
 

ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จ ากัด  

ว่าด้วยการรับเงนิฝาก   

พ.ศ. 2558 

………………………………………. 
 

 อาศัยอ านาจตามความในขอ้ 76 แห่งข้อบงัคับสหกรณอ์อมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด พ.ศ. 

2552 คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณอ์อมทรัพยม์หาวทิยาลยัเชียงใหม ่จ ากัด ในคราวประชุม ครัง้ที่ 5/2558 

เมื่อวันที ่25 กุมภาพันธ์ 2558 จึงได้วางระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากไว้ดังนี ้
 

ข้อความทั่วไป 
 

 ข้อ 1.  ระเบียบนีเ้รียกว่า "ระเบยีบสหกรณอ์อมทรัพยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ ากัด ว่าด้วยการรับเงิน

ฝาก พ.ศ. 2558" 

 ข้อ 2.  ระเบียบนีใ้ห้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่นายทะเบยีนสหกรณใ์ห้ความเห็นชอบเป็นต้นไป 

 ข้อ 3.   ให้ยกเลิกระเบยีบสหกรณอ์อมทรัพย์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ ากดั วา่ด้วยการรับเงินฝาก พ.ศ. 

2556  

  บรรดาระเบียบและค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบยีบนี ้ หรอืซึ่งขัดหรือแยง้กับระเบยีบนี้ 

ให้ใชร้ะเบียบนีแ้ทน 

 ข้อ 4.  ในระเบียบนี ้

  "สหกรณ"์  หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่จ ากดั 

  "คณะกรรมการด าเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่จ ากดั  

  "ประธานกรรมการด าเนินการ" หมายความว่า ประธานกรรมการด าเนนิการสหกรณ์ออม

ทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด 

  "ผู้จัดการ" หมายความว่า ผู้จดัการสหกรณอ์อมทรัพย์มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่จ ากัด 

  "เจา้หน้าที่” หมายความวา่ เจา้หน้าทีส่หกรณอ์อมทรัพยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม ่ จ ากดั หรือที่

เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งรับเงินเดอืนหรือคา่จา้งประจ าจากสหกรณ์ 

  “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่จ ากัด 

 ข้อ 5.  สหกรณอ์าจรับเงินฝากจากสมาชิก 2 ประเภท คอื 

5.1 เงินฝากออมทรัพย ์แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคอื 

   ก. เงินฝากออมทรัพย ์

                       ข. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

   ค. เงินฝากออมทรัพย์พเิศษมัน่คง 
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  5.2  เงนิฝากประจ า แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คอื 

   ก. เงินฝากประจ า 

                            ข. เงินฝากสะสมทรัพย์              

   ข้อ 6.  การก าหนดรายละเอียดเก่ียวกับการฝาก การถอน และการคิดดอกเบีย้ ให้เป็นไปตามประเภท 

และลักษณะของเงนิฝาก 
 

เงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ และออมทรัพย์พเิศษมั่นคง 
 

 ข้อ 7.  สหกรณ์อาจรับเงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์พเิศษ และออมทรัพย์พเิศษมั่นคงจากสมาชิก ตามที่

สหกรณเ์ห็นสมควร 

 ข้อ 8.  สมาชิกผู้ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ และออมทรัพย์พเิศษมั่นคง  

ให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ณ ส านกังานสหกรณ์และต้องยืน่ค าขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ และ

ออมทรัพย์พเิศษมั่นคง ตามแบบของสหกรณ์ 

 ข้อ 9.  ผู้ฝากเงินต้องมอบตัวอย่างลายมอืชื่อของตนและ/หรอืของตัวแทนซึ่งเป็นผู้มีอ านาจถอนเงิน

ตลอดจนเงือ่นไขการสั่งจา่ยเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ และออมทรัพย์พเิศษมั่นคง ที่เปิด

ขึน้ไว้ต่อสหกรณ ์พรอ้มกับค าขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ และออมทรัพย์พเิศษมั่นคง ด้วย  

 การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้นัน้ จะมีผลต่อเมื่อผู้ฝากได้แจ้งเป็นหนงัสือตอ่

