
ระเบียบสหกรณอ์อมทรัพยม์หาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จาํกัด 

ว่าด้วยการรับฝากเงนิจากนิตบุิคคล 

พ.ศ. 2562 

* * * * * 

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ ์ขอ้ 55 (9) และขอ้ 81 (19) ท่ีประชมุคณะกรรมการ

ดาํเนินการ ครัง้ท่ี 10/2562 เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2562 ไดก้าํหนดระเบียบวา่ดว้ยการรบัฝากเงินจากนิติบคุคล 

โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ์ ดงัตอ่ไปนี ้

หมวด  1 

ข้อกาํหนดท่ัวไป 

 ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ จาํกดั ว่าดว้ย

การรบัฝากเงินจากนิติบคุคล พ.ศ. 2562” 

 ขอ้ 2. ระเบียบนีใ้หใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัท่ี 23 กนัยายน 2562 เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3. ในระเบียบนี ้

  10“สหกรณ”์  หมายความวา่ สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ จาํกดั 

 “นิตบิคุคล”  หมายความวา่ หนว่ยงานหรือองคก์รท่ีมีฐานะนิติบคุคลตามประมวล   

กฎหมายแพง่และพาณิชยห์รือกฎหมายอ่ืนซึ่งเป็นตน้สงักดัของสมาชิกสหกรณ ์ 

  13“ผูฝ้าก”   หมายความวา่ นิติบคุคลผูฝ้ากเงิน 

 ขอ้ 4. สหกรณจ์ะรบัฝากเงินจากนิตบิคุคลไดเ้ฉพาะนิติบคุคลซึ่งมีบคุลากรหรือลกูจา้งไมน่อ้ยกวา่ก่ึง

หนึ่งของนิติบคุคลนัน้เป็นสมาชิกของสหกรณ ์

 ขอ้ 5. สหกรณร์บัฝากเงินจากนิติบคุคลได ้2 ประเภท คือ 

  16(1)  เงินฝากออมทรพัย ์

  17(2)  เงินฝากประจาํ 

หมวด 2 

การเปิดบัญชีและการฝากเงนิ 

 ขอ้ 6.  นิตบิคุคลท่ีประสงคจ์ะเปิดบญัชีเงินฝากตามขอ้ 5 ใหม้าตดิตอ่กบัเจา้หนา้ท่ีสหกรณ ์ณ 

สาํนกังานสหกรณด์ว้ยตนเอง และตอ้งย่ืนหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ ์โดยมีรายการ

ครบถว้นตามท่ีระบไุวใ้นแบบหนงัสือขอเปิดบญัชีนัน้ 

 ขอ้ 7. พรอ้มกบัหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก ผูฝ้ากตอ้งใหต้วัอย่างลายมือช่ือของตวัแทนซึ่งเป็น 

ผูมี้อาํนาจถอนเงิน ตลอดจนใหเ้ง่ือนไขเก่ียวกบัเงินฝากท่ีเปิดบญัชีนัน้ไวต้อ่สหกรณ ์



  22การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตวัอยา่งลายมือช่ือท่ีใหไ้ว ้จะมีผลตอ่เม่ือผูฝ้ากไดแ้จง้เป็นหนงัสือตอ่

สหกรณ ์ และสหกรณไ์ดพ้ิจารณาเห็นเป็นการถกูตอ้งและตอบรบัแลว้ 

  23ลายมือช่ือทกุกรณีเก่ียวกบัเงินฝากใหใ้ชอ้กัษรไทยและเขียนดว้ยหมกึทัง้ตอ้งเขียนดว้ยลายมือ

ของผูน้าํฝาก สหกรณจ์ะไมร่บัรูก้ารใชต้ราประทบัแทนลายมือช่ือ 

 ขอ้ 8. ผูฝ้ากสามารถเปิดบญัชีเงินฝาก ไดด้งันี ้

  25(1)  เงินฝากออมทรพัย ์ผูฝ้ากรายหนึ่งอาจเปิดบญัชีเงินฝากออมทรพัยใ์นสหกรณนี์ไ้ดโ้ดย

