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  ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั  
ว่าด้วยการรบัฝากเงินออมทรพัย ์และประจาํ  พ.ศ. 2547  

------------------------- 
อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (1) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์  

กรมป่าไม ้จาํกดั ทปีระชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ครงัท ี15/2547  เมอืวนัท ี9 ธนัวาคม พ.ศ. 2547       
ไดก้าํหนดระเบยีบวา่ดว้ยการรบัฝากเงนิออมทรพัย ์และเงนิฝากประจาํ พ.ศ. 2547 ดงัต่อไปนี 

หมวด  1 
บททวัไป 

  ขอ้  1  ระเบยีบนีเรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการรบัฝาก   

เงนิออมทรพัย ์และประจาํ พ.ศ. 2547” 

  ขอ้  2  ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัทนีายทะเบยีนสหกรณ์เหน็ชอบ เป็นตน้ไป 
  ขอ้  3  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการรบัฝากเงนิ
ออมทรพัย ์และเงนิฝากประจาํ พ.ศ. 2545 และบรรดาประกาศ มตทิปีระชุมคณะกรรมการดาํเนินการ 

ระเบยีบอนืใดทมีอียูก่่อนวนัใชร้ะเบยีบนี ซงึมขีอ้กาํหนดขดัแยง้กบัระเบยีบนีทงัสนิ 
  ขอ้  4  ในระเบยีบนี “ผูฝ้าก” หมายความวา่  สมาชกิ และสมาชกิสมทบสหกรณ์ออมทรพัย ์ 

กรมปา่ไม ้จาํกดั 
  ขอ้  5  สหกรณ์รบัเงนิฝากจากสมาชกิ และสมาชกิสมทบ ได ้2 ประเภท คอื 
 (1) ออมทรพัย ์
 (2) ประจาํ 

หมวด  2 
การเปิดบญัชีและการฝากเงิน 

  ขอ้  6  สมาชกิและสมาชกิสมทบผูป้ระสงคจ์ะเปิดบญัชเีงนิฝากตามขอ้ 5 ใหต้ดิต่อกบั
เจา้หน้าทสีหกรณ์ ณ สาํนกังานสหกรณ์ หรอืททีสีหกรณ์กาํหนดดว้ยตนเอง และตอ้งยนืหนงัสอืขอเปิด
บญัชเีงนิฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมรีายการครบถว้นตามทรีะบุไวใ้นแบบหนงัสอืขอเปิดบญัช ีนนั 
  ขอ้  7  พรอ้มกบัหนงัสอืขอเปิดบญัชเีงนิฝาก ผูฝ้ากตอ้งใหต้วัอยา่งลายมอืชอืของตน
หรอืของตวัแทนซงึเป็นผูม้อีาํนาจถอนเงนิ ตลอดจนใหค้าํสงัเกยีวกบัเงนิฝากทเีปิดบญัชนีนัไวต่้อสหกรณ์ 
  การเปลยีนแปลงเกยีวกบัตวัอยา่งลายมอืชอืทใีหไ้ว ้จะมผีลต่อเมอืผูฝ้ากไดแ้จง้เป็น
หนงัสอืต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ไดพ้จิารณาเหน็เป็นการถูกตอ้งและตอบรบัแลว้ 
  ลายมอืชอืในการเปิดบญัชเีงนิฝากใหเ้ขยีนดว้ยหมกึ และตอ้งเขยีนดว้ยลายมอืตนเอง 
หรอืผูใ้ชอ้าํนาจปกครองในกรณเีป็นผูเ้ยาวท์ไีมส่ามารถลงลายมอืชอืได ้สหกรณ์จะไมใ่หใ้ชต้ราประทบั
แทนลายมอืชอื 
  ขอ้  8  ผูฝ้ากคนหนึงสามารถเปิดบญัชเีงนิฝากได ้ดงันี 
 (1) เงนิฝากออมทรพัย ์ผูฝ้ากรายหนึงอาจเปิดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์น

