ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากัด
ว่าด้วย การรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจา พ.ศ.2555
..........................................................
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากัด พ.ศ.2544
ข้อ 9 ข้อ 60(1) (2) (8) และข้อ 84(1) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 39 ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555
ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจาจากสมาชิกสหกรณ์ไว้ดังนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากัด ว่า
ด้วย การรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจา พ.ศ.2555”
ข้อ 2. ให้ยกเลิก
(1) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากัด เรื่อง เงินฝาก
ออมทรัพย์และเงินฝากประจา พ.ศ.2546
(2) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบั ณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากัด เรื่อง เงินฝาก
ออมทรัพย์และเงินฝากประจา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือข้อกาหนดอื่นในส่วนที่มีกาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อ 4. ให้ประธานกรรมการสหกรณ์รักษาการตามระเบียบนี้
หมวด 1
ข้อกาหนดทั่วไป
ข้อ 5.

ให้ สหกรณ์ รับ เงิน ฝากออมทรั พย์ แ ละหรื อ เงิ น ฝากประจ าจากสมาชิ กได้ ตามที่ ส หกรณ์

เห็นสมควร
ข้อ 6. สมาชิกผู้ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และหรือเงินฝากประจา ต้องติดต่อยื่น
หนังสือขอเปิดบัญชีพร้อมทั้งตัวอย่างลายมือชื่อของตนหรือของตัวแทน ซึ่งเป็นผู้มีอานาจถอนเงิน ตลอดจนเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การถอนเงินตามแบบที่สหกรณ์กาหนดไว้ด้วยตนเอง
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้จะมีผลต่อเมื่อผู้ฝากได้แจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็นการถูกต้องและตอบรับแล้ว
ลายมือชื่อในทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากออมทรัพย์และหรือเงินฝากประจา ให้เขียนด้วยหมึก
สหกรณ์จะไม่รับรู้การใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ
ข้อ 7. ในการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และหรือเงินฝากประจา สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้
สมาชิกเก็บรักษาไว้ เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการฝากเงิน ดอกเบี้ย รายการถอนและเงินฝากคงเหลือของสมาชิกผู้ฝาก
เงินนั้นทุกราย
การลงบันทึกรายการต่างๆ ในสมุดคู่ฝากจะต้องมีลายมือชื่อของประธานกรรมการหรือ รอง
ประธานกรรมการหรือเลขานุการหรือเหรัญญิกหรือผู้จัดการ หรือผู้ที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายคนใดคนหนึ่ง
กากับไว้เป็นสาคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากนอกจากเงื่อนไขดังกล่าวย่อมไม่มีผลผูกพันกับสหกรณ์ ผู้ฝากเงิน
จะต้องตรวจสอบความถูกต้องในทันทีที่นาเงินฝากและถอนเงินในกรณีที่ผู้ฝากพบว่ามีรายการในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อน
จะต้องแจ้งในสหกรณ์ทราบเพื่อดาเนินการแก้ไข
เมื่อ สมุด คู่ฝากของสมาชิก รายใดลงรายการเต็ มแล้ ว ให้สมาชิก ส่งมอบต่ อสหกรณ์ เพื่ อ
สหกรณ์จะได้โอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่และมอบให้สมาชิกเก็บรักษาต่อไป
การออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกหรือการออกสมุดคู่ฝากให้ใหม่ในกรณีที่
ลงรายการเต็มแล้ว สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่ในกรณีที่สมุดคู่ฝากสูญหายหรือชารุด สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้
ใหม่โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 20 บาท
