1.2 ระเบียบการรับฝากเงินออมทรัพย์ และประจํา
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการรับฝากเงิ นออมทรัพย์ และประจํา พ.ศ. 2547
------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (1) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครังที 15/2547 เมือวันที 9 ธันวาคม พ.ศ. 2547
ได้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์ และเงินฝากประจํา พ.ศ. 2547 ดังต่อไปนี
หมวด 1
บททัวไป
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการรับฝาก
เงินออมทรัพย์ และประจํา พ.ศ. 2547”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ทีนายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการรับฝากเงิน
ออมทรัพย์ และเงินฝากประจํา พ.ศ. 2545 และบรรดาประกาศ มติทประชุ
ี มคณะกรรมการดําเนินการ
ระเบียบอืนใดทีมีอยูก่ ่อนวันใช้ระเบียบนี ซึงมีขอ้ กําหนดขัดแย้งกับระเบียบนีทังสิน
ข้อ 4 ในระเบียบนี “ผูฝ้ าก” หมายความว่า สมาชิก และสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด
ข้อ 5 สหกรณ์รบั เงินฝากจากสมาชิก และสมาชิกสมทบ ได้ 2 ประเภท คือ
(1) ออมทรัพย์
(2) ประจํา
หมวด 2
การเปิ ดบัญชีและการฝากเงิ น
ข้อ 6 สมาชิกและสมาชิกสมทบผูป้ ระสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 5 ให้ตดิ ต่อกับ
เจ้าหน้าทีสหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ หรือทีทีสหกรณ์กาํ หนดด้วยตนเอง และต้องยืนหนังสือขอเปิ ด
บัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วนตามทีระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชี นัน
ข้อ 7 พร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก ผูฝ้ ากต้องให้ตวั อย่างลายมือชือของตน
ั ต่อสหกรณ์
หรือของตัวแทนซึงเป็ นผูม้ อี าํ นาจถอนเงิน ตลอดจนให้คาํ สังเกียวกับเงินฝากทีเปิดบัญชีนนไว้
การเปลียนแปลงเกียวกับตัวอย่างลายมือชือทีให้ไว้ จะมีผลต่อเมือผูฝ้ ากได้แจ้งเป็ น
หนังสือต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ได้พจิ ารณาเห็นเป็ นการถูกต้องและตอบรับแล้ว
ลายมือชือในการเปิ ดบัญชีเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก และต้องเขียนด้วยลายมือตนเอง
หรือผูใ้ ช้อาํ นาจปกครองในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ทไม่
ี สามารถลงลายมือชือได้ สหกรณ์จะไม่ให้ใช้ตราประทับ
แทนลายมือชือ
ข้อ 8 ผูฝ้ ากคนหนึงสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ ดังนี
(1) เงินฝากออมทรัพย์ ผูฝ้ ากรายหนึงอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ใน
สหกรณ์นีได้โดยจํานวนเงินฝากในบัญชีนนในเวลาหนึ
ั
งเวลาใดต้องไม่น้อย
กว่า 100 บาท และผูฝ้ ากจะส่งเงินฝากเพิมขึนเมือใด โดยจํานวนเท่าใดก็ได้
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(2) เงินฝากประจํารายหนึง ๆ ต้องมีจาํ นวนไม่น้อยกว่า 500 บาท และ
ระยะเวลาฝากต้องไม่น้อยกว่า 3 เดือน
สมาชิกและสมาชิกสมทบคนหนึงอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากประจํา
ประเภทละหนึงบัญชีหรือหลายบัญชีกไ็ ด้
ข้อ 9 ในการเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 8 สหกรณ์จะออกสมุดคูฝ่ ากให้ผฝู้ ากยึดถือไว้
สมุดคู่ฝากนันผูฝ้ ากต้องรักษาไว้เพือให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก
ดอกเบีย เงินถอน และเงินคงเหลือของตนทีจะมีขนทุ
ึ กรายการ
การลงบันทึก รายการต่ าง ๆ ในสมุด คู่ฝากนันจะกระทํา ได้ แต่ โดยทางฝ่า ย
สหกรณ์ซงประธานกรรมการ
ึ
หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจ้ ดั การ หรือรองผูจ้ ดั การ
หรือผูท้ ได้
ี รบั มอบหมายคนหนึงคนใดเป็ นผูล้ งลายมือชือย่อกํากับไว้เป็ นสําคัญ การลงบันทึกรายการใน
สมุดคู่ฝาก โดยไม่เป็ นไปตามทีกล่าวนีย่อมไม่มผี ลผูกพันสหกรณ์ อนึง ถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใด
ในสมุดคูฝ่ ากคลาดเคลือนต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพือแก้ไขให้ จะแก้ไขโดยพลการไม่ได้
สมุดคูฝ่ ากเล่มทีใช้เต็มแล้ว หรือชํารุดจนใช้การไม่ได้ ให้นํามายืนต่อสหกรณ์เพือ
