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สาํเนา 

 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จาํกัด 

ว่าด้วย  เงนิฝาก มอ. สินทวี 

พ.ศ. 2545 

 

 อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

จํากดั  พ.ศ. 2544 ข้อ 9  ข้อ 76(8) และ ข้อ 108(1)  ท่ีประชมุคณะกรรมการดําเนินการชดุท่ี 28 

ในการประชมุครัง้ท่ี 13 เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2545  ได้กําหนดระเบียบวา่ด้วย เงินฝาก มอ. สินทวี 

พ.ศ. 2545  โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  ดงัตอ่ไปนี ้

ข้อ 1 ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  จํากดั

วา่ด้วย  เงินฝาก  มอ. สินทวี  พ.ศ. 2545  

ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศใช้ระเบียบ 

ข้อ 3 สหกรณ์จะรับเงินฝาก มอ. สินทวี  จากสมาชิกได้ตามท่ีสหกรณ์เห็นสมควร 

ข้อ 4 ผู้ประสงค์จะเปิดบญัชีเงินฝาก มอ. สินทวี ต้องย่ืนหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก มอ. 

สินทวี  ตามแบบของสหกรณ์   พร้อมแสดงบตัรประจําตวัผู้ เสียภาษีอากร  โดยช่ือผู้ฝากกบัช่ือผู้ มี

อํานาจถอน  หรือผู้ มีสิทธิได้รับดอกเบีย้เงินฝากต้องเป็นบคุคลเดียวกนั 

ข้อ 5 การเปิดบญัชีครัง้แรก ต้องไม่ต่ํากว่า 100 บาท สงูสดุไม่เกิน 25,000.-บาท โดยต้อง

ฝากติดต่อกันทุกเดือน ๆ ละเท่ากันและเท่ากับท่ีเปิดบญัชีครัง้แรกเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 

เดือน  และรวมทัง้หมดแล้วต้องไม่เกิน 600,000.-บาท จึงจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับ

ดอกเบีย้เงินฝาก มอ. สินทวี 

ข้อ 6 สหกรณ์ออกสมดุคูบ่ญัชีเงินฝาก มอ. สินทวี  ให้ผู้ฝากยึดถือไว้ โดยผู้ฝากต้องเก็บ

รักษาไว้ให้สหกรณ์บนัทึกรายการเงินฝาก ดอกเบีย้ เงินถอน และเงินคงเหลือของตนบรรดาท่ีจะมี

ขึน้ทกุราย 

การลงบนัทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนัน้  จะกระทําได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ซึ่ง

ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผู้จดัการ หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย

คนหนึง่คนใดเป็นผู้ลงลายมือช่ือย่อกํากบัไว้เป็นสําคญั  การลงบนัทึกรายการในสมดุคูฝ่ากโดยไม่

เป็นไปตามท่ีกล่าวนีย้่อมไม่มีผลผกูพนัสหกรณ์ อนึ่ง ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมดุคูฝ่าก

คลาดเคล่ือน ต้องแจ้งตอ่สหกรณ์เพ่ือแก้ไขให้ จะแก้ไขโดยประการอ่ืนไมไ่ด้ 
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สมุดคู่ฝากเล่มท่ีใช้เต็มแล้วหรือชํารุดจนใช้การไม่ได้ ให้นํามาย่ืนต่อสหกรณ์เพ่ือจะได้

ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนัน้ และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึ่งออกให้ผู้ ฝากยึดถือไว้

ตอ่ไป สมดุคูฝ่ากเลม่ท่ียกเลิกนัน้ ผู้ฝากจะรับไปก็ได้ 

 ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมดุคู่ฝากของตนไว้ในท่ีปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผู้ฝากต้องแจ้ง

เป็นหนงัสือตอ่สหกรณ์โดยมิชกัช้า สหกรณ์จะนํายอดเงินคงเหลือเข้าสมดุคูฝ่ากเล่มใหม่ซึ่งออกให้

ผู้ฝากยดึถือไว้ตอ่ไป  สว่นสมดุคูฝ่ากเลม่ท่ีหายให้ยกเลิก 

 ในกรณีท่ีสหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากครัง้แรกก็ดี  หรือออกเล่มใหม่ให้ตอ่จากเล่ม

