
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
ว่าด้วยการรับฝากเงนิจากนิตบุิคคล 

พ.ศ. 2562 
* * * * * 

 อาศยัอ านาจตามความในข้อบงัคบัสหกรณ์ ข้อ 55 (9) และข้อ 81 (19) ท่ีประชมุคณะกรรมการ
ด าเนินการ ครัง้ท่ี 10/2562 เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2562 ได้ก าหนดระเบียบวา่ด้วยการรับฝากเงินจากนิติบคุคล 
โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  ดงัตอ่ไปนี ้

หมวด  1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

 ข้อ 1. ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั ว่าด้วย
การรับฝากเงินจากนิติบคุคล พ.ศ. 2562” 
 ข้อ 2. ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 23 กนัยายน 2562 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ในระเบียบนี ้
  “สหกรณ์”  หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 
 “นิตบิคุคล”  หมายความวา่ หนว่ยงานหรือองค์กรท่ีมีฐานะนิติบคุคลตามประมวล   

กฎหมายแพง่และพาณิชย์หรือกฎหมายอ่ืนซึง่เป็นต้นสงักดัของสมาชิกสหกรณ์  
  “ผู้ฝาก”  หมายความวา่ นิติบคุคลผู้ฝากเงิน 
 ข้อ 4. สหกรณ์จะรับฝากเงินจากนิตบิคุคลได้เฉพาะนิติบคุคลซึ่งมีบคุลากรหรือลกูจ้างไมน้่อยกวา่กึ่ง
หนึง่ของนิติบคุคลนัน้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ 
 ข้อ 5. สหกรณ์รับฝากเงินจากนิติบคุคลได้ 2 ประเภท คือ 
  (1)  เงินฝากออมทรัพย์ 
  (2)  เงินฝากประจ า 

หมวด 2 
การเปิดบัญชีและการฝากเงนิ 

 ข้อ 6.  นิตบิคุคลท่ีประสงค์จะเปิดบญัชีเงินฝากตามข้อ 5 ให้มาตดิตอ่กบัเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ณ 
ส านกังานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องย่ืนหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการ
ครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในแบบหนงัสือขอเปิดบญัชีนัน้ 
 ข้อ 7. พร้อมกบัหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก ผู้ฝากต้องให้ตวัอย่างลายมือช่ือของตวัแทนซึง่เป็น 
ผู้ มีอ านาจถอนเงิน ตลอดจนให้เง่ือนไขเก่ียวกบัเงินฝากท่ีเปิดบญัชีนัน้ไว้ตอ่สหกรณ์ 



  การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตวัอยา่งลายมือช่ือท่ีให้ไว้ จะมีผลตอ่เม่ือผู้ฝากได้แจ้งเป็นหนงัสือตอ่
สหกรณ์  และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็นการถกูต้องและตอบรับแล้ว 
  ลายมือช่ือทกุกรณีเก่ียวกบัเงินฝากให้ใช้อกัษรไทยและเขียนด้วยหมกึทัง้ต้องเขียนด้วยลายมือ
ของผู้น าฝาก สหกรณ์จะไมรั่บรู้การใช้ตราประทบัแทนลายมือช่ือ 
 ข้อ 8. ผู้ฝากสามารถเปิดบญัชีเงินฝาก ได้ดงันี ้
  (1)  เงินฝากออมทรัพย์ ผู้ฝากรายหนึง่อาจเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นีไ้ด้โดย
จ านวนเงินฝากในบญัชีนัน้ในเวลาหนึง่เวลาใดต้องไมน้่อยกวา่ 1,000 บาท และผู้ฝากจะสง่เงินฝากเพิ่มขึน้
เม่ือใดโดยจ านวนเท่าใดก็ได้ 
  (2)  เงินฝากประจ า ต้องมีจ านวนไมน้่อยกวา่ 10,000 บาท และระยะเวลาฝากต้องไมน้่อยกวา่ 
12 เดือน 
 ข้อ 9. ในการเปิดบญัชีเงินฝากตามข้อ 7 สหกรณ์จะออกสมดุคูฝ่ากให้ผู้ฝากยดึถือไว้ 
  สมดุคูฝ่ากนัน้ผู้ฝากต้องรักษาไว้เพ่ือให้สหกรณ์ลงบนัทกึรายการเงินฝาก ดอกเบีย้ เงินถอน  
และเงินคงเหลือบรรดาท่ีจะมีขึน้ทกุราย 
  การลงบนัทึกรายการตา่ง ๆ ในสมดุคูฝ่ากนัน้ จะกระท าได้แตโ่ดยทางฝ่ายสหกรณ์ ซึง่ประธาน
กรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเหรัญญิก  หรือผู้จดัการ  หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายคนหนึง่คนใด เป็น
ผู้ลงลายมือช่ือยอ่ก ากบัไว้เป็นส าคญั การลงบนัทกึรายการในสมดุคูฝ่ากโดยไมเ่ป็นไปตามท่ีกล่าวนี ้ยอ่มไมมี่
ผลผกูพนัสหกรณ์ อนึง่ ถ้าผู้ฝากตรวจพบวา่รายการใดในสมดุคูฝ่ากคลาดเคล่ือน  ต้องแจ้งตอ่สหกรณ์เพ่ือแก้ไข
ให้  จะแก้ไขโดยประการอ่ืนไมไ่ด้ 
  สมดุคูฝ่ากเลม่ท่ีใช้เตม็แล้วหรือช ารุดจนใช้การไมไ่ด้  ให้น ามาย่ืนตอ่สหกรณ์เพ่ือจะได้ยกเลิก
สมดุคูฝ่ากเลม่นัน้ และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมดุคูฝ่ากใหม ่ซึง่ออกให้ผู้ฝากยดึถือไว้ตอ่ไป สมดุ 
คูฝ่ากเลม่ท่ียกเลิกนัน้ผู้ฝากจะรับไปก็ได้ 
  ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมดุคูฝ่ากของตนไว้ในท่ีปลอดภยั ถ้าสมดุคูฝ่ากหายผู้ฝากต้องแจ้งเป็น
หนงัสือตอ่สหกรณ์โดยมิชกัช้า  สหกรณ์จะต้องน ายอดเงินคงเหลือเข้าสมดุคูฝ่ากเลม่ใหมซ่ึง่ออกให้ผู้ฝากยึดถือ
ไว้ตอ่ไป  สว่นสมดุคูฝ่ากเลม่ท่ีหายให้ยกเลิก 
  ในกรณีท่ีสหกรณ์ออกสมดุคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากครัง้แรกก็ดี  หรือออกเลม่ใหมใ่ห้ตอ่จากเลม่ก่อน
ซึง่ลงรายการเตม็แล้วก็ดี  สหกรณ์จะไมค่ดิคา่ธรรมเนียมในการออกสมดุคูฝ่าก แตก่รณีท่ีสมดุคูฝ่ากของผู้ฝาก
รายใดสญูหาย  สหกรณ์จะออกสมดุคูฝ่ากเลม่ใหมใ่ห้โดยคดิคา่ธรรมเนียมตามประกาศของสหกรณ์ 



 ข้อ 10. ในการสง่เงินเข้าบญัชีเงินฝากทกุครัง้ ให้ท าใบสง่เงินตามแบบพิมพ์ท่ีสหกรณ์ก าหนด ย่ืน
พร้อมด้วยสมดุคูฝ่ากและจ านวนเงินฝากตอ่เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ณ ส านกังานสหกรณ์ ทัง้นีผู้้ฝากหรือผู้ อ่ืนจะเป็น
ผู้สง่เงินก็ได้ 
  เม่ือสหกรณ์ได้ลงบนัทกึรายการจ านวนเงินฝากท่ีได้รับนัน้ในสมดุคูฝ่าก  และตรวจสอบเป็น
การถกูต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมดุคูฝ่ากให้ผู้ฝาก 
 ข้อ 11. ถ้าสง่เช็คเข้าบญัชีเงินฝาก ต้องขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซึง่สิทธิท่ีจะไมจ่า่ย 
เงินถอนจากรายการเชน่นัน้ จนกวา่จะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว 

หมวด 3 
การก าหนดอัตราดอกเบีย้  ระยะเวลาการคิดดอกเบีย้ 

วิธีการคิดดอกเบีย้และการจ่ายดอกเบีย้ 

 ข้อ 12. สหกรณ์จะให้ดอกเบีย้เงินฝากทกุประเภทตามข้อ 5 โดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 
  ดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพย์ให้ค านวณเป็นรายวนัตามยอดเงินคงเหลือ  และสหกรณ์จะน า
ดอกเบีย้ทบเป็นต้นเงินเข้าบญัชีเงินฝากในวนัสิน้ปีทางบญัชีของสหกรณ์ ให้ผู้ฝากรีบย่ืนสมดุคูฝ่าก ณ 
ส านกังานสหกรณ์  เพ่ือสหกรณ์บนัทกึรายการดอกเบีย้ให้ 
  ดอกเบีย้เงินฝากประจ า  สหกรณ์จะค านวณและจา่ยดอกเบีย้ให้เม่ือถึงก าหนดระยะเวลาการ
ฝาก ส าหรับเงินฝากท่ีถอนก่อนก าหนดโดยได้รับอนญุาตจากสหกรณ์ตามข้อ 14 สหกรณ์จะจา่ยดอกเบีย้ให้
ตามจ านวนเดือนเตม็ 
  กรณีถอนเงินฝากประจ าในระยะเวลาไมถ่ึง  3 เดือน สหกรณ์จะไมจ่า่ยดอกเบีย้ให้ 
  ถ้านิติบคุคลไมถ่อนเงินฝากประจ าเม่ือครบก าหนดพร้อมดอกเบีย้ ก็เป็นอนัถือว่าผู้ฝากตกลง
ฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบีย้ตอ่ไปอีกเทา่ระยะเวลาเดมิ 

