ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
ว่าด้วยการรับเงินฝาก พ.ศ. 2554
..................................................
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ข้อ 10 ข้อ 78(2)
ข้อ 78(9) และข้อ108(8) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 15 ครัง้ ที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 29 เดือนมิถนุ ายน
พ.ศ. 2554 ได้มีมติกาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ว่าด้วยการรับเงินฝาก พ.ศ. 2554
ไว้ดงั ต่อไปนี ้
ข้อ 1 ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ว่าด้วยการรับ
เงินฝาก พ.ศ. 2554”
ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2544, ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ว่าด้วยเงินฝากทรัพย์ประดู่ พ.ศ. 2544,
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ว่าด้วยเงินฝากทวีทรัพย์ พ.ศ. 2548 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์ พ.ศ. 2553, ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ว่าด้วยการรับเงินฝากประจา พ.ศ. 2553 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ และบรรดา
ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึง่ ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี ้ และให้ใช้ระเบียบนีแ้ ทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี ้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
“ประธานกรรมการ”
หมายถึง ประธานกรรมการคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
“เจ้าหน้าที่”
หมายถึง เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
“ผูร้ บั มอบอานาจ”
หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์หรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายจากสหกรณ์
“เจ้าของบัญชี”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ สมาชิกสมทบสหกรณ์
หมวด 1
ประเภทเงินฝาก
ข้อ 5 การรับเงินฝาก แบ่งเป็ น 5 ประเภท ดังนี ้
(1) ออมทรัพย์
(4) ประจา
(2) ออมทรัพย์พิเศษ
(5) ทรัพย์ประดู่
(3) ทวีทรัพย์
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หมวด 2
ออมทรัพย์
ข้อ 6 จานวนเงินฝากในการเปิ ดบัญชีครัง้ แรกต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) และ
จะฝากเพิ่ม หรือถอนเงินเมื่อใด จานวนเงินเท่าใดก็ได้ แต่จานวนเงินฝากในบัญชีในเวลาหนึง่ เวลาใดต้องไม่นอ้ ยกว่า
100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) เว้นแต่การถอนปิ ดบัญชี
ข้อ 7 การจ่ายดอกเบีย้ สหกรณ์จะคานวณดอกเบีย้ ให้เป็ นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือ
ในแต่ละวัน ตามอัตราดอกเบีย้ ที่ประกาศใช้ในขณะนัน้ และจะนาดอกเบีย้ ทบเป็ นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันทาการ
แรกสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม และเดือนกันยายนของทุกปี
ข้อ 8 กรณีการถอนเงินฝากเพื่อปิ ดบัญชี สหกรณ์จะคานวณดอกเบีย้ ให้ถึงสิน้ วันก่อนปิ ดบัญชีหนึ่งวัน
หมวด 3
ออมทรัพย์พิเศษ
ข้อ 9 จานวนเงินฝากในการเปิ ดบัญชีครัง้ แรกต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) และ
จะฝากเพิ่มเมื่อใด จานวนเงินเท่าใดก็ได้
ข้อ 10 การถอนเงินฝาก จะถอนเงินเมื่อใด จานวนเท่าใดก็ได้ โดยให้ถอนได้เดือนละหนึ่งครัง้ โดยไม่ตอ้ ง
เสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอนมากกว่าหนึ่งครัง้ สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครัง้ ที่สองและครัง้
ต่อ ๆ ไปในอัตราร้อยละ 1 ของจานวนเงินที่ถอน ขัน้ ต่า 10 บาท และจานวนเงินฝากในบัญชีในเวลาหนึ่งเวลาใดต้อง
ไม่นอ้ ยกว่า 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) เว้นแต่การถอนปิ ดบัญชี
ข้อ 11 การจ่ายดอกเบีย้ สหกรณ์จะคานวณดอกเบีย้ ให้เป็ นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือ
ในแต่ละวัน ตามอัตราดอกเบีย้ ที่ประกาศใช้ในขณะนัน้ และจะนาดอกเบีย้ ทบเป็ นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันทาการ
แรกสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม และเดือนกันยายนของทุกปี
ข้อ 12 กรณีการถอนเงินฝากเพื่อปิ ดบัญชี สหกรณ์จะคานวณดอกเบีย้ ให้ถึงสิน้ วันก่อนปิ ดบัญชีหนึ่งวัน
หมวด 4
ทวีทรัพย์
ข้อ 13 จานวนเงินฝากในการเปิ ดบัญชีครัง้ แรกต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
การฝากเพิ่มต้องฝากครั้งละไม่น้อยกว่า 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ยกเว้นกรณีดอกเบีย้ เงินฝากโอนเข้าบัญชี
และจะถอนเงินเมื่อใด จานวนเท่าใดก็ได้ แต่จานวนเงินฝากในบัญชีในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่นอ้ ยกว่า 500 บาท
(ห้าร้อยบาทถ้วน) เว้นแต่การถอนปิ ดบัญชี
ข้อ 14 การจ่ายดอกเบีย้ มีรายละเอียดการจ่ายดอกเบีย้ ดังนี ้
(1) สหกรณ์จะคานวณดอกเบีย้ ให้เป็ นรายวันตามจานวนเงินฝากแต่ละครัง้ และจะนา
ดอกเบีย้ ฝากเป็ นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้ปีละ 4 ครัง้ ในวันทาการแรกสัปดาห์
สุดท้ายของเดือนธันวาคม, มีนาคม, มิถุนายน, และกันยายน ของทุกปี
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(2) ต้นเงินที่นามาฝากใหม่ทกุ รายการ สหกรณ์จะจ่ายดอกเบีย้ ให้เมื่อเงินฝากรายการนัน้
ได้ผา่ นกาหนดวันจ่ายดอกเบีย้ ตามข้อ 14(1) มาแล้วหนึ่งครัง้ โดยจะยังไม่นาดอกเบีย้
ทบเป็ นต้นเงินให้ในวันดังกล่าว แต่จะนาดอกเบีย้ ไปฝากเป็ นต้นเงินเข้าบัญชีให้ในวันเข้า
ดอกเบีย้ ครัง้ ถัดไป
(3) สาหรับรายการเงินฝากที่ไม่มีการถอนจนถึงวันเข้าดอกเบีย้ สหกรณ์จะจ่ายดอกเบีย้ ให้
ในอัตราดอกเบีย้ เงินฝากตามประกาศกาหนดอัตราดอกเบีย้ ของสหกรณ์
(4) เงินฝากเฉพาะจานวนที่ถอนก่อนวันเข้าดอกเบีย้ สหกรณ์จะคานวณดอกเบีย้ ให้ในอัตรา
ครึง่ หนึ่งของอัตราดอกเบีย้ เงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศกาหนดอัตราดอกเบีย้ ของ
สหกรณ์ โดยจะเข้าดอกเบีย้ ให้ในวันทาการแรกสัปดาห์สดุ ท้ายของเดือนธันวาคม
หรือ มีนาคม หรือ มิถนุ ายน หรือ กันยายน เดือนไหนถึงก่อนก็จะคิดดอกเบีย้ ให้ใน
เดือนนัน้ สาหรับจานวนเงินฝากที่เหลือจะคานวณดอกเบีย้ ให้ตามข้อ 14(3)
ข้อ 15 เงินฝากที่ฝากเพิ่มขึน้ หรือเงินฝากที่มีการถอนออกบางส่วน จนทาให้จานวนเงินฝากคงเหลือ
มีจานวนเพิ่มขึน้ หรือลดลงไม่นอ้ ยกว่าจานวนที่สหกรณ์กาหนด และสามารถรักษาระดับจานวนเงินฝากนัน้ ไว้จนถึงวัน
จ่ายดอกเบีย้ อาจได้รบั ดอกเบีย้ แตกต่างกันสูงขึน้ หรือต่าลงได้ตามจานวนเงินฝากคงเหลือตามประกาศกาหนดอัตราดอกเบีย้ ของสหกรณ์
ข้อ 16 เงินฝากที่ได้รบั ดอกเบีย้ ทัง้ หมด จะถูกถอนออก และฝากกลับเข้าไปให้ใหม่รวมกับดอกเบีย้ ที่
ได้รบั ในวันเดียวกันนัน้ โดยอัตโนมัติรวมเป็ นหนึ่งรายการเป็ นเงินฝากรายการใหม่ และสหกรณ์จะจ่ายดอกเบีย้ ให้ตาม
กาหนดในครัง้ ถัดไปตามข้อ 14(1) ต่อไป
