
สําเนา 

 
ระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร จาํกัด 

วาดวย การรบัฝากเงินจากสหกรณอ่ืน 
พ.ศ. 2546 

 
 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณ ขอ 76(8) และขอ 108(2) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนนิการชุดที่ 30 คร้ังที่ 5 เมื่อวันที ่16 มถิุนายน 2546  ไดกําหนดระเบียบวาดวย การรับฝากเงินจาก 
สหกรณอ่ืน  โดยความเหน็ชอบจากนายทะเบียนสหกรณ  ดังตอไปนี ้
 

หมวด 1 
ขอกาํหนดทัว่ไป 

 
 ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จาํกัด  วาดวย 
การรับฝากเงนิจากสหกรณอ่ืน พ.ศ. 2546” 
 ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่ 17 มิถุนายน 2546 เปนตนไป 
 ขอ 3. ในระเบียบนี ้
  “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด 
  “ผูฝาก” หมายความวา สหกรณผูฝากเงนิ 
 ขอ 4. สหกรณรับฝากเงนิจากสหกรณอ่ืนได 2 ประเภท คือ 

(1) เงินฝากออมทรัพย 
(2) เงินฝากประจาํ 

 
หมวด 2 

การเปดบัญชี และการฝากเงิน 
 
 ขอ 5. สหกรณที่ประสงคจะเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 4 ใหมาติดตอกับพนักงานสหกรณ ณ 
สํานักงานสหกรณดวยตนเอง  และตองยืน่หนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ โดยมีรายการ
ครบถวนตามที่ระบไุวในแบบหนงัสือขอเปดบัญชีนั้น 
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 ขอ 6. พรอมกับหนังสือเปดบัญชีเงินฝาก  ผูฝากตองใหตัวอยางลายมือชื่อของตัวแทนซึ่งเปนผูมี
อํานาจถอนเงิน  ตลอดจนใหเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากที่เปดบัญชีนั้นไวตอสหกรณ 
 การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอยางลายมือชื่อที่ใหไว จะมีผลตอเมื่อผูฝากไดแจงเปนหนังสือตอ 
สหกรณ และสหกรณไดพิจารณาเห็นเปนการถูกตองและตอบรับแลว 
 ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากใหใชอักษรไทยและเขียนดวยหมึกทั้งตองเขียนดวยลายมือของ 
ผูนําฝาก สหกรณจะไมรับรูการใชตราประทับแทนลายมือชื่อ 
 ขอ 7. ผูฝากสามารถเปดบัญชีเงินฝากไดดังนี ้

(1) เงินฝากออมทรัพย ผูฝากรายหนึ่งอาจเปดบัญชเีงินฝากออมทรัพยในสหกรณนี้ไดโดย
จํานวนเงนิฝากในบัญชนีั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดตองไมนอยกวา 10,000.-บาท และผู
ฝากจะสงเงนิฝากเพิม่ข้ึนเมือ่ใดโดยจํานวนเทาใดก็ได 

(2) เงินฝากประจํารายหนึ่ง ๆ ตองมีจํานวนไมนอยกวา 1,000,000.-บาท และระยะเวลา
ฝากตองไมนอยกวา 3 เดือน 