สหกรณ์นีไดโ้ดยจาํนวนเงนิฝากในบญัชนีนัในเวลาหนึงเวลาใดตอ้งไมน้่อย
กวา่ 100 บาท และผูฝ้ากจะสง่เงนิฝากเพมิขนึเมอืใด โดยจาํนวนเทา่ใดกไ็ด ้
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 (2) เงนิฝากประจาํรายหนึง ๆ ตอ้งมจีาํนวนไมน้่อยกวา่ 500 บาท และ
ระยะเวลาฝากตอ้งไมน้่อยกวา่ 3 เดอืน 

สมาชกิและสมาชกิสมทบคนหนึงอาจเปิดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยห์รอืเงนิฝากประจาํ 
ประเภทละหนึงบญัชหีรอืหลายบญัชกีไ็ด ้
  ขอ้  9  ในการเปิดบญัชเีงนิฝากตามขอ้ 8 สหกรณ์จะออกสมดุคูฝ่ากใหผู้ฝ้ากยดึถอืไว ้
           สมดุคู่ฝากนนัผูฝ้ากตอ้งรกัษาไวเ้พอืใหส้หกรณ์ลงบนัทกึรายการเงนิฝาก 
ดอกเบยี เงนิถอน และเงนิคงเหลอืของตนทจีะมขีนึทุกรายการ 
           การลงบนัทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนันจะกระทําได้ แต่โดยทางฝ่าย
สหกรณ์ซงึประธานกรรมการ หรอืรองประธานกรรมการ หรอืเหรญัญกิ หรอืผูจ้ดัการ หรอืรองผูจ้ดัการ 
หรอืผูท้ไีดร้บัมอบหมายคนหนึงคนใดเป็นผูล้งลายมอืชอืยอ่กํากบัไวเ้ป็นสาํคญั การลงบนัทกึรายการใน
สมุดคู่ฝาก โดยไม่เป็นไปตามทกีล่าวนีย่อมไม่มผีลผกูพนัสหกรณ์ อนึง ถา้ผูฝ้ากตรวจพบว่ารายการใด
ในสมดุคูฝ่ากคลาดเคลอืนตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์เพอืแกไ้ขให ้จะแกไ้ขโดยพลการไมไ่ด ้
 สมดุคูฝ่ากเลม่ทใีชเ้ตม็แลว้ หรอืชาํรดุจนใชก้ารไมไ่ด ้ใหนํ้ามายนืต่อสหกรณ์เพอื
จะไดย้กเลกิสมดุคูฝ่ากเล่มนนั และโอนยอดเงนิคงเหลอืเขา้สมดุคูฝ่ากใหม ่ซงึออกใหผู้ฝ้ากยดึถอืไวต่้อไป 
สมดุคูฝ่ากเลม่ทยีกเลกินนั ผูฝ้ากจะรบัไปกไ็ด ้
 ผูฝ้ากตอ้งเกบ็รกัษาสมดุคูฝ่ากของตนไวใ้นทปีลอดภยั ถา้สมดุคูฝ่ากหาย ผูฝ้าก
ตอ้งแจง้เป็นหนงัสอืต่อสหกรณ์โดยมชิกัชา้ สหกรณ์จะนํายอดเงนิคงเหลอืเขา้สมดุคูฝ่ากเล่มใหมซ่งึออก
ใหผู้ฝ้ากยดึถอืไวต่้อไป สว่นสมดุคูฝ่ากเล่มทหีายใหย้กเลกิ 
 ในกรณทีสีหกรณ์ออกสมดุคู่ฝากใหแ้ก่ผูฝ้ากครงัแรกกด็ ีหรอืออกเล่มใหมใ่หต่้อ
จากเล่มก่อนซงึลงรายการเตม็แลว้กด็ ีหรอืชาํรดุใชก้ารไมไ่ดก้ด็ ีสหกรณ์จะไมค่ดิคา่ธรรมเนียม แต่กรณี
ทสีมดุคูฝ่ากของผูฝ้ากใดสญูหาย สหกรณ์จะออกสมดุคูฝ่ากใหมใ่หโ้ดยคดิคา่ธรรมเนียมเล่มละ 20 บาท 
  ขอ้ 10  ในการสง่เงนิเขา้บญัชเีงนิฝากทกุครงั ใหท้าํใบสง่เงนิตามแบบพมิพท์สีหกรณ์
กาํหนด ยนืพรอ้มดว้ยสมดุคูฝ่ากและจาํนวนเงนิฝากต่อเจา้หน้าทสีหกรณ์ ณ สาํนกังานสหกรณ์ ทงันี ผูฝ้าก
หรอืตวัแทนจะเป็นผูส้ง่เงนิกไ็ด ้เวน้แต่การฝากเงนิตามวรรคสอง 
 ในกรณกีารฝากเงนิโดยหกัจากเงนิรายได ้ณ ทจีา่ย หรอืโอนเขา้บญัชเีงนิฝาก
ของสหกรณ์ ใหผู้ฝ้ากแสดงเจตจาํนงตามแบบทสีหกรณ์กาํหนด 
 เมอืสหกรณ์ไดล้งบนัทกึรายการจาํนวนเงนิฝากทไีดร้บันนัในสมดุคูฝ่ากและ
ตรวจสอบเป็นการถูกตอ้งแลว้ สหกรณ์จะคนืสมดุคูฝ่ากใหผู้ฝ้าก สาํหรบัการฝากเงนิตามวรรคสอง 
สหกรณ์จะลงบนัทกึรายการจาํนวนเงนิฝากไวเ้ป็นหลกัฐานของสหกรณ์ โดยผูฝ้ากจะนําสมดุคูฝ่ากมา
พมิพร์ายการใหเ้ป็นปจัจุบนัเมอืใดกไ็ด ้
  ขอ้ 11 ถ้าส่งเชค็เขา้บญัชเีงนิฝากต้องขดีคร่อมเชค็ก่อน สหกรณ์สงวนไวซ้งึสทิธทิจีะ      
ไมบ่นัทกึรายการรบัฝากเงนิ รวมทงัสทิธทิจีะไมจ่า่ยเงนิถอนจากรายการเช่นนนั จนกว่าจะเรยีกเกบ็เงนิ   
ตามเชค็ไดแ้ลว้ 
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หมวด 3 
การกาํหนดอตัราดอกเบยี ระยะเวลาการคิดดอกเบีย วิธีการคิดดอกเบีย และการจ่ายดอกเบีย 