จะได้ยกเลิกสมุดคูฝ่ ากเล่มนัน และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคูฝ่ ากใหม่ ซึงออกให้ผฝู้ ากยึดถือไว้ต่อไป
สมุดคูฝ่ ากเล่มทียกเลิกนัน ผูฝ้ ากจะรับไปก็ได้
ผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาสมุดคูฝ่ ากของตนไว้ในทีปลอดภัย ถ้าสมุดคูฝ่ ากหาย ผูฝ้ าก
ต้องแจ้งเป็ นหนังสือต่อสหกรณ์โดยมิชกั ช้า สหกรณ์จะนํายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคูฝ่ ากเล่มใหม่ซงออก
ึ
ให้ผฝู้ ากยึดถือไว้ต่อไป ส่วนสมุดคูฝ่ ากเล่มทีหายให้ยกเลิก
ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผฝู้ ากครังแรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อ
ในกรณีทสหกรณ์
ี
จากเล่มก่อนซึงลงรายการเต็มแล้วก็ดี หรือชํารุดใช้การไม่ได้กด็ ี สหกรณ์จะไม่คดิ ค่าธรรมเนียม แต่กรณี
ทีสมุดคูฝ่ ากของผูฝ้ ากใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคูฝ่ ากใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 20 บาท
ข้อ 10 ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครัง ให้ทาํ ใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ทสหกรณ์
ี
กําหนด ยืนพร้อมด้วยสมุดคูฝ่ ากและจํานวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าทีสหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ ทังนี ผูฝ้ าก
หรือตัวแทนจะเป็ นผูส้ ง่ เงินก็ได้ เว้นแต่การฝากเงินตามวรรคสอง
ในกรณีการฝากเงินโดยหักจากเงินรายได้ ณ ทีจ่าย หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝาก
ของสหกรณ์ ให้ผฝู้ ากแสดงเจตจํานงตามแบบทีสหกรณ์กาํ หนด
เมือสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากทีได้รบั นันในสมุดคูฝ่ ากและ
ตรวจสอบเป็ นการถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคูฝ่ ากให้ผฝู้ าก สําหรับการฝากเงินตามวรรคสอง
สหกรณ์จะลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากไว้เป็ นหลักฐานของสหกรณ์ โดยผูฝ้ ากจะนําสมุดคูฝ่ ากมา
พิมพ์รายการให้เป็ นปจั จุบนั เมือใดก็ได้
ข้อ 11 ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝากต้องขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซงสิ
ึ ทธิทจะ
ี
ไม่บนั ทึกรายการรับฝากเงิน รวมทังสิทธิทจะไม่
ี จา่ ยเงินถอนจากรายการเช่นนัน จนกว่าจะเรียกเก็บเงิน
ตามเช็คได้แล้ว
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หมวด 3
การกําหนดอัตราดอกเบีย ระยะเวลาการคิ ดดอกเบีย วิ ธีการคิ ดดอกเบีย และการจ่ายดอกเบีย
ข้อ 12 สหกรณ์จะให้ดอกเบียเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 5 ในอัตราไม่เกินทีนายทะเบียน
สหกรณ์กาํ หนด โดยดอกเบียเงินฝากในแต่ละประเภทหรือประเภทเดียวกัน สหกรณ์จะกําหนดอัตราดอกเบีย
ให้เท่ากันหรือแตกต่างกันก็ได้ ทังนี สหกรณ์จะได้ประกาศอัตราดอกเบียให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป
คณะกรรมการดําเนินการอาจเปลียนแปลงอัตราดอกเบียเงินฝากตามวรรคก่อน
ได้ตามความเหมาะสม
ดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์ ให้คาํ นวณเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และ
สหกรณ์จะนําดอกเบียทบเป็ นเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากในวันที 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม
ดอกเบียเงินฝากประจํา สหกรณ์จะคํานวณและจ่ายดอกเบียให้เมือถึงกําหนด
ระยะเวลาการฝาก สําหรับเงินฝากทีถอนก่อนกําหนดโดยได้รบั อนุญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 14 สหกรณ์
จะจ่ายดอกเบียให้ตามอัตราดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์ในวันทีถอน
ถ้าผูฝ้ ากไม่ถอนเงินฝากประจําเมือครบกําหนดพร้อมดอกเบียจนพ้นกําหนดไปอีก
7 วัน ก็เป็ นอันถือว่าผูฝ้ ากตกลงฝากเงินต้นฝากพร้อมดอกเบียต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม
หมวด 4
การถอนเงิ น และการปิ ดบัญชี
ข้อ 13 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์
ในการถอนเงินฝากผูม้ อี าํ นาจถอนเงินตามทีได้ให้ตวั อย่างลายมือชือไว้ต่อสหกรณ์
ต้องมารับเงินหรือเช็คสังจ่ายในนามของผูฝ้ ากเท่านัน ณ สํานักงานสหกรณ์ดว้ ยตนเองและต้องยืนใบถอน