ขอ 8. ในการเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 7 สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหผูฝากยึดถือไว 
 สมุดคูฝากนั้นผูฝากตองรักษาไวเพื่อใหสหกรณลงบันทึกรายการเงินฝาก  ดอกเบี้ย เงินถอน และ
เงินคงเหลือบรรดาที่จะมีข้ึนทุกราย 
 การลงบันทึกรายการตาง ๆ ในสมุดคูฝากนั้น จะกระทําไดแตโดยทางฝายสหกรณ ซึ่งประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายคนหนึ่งคนใด เปน
ผูลงลายมือชื่อยอกํากับไวเปนสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคูฝากโดยไมเปนไปตามที่กลาวนี้ ยอมไม
มีผลผูกพันสหกรณ อนึ่ง ถาผูฝากตรวจพบวารายการใดในสมุดคูฝากคลาดเคลื่อนตองแจงตอสหกรณเพื่อ
แกไขให จะแกไขโดยประการอื่นไมได 
 สมุดคูฝากเลมที่ใชเต็มแลวหรือชํารุดจนใชการไมได ใหนํามายืน่ตอสหกรณเพื่อจะไดยกเลิกสมุดคู
ฝากเลมนั้น และโอนยอดเงนิคงเหลือเขาสมุดคูฝากใหม ซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป สมุดคูฝากเลมที่
ยกเลิกนั้นผูฝากจะรับไปก็ได 
 ผูฝากตองเก็บรักษาสมุดคูฝากของตนไวในที่ปลอดภัย  ถาสมุดคูฝากหายผูฝากตองแจงเปน
หนงัสือตอสหกรณโดยมิชักชา สหกรณจะนํายอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากเลมใหมซึ่งออกใหผูฝากยึดถือ
ไวตอไป สวนสมุดคูฝากเลมที่หายใหยกเลิก 
 ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเลมใหมใหตอจากเลมกอน ซึ่งลง
รายการเต็มแลวก็ดี หรือชํารุดใชการไมไดก็ดี สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม แตกรณีที่สมุดคูฝากของผูฝาก
รายใดสูญหาย  สหกรณจะออกสมุดคูฝากเลมใหมใหโดยคิดคาธรรมเนียมเลมละ 50 บาท 
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 ขอ 9 ในการสงเงินเขาบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ใหทําใบสงเงินตามแบบพิมพที่สหกรณกําหนด ยื่น
พรอมดวยสมุดคูฝาก และจํานวนเงินฝากตอพนักงานสหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ  ทั้งนี้ผูฝาก หรือผูอ่ืน
จะเปนผูสงเงินก็ได 
 เมื่อสหกรณไดลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที่ไดรับนั้นในสมุดคูฝาก และตรวจสอบเปนการ
ถูกตองแลว สหกรณจะคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก 
 ขอ 10 ถาสงเช็คเขาบัญชีเงนิฝาก  ตองขีดครอมเช็คกอน  สหกรณสงวนไวซึง่สทิธิทีจ่ะไมจายเงนิ
ถอนจากรายการเชนนั้น จนกวาจะเรียกเกบ็เงินตามเช็คไดแลว  
 

หมวด 3 
การกาํหนดอตัราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบีย้ 

วิธีการคิดดอกเบี้ย และการจายดอกเบี้ย 
 
 ขอ 11 สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามขอ 4 ในอัตราไมเกินรอยละ 7 ตอป โดยจะได
ประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป 
 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยใหคํานวณเปนรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณจะนําดอกเบี้ย
ทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหผูฝากรีบยื่นสมุดคูฝาก ณ สํานักงาน 
สหกรณ เพื่อสหกรณบันทึกรายการดอกเบี้ยให 
 ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา สหกรณจะคํานวณและจายดอกเบี้ยใหเมื่อถึงกําหนดระยะเวลาการฝาก  
สําหรับเงินฝากที่ถอนกอนกําหนดโดยไดรับอนุญาตจากสหกรณตามขอ 13 สหกรณจะจายดอกเบี้ยใหตาม
จํานวนเดือนเต็ม 
 กรณีถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไมถึง 3 เดือน สหกรณจะไมจายดอกเบี้ยให 
 ถาผูฝากไมถอนเงินฝากประจําเมื่อครบกําหนดพรอมดอกเบี้ย จนพนกําหนดไปอีกเจ็ดวัน ก็เปนอัน
ถือวาผูฝากตกลงฝากตนเงินฝากพรอมดอกเบี้ยตอไปอีกเทาระยะเวลาเดิม 
 