  ขอ้ 12   สหกรณ์จะใหด้อกเบยีเงนิฝากทุกประเภทตามขอ้ 5 ในอตัราไมเ่กนิทนีายทะเบยีน
สหกรณ์กาํหนด โดยดอกเบยีเงนิฝากในแต่ละประเภทหรอืประเภทเดยีวกนั สหกรณ์จะกาํหนดอตัราดอกเบยี
ใหเ้ทา่กนัหรอืแตกต่างกนักไ็ด ้ทงันี สหกรณ์จะไดป้ระกาศอตัราดอกเบยีใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป 
 คณะกรรมการดาํเนินการอาจเปลยีนแปลงอตัราดอกเบยีเงนิฝากตามวรรคก่อน
ไดต้ามความเหมาะสม 
 ดอกเบยีเงนิฝากออมทรพัย ์ใหค้าํนวณเป็นรายวนัตามยอดเงนิคงเหลอื และ
สหกรณ์จะนําดอกเบยีทบเป็นเงนิตน้เขา้บญัชเีงนิฝากในวนัท ี30 มถุินายน และ 31 ธนัวาคม 
 ดอกเบยีเงนิฝากประจาํ สหกรณ์จะคาํนวณและจา่ยดอกเบยีใหเ้มอืถงึกาํหนด
ระยะเวลาการฝาก สาํหรบัเงนิฝากทถีอนก่อนกาํหนดโดยไดร้บัอนุญาตจากสหกรณ์ตามขอ้ 14 สหกรณ์
จะจา่ยดอกเบยีใหต้ามอตัราดอกเบยีเงนิฝากออมทรพัยใ์นวนัทถีอน 
 ถา้ผูฝ้ากไมถ่อนเงนิฝากประจาํเมอืครบกาํหนดพรอ้มดอกเบยีจนพน้กาํหนดไปอกี  
7 วนั กเ็ป็นอนัถอืวา่ผูฝ้ากตกลงฝากเงนิตน้ฝากพรอ้มดอกเบยีต่อไปอกีเทา่ระยะเวลาเดมิ 

