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สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 
ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน 

พ.ศ.2544 
------------ 

 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั ขอ้ 12, 

ขอ้ 55(9) และ ขอ้ 81(1) คณะกรรมการด าเนินการจึงก าหนดระเบียบวา่ดว้ยการรับฝากเงิน ไวด้งัต่อไปน้ี 
 

ขอ้  1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบวา่ดว้ยการรับฝากเงิน พ.ศ.2544” 
     ขอ้  2. ใหย้กเลิก“ระเบียบวา่ดว้ยการรับฝากเงิน พ.ศ.2543” 

หมวด 1 
เงินฝากประจ า 

     ขอ้  3. สหกรณ์รับเงินฝากประจ า ตามท่ีสหกรณ์เห็นสมควร 

     ขอ้  4. เงินฝากประจ า มี 2 ประเภท คือ 
(1) เงินฝากประจ าประเภททัว่ไป คือทบดอกเบ้ียเม่ือครบปี 
(2) เงินฝากประจ าประเภทสินทรัพยท์ว ีคือทบดอกเบ้ียเม่ือครบก าหนดเวลาท่ีตกลงไว ้

     ขอ้  5. ผูป้ระสงคฝ์ากเงินประจ า ควรมาติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ี ณ ส านกังานของสหกรณ์ดว้ยตนเองและ
ตอ้งยืน่หนงัสือขอฝากเงินประจ าตามแบบของสหกรณ์   โดยมีรายการครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นแบบหนงัสือ
นั้น 
     ขอ้  6. ผูฝ้ากตอ้งใหต้วัอยา่งลายมือช่ือของตนเอง หรือของตวัแทนซ่ึงเป็นผูมี้อ  านาจถอนเงินไวต่้อ
สหกรณ์โดยใชบ้ตัรตามแบบของสหกรณ์ การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตวัอยา่งลายมือช่ือท่ีใหไ้วน้ั้น จะมีผล
ต่อเม่ือผูฝ้ากไดแ้จง้เป็นหนงัสือต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ไดพ้ิจารณาเห็นเป็นการถูกตอ้งแลว้ 

ลายมือช่ือในทุกกรณีเก่ียวกบัเงินฝากประจ า ใหใ้ชอ้กัษรไทยและเขียนดว้ยหมึก    
ทั้งตอ้งเขียนดว้ยลายมือตนเอง สหกรณ์จะไม่รับการใชต้ราประทบัแทนลายมือช่ือ 
     ขอ้  7. เงินฝากประจ ารายหน่ึง ๆ ตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยบาท และมีระยะเวลาฝาก ดงัน้ี 

7.1 เงินฝากประจ าประเภททัว่ไป ระยะเวลาฝากตอ้งไม่นอ้ยกวา่สามเดือน 

7.2 เงินฝากประจ าประเภทสินทรัพยท์ว ีผูฝ้ากตอ้งส่งเงินฝากเท่า ๆ กนั ตาม    
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

     ขอ้  8. ในการรับฝากประเภทน้ี สหกรณ์จะออกหลกัฐานเป็นใบรับเงินฝากประจ า หรือสมุดคู่ฝาก
ชนิดฝากประจ า อนัเป็นตราสารชนิดเปล่ียนมือไม่ไดใ้หผู้ฝ้ากยดึถือไว ้
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     ขอ้  9. สหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียเงินฝากประจ า ใหใ้นอตัราไม่เกินร้อยละ 7.00 ต่อปี ซ่ึงสหกรณ์จะ
ประกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 

หากผูฝ้ากมิไดติ้ดต่อใหส้หกรณ์ทราบเป็นอยา่งอ่ืนในวนัครบก าหนดสิบสองเดือน ส าหรับเงิน 
ฝากตามขอ้ 4 (1)   สหกรณ์ก็จะน าดอกเบ้ียเงินฝากเขา้บญัชีทบเป็นเงินตน้ส าหรับปีต่อไป โดยผูฝ้ากมีหนา้ท่ี
น าใบรับเงินฝากเดิมเวนคืน เพื่อรับใบรับเงินฝากประจ าท่ีจะออกใหใ้หม่ หรือน าสมุดฝากชนิดฝากประจ า มา
ลงรายการท่ีเปล่ียนแปลง 

