ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด
ว่ าด้ วยการรับฝากเงินจากนิตบิ ุคคล
พ.ศ. 2562
*****
อาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับสหกรณ์ ข้ อ 55 (9) และข้ อ 81 (19) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ ครัง้ ที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 ได้ กาหนดระเบียบว่าด้ วยการรับฝากเงินจากนิติบคุ คล
โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี ้
หมวด 1
ข้ อกาหนดทั่วไป
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด ว่าด้ วย
การรับฝากเงินจากนิติบคุ คล พ.ศ. 2562”
ข้ อ 2. ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 23 กันยายน 2562 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. ในระเบียบนี ้
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด
“นิตบิ คุ คล” หมายความว่า หน่วยงานหรื อองค์กรที่มีฐานะนิติบคุ คลตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรื อกฎหมายอื่นซึง่ เป็ นต้ นสังกัดของสมาชิกสหกรณ์
“ผู้ฝาก”
หมายความว่า นิติบคุ คลผู้ฝากเงิน
ข้ อ 4. สหกรณ์จะรับฝากเงินจากนิตบิ คุ คลได้ เฉพาะนิติบคุ คลซึ่งมีบคุ ลากรหรื อลูกจ้ างไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึง่ ของนิติบคุ คลนันเป็
้ นสมาชิกของสหกรณ์
ข้ อ 5. สหกรณ์รับฝากเงินจากนิติบคุ คลได้ 2 ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย์
(2) เงินฝากประจา
หมวด 2
การเปิ ดบัญชีและการฝากเงิน
ข้ อ 6. นิตบิ คุ คลที่ประสงค์จะเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้ อ 5 ให้ มาติดต่อกับเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ ณ
สานักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้ องยื่นหนังสือขอเปิ ดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการ
ครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในแบบหนังสือขอเปิ ดบัญชีนนั ้
ข้ อ 7. พร้ อมกับหนังสือขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากต้ องให้ ตวั อย่างลายมือชื่อของตัวแทนซึง่ เป็ น
ผู้มีอานาจถอนเงิน ตลอดจนให้ เงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากที่เปิ ดบัญชีนนไว้
ั ้ ตอ่ สหกรณ์

การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ ไว้ จะมีผลต่อเมื่อผู้ฝากได้ แจ้ งเป็ นหนังสือต่อ
สหกรณ์ และสหกรณ์ได้ พิจารณาเห็นเป็ นการถูกต้ องและตอบรับแล้ ว
ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากให้ ใช้ อกั ษรไทยและเขียนด้ วยหมึกทังต้
้ องเขีย นด้ วยลายมือ
ของผู้นาฝาก สหกรณ์จะไม่รับรู้การใช้ ตราประทับแทนลายมือชื่อ
ข้ อ 8. ผู้ฝากสามารถเปิ ดบัญชีเงินฝาก ได้ ดงั นี ้
(1) เงินฝากออมทรัพย์ ผู้ฝากรายหนึง่ อาจเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นี ้ได้ โดย
จานวนเงินฝากในบัญชีนนในเวลาหนึ
ั้
ง่ เวลาใดต้ องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท และผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพิ่มขึ ้น
เมื่อใดโดยจานวนเท่าใดก็ได้
(2) เงินฝากประจา ต้ องมีจานวนไม่น้อยกว่า 10,000 บาท และระยะเวลาฝากต้ องไม่น้อยกว่า
12 เดือน
ข้ อ 9. ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้ อ 7 สหกรณ์จะออกสมุดคูฝ่ ากให้ ผ้ ฝู ากยึดถือไว้
สมุดคูฝ่ ากนันผู
้ ้ ฝากต้ องรักษาไว้ เพื่อให้ สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี ้ย เงินถอน
และเงินคงเหลือบรรดาที่จะมีขึ ้นทุกราย
การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคูฝ่ ากนัน้ จะกระทาได้ แต่โดยทางฝ่ ายสหกรณ์ ซึง่ ประธาน
กรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเหรัญญิก หรื อผู้จดั การ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายคนหนึง่ คนใด เป็ น
ผู้ลงลายมือชื่อย่อกากับไว้ เป็ นสาคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคูฝ่ ากโดยไม่เป็ นไปตามที่กล่าวนี ้ ย่อมไม่มี
ผลผูกพันสหกรณ์ อนึง่ ถ้ าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคูฝ่ ากคลาดเคลื่อน ต้ องแจ้ งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ ไข
ให้ จะแก้ ไขโดยประการอื่นไม่ได้
สมุดคูฝ่ ากเล่มที่ใช้ เต็มแล้ วหรื อชารุดจนใช้ การไม่ได้ ให้ นามายื่นต่อสหกรณ์เพื่อจะได้ ยกเลิก
สมุดคูฝ่ ากเล่มนัน้ และโอนยอดเงินคงเหลือเข้ าสมุดคูฝ่ ากใหม่ ซึง่ ออกให้ ผ้ ฝู ากยึดถือไว้ ตอ่ ไป สมุด
คูฝ่ ากเล่มที่ยกเลิกนันผู
้ ้ ฝากจะรับไปก็ได้
ผู้ฝากต้ องเก็บรักษาสมุดคูฝ่ ากของตนไว้ ในที่ปลอดภัย ถ้ าสมุดคูฝ่ ากหายผู้ฝากต้ องแจ้ งเป็ น
หนังสือต่อสหกรณ์โดยมิชกั ช้ า สหกรณ์จะต้ องนายอดเงินคงเหลือเข้ าสมุดคูฝ่ ากเล่มใหม่ซงึ่ ออกให้ ผ้ ฝู ากยึดถือ
ไว้ ตอ่ ไป ส่วนสมุดคูฝ่ ากเล่มที่หายให้ ยกเลิก
ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้ แก่ผ้ ฝู ากครัง้ แรกก็ดี หรื อออกเล่มใหม่ให้ ตอ่ จากเล่มก่อน
ซึง่ ลงรายการเต็มแล้ วก็ดี สหกรณ์จะไม่คดิ ค่าธรรมเนียมในการออกสมุดคูฝ่ าก แต่กรณีที่สมุดคูฝ่ ากของผู้ฝาก
รายใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคูฝ่ ากเล่มใหม่ให้ โดยคิดค่าธรรมเนียมตามประกาศของสหกรณ์

ข้ อ 10. ในการส่งเงินเข้ าบัญชีเงินฝากทุกครัง้ ให้ ทาใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์กาหนด ยื่น
พร้ อมด้ วยสมุดคูฝ่ ากและจานวนเงินฝากต่อเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ ณ สานักงานสหกรณ์ ทังนี
้ ้ผู้ฝากหรื อผู้อื่นจะเป็ น
ผู้สง่ เงินก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ ลงบันทึกรายการจานวนเงินฝากที่ได้ รับนันในสมุ
้
ดคูฝ่ าก และตรวจสอบเป็ น
การถูกต้ องแล้ ว สหกรณ์จะคืนสมุดคูฝ่ ากให้ ผ้ ฝู าก
ข้ อ 11. ถ้ าส่งเช็คเข้ าบัญชีเงินฝาก ต้ องขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ ซงึ่ สิทธิที่จะไม่จา่ ย
เงินถอนจากรายการเช่นนัน้ จนกว่าจะเรี ยกเก็บเงินตามเช็คได้ แล้ ว
หมวด 3
การกาหนดอัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการคิดดอกเบีย้
วิธีการคิดดอกเบีย้ และการจ่ ายดอกเบีย้
ข้ อ 12. สหกรณ์จะให้ ดอกเบี ้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้ อ 5 โดยจะได้ ประกาศให้ ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ดอกเบี ้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้ คานวณเป็ นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะนา
ดอกเบี ้ยทบเป็ นต้ นเงินเข้ าบัญชีเงินฝากในวันสิ ้นปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ให้ ผ้ ฝู ากรี บยื่นสมุดคูฝ่ าก ณ
สานักงานสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบี ้ยให้
ดอกเบี ้ยเงินฝากประจา สหกรณ์จะคานวณและจ่ายดอกเบี ้ยให้ เมื่อถึงกาหนดระยะเวลาการ
ฝาก สาหรับเงินฝากที่ถอนก่อนกาหนดโดยได้ รับอนุญาตจากสหกรณ์ตามข้ อ 14 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี ้ยให้
ตามจานวนเดือนเต็ม
กรณีถอนเงินฝากประจาในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จา่ ยดอกเบี ้ยให้
ถ้ านิติบคุ คลไม่ถอนเงินฝากประจาเมื่อครบกาหนดพร้ อมดอกเบี ้ย ก็เป็ นอันถือว่าผู้ฝากตกลง
ฝากต้ นเงินฝากพร้ อมดอกเบี ้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม
หมวด 4
การถอนเงินฝากและการปิ ดบัญชี
ข้ อ 13. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากต้ องใช้ ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์
ในการถอนเงินฝาก ผู้มีอานาจถอนเงินตามที่ได้ ให้ ตวั อย่างลายมือชื่อไว้ ตอ่ สหกรณ์ ควรมารับ
เงินที่สานักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้ องยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ให้ ตวั อย่างไว้ พร้ อมกับ
สมุดคูฝ่ ากต่อเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
ถ้ าผู้มีอานาจถอนเงินฝากจะมอบให้ ผ้ ใู ดรับเงินแทน ก็ต้องทาใบถอนเงินฝากและต้ องมอบ
อานาจให้ รับเงินแทนเป็ นหนังสือตามแบบที่กาหนด ทังนี
้ ้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ได้ ให้ ตวั อย่างไว้ แล้ วมอบให้

ผู้รับมอบอานาจยื่นใบถอนเงินฝากนัน้ พร้ อมด้ วยสมุดคูฝ่ ากต่อเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ ณ สานักงานสหกรณ์
ในการนี ้สหกรณ์จะเรี ยกหลักฐานพิสจู น์ตวั ผู้รับมอบอานาจก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ ตรวจถูกต้ องแล้ วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้ อมทังเงิ
้ น
คงเหลือในสมุดคูฝ่ าก แล้ วคืนสมุดคูฝ่ ากให้ ผ้ ฝู าก
อนึง่ การเขียนใบถอนเงินฝากให้ เขียนด้ วยหมึก ถ้ ามีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้มีอานาจ
ถอนเงินต้ องลงลายมือชื่อตามที่ให้ ตวั อย่างไว้ กากับด้ วย
ข้ อ 14. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ จะถอนเมื่อใด จานวนเท่าใดก็ได้
ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจา ผู้ฝากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบกาหนด แต่
เมื่อผู้ฝากยื่นคาขอเป็ นหนังสือโดยชี ้แจงความจาเป็ น สหกรณ์จะยอมให้ ถอนเงินฝากก่อนครบกาหนดก็ได้
ข้ อ 15. ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทังหมดเพื
้
่อปิ ดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้ ให้ ผ้ มู ีอานาจ
ถอนเงินจดแจ้ งไว้ ท้ายรายการจานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้ วยว่า “เพื่อปิ ดบัญชี”
ข้ อ 16. ในกรณีที่คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผู้ฝากฝ่ าฝื นระเบียบนี ้ หรื อก่อให้ เกิด
ความยุง่ ยากแก่สหกรณ์ หรื อเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรที่จะปิ ดบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก สหกรณ์จะไม่รับเงินเข้ า
บัญชีเงินฝากของผู้ฝากอีก และให้ ผ้ ฝู ากถอนเงินคงเหลือทังหมดเพื
้
่อปิ ดบัญชีเงินฝากของตน ทังนี
้ ้ สหกรณ์
จะแจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ฝาก
ข้ อ 17. การถอนเงินฝากเพื่อปิ ดบัญชีตามข้ อ 15 สหกรณ์จะคานวณดอกเบี ้ยให้ ตามข้ อ 12 ถึงวันก่อน
วันถอนหนึง่ วัน เว้ นแต่การปิ ดบัญชีเงินฝากในกรณีผ้ ฝู ากฝ่ าฝื นระเบียบตามข้ อ 16 สหกรณ์จะคานวณดอกเบี ้ย
ให้ ถึงก่อนวันที่แจ้ งหนึง่ วัน และสหกรณ์จะไม่ให้ ดอกเบี ้ยอีกไม่วา่ ผู้ฝากจะถอนเงินเมื่อใด
เมื่อสหกรณ์ได้ จ่ายเงินคืนผู้ฝากแล้ ว จะยกเลิกสมุดคูฝ่ ากสาหรับบัญชีนนั ้
ข้ อ 18. ในกรณีที่มีความจาเป็ น สหกรณ์สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับฝากเงินก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562
ลงชื่อ ...................................................
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด
(นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบให้ ใช้ ระเบียบนี ้ได้ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562)