สหกรณ ์และสหกรณไ์ด้พจิารณาเห็นเป็นการถูกต้องและตอบรับเป็นหนงัสอืแล้ว 

 ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์พเิศษ และออมทรัพย์พเิศษมั่นคง  ให้เขียนด้วย

ลายมือตนเองเทา่นั้น 

 ในกรณีที่ผู้ฝากไมส่ามารถเขียนหนังสือได ้ใหใ้ช้ลายพิมพน์ิว้มือของผู้ฝากพร้อมลายมือชื่อผู้รับรอง 

 ข้อ 10. ผู้ฝากรายหนึ่งจะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ ออมทรัพย์พเิศษมั่นคง ในสหกรณ์

ได้หนึ่งหรอืหลายบัญชี  จ านวนเงินฝากในบัญชีนั้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่งต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งรอ้ยบาท และผู้ฝากจะส่ง

เงินฝากเพิ่มขึน้เมื่อใดโดยจ านวนเท่าใดก็ได้ 

 ข้อ 11. ในการเปดิบญัชเีงินฝากออมทรัพย ์ ออมทรัพย์พิเศษ และออมทรัพย์พิเศษมั่นคงนี้ สหกรณจ์ะ
ออกสมดุคูฝ่ากให้ผูฝ้ากยึดถอืไว้ 
 สมุดคูฝ่ากนั้น ผู้ฝากต้องรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบีย้ เงินถอนและเงิน
คงเหลือของตนบรรดาที่จะมีขึ้นทุกรายการ 
 การลงบันทึกรายการต่างๆ ในสมุดคู่ฝากนั้นจะกระท าได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ ซึ่งผู้จัดการ รอง
ผู้จัดการ ผู้ชว่ยผู้จัดการ เจ้าหน้าที่การเงิน หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายจากผูจ้ัดการเป็นลายลักษณอ์ักษรเป็นผู้ลง
ลายมือชื่อก ากับไว้เปน็ส าคัญ  
           การลงบนัทึกรายการในสมดุคูฝ่ากโดยไม่เป็นไปตามที่กล่าวนีย้อ่มไม่มีผลผูกพันกับสหกรณ ์ในกรณีที่ผู้
ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องทันท ี
 เมื่อสมดุคูฝ่ากได้ลงรายการเต็มแล้วให้น ามาแสดงต่อสหกรณ ์  เพื่อสหกรณจ์ะได้โอนยอดเงินคงเหลอื
เข้าสมดุคูฝ่ากเล่มใหม่และมอบให้ผู้ฝากยดึถอืไวต้่อไป 
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 ในกรณีที่สหกรณอ์อกสมุดคูฝ่ากให้แก่ผูฝ้ากครัง้แรกก็ด ี หรือออกเล่มใหม่ให้ตอ่จากเล่มก่อนทีล่ง

รายการเต็มแล้วก็ดี สหกรณจ์ะไม่คิดค่าธรรมเนียม 

            ในกรณีที่สมดุคูฝ่ากของผู้ฝากรายใดช ารดุ ผู้ฝากจะต้องแจง้ให้สหกรณท์ราบเพื่อสหกรณจ์ะออกสมดุ
คูฝ่ากเล่มใหม่ให ้พรอ้มทัง้ช าระคา่ธรรมเนียมเล่มละสามสบิบาท 

 ในกรณีที่สมดุคูฝ่ากของผู้ฝากรายใดสูญหาย ให้ผู้ฝากยืน่ค ารอ้งตามแบบที่สหกรณก์ าหนดพรอ้มด้วย

ส าเนาบนัทึกรายงานประจ าวนัเก่ียวกับคดีการสูญหาย ของสมดุบัญชขีองสถานตี ารวจเพื่อขอท าสมุดคูฝ่ากใหม ่

พรอ้มทั้งช าระคา่ธรรมเนียมเล่มสามสิบบาท 

 ข้อ 12. ในการส่งเงนิเข้าบัญชเีงินฝากทุกคร้ัง  ต้องส่งสมดุคูฝ่ากพร้อมกับใบน าฝากตามแบบที่สหกรณ์

