
           

        ระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จํากัด 

วาดวยเงินฝากออมทรัพยพิเศษเฉลิมพระเกียรติ   

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

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

  ในวโรกาสการเฉลิมพระเกียรติแหงการบรมราชาภิเษกปท่ี  ๖๐  และการเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษา   

๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลดุลยเดช สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จํากัด   

ไดกําหนดโครงการออมทรัพยพิเศษเฉลิมพระเกียรติ   พ.ศ.   ๒๕๕๓   ขึ้น  และเห็นสมควรกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   จํากัด   วาดวยเงินฝากออมทรัพยพิเศษเฉลิมพระเกียรติ   พ.ศ.  ๒๕๕๓   

โดยอาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จํากัด  ขอ ๙  

ขอ  ๕๗(๒)   ขอ ๘๓(๑) และมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ชุดท่ี ๑๕  ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๕๒  เม่ือวันท่ี  ๒๒   กรกฎาคม  

 พ.ศ. ๒๕๕๓   จึงกําหนดระเบียบวาดวยเงินฝากออมทรัพยพิเศษเฉลิมพระเกียรติ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยความเห็นชอบจาก 

นายทะเบียนสหกรณ  ดังตอไปน้ี 

ขอ  ๑.  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากัด  

วาดวยเงินฝากออมทรัพยพิเศษเฉลิมพระเกียรติ  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

  ขอ  ๒.  ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันท่ีนายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบเปนตนไป 

  ขอ  ๓.  สหกรณจะรับเงินฝากออมทรัพยพิเศษเฉลิมพระเกียรติ   จากสมาชิกไดตามท่ีสหกรณเห็นสมควร 

  ขอ  ๔. ผูประสงคจะเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยเฉลิมพระเกียรติ   ตองยื่นหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก 

ออมทรัพยตามแบบของสหกรณ  พรอมแสดงบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร  โดยชื่อผูฝากกับชื่อผูมีอํานาจถอนหรือผูมีสิทธิ 

ไดรับดอกเบ้ียเงินฝากตองเปนบุคคลเดียวกัน 

   ขอ ๕.  การเปดบัญชีครั้งแรก ตองไมตํ่ากวา ๕๐๐ .๐๐  บาท  (หารอยบาทถวน) ไมเกิน  ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท  

(สองหม่ืนบาทถวน)  โดยตองฝากติดตอกันทุกเดือน ๆ  ละเทากันและเทากับท่ีเปดบัญชีครั้งแรกเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๒๔  

เดือน  และรวมท้ังหมดแลวตองไมเกิน ๔๘๐,๐๐๐.๐๐   บาท   (สี่แสนแปดหม่ืนบาทถวน)  จึงจะไดรับการยกเวนภาษีเงินได

สําหรับดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยพิเศษเฉลิมพระเกียรติ 

  ขอ  ๖.   สหกรณออกสมุดคูบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษเฉลิมพระเกียรติใหผูฝากยึดถือไว โดยผูฝาก 

ตองเก็บรักษาไว  ใหสหกรณบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบ้ีย เงินถอน และเงินคงเหลือของตนบรรดาท่ีจะมีขึ้นทุกราย 

      การลงบันทึกรายการตางๆ ในสมุดคูฝากน้ัน จะกระทําไดแตโดยทางฝายสหกรณ   ซึ่งประธาน

กรรมการหรือรองประธานกรรมการ    หรือเหรัญญิก    หรือผูจัดการ  หรือผูท่ีไดรับมอบหมายคนหน่ึงคนใดเปนผูลงลายมือชื่อยอ

กํากับไวเปนสําคัญ     การลงบันทึกรายการในสมุดคูฝากโดยไมเปนไปตามท่ีกลาวน้ียอมไมมีผลผูกพันสหกรณ    

อน่ึงถาผูฝากตรวจพบวารายการใดในสมุดคูฝากคลาดเคล่ือน   ตองแจงตอสหกรณเพื่อแกไขให   จะแกไขประการอ่ืนไมได 

      สมุดคูฝากเลมท่ีใชเต็มแลวหรือชํารุดจนใชการไมได ใหนํามายื่นตอสหกรณเพื่อจะไดยกเลิกสมุด 

