
 
 

 

 
 

ระเบยีบสหกรณอ์อมทรัพยม์หาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์จ ากัด 
ว่าด้วยการรับเงนิฝาก  พ.ศ. 2554 
.................................................. 

 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวทิยาลยัวลยัลกัษณ ์ จ  ากดั  ขอ้ 10 ขอ้ 78(2)
ขอ้ 78(9) และขอ้108(8) ท่ีประชมุคณะกรรมการด าเนินการ  ชดุท่ี  15  ครัง้ท่ี 10/2554  เม่ือวนัท่ี  29  เดือนมิถนุายน  
พ.ศ. 2554  ไดมี้มติก าหนดระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์จ ากดั วา่ดว้ยการรบัเงินฝาก พ.ศ. 2554  
ไวด้งัตอ่ไปนี ้
 ขอ้ 1 ระเบียบนีเ้รยีกวา่ “ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์ จ  ากดั  วา่ดว้ยการรบั
เงินฝาก   พ.ศ. 2554” 
 ขอ้ 2 ระเบียบนีใ้หใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีนายทะเบียนสหกรณใ์หค้วามเห็นชอบเป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3 ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์จ ากดั  วา่ดว้ยเงินฝากออมทรพัย-์
พิเศษ  พ.ศ. 2544, ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์ จ  ากดั วา่ดว้ยเงินฝากทรพัยป์ระดู่ พ.ศ. 2544,
ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์  จ  ากดั  วา่ดว้ยเงินฝากทวีทรพัย ์  พ.ศ. 2548 ระเบียบสหกรณ-์ 
ออมทรพัยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์ จ  ากดั  วา่ดว้ยการรบัเงินฝากออมทรพัย ์ พ.ศ. 2553,   ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัย์
มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์ จ  ากดั  วา่ดว้ยการรบัเงินฝากประจ า  พ.ศ. 2553 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเตมิทกุฉบบั  และบรรดา
ระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  มติ  หรอืขอ้ตกลงอ่ืนใดซึง่ขดัหรอืแยง้กบัระเบียบนี ้ และใหใ้ชร้ะเบียบนีแ้ทน   

 ขอ้ 4     ในระเบียบนี ้
“สหกรณ”์ หมายถึง สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์ จ ากดั   
“คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ ์
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ ์
“เจา้หนา้ท่ี” หมายถึง เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ ์
“ผูร้บัมอบอ านาจ” หมายถึง ผูจ้ดัการสหกรณห์รอืผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายจากสหกรณ ์
“เจา้ของบญัชี” หมายถึง สมาชิกสหกรณ ์ สมาชิกสมทบสหกรณ ์  

 

หมวด 1 
ประเภทเงนิฝาก 

                                

 ขอ้ 5    การรบัเงินฝาก แบง่เป็น 5 ประเภท ดงันี ้
(1) ออมทรพัย ์   (4)  ประจ า 
(2) ออมทรพัยพ์ิเศษ   (5)  ทรพัยป์ระดู่ 
(3) ทวีทรพัย ์
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หมวด 2 
ออมทรัพย ์

 

              ขอ้ 6  จ านวนเงินฝากในการเปิดบญัชีครัง้แรกตอ้งไม่น้อยกว่า 100 บาท (หน่ึงร้อยบาทถ้วน)  และ
จะฝากเพิ่ม  หรอืถอนเงินเม่ือใด  จ  านวนเงินเท่าใดก็ได ้  แตจ่  านวนเงินฝากในบญัชใีนเวลาหนึง่เวลาใดตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 
100 บาท (หนึ่งรอ้ยบาทถว้น)  เวน้แตก่ารถอนปิดบญัชี 

  ขอ้ 7 การจา่ยดอกเบีย้    สหกรณจ์ะค านวณดอกเบีย้ใหเ้ป็นรายวนัตามยอดเงินฝากคงเหลือ 
ในแตล่ะวนั  ตามอตัราดอกเบีย้ท่ีประกาศใชใ้นขณะนัน้ และจะน าดอกเบีย้ทบเป็นตน้เงินเขา้บญัชีเงินฝากในวันท าการ
แรกสัปดาหสุ์ดท้ายของเดอืนมีนาคม  และเดอืนกันยายนของทุกปี  
 ขอ้ 8  กรณีการถอนเงินฝากเพื่อปิดบญัชี  สหกรณจ์ะค านวณดอกเบีย้ใหถึ้งสิน้วนัก่อนปิดบญัชีหนึ่งวนั  
 

หมวด 3 
ออมทรัพยพ์ิเศษ 

 

              ขอ้ 9  จ านวนเงินฝากในการเปิดบญัชีครัง้แรกตอ้งไม่น้อยกว่า 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  และ 
จะฝากเพิ่มเม่ือใด  จ  านวนเงินเท่าใดก็ได ้   
 ขอ้ 10 การถอนเงินฝาก จะถอนเงินเม่ือใด จ านวนเท่าใดก็ได ้โดยใหถ้อนไดเ้ดือนละหนึ่งครัง้โดยไม่ตอ้ง
เสียคา่ธรรมเนียม   หากเดือนใดมีการถอนมากกวา่หนึ่งครัง้   สหกรณจ์ะคิดคา่ธรรมเนียมการถอนครัง้ท่ีสองและครัง้ 
ตอ่ ๆ ไปในอตัรารอ้ยละ 1 ของจ านวนเงินท่ีถอน  ขัน้ต ่า 10 บาท   และจ านวนเงินฝากในบญัชีในเวลาหนึ่งเวลาใดตอ้ง
ไม่นอ้ยกวา่ 500 บาท (หา้รอ้ยบาทถว้น)  เวน้แต่การถอนปิดบญัชี 

