การบริการเงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด เป็นสถาบันการเงินประเภทหนึ่งที่ให้บริการด้านการเงินแก่
สมาชิก ไม่ได้มุ่งแสวงหากาไรสูงสุด ยึดถือหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์เป็นสาคัญ ส่งเสริมการออมและ
สนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ ด้ า นการเงิ น ให้ แ ก่ ส มาชิ ก โดยให้ ส มาชิ ก กู้ ยื ม เงิ น ได้ ต ามความจ าเป็ น ในด้ า น
การส่งเสริมการออมเงินนั้น สอ.นย.ให้การส่งเสริม ๒ รูปแบบ คือ
๑. การส่งเสริมการออมในรูปของการถือหุ้นรายเดือน ปัจจุบันสูงสุดไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. การส่งเสริมการออมในรูปของการฝากเงิน
การออมเงินทั้ง ๒ รูปแบบมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน การออมเงินใน
รูปของการถือหุ้นรายเดือนเป็นการออมระยะยาว สมาชิกจะได้รับคืนเมื่อลาออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์
เท่านั้น ผลตอบแทนที่ได้รับจึงสูงกว่าการฝากเงินซึ่งเป็นการออมระยะสั้น สมาชิกสามารถถอนใช้ได้ตลอดเวลา
ปัจจุบัน สอ.นย.ให้บริการเงินฝากมากมายหลายแบบ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของสมาชิก โดย
แบ่งเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ คือ แบบไม่กาหนดระยะเวลา และแบบกาหนดระยะเวลา ดังนี้
๑. เงินฝากแบบไม่กาหนดระยะเวลา
๑.๑ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (บริการเฉพาะสมาชิกเดิมที่มีอยู่)
๑.๑.๑ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓.๗๕ ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยแท้จริงร้อยละ ๓.๘๒ ต่อปี)
๑.๑.๒ คานวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน และต้องมีเงินฝากในบัญชีไม่ต่ากว่า ๑,๐๐๐ บาท
ทบเป็นเงินต้นทุกวันสิ้นเดือน (๑๒ ครั้งต่อปี)
๑.๑.๓ ถอนเงินได้เดือนละ ๑ ครั้งโดยไม่มีค่าธรรมเนียม ถอนครั้งที่ ๒ และครั้งถัดไปใน
เดือนเดียวกัน คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ ๒ ของเงินที่ถอน ขั้นต่า ๑๐๐ บาท
๑.๑.๔ ปัจจุบันฝากได้ไม่เกินเดือนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อบัญชีต่อเดือน
๑.๑.๕ ฝากสูงสุดต่อบัญชี ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ เงินฝากออมทรัพย์
๑.๒.๑ เปิดบัญชีขั้นต่า ๑๐๐ บาท
๑.๒.๒ ฝากได้ไม่เกินเดือนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อบัญชีต่อเดือน
๑.๒.๓ สมาชิกสามัญที่รับเงินเดือนจากกองทัพเรือ สามารถแจ้งความประสงค์ให้หักเงิน
ได้รายเดือนเพื่อนาฝากเข้าบัญชีตนเองหรือบุคคลในครอบครัวที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับ สอ.นย.ได้
๑.๒.๔ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓.๗๕ ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยแท้จริงร้อยละ ๓.๗๙ ต่อปี)
๑.๒.๕ คานวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน ทบเป็นเงินต้นทุกหกเดือน คือ วันสิ้นเดือนมีนาคม
และวันสิ้นเดือนกันยายน (๒ ครั้งต่อปี)
๑.๒.๖ ถอนเงินได้ไม่จากัด แต่ต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีไม่ต่ากว่า ๑๐๐ บาท
๑.๒.๗ ฝากสูงสุดต่อบัญชี ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๓ เงินฝากออมทรัพย์สินทวี
๑.๓.๑ เปิดบัญชีขั้นต่า ๑๐๐ บาท
๑.๓.๒ ไม่จากัดจานวนเงินฝากต่อเดือน