เงินฝากโดยลงลายมือชือตามทีให้ตวั อย่างไว้นนั พร้อมกับสมุดคูฝ่ ากต่อเจ้าหน้าทีสหกรณ์
ถ้าผู้มอี ํานาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผู้ใดถอนเงินแทน ก็ต้องทําใบถอนเงินฝาก
และต้องมอบอํานาจให้รบั เงินหรือเช็คในนามของผูฝ้ ากแทนเป็ นหนังสือไว้ดา้ นหลังของใบถอนเงินฝาก
นันด้วย ทังนีโดยลงลายมือชือตามทีได้ให้ตวั อย่างไว้แล้วมอบให้ผรู้ บั มอบอํานาจยืนใบถอนเงินฝากนัน
พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ ในการนีสหกรณ์จะเรียกหลักฐาน
พิสจู น์ตวั ผูร้ บั มอบอํานาจก็ได้
เมือสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอน พร้อมทัง
เงินคงเหลือในสมุดคู่ฝาก แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู้ าก สําหรับการถอนเงินตามวรรคสี สหกรณ์จะลงบันทึกรายการ
จํานวนเงินถอนไว้เป็ นหลักฐานของสหกรณ์ โดยผู้ถอนจะนํ าสมุดคู่ฝากมาพิมพ์รายการให้เป็ นปจั จุบนั
เมือใดก็ได้
อนึง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลียนแปลงใด ๆ
ผูม้ อี าํ นาจถอนเงินต้องลงลายมือชือตามทีให้ตวั อย่างไว้กาํ กับด้วย
กรณีการถอนเงินหรือโอนเงินผ่านระบบอิเลคทรอนิคส์ ผูฝ้ ากสามารถกระทําได้
ตามหลักเกณฑ์ทกํี าหนดในประกาศสหกรณ์ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ”
(แก้ไขเพิมเติมโดยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการรับฝากเงินออม
ทรัพย์และประจํา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที 17 มกราคม พ.ศ. 2556)
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1.2 ระเบียบการรับฝากเงินออมทรัพย์ และประจํา
ข้อ 14 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เป็ นเงินสดหรือเช็คสังจ่ายในนามของผู้
ฝากนัน จะถอนเมือใด จํานวนเท่าใดก็ได้ เว้นแต่การดําเนินการตามข้อ 13 วรรคสี
ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจํานัน ผูฝ้ ากย่อมไม่มสี ทิ ธิถอนเงินก่อน
ครบกําหนด แต่เมือผูฝ้ ากยืนคําขอเป็ นหนังสือโดยชีแจงความจําเป็ น สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อน
ครบกําหนดก็ได้
ข้อ 15 ผูฝ้ ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทังหมดเพือปิ ดบัญชีเงินฝากของตนเมือใดก็ได้
ให้ผมู้ อี าํ นาจถอนเงินแจ้งไว้ทา้ ยรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพือปิดบัญชี”
ข้อ 16 ในกรณีทผูี ฝ้ ากตาย สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือทังหมดในบัญชีเงินฝากให้แก่
ผูร้ บั โอนประโยชน์ทได้
ี ตงไว้
ั หรือถ้ามิได้ตงไว้
ั กค็ นื ให้แก่บุคคลทีได้นําหลักฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการจนเป็ นทีเชือถือได้วา่ เป็ นทายาทผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินจํานวนดังกล่าวนัน
ข้อ 17 ในกรณีทคณะกรรมการดํ
ี
าเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผูฝ้ ากฝา่ ฝืนระเบียบนี
หรือก่อให้เกิดความยุง่ ยากแก่สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรทีจะปิดบัญชีเงินฝากของผูฝ้ าก
สหกรณ์จะไม่รบั เงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากอีกและให้ผฝู้ ากถอนเงินคงเหลือทังหมดเพือปิดบัญชีเงิน
ฝากของตน ทังนี สหกรณ์จะแจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูฝ้ าก
ข้อ 18 การถอนเงินฝากเพือปิดบัญชีตามข้อ 15 และ ข้อ 16 สหกรณ์จะคํานวณ
ดอกเบียให้ตามข้อ 12 ถึงวันก่อนวันถอน 1 วัน
สําหรับการปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 17 สหกรณ์จะคํานวณดอกเบียให้ถงึ
วันก่อนวันทีสหกรณ์มหี นังสือแจ้งให้ผฝู้ ากทราบ โดยสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบียแก่ผฝู้ ากตังแต่วนั ที
สหกรณ์มหี นังสือแจ้งให้ผฝู้ ากทราบเป็ นต้นไป ทังนี ไม่วา่ ผูฝ้ ากจะถอนเงินเมือใด
เมือสหกรณ์ได้จา่ ยเงินคืนผูฝ้ ากแล้ว จะยกเลิกสมุดคูฝ่ ากสําหรับบัญชีนนั
ข้อ 19 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 13 ธันวาคม พ.ศ. 2547
(ลงนาม)

สิทธิชยั อึงภากรณ์
(นายสิทธิชยั อึงภากรณ์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
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