ข้อ 17 กรณีการถอนเงินฝากเพื่อปิ ดบัญชี สหกรณ์จะคานวณดอกเบีย้ ให้ถึงสิน้ วันก่อนปิ ดบัญชีหนึ่งวัน
โดยคานวณดอกเบีย้ ให้ตามข้อ 14
หมวด 5
ประจา
ข้อ 18 สหกรณ์รบั เงินฝากประจา 2 ประเภท คือ
(1) เงินฝากประจาระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน
(2) เงินฝากประจาระยะเวลาเกินกว่า 12 เดือน
การเปิ ดให้บริการเงินฝากประจาตามวรรคหนึ่ง อาจเปิ ดให้บริการประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือ
ทัง้ สองประเภท และอาจเปิ ดให้บริการเป็ นครัง้ คราวตามความเหมาะสม โดยเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในประกาศของ
สหกรณ์
ข้อ 19 จานวนเงินฝากในการเปิ ดบัญชีครัง้ แรกต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
การฝากเพิ่มต้องฝากครัง้ ละไม่นอ้ ยกว่า 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ยกเว้นกรณีดอกเบีย้ เงินฝากโอนเข้าบัญชี
และจะถอนเงินเมื่อใด จานวนเท่าใดก็ได้ แต่จานวนเงินฝากในบัญชีในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่นอ้ ยกว่า 1,000 บาท
(หนึ่งพันบาทถ้วน) เว้นแต่การถอนปิ ดบัญชี
กรณีที่สหกรณ์จดั โครงการระดมเงินฝาก หรือกิจกรรมส่งเสริมการออม สหกรณ์อาจกาหนด
จานวนเงินฝากสูงกว่าจานวนที่กาหนดตามวรรคหนึ่งก็ได้
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ข้อ 20 การจ่ายดอกเบีย้ สหกรณ์จะคานวณดอกเบีย้ เป็ นรายวัน โดยคานวณดอกเบีย้ ให้เมื่อฝากครบ
กาหนดระยะเวลา และหักภาษี ณ ที่จา่ ย
ข้อ 21 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบีย้ ให้เมื่อถึงกาหนดระยะเวลาฝากตามที่เจ้าของบัญชีระบุไว้เมื่อคราว
เปิ ดบัญชี
กรณีไม่ถอนเงินฝากประจาเมื่อครบกาหนดพร้อมดอกเบีย้ ให้ถือว่าตกลงฝากต้นเงินพร้อม
ดอกเบีย้ ต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม โดยได้รบั อัตราดอกเบีย้ เป็ นไปตามประกาศ ณ ขณะนัน้
ข้อ 22 การถอนเงินฝากจะถอนได้เมื่อครบกาหนดระยะเวลา กรณีที่จาเป็ นต้องถอนเงินฝากก่อนครบ
กาหนด เงื่อนไขการถอนและอัตราดอกเบีย้ ที่ได้รบั ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในประกาศของสหกรณ์
กรณีถอนเงินฝากภายในระยะเวลาไม่ถึง 90 วัน สหกรณ์จะไม่จา่ ยดอกเบีย้ ให้
ข้อ 23 กรณีการถอนเงินฝากเพื่อปิ ดบัญชี สหกรณ์จะคานวณดอกเบีย้ ให้ถึงสิน้ วันก่อนปิ ดบัญชีหนึ่งวัน
โดยคานวณดอกเบีย้ ให้ตามข้อ 22
หมวด 6
ทรัพย์ประดู่
ข้อ 24 จานวนเงินฝากในการเปิ ดบัญชีครัง้ แรกต้องไม่นอ้ ยกว่า 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
โดยต้องฝากติดต่อกันทุกเดือน เดือนละเท่ากันและต้องเท่ากับที่เปิ ดบัญชีครัง้ แรกเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 24 เดือน
และรวมทัง้ หมดแล้วไม่เกิน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) จึงจะได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับดอกเบีย้
เงินฝากทรัพย์ประดู่
ข้อ 25 การส่งเงินฝากเข้าบัญชีในเดือนต่อ ๆ ไป ต้องนาฝากก่อนหรือฝากภายในวันที่ตรงกับวันเปิ ด
บัญชีครัง้ แรก และจะขาดการฝากหรือฝากไม่ครบตามวงเงินที่กาหนด หรือฝากล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดทุกกรณี
รวมกันต้องไม่เกิน 2 ครัง้ มิฉะนัน้ สหกรณ์จะปิ ดบัญชีเมื่อเจ้าของบัญชีมาติดต่อกับสหกรณ์ โดยการคานวณดอกเบีย้
ให้เป็ นไปตามข้อ 26
ข้อ 26 การจ่ายดอกเบีย้ สหกรณ์จะคานวณดอกเบีย้ เงินฝากให้ทกุ ยอดเงินฝากที่ฝากครบ 3 เดือน