จาํนวนเงินฝากในบญัชีนัน้ในเวลาหนึ่งเวลาใดตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 1,000 บาท และผูฝ้ากจะสง่เงินฝากเพิ่มขึน้

เม่ือใดโดยจาํนวนเท่าใดก็ได ้

  26(2)  เงินฝากประจาํ ตอ้งมีจาํนวนไมน่อ้ยกวา่ 10,000 บาท และระยะเวลาฝากตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 

12 เดือน 

 ขอ้ 9. ในการเปิดบญัชีเงินฝากตามขอ้ 7 สหกรณจ์ะออกสมดุคูฝ่ากใหผู้ฝ้ากยดึถือไว ้

  28สมดุคูฝ่ากนัน้ผูฝ้ากตอ้งรกัษาไวเ้พ่ือใหส้หกรณล์งบนัทกึรายการเงินฝาก ดอกเบีย้ เงินถอน  

และเงินคงเหลือบรรดาท่ีจะมีขึน้ทกุราย 

  29การลงบนัทกึรายการตา่ง ๆ ในสมดุคูฝ่ากนัน้ จะกระทาํไดแ้ตโ่ดยทางฝ่ายสหกรณ ์ซึ่งประธาน

กรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเหรญัญิก  หรือผูจ้ดัการ  หรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายคนหนึ่งคนใด เป็น

ผูล้งลายมือช่ือยอ่กาํกบัไวเ้ป็นสาํคญั การลงบนัทกึรายการในสมดุคูฝ่ากโดยไมเ่ป็นไปตามท่ีกล่าวนี ้ยอ่มไมมี่

ผลผกูพนัสหกรณ ์อนึ่ง ถา้ผูฝ้ากตรวจพบวา่รายการใดในสมดุคูฝ่ากคลาดเคล่ือน  ตอ้งแจง้ตอ่สหกรณเ์พ่ือแกไ้ข

ให ้ จะแกไ้ขโดยประการอ่ืนไมไ่ด ้

  30สมดุคูฝ่ากเลม่ท่ีใชเ้ตม็แลว้หรือชาํรุดจนใชก้ารไมไ่ด ้ ใหน้าํมาย่ืนตอ่สหกรณเ์พ่ือจะไดย้กเลิก

สมดุคูฝ่ากเลม่นัน้ และโอนยอดเงินคงเหลือเขา้สมดุคูฝ่ากใหม ่ซึ่งออกใหผู้ฝ้ากยดึถือไวต้อ่ไป สมดุ 

คูฝ่ากเลม่ท่ียกเลิกนัน้ผูฝ้ากจะรบัไปก็ได ้

  31ผูฝ้ากตอ้งเก็บรกัษาสมดุคูฝ่ากของตนไวใ้นท่ีปลอดภยั ถา้สมดุคูฝ่ากหายผูฝ้ากตอ้งแจง้เป็น

หนงัสือตอ่สหกรณโ์ดยมิชกัชา้  สหกรณจ์ะตอ้งนาํยอดเงินคงเหลือเขา้สมดุคูฝ่ากเลม่ใหมซ่ึ่งออกใหผู้ฝ้ากยึดถือ

ไวต้อ่ไป  สว่นสมดุคูฝ่ากเลม่ท่ีหายใหย้กเลิก 

  32ในกรณีท่ีสหกรณอ์อกสมดุคูฝ่ากใหแ้ก่ผูฝ้ากครัง้แรกก็ดี  หรือออกเลม่ใหมใ่หต้อ่จากเลม่ก่อน

ซึ่งลงรายการเตม็แลว้ก็ดี  สหกรณจ์ะไมค่ดิคา่ธรรมเนียมในการออกสมดุคูฝ่าก แตก่รณีท่ีสมดุคูฝ่ากของผูฝ้าก