 ขอ้ 11 การจา่ยดอกเบีย้  สหกรณจ์ะค านวณดอกเบีย้ใหเ้ป็นรายวนัตามยอดเงินฝากคงเหลือ 
ในแตล่ะวนั  ตามอตัราดอกเบีย้ท่ีประกาศใชใ้นขณะนัน้ และจะน าดอกเบีย้ทบเป็นตน้เงินเขา้บญัชีเงินฝากในวันท าการ
แรกสัปดาหสุ์ดท้ายของเดอืนมีนาคม  และเดอืนกันยายนของทุกปี  
 ขอ้ 12  กรณีการถอนเงินฝากเพื่อปิดบญัชี  สหกรณจ์ะค านวณดอกเบีย้ใหถึ้งสิน้วนัก่อนปิดบญัชีหนึ่งวนั  
 

หมวด 4 
ทวีทรัพย ์

 

 ขอ้ 13 จ านวนเงินฝากในการเปิดบญัชีครัง้แรกตอ้งไม่น้อยกว่า 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  
การฝากเพิ่มตอ้งฝากคร้ังละไม่น้อยกว่า  500  บาท (หา้ร้อยบาทถ้วน)  ยกเวน้กรณีดอกเบีย้เงินฝากโอนเขา้บญัชี  
และจะถอนเงินเม่ือใด  จ  านวนเท่าใดก็ได ้  แตจ่  านวนเงินฝากในบญัชีในเวลาหนึ่งเวลาใดตอ้งไม่นอ้ยกวา่  500  บาท 
(หา้รอ้ยบาทถว้น)  เวน้แตก่ารถอนปิดบญัชี 
 ขอ้ 14 การจา่ยดอกเบีย้  มีรายละเอียดการจา่ยดอกเบีย้ดงันี ้

(1) สหกรณจ์ะค านวณดอกเบีย้ใหเ้ป็นรายวนัตามจ านวนเงินฝากแตล่ะครัง้ และจะน า
ดอกเบีย้ฝากเป็นตน้เงินเขา้บญัชีเงินฝากใหปี้ละ 4 ครัง้   ในวันท าการแรกสัปดาห์
สุดทา้ยของเดอืนธันวาคม, มีนาคม,  มิถุนายน,  และกันยายน  ของทุกปี      
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 (2) ตน้เงินท่ีน ามาฝากใหม่ทกุรายการ  สหกรณจ์ะจา่ยดอกเบีย้ใหเ้ม่ือเงินฝากรายการนัน้ 
ไดผ้า่นก าหนดวนัจา่ยดอกเบีย้ตามขอ้ 14(1) มาแลว้หนึ่งครัง้   โดยจะยงัไม่น าดอกเบีย้
ทบเป็นตน้เงินใหใ้นวนัดงักลา่ว  แตจ่ะน าดอกเบีย้ไปฝากเป็นตน้เงินเขา้บญัชีใหใ้นวนัเขา้
ดอกเบีย้ครัง้ถดัไป 

(3) ส าหรบัรายการเงินฝากท่ีไม่มีการถอนจนถึงวนัเขา้ดอกเบีย้ สหกรณจ์ะจา่ยดอกเบีย้ให ้
ในอตัราดอกเบีย้เงินฝากตามประกาศก าหนดอตัราดอกเบีย้ของสหกรณ ์

(4) เงินฝากเฉพาะจ านวนท่ีถอนก่อนวนัเขา้ดอกเบีย้   สหกรณจ์ะค านวณดอกเบีย้ใหใ้นอตัรา  
ครึง่หนึ่งของอตัราดอกเบีย้เงินฝากออมทรพัยต์ามประกาศก าหนดอตัราดอกเบีย้ของ
สหกรณ ์  โดยจะเขา้ดอกเบีย้ใหใ้นวนัท าการแรกสปัดาหส์ดุทา้ยของเดือนธนัวาคม  
หรอื  มีนาคม  หรอื  มิถนุายน  หรอื  กนัยายน  เดือนไหนถึงก่อนก็จะคิดดอกเบีย้ใหใ้น
เดือนนัน้    ส  าหรบัจ านวนเงินฝากท่ีเหลือจะค านวณดอกเบีย้ใหต้ามขอ้ 14(3) 