ก าหนด ทั้งนี ้ผู้ฝากหรอืผู้ที่ไดร้ับมอบหมายจะเป็นผู้ส่งก็ได้ โดยสง่ต่อเจ้าหน้าที่ ณ ส านักงานสหกรณ์ 

 การน าฝากเงินให้พมิพต์ามแบบที่สหกรณก์ าหนด หรือเขียนใบน าฝากด้วยหมึก  ลงวันทีต่รงตามวันสง่

เงินต่อสหกรณ ์และให้ลงลายมือชื่อเต็มของผูส้่งในบรรทัดที่ก าหนดไว้ ถา้มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในใบน า

ฝาก ห้ามขูดลบแต่ให้ขีดฆา่แล้วลงลายมือชื่อเต็มก ากับด้วย  

 เมื่อสหกรณไ์ด้ตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้ว จะลงบนัทึกรายการจ านวนเงินฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคู่

ฝาก และคนืสมดุคูฝ่ากให้ผูฝ้าก 

    ข้อ 13. สหกรณจ์ะคดิดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพย์  ออมทรัพย์พิเศษ และออมทรัพย์พิเศษมั่นคง ให้ตาม

ยอดเงินฝากคงเหลือเป็นรายวันในอตัราที่สหกรณก์ าหนด  แต่ไม่เกนิอัตราทีน่ายทะเบียนสหกรณก์ าหนด อัตรา

ดอกเบีย้ที่สหกรณก์ าหนดขึน้ สหกรณท์รงไว้ซ่ึงสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดเรื่องดอกเบีย้ตามที่เหน็สมควร 

ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป   

           การฝากเงินด้วยเช็คนั้นสหกรณ์จะคดิดอกเบีย้ใหก้็ต่อเมื่อเรียกเก็บเงินตามเช็คที่ฝากได้แล้ว 

 เงินฝากออมทรัพย ์ สหกรณจ์ะคดิดอกเบีย้และน าเข้าบัญชีของผู้ฝากปีละ 2 คร้ัง คอืในวันที่ 30 

มิถุนายน และในวันที ่31 ธนัวาคม ของทุกป ีแต่ถา้เงนิฝากมีจ านวนต่ ากวา่หนึ่งรอ้ยบาท สหกรณจ์ะไม่คิด

ดอกเบีย้ให ้

 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สหกรณ์จะคดิดอกเบีย้และน าเขา้บัญชขีองผู้ฝากปีละ 4 คร้ัง คือ วันที่ 31 

มีนาคม 30 มิถนุายน 30 กันยายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี แต่ถา้เงินฝากมีจ านวนต่ ากวา่หนึง่รอ้ยบาท 

สหกรณจ์ะไม่คิดดอกเบีย้ให้ 

          เงินฝากออมทรัพย์พิเศษมั่นคง สหกรณจ์ะคดิดอกเบีย้และน าเข้าบัญชขีองผู้ฝาก เป็นไปตามประกาศของ

สหกรณ ์ 

 ข้อ 14. ผู้ฝากจะถอนเงินฝากออมทรัพย ์หรือออมทรัพย์พเิศษ หรือออมทรัพย์พเิศษมั่นคงของตนได้ 

เมื่อทวงถามและตามเงื่อนไขการฝาก ในการถอนเงินนั้นผู้มีอ านาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้ต่อ

สหกรณ์ ต้องมารับเงินที่ส านักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยื่นใบถอนเงินฝากออมทรัพย์ หรอืออมทรัพย์

พิเศษตามแบบของสหกรณ์ โดยลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้นั้น  พร้อมกับสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่

สหกรณ์ เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้ว  จะได้ลงบันทึกรายการจ านวนเงินที่ถอนนั้นในสมุดคู่

ฝากแล้วจะจา่ยเงนิที่ถอนพรอ้มกับคืนสมดุคูฝ่ากให ้   
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 ถา้ผู้มีอ านาจถอนเงิน มคีวามจ าเป็นที่จะมอบหมายให้ผูใ้ดรบัเงินแทนตอ้งท าใบถอนเงนิฝาก  และตอ้ง 