คูฝากเลมน้ัน   และโอนยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากใหม     ซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป   สมุดคูฝากเลมท่ียกเลิกน้ัน   

ผูฝากจะรับไปก็ได 

      ผูฝากตองเก็บรักษาสมุดคูฝากของตนไวในท่ีปลอดภัย     ถาสมุดคูฝากหายผูฝากตองแจง   

เปนหนังสือตอสหกรณโดยมิชักชา สหกรณจะนํายอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากเลมใหมซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป  

สวนสมุดคูฝากเลมท่ีหายใหยกเลิก 

 



      -  2  - 

   ในกรณีท่ีสหกรณออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเลมใหมใหตอจากเลมกอน  

ซึ่งลงรายการเต็มแลวก็ดีสหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม   แตกรณีท่ีสมุดคูฝากของผูฝากคนใดสูญหาย สหกรณจะออกสมุด 

คูฝากใหมใหโดยคิดคาธรรมเนียมเลมละ ๕๐.๐๐  บาท  (หาสิบบาทถวน) 

      ขอ ๗.  ในการสงเงินฝากเขาบัญชีตองฝากภายในวันท่ี   ๕  ของเดือน  และจะขาดการฝากหรือฝากไมครบ 

ตามวงเงินท่ีกําหนด   หรือฝากลาชากวาระยะเวลาท่ีกําหนดทุกกรณีรวมกันตองไมเกิน  ๒  เดือน การสงเงินเขาบัญชีเงินฝาก 

ทุกครั้ง ใหทําใบสงเงินตามแบบพิมพท่ีสหกรณกําหนด   ยื่นพรอมดวยสมุดคูฝากและจํานวนเงินฝากตอพนักงานสหกรณ  

ณ   สาํนักงานสหกรณ   ท้ังน้ีผูฝากหรือผูอ่ืนจะเปนผูสงเงินก็ได 

                เม่ือสหกรณไดลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากท่ีไดรับน้ันในสมุดคูฝาก และตรวจสอบเปนการ

ถูกตองแลว   สหกรณจะคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก 

                ในกรณีท่ีผูฝากอยูตางจังหวัดหรือไมสามารถมาฝากดวยตนเอง   สามารถนําเงินโอนเขาบัญชีของ

สหกรณท่ีมีอยูในธนาคารพาณชิยตางๆ ได โดยสหกรณจะถือวาสมาชิกผูน้ันไดนําเงินเขาฝากกับสหกรณต้ังแตวันท่ีสหกรณ

ไดรับโอน   หรือสมาชิกจะยินยอมใหสหกรณหักเงินเดือน  ณ  ท่ีจายสงฝากแบบหุนรายเดือนก็ได 

   ขอ ๘.  สหกรณจะคิดดอกเบ้ียเงินฝากในอัตราไมเกินรอยละ   ๑๓.๐๐   ตอป  ตามประกาศของสหกรณ    

โดยจะคิดดอกเบ้ียใหทุกยอดเงินฝากท่ีฝากครบ  ๒๔  เดือน และทบเปนเงินตนให   สําหรับเงินฝากท่ีไมครบ  ๒๔  เดือน 

จะไมทบตนให    

   ขอ ๙. ในกรณีมีเหตุไมสามารถปฏิบัติไดตามเง่ือนไขหรือฝากตอไปไมได   อันเปนเหตุใหไมไดรับสิทธิ 

ยกเวนภาษี   สหกรณจะคิดดอกเบ้ียใหในอัตราเงินฝากประเภทออมทรัพยสําหรับเงินฝาก  ๓  เดือนขึ้นไป   สวนเงินฝากท่ีไมถึง  

๓   เดือน  สหกรณจะไมจายดอกเบ้ียให และจะปดบัญชีเม่ือเจาของบัญชีมาติดตอกับสหกรณ 

      ขอ ๑๐.  ในชวงระยะเวลาไมครบตามจํานวนเดือนท่ีแจงความจํานงไวในหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากของ 

ผูฝากตามขอ  ๔.  จะถอนเงินฝากดังกลาวไมได   เวนแตเปนการถอนเพื่อปดบัญชี    และจะไมไดรับการยกเวนภาษีเงินได

สําหรับดอกเบ้ียเงินฝากน้ัน 

      ขอ ๑๑. ในกรณีท่ีฝากเงินครบตามจํานวนเดือนท่ีแจงความจํานงไวในหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากของผูฝาก

ตามขอ  ๔.  เจาของบัญชีจะตองติดตอขอปดบัญชีกับสหกรณ    ถาไมปดบัญชีสหกรณจะคิดดอกเบ้ียใหในอัตราเงินฝาก 

ออมทรัพยจนกวาสมาชิกจะมาปดบัญชี     

      ขอ ๑๒. ในกรณีท่ีผูฝากถึงแกกรรมในระหวางไมครบสัญญา   สหกรณจะจายคืนเงินฝากพรอมดอกเบ้ีย 

ในอัตราตามประกาศของสหกรณใหแกผูรับผลประโยชน    ในกรณีท่ีสมาชิกไมไดทําหนังสือต้ังผูรับผลประโยชนไว 

สหกรณจะจายเงินท้ังหมดใหแกผูรับมรดก  หรือผูจัดการมรดก   หรือทายาทของผูฝาก   เม่ือไดนําหลักฐานมาแสดงสิทธิ 

ของตนใหเปนท่ีพอใจแกสหกรณ 
 

 

ประกาศ   ณ   วันท่ี   ๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

   

                  (อาจารยชรินพร  งามกมล) 

           ประธานกรรมการ 

  สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จํากัด 

 



 

คําแนะนําเกี่ยวกับการถือใชระเบียบวาดวยเงินฝากประจําไมนอยกวา   24   เดือน 

 

  ๑. เงินฝากตามรางระเบียบน้ี จะไดรับการยกเวนภาษีเฉพาะแกผูฝากเงินกับสหกรณประเภทสหกรณออม

ทรัพยเทาน้ัน 

  ๒. เงินฝากตามรางระเบียบน้ีในขอ 1-6 ใหสหกรณกําหนดตามท่ีเห็นสมควร เชน กําหนดใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงค หรือกลุมเปาหมายของการระดมเงินฝากรูปแบบน้ี 

  ๓. คาธรรมเนียมการออกสมุดคูฝากแทนเลมเดิมท่ีสูญหาย (ในขอ ๖ วรรค ๕) ใหสหกรณกําหนดตามความ

เหมาะสม 

  ๔. อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก กําหนดไวไมเกินรอยละ ๑๓  ตอป ตามประกาศของสหกรณ    (ในขอ๘) ซึ่งควร

คํานึงถึงฐานะการเงิน การดําเนินงานของสหกรณและสภาวะทางการเงินโดยท่ัวไป 

  ถาเปนการฝากเงินประเภทน้ีกับธนาคารพาณิชย ธนาคารบางแหงจะคิดดอกเบ้ีย   เงินฝากใหเทากับ

อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา (บวก ๒% ของดอกเบ้ียท่ีไดรับเม่ือสิ้นโครงการ บางแหงกําหนดอัตราดอกเบ้ียสูงกวาอัตรา

ดอกเบ้ียเงินฝากประจํา ๑%) และธนาคารพาณิชยจะคิดดอกเบ้ียใหทุกยอดเงินฝากท่ีครบระยะเวลา ๓ เดือน ๖ เดือน และ 12 

เดือน ตามความเหมาะสม 

 ๕. ในกรณีมีเหตุท่ีผูฝากไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไข หรือฝากตอไปไมไดอันเปนเหตุ     ใหไมไดรับสิทธิ

ยกเวนภาษี (ในขอ ๙) สหกรณควรคิดดอกเบ้ียใหตามท่ีเห็นสมควรในอีกอัตราหน่ึง       สําหรับเงินฝากครบ ๓ เดือนขึ้นไป เชน 

คิดใหในอัตราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย หรือเงินฝากประจํา     ตามประกาศของสหกรณ เปนตน 

 ๖. ในกรณีท่ีผูฝากถึงแกกรรมในระหวางไมครบสัญญา (ตามขอ ๑๒) สหกรณอาจคิดดอกเบ้ียใหในอีกอัตรา

หน่ึงตามท่ีเห็นสมควร ทํานองเดียวกับขอ ๙ 

 
    

   ประกาศ   ณ  วันท่ี         กันยายน    พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

 

                  (อาจารยชรินพร    งามกมล) 

             ประธานกรรมการ    

                สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จํากัด 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 