หมวด  4 
การถอนเงิน และการปิดบญัชี 

  ขอ้ 13  การถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝาก ตอ้งใชใ้บถอนเงนิตามแบบของสหกรณ์  
 ในการถอนเงนิฝากผูม้อีาํนาจถอนเงนิตามทไีดใ้หต้วัอยา่งลายมอืชอืไวต่้อสหกรณ์
ตอ้งมารบัเงนิหรอืเชค็สงัจา่ยในนามของผูฝ้ากเทา่นนั ณ สาํนกังานสหกรณ์ดว้ยตนเองและตอ้งยนืใบถอน
เงนิฝากโดยลงลายมอืชอืตามทใีหต้วัอยา่งไวน้นั  พรอ้มกบัสมดุคูฝ่ากต่อเจา้หน้าทสีหกรณ์ 
  ถ้าผู้มอีํานาจถอนเงนิฝากจะมอบใหผู้้ใดถอนเงนิแทน ก็ต้องทําใบถอนเงนิฝาก 
และตอ้งมอบอํานาจใหร้บัเงนิหรอืเชค็ในนามของผูฝ้ากแทนเป็นหนังสอืไวด้า้นหลงัของใบถอนเงนิฝาก
นนัดว้ย ทงันีโดยลงลายมอืชอืตามทไีดใ้หต้วัอยา่งไวแ้ลว้มอบใหผู้ร้บัมอบอํานาจยนืใบถอนเงนิฝากนัน
พรอ้มดว้ยสมุดคู่ฝากต่อเจา้หน้าทขีองสหกรณ์ ณ สาํนักงานสหกรณ์ ในการนีสหกรณ์จะเรยีกหลกัฐาน
พสิจูน์ตวัผูร้บัมอบอาํนาจกไ็ด ้
 เมอืสหกรณ์ไดต้รวจถูกตอ้งแลว้จะจ่ายเงนิถอนให ้และลงรายการเงนิถอน พรอ้มทงั   
เงนิคงเหลอืในสมุดคู่ฝาก แลว้คนืสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก สาํหรบัการถอนเงนิตามวรรคส ีสหกรณ์จะลงบนัทกึรายการ
จํานวนเงนิถอนไว้เป็นหลกัฐานของสหกรณ์ โดยผู้ถอนจะนําสมุดคู่ฝากมาพมิพ์รายการให้เป็นปจัจุบนั
เมอืใดกไ็ด ้
 อนึง การเขยีนใบถอนเงนิฝากใหเ้ขยีนดว้ยหมกึ ถา้มกีารแกไ้ขเปลยีนแปลงใด ๆ        
ผูม้อีาํนาจถอนเงนิตอ้งลงลายมอืชอืตามทใีหต้วัอยา่งไวก้าํกบัดว้ย 
  กรณกีารถอนเงนิหรอืโอนเงนิผา่นระบบอเิลคทรอนิคส ์ผูฝ้ากสามารถกระทาํได้
ตามหลกัเกณฑท์กีาํหนดในประกาศสหกรณ์ โดยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการดาํเนินการ”  
    (แกไ้ขเพมิเตมิโดยระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการรบัฝากเงนิออม
ทรพัยแ์ละประจาํ พ.ศ. 2547  แกไ้ขเพมิเตมิ (ฉบบัท ี2) พ.ศ. 2555  ลงวนัท ี17 มกราคม  พ.ศ. 2556) 