และทบเป็ นต้นเงินให้
ในกรณีท่ีมีเหตุไม่สามารถปฏิบตั ิได้ตามเงื่อนไข หรือฝากต่อไปไม่ได้ สหกรณ์จะให้ปิดบัญชี
เมื่อเจ้าของบัญชีมาติดต่อกับสหกรณ์ โดยสหกรณ์จะคานวณดอกเบีย้ ให้ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ สาหรับ
เงินฝาก 3 เดือนขึน้ ไป และหักภาษี ณ ที่จ่าย ส่วนเงินฝากที่ไม่ถงึ 3 เดือน จะไม่จ่ายดอกเบีย้ ให้
ข้อ 27 การฝากเงินทรัพย์ประดู่ ในช่วงระยะเวลาไม่ครบตามจานวนเดือนที่แจ้งความจานงไว้ใน
หนังสือขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก จะถอนเงินฝากดังกล่าวไม่ได้ เว้นแต่เป็ นการถอนเพื่อปิ ดบัญชี และจะไม่ได้รบั การยกเว้น
ภาษีเงินได้สาหรับดอกเบีย้ เงินฝากนัน้
ข้อ 28 ในกรณีที่ฝากเงินครบตามจานวนเดือนที่แจ้งความจานงไว้ในหนังสือขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก
เจ้าของบัญชีจะต้องติดต่อขอปิ ดบัญชีกบั สหกรณ์ ถ้าไม่ปิดบัญชีสหกรณ์จะคานวณดอกเบีย้ ให้ในอัตราเงินฝาก
ออมทรัพย์จนกว่าเจ้าของบัญชีจะมาปิ ดบัญชี
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หมวด 7
อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก
ข้อ 29 อัตราดอกเบีย้ เงินฝากทุกประเภท ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในประกาศของสหกรณ์ แต่ทงั้ นี ้
ไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
อัตราดอกเบีย้ ตามประกาศของสหกรณ์วรรคหนึ่ง สหกรณ์ยอ่ มทรงไว้ซงึ่ สิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสมเมื่อเห็นสมควร โดยจะได้ประกาศเป็ นคราว ๆ ไป
หมวด 8
ทั่วไป
ข้อ 30 การเปิ ดบัญชีเงินฝากต้องยื่นหนังสือขอเปิ ดบัญชีเงินฝากต่อสหกรณ์ ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัว ซึง่ ได้รบั รองสาเนาถูกต้องแล้ว ณ สานักงานของสหกรณ์
กรณีขอเปิ ดบัญชีรว่ ม โดยใช้ชื่อบัญชี “(ชื่อ) .....และ (ชื่อ) .....” หรือ “(ชื่อ) .....หรือ (ชื่อ)
.....” หรือ “(ชื่อ) .....เพื่อ (ชื่อ) .....” ให้เป็ นไปตามที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 31 เจ้าของบัญชีตอ้ งให้ตวั อย่างลายมือชื่อของผูม้ ีอานาจถอนเงินฝาก ตลอดจนคาสั่งเกี่ยวกับบัญชี
เงินฝากที่เปิ ดบัญชีนนั้ ไว้ตอ่ สหกรณ์ ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
การเปลี่ยนแปลงตัวอย่างลายมือชื่อของผูม้ ีอานาจถอนเงินฝาก และคาสั่งเกี่ยวกับเงินฝากตาม
วรรคแรกนัน้ เจ้าของบัญชีจะต้องทาเป็ นหนังสือแจ้งต่อสหกรณ์ก่อน ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด และจะมีผลสมบูรณ์
ต่อเมื่อประธานกรรมการหรือผูร้ บั มอบอานาจของสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว
ข้อ 32 การฝากเงินเข้าบัญชี ต้องนาส่งเงินพร้อมใบนาฝากตามแบบของสหกรณ์ การเขียนใบนาฝาก
ให้ระบุวนั ที่ตรงตามวันส่งเงินต่อสหกรณ์ และให้ลงลายมือชื่อผูน้ าฝาก โดยเขียนด้วยหมึก หากมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง
ใด ๆ ในใบนาส่งเงินฝาก ผูฝ้ ากเงินจะต้องลงลายมือชื่อกากับไว้ทกุ แห่ง ทัง้ นี ้ การฝากเงินจะเป็ นเจ้าของบัญชีหรือ
บุคคลอื่นก็ได้
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเป็ นการถูกต้องแล้ว จะบันทึกรายการจานวนเงินที่รบั ฝากในระบบ
เงินฝากของสหกรณ์
ข้อ 33 การลงลายมือชื่อในทุกกรณีที่เกี่ยวกับเงินฝากให้ลงด้วยหมึก สหกรณ์จะไม่รบั รูก้ ารใช้
ตราประทับแทนลายมือชื่อ