มอบอ านาจให้ผูน้ัน้รับเงินแทนเป็นหนงัสอืตามที่ก าหนดไวใ้นใบถอนเงนิฝากนัน้ด้วย ทัง้นี ้โดยลงลายมอืชื่อ 

ตามที่ให้ตัวอย่างไว ้แล้วมอบให้ผูร้ับมอบอ านาจยืน่ใบถอนเงินฝากนั้นพรอ้มด้วยสมุดคูฝ่ากต่อเจ้าหน้าทีส่หกรณ ์

ในกรณีนี้ให้เจา้หนา้ที่สหกรณเ์รียกหลักฐานพสิูจนต์ัวของผูร้ับมอบอ านาจด้วย เมื่อ สหกรณไ์ด้ตรวจสอบเป็น

การถูกต้องแล้วจะไดล้งบันทกึรายการจ านวนเงินที่ถอนนั้นในสมุดคูฝ่ากแล้วจะจ่ายเงินทีถ่อนพรอ้มกับคืนสมุดคู่

ฝากให ้

 ผู้รับเงินต้องลงลายมือชื่อรับเงินถอน พรอ้มทัง้วัน เดือน ป ีต่อหนา้เจา้หน้าทีส่หกรณ์ 

 การถอนเงินฝากให้พิมพต์ามแบบที่สหกรณก์ าหนด หรือเขียนใบถอนเงินฝากด้วยหมึก ถา้มีการแกไ้ข

เปลี่ยนแปลงใดๆ ในใบถอนเงินห้ามขูดลบแต่ให้ขีดฆา่และให้ผูม้ีอ านาจถอนเงนิลงลายมอืชื่อตามทีไ่ดใ้ห้ตัวอยา่ง

ไว้นั้นก ากับไวด้้วย 

 ข้อ 15. ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพือ่ปิดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได ้ ทั้งนี ้ สหกรณจ์ะ

คดิดอกเบีย้ให้เพียงกอ่นวันทีข่อปิดบัญช ีและน าเข้าบัญชขีองผู้ฝากเพื่อให้ถอนจ านวนรวมทั้งหมด 

 การถอนเงินในกรณีดังกลา่ว ให้ปฏิบัตติามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 14. และให้ผู้มอี านาจถอนเงินจดแจ้งทา้ย

รายการจ านวนเงินในใบถอนเงินด้วยว่า "เพื่อปิดบัญช"ี และเมื่อสหกรณ์ได้จา่ยเงนิคนืแลว้ ใหส้หกรณค์นืสมดุคู่

ฝากให้แก่สมาชกิต่อไป 

 การถอนเงินฝากออมทรัพย์พเิศษให้ถอนไดไ้ตรมาสละ 1 ครัง้ โดยไม่ต้องเสยีคา่ธรรมเนยีม หากภายใน

ไตรมาสใดมีการถอนมากกว่าหนึ่งคร้ัง สหกรณ์จะคดิคา่ธรรมเนียมการถอนคร้ังที่สอง และคร้ังต่อ ๆ ไป ทั้งนี ้

อัตราคา่ธรรมเนยีมการถอนให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 

           การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษมั่นคง ให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ ์

 ส าหรับดอกเบีย้ที่สหกรณ์น าเข้าบัญชตีามก าหนด ให้ถอนได้ภายใน 7 วัน นับตัง้แต่วันน าดอกเบีย้เข้า

บัญช ีโดยสหกรณจ์ะไมส่ะสมเป็นจ านวนครัง้ในการถอน 

 ข้อ 16. ในกรณีที่คณะกรรมการด าเนินการเหน็ว่าผู้ฝากเงนิรายใดฝ่าฝนืระเบียบนี ้หรอืกอ่ความยุ่งยาก

ให้แก่สหกรณ์ หรอืเห็นวา่มีเหตุอันควรที่จะปิดบัญชเีงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ และออมทรัพย์พิเศษ

มั่นคงของผู้ฝากรายใดก็ด ี สหกรณจ์ะไม่รับเงนิเข้าบัญชเีงินฝากของผู้ฝากนั้นอีก และให้ผู้ฝากถอนเงนิฝาก

คงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบญัชเีงินฝากของตน ทั้งนี ้โดยสหกรณจ์ะแจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผูฝ้าก 

 เมื่อสหกรณไ์ด้มหีนังสือแจ้งให้ถอนเงินไปถงึผู้ฝากในวันใด สหกรณจ์ะคดิดอกเบีย้ให้เพียงสิน้วนันั้น 

และน าเขา้บัญชขีองผู้ฝาก 

เพื่อให้ถอนจ านวนรวมทั้งหมด 

 การถอนเงินในกรณีดังว่านี ้ให้ถอืปฏิบัตติามที่กล่าวในข้อ 15. วรรคสองโดยอนุโลม 
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เงินฝากประจ า และเงนิฝากสะสมทรัพย์ 
 

 ข้อ 17.  สหกรณอ์าจรับเงินฝากประจ า หรือเงินฝากสะสมทรัพย์จากสมาชิกตามทีส่หกรณเ์ห็นสมควร 

 ข้อ 18.  สมาชิกผู้ประสงคจ์ะฝากเงินประจ า หรือเงินฝากสะสมทรัพย์ใหต้ิดตอ่กับเจ้าหน้าที่ ณ 

ส านักงานของสหกรณ์และต้องยื่นค าขอเปิดบัญชีเงินฝากประจ าตามแบบที่สหกรณก์ าหนด 

 ข้อ 19.  ผู้ฝากต้องมอบตัวอยา่งลายมอืชื่อของตน และของตัวแทน  ซึ่งเป็นผู้มอี านาจถอนเงินตลอดจน

ต้องให้ค าสัง่เก่ียวกับบัญชเีงินฝากที่เปิดขึ้นนัน้ไว้ตอ่สหกรณ ์โดยใช้บัตรตามแบบที่ สหกรณ์ก าหนด พรอ้มกับค า

ขอเปิดบัญชีเงินฝาก 

 การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตัวอย่างลายมือชื่อทีใ่ห้ไวน้ั้นจะมีผลต่อเมือ่ผู้ฝากได้แจ้งเป็นหนังสือตอ่

สหกรณ ์และสหกรณไ์ด้พจิารณาเห็นเป็นการถูกต้องและเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

 ลายมือชื่อในทุกกรณเีก่ียวกับเงินฝาก  ให้เขยีนด้วยลายมือตนเองเทา่นั้น 

 ในกรณีที่ผู้ฝากไมส่ามารถเขียนหนังสือได ้ใหใ้ช้ลายพิมพน์ิ้วมือของผู้ฝากพร้อมลายมือชื่อผู้รับรอง 

 ข้อ 20. เงินฝากประจ ารายหนึ่งๆ ต้องมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่หนึ่งร้อยบาทและระยะเวลาฝากต้องไม่นอ้ย

กวา่สามเดือน 

 ข้อ 21. เงินฝากสะสมทรัพย์รายหนึ่งๆ ตอ้งมีจ านวนไมน่้อยกวา่หนึ่งร้อยบาท และฝากเท่ากันทุกเดือน 

โดยหักจากเงินได้รายเดือนหรอืบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของตนเองทีม่ีอยู่ในสหกรณ ์การก าหนดระยะเวลาฝาก 

ผู้ฝากต้องระบุระยะเวลาฝากที่แน่นอนตามแบบทีส่หกรณก์ าหนด ทั้งนีส้มาชิกต้องน าเงนิฝากมาเข้าบญัชภีายใน

วันที่ 20 หากสหกรณ์ไมส่ามารถหักเงินในบัญชไีด้ สหกรณ์จะจ่ายดอกเบีย้ให้ในอัตราดอกเบีย้เงนิฝากออม

ทรัพย์ 

 ข้อ 22. ในการเปิดบัญชเีงินฝากประจ า หรอืเงินฝากสะสมทรัพย์ สหกรณจ์ะออกสมุดคูฝ่ากให้ผูฝ้าก

ยึดถอืไวน้ั้น ผู้ฝากตอ้งรักษาไวเ้พื่อให้ สหกรณล์งบันทึกรายการเงินฝากดอกเบีย้ เงินถอนและเงินคงเหลือของ

