
ระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 
ว่าด้วยการรับฝากเงนิจากนติิบุคคล พ.ศ. 2562 

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

 อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78(9) และ 108 (10)  แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด       
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ชุดที่ 42 ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
จึงได้กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจากนิติบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

หมวด 1  
ข้อกําหนดทั่วไป 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจาก   
นิติบุคคล พ.ศ. 2562”   
 ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 
  “นิติบุคคล” หมายความว่า หน่วยงานหรือองค์กรที่มีฐานะนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์หรือกฎหมายอื่นซึ่งเป็นต้นสังกัดของสมาชิกสหกรณ์ 
  “ผู้ฝาก” หมายความว่า นิติบุคคลผู้ฝากเงิน 
 ข้อ 4 สหกรณ์จะรับฝากเงินจากนิติบุคคลได้เฉพาะนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง
ของนิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 
 ข้อ 5 สหกรณ์รับฝากเงินจากนิติบุคคลได้ 2 ประเภท คือ 
  (1) เงินฝากออมทรัพย์ 
  (2) เงินฝากประจํา 

หมวด 2  
การเปิดบัญชีและการฝากเงิน 

 ข้อ 6 นิติบุคคลที่ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 5 ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ณ สํานักงาน
สหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วนตามท่ี
ระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชีนั้น 
 ข้อ 7 พร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของตัวแทนซึ่งเป็น 
ผู้มีอํานาจถอนเงิน ตลอดจนให้เงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากที่เปิดบัญชีนั้นไว้ต่อสหกรณ์ 
  การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้ จะมีผลต่อเมื่อผู้ฝากได้แจ้งเป็นหนังสือ     
ต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็นการถูกต้องและตอบรับแล้ว 
  ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้อักษรไทยและเขียนด้วยหมึกทั้งต้องเขียนด้วยลายมือ
ของผู้นําฝาก สหกรณ์จะไม่รับรู้การใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ 
 ข้อ 8 ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินฝาก ได้ดังนี้ 
  (1) เงินฝากออมทรัพย์ ผู้ฝากรายหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นี้ได้        
โดยจํานวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และผู้ฝากจะส่ง
เงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใดโดยจํานวนเท่าใดก็ใด 
  (2) เงินฝากประจํา ต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และ
ระยะเวลาฝากต้องไม่น้อยกว่า 12 เดือน 



 ข้อ 9 ในการเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 7 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้ 
  สมุดคู่ฝากนั้นผู้ฝากต้องรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และ
เงินคงเหลือบรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย 
  การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระทําได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ ซึ่งประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายคนหนึ่งคนใด เป็นผู้ลงลายมือชื่อย่อ
กํากับไว้เป็นสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามที่กล่าวนี้ ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์       
อนึ่ง ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไขให้ จะแก้ไขโดยประการ
อ่ืนไม่ได้ 
  สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้วหรือชํารุดจนใช้การไม่ได้ ให้นํามาย่ืนต่อสหกรณ์เพื่อจะได้ยกเลิก
สมุดคู่ฝากเล่มนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่ฝากเล่มที่ยกเลิก
นั้นผู้ฝากจะรับไปก็ได้ 
  ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผู้ฝากต้องแจ้งเป็น
หนังสือต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า สหกรณ์จะต้องนํายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้
ต่อไป ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก 
 ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากครั้งแรกก็ดี หรืออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อน   
ซึ่งลงรายการเต็มแล้วก็ดี หรือชํารุดใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีที่สมุดคู่ฝากรายใดสูญหาย 
สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 100 บาท 
 ข้อ 10 ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ให้ทําใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์กําหนด         
ย่ืนพร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและจํานวนเงินต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ ทั้งนี้ ผู้ฝากหรือผู้อ่ืนจะเป็น        
ผู้ส่งเงินก็ได้ 
  เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็น
การถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก 
 ข้อ 11 ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินถอน
จากรายการเช่นนั้น จนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว 