ข้อ 34 ในการเปิ ดบัญชีเงินฝาก สหกรณ์จะออกสมุดบัญชีคฝู่ ากให้เจ้าของบัญชียดึ ถือไว้ โดยเจ้าของบัญชีตอ้ งเก็บรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก เงินถอน ดอกเบีย้ และเงินคงเหลือที่จะมีขนึ ้ ทุกรายการ
การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดบัญชีคฝู่ าก จะกระทาได้โดยประธานกรรมการหรือผูร้ บั มอบ
อานาจของสหกรณ์ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับไว้เป็ นสาคัญ
การบันทึกรายการในสมุดบัญชีคฝู่ ากที่ไม่เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในวรรคสอง ย่อมไม่มีผล
ผูกพันสหกรณ์ กรณีที่ตรวจพบว่ารายการใดในสมุดบัญชีคฝู่ ากคลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อให้แก้ไขให้ถกู ต้อง
ทัง้ นีจ้ ะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้
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สมุดบัญชีคฝู่ ากเล่มที่บนั ทึกรายการเต็มแล้ว หรือชารุดใช้การไม่ได้ หรือสูญหาย ให้แจ้ง
ความประสงค์ตอ่ สหกรณ์ เพื่อจะได้ยกเลิกสมุดบัญชีคฝู่ ากเล่มนัน้ และโอนยอดเงินฝากคงเหลือในสมุดบัญชีคฝู่ าก
เล่มใหม่ เพื่อให้เจ้าของบัญชียดึ ถือต่อไป ส่วนสมุดบัญชีคฝู่ ากที่บนั ทึกรายการเต็มแล้ว หรือชารุด หรือสูญหายนัน้
ให้ยกเลิก
กรณีที่สหกรณ์ออกสมุดบัญชีคฝู่ ากให้ครัง้ แรก หรือออกเล่มใหม่ให้ตอ่ จากเล่มก่อนที่บนั ทึก
รายการเต็มแล้ว สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่ในกรณีที่สมุดบัญชีคฝู่ ากสูญหาย หรือชารุดใช้การไม่ได้ สหกรณ์
จะออกสมุดบัญชีคฝู่ ากใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมตามอัตราที่สหกรณ์กาหนด เว้นแต่การชารุ ดที่เกิดขึน้ จากสหกรณ์
กรณีถอนเงินฝากเพื่อปิ ดบัญชี สมุดบัญชีคฝู่ ากต้องคืนให้สหกรณ์
ข้อ 35 การนาส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝาก อาจส่งเงินฝากโดยวิธีหนึ่งวิธีใดหรือหลายวิธีได้ ดังนี ้
(1) นาส่งเงินสด ณ สานักงานสหกรณ์
(2) การหักเงินได้รายเดือน ณ ที่จา่ ย
(3) เช็ค
(4) ตั๋วแลกเงิน
(5) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์
ทัง้ นีใ้ ห้เป็ นไปตามที่สหกรณ์กาหนด
การฝากเงินโดยการหักเงินได้รายเดือน ณ ที่จา่ ย เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากของตนหรือของบุคคลอื่น
ณ วันกาหนดจ่ายเงินได้รายเดือนเดือนนัน้ ให้ทาเป็ นหนังสือแสดงความจานงตามแบบที่สหกรณ์กาหนด และหาก
ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการส่งเงินฝากเข้าบัญชีตามที่ได้แจ้งไว้ ให้ทาหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่สหกรณ์
กาหนดต่อสหกรณ์ทกุ ครัง้
การฝากเงินโดยเช็ค หรือตั๋วแลกเงิน จะมีผลสมบูรณ์เมื่อสหกรณ์เรียกเก็บเงินจากสถาบันการเงินนัน้ ๆ ได้ และสหกรณ์ได้รบั เงินเข้าบัญชีเงินฝากเรียบร้อยแล้ว โดยสหกรณ์สงวนไว้ซงึ่ สิทธิที่จะไม่จา่ ยเงิน กรณี
เจ้าของบัญชีขอถอนเงินจากรายการนี ้ จนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คหรือตั๋วแลกเงินได้ ทัง้ นี ้ การรับฝากเช็คหรือ
ตั๋วแลกเงินเข้าบัญชีให้เป็ นไปตามที่สหกรณ์กาหนด
การฝากเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์ สหกรณ์จะบันทึกรายการ
รับฝากเงินให้ เมื่อได้รบั ทราบการโอนเงินเข้าบัญชี
ข้อ 36 การฝากเงินกรณีที่สหกรณ์มีโครงการระดมเงินฝาก หรือกิจกรรมส่งเสริมการออมเป็ นกรณีพิเศษ
สหกรณ์อาจออกบริการรับฝากเงินภายนอกสานักงานสหกรณ์ โดยให้เป็ นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการ พร้อม
