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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

วาดวยการรบัฝากเงินจากสหกรณอ่ืน พ.ศ. 2553 
---------------------------------- 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ 78 (9) และขอ 106 (1)  แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพย  
กรมปาไม จํากัด ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 12 เม่ือวันที่  9  ธันวาคม พ.ศ.2553 ไดกําหนด
ระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอ่ืน พ.ศ. 2553 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
ดังตอไปน้ี 
 

หมวดที่ 1 
ขอกําหนดทั่วไป 

  ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการรับฝาก

เงินจากสหกรณอ่ืน พ.ศ. 2553” 

  ขอ  2  ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันที่ 13 ธันวาคม 2553 เปนตนไป 
  ขอ  3  ใหยกเลิกบรรดาประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ระเบียบอ่ืนใดที่มีอยู
กอนวันใชระเบียบนี้  ซ่ึงมีขอกําหนดขัดแยงกับระเบียบนี้ทั้งสิ้น 
  ขอ  4  ในระเบียบนี ้

“สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

“ผูฝาก”    หมายความวา สหกรณผูฝากเงิน 

  ขอ 5  สหกรณรับฝากเงินจากสหกรณอ่ืนได 2 ประเภท คือ 
 (1) เงินฝากออมทรัพย 
 (2) เงินฝากประจาํ 
 

หมวด 2 
การเปดบัญชีและการฝากเงิน 

  ขอ 6  สหกรณที่ประสงคจะเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 5 ใหมาติดตอกับเจาหนาที่สหกรณ    
ณ สํานักงานสหกรณดวยตนเองและตองยื่นหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ โดยมีรายการ
ครบถวนตามที่ระบุไวในแบบหนังสือขอเปดบัญชีน้ัน 
  ขอ 7  พรอมกับหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก ผูฝากตองใหตวัอยางลายมือชื่อของตัวแทนซึ่ง
เปนผูมีอํานาจถอนเงิน ตลอดจนใหเง่ือนไขเกี่ยวกับเงินฝากที่เปดบญัชีน้ันไวตอสหกรณ 
 การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอยางลายมอืชื่อที่ใหไว จะมีผลตอเม่ือผูฝากไดแจง    
เปนหนังสือตอสหกรณ และสหกรณไดพิจารณาเห็นเปนการถูกตองและตอบรับแลว 
 ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกบัเงินฝากใหใชอักษรไทย และเขียนดวยหมึก ทั้งตองเขยีน
ดวยลายมือของผูนําฝาก สหกรณจะไมรับรูการใชตราประทับแทนลายมือชื่อ 
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ขอ 8  ผูฝากสามารถเปดบญัชีเงินฝากไดดังน้ี 
 (1) เงินฝากออมทรัพย ผูฝากรายหนึ่งอาจเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยในสหกรณน้ีได

โดยจํานวนเงนิฝากในบญัชน้ัีนในเวลาหนึง่เวลาใดตองไมนอยกวา 10,000 บาท 
และผูฝากจะสงเงินฝากเพิ่มขึ้นเม่ือใดโดยจํานวนเทาไดก็ได 

 (2) เงินฝากประจํารายหนึ่ง ๆ ตองมีจํานวนไมนอยกวา 10,000 บาท และระยะเวลาฝาก
ตองไมนอยกวา  3 เดือน 

ขอ 9  ในการเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 8 สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหผูฝากยึดถือไว 
    สมุดคูฝากนัน้ ผูฝากตองรกัษาไวเพ่ือใหสหกรณลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบีย้ 

เงินถอน และเงินคงเหลือบรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย 
 การลงบันทึกรายการตาง ๆ ในสมุดคูฝากนั้น จะกระทาํไดแตโดยทางฝายสหกรณ 

ซ่ึงประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย      
คนหนึ่งคนใดเปนผูลงลายมอืชื่อยอกํากับไวเปนสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมดุคูฝากโดยไมเปนไป
ตามที่กลาวนี้ ยอมไมมีผลผูกพันสหกรณ อน่ึง ถาผูฝากตรวจพบวารายการใดในสมดุคูฝากคลาดเคลื่อนตองแจง
ตอสหกรณเพ่ือแกไขให จะแกไขโดยประการอื่นไมได 