หมวด 3  
การกําหนดอตัราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย 

วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจา่ยดอกเบี้ย 
 ข้อ 12 สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 5 ในอัตราดอกเบี้ยไม่เกินอัตราที่นายทะเบียน
สหกรณ์กําหนด โดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 
  ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้คํานวณเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะนํา
ดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ ให้ผู้ฝากรีบย่ืนสมุดคู่ฝาก ณ สํานักงาน
สหกรณ์ เพื่อสหกรณ์บันทึกรายการดอกเบี้ยให้ 
  ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา สหกรณ์จะคํานวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงกําหนดระยะเวลา    
การฝาก สําหรับเงินฝากที่ถอนก่อนกําหนดโดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 14 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้
ตามจํานวนเดือนเต็ม 
  กรณีถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้ 
  ถ้านิติบุคคลไม่ถอนเงินฝากประจําเมื่อครบกําหนดพร้อมดอกเบี้ย จนพ้นกําหนดไปอีกเจ็ดวัน 
ก็เป็นอันถือว่าผู้ฝากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 

 



หมวด 4 
การถอนเงนิฝากและการปิดบัญช ี

 ข้อ 13 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ ์
  ในการถอนเงินฝาก ผู้มีอํานาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์ ควรมารับเงิน
ที่สํานักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้ พร้อมกับสมุดคู่ฝาก
ต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
 ถ้าผู้มีอํานาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผู้ใดรับเงินแทน ก็ต้องทําใบถอนเงินฝากและต้องมอบ
อํานาจให้รับเงินแทนเป็นหนังสือตามแบบที่กําหนด ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้ แล้วมอบให้ผู้รับ
มอบอํานาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ ในการนี้
สหกรณ์จะเรียกหลักฐานพิสูจน์ตัวผู้รับมอบอํานาจก็ได้ 
 เมื่อสหกรณ์ได้ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงิน
คงเหลือในสมุดคู่ฝาก แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก 
 อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้มีอํานาจ
ถอนเงินต้องลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้กํากับด้วย 
 ข้อ 14 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ จะถอนเมื่อใด จํานวนเท่าใดก็ได้  
  ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจํา ผู้ฝากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบกําหนด     
แต่เมื่อผู้ฝากย่ืนคําขอเป็นหนังสือโดยชี้แจงความจําเป็น สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบกําหนดก็ได้ 
 ข้อ 15 ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้ ให้ผู้มีอํานาจ
ถอนเงินจดแจ้งไว้ท้ายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพื่อปิดบัญชี” 
 ข้อ 16 ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบนี้ หรือก่อให้เกิด
ความยุ่งยากแก่สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก สหกรณ์จะไม่รับเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ฝากอีก และให้ผู้ฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งนี้ สหกรณ์จะแจ้งเป็น
หนังสือไปยังผู้ฝาก 
 ข้อ 17 การถอนเงินฝากเพื่อปิดบัญชีตามข้อ 15 สหกรณ์จะคํานวณดอกเบี้ยให้ตามข้อ 12 ถึงวัน
ก่อนวันถอนหนึ่งวัน เว้นแต่การปิดบัญชีเงินฝากในกรณีผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบตามข้อ 16 สหกรณ์จะคํานวณดอกเบี้ย
ให้ถึงก่อนวันที่แจ้งหนึ่งวัน และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี้ยอีกไม่ว่าผู้ฝากจะถอนเงินเมื่อใด 
  เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายคืนผู้ฝากแล้ว จะยกเลิกสมุดคู่ฝากสําหรับบัญชีนั้น 
 ข้อ 18 ในกรณีที่มีความจําเป็น สหกรณ์สงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับฝากเงินก็ได้ 
 
                ประกาศ ณ วันที่  29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 

 (นายวิชิต สนธิวณิช) 
 ประธานกรรมการดําเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 
  
  
 