 ขอ้ 15   เงินฝากท่ีฝากเพิ่มขึน้  หรอืเงินฝากท่ีมีการถอนออกบางสว่น  จนท าใหจ้  านวนเงินฝากคงเหลือ 
มีจ  านวนเพิ่มขึน้  หรอืลดลงไม่นอ้ยกวา่จ านวนท่ีสหกรณก์ าหนด   และสามารถรกัษาระดบัจ านวนเงินฝากนัน้ไวจ้นถึงวนั
จา่ยดอกเบีย้  อาจไดร้บัดอกเบีย้แตกตา่งกนัสงูขึน้  หรอืต ่าลงไดต้ามจ านวนเงินฝากคงเหลือตามประกาศก าหนดอตัรา-
ดอกเบีย้ของสหกรณ ์
 ขอ้ 16 เงินฝากท่ีไดร้บัดอกเบีย้ทัง้หมด  จะถกูถอนออก และฝากกลบัเขา้ไปใหใ้หม่รวมกบัดอกเบีย้ท่ี
ไดร้บัในวนัเดียวกนันัน้โดยอตัโนมติัรวมเป็นหนึ่งรายการเป็นเงินฝากรายการใหม่  และสหกรณจ์ะจา่ยดอกเบีย้ใหต้าม
ก าหนดในครัง้ถดัไปตามขอ้ 14(1)  ตอ่ไป 
 ขอ้ 17  กรณีการถอนเงินฝากเพื่อปิดบญัชี  สหกรณจ์ะค านวณดอกเบีย้ใหถึ้งสิน้วนัก่อนปิดบญัชีหนึ่งวนั  
โดยค านวณดอกเบีย้ใหต้ามขอ้ 14 
 

หมวด 5 
ประจ า 

 

 ขอ้ 18 สหกรณร์บัเงินฝากประจ า 2 ประเภท คือ 
                             (1)  เงินฝากประจ าระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน 
                             (2)  เงินฝากประจ าระยะเวลาเกินกวา่ 12 เดือน 
                             การเปิดใหบ้รกิารเงินฝากประจ าตามวรรคหนึ่ง อาจเปิดใหบ้รกิารประเภทใดประเภทหนึ่ง หรอื  
ทัง้สองประเภท  และอาจเปิดใหบ้รกิารเป็นครัง้คราวตามความเหมาะสม   โดยเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศของ
สหกรณ ์  
 ขอ้ 19 จ านวนเงินฝากในการเปิดบญัชีครัง้แรกตอ้งไม่น้อยกว่า 10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถ้วน)  
การฝากเพิ่มตอ้งฝากครัง้ละไม่นอ้ยกวา่  10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถว้น)  ยกเวน้กรณีดอกเบีย้เงินฝากโอนเขา้บญัชี   
และจะถอนเงินเม่ือใด จ านวนเท่าใดก็ได ้ แตจ่  านวนเงินฝากในบญัชีในเวลาหนึ่งเวลาใดตอ้งไม่นอ้ยกวา่  1,000 บาท   
(หนึ่งพนับาทถว้น) เวน้แตก่ารถอนปิดบญัชี 
                              กรณีท่ีสหกรณจ์ดัโครงการระดมเงินฝาก  หรอืกิจกรรมสง่เสรมิการออม  สหกรณอ์าจก าหนด
จ านวนเงินฝากสงูกวา่จ านวนท่ีก าหนดตามวรรคหนึ่งก็ได ้ 
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 ขอ้ 20 การจา่ยดอกเบีย้  สหกรณจ์ะค านวณดอกเบีย้เป็นรายวนั โดยค านวณดอกเบีย้ใหเ้ม่ือฝากครบ
ก าหนดระยะเวลา  และหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย  

ขอ้ 21 สหกรณจ์ะจา่ยดอกเบีย้ใหเ้ม่ือถึงก าหนดระยะเวลาฝากตามท่ีเจา้ของบญัชีระบไุวเ้ม่ือคราว 
เปิดบญัชี  
                              กรณีไม่ถอนเงินฝากประจ าเม่ือครบก าหนดพรอ้มดอกเบีย้   ใหถื้อวา่ตกลงฝากตน้เงินพรอ้ม
ดอกเบีย้ตอ่ไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม  โดยไดร้บัอตัราดอกเบีย้เป็นไปตามประกาศ ณ ขณะนัน้   
 ขอ้ 22 การถอนเงินฝากจะถอนไดเ้ม่ือครบก าหนดระยะเวลา  กรณีท่ีจ  าเป็นตอ้งถอนเงินฝากก่อนครบ
ก าหนด   เง่ือนไขการถอนและอตัราดอกเบีย้ท่ีไดร้บัใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศของสหกรณ ์  
                            กรณีถอนเงินฝากภายในระยะเวลาไม่ถึง 90  วนั  สหกรณจ์ะไม่จา่ยดอกเบีย้ให ้
 ขอ้ 23  กรณีการถอนเงินฝากเพื่อปิดบญัชี  สหกรณจ์ะค านวณดอกเบีย้ใหถึ้งสิน้วนักอ่นปิดบญัชีหนึ่งวนั  
โดยค านวณดอกเบีย้ใหต้ามขอ้ 22 
 

หมวด 6 
ทรัพยป์ระดู ่

 