ก่อน  ซึ่งลงรายการเต็มแล้วก็ดีสหกรณ์จะไม่คิดคา่ธรรมเนียม  แตก่รณีท่ีสมุดคู่ฝากของผู้ฝากคน

ใดสญูหาย  สหกรณ์จะออกสมดุคูฝ่ากใหมใ่ห้โดยคิดคา่ธรรมเนียมเลม่ละ 10 บาท 

 ข้อ 7 ในการส่งเงินฝากเข้าบญัชี ต้องฝากภายในวนัท่ี 5 ของเดือน และจะขาดการฝาก 

หรือฝากไม่ครบตามวงเงินท่ีกําหนด หรือฝากล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกําหนดทกุกรณีรวมกนัต้องไม่

เกิน 2 เดือน  การสง่เงินเข้าบญัชีเงินฝากทกุครัง้ ให้ทําใบสง่เงินตามแบบพิมพ์ท่ีสหกรณ์กําหนดย่ืน

พร้อมด้วยสมุดคู่ฝาก และจํานวนเงินฝากต่อพนกังานสหกรณ์ ณ สํานกังานสหกรณ์ ทัง้นี ้ผู้ฝาก

หรือผู้ อ่ืนจะเป็นผู้สง่เงินก็ได้ 

 เม่ือสหกรณ์ได้ลงบนัทึกรายการจํานวนเงินฝากท่ีได้รับนัน้ในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบ

เป็นการถกูต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมดุคูฝ่ากให้ผู้ฝาก 

 ในกรณีท่ีผู้ฝากอยู่ต่างจงัหวดั หรือไม่สามารถมาฝากด้วยตนเอง สามารถนําเงินโอนเข้า

บญัชีของสหกรณ์ท่ีมีอยู่ในธนาคารพาณิชย์ตา่ง ๆ ได้ โดยสหกรณ์จะถือว่าสมาชิกผู้นัน้ ได้นําเงิน

เข้าฝากกบัสหกรณ์ตัง้แตว่นัท่ีสหกรณ์ได้รับโอน หรือสมาชิกจะยินยอมให้สหกรณ์หกัเงินเดือน ณ ท่ี

จา่ยสง่ฝากแบบหุ้นรายเดือนก็ได้ 

 ข้อ 8 สหกรณ์จะคิดดอกเบีย้เงินฝากในอตัราไม่เกินร้อยละ 13 ต่อปี ตามประกาศของ 

สหกรณ์ โดยจะคิดดอกเบีย้ให้ทกุยอดเงินฝากท่ีฝากครบ 3  เดือน  และทบเป็นต้นเงินให้  สําหรับ

เงินฝากท่ีไมค่รบ 3  เดือนจะไมท่บต้นให้ 

 ข้อ 9 ในกรณีมีเหตไุม่สามารถปฏิบตัิได้ตามเง่ือนไข หรือฝากต่อไปไม่ได้ อนัเป็นเหตใุห้

ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี สหกรณ์จะคิดดอกเบีย้ให้ในอัตราเท่ากับดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพย์ 

สําหรับเงินฝาก 3 เดือนขึน้ไป สว่นเงินฝากท่ีไมถึ่ง 3 เดือน สหกรณ์จะไมจ่า่ยดอกเบีย้ให้ และจะปิด

บญัชีเม่ือเจ้าของบญัชีมาตดิตอ่กบัสหกรณ์ 
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 ข้อ 10 ในช่วงระยะเวลาไม่ครบตามจํานวนเดือนท่ีแจ้งความจํานงไว้ในหนังสือขอเปิด

บญัชีเงินฝากของผู้ฝากตามข้อ 4 จะถอนเงินฝากดงักล่าวไมไ่ด้ เว้นแตเ่ป็นการถอนเพ่ือปิดบญัชี 

และจะไมไ่ด้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับดอกเบีย้เงินฝากนัน้ 

 ข้อ 11 ในกรณีท่ีฝากเงินครบตามจํานวนเดือนท่ีแจ้งความจํานงไว้ในหนงัสือขอเปิดบญัชี

เงินฝากของผู้ฝากตามข้อ 4 แล้ว  เจ้าของบญัชีจะต้องติดตอ่ขอปิดบญัชีกบัสหกรณ์ ถ้าไม่ปิดบญัชี