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ข้อ 8. การส่งเงินเข้าบัญ ชีเงินฝากออมทรัพย์และหรือบัญชีเงินฝากประจา ต้องส่งโดยตรงต่อ
เจ้าหน้าที่ ณ สานักงานของสหกรณ์ การส่งเงินเข้าบัญชีทุกครั้งจะต้องเขียนใบส่งเงินฝากด้วยหมึก และลงรายการให้
ครบถ้วนตามแบบของสหกรณ์ โดยผู้ฝากหรือผู้อื่นจะเป็นผู้ส่งเงินเข้าบัญชีก็ได้
เมื่อสหกรณ์ตรวจสอบถูกต้องแล้วจะได้ลงรายการจานวนเงินฝากและยอดเงินฝากคงเหลือ
ในสมุดคู่ฝากและคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากต่อไป
ข้อ 9. ในกรณีที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าผู้ฝากเงินฝากออมทรัพย์ และหรือเงินฝากประจา
รายใดฝ่าฝืนระเบียบนี้ หรือก่อความยุ่งยากให้แก่สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ
หรือบัญชีเงินฝากประจาของผู้ฝากรายใดก็ดี คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจที่จะสั่งระงับการรับเงินเข้าฝากในบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย์ และหรือบัญชีเงินฝากประจาของผู้ฝากรายนั้น และให้ผู้ฝากถอนเงินฝากคงเหลือเพื่อปิดบัญชีได้ ทั้งนี้
สหกรณ์จะต้องแจ้งให้ผู้นั้นทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
การคิดดอกเบี้ยและการถอนเงินเพื่อปิดบัญชีให้ปฏิบัติตามข้อ 15 หรือข้อ 20 แห่งระเบียบ
นี้แล้วแต่กรณี
ข้อ 10. ในกรณีที่ผู้ฝากเสียชีวิต สหกรณ์จะจ่ายเงินฝากคงเหลือพร้อมดอกเบี้ยในบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย์และหรือเงินฝากประจาของผู้ฝากให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ทาหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้
สหกรณ์จะจ่ายเงินทั้งหมดให้แก่ผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดกเมื่อได้นาหลักฐานมาแสดงสิทธิของตนให้เป็นที่พอใจแก่สหกรณ์
เว้นแต่ผเู้ สียชีวิตมีพันธะหนี้สินอยู่กับสหกรณ์ สหกรณ์จะโอนเงินฝากดังกล่าวชาระหนี้ก่อน
หมวด 2
เงินฝากออมทรัพย์
ข้อ 11. สมาชิกสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไว้กับสหกรณ์ได้ โดยจานวนเงินฝากครั้งแรก
ต้องไม่ต่ากว่า 100 บาท และจานวนเงินฝากคงเหลือ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท
ข้อ 12. สหกรณ์จ ะคิด ดอกเบี้ ยเงิน ฝากออมทรั พย์ ต ามยอดเงิ นฝากคงเหลื อให้ เป็ นรายวั น ตาม
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยเงินฝากและนาเข้าบัญชีของผู้ฝาก ในวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่
31 ธันวาคม ของทุกปี สมาชิกผู้ฝากเงินจะต้องยื่นสมุดคู่ฝากให้สหกรณ์เพื่อลงรายการเกี่ยวกับดอกเบี้ย
สหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดในเรื่องดอกเบี้ยได้ตามที่เห็นสมควร โดย
จะได้ประกาศกาหนดเป็นคราวๆ ไป
ข้อ 13. ผู้ฝากจะถอนเงินฝากออมทรัพย์ในบัญชีของตนได้เพียงวันละสองครั้ง โดยต้องใช้ใบถอนเงิน
ฝากตามแบบของสหกรณ์ และต้องยื่นถอนเงินพร้อมกับสมุดคู่ฝาก
ข้อ 14. ผู้มีอานาจถอนเงินฝากออมทรัพย์ตามที่ได้ให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้กับสหกรณ์จะต้องยื่นใบ
ถอนเงินพร้อมทั้งลงลายมือชื่อตามตัวอย่างที่ได้ให้ไว้กับสหกรณ์ เมื่อสหกรณ์ตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้วจะบันทึกรายการ
จานวนที่ถอนและเงินฝากคงเหลือในสมุดเงินฝาก แล้วจ่ายเงินที่ถอนให้
ในกรณีที่ผู้ฝากหรือผู้มีอานาจถอนเงินมีความจาเป็นต้องมอบให้ผู้อื่นรับเงินแทน จะต้อง
มอบอานาจการรับเงินไว้ในใบถอนเงินและเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินมีสิทธิที่จะเรียกดูหลักฐานเพื่อพิสูจน์ตัว ผู้รับมอบอานาจ
ก่อนที่จะจ่ายเงินก็ได้
ผู้รับเงินต้องลงลายมือชื่อรับเงินพร้อมทั้งวันที่ที่รับเงินต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ข้อ 15. ผู้ฝากจะถอนเงินเพื่อ ปิด บัญชี เงิ นฝากออมทรัพ ย์ข องตนเมื่อใดก็ ได้ โดยสหกรณ์จ ะคิ ด