 ขอ้ 24 จ านวนเงินฝากในการเปิดบญัชีครัง้แรกตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 100  บาท  สงูสดุไม่เกิน  25,000  บาท  
โดยตอ้งฝากติดตอ่กนัทกุเดือน  เดือนละเท่ากนัและตอ้งเท่ากบัท่ีเปิดบญัชีครัง้แรกเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่  24  เดือน   
และรวมทัง้หมดแลว้ไม่เกิน  600,000  บาท (หกแสนบาทถว้น)  จงึจะไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินไดส้  าหรบัดอกเบีย้ 
เงินฝากทรพัยป์ระดู่ 
 ขอ้ 25 การสง่เงินฝากเขา้บญัชีในเดือนตอ่ ๆ ไป  ตอ้งน าฝากก่อนหรอืฝากภายในวนัท่ีตรงกบัวนัเปิด
บญัชีครัง้แรก  และจะขาดการฝากหรอืฝากไม่ครบตามวงเงินท่ีก าหนด  หรอืฝากลา่ชา้กวา่ระยะเวลาท่ีก าหนดทกุกรณี
รวมกนัตอ้งไม่เกิน  2  ครัง้  มิฉะนัน้  สหกรณจ์ะปิดบญัชีเม่ือเจา้ของบญัชีมาติดตอ่กบัสหกรณ ์ โดยการค านวณดอกเบีย้
ใหเ้ป็นไปตามขอ้  26 
 ขอ้ 26 การจา่ยดอกเบีย้   สหกรณจ์ะค านวณดอกเบีย้เงินฝากใหท้กุยอดเงินฝากท่ีฝากครบ  3  เดือน    
และทบเป็นตน้เงินให ้   
 ในกรณีท่ีมีเหตไุมส่ามารถปฏิบตัิไดต้ามเง่ือนไข  หรือฝากตอ่ไปไมไ่ด ้ สหกรณจ์ะใหปิ้ดบญัชี
เม่ือเจา้ของบญัชีมาติดตอ่กบัสหกรณ ์ โดยสหกรณจ์ะค านวณดอกเบีย้ใหใ้นอตัราเงินฝากออมทรพัย ์  ส  าหรบั 
เงินฝาก 3 เดือนขึน้ไป และหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย  สว่นเงินฝากท่ีไมถ่งึ 3 เดือน จะไมจ่่ายดอกเบีย้ให ้ 
 ขอ้ 27 การฝากเงินทรพัยป์ระดู ่ ในชว่งระยะเวลาไม่ครบตามจ านวนเดือนท่ีแจง้ความจ านงไวใ้น
หนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก  จะถอนเงินฝากดงักลา่วไม่ได ้  เวน้แตเ่ป็นการถอนเพื่อปิดบญัชี  และจะไม่ไดร้บัการยกเวน้
ภาษีเงินไดส้  าหรบัดอกเบีย้เงินฝากนัน้ 
 ขอ้ 28 ในกรณีท่ีฝากเงินครบตามจ านวนเดือนท่ีแจง้ความจ านงไวใ้นหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก 
เจา้ของบญัชีจะตอ้งติดตอ่ขอปิดบญัชีกบัสหกรณ ์  ถา้ไม่ปิดบญัชีสหกรณจ์ะค านวณดอกเบีย้ใหใ้นอตัราเงินฝาก 
ออมทรพัยจ์นกวา่เจา้ของบญัชจีะมาปิดบญัชี 
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หมวด 7 
อัตราดอกเบีย้เงนิฝาก 

 

 ขอ้ 29 อตัราดอกเบีย้เงินฝากทกุประเภท  ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศของสหกรณ ์ แตท่ัง้นี ้
ไม่เกินอตัราท่ีนายทะเบียนสหกรณก์ าหนด 
                              อตัราดอกเบีย้ตามประกาศของสหกรณว์รรคหนึ่ง สหกรณย์อ่มทรงไวซ้ึง่สิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสมเม่ือเห็นสมควร  โดยจะไดป้ระกาศเป็นคราว ๆ ไป   
 

หมวด 8 
ทั่วไป 

 