สมุดคูฝากเลมที่ใชเต็มแลวหรือชํารุดจนใชการไมได ใหนํามายื่นตอสหกรณเพ่ือ 
จะไดยกเลิกสมุดคูฝากเลมน้ันและโอนยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากใหม ซ่ึงออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป  
สมุดคูฝากเลมที่ยกเลิกนั้นผูฝากจะรับไปก็ได 

 ผูฝากตองเก็บรักษาสมุดคูฝากของตนไวในทีป่ลอดภยั  ถาสมุดคูฝากหาย ผูฝากตอง
แจงเปนหนังสือตอสหกรณโดยมิชักชา สหกรณจะนํายอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากเลมใหมซ่ึงออกใหผูฝาก
ยึดถือไวตอไป สวนสมุดคูฝากเลมที่หายใหยกเลิก 

 ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเลมใหมใหตอจาก
เลมกอนซ่ึงลงรายการเต็มแลวก็ดี หรือชํารุดใชการไมไดก็ดี สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม แตกรณทีี่สมุดคูฝาก
ของผูฝากรายใดสูญหาย สหกรณจะออกสมุดคูฝากเลมใหมใหโดยคิดคาธรรมเนียมเลมละ 100 บาท 

ขอ 10  ในการสงเงินเขาบญัชีเงินฝากทกุครั้ง ใหทําใบสงเงินตามแบบพิมพที่สหกรณ 
กําหนด ยื่นพรอมดวยสมุดคูฝากและจํานวนเงินฝากตอเจาหนาทีส่หกรณ ณ สํานักงานสหกรณ ทั้งน้ี    
ผูฝากหรือผูอ่ืนจะเปนผูสงเงินก็ได 

 เม่ือสหกรณไดลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที่ไดรับน้ันในสมุดคูฝากและ
ตรวจสอบเปนการถูกตองแลว สหกรณจะคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก 

ขอ 11  ถาสงเช็คเขาบัญชเีงินฝากตองขีดครอมเช็คกอน สหกรณสงวนไวซ่ึงสิทธทิี่จะ 
ไมจายเงินถอนจากรายการเชนน้ันจนกวาจะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแลว 
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หมวด 3 
การกําหนดอัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย 

วิธีการคิดดอกเบ้ียและการจายดอกเบี้ย 
  ขอ 12  สหกรณจะใหดอกเบีย้เงินฝากทุกประเภทตามขอ 5 ไมเกินอัตราที่นายทะเบยีน
สหกรณกําหนด โดยจะไดประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป 
 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย ใหคํานวณเปนรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณจะ
นําดอกเบี้ยทบเปนเงินตน เขาบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปทางบัญชขีองสหกรณ ใหผูฝากรีบยื่นสมดุคูฝาก ณ 
สํานักงานสหกรณ เพ่ือสหกรณบันทึกรายการดอกเบี้ยให 
 ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา สหกรณจะคํานวณและจายดอกเบี้ยใหเม่ือถึงกําหนด
ระยะเวลาการฝากสําหรับเงินฝากที่ถอนกอนกําหนดโดยไดรับอนุญาตจากสหกรณตามขอ 14  สหกรณจะ
จายดอกเบี้ยใหตามจํานวนเดือนเต็ม 
 กรณีถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไมถงึ 3 เดือน สหกรณจะไมจายดอกเบีย้ให 
 ถาผูฝากไมถอนเงินฝากประจาํเม่ือครบกําหนดพรอมดอกเบี้ย จนพนกาํหนดไปอกี 7 วัน 
ก็เปนอันถือวาผูฝากตกลงฝากตนเงินฝากพรอมดอกเบี้ยตอไปอีกเทาระยะเวลาเดิม 
 