1.2 ระเบยีบการรับฝากเงินออมทรัพย์และประจาํ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 44 

  ขอ้ 14  การถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์เป็นเงนิสดหรอืเชค็สงัจา่ยในนามของผู้
ฝากนนั จะถอนเมอืใด จาํนวนเทา่ใดกไ็ด ้เวน้แต่การดาํเนินการตามขอ้ 13 วรรคส ี
   สว่นการถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากประจาํนนั ผูฝ้ากยอ่มไมม่สีทิธถิอนเงนิก่อน
ครบกาํหนด แต่เมอืผูฝ้ากยนืคาํขอเป็นหนงัสอืโดยชแีจงความจาํเป็น สหกรณ์จะยอมใหถ้อนเงนิฝากก่อน
ครบกาํหนดกไ็ด ้
  ขอ้ 15  ผูฝ้ากจะถอนเงนิฝากคงเหลอืทงัหมดเพอืปิดบญัชเีงนิฝากของตนเมอืใดกไ็ด ้       
ใหผู้ม้อีาํนาจถอนเงนิแจง้ไวท้า้ยรายการจาํนวนเงนิในใบถอนเงนิฝากดว้ยวา่ “เพอืปิดบญัช”ี 

  ขอ้ 16  ในกรณทีผีูฝ้ากตาย สหกรณ์จะจา่ยคนืเงนิคงเหลอืทงัหมดในบญัชเีงนิฝากใหแ้ก่ 
ผูร้บัโอนประโยชน์ทไีดต้งัไว ้หรอืถา้มไิดต้งัไวก้ค็นืใหแ้ก่บุคคลทไีดนํ้าหลกัฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการ
ดาํเนินการจนเป็นทเีชอืถอืไดว้า่เป็นทายาทผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิจาํนวนดงักล่าวนนั 
  ขอ้ 17  ในกรณทีคีณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์เหน็วา่ผูฝ้ากฝา่ฝืนระเบยีบนี 
หรอืก่อใหเ้กดิความยุง่ยากแก่สหกรณ์ หรอืเหน็วา่มเีหตุอนัสมควรทจีะปิดบญัชเีงนิฝากของผูฝ้าก 
สหกรณ์จะไมร่บัเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากของผูฝ้ากอกีและใหผู้ฝ้ากถอนเงนิคงเหลอืทงัหมดเพอืปิดบญัชเีงนิ
ฝากของตน ทงันี สหกรณ์จะแจง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูฝ้าก 
  ขอ้ 18  การถอนเงนิฝากเพอืปิดบญัชตีามขอ้ 15 และ ขอ้ 16 สหกรณ์จะคาํนวณ
ดอกเบยีใหต้ามขอ้ 12 ถงึวนัก่อนวนัถอน 1 วนั  

สาํหรบัการปิดบญัชเีงนิฝากตามขอ้ 17 สหกรณ์จะคาํนวณดอกเบยีใหถ้งึ       
วนัก่อนวนัทสีหกรณ์มหีนงัสอืแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบ โดยสหกรณ์จะไมใ่หด้อกเบยีแก่ผูฝ้ากตงัแต่วนัที
สหกรณ์มหีนงัสอืแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบเป็นตน้ไป ทงันี ไมว่า่ผูฝ้ากจะถอนเงนิเมอืใด 

 เมอืสหกรณ์ไดจ้า่ยเงนิคนืผูฝ้ากแลว้ จะยกเลกิสมดุคูฝ่ากสาํหรบับญัชนีนั 
  ขอ้ 19  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 

 ประกาศ  ณ  วนัท ี 13  ธนัวาคม  พ.ศ. 2547 
 

 (ลงนาม)     สทิธชิยั  องึภากรณ์  
 (นายสทิธชิยั องึภากรณ์) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 


