
ระเบียบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จ ากัด 

ว่าด้วยการรับฝาก พ.ศ. 2544 
--------------------------------------- 

 
  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จ ากัด ข้อ 64 (9) 
และข้อ 86 (1) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการฯ ครั้งที่ 6/2544 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2544 ได้ก าหนด
ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝาก พ.ศ.2544 ไว้ดังต่อไปนี้ 

 
หมวด 1 

ข้อก าหนดทั่วไป 
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จ ากัด ว่าด้วยการรับเงิน

ฝาก พ.ศ.2544” 
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
ข้อ 3. ให้ยกเลิก 

(1) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จ ากัด ว่าด้วยการรับเงินฝาก 
ออมทรัพย์และเงินฝากประจ า พ.ศ. 2539 

(2) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จ ากัด ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ พ.ศ.2539 

(3) บรรดาระเบียบ ประกาศ แจ้งความและมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการซึ่งขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ 

ข้อ 4. สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิกได้ 3 ประเภท คือ 
(1) เงินฝากออมทรัพย์ 
(2) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
(3) เงินฝากประจ า 

 
หมวด 2 

การเปิดบัญชีและการฝากเงิน 
ข้อ 5. ผู้ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 4 ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ ส านักงานสหกรณ์

ด้วยตนเอง และต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
แบบหนังสือขอเปิดบัญชีนั้น  

ข้อ 6. พร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของตนหรือของตัวแทน 
ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจถอนเงิน ตลอดจนให้ค าสั่งเกี่ยวกับเงินฝากท่ีเปิดบัญชีนั้นไว้ต่อสหกรณ์ 

การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้ จะมีผลต่อเมื่อผู้ฝากได้แจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์
และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็นการถูกต้องและตอบรับแล้ว 

ลายมือชื่อทุกกรณีเก่ียวกับเงินฝากให้ใช้อักษรไทยและเขียนด้วยหมึก ทั้งต้องเขียนด้วยลายมือตนเอง 
สหกรณ์จะไม่รับรู้การใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ 
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ข้อ 7. ผู้ฝากคนหนึ่งสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ดังนี้ 

(1) เงินฝากออมทรัพย์ ผู้ฝากคนหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้ โดยจ านวนเงิน
ฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่น้อยกว่า 100.- บาท และผู้ฝากส่งเงินฝากเพ่ิมข้ึนจ านวนเท่าใดก็ได้ 

(2) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ผู้ฝากคนหนึ่งเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษได้เพียง
บัญชีเดียว โดยจ านวนเงินฝากในแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 1,000.- บาท 

(3) เงินฝากประจ า ผู้ฝากคนหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากประจ าได้ โดยจ านวนเงินฝากใน
บัญชีนั้นในเวลาหนึ่ง เวลาใดต้องไม่น้อยกว่า 100.- บาท และระยะเวลาฝากต้องไม่น้อยกว่า 3 เดือน 

ข้อ 8. ในการเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 7 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้ 
สมุดคู่ฝากนั้นผู้ฝากต้องรักษาไว้ เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ยเงินถอน และเงิน

คงเหลือของตนบรรดาที่จะมีข้ึนทุกราย 
การลงทันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระท าได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ซึ่งประธาน

กรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายคนหนึ่งคนใดเป็น 
ผู้ลงลายมือชื่อย่อก ากับไว้เป็นส าคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามที่กล่าวนี้ย่อมไม่มีผล
ผูกพันสหกรณ์ อนึ่ง ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพ่ือแก้ไขให้ 
จะแก้ไขโดยประการอ่ืนไม่ได้ 

สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้วหรือช ารุดจนใช้การไม่ได้ ให้น ามายื่นต่อสหกรณ์เพ่ือจะได้ยกเลิกสมุดคู่ฝาก
เล่มนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่ฝากเล่มที่ยกเลิกนั้น  
ผู้ฝากจะรับไปก็ได้ 

ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผู้ฝากต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อ
สหกรณ์โดยมิชักช้า สหกรณ์จะน ายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป  
ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก 

ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากครั้งแรกก็ดี สมุดคู่บัญชีเล่มก่อนซึ่งลงรายการเต็มแล้วก็ดี
หรือช ารุดใช้การไม่ได้ก็ดี หรือสมุดคู่ฝากคนใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้โดยไม่คิด
ค่าธรรมเนียม 

ข้อ 9. ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ให้ท าใบส่งเงินตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนดยื่นพร้อมด้วย
สมุดคู่ฝากและจ านวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ ส านักงานสหกรณ์ ทั้งนี้ ผู้ฝากหรือผู้อื่นจะเป็นผู้ส่งเงิน 
ก็ได้ 

เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจ านวนเงินฝากท่ีได้รับนั้นในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็นการถูกต้อง
แล้วสหกรณจ์ะคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก 

ข้อ 10. ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินถอด
จากรายการเช่นนั้นจนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว 

 
หมวด3 

การก าหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย วิธีการคิดคอกเบี้ยและการจ่ายดอกเบี้ย 
ข้อ 11. สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 4 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 7 ต่อปี โดยจะได้

ประกาศอัตราดอกเบี้ยแต่ละประเภทให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 
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คณะกรรมการด าเนินการอาจเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามวรรคก่อนได้ตามความเหมาะสม 
ข้อ 12. ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ค านวณเป็นรายวันตามจ านวน 

ต้นเงินฝากคงเหลือและสหกรณ์จะน าดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 
31 ธันวาคม ของทุกปี ให้ผู้ฝากรีบยื่นสมุดคู่ฝาก ณ ส านักงานสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์บันทึกรายการดอกเบี้ยให้ 

ในกรณีที่จ านวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษคงเหลือ ณ วันใดต่ าว่า 1,000.- บาท สหกรณ์จะไม่คิด
ดอกเบี้ยให้ ณ วันนั้น 

ดอกเบี้ยเงินฝากประจ า สหกรณ์จะค านวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงก าหนดระยะเวลาการฝาก 
ส าหรับเงินฝากท่ีถอดก่อนก าหนดโดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 14 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้ตาม
จ านวนเดือนเต็ม 

กรณีถอนเงินฝากประจ าในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้หากเกินกว่า 3 เดือน 
สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามประกาศของสหกรณ์ 

ถ้าผู้ฝากไม่ถอนเงินฝากประจ าเมื่อครบก าหนดพร้อมดอกเบี้ย ก็เป็นอันถือว่าผู้ฝากตกลงฝากต้นเงิน
พร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 

 
หมวด 4 

การถอดเงินและการปิดบัญชี 
ข้อ 13. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ 
ในการถอนเงินฝาก ผู้มีอ านาจถอนเงินต้องยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามท่ีให้ตัวอย่างไว้ต่อ

สหกรณ์ พร้อมกับสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และต้องมารับเงินที่ส านักงานสหกรณ์ด้วยตัวเอง 
ในกรณีผู้มีอ านาจถอนเงินฝากไม่สามารถมารับเงินที่ส านักงานสหกรณ์ด้วยตนเองได้ ต้องท าใบถอน

เงินฝาก และต้องมอบอ านาจให้รับเงินแทนเป็นหนังสือไว้ด้านหลังของใบถอนเงินฝากนั้นด้วยทั้งนี้ โดย 
ลงลายมือชื่อตามที่ได้ให้ตัวอย่างไว้ แล้วมอบให้ผู้รับมอบอ านาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น พร้อมด้วยสมุดคู่ฝาก 
ต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ณ ส านักงานสหกรณ์ ในการนี้สหกรณ์จะเรียกหลักฐานพิสูจน์ตัวผู้รับมอบอ านาจก็ได้ 

เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงินคงเหลือในสมุด
คู่ฝาก แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก 

อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้มีอ านาจถอนเงิน
ต้องลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้ก ากับด้วย 

ข้อ 14. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นั้น จะถอนเมื่อใด จ านวนเท่าใดก็ได้ 
การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษในแต่ละครั้งต้องไม่ต่ ากว่า 1,000.- บาท และให้ถอนได้

เดือนละหนึ่งครั้งโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอนมากกว่าหนึ่งครั้งสหกรณ์จะคิด
ค่าธรรมเนียมการถอนเงินครั้งที่สองและครั้งต่อ ๆ ไป ในอัตราร้อยละ 1 ของจ านวนเงินที่ถอน แต่ต้อง 
ไม่ต่ ากว่า 300.- บาท 

การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจ านั้น หากผู้ฝากจะถอนเงินก่อนครบก าหนดระยะเวลาฝากให้ผู้ฝาก
ยื่นค าขอเป็นหนังสือชี้แจงความจ าเป็น 

ข้อ 15. ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือท้ังหมดเพ่ือปิดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้ ให้ผู้มีอ านาจ 
ถอนเงินจดแจ้งไว้ท้ายรายการจ านวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพ่ือปิดบัญชี” 
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ข้อ 16. ในกรณีผู้ฝากตาย สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือท้ังหมดในบัญชีเงินฝากให้แก่ผู้รับโอน

ประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้น าหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการ
ด าเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจ านวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ภายในก าหนด 60 วัน 

ข้อ 17. ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบนี้ หรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก 
แก่สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตุอันควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก สหกรณ์จะไม่รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ 
ผู้ฝากอีกและให้ผู้ฝากถอนเงินคงเหลือท้ังหมดเพ่ือปิดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งนี้สหกรณ์จะแจ้งเป็นหนังสือไปยัง
ผู้ฝาก 

ข้อ 18. การถอนเงินฝากเพ่ือปิดบัญชีตามข้อ 15 และข้อ 16 สหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ยให้ตามข้อ 
12 ถึงวันก่อนวันถอนหนึ่งวัน ยกเว้นการปิดบัญชีเงินฝากประจ า สหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ยให้ตามจ านวน 
เดือนเต็ม เว้นแต่การปิดบัญชีเงินฝากในกรณีผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบตามข้อ 17 สหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ยให้ 
ถึงก่อนวันที่แจ้งหนึ่งวัน และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี้ยอีกไม่ว่าผู้ฝากจะถอนเงินเมื่อใด 

เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผู้ฝากแล้ว จะยกเลิกสมุดคู่ฝากส าหรับบัญชีนั้น 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2544 
อัมภารัชฎ์  วิเศษสมิต 

(นางสาวอัมภารัชฎ์ วิเศษสมิต) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จ ากัด 