รายใดสญูหาย  สหกรณจ์ะออกสมดุคูฝ่ากเลม่ใหมใ่หโ้ดยคดิคา่ธรรมเนียมตามประกาศของสหกรณ ์



 ขอ้ 10. ในการสง่เงินเขา้บญัชีเงินฝากทกุครัง้ ใหท้าํใบสง่เงินตามแบบพิมพท่ี์สหกรณก์าํหนด ย่ืน

พรอ้มดว้ยสมดุคูฝ่ากและจาํนวนเงินฝากตอ่เจา้หนา้ท่ีสหกรณ ์ณ สาํนกังานสหกรณ ์ทัง้นีผู้ฝ้ากหรือผูอ่ื้นจะเป็น

ผูส้ง่เงินก็ได ้

  34เม่ือสหกรณไ์ดล้งบนัทึกรายการจาํนวนเงินฝากท่ีไดร้บันัน้ในสมดุคูฝ่าก  และตรวจสอบเป็น

การถกูตอ้งแลว้ สหกรณจ์ะคืนสมดุคูฝ่ากใหผู้ฝ้าก 

 ขอ้ 11. ถา้สง่เช็คเขา้บญัชีเงินฝาก ตอ้งขีดครอ่มเช็คก่อน สหกรณส์งวนไวซ้ึ่งสิทธิท่ีจะไมจ่า่ย 

เงินถอนจากรายการเชน่นัน้ จนกวา่จะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแ้ลว้ 

หมวด 3 

การกาํหนดอัตราดอกเบีย้  ระยะเวลาการคิดดอกเบีย้ 

วิธีการคิดดอกเบีย้และการจ่ายดอกเบีย้ 

 ขอ้ 12. สหกรณจ์ะใหด้อกเบีย้เงินฝากทกุประเภทตามขอ้ 5 โดยจะไดป้ระกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 

  ดอกเบีย้เงินฝากออมทรพัยใ์หค้าํนวณเป็นรายวนัตามยอดเงินคงเหลือ  และสหกรณจ์ะนาํ

ดอกเบีย้ทบเป็นตน้เงินเขา้บญัชีเงินฝากในวนัสิน้ปีทางบญัชีของสหกรณ ์ใหผู้ฝ้ากรีบย่ืนสมดุคูฝ่าก ณ 

สาํนกังานสหกรณ ์ เพ่ือสหกรณบ์นัทกึรายการดอกเบีย้ให ้

  41ดอกเบีย้เงินฝากประจาํ  สหกรณจ์ะคาํนวณและจา่ยดอกเบีย้ใหเ้ม่ือถึงกาํหนดระยะเวลาการ

ฝาก สาํหรบัเงินฝากท่ีถอนก่อนกาํหนดโดยไดร้บัอนญุาตจากสหกรณต์ามขอ้ 14 สหกรณจ์ะจา่ยดอกเบีย้ให้

ตามจาํนวนเดือนเตม็ 

  42กรณีถอนเงินฝากประจาํในระยะเวลาไมถึ่ง  3 เดือน สหกรณจ์ะไมจ่า่ยดอกเบีย้ให ้

  43ถา้นิตบิคุคลไมถ่อนเงินฝากประจาํเม่ือครบกาํหนดพรอ้มดอกเบีย้ ก็เป็นอนัถือว่าผูฝ้ากตกลง

ฝากตน้เงินฝากพรอ้มดอกเบีย้ตอ่ไปอีกเทา่ระยะเวลาเดมิ 

หมวด 4 

การถอนเงินฝากและการปิดบัญชี 

 ขอ้ 13. การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากตอ้งใชใ้บถอนเงินตามแบบของสหกรณ ์

  ในการถอนเงินฝาก ผูมี้อาํนาจถอนเงินตามท่ีไดใ้หต้วัอยา่งลายมือช่ือไวต้อ่สหกรณ ์ ควรมารบั