สหกรณ์จะคดิดอกเบีย้ให้ในอตัราเงินฝากออมทรัพย์จนกว่าสมาชิกจะมาปิดบญัชี 

 ข้อ 12 ในกรณีท่ีผู้ฝากถึงแก่กรรมในระหว่างไม่ครบสญัญา สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินฝาก

พร้อมด้วยดอกเบีย้ในอตัราเท่ากบัดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของสหกรณ์ให้แก่ผู้ รับ

ผลประโยชน์ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ได้ทําหนงัสือตัง้ผู้ รับผลประโยชน์ไว้ สหกรณ์จะจ่ายเงินทัง้หมด

ให้แก่ผู้ รับมรดก หรือผู้จดัการมรดก หรือทายาทของผู้ฝากเม่ือได้นําหลกัฐานมาแสดงสิทธิของตน

ให้เป็นท่ีพอใจแก่สหกรณ์ 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี 10  กมุภาพนัธ์   พ.ศ. 2545 

 

(ลงช่ือ)บรรเจิด  พฤฒิกิตติ 

(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บรรเจิด  พฤฒิกิตต)ิ 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  จํากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C:\rabeab 44\เงินฝากมอสินทวี 
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สาํเนา 

 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จาํกัด 

ว่าด้วย  เงนิฝาก มอ. สินทวี 

พ.ศ. 2545  (ฉบับท่ี 2) 

อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

จํากดั  พ.ศ. 2544 ข้อ 9  ข้อ 76(8) และ ข้อ 108(1)  ท่ีประชมุคณะกรรมการดําเนินการชดุท่ี 28 

ในการประชมุครัง้ท่ี 16 เม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2545  ได้กําหนดระเบียบว่าด้วย เงินฝาก มอ. สิน

ทวี พ.ศ. 2545  (ฉบบัท่ี 2)  ดงัตอ่ไปนี ้

ข้อ 1 ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  จํากดั

วา่ด้วย  เงินฝาก  มอ. สินทวี  พ.ศ. 2545 (ฉบบัท่ี 2) 

ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศใช้ระเบียบ 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  จํากดั  ว่าด้วย 

เงินฝาก มอ.สินทวี พ.ศ. 2545  ข้อ 7  และให้ใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทน 

 “ข้อ 7 ในการส่งเงินฝากเข้าบญัชีในเดือนต่อ ๆ ไป   ผู้ฝากต้องนําฝากก่อน หรือฝาก

ภายในวนัท่ีตรงกบัวนัท่ีเปิดบญัชีครัง้แรก และจะขาดการฝาก หรือฝากไม่ครบตามวงเงินท่ีกําหนด 

หรือฝากล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกําหนดทกุกรณีรวมกนัต้องไม่เกิน 2 ครัง้  การส่งเงินเข้าบญัชีเงิน

ฝากทุกครัง้ ให้ทําใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ท่ีสหกรณ์กําหนดย่ืนพร้อมด้วยสมุดคู่ฝาก และจํานวน

เงินฝากต่อพนกังานสหกรณ์ ณ สํานกังานสหกรณ์ ทัง้นี ้ผู้ฝากหรือผู้ อ่ืนจะเป็นผู้ ส่งเงินก็ได้ เม่ือ

สหกรณ์ได้ลงบนัทกึรายการจํานวนเงินฝากท่ีได้รับนัน้ในสมดุคูฝ่าก และตรวจสอบเป็นการถกูต้อง

แล้ว สหกรณ์จะคืนสมดุคูฝ่ากให้ผู้ฝาก 

ในกรณีท่ีผู้ฝากอยู่ต่างจงัหวดั หรือไม่สามารถมาฝากด้วยตนเอง สามารถนําเงินโอนเข้า

บญัชีของสหกรณ์ท่ีมีอยู่ในธนาคารพาณิชย์ตา่ง ๆ ได้ โดยสหกรณ์จะถือว่าสมาชิกผู้นัน้ ได้นําเงิน

เข้าฝากกบัสหกรณ์ตัง้แตว่นัท่ีสหกรณ์ได้รับโอน หรือสมาชิกจะยินยอมให้สหกรณ์หกัเงินเดือน ณ ท่ี

จา่ยสง่ฝากแบบหุ้นรายเดือนก็ได้” 

ประกาศ ณ วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์   พ.ศ. 2545 

(ลงช่ือ) บรรเจิด  พฤฒิกิตติ 

(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บรรเจิด  พฤฒิกิตต)ิ 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  จํากดั 
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