 ขอ้ 30  การเปิดบญัชีเงินฝากตอ้งย่ืนหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากตอ่สหกรณ ์ ตามแบบท่ีสหกรณก์ าหนด 
พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวั ซึง่ไดร้บัรองส าเนาถกูตอ้งแลว้ ณ ส านกังานของสหกรณ ์ 
                         กรณีขอเปิดบญัชีรว่ม   โดยใชช้ื่อบญัชี   “(ชื่อ) .....และ (ชื่อ) .....”   หรอื   “(ชื่อ) .....หรอื (ชื่อ) 
.....”  หรอื “(ชื่อ) .....เพื่อ (ชื่อ) .....”  ใหเ้ป็นไปตามท่ีสหกรณก์ าหนด 
                ขอ้ 31  เจา้ของบญัชีตอ้งใหต้วัอยา่งลายมือชื่อของผูมี้อ  านาจถอนเงินฝาก  ตลอดจนค าสั่งเก่ียวกบับญัชี
เงินฝากท่ีเปิดบญัชีนัน้ไวต้อ่สหกรณ ์  ตามแบบท่ีสหกรณก์ าหนด 
                        การเปลี่ยนแปลงตวัอยา่งลายมือชื่อของผูมี้อ  านาจถอนเงินฝาก  และค าสั่งเก่ียวกบัเงินฝากตาม    
วรรคแรกนัน้   เจา้ของบญัชีจะตอ้งท าเป็นหนงัสอืแจง้ตอ่สหกรณก่์อน   ตามแบบท่ีสหกรณก์ าหนด  และจะมีผลสมบรูณ์
ตอ่เม่ือประธานกรรมการหรอืผูร้บัมอบอ านาจของสหกรณไ์ดพ้ิจารณาเห็นชอบแลว้ 
                ขอ้ 32  การฝากเงินเขา้บญัชี  ตอ้งน าสง่เงินพรอ้มใบน าฝากตามแบบของสหกรณ ์ การเขียนใบน าฝาก 
ใหร้ะบวุนัท่ีตรงตามวนัสง่เงินตอ่สหกรณ ์และใหล้งลายมือชื่อผูน้  าฝาก  โดยเขียนดว้ยหมึก หากมีการแกไ้ข เปลี่ยนแปลง
ใด ๆ  ในใบน าสง่เงินฝาก ผูฝ้ากเงินจะตอ้งลงลายมือชื่อก ากบัไวท้กุแห่ง  ทัง้นี ้ การฝากเงินจะเป็นเจา้ของบญัชีหรอื
บคุคลอ่ืนก็ได ้
                          เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดต้รวจสอบเป็นการถกูตอ้งแลว้  จะบนัทึกรายการจ านวนเงินท่ีรบัฝากในระบบ
เงินฝากของสหกรณ ์
                     ขอ้ 33 การลงลายมือชื่อในทกุกรณีท่ีเก่ียวกบัเงินฝากใหล้งดว้ยหมึก สหกรณจ์ะไม่รบัรูก้ารใช ้
ตราประทบัแทนลายมือชื่อ 
 ขอ้ 34  ในการเปิดบญัชีเงินฝาก  สหกรณจ์ะออกสมดุบญัชีคูฝ่ากใหเ้จา้ของบญัชียดึถือไว ้ โดยเจา้ของ-
บญัชตีอ้งเก็บรกัษาไวเ้พื่อใหส้หกรณล์งบนัทึกรายการเงินฝาก  เงินถอน  ดอกเบีย้  และเงินคงเหลือท่ีจะมีขึน้ทกุรายการ 
                        การลงบนัทึกรายการตา่ง ๆ ในสมดุบญัชีคูฝ่าก จะกระท าไดโ้ดยประธานกรรมการหรอืผูร้บัมอบ
อ านาจของสหกรณ ์ เป็นผูล้งลายมือชื่อก ากบัไวเ้ป็นส าคญั 
                        การบนัทึกรายการในสมดุบญัชีคูฝ่ากท่ีไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคสอง  ยอ่มไมมี่ผล
ผกูพนัสหกรณ ์กรณีท่ีตรวจพบว่ารายการใดในสมดุบญัชีคูฝ่ากคลาดเคลื่อน   ตอ้งแจง้ตอ่สหกรณเ์พื่อใหแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้ง  
ทัง้นีจ้ะแกไ้ขโดยประการอ่ืนไม่ได ้   
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                        สมดุบญัชีคูฝ่ากเลม่ท่ีบนัทึกรายการเต็มแลว้   หรอืช  ารุดใชก้ารไม่ได ้  หรอืสญูหาย  ใหแ้จง้
ความประสงคต์อ่สหกรณ ์  เพื่อจะไดย้กเลิกสมดุบญัชีคูฝ่ากเล่มนัน้  และโอนยอดเงินฝากคงเหลือในสมดุบญัชีคูฝ่าก
เลม่ใหม่ เพื่อใหเ้จา้ของบญัชียดึถือตอ่ไป  สว่นสมดุบญัชีคูฝ่ากท่ีบนัทึกรายการเต็มแลว้  หรอืช  ารุด  หรอืสญูหายนัน้  
ใหย้กเลิก 
                        กรณีท่ีสหกรณอ์อกสมดุบญัชีคูฝ่ากใหค้รัง้แรก   หรอืออกเลม่ใหม่ใหต้อ่จากเลม่ก่อนท่ีบนัทึก
รายการเต็มแลว้   สหกรณจ์ะไม่คิดคา่ธรรมเนียม  แตใ่นกรณีท่ีสมดุบญัชีคูฝ่ากสญูหาย  หรอืช  ารุดใชก้ารไม่ได ้ สหกรณ์
จะออกสมดุบญัชีคูฝ่ากใหมใ่หโ้ดยคิดคา่ธรรมเนียมตามอตัราท่ีสหกรณก์ าหนด  เวน้แต่การช ารุดท่ีเกิดขึน้จากสหกรณ ์
 กรณีถอนเงินฝากเพื่อปิดบญัชี  สมดุบญัชีคูฝ่ากตอ้งคืนใหส้หกรณ ์ 
 ขอ้ 35  การน าสง่เงินเขา้บญัชีเงินฝาก  อาจสง่เงินฝากโดยวิธีหนึ่งวิธีใดหรอืหลายวิธีได ้ดงันี ้
                          (1) น าสง่เงินสด ณ ส านกังานสหกรณ ์
                          (2) การหกัเงินไดร้ายเดือน ณ ท่ีจา่ย  
                          (3) เช็ค 
                          (4) ตั๋วแลกเงิน 
                          (5) โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ ์
                          ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตามท่ีสหกรณก์ าหนด 
                          การฝากเงินโดยการหกัเงินไดร้ายเดือน ณ ท่ีจา่ย เพื่อเขา้บญัชีเงินฝากของตนหรอืของบคุคลอ่ืน     
ณ วนัก าหนดจา่ยเงินไดร้ายเดือนเดือนนัน้ ใหท้ าเป็นหนงัสอืแสดงความจ านงตามแบบท่ีสหกรณก์ าหนด  และหาก