ดอกเบี้ยให้เพียงสิ้นวันก่อนวันที่จะปิดบัญชีเพื่อนาเข้าบัญชีของผู้ฝากและให้ถอนจานวนรวมทั้งหมด
การถอนเงินฝากออมทรัพย์เพื่อปิดบัญชีให้ปฏิบัติตามข้อ 14 และให้ระบุในใบถอนเงินด้วย
ว่า “เพื่อปิดบัญชี”
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ข้อ 16. หากบัญชีของสมาชิกไม่มีรายการฝากถอนกับสหกรณ์เป็นระยะเวลา 1 ปี และมีเงินคงเหลือ
ต่ากว่า 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) สหกรณ์สามารถเรียกเก็บเงินค่ารักษาบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ โดยหักเงินออก
จากบัญชีเงินรับฝากที่ไม่มีรายการฝากถอนเป็นรายปี ปีละไม่เกิน 150 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จนกระทั่งไม่มี
จานวนเงินในบัญชีเงินรับฝากคงเหลือที่จะเก็บรักษาอีกต่อไป และสหกรณ์จะดาเนินการปิดบัญชี
หมวด 3
เงินฝากประจา
ข้อ 17. สมาชิกสามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจาไว้กับสหกรณ์ได้ โดยจานวนเงินฝากครั้งแรกต้องไม่
ต่ากว่า 1,000 บาท และระยะฝากไม่น้อยกว่า 3 เดือน
ข้อ 18. สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยเงินฝากประจาตามยอดเงินฝากแต่ละยอดให้เมื่อครบกาหนดการ
ฝาก อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์ แต่ทั้งนี้ไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
ข้อ 19. ผู้ฝากไม่มีสิทธิถอนคืนเงินฝากประจาก่อนถึงกาหนด แต่ถ้าสหกรณ์เห็นสมควรจะยอมให้
ถอนก่อนถึงกาหนดได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
(1) เงินฝากที่ไม่ถึง 3 เดือน ไม่คิดดอกเบี้ยให้
(2) เงิ น ฝากเกิ น 3 เดื อ น แต่ ไ ม่ ค รบระยะเวลาการฝาก จะคิ ด ดอกเบี้ ย ให้ เ ป็ น อั ต รา
เดียวกับเงินฝากออมทรัพย์
ข้อ 20. เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาการฝากเงินตามที่ได้ตกลงไว้กับสหกรณ์ในข้อ 17 แล้ว 7 วัน หาก
ผู้ฝากเงินยังไม่แจ้งเรื่องขอถอนเงินฝากนั้น ให้ถือว่าผู้ฝากเงินประสงค์จะฝากเงินต้นดังกล่าวกับ สหกรณ์ต่อไปอีกเท่า
ระยะเวลาเดิมนับจากวันที่เงินฝากนั้นครบกาหนด
ข้อ 21. ในกรณีที่สหกรณ์ขอให้ผู้ฝากถอนเงินก่อนกาหนดเวลาที่ได้ตกลงไว้กับสหกรณ์ ให้สหกรณ์
คิดดอกเบี้ยให้ในอัตราที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อเริ่มฝาก โดยมิพักต้องคานึงถึงระยะเวลาการฝากตามข้อ 17
ข้อ 22. ผู้มีอานาจถอนเงินฝากประจาตามที่ได้ให้ตวั อย่างลายมือชื่อไว้กับสหกรณ์ จะต้องยื่นใบถอน
เงินพร้อมทั้งลงลายมือชื่อตามตัวอย่างที่ได้ให้ไว้กับสหกรณ์ เมื่อสหกรณ์ตรวจสอบถูกต้องแล้ว จะบันทึกรายการจานวนเงิน
ที่ถอนและจานวนเงินฝากคงเหลือในสมุดคู่ฝากแล้วจ่ายเงินที่ถอนพร้อมดอกเบี้ยให้
การถอนเงินฝากประจานั้นจะต้องถอนเป็นยอดๆ ที่ได้ฝากไว้ จะถอนเพียงส่วนหนึ่งส่วนใด
ของแต่ละยอดที่ฝากไม่ได้
ในกรณีที่ผู้ฝากหรือผู้มีอานาจถอนเงินมีความจาเป็นต้องมอบให้ผู้อื่นรับเงินแทน จะต้อง
มอบอานาจการรับเงินไว้ใ นใบถอนเงินฝากและเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินมีสิทธิที่จะเรียกดูหลักฐานพิสูจน์ตัวผู้รับมอบอานาจ
ก่อนที่จะจ่ายเงินให้ ผู้รับเงินต้องลงลายมือชื่อรับเงินพร้อมทั้งวันที่ที่รับเงินต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของ สหกรณ์
ข้อ 23. สหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดในเรื่ องดอกเบี้ยเงินฝากประจาได้ตามที่
เห็นสมควร โดยจะได้ประกาศกาหนดเป็นคราวๆ ไป
บทเฉพาะกาล
ข้อ 24. การเรียกเก็บเงินค่ารักษาบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ตามข้อ 16. ให้สหกรณ์ดาเนินการ
เมื่อพ้นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2555
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ไพโรจน์ ภัทรนรากุล)
ประธานกรรมการ