กาหนดวิธีการ หรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยเพื่อการนีด้ ว้ ย
ข้อ 37 การถอนเงินฝาก ต้องลงลายมือชื่อตามตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้ตอ่ สหกรณ์ในใบถอนเงินฝาก
ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด พร้อมกับสมุดบัญชีคฝู่ ากต่อเจ้าหน้าที่
ข้อ 38 การเขียนใบถอนเงินฝาก ให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผูม้ ีอานาจถอนเงิน
ต้องลงลายมือชื่อตามตัวอย่างที่ให้ไว้กากับด้วย
ข้อ 39 การถอนเงินฝาก หรือการรับเงินจากการถอนบัญชีเงินฝาก ผูร้ บั เงินต้องลงลายมือชือ่ ต่อหน้า
เจ้าหน้าที่ กรณีให้ผอู้ ื่นรับเงินแทน ต้องมอบอานาจตามแบบที่สหกรณ์กาหนด และผูร้ บั มอบอานาจแทนเจ้าของบัญชีตอ้ งแสดงหลักฐานพิสจู น์ตวั แก่สหกรณ์ดว้ ย
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เจ้าของบัญชีสามารถมอบอานาจให้สหกรณ์ถอนเงินฝาก เพื่อทาการใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับ
กิจการสหกรณ์ หรืออันเกี่ยวกับภาระผูกพันที่มีตอ่ สหกรณ์ได้ โดยจะต้องทาหนังสือตามแบบที่สหกรณ์กาหนด และ
การถอนเงินฝากดังกล่าว สหกรณ์มีอานาจกระทาการโดยไม่จาเป็ นต้องมีสมุดบัญชีคฝู่ าก
ข้อ 40 เจ้าของบัญชีมีสิทธินาบัญชีเงินฝากของตนไปเป็ นหลักประกันเงินกูใ้ นการขอกูเ้ งินสหกรณ์ได้
และต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามที่สหกรณ์กาหนด
เงินฝากที่นาไปเป็ นหลักประกันเงินกู้ จะถอนเงินฝากไม่ได้จนกว่าจะพ้นภาระประกันดังกล่าว
เว้นแต่ สหกรณ์จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
ข้อ 41 สหกรณ์ทรงไว้ซงึ่ สิทธิที่จะถอนเงินฝากทัง้ หมดหรือบางส่วน เพื่อชาระหนีข้ องเจ้าของบัญชีที่มี
ต่อสหกรณ์ก่อนภาระหนีส้ ินอื่น
ข้อ 42 เจ้าของบัญชีจะถอนเงินฝากคงเหลือทัง้ หมดเพื่อปิ ดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้ โดยให้
ผูม้ ีอานาจถอนเงิน เขียนแจ้งไว้ในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพื่อปิ ดบัญชี”
ข้อ 43 กรณีที่เจ้าของบัญชีเสียชีวิต สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินฝากคงเหลือและดอกเบีย้ ที่พงึ ได้รบั ตาม
เงื่อนไขการจ่ายดอกเบีย้ แต่ละประเภทให้แก่ทายาท หรือผูร้ บั ประโยชน์ แล้วแต่กรณี เมื่อนาหลักฐานมาแสดงให้
ถูกต้องตามกฎหมาย
ข้อ 44 เจ้าของบัญชีรายใดฝ่ าฝื นระเบียบนี ้ หรือก่อความยุง่ ยากแก่สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตุ
อันสมควรที่จะปิ ดบัญชีเงินฝากรายนัน้ สหกรณ์มีอานาจไม่รบั ฝากเงินเข้าบัญชีรายนัน้ และจะปิ ดบัญชีเงินฝากของ
เจ้าของบัญชีรายใดก็ได้
การถอนเงินฝากเพื่อปิ ดบัญชีตามข้อ 42 ข้อ 43 และข้อ 44 สหกรณ์จะคานวณดอกเบีย้ ให้ตาม
เงื่อนไขการจ่ายดอกเบีย้ ของเงินฝากแต่ละประเภท และเมื่อสหกรณ์จา่ ยเงินให้แล้ว จะยกเลิกสมุดบัญชีคฝู่ ากสาหรับ
รายนัน้
ข้อ 45 สหกรณ์มีอานาจในการเปิ ดหรือปิ ดรับเงินฝากในแต่ละประเภทได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 46 กรณีที่ระเบียบนีม้ ิได้กาหนดข้อความเรือ่ งใดไว้ หรือไม่เป็ นไปตามที่กาหนด ให้เป็ นดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการดาเนินการ และในกรณีมีปัญหาหรือข้อขัดแย้งใดในการดาเนินการตามระเบียบ ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจในการวินิจฉัยชีข้ าด
ให้ประธานกรรมการ เป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี ้
