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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการรบัฝากเงินจากสหกรณ์อืน พ.ศ. 2560 

---------------------------------- 
  อาศยัอํานาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (2)  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยก์รม 
ปา่ไม ้จาํกดั ทปีระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครงัท ี10 เมอืวนัท ี8 กนัยายน พ.ศ. 2560 ใหย้กเลกิระเบยีบ
สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ยการรบัฝากเงนิจากสหกรณ์อนื พ.ศ. 2553  และใหก้ําหนดระเบยีบ
วา่ดว้ยการรบัฝากเงนิจากสหกรณ์อนื พ.ศ. 2560 โดยความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์ ดงัต่อไปนี 
 

หมวดที 1 
ข้อกาํหนดทวัไป 

  ขอ้ 1  ระเบยีบนีเรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยการ    
รบัฝากเงนิจากสหกรณ์อนื พ.ศ. 2560” 
  ขอ้  2  ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัทนีายทะเบยีนสหกรณ์เหน็ชอบ เป็นตน้ไป 
  (นายทะเบยีนสหกรณ์เหน็ชอบตามหนงัสอื ท ีกษ 1110/3144 ลงวนัท ี27 ตุลาคม 2560) 
  ขอ้  3  ในระเบยีบนี 

“สหกรณ์”  หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
“ผูฝ้าก”     หมายความวา่  สหกรณ์ผูฝ้ากเงนิ 

  ขอ้ 4  สหกรณ์รบัฝากเงนิจากสหกรณ์อนืได ้2 ประเภท คอื 
 (1) เงนิฝากออมทรพัย ์
 (2) เงนิฝากประจาํ 
 

หมวด 2 
การเปิดบญัชีและการฝากเงิน 

  ขอ้ 5  สหกรณ์ทปีระสงคจ์ะเปิดบญัชเีงนิฝากตามขอ้ 4 ใหม้าตดิต่อกบัเจา้หน้าทสีหกรณ์    
ณ สํานักงานสหกรณ์ด้วยตนเองและต้องยนืหนังสอืขอเปิดบญัชเีงนิฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมี
รายการครบถว้นตามทรีะบุไวใ้นแบบหนงัสอืขอเปิดบญัชนีนั 
  ขอ้ 6  พรอ้มกบัหนังสอืขอเปิดบญัชเีงนิฝาก ผูฝ้ากต้องใหต้วัอย่างลายมอืชอืของ
ตวัแทนซงึเป็นผูม้อีาํนาจถอนเงนิ ตลอดจนใหเ้งอืนไขเกยีวกบัเงนิฝากทเีปิดบญัชนีนัไวต่้อสหกรณ์ 
 การเปลยีนแปลงเกยีวกบัตวัอย่างลายมอืชอืทใีหไ้ว ้จะมผีลต่อเมอืผูฝ้ากไดแ้จง้    
เป็นหนงัสอืต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ไดพ้จิารณาเหน็เป็นการถูกตอ้งและตอบรบัแลว้ 
 ลายมอืชอืทุกกรณีเกยีวกบัเงนิฝากใหใ้ชอ้กัษรไทย และเขยีนดว้ยหมกึ ทงัต้อง
เขยีนดว้ยลายมอืของผูนํ้าฝาก สหกรณ์จะไมร่บัรูก้ารใชต้ราประทบัแทนลายมอืชอื 

ขอ้ 7  ผูฝ้ากสามารถเปิดบญัชเีงนิฝากไดด้งันี 
 (1) เงนิฝากออมทรพัย ์ผูฝ้ากรายหนึงอาจเปิดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์นสหกรณ์

นีได้โดยจํานวนเงนิฝากในบัญชีนันในเวลาหนึงเวลาใดต้องไม่น้อยกว่า 
10,000 บาท และผูฝ้ากจะสง่เงนิฝากเพมิขนึเมอืใดโดยจาํนวนเทา่ไดก้ไ็ด ้

 (2) เงนิฝากประจาํรายหนึง ๆ ตอ้งมจีาํนวนไมน้่อยกว่า 10,000 บาท และระยะเวลา
ฝากตอ้งไมน้่อยกวา่  3 เดอืน 