เงินท่ีสาํนกังานสหกรณด์ว้ยตนเอง และตอ้งย่ืนใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามท่ีใหต้วัอยา่งไว ้พรอ้มกบั

สมดุคูฝ่ากตอ่เจา้หนา้ท่ีสหกรณ ์

  48ถา้ผูมี้อาํนาจถอนเงินฝากจะมอบใหผู้ใ้ดรบัเงินแทน ก็ตอ้งทาํใบถอนเงินฝากและตอ้งมอบ

อาํนาจใหร้บัเงินแทนเป็นหนงัสือตามแบบท่ีกาํหนด ทัง้นี ้โดยลงลายมือช่ือตามท่ีไดใ้หต้วัอยา่งไว ้ แลว้มอบให้



ผูร้บัมอบอาํนาจย่ืนใบถอนเงินฝากนัน้ พรอ้มดว้ยสมดุคูฝ่ากตอ่เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ ์ณ สาํนกังานสหกรณ ์ 

ในการนีส้หกรณจ์ะเรียกหลกัฐานพิสจูนต์วัผูร้บัมอบอาํนาจก็ได ้

  49เม่ือสหกรณไ์ดต้รวจถกูตอ้งแลว้จะจา่ยเงินถอนให ้ และลงรายการเงินถอนพรอ้มทัง้เงิน

คงเหลือในสมดุคูฝ่าก  แลว้คืนสมดุคูฝ่ากใหผู้ฝ้าก 

  50อนึ่ง  การเขียนใบถอนเงินฝากใหเ้ขียนดว้ยหมกึ ถา้มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงใด ๆ ผูมี้อาํนาจ

ถอนเงินตอ้งลงลายมือช่ือตามท่ีใหต้วัอยา่งไวก้าํกบัดว้ย 

 ขอ้ 14. การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์จะถอนเม่ือใด จาํนวนเทา่ใดก็ได ้

  52สว่นการถอนเงินจากบญัชีเงินฝากประจาํ  ผูฝ้ากย่อมไมมี่สิทธิถอนเงินก่อนครบกาํหนด  แต่

เม่ือผูฝ้ากย่ืนคาํขอเป็นหนงัสือโดยชีแ้จงความจาํเป็น สหกรณจ์ะยอมใหถ้อนเงินฝากก่อนครบกาํหนดก็ได ้

 ขอ้ 15. ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทัง้หมดเพ่ือปิดบญัชีเงินฝากของตนเม่ือใดก็ได ้ใหผู้มี้อาํนาจ

ถอนเงินจดแจง้ไวท้า้ยรายการจาํนวนเงินในใบถอนเงินฝากดว้ยวา่ “เพ่ือปิดบญัชี”   

 ขอ้ 16. ในกรณีท่ีคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณเ์ห็นวา่ผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบนี ้หรือก่อใหเ้กิด

ความยุง่ยากแก่สหกรณ ์หรือเห็นวา่มีเหตอุนัสมควรท่ีจะปิดบญัชีเงินฝากของผูฝ้าก สหกรณจ์ะไมร่บัเงินเขา้

บญัชีเงินฝากของผูฝ้ากอีก และใหผู้ฝ้ากถอนเงินคงเหลือทัง้หมดเพ่ือปิดบญัชีเงินฝากของตน ทัง้นี ้สหกรณ์

จะแจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูฝ้าก 

 ขอ้ 17. การถอนเงินฝากเพ่ือปิดบญัชีตามขอ้ 15 สหกรณจ์ะคาํนวณดอกเบีย้ใหต้ามขอ้ 12 ถึงวนัก่อน

วนัถอนหนึ่งวนั เวน้แตก่ารปิดบญัชีเงินฝากในกรณีผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบตามขอ้ 16 สหกรณจ์ะคาํนวณดอกเบีย้

ใหถึ้งก่อนวนัท่ีแจง้หนึ่งวนั และสหกรณจ์ะไมใ่หด้อกเบีย้อีกไมว่า่ผูฝ้ากจะถอนเงินเม่ือใด 