หมวด 4 
การถอนเงินฝากและการปดบัญช ี

  ขอ 13  การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากตองใชใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ 
 ในการถอนเงนิฝาก ผูมีอํานาจถอนเงินตามที่ไดใหตวัอยางลายมือชื่อไวตอสหกรณ 
ควรมารับเงินที่สํานักงานสหกรณดวยตนเอง และตองยื่นใบถอนเงนิฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ใหตวัอยาง
ไวน้ัน พรอมกับสมุดคูฝากตอเจาหนาทีส่หกรณ 
 ถาผูมีอํานาจถอนเงินฝากจะมอบใหผูใดรบัเงินแทนกต็องทําใบถอนเงินฝากและ
ตองมอบอํานาจใหรับเงินแทนเปนหนังสอืตามแบบที่กาํหนด ทั้งน้ี โดยลงลายมือชื่อตามที่ไดใหตัวอยางไว
แลวมอบใหผูรับมอบอํานาจยื่นใบถอนเงนิฝากนั้น พรอมดวยสมุดคูฝากตอเจาหนาที่ของสหกรณ            
ณ สํานักงานสหกรณในการนี้สหกรณจะเรียกหลักฐานพิสูจนตัวผูรับมอบอํานาจก็ได 
 เม่ือสหกรณไดตรวจถูกตองแลวจะจายเงนิถอนให และลงรายการเงนิถอนพรอมทั้ง
เงินคงเหลือในสมุดคูฝากแลวคนืสมุดคูฝากใหผูฝาก 
 อน่ึง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเขยีนดวยหมึก ถามีการแกไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ     
ผูมีอํานาจถอนเงินตองลงลายมือชื่อตามที่ใหตวัอยางไวกํากับดวย 
  ขอ 14  การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรัพยน้ัน จะถอนเม่ือใด จํานวนเทาใดก็ได 
 สวนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจํานั้น ผูฝากยอมไมมีสิทธิถอนเงินกอนครบ
กําหนดแตเม่ือผูฝากยื่นคาํขอ เปนหนงัสอืโดยชี้แจงความจําเปน สหกรณจะยอมใหถอนเงินฝากกอนครบ
กําหนดก็ได 
  ขอ 15  ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได       
ใหผูมีอํานาจถอนเงินจดแจงไวทายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากดวยวา “เพ่ือปดบัญช”ี 
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  ขอ 16  ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเห็นวาผูฝากฝาฝนระเบียบนี้หรือ
กอใหเกิดความยุงยากแกสหกรณ หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะปดบัญชีเงินฝากของผูฝาก สหกรณจะไมรับ
เงินเขาบญัชีเงินฝากของผูฝากอีก และใหผูฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งน้ี 
สหกรณจะแจงเปนหนังสือไปยังผูฝาก 
  ขอ 17  การถอนเงินฝากเพื่อปดบัญชตีามขอ 15 สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหตามขอ 12 ถึงวนั
กอนวันถอน 1 วัน เวนแตการปดบัญชีเงินฝากในกรณีผูฝากฝาฝนระเบียบตามขอ 16 สหกรณจะคํานวณ
ดอกเบี้ยใหถึงกอนวันที่แจง 1 วัน และ สหกรณจะไมใหดอกเบี้ยอีกไมวาผูฝากจะถอนเงินเม่ือใด 
 เม่ือสหกรณไดจายเงินคืนผูฝากแลว จะยกเลิกสมุดคูฝากสําหรับบัญชีน้ัน 
   ขอ 18 ในกรณีที่มีความจําเปน สหกรณสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับฝากก็ได แตกรณีที่จํานวน
ยอดเงินรับฝากในเวลาใดเวลาหนึ่ง เม่ือรวมกับหน้ีการกูยืมเงินจากภายนอกและหนี้ในฐานะผูค้ําประกัน    
จะเกินวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําปของสหกรณที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบไว สหกรณ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับฝากเงิน 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

 
 (ลงนาม)    สิทธิชัย  อ๊ึงภากรณ 
 (นายสิทธชิัย  อ๊ึงภากรณ) 
 ประธานกรรมการดําเนินการ 
 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 