หมวด 4 
การถอนเงินฝากและการปิดบัญชี 

 ข้อ 13. การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ 
  ในการถอนเงินฝาก ผู้ มีอ านาจถอนเงินตามท่ีได้ให้ตวัอยา่งลายมือช่ือไว้ตอ่สหกรณ์  ควรมารับ
เงินท่ีส านกังานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องย่ืนใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามท่ีให้ตวัอยา่งไว้ พร้อมกบั
สมดุคูฝ่ากตอ่เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
  ถ้าผู้ มีอ านาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผู้ใดรับเงินแทน ก็ต้องท าใบถอนเงินฝากและต้องมอบ
อ านาจให้รับเงินแทนเป็นหนงัสือตามแบบท่ีก าหนด ทัง้นี ้โดยลงลายมือช่ือตามท่ีได้ให้ตวัอยา่งไว้  แล้วมอบให้



ผู้ รับมอบอ านาจย่ืนใบถอนเงินฝากนัน้ พร้อมด้วยสมดุคูฝ่ากตอ่เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ ณ ส านกังานสหกรณ์  
ในการนีส้หกรณ์จะเรียกหลกัฐานพิสจูน์ตวัผู้ รับมอบอ านาจก็ได้ 
  เม่ือสหกรณ์ได้ตรวจถกูต้องแล้วจะจา่ยเงินถอนให้  และลงรายการเงินถอนพร้อมทัง้เงิน
คงเหลือในสมดุคูฝ่าก  แล้วคืนสมดุคูฝ่ากให้ผู้ฝาก 
  อนึง่  การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมกึ ถ้ามีการแก้ไขเปล่ียนแปลงใด ๆ ผู้ มีอ านาจ
ถอนเงินต้องลงลายมือช่ือตามท่ีให้ตวัอยา่งไว้ก ากบัด้วย 
 ข้อ 14. การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ จะถอนเม่ือใด จ านวนเทา่ใดก็ได้ 
  สว่นการถอนเงินจากบญัชีเงินฝากประจ า  ผู้ฝากย่อมไมมี่สิทธิถอนเงินก่อนครบก าหนด  แต่
เม่ือผู้ฝากย่ืนค าขอเป็นหนงัสือโดยชีแ้จงความจ าเป็น สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบก าหนดก็ได้ 
 ข้อ 15. ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทัง้หมดเพ่ือปิดบญัชีเงินฝากของตนเม่ือใดก็ได้ ให้ผู้ มีอ านาจ
ถอนเงินจดแจ้งไว้ท้ายรายการจ านวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยวา่ “เพ่ือปิดบญัชี”   
 ข้อ 16. ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นวา่ผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบนี ้หรือก่อให้เกิด
ความยุง่ยากแก่สหกรณ์ หรือเห็นวา่มีเหตอุนัสมควรท่ีจะปิดบญัชีเงินฝากของผู้ฝาก สหกรณ์จะไมรั่บเงินเข้า
บญัชีเงินฝากของผู้ฝากอีก และให้ผู้ฝากถอนเงินคงเหลือทัง้หมดเพ่ือปิดบญัชีเงินฝากของตน ทัง้นี  ้สหกรณ์
จะแจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ฝาก 
 ข้อ 17. การถอนเงินฝากเพ่ือปิดบญัชีตามข้อ 15 สหกรณ์จะค านวณดอกเบีย้ให้ตามข้อ 12 ถึงวนัก่อน
วนัถอนหนึง่วนั เว้นแตก่ารปิดบญัชีเงินฝากในกรณีผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบตามข้อ 16 สหกรณ์จะค านวณดอกเบีย้
ให้ถึงก่อนวนัท่ีแจ้งหนึง่วนั และสหกรณ์จะไมใ่ห้ดอกเบีย้อีกไมว่า่ผู้ฝากจะถอนเงินเม่ือใด 
  เม่ือสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผู้ฝากแล้ว  จะยกเลิกสมดุคูฝ่ากส าหรับบญัชีนัน้ 
 ข้อ 18. ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น สหกรณ์สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บฝากเงินก็ได้ 
 
      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 22 กนัยายน พ.ศ. 2562 
 

       
      ลงช่ือ ................................................... 

                ประธานกรรมการ 

        สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 

(นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบให้ใช้ระเบียบนีไ้ด้ เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562) 