  เม่ือสหกรณไ์ดจ้่ายเงินคืนผูฝ้ากแลว้  จะยกเลิกสมดุคูฝ่ากสาํหรบับญัชีนัน้ 

 ขอ้ 18. ในกรณีท่ีมีความจาํเป็น สหกรณส์งวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัฝากเงินก็ได ้

 

      58ประกาศ  ณ  วนัท่ี 22 กนัยายน พ.ศ. 2562 
 

       

      ลงช่ือ                

                ประธานกรรมการ 
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(นายทะเบียนสหกรณเ์ห็นชอบใหใ้ชร้ะเบียบนีไ้ด ้เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562) 


	ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด
	ว่าด้วยการรับฝากเงินจากนิติบุคคล
	พ.ศ. 2562
	* * * * *
	อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 55 (9) และข้อ 81 (19) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากนิติบุคคล โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  ดังต่อไปนี้
	หมวด  1
	ข้อกำหนดทั่วไป
	ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจากนิติบุคคล พ.ศ. 2562”
	ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2562 เป็นต้นไป
	ข้อ 3. ในระเบียบนี้
	“นิติบุคคล”  หมายความว่า หน่วยงานหรือองค์กรที่มีฐานะนิติบุคคลตามประมวล  
	กฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอื่นซึ่งเป็นต้นสังกัดของสมาชิกสหกรณ์ 
	ข้อ 4. สหกรณ์จะรับฝากเงินจากนิติบุคคลได้เฉพาะนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกของสหกรณ์
	ข้อ 5. สหกรณ์รับฝากเงินจากนิติบุคคลได้ 2 ประเภท คือ
	หมวด 2
	การเปิดบัญชีและการฝากเงิน
	ข้อ 6.  นิติบุคคลที่ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 5 ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชีนั้น
	ข้อ 7. พร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของตัวแทนซึ่งเป็นผู้มีอำนาจถอนเงิน ตลอดจนให้เงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากที่เปิดบัญชีนั้นไว้ต่อสหกรณ์
	ประกาศ  ณ  วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562
	ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจำ  ผู้ฝากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบกำหนด  แต่เมื่อผู้ฝากยื่นคำขอเป็นหนังสือโดยชี้แจงความจำเป็น สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดก็ได้
	อนึ่ง  การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้มีอำนาจถอนเงินต้องลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้กำกับด้วย
	เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้  และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงินคงเหลือในสมุดคู่ฝาก  แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก
	ถ้าผู้มีอำนาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผู้ใดรับเงินแทน ก็ต้องทำใบถอนเงินฝากและต้องมอบอำนาจให้รับเงินแทนเป็นหนังสือตามแบบที่กำหนด ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ได้ให้ตัวอย่างไว้  แล้วมอบให้ผู้รับมอบอำนาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์  ในการนี้สหกรณ์จะเรียกหลักฐานพิสูจน์ตัวผู้รับมอบอำนาจก็ได้
	ถ้านิติบุคคลไม่ถอนเงินฝากประจำเมื่อครบกำหนดพร้อมดอกเบี้ย ก็เป็นอันถือว่าผู้ฝากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม
	กรณีถอนเงินฝากประจำในระยะเวลาไม่ถึง  3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
	ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ  สหกรณ์จะคำนวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาการฝาก สำหรับเงินฝากที่ถอนก่อนกำหนดโดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 14 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามจำนวนเดือนเต็ม
	เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจำนวนเงินฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคู่ฝาก  และตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก
	ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากครั้งแรกก็ดี  หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อนซึ่งลงรายการเต็มแล้วก็ดี  สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการออกสมุดคู่ฝาก แต่กรณีที่สมุดคู่ฝากของผู้ฝากรายใดสูญหาย  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมตามประกาศของสหกรณ์
	ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผู้ฝากต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า  สหกรณ์จะต้องนำยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป  ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก
	สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้วหรือชำรุดจนใช้การไม่ได้  ให้นำมายื่นต่อสหกรณ์เพื่อจะได้ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่ฝากเล่มที่ยกเลิกนั้นผู้ฝากจะรับไปก็ได้
	การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระทำได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ ซึ่งประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเหรัญญิก  หรือผู้จัดการ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายคนหนึ่งคนใด เป็นผู้ลงลายมือชื่อย่อกำกับไว้เป็นสำคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามที่กล่าวนี้ ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ อนึ่ง ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อน  ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไขให้  จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้
	สมุดคู่ฝากนั้นผู้ฝากต้องรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน  และเงินคงเหลือบรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย
	(2)  เงินฝากประจำ ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 บาท และระยะเวลาฝากต้องไม่น้อยกว่า 12 เดือน
	(1)  เงินฝากออมทรัพย์ ผู้ฝากรายหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นี้ได้โดยจำนวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท และผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใดโดยจำนวนเท่าใดก็ได้
	ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้อักษรไทยและเขียนด้วยหมึกทั้งต้องเขียนด้วยลายมือของผู้นำฝาก สหกรณ์จะไม่รับรู้การใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ
	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้ จะมีผลต่อเมื่อผู้ฝากได้แจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์  และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็นการถูกต้องและตอบรับแล้ว
	(2)  เงินฝากประจำ
	(1)  เงินฝากออมทรัพย์
	“ผู้ฝาก”   หมายความว่า นิติบุคคลผู้ฝากเงิน
	“สหกรณ์”  หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด
	ข้อ 8. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินฝาก ได้ดังนี้
	ข้อ 9. ในการเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 7 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้
	ข้อ 10. ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ให้ทำใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์กำหนด ยื่นพร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและจำนวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์ ทั้งนี้ผู้ฝากหรือผู้อื่นจะเป็นผู้ส่งเงินก็ได้
	ข้อ 11. ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินถอนจากรายการเช่นนั้น จนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว
	หมวด 3
	การกำหนดอัตราดอกเบี้ย  ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย
	วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจ่ายดอกเบี้ย
	ข้อ 12. สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 5 โดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป
	ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้คำนวณเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ  และสหกรณ์จะนำดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ ให้ผู้ฝากรีบยื่นสมุดคู่ฝาก ณ สำนักงานสหกรณ์  เพื่อสหกรณ์บันทึกรายการดอกเบี้ยให้
	หมวด 4
	การถอนเงินฝากและการปิดบัญชี
	ข้อ 13. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์
	ในการถอนเงินฝาก ผู้มีอำนาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์  ควรมารับเงินที่สำนักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้ พร้อมกับสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์
	ข้อ 14. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ จะถอนเมื่อใด จำนวนเท่าใดก็ได้
	ข้อ 15. ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้ ให้ผู้มีอำนาจถอนเงินจดแจ้งไว้ท้ายรายการจำนวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพื่อปิดบัญชี”  
	ข้อ 16. ในกรณีที่คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบนี้ หรือก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก สหกรณ์จะไม่รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฝากอีก และให้ผู้ฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งนี้ สหกรณ์จะแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ฝาก
	ข้อ 17. การถอนเงินฝากเพื่อปิดบัญชีตามข้อ 15 สหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ยให้ตามข้อ 12 ถึงวันก่อนวันถอนหนึ่งวัน เว้นแต่การปิดบัญชีเงินฝากในกรณีผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบตามข้อ 16 สหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันที่แจ้งหนึ่งวัน และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี้ยอีกไม่ว่าผู้ฝากจะถอนเงินเมื่อใด
	เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผู้ฝากแล้ว  จะยกเลิกสมุดคู่ฝากสำหรับบัญชีนั้น
	ข้อ 18. ในกรณีที่มีความจำเป็น สหกรณ์สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับฝากเงินก็ได้
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