หมวด 4 
การถอนเงินฝาก และการปดบัญช ี

 
 ขอ 12 การถอนเงนิจากบัญชีเงินฝากตองใชใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ 
 ในการถอนเงนิฝาก  ผูมีอํานาจถอนเงินตามที่ไดใหตัวอยางลายมือชื่อไวตอสหกรณควรมารับเงนิที่
สํานักงานสหกรณดวยตนเอง และตองยืน่ใบถอนเงนิฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไวนัน้ พรอมกับ
สมุดคูฝากตอพนักงานสหกรณ 
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 ถาผูมีอํานาจถอนเงินฝากจะมอบใหผูใดรับเงินแทนก็ตองทาํใบถอนเงนิฝากและตองมอบอํานาจให
รับเงินแทนเปนหนังสือตามแบบที่กําหนด ทัง้นี ้โดยลงลายมื่อชื่อตามที่ไดใหตัวอยางไว แลวมอบใหผูรับ
มอบอํานาจยืน่ใบถอนเงนิฝากนัน้ พรอมดวยสมุดคูฝากตอพนักงานของสหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ ใน
การนี้สหกรณจะเรียกหลักฐานพิสูจนตัวผูรับมอบอํานาจก็ได 
 เมื่อสหกรณไดตรวจถูกตองแลวจะจายเงนิถอนให และลงรายการเงนิถอนพรอมทัง้เงินคงเหลือใน
สมุดคูฝาก แลวคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก  
 อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเขียนดวยหมึก ถามีการแกไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผูมีอํานาจถอนเงนิ
ตองลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไวกาํกบัดวย 
 ขอ 13 การถอนเงนิจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยนั้น จะถอนเมื่อใด จาํนวนเทาใดก็ได 
 สวนการถอนเงินจากบญัชีเงนิฝากประจํานั้น ผูฝากยอมไมมีสิทธิถอนเงินกอนครบกาํหนด  แตเมื่อ
ผูฝากยืน่คําขอเปนหนงัสือโดยชี้แจงความจําเปน  สหกรณจะยอมใหถอเนเงนิฝากกอนครบกําหนดก็ได 
 ขอ 14  ผูฝากจะถอนเงนิฝากคงเหลือทัง้หมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได  ใหผูมีอํานาจ
ถอนเงินจดแจงไวทายรายการจํานวนเงนิในใบถอนเงนิฝากดวยวา “เพือ่ปดบัญชี” 
 ขอ 15  ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเห็นวาผูฝากฝาฝนระเบียบนี้ หรือกอใหเกิด
ความยุงยากแกสหกรณ หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะปดบัญชีเงินฝากของผูฝาก สหกรณจะไมรับเงินเขา
บัญชีเงินฝากของผูฝากอีก และใหผูฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งนี้ สหกรณ
จะแจงเปนหนังสือไปยังผูฝาก 
 ขอ 16 การถอนเงินฝากเพื่อปดบัญชีตามขอ 14 สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหตามขอ 11 ถึงวัน
กอนวันถอนหนึ่งวัน  เวนแตการปดบัญชีเงินฝาก ในกรณีผูฝากฝาฝนระเบียบตามขอ 15 สหกรณจะคาํนวณ
ดอกเบี้ยใหถึงกอนวันที่แจงหนึ่งวัน และสหกรณจะไมใหดอกเบี้ยอีก  ไมวาผูฝากจะถอนเงินเมื่อใด 
 เมื่อสหกรณไดจายเงินคืนผูฝากแลว  จะยกเลิกสมุดคูฝากสําหรับบัญชีนั้น 
 ขอ 17 ในกรณีที่มีความจําเปน สหกรณสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับฝากเงินก็ได 
 

ประกาศ ณ วนัที ่17 มิถุนายน 2546 
 

(ลงชื่อ) บรรเจิด   พฤฒกิิตติ 
(ผูชวยศาสตราจารยบรรเจิด   พฤฒิกิตต)ิ 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร  จํากัด 

 