ประสงคจ์ะเปลี่ยนแปลงการสง่เงินฝากเขา้บญัชีตามท่ีไดแ้จง้ไว ้ ใหท้  าหนงัสอืแจง้การเปลี่ยนแปลงตามแบบท่ีสหกรณ์
ก าหนดตอ่สหกรณท์กุครัง้  
                          การฝากเงินโดยเช็ค หรอืตั๋วแลกเงิน จะมีผลสมบรูณเ์ม่ือสหกรณเ์รยีกเก็บเงินจากสถาบนั-
การเงินนัน้ ๆ ได ้ และสหกรณไ์ดร้บัเงินเขา้บญัชีเงินฝากเรยีบรอ้ยแลว้  โดยสหกรณส์งวนไวซ้ึง่สิทธิท่ีจะไม่จา่ยเงิน  กรณี
เจา้ของบญัชีขอถอนเงินจากรายการนี ้ จนกวา่จะเรียกเก็บเงินตามเช็คหรอืตั๋วแลกเงินได ้  ทัง้นี ้ การรบัฝากเช็คหรอื 
ตั๋วแลกเงินเขา้บญัชีใหเ้ป็นไปตามท่ีสหกรณก์ าหนด 
                          การฝากเงินโดยการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ ์ สหกรณจ์ะบนัทึกรายการ 
รบัฝากเงินให ้ เม่ือไดร้บัทราบการโอนเงินเขา้บญัชี 
 ขอ้ 36  การฝากเงินกรณีท่ีสหกรณมี์โครงการระดมเงินฝาก หรอืกิจกรรมสง่เสรมิการออมเป็นกรณีพิเศษ 
สหกรณอ์าจออกบรกิารรบัฝากเงินภายนอกส านกังานสหกรณ ์ โดยใหเ้ป็นดลุยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ พรอ้ม
ก าหนดวิธีการ หรอืมาตรการเก่ียวกบัความปลอดภยัเพื่อการนีด้ว้ย 
 ขอ้ 37  การถอนเงินฝาก  ตอ้งลงลายมือชื่อตามตวัอยา่งลายมือชื่อท่ีใหไ้วต้อ่สหกรณใ์นใบถอนเงินฝาก 
ตามแบบท่ีสหกรณก์ าหนด  พรอ้มกบัสมดุบญัชีคูฝ่ากตอ่เจา้หนา้ท่ี    
 ขอ้ 38  การเขียนใบถอนเงินฝาก ใหเ้ขียนดว้ยหมึก ถา้มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผูมี้อ  านาจถอนเงิน    
ตอ้งลงลายมือชื่อตามตวัอยา่งท่ีใหไ้วก้  ากบัดว้ย 
 ขอ้ 39 การถอนเงินฝาก หรอืการรบัเงินจากการถอนบญัชีเงินฝาก ผูร้บัเงินตอ้งลงลายมือชือ่ตอ่หนา้
เจา้หนา้ท่ี   กรณีใหผู้อ่ื้นรบัเงินแทน   ตอ้งมอบอ านาจตามแบบท่ีสหกรณก์ าหนด  และผูร้บัมอบอ านาจแทนเจา้ของ-
บญัชตีอ้งแสดงหลกัฐานพิสจูนต์วัแก่สหกรณด์ว้ย 
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                          เจา้ของบญัชีสามารถมอบอ านาจใหส้หกรณถ์อนเงินฝาก เพื่อท าการใด ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบั
กิจการสหกรณ ์  หรอือนัเก่ียวกบัภาระผกูพนัท่ีมีตอ่สหกรณไ์ด ้ โดยจะตอ้งท าหนงัสือตามแบบท่ีสหกรณก์ าหนด  และ
การถอนเงินฝากดงักลา่ว  สหกรณมี์อ านาจกระท าการโดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีสมดุบญัชีคูฝ่าก 
 ขอ้ 40   เจา้ของบญัชีมีสิทธิน าบญัชีเงินฝากของตนไปเป็นหลกัประกนัเงินกูใ้นการขอกูเ้งินสหกรณไ์ด ้ 
และตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามท่ีสหกรณก์ าหนด 
  เงินฝากท่ีน าไปเป็นหลกัประกนัเงินกู ้ จะถอนเงินฝากไม่ไดจ้นกวา่จะพน้ภาระประกนัดงักลา่ว  
เวน้แต ่สหกรณจ์ะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 ขอ้ 41    สหกรณท์รงไวซ้ึง่สิทธิท่ีจะถอนเงินฝากทัง้หมดหรอืบางสว่น  เพื่อช  าระหนีข้องเจา้ของบญัชีท่ีมี
ตอ่สหกรณก่์อนภาระหนีส้ินอ่ืน          
 ขอ้ 42  เจา้ของบญัชีจะถอนเงินฝากคงเหลือทัง้หมดเพื่อปิดบญัชีเงินฝากของตนเม่ือใดก็ได ้ โดยให ้
ผูมี้อ  านาจถอนเงิน เขียนแจง้ไวใ้นใบถอนเงินฝากดว้ยวา่ “เพื่อปิดบญัชี” 
                ขอ้ 43  กรณีท่ีเจา้ของบญัชีเสียชีวิต สหกรณจ์ะจา่ยคืนเงินฝากคงเหลือและดอกเบีย้ท่ีพงึไดร้บัตาม
เง่ือนไขการจา่ยดอกเบีย้แตล่ะประเภทใหแ้ก่ทายาท หรอืผูร้บัประโยชน ์ แลว้แต่กรณี  เม่ือน าหลกัฐานมาแสดงให้
ถกูตอ้งตามกฎหมาย  
                ขอ้ 44  เจา้ของบญัชีรายใดฝ่าฝืนระเบียบนี ้  หรอืก่อความยุง่ยากแก่สหกรณ ์  หรอืเห็นวา่มีเหต ุ
อนัสมควรท่ีจะปิดบญัชีเงินฝากรายนัน้   สหกรณมี์อ านาจไม่รบัฝากเงินเขา้บญัชีรายนัน้  และจะปิดบญัชีเงินฝากของ
เจา้ของบญัชีรายใดก็ได ้ 
                          การถอนเงินฝากเพื่อปิดบญัชีตามขอ้ 42  ขอ้ 43 และขอ้ 44 สหกรณจ์ะค านวณดอกเบีย้ใหต้าม
เง่ือนไขการจา่ยดอกเบีย้ของเงินฝากแตล่ะประเภท  และเม่ือสหกรณจ์า่ยเงินใหแ้ลว้  จะยกเลิกสมดุบญัชีคูฝ่ากส าหรบั
รายนัน้  
 ขอ้ 45     สหกรณมี์อ านาจในการเปิดหรอืปิดรบัเงินฝากในแตล่ะประเภทไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
          ขอ้ 46   กรณีท่ีระเบียบนีมิ้ไดก้ าหนดขอ้ความเรือ่งใดไว ้   หรอืไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด   ใหเ้ป็นดลุยพินิจ
ของคณะกรรมการด าเนินการ  และในกรณีมีปัญหาหรอืขอ้ขดัแยง้ใดในการด าเนินการตามระเบียบ  ใหค้ณะกรรมการ-
ด าเนินการมีอ านาจในการวินิจฉยัชีข้าด                        
        