กาหนดไว้ ณ วันที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554

(ดร.โอภาส ตันติฐากูร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด

ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
ว่ าด้ วยการรั บเงินฝาก แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
..................................................
อาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ข้ อ 10
ข้ อ 78(2) ข้ อ 78(9) และข้ อ108(8) และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 20 ในการประชุมครัง้ ที่ 13/2559
เมื่อวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ได้ มีมติกาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
ว่าด้ วยการรับเงินฝาก แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ 1 ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ว่าด้ วย
การรับเงินฝาก แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559”
ข้ อ 2 ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ ความเห็นชอบเป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 ให้ ยกเลิกความในข้ อ 26 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
ว่าด้ วยการรับเงินฝาก พ.ศ. 2554 และให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน
“ข้ อ 26 การจ่ายดอกเบี ้ย เงินฝากที่ฝากครบกาหนดสหกรณ์ จะประมวลผลและคานวณ
ดอกเบีย้ ให้ ทุกยอดเงินฝากที่ฝากครบ 3 เดือน และทบเป็ นต้ นเงินให้ (ประมวลผล และบันทึกรายการให้
เมื่อฝากครบกาหนด และปิ ดบัญชี)
ในกรณีที่มเี หตุไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ ตามเงื่อนไข หรื อฝากต่อไปไม่ได้ สหกรณ์จะให้ ปิดบัญชี
เมื่อเจ้ าของบัญชีมาติดต่อกับสหกรณ์ โดยสหกรณ์จะคานวณดอกเบี ้ยให้ ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ สาหรับเงินฝาก
3 เดือนขึ ้นไป และหักภาษี ณ ที่จา่ ย ส่วนเงินฝากที่ไม่ถงึ 3 เดือน จะไม่จา่ ยดอกเบี ้ยให้ ”
ข้ อ 4 ให้ ยกเลิกความในข้ อ 32 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
ว่าด้ วยการรับเงินฝาก พ.ศ. 2554 และให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน
“ข้ อ 32 การฝากเงินเข้ าบัญชี ต้ องนาส่งเงินพร้ อมใบนาฝากตามแบบของสหกรณ์ และให้
ลงลายมือชื่อผู้นาฝาก หากมีการแก้ ไข เปลี่ยนแปลงใด ๆ ในใบนาเงินฝาก ผู้ฝากเงินจะต้ องลงลายมือชื่อกากับไว้
ทุกแห่ง ทังนี
้ ้ การฝากเงินจะเป็ นเจ้ าของบัญชีหรื อบุคคลอื่นก็ได้
เมื่อเจ้ าหน้ าที่ได้ ตรวจสอบเป็ นการถูกต้ องแล้ ว จะบันทึกรายการจานวนเงินที่รับฝากในระบบ
เงินฝากของสหกรณ์”
ข้ อ 5 ให้ ยกเลิกความในข้ อ 38 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
ว่าด้ วยการรับเงินฝาก พ.ศ. 2554 และให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน
“ข้ อ 38 ใบถอนเงินฝาก ถ้ ามีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้มีอานาจถอนเงินต้ อง
ลงลายมือชื่อตามตัวอย่ างที่ให้ ไว้ กากับด้ วย”

ให้ ประธานกรรมการ เป็ นผู้รักษาการตามระเบียบนี ้
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559
(นายนิรันดร์ จินดานาค)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
ว่าด้วยการรับเงินฝาก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
..................................................