การคิดดอกเบ้ียท่ีวา่น้ีใหคิ้ดตามจ านวนเดือนเตม็ 
     ขอ้ 10. การถอนเงินฝากประจ า ผูฝ้ากตอ้งยืน่ใบถอนเงินฝากประจ าตามแบบของสหกรณ์พร้อมกบั
สมุดคู่ฝากหรือใบรับเงินฝากต่อสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์จะไดจ่้ายเงินท่ีขอถอน และลงบนัทึกรายการในสมุดคู่
ฝากใหใ้นกรณีท่ีใชส้มุดคู่ฝาก 
            ในการรับเงินท่ีถอน ผูฝ้ากควรมารับเงินท่ีสหกรณ์ดว้ยตนเอง ถา้จ าเป็นตอ้งใหผู้อ่ื้นรับเงินแทน ก็
ตอ้งมอบอ านาจเป็นหนงัสือตามท่ีก าหนดไวใ้นใบถอนเงินฝากประจ า และผูรั้บมอบอ านาจตอ้งแสดง
หลกัฐานพิสูจน์ตวัต่อสหกรณ์ใหเ้ป็นท่ีพอใจดว้ย 

ผูรั้บเงินตอ้งลงลายมือช่ือรับเงินถอนต่อหนา้เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 
             อน่ึง การเขียนใบถอนเงินฝากประจ าใหเ้ขียนดว้ยหมึก ถา้มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงใด ๆ ผูมี้อ  านาจ
ถอนเงินตอ้งลงลายมือช่ือตามท่ีใหต้วัอยา่งไวน้ั้นก ากบัดว้ย 
     ขอ้ 11. ผูฝ้ากตอ้งเก็บรักษาใบรับเงินฝากและหรือสมุดคู่ฝากของตนไวใ้นท่ีปลอดภยั ถา้ใบรับเงิน
ฝาก หรือสมุดคู่ฝากหาย ผูฝ้ากตอ้งแจง้เป็นหนงัสือต่อสหกรณ์โดยมิชกัชา้ 

หมวด 2 

เงินฝากออมทรัพย ์
ขอ้ 12. สหกรณ์รับเงินฝากออมทรัพย ์ตามท่ีสหกรณ์เห็นสมควร 

     ขอ้ 13. เงินฝากออมทรัพยมี์ 3 ประเภท คือ 

(1) เงินฝากออมทรัพยป์ระเภท ทัว่ไป 
(2) เงินฝากออมทรัพยป์ระเภท พิเศษ 
(3) เงินฝากออมทรัพยป์ระเภท พิเศษ 2 

     ขอ้ 14. ผูป้ระสงคเ์ปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์ควรมาติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ี ณ ส านกังานของสหกรณ์
ดว้ยตนเอง และพร้อมยืน่หนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยต์ามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการ
ครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นแบบหนงัสือขอเปิดบญัชีนั้น 
    ขอ้ 15. ผูฝ้ากตอ้งใหต้วัอยา่งลายมือช่ือของตนหรือของตวัแทน ซ่ึงเป็นผูมี้อ  านาจในการถอนเงิน 

ตลอดจนใหค้ าสั่งเก่ียวกบับญัชีเงินฝากออมทรัพยท่ี์เปิดข้ึนนั้นไวต่้อสหกรณ์ โดยใชบ้ตัรตามแบบของ
สหกรณ์ (พร้อมกบัหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย)์ 
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             การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตวัอยา่งลายมือช่ือท่ีใหไ้วน้ั้น จะมีผลต่อเม่ือผูฝ้ากไดแ้จง้เป็นหนงัสือต่อ
สหกรณ์และสหกรณ์ไดพ้ิจารณาเห็นเป็นการถูกตอ้งแลว้ 
             ลายมือช่ือในทุกรณีเก่ียวกบัเงินฝากออมทรัพยใ์หใ้ชอ้กัษรไทยและเขียนดว้ยหมึก ทั้งตอ้งเขียนดว้ย
ลายมือตนเอง สหกรณ์จะไม่รับการใชต้ราประทบัแทนลายมือช่ือ 
     ขอ้ 16. เงินฝากออมทรัพยป์ระเภททัว่ไป ในบญัชีเวลาหน่ึง ๆ ตอ้งไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยบาท ส่วน
การส่งเงินฝากเพิ่มเขา้ในบญัชีของผูฝ้ากจะกระท าเม่ือใด โดยจ านวนเท่าใดก็ได ้
     ขอ้ 17. เงินฝากออมทรัพยป์ระเภทพิเศษ และพิเศษ 2 ในบญัชีเวลาหน่ึง ๆ และจ านวนเงินฝากเพิ่ม
เขา้ในบญัชีของผูฝ้ากใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ ท่ีจะประกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 

ขอ้ 18. ในการส่งเงินเขา้บญัชีเงินฝากออมทรัพยทุ์กคร้ังตอ้งส่งพร้อมกบัใบส่งเงินฝากออมทรัพย์
และสมุดคู่ฝากตามแบบของสหกรณ์ ทั้งน้ีผูฝ้ากหรือผูอ่ื้นจะเป็นผูส่้งก็ได ้โดยส่งต่อเจา้หนา้ท่ี ณ ส านกังาน
ของสหกรณ์ 
             การเขียนใบส่งฝากออมทรัพยใ์หเ้ขียนดว้ยหมึก ลงวนัท่ีตรงวนัส่งเงินต่อสหกรณ์ และใหล้งลายมือ
ช่ือเตม็ของผูส่้งในบรรทดัท่ีก าหนดให ้ถา้มีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในใบส่งตอ้งลงลายมือช่ือเตม็ก ากบัดว้ย 
     ขอ้ 19. สหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยใ์หต้ามยอดเงินฝากคงเหลือในแต่ละวนั ในอตัรา
ไม่เกินร้อยละ 7.00 ต่อปี ซ่ึงสหกรณ์จะประกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 
             เงินฝากออมทรัพยป์ระเภททัว่ไป สหกรณ์จะน าดอกเบ้ียเขา้บญัชีของผูฝ้ากทุกวนัท่ี 25 ของเดือน
มีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกนัยายน และเดือนธนัวาคม ของทุกปี 
            เงินฝากออมทรัพยป์ระเภทพิเศษ สหกรณ์จะน าดอกเบ้ียเขา้บญัชีของผูฝ้ากทุกวนัท่ี 25 ของเดือน
มิถุนายน และเดือนธนัวาคม ของทุกปี 
            เงินฝากออมทรัพยป์ระเภทพิเศษ 2 สหกรณ์จะน าดอกเบ้ียเขา้บญัชีของผูฝ้ากทุกเดือน 
     ขอ้ 20. การถอนเงินฝากออมทรัพย ์ผูฝ้ากตอ้งยืน่ใบถอนเงินฝากออมทรัพยต์ามแบบของสหกรณ์
พร้อมกบัสมุดคู่ฝากต่อสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์จะไดจ่้ายเงินท่ีขอถอนและลงบนัทึกรายการในสมุดคู่ฝากให้ 
             ในการรับเงินท่ีถอน ผูฝ้ากควรมารับเงินท่ีสหกรณ์ดว้ยตนเอง ถา้จ าเป็นตอ้งให้ผูอ่ื้นรับเงินแทน ก็
ตอ้งมอบอ านาจเป็นหนงัสือตามท่ีก าหนดไวใ้นใบถอนเงินฝากออมทรัพย ์และผูรั้บมอบอ านาจตอ้งแสดง
หลกัฐานพิสูจน์ตวัต่อสหกรณ์ใหเ้ป็นท่ีพอใจดว้ย 

ผูรั้บเงินตอ้งลงลายมือช่ือรับเงินถอน ต่อหนา้เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 
             อน่ึง  การเขียนใบถอนเงินฝากออมทรัพยใ์ห้เขียนดว้ยหมึก ถา้มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงใด ๆ ผูมี้
อ  านาจถอนเงินตอ้งลงลายมือช่ือตามท่ีให้ตวัอยา่งไวน้ั้นก ากบัดว้ย 
     ขอ้ 21. ผูฝ้ากตอ้งเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไวใ้นท่ีปลอดภยั ถา้สมุดคู่ฝากหาย ผูฝ้ากตอ้งแจง้เป็น
หนงัสือต่อสหกรณ์โดยมิชกัชา้ 
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     ขอ้ 22. หากสมาชิกขาดการติดต่อกบัสหกรณ์เป็นระยะเวลา 1 ปี และมีเงินคงเหลือไม่เกิน 1,000 

บาท (หน่ึงพนับาทถว้น) สหกรณ์สามารถเรียกเก็บเงินค่ารักษาบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยแ์ละเงินฝาก
ออมทรัพยพ์ิเศษได ้โดยหกัเงินออกจากบญัชีเงินรับฝากแต่ละบญัชีท่ีขาดการติดต่อเป็นรายเดือน ๆ ละ 50 

บาท (หา้สิบบาทถว้น) จนกระทัง่ไม่มีจ  านวนเงินในบญัชีเงินรับฝากคงเหลือท่ีจะเก็บรักษาอีกต่อไป 
 

     ใหถื้อใชร้ะเบียบน้ี  ตั้งแต่วนัท่ี  26 กุมภาพนัธ์ 2544 
             ก าหนดไว ้ ณ วนัท่ี  25 กุมภาพนัธ์ 2544 
  

                                               ลงช่ือ   
                                                                       (นางนงนวล   พงษไ์พบูลย)์ 
                                                             ประธานกรรมการ 
 