   ใหป้ระธานกรรมการ  เป็นผูร้กัษาการตามระเบียบนี ้
 

               ก าหนดไว ้ณ วนัท่ี  4  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2554 
 
 

 (ดร.โอภาส  ตนัติฐากรู) 
     ประธานกรรมการ 

                สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์จ ากดั 
 



 
 

 

 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
ว่าด้วยการรับเงนิฝาก แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

.................................................. 
อาศยัอ านาจตามความในข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ จ ากดั  ข้อ 10                 

ข้อ 78(2) ข้อ 78(9) และข้อ108(8)  และท่ีประชมุคณะกรรมการด าเนินการ ชดุท่ี 20  ในการประชมุครัง้ท่ี 13/2559  
เม่ือวนัท่ี 30 เดือนกนัยายน  พ.ศ. 2559  ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ จ ากดั 
วา่ด้วยการรับเงินฝาก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559  ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ 1 ระเบียบนีเ้รียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  จ ากดั  วา่ด้วย                
การรับเงินฝาก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2559” 
 ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 26 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ จ ากดั             
วา่ด้วยการรับเงินฝาก พ.ศ. 2554  และให้ใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทน 
      “ข้อ 26  การจา่ยดอกเบีย้  เงินฝากที่ฝากครบก าหนดสหกรณ์จะประมวลผลและค านวณ
ดอกเบีย้ให้ทุกยอดเงนิฝากที่ฝากครบ 3  เดอืน และทบเป็นต้นเงินให้(ประมวลผล และบันทกึรายการให้ 
เมื่อฝากครบก าหนด และปิดบัญชี) 
     ในกรณีที่มเีหตไุมส่ามารถปฏิบตัไิด้ตามเง่ือนไข  หรือฝากตอ่ไปไมไ่ด้  สหกรณ์จะให้ปิดบญัชี          
เมื่อเจ้าของบญัชีมาติดตอ่กบัสหกรณ์  โดยสหกรณ์จะค านวณดอกเบีย้ให้ในอตัราเงินฝากออมทรัพย์  ส าหรับเงินฝาก           
3 เดือนขึน้ไป และหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย  สว่นเงินฝากที่ไมถ่งึ 3 เดือน จะไมจ่า่ยดอกเบีย้ให้” 

 ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 32 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ จ ากดั               
วา่ด้วยการรับเงินฝาก พ.ศ. 2554  และให้ใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทน 
      “ข้อ 32  การฝากเงินเข้าบญัชี  ต้องน าสง่เงินพร้อมใบน าฝากตามแบบของสหกรณ์  และให้         
ลงลายมือช่ือผู้น าฝาก หากมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงใด ๆ  ในใบน าเงนิฝาก ผู้ฝากเงินจะต้องลงลายมือชื่อก ากบัไว้
ทกุแห่ง  ทัง้นี ้ การฝากเงินจะเป็นเจ้าของบญัชีหรือบคุคลอ่ืนก็ได้ 

       เม่ือเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบเป็นการถกูต้องแล้ว  จะบนัทึกรายการจ านวนเงินท่ีรับฝากในระบบ
เงินฝากของสหกรณ์” 

 ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 38 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ จ ากดั                    
วา่ด้วยการรับเงินฝาก พ.ศ. 2554  และให้ใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทน 
  “ข้อ 38  ใบถอนเงนิฝาก  ถ้ามีการแก้ไขเปล่ียนแปลงใด ๆ ผู้มีอ านาจถอนเงนิต้อง                         
ลงลายมือช่ือตามตวัอย่างที่ให้ไว้ก ากับด้วย”         
   ให้ประธานกรรมการ  เป็นผู้ รักษาการตามระเบียบนี ้
 