ตนบรรดาที่จะมีขึ้นทุกรายการ 

 การลงบันทึกรายการต่างๆ ในสมุดคูฝ่ากนั้นจะกระท าได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่การเงิน 

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเปน็ผูล้งลายมือชื่อก ากับไว้เป็นส าคญั 

 ในกรณีที่ผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคูฝ่ากคลาดเคลื่อน ต้องแจ้งตอ่สหกรณเ์พื่อแก้ไขให้

ถูกต้องทันท ี

 เมื่อสมดุคูฝ่ากได้ลงรายการเต็มแล้วให้น าส่งมอบต่อสหกรณ ์ เพื่อสหกรณจ์ะได้โอนยอดเงินคงเหลือ

เข้าสมดุคูฝ่ากเล่มใหม่และมอบให้ผู้ฝากยดึถอืไวต้่อไป 

 ในกรณีที่สหกรณอ์อกสมุดคูฝ่ากให้แก่ผูฝ้ากครัง้แรกก็ดี หรอืออกเล่มใหมใ่หต้่อจากเลม่กอ่นที่ลง

รายการเต็มแล้วก็ดี สหกรณจ์ะไม่คิดค่าธรรมเนียม 
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 ในกรณีที่สมดุคูฝ่ากของผู้ฝากรายใดช ารุด ผู้ฝากจะต้องแจ้งให้สหกรณท์ราบเพื่อสหกรณจ์ะออกสมดุ

คูฝ่ากเล่มใหม่ให ้พรอ้มทัง้ช าระคา่ธรรมเนียมเล่มละสามสบิบาท 

 ในกรณีทีส่มุดคู่ฝากของผู้ฝากรายใดสูญหาย  ให้ผู้ฝากยื่นค ารอ้งตามแบบที่สหกรณ์ก าหนดพรอ้มด้วย

ส าเนาบันทึกรายงานประจ าวนัเกี่ยวกับคดีการสูญหายของสมุดบัญชีของสถานตี ารวจ เพื่อขอท าสมุดคู่ฝากใหม ่

พรอ้มทั้งช าระคา่ธรรมเนียมเล่มละสามสิบบาท 

 ข้อ 23.  สหกรณจ์ะคดิดอกเบีย้เงินฝากประจ า หรือเงนิฝากสะสมทรัพย์ใหใ้นอตัราที่สหกรณก์ าหนด 

แต่ไม่เกนิอตัราที่นายทะเบยีนสหกรณก์ าหนด อัตราดอกเบีย้ที่สหกรณ์ก าหนดขึน้ สหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะ

เปลี่ยนแปลงข้อก าหนดในเรื่องดอกเบีย้ไดต้ามที่เห็นสมควร ซึ่งจะประกาศให้ทราบเปน็คราวๆ ไป 

 การฝากเงินประเภทประจ าดว้ยเช็คนั้น สหกรณจ์ะคดิดอกเบีย้ให้ก็ตอ่เมื่อเรียกเก็บเงินตามเช็คที่ฝากได้

แล้ว 

 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบีย้เงินฝากประจ า ตามก าหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด และจะ

ประกาศให้ทราบเปน็คราวๆ ไป    

 เมื่อเงินฝากประจ าครบก าหนดระยะเวลาฝาก ถ้าผู้ฝากยังไม่ถอนเงินฝากจนพ้นก าหนดไปอีกเจ็ดวัน

แล้ว  ให้ถือวา่ผู้ฝากตกลงฝากต้นเงินรายนั้นพรอ้มด้วยดอกเบีย้ที่ได้รับในระยะเวลาที่ผา่นมาตอ่ไปอีกเทา่

ระยะเวลาเดิม ทั้งนีก้ารเร่ิมตน้การฝากใหมใ่หน้ับแต่วันต่อจากวันสุดทา้ยแห่งระยะเวลาฝากเดิม 

ในกรณีที่ผู้ฝากประสงคจ์ะถอนเงินฝากประจ ากอ่นถงึก าหนดระยะเวลาฝาก  สหกรณ์จะจ่ายคนืเงินต้นและ

ดอกเบีย้ให้ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ก าหนด 

 ข้อ 24.  ในการถอนเงนิฝากประจ า ให้ผูม้ีอ านาจถอนเงนิตามที่ไดใ้ห้ตัวอย่างลายมอืชื่อไวต้่อสหกรณ์ 

โดยต้องยื่นใบถอนเงนิฝากประจ าตามแบบที่สหกรณก์ าหนดโดยลงลายมอืชื่อตามที่ได้ใหต้ัวอยา่งไวน้ั้นพร้อม

สมุดคูฝ่ากเงนิฝากประจ าต่อเจ้าหน้าทีส่หกรณ ์ เมือ่สหกรณไ์ด้ตรวจสอบเป็นการถูกตอ้งแล้วจะบนัทึกรายการ

จ านวนเงนิที่ถอนนั้นในสมุดคูฝ่าก และจะจ่ายเงินที่ถอนพรอ้มดอกเบีย้ที่ผูฝ้ากพงึได้รับนัน้ให้พร้อมสมดุคูฝ่าก 

 ถา้ผู้มีอ านาจถอนเงินมีความจ าเป็นที่จะมอบหมายให้ผูใ้ดรบัเงินแทน ต้องมอบอ านาจเปน็หนังสือตามที่

ก าหนดไว้ในใบถอนเงินฝากประจ านั้นด้วย 

 ผู้รับเงินต้องลงลายมือชื่อรับเงิน พรอ้มทั้งวัน เดือน ปี ต่อหนา้เจา้หน้าที่ของสหกรณแ์ละต้องแสดง

หลักฐานพิสูจนต์ัวผู้รับเงินด้วย 

            ในกรณีที่ผู้มีอ านาจไม่สามารถลงลายมอืชื่อได้ ให้ใช้ลายพิมพ์นิ้วมือของผู้มอี านาจพรอ้มลายมือชื่อ

ของผู้รับรอง 

 ข้อ 25.  สหกรณจ์ะจ่ายดอกเบีย้เงินฝากสะสมทรัพย ์เมื่อครบก าหนดระยะเวลาฝาก 

           ในกรณีที่เงินฝากสะสมทรัพย์ครบก าหนด  ผู้มีอ านาจถอนเงินตามที่ไดใ้ห้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้ต่อ

สหกรณ์จะต้องมารับเงินที่ส านักงานของสหกรณ์ด้วยตนเอง  และต้องยื่นใบถอนเงินฝากสะสมทรัพย์ตามแบบ

ของสหกรณ์ โดยลงลายมือชื่อตามที่ได้ให้ตัวอย่างไว้นั้นต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจสอบเป็น

การถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินต้นและดอกเบีย้ให้ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ก าหนด พร้อมทั้งปิดบัญชีเงิน

ฝากดังกล่าว  

 ผู้รับเงินต้องลายมอืชื่อรับเงิน พรอ้มทั้งวนั เดือน ป ีต่อหน้าเจา้หน้าที่ของสหกรณ์และต้องแสดง

หลักฐานพิสูจนต์ัวผู้รับเงินด้วย 
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 ในกรณีที่ผู้ฝากไม่สามารถเขียนหนังสือได้ ให้ใช้ลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ฝากพร้อมลายมือชื่อผู้รับรอง 

 ข้อ 26. เมื่อสมาชิกพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิก สหกรณจ์ะคนืเงินตน้และดอกเบีย้ให้แกส่มาชิก หรือผู้

มีสิทธิ์จะได้รับ  โดยค านวณดอกเบีย้ถงึวันที่พน้สภาพการเป็นสมาชิก 

 ข้อ 27.  ให้ประธานกรรมการด าเนินการรักษาการตามระเบยีบนี้ 
 

  ประกาศ ณ วนัที่   

 

 

 

           (ลงนาม) รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ทะนง ฉัตรอุทยั 

(รองศาสตราจารย์ ทนัตแพทย์ ทะนง  ฉัตรอุทยั) 

ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณอ์อมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จ ากดั 

 

  

 