ขอ้ 8  ในการเปิดบญัชเีงนิฝากตามขอ้ 7 สหกรณ์จะออกสมดุคูฝ่ากใหผู้ฝ้ากยดึถอืไว ้
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    สมุดคู่ฝากนัน ผู้ฝากต้องรักษาไว้เพือให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก 
ดอกเบยี เงนิถอน และเงนิคงเหลอืบรรดาทจีะมขีนึทุกราย 

 การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนัน จะกระทําได้แต่โดยทางฝ่าย
สหกรณ์ ซงึประธานกรรมการ หรอืรองประธานกรรมการ หรอืเหรญัญิก หรอืผูจ้ดัการ หรอืผูท้ไีด้รบั
มอบหมายคนหนึงคนใดเป็นผูล้งลายมอืชอืย่อกํากบัไวเ้ป็นสําคญั การลงบนัทกึรายการในสมุดคู่ฝาก
โดยไม่เป็นไปตามทกีล่าวนี ย่อมไม่มผีลผูกพนัสหกรณ์ อนึง ถา้ผูฝ้ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝาก
คลาดเคลอืนตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์เพอืแกไ้ขให ้จะแกไ้ขโดยประการอนืไมไ่ด ้
 สมดุคูฝ่ากเล่มทใีชเ้ตม็แลว้หรอืชาํรดุจนใชก้ารไมไ่ด ้ใหนํ้ามายนืต่อสหกรณ์เพอื 
จะไดย้กเลกิสมดุคูฝ่ากเล่มนนัและโอนยอดเงนิคงเหลอืเขา้สมดุคูฝ่ากใหม ่ซงึออกใหผู้ฝ้ากยดึถอืไวต่้อไป  
สมดุคูฝ่ากเล่มทยีกเลกินนัผูฝ้ากจะรบัไปกไ็ด ้

 ผูฝ้ากตอ้งเกบ็รกัษาสมดุคูฝ่ากของตนไวใ้นทปีลอดภยั  ถา้สมุดคู่ฝากหาย ผูฝ้าก
ตอ้งแจง้เป็นหนงัสอืต่อสหกรณ์โดยมชิกัชา้ สหกรณ์จะนํายอดเงนิคงเหลอืเขา้สมุดคู่ฝากเล่มใหมซ่งึออก
ใหผู้ฝ้ากยดึถอืไวต่้อไป สว่นสมดุคูฝ่ากเล่มทหีายใหย้กเลกิ 

 ในกรณทีสีหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากใหแ้ก่ผูฝ้ากครงัแรกกด็ ีหรอืออกเล่มใหมใ่หต่้อจาก
เล่มก่อนซงึลงรายการเตม็แลว้กด็ ีหรอืชํารุดใชก้ารไม่ไดก้ด็ ีสหกรณ์จะไม่คดิค่าธรรมเนียม แต่กรณีทสีมุด 
คูฝ่ากของผูฝ้ากรายใดสญูหาย สหกรณ์จะออกสมดุคูฝ่ากเล่มใหมใ่หโ้ดยคดิคา่ธรรมเนียมเล่มละ 100 บาท 

ขอ้ 9  ในการส่งเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากทุกครงั ใหท้ําใบส่งเงนิตามแบบพมิพท์สีหกรณ์
กําหนด ยนืพรอ้มดว้ยสมุดคู่ฝากและจํานวนเงนิฝากต่อเจา้หน้าทสีหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ ทงันี   
ผูฝ้ากหรอืผูอ้นืจะเป็นผูส้ง่เงนิกไ็ด ้

 เมอืสหกรณ์ได้ลงบนัทกึรายการจํานวนเงนิฝากทไีด้รบันันในสมุดคู่ฝากและ
ตรวจสอบเป็นการถูกตอ้งแลว้ สหกรณ์จะคนืสมดุคูฝ่ากใหผู้ฝ้าก 

ขอ้ 10  ถา้สง่เชค็เขา้บญัชเีงนิฝาก ตอ้งขดีครอ่มเชค็ก่อน สหกรณ์สงวนไวซ้งึสทิธทิจีะ 
ไมจ่า่ยเงