
ระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จํากัด 

วาดวยเงินฝากออมทรัพยชีวิตมั่นคง  เกษียณมั่งคั่ง   

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

-------------------------------------------------------- 

  เพื่อใหการรับเงินฝากของสมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จํากัด   

เปนไปตามวัตถุประสงคและเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน 

  อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากัด 

ขอ ๗๙ (๘) และขอ ๑๐๗ (๑)  ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ชุดท่ี ๒๐  ครั้งท่ี  ๙/๒๕๕๗  วันท่ี  ๒๖  มีนาคม  

๒๕๕๘  ไดกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากัด  วาดวยเงินฝากชีวิตม่ันคง  

เกษียณม่ังคั่ง  พ.ศ.  ๒๕๕๘   โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณดังตอไปน้ี 

      หมวด ๑ 

ขอกําหนดทั่วไป 

ขอ  ๑.  ระเบียบน้ีเรียกวา  “ระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จํากัด 

วาดวยเงินฝากออมทรัพยชีวิตม่ันคง  เกษียณม่ังคั่ง  พ.ศ.  ๒๕๕๘”  

  ขอ  ๒.  ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันท่ีนายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบเปนตนไป 

  ขอ  ๓.  บรรดาระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  มติอ่ืนใดและขอตกลงอ่ืนใดท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบน้ีให 

ใชระเบียบน้ีแทน 

  ขอ  ๔.  ในระเบียบน้ี 

               “สหกรณ”               หมายถึง   สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

        เฉลิมพระเกียรติ  จํากัด 

 “คณะกรรมการ”  หมายถึง   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย   

    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จํากัด 

“ประธานกรรมการ”            หมายถึง   ประธานคณะกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียว                                                                

        เฉลิมพระเกียรติ  จํากัด 

                “กรรมการ”  หมายถึง  กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย 

        มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากัด 

               “ผูจัดการ”  หมายถึง  ผูจัดการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย 

        หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จํากัด  รวมถึง 

        ผูปฏิบัติหนาท่ีแทนผูจัดการ 

                             “เจาหนาท่ี”  หมายถึง  เจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย 

        หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จํากัด   

   “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบสหกรณ 

        ออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จํากัด 
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หมวด  ๒ 

การเปดบัญชีและการฝากเงิน 

  ขอ  ๕.   สหกรณจะรับเงินฝากออมทรัพยชีวิตม่ันคง  เกษียณม่ังคั่ง  จากสมาชิกไดตามท่ีคณะกรรมการ

เห็นสมควร 

  ขอ  ๖.   การเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยชีวิตม่ันคง  เกษียณม่ังคั่ง  กับสหกรณใหสมาชิกยื่นหนังสือ 

ขอเปดบัญชีตอผูจัดการตามแบบท่ีสหกรณกําหนด  พรอมท้ังแสดงบัตรประจําตัวประชาชน 

  ขอ  ๗.  ผูฝากจะตองมอบตัวอยางลายมือชื่อของผูมีอํานาจถอนเงินฝากออมทรัพยชีวิตม่ันคง เกษียณม่ังคั่ง    

ใหไวตามแบบท่ีสหกรณกําหนด 

                การเปล่ียนแปลงลายมือชื่อของผูมีอํานาจถอนเงินฝากออมทรัพยชีวิตม่ันคง  เกษียณม่ังคั่ง     

ตลอดจนขอกําหนดอ่ืน ๆ ผูฝากจะตองทําเปนหนังสือแจงตอสหกรณกอน  เม่ือสหกรณมีหนังสือตอบรับแลวจึงถือวา 

การเปล่ียนแปลงมีผลสมบูรณ 

  ขอ  ๘.  การลงลายมือชื่อในทุกกรณีท่ีเก่ียวกับเงินฝากออมทรัพยชีวิตม่ันคง  เกษียณม่ังคั่ง  ใหลง 

ดวยหมึก  สหกรณจะไมรับรูการใชตราประทับแทนลายมือชื่อ 

  ขอ  ๙. ผูฝากอาจสงเงินฝากโดยวิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีดังตอไปน้ี 

(๑)   เงินสด 

(๒)   เช็ค 

(๓)   โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของสหกรณ 

 การฝากเงินโดยเช็คจะมีผลสมบูรณตอเม่ือสหกรณไดรับเงินเขาบัญชีเรียบรอยแลว  และ 

จะคํานวณดอกเบ้ียใหนับต้ังแตวันท่ีสหกรณไดรับเงินเปนตนไป 

             การฝากเงินโดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของสหกรณ  สหกรณจะบันทึกสมุดคูบัญชี 

การรับเงินฝากออมทรัพยชีวิตม่ันคง  เกษียณม่ังคั่ง ใหเม่ือไดรับทราบการโอนเงินเขาบัญชีแลว 

  ขอ  ๑๐.  การเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยชีวิตม่ันคง  เกษียณม่ังคั่ง ตองฝากครั้งแรกไมตํ่ากวา   

๕๐๐.๐๐ บาท (หารอยบาทถวน)   

  ขอ  ๑๑.   การเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยชีวิตม่ันคง  เกษียณม่ังคั่ง  สหกรณจะออกสมุดคูบัญชี 

เงินฝากใหผูฝากถือไว  โดยผูฝากตองเก็บรักษาไวเพื่อใหสหกรณบันทึกรายการเงินฝาก  ดอกเบ้ีย  เงินถอน  และ 

เงินคงเหลือ  บรรดาท่ีมีทุกรายการในสมุดคูบัญชีเงินฝากของตน 

               การบันทึกรายการในสมุดคูบัญชีจะกระทําไดโดยสหกรณเทาน้ัน  และใหผูจัดการหรือ 

ผูท่ีไดรับมอบหมายตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  ลงลายมือชื่อกํากับไวเปนสําคัญ            

             การบันทึกรายการในสมุดคูบัญชีท่ีไมเปนไปตามท่ีกลาวตามวรรคกอน  จะไมมีผลผูกพัน 

กับสหกรณ   ถาผูฝากตรวจพบวารายการใดในสมุดคูบัญชีคลาดเคล่ือนตองแจงใหสหกรณทราบเพื่อแกไขใหถูกตอง 

เปนปจจุบันโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

               สมุดคูบัญชีท่ีบันทึกรายการเต็มแลว  ใหผูฝากสงมอบใหสหกรณเพื่อโอนยอดเงินคงเหลือ 

เขาสมุดคูบัญชีเลมใหม  ซึ่งจะไดออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป 
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               ในกรณีท่ีสหกรณออกสมุดคูบัญชีใหแกผูฝาก  เพื่อเปดบัญชีก็ดี  หรือออกเลมใหมใหตอจาก

เลมท่ีบันทึกรายการเต็มแลวก็ดี  สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม  แตถาเปนกรณีท่ีสมุดคูบัญชีของผูฝากสูญหายสหกรณ 

จะออกสมุดคูบัญชีเลมใหมให  โดยคิดคาธรรมเนียมเลมละ  ๕๐.๐๐ บาท  (หาสิบบาทถวน)   

  ขอ ๑๒.  ในการสงเงินฝากเขาบัญชีทุกครั้ง  ใหทําใบสงเงินตามแบบพิมพท่ีสหกรณกําหนดยื่นพรอม

ดวยสมุดคูฝากและจํานวนเงินฝากตอเจาหนาท่ี  ณ  สํานักงานสหกรณ  ท้ังน้ีผูฝาก  หรือผูอ่ืนจะเปนผูสงเงินก็ได 

   เม่ือเจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองแลว   ใหบันทึกรายละเอียดเงินฝากออมทรัพยชีวิตม่ันคง   

เกษียณม่ังคั่ง  ไวแลวจัดทําทะเบียนคุมสมุดรับเงินฝากออมทรัพยชีวิตม่ันคง  เกษียณม่ังคั่ง เพื่อใหผูจัดการตรวจสอบ 

ความถูกตองและลงนาม 

   เม่ือสหกรณไดลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากท่ีไดรับน้ันในสมุดคูฝาก  และตรวจสอบ 

เปนการถูกตองแลว  สหกรณจะคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก 

 

หมวด  ๓ 

การกําหนดอัตราดอกเบ้ีย  ระยะเวลาการคิดดอกเบ้ีย  วิธีการคดิดอกเบ้ียและจายดอกเบ้ีย 

  ขอ  ๑๓.   สหกรณจะใหดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยชีวิตม่ันคง  เกษียณม่ังคั่ง  ในอัตราไมเกิน 

รอยละ ๗.๐๐  ตอป  โดยจะไดประกาศอัตราดอกเบ้ียใหทราบเปนคราว ๆ ไป  และคํานวณดอกเบ้ียใหเปนรายวัน 

ตามจํานวนตนเงินฝากคงเหลือ 

  คณะกรรมการอาจเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียเงินฝากตามวรรคกอนไดตามความเหมาะสม 

ดอกเบ้ียเงินฝากคํานวณเปนรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือและสหกรณจะนําดอกเบ้ียทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝาก 

ในวันท่ี  ๓๐  พฤศจิกายน  และ  ๓๑  พฤษภาคม  ใหผูฝากยื่นสมุดคูฝาก ณ ท่ีทําการสหกรณ  เพื่อสหกรณบันทึกรายการ 

ดอกเบ้ียให  สําหรับยอดเงินฝากคงเหลือท่ีตํ่ากวา ๑๐๐.๐๐  บาท (หน่ึงรอยบาทถวน) ทางสหกรณจะไมคิดดอกเบ้ียให   

      

หมวด  ๔ 

การถอนเงินฝากและการปดบัญชี 

  ขอ  ๑๔.  การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากชีวิตม่ันคง เกษียณม่ังคั่ง  ตองใชใบถอนเงินตามแบบ 

ของสหกรณ 

                 ในการถอนเงินฝาก  ผูมีอํานาจถอนเงินตามท่ีไดใหตัวอยางลายมือชื่อไวตอสหกรณควร 

มารับเงินท่ีสหกรณดวนตนเอง  และตองยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามท่ีใหตัวอยางไวน้ันพรอมกับสมุดคูฝาก 

ตอเจาหนาท่ีสหกรณ 

   ถาผูมีอํานาจถอนเงินฝากจะมอบใหผูใดถอนเงินแทน  ก็ตองทําใบถอนเงินฝากและตอง 

มอบอํานาจใหรับเงินแทนเปนหนังสือไวดานหลังของในถอนเงินฝากน้ันดวย  ท้ังน้ีโดยลงลายมือชื่อตามท่ีไดใหตัวอยาง 

ไวแลวมอบใหผูรับมอบอํานาจยื่นใบถอนเงินฝากน้ัน  พรอมดวยสมุดคูฝากตอเจาหนาท่ีของสหกรณ ณ  ท่ีทําการสหกรณ  

ในการน้ีสหกรณจะเรียกหลักฐานพิสูจนตัวผูรับมอบอํานาจก็ได                                                                                        

   เม่ือสหกรณไดตรวจถูกตองแลวจะจายเงินถอนให  และลงรายงานเงินถอนพรอมท้ัง 

เงินคงเหลือในสมุดคูฝากแลวคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก 
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   อน่ึง  การเขียนใบถอนเงินฝากใหเขียนดวยหมึก  ถามีการแกไขเปล่ียนแปลงใด ๆ ผูมีอํานาจ

ถอนเงินตองลงลายมือชื่อตามท่ีใหตัวอยางไวกํากับดวย 

  ขอ  ๑๕.  การถอนเงินฝากออมทรัพยชีวิตม่ันคง  เกษียณม่ังคั่ง  ไมสามารถถอนได  ยกเวนลาออกจาก

การเปนสมาชิกหรือเกษียณอายุงาน   หรือมีความจําเปนท่ีเก่ียวของกับการตองรับภาระการเปนผูค้ําประกัน และตองฝาก

มาแลวไมนอยกวา  ๓  ป  

  ขอ  ๑๖.  ในกรณีท่ีผูฝากประสงคจะปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยชีวิตม่ันคง  เกษียณม่ังคั่ง   กอนลาออก

จากการเปนสมาชิกหรือเกษียณอายุงาน  ก็ยอมทําไดโดยสหกรณจะคิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย

นับต้ังแตวันท่ีเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยชีวิตม่ันคง  เกษียณม่ังคั่ง     ท้ังน้ีใหผูมีอํานาจถอนเงินจดแจงไวทายรายการ

จํานวนเงินในใบถอนเงินฝากดวยวา “เพื่อปดบัญชี” 

  ขอ  ๑๗.  ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นวาผูฝากเงินออมทรัพยชีวิตม่ันคง  เกษียณม่ังคั่ง  รายใด

ฝาฝนระเบียบน้ี  หรือกอใหเกิดความยุงยากแกสหกรณ หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรท่ีจะปดบัญชีเงินฝากชีวิตม่ันคง 

เกษียณม่ังคั่ง  ของผูฝากรายใด  สหกรณอาจไมรับเงินฝากออมทรัพยชีวิตม่ันคง เกษียณม่ังคั่ง ของผูฝากรายน้ันอีกหรือจะ

ปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยชีวิตม่ันคง  เกษียณม่ังคั่ง  ของผูฝากน้ัน  พรอมคิดดอกเบ้ียใหถึงวันกอนปดบัญชีหน่ึงวันก็ได  

  ขอ  ๑๘.  ในกรณีท่ีผูฝากเสียชีวิต  สหกรณจะจายเงินฝากคงเหลือท้ังหมดในบัญชีเงินฝากออมทรัพย 

ชีวิตม่ันคง  เกษียณม่ังคั่ง  ของผูฝากใหแกผูรับโอนประโยชนท่ีไดต้ังไว   ในกรณีท่ีสมาชิกไมไดทําหนังสือต้ัง 

ผูรับประโยชนไว  สหกรณจะจายเงินท้ังหมดใหแกผูรับมรดก  หรือผูจัดการมรดก  หรือทายาทของผูฝากเงิน  เม่ือไดนํา

หลักฐานมาแสดงสิทธิของตนใหเปนท่ีพอใจแกคณะกรรมการวาเปนผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวน้ัน 

 

หมวด  ๕ 

ขอกําหนดเบ็ดเตล็ด 
 

  ขอ  ๑๙.  ในกรณีท่ีระเบียบน้ีมิไดกําหนดขอความเรื่องใดไว  ใหสหกรณนําบทบัญญัติท่ีกําหนดไว 

ในขอบังคับหรือกฎหมายวาดวยสหกรณตลอดจนคําสั่ง  ระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณมาเปนสวนหน่ึง 

แหงระเบียบน้ีดวย 

  ขอ  ๒๐.   ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี  ใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจวินิจฉัย 

ชี้ขาดและคําวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเปนท่ีสุด  

     

   ประกาศ   ณ  วันท่ี   ๑   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

                 วิรัตน  ทองรอด 

                 ( อาจารย  ดร.วิรัตน  ทองรอด ) 

             ประธานกรรมการ    

                  สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จํากัด 

 