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ข้อ 10
ข้อ 78(2) ข้อ 78(9) และข้อ108(8) และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 22 ในการประชุมครั้งที่ 4/2561
เมื่อวันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ได้มีมติกาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
ว่าด้วยการรับเงินฝาก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ว่าด้วย
การรับเงินฝาก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 34 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
ว่าด้วยการรับเงินฝาก พ.ศ. 2554 และให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ 34 ในการเปิดบัญชีเงินฝาก สหกรณ์จะออกสมุดบัญชีคู่ฝากให้เจ้าของบัญชียึดถือไว้
โดยเจ้าของบัญชีต้องเก็บรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก เงินถอน ดอกเบี้ย และเงินคงเหลือที่จะมีขึ้น
ทุกรายการ
การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดบัญชีคู่ฝาก จะกระทาได้โดยประธานกรรมการหรือผู้รับมอบ
อานาจของสหกรณ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับไว้เป็นสาคัญ
การบันทึกรายการในสมุดบัญชีคฝู่ ากที่ไม่เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในวรรคสอง ย่อมไม่มีผลผูกพัน
สหกรณ์ กรณีที่ตรวจพบว่ารายการใดในสมุดบัญชีคู่ฝากคลาดเคลือ่ น ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อให้แก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งนี้
จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้
สมุดบัญชีคู่ฝากเล่มที่บันทึกรายการเต็มแล้ว หรือชารุดใช้การไม่ได้ หรือสูญหาย ให้แจ้ง
ความประสงค์ต่อสหกรณ์ เพื่อจะได้ยกเลิกสมุดบัญชีคู่ฝากเล่มนัน้ และโอนยอดเงินฝากคงเหลือในสมุดบัญชีคู่ฝาก
เล่มใหม่ เพื่อให้เจ้าของบัญชียึดถือต่อไป ส่วนสมุดบัญชีคู่ฝากทีบ่ นั ทึกรายการเต็มแล้ว หรือชารุด หรือสูญหายนั้น
ให้ยกเลิก
กรณีที่สหกรณ์ออกสมุดบัญชีคู่ฝากให้ครั้งแรก หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อนที่บันทึก
รายการเต็มแล้ว สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่ในกรณีที่สมุดบัญชีคู่ฝากสูญหาย หรือชารุดใช้การไม่ได้ สหกรณ์
จะออกสมุดบัญชีคู่ฝากใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมตามอัตราที่สหกรณ์กาหนด เว้นแต่การชารุดที่เกิดขึ้นจากสหกรณ์
กรณีถอนเงินฝากเพื่อปิดบัญชี สมุดบัญชีคู่ฝากต้องคืนให้สหกรณ์ เว้นแต่สหกรณ์ฯ จะ
กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 39 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
ว่าด้วยการรับเงินฝาก พ.ศ. 2554 และให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ 39 การถอนเงินฝาก หรือการรับเงินจากการถอนบัญชีเงินฝาก ผู้รับเงินต้องลงลายมือชื่อ
ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ กรณีให้ผู้อื่นรับเงินแทน ต้องมอบอานาจตามแบบที่สหกรณ์กาหนด และผู้รับมอบอานาจแทน
เจ้าของบัญชีต้องแสดงหลักฐานพิสูจน์ตัวแก่สหกรณ์ด้วย
/2 เจ้าของ…

2

เจ้าของบัญชีสามารถมอบอานาจให้สหกรณ์ ถอนเงินฝากหรือปิดบัญชี เพื่อทาการใด ๆ
อันเกี่ยวเนื่องกับกิจการสหกรณ์ หรืออันเกี่ยวกับภาระผูกพันที่มีต่อสหกรณ์ได้ โดยจะต้องทาหนังสือตามแบบที่
สหกรณ์กาหนด และการถอนเงินฝากหรือปิดบัญชีดังกล่าว สหกรณ์มีอานาจกระทาการโดยไม่จาเป็นต้อง
มีสมุดบัญชีคู่ฝาก”
ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รกั ษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560

(นายนิรันดร์ จินดานาค)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด

