะออก
สมุดคู่ฝากหรือตราสารการเงินให้
ข้อ ๙ เงิน ฝากออมทรั พ ย์ พิ เศษ จำนวนเงิน ฝากครั้งแรก เงิน ฝากคงเหลื อ ในบั ญ ชี ในเวลาใด
เวลาหนึ่ง การส่งเงินฝากเพิ่มเติมและจำนวนเงินฝากสูงสุดให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์

-๓การส่ งเงิน ฝากเข้าบัญ ชีทุ กครั้ง ให้ ทำใบฝากเงิน ตามแบบที่ส หกรณ์ กำหนด ยื่น พร้อ ม
จำนวนเงินที่ฝากต่อสหกรณ์ เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว จะบันทึกรายการจำนวนเงินฝากที่ได้รับใน
สมุดคู่ฝากหรือตราสารการเงินให้ผู้ฝาก
ในกรณีการฝากเงินผ่านธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นหรือผู้ให้บริการทางการเงินอื่น ผู้ฝาก
สามารถฝากเข้ าบั ญชี ของสหกรณ์ ที่ เปิ ดไว้ กับธนาคารต่ าง ๆ และเมื่ อฝากแล้ วต้ องแจ้งให้ สหกรณ์ ทราบทาง
โทรศั พท์ โทรสาร หรื อวิ ธีอื่ น ใด เพื่ อสหกรณ์ จะนำเงินฝากเข้ าบั ญชี ของผู้ ฝาก หลั งจากนั้ นผู้ ฝากจะต้ องนำ
สมุดคู่ฝากหรือตราสารการเงินมาให้สหกรณ์บันทึกรายการโดยเร็ว
ถ้าส่ งเช็ คเข้าบั ญชี เงินฝาก ต้องขีดคร่อมเช็ คก่อน สหกรณ์ สงวนไว้ซึ่ งสิ ทธิที่ จะไม่ บั นทึ ก
รายการรับฝากและจ่ายเงินถอนจากรายการเช่นนั้นจนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว
ข้อ ๑๐ สหกรณ์ให้ ดอกเบี้ยเงินฝากไม่เกินจากอัตราตามประกาศที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
โดยจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป ดอกเบี้ยเงินฝากคำนวณให้เป็นรายวันตามจำนวนเงินต้นคงเหลือ
การนับวันในการคำนวณดอกเบี้ย ให้ถือว่าใน ๑ ปี มี ๓๖๕ วัน เสมอ การคำนวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เป็นไป
ตามประกาศของสหกรณ์
ข้อ ๑๑ การถอนเงิน จากบัญ ชีเงินฝาก ต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ เว้น แต่กรณี
ถอนเงินฝากตามหนังสือแสดงเจตนาที่สมาชิกได้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม
ให้ เจ้าหน้าที่ดำเนิ นการให้เ ป็น ไปตามที่สมาชิกได้แสดงเจตนาไว้ และเมื่อสหกรณ์ได้ดำเนินการตามหนังสื อ
แสดงเจตนาแล้ว ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้สมาชิกนำสมุดคู่ฝากหรือตราสารการเงินมาบันทึกรายการให้ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน
ในการถอนเงินฝากผู้มีอำนาจถอนเงินต้องมารับเงินที่สำนักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง และ
ต้องยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้ พร้อมสมุดคู่ฝากหรือตราสารการเงินต่อเจ้าหน้าที่
ถ้ า ผู้ มี อ ำนาจถอนเงิ น ฝาก จะมอบให้ ผู้ ใ ดถอนเงิ น แทน ต้ อ งมอบฉั น ทะตาม
รายละเอี ย ดในใบถอนเงิ น ด้ ว ย ทั้ ง นี้ ต้ อ งลงลายมื อ ชื่ อ ตามตั ว อย่ า งที่ ให้ ไว้ ในใบถอนเงิ น แล้ ว มอบให้
ผู้รับมอบฉันทะยื่นพร้อมสมุดคู่ฝากหรือตราสารการเงินต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานสหกรณ์ ในการนี้สหกรณ์
จะเรี ย กหลั กฐานพิ สู จ น์ ตัว ผู้ รั บ มอบฉัน ทะก็ได้ เมื่ อ สหกรณ์ ต รวจถูก ต้ องแล้ ว จะบั น ทึ กรายการเงิน ถอน
เงินคงเหลือ และจ่ายเงินถอนให้พร้อมคืนสมุดคู่ฝากหรือตราสารการเงินให้ผู้ฝาก
อนึ่ ง การเขีย นใบถอนเงิน ให้ เขีย นด้ว ยหมึ ก ถ้ามี การแก้ไขเปลี่ ย นแปลงผู้ มี อำนาจ
ถอนเงินต้องลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้กำกับด้วย
ข้อ ๑๒ ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมด เพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้ให้ผู้มีอำนาจ
ถอนเงินจดแจ้งไว้ท้ายรายการจำนวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพื่อปิดบัญชี”
ข้อ ๑๓ ในกรณี ที่ผู้ ฝ ากขาดจากสมาชิกภาพ สหกรณ์ จะปิ ดบั ญ ชี เงินฝากตั้งแต่ วัน ที่ข าดจาก
สมาชิกภาพ
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ผู้ฝากเสียชีวิต สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากให้แก่
ผู้รับ โอนผลประโยชน์ ที่ระบุ ไว้ในหนั งสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ หรือถ้าผู้ฝ ากมิได้ระบุไว้ หรือระบุไว้แต่ไม่มี
ผลบั งคับ ใช้ สหกรณ์ จะคืนเงิน ฝากให้แก่บุคคลที่นำหลักฐานมาแสดงต่อสหกรณ์ ว่าเป็น ผู้จัดการมรดกหรือ
ทายาท ตามกฎหมายผู้มีสิทธิได้รับเงินของผู้ฝาก

-๔ข้อ ๑๕ กรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าผู้ฝากรายใดฝ่าฝืนระเบียบนี้ หรือก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่
สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก สหกรณ์จะไม่รับเงินฝากของผู้ฝากรายนั้น
และให้ผู้ฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตน โดยสหกรณ์จะแจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ฝาก
ข้อ ๑๖ การถอนเงินเพื่อปิดบัญชี ตามข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ สหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ย
และจ่ายดอกเบี้ ยให้ ตามข้อ ๑๐ ถึงวัน ก่อนวันถอนเงินฝากเพื่อปิดบัญ ชี การปิดบัญชีเงินฝาก ตามข้อ ๑๕
สหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ย และจ่ายดอกเบี้ยให้ถึงวันก่อนวันที่แจ้ง และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี้ยอีกไม่ว่าผู้ฝาก
จะถอนเงินฝากเมื่อใด
เมื่ อ สหกรณ์ จ่ า ยเงิ น ฝากคื น ผู้ ฝ ากเพื่ อ ปิ ด บั ญ ชี แ ล้ ว จะยกเลิ ก สมุ ด คู่ ฝ าก หรื อ
ตราสารการเงินบัญชีนั้น โดยการเจาะรูทำให้ชำรุด และเก็บเป็นหลักฐาน ณ สำนักงานสหกรณ์
ข้อ ๑๗ ให้ประธานกรรมการการลงทุน รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ

ณ

วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

(ลงชื่อ) พลเรือตรี อาคม แตงอ่อน
(อาคม แตงอ่อน)
ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด
หมายเหตุ หลั กการและเหตุผ ลที่ป ระกาศใช้ระเบียบนี้ คือ ระเบียบฉบับเดิมไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ
นายทะเบียนสหกรณ์ ตามแนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