        ประกาศ ณ วนัท่ี  30  เดือนกนัยายน  พ.ศ. 2559 
 

(นายนิรันดร์  จินดานาค) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ จ ากดั 



 
 

 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด 
ว่าด้วยการรับเงินฝาก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

.................................................. 
อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคบัสหกรณอ์อมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด  ข้อ 10                 

ข้อ 78(2) ข้อ 78(9) และข้อ108(8)  และที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 22  ในการประชุมครั้งที่ 4/2561  
เม่ือวันที่ 30 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561  ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด            
ว่าด้วยการรับเงินฝาก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ไว้ดังต่อไปนี ้
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จ ากัด  ว่าด้วย                
การรับเงินฝาก แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงัคับตัง้แต่วนัถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ใหค้วามเหน็ชอบเป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 34 ของระเบียบสหกรณอ์อมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด             
ว่าด้วยการรับเงินฝาก พ.ศ. 2554  และให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน 
      “ข้อ 34   ในการเปิดบัญชเีงนิฝาก  สหกรณ์จะออกสมุดบัญชีคู่ฝากให้เจ้าของบัญชียึดถือไว้             
โดยเจ้าของบัญชีต้องเก็บรักษาไวเ้พื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก  เงินถอน  ดอกเบี้ย  และเงินคงเหลือที่จะมีขึ้น
ทุกรายการ 
                          การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดบัญชีคู่ฝาก จะกระท าได้โดยประธานกรรมการหรือผู้รับมอบ
อ านาจของสหกรณ์  เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับไว้เปน็ส าคัญ 
                        การบันทึกรายการในสมุดบัญชคีูฝ่ากที่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในวรรคสอง  ย่อมไม่มีผลผูกพัน
สหกรณ์ กรณีที่ตรวจพบว่ารายการใดในสมุดบัญชีคู่ฝากคลาดเคลือ่น   ต้องแจ้งต่อสหกรณเ์พื่อใหแ้ก้ไขให้ถูกต้อง  ทั้งนี้
จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้    
                        สมุดบัญชีคู่ฝากเล่มที่บันทกึรายการเต็มแล้ว  หรือช ารุดใช้การไม่ได้  หรือสูญหาย  ให้แจ้ง                
ความประสงค์ต่อสหกรณ์   เพื่อจะได้ยกเลิกสมุดบัญชีคู่ฝากเล่มนัน้  และโอนยอดเงินฝากคงเหลือในสมุดบัญชีคู่ฝาก                  
เล่มใหม่ เพื่อให้เจ้าของบัญชียึดถอืต่อไป  ส่วนสมุดบัญชีคู่ฝากทีบ่นัทึกรายการเต็มแล้ว  หรือช ารุด  หรือสูญหายนั้น  
ให้ยกเลิก 
                        กรณีที่สหกรณ์ออกสมุดบัญชีคู่ฝากให้ครั้งแรก   หรอืออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อนที่บันทึก
รายการเต็มแล้ว   สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม  แต่ในกรณีที่สมุดบัญชีคู่ฝากสูญหาย  หรือช ารดุใช้การไม่ได้  สหกรณ์
จะออกสมุดบัญชีคู่ฝากใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมตามอัตราท่ีสหกรณ์ก าหนด  เว้นแต่การช ารุดที่เกิดขึ้นจากสหกรณ์ 
      กรณีถอนเงินฝากเพ่ือปิดบัญชี สมุดบัญชีคู่ฝากต้องคืนให้สหกรณ์  เว้นแต่สหกรณ์ฯ จะ
ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น” 

 ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 39 ของระเบียบสหกรณอ์อมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด               
ว่าด้วยการรับเงินฝาก พ.ศ. 2554  และให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน 
      “ข้อ 39  การถอนเงินฝาก หรือการรับเงินจากการถอนบัญชีเงินฝาก ผู้รับเงนิต้องลงลายมือชื่อ 
ต่อหน้าเจ้าหน้าที่  กรณีให้ผู้อื่นรบัเงินแทน  ต้องมอบอ านาจตามแบบที่สหกรณก์ าหนด  และผู้รับมอบอ านาจแทน
เจ้าของบญัชีต้องแสดงหลักฐานพิสูจน์ตัวแก่สหกรณ์ด้วย 

/2 เจ้าของ… 
 



 2  
 
 
       เจ้าของบญัชีสามารถมอบอ านาจให้สหกรณ์  ถอนเงินฝากหรือปดิบัญชี  เพื่อท าการใด ๆ                
อันเกี่ยวเนื่องกบักิจการสหกรณ์   หรืออันเกี่ยวกบัภาระผูกพันที่มีต่อสหกรณไ์ด้  โดยจะต้องท าหนงัสือตามแบบที่
สหกรณก์ าหนด  และการถอนเงินฝากหรือปิดบัญชีดังกล่าว สหกรณ์มีอ านาจกระท าการโดยไม่จ าเป็นต้อง 
มีสมุดบัญชีคู่ฝาก” 
 
   ให้ประธานกรรมการ  เป็นผู้รกัษาการตามระเบียบนี้ 
 

       ประกาศ ณ วันที่  30  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2560 
 
 
 

(นายนิรันดร์  จินดานาค) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 