๑.๓.๓ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๒.๕๐ ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยแท้จริงร้อยละ ๒.๕๒ ต่อปี)
๑.๒.๒ คานวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน ทบเป็นเงินต้นทุกหกเดือน คือ วันสิ้นเดือนมีนาคม
และวันสิ้นเดือนกันยายน (๒ ครั้งต่อปี)
๑.๒.๓ ถอนเงินได้ไม่จากัด แต่ต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีไม่ต่ากว่า ๑๐๐ บาท

-๒๑.๒.๔ แต่ฝากสูงสุดต่อบัญชี ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. เงินฝากแบบมีกาหนดระยะเวลา
๒.๑ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูน ๓ (บริการเฉพาะสมาชิกเดิมที่มีอยู่)
๒.๑.๑ ฝากเงินระยะเวลา ๓ ปี
๒.๑.๒ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๔.๒๕ ต่อปี
๒.๑.๓ คานวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทุกวันสิ้นเดือน
๒.๑.๔ ถอนเงินก่อนกาหนดถูกเรียกคืนดอกเบี้ยร้อยละ ๒.๕๐ ต่อปี คงเหลือร้อยละ ๑.๗๕ ต่อปี
๒.๑.๕ ฝากสูงสุดต่อบัญชี ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๒ เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง ๑
๒.๒.๑ เปิดบัญชีขั้นต่า ๕๐,๐๐๐ บาท
๒.๒.๒ จานวนเงินฝากขั้นต่า ๕๐,๐๐๐ บาทต่อครั้ง ไม่จากัดจานวนเงินฝากต่อเดือน
๒.๒.๓ ฝากเงินระยะเวลา ๑ ปี
๒.๒.๔ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๒.๗๐ ต่อปี
๒.๒.๕ คานวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินทวีทุกวันสิ้นเดือน
มีนาคมและวันสิ้นเดือนกันยายน
๒.๒.๖ ถอนเงินก่อนกาหนดถูกเรียกคืนดอกเบี้ยร้อยละ ๒.๕๐ ต่อปี คงเหลื อร้อยละ
๐.๒๐ ต่อปี
๒.๒.๗ ฝากสูงสุดต่อบัญชี ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๓ เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง ๒
๒.๓.๑ เปิดบัญชีขั้นต่า ๕๐,๐๐๐ บาท
๒.๓.๒ จานวนเงินฝากขั้นต่า ๕๐,๐๐๐ บาทต่อครั้ง ไม่จากัดจานวนเงินฝากต่อเดือน
๒.๓.๓ ฝากเงินระยะเวลา ๒ ปี
๒.๓.๔ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๒.๘๕ ต่อปี
๒.๓.๕ คานวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินทวีทุกวันสิ้นเดือน
มีนาคมและวันสิ้นเดือนกันยายน
๒.๓.๖ ถอนเงินก่อนกาหนดถูกเรียกคืนดอกเบี้ยร้อยละ ๒.๕๐ ต่อปี คงเหลื อร้อยละ
๐.๓๕ ต่อปี
๒.๓.๗ ฝากสูงสุดต่อบัญชี ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๔ เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง ๓
๒.๔.๑ เปิดบัญชีขั้นต่า ๕๐,๐๐๐ บาท
๒.๔.๒ จานวนเงินฝากขั้นต่า ๕๐,๐๐๐ บาทต่อครั้ง ไม่จากัดจานวนเงินฝากต่อเดือน
๒.๔.๓ ฝากเงินระยะเวลา ๓ ปี
๒.๔.๔ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓.๐๐ ต่อปี
๒.๔.๕ คานวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินทวีทุกวันสิ้นเดือน
มีนาคมและวันสิ้นเดือนกันยายน
๒.๔.๖ ถอนเงินก่อนกาหนดถูกเรียกคืนดอกเบี้ยร้อยละ ๒.๕๐ ต่อปี คงเหลื อร้อยละ
๐.๕๐ ต่อปี
๒.๔.๗ ฝากสูงสุดต่อบัญชี ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

-๓สมาชิกสามารถติดต่อเปิ ดบัญชีเงินฝากได้ที่สานักงาน สอ.นย. และเมื่อ เปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ ว
สมาชิกสามารถฝากเงินเพิ่มได้ ดังนี้
๑. นาเงินมากฝากที่สานักงาน สอ.นย. ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.
๒. สาหรับสมาชิกที่ไม่สะดวกมาติดต่อที่สานักงาน สอ.นย. หรือต้องการฝากเงินเป็นจานวนมาก
สมาชิกสามารถนาเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารในนามสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด ได้ดังนี้
๒.๑ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขาสัตหีบ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ ๓๐๒ – ๒ –
๔๑๘๙๒ – ๙
๒.๒ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาสั ตหีบ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ ๒๓๐ – ๑ –
๒๘๐๖๓ – ๒
๒.๓ ธนาคารออมสิน สาขาสัตหีบ ประเภทเผื่อเรียก เลขที่ ๐๒๐๐ – ๐๓๖๕ – ๘๖๘๗
เมื่อสมาชิกนาเงินฝากเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว ให้เก็บหลักฐานการนาฝากไว้ ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อ
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าท่านต้องการนาฝากเข้าบัญชีใด เจ้าหน้าที่จะทารายการฝากให้ทันทีเมื่อได้ตรวจสอบ
หลักฐานการฝากเงินจากสมาชิก หรือตรวจสอบบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้ว (ควรนาเงินฝากธนาคารไม่เกินเวลา
๑๔.๓๐ น. หากต้องการให้เจ้าหน้าที่ทารายการฝากให้ภายในวันเดียวกัน)
๓. หั กเงิ นได้ รายเดื อนน าฝากเข้ าบั ญชี เงินฝากออมทรั พย์ เฉพาะสมาชิกสามั ญหรื อบุ คคลใน
ครอบครัวของสมาชิกสามัญที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และรับเงินเดือนจากกองทัพเรือ
การออมเงินไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราเริ่มที่จะออม แต่จะเป็นเรื่องยากถ้าเราไม่เริ่มออม หมายถึง ถ้า
เราเริ่มออมเงินกันในตอนนี้ก็เพียงแค่ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นออกจากการใช้ชีวิตประจาวันบ้าง แต่ถ้าเราไม่เริ่ม
ออมในตอนนี้ก็จะทาให้เราใช้ชีวิตในอนาคตได้ยาก เพราะไม่มีเงินเก็บที่จะมาเติมเต็มเงินเดือนที่ขาดหายไปเมื่อ
ไม่ได้ทางานนั่นเอง ดังนั้น ขอเชิญชวนให้ท่านสมาชิกเริ่มออมเงินเพื่ออนาคต โดยเก็บออมเป็นทุนเรือนหุ้น หรื อ
เปิดบัญชีเงินฝากกับ สอ.นย.โดยเลือกประเภทที่เหมาะสมกับความต้องการของท่านสมาชิก และสามารถติดต่อ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สานักงาน สอ.นย. หรือช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของ สอ.นย.
การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านเว็บไซต์
๑. สอ.นย.ยกเลิกการออกใบเสร็จรับเงินที่สหกรณ์เรียกเก็บจากสมาชิกรายเดือน ตั้งแต่เดือน ก.พ.๖๐
เป็นต้นไป
๒. สมาชิ ก สามารถตรวจสอบข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลและเรี ย กพิ ม พ์ ใ บเสร็ จ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ สอ.นย.
www.thaimarinecoop.com เมนู “ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก” โดยสมาชิกต้องลงชื่อเข้าใช้งาน ด้วยชื่อผู้ใช้งาน
(Username) และรหัสผ่าน (Password) ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ สอ.นย.
กาหนด
๓. สมาชิกที่ไม่สามารถพิมพ์ใบเสร็จได้ด้วยตนเอง สามารถติดต่อขอรับใบเสร็จได้ที่สานักงาน สอ.นย.

-๔สมาชิกสามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของ สอ.นย. และติดตามข้อมูลข่าวสารจาก สอ.นย.
เพิ่มเติมได้ที่............
เว็บไซต์ : http://www.thaimarinecoop.com
Line ID : @chh4689l หรือ
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/marinecoop1
อีเมล : marinecoop@gmail.com
โทรศัพท์ : ๐ – ๓๘๓๐ – ๘๓๐๙ ภายใน ทร. ๖๑๐๔๗ – ๘ โทรสาร กดหมายเลขภายใน ๒๑ หรือ ๒๒
มือถือ : สินเชื่อ ๐๖ – ๒๘๕๑ – ๒๗๐๔ ทะเบียนหุ้น ๐๖ – ๒๘๕๑ – ๒๗๐๕ ธุรการ ๐๘ – ๖๓๖๗ – ๑๑๙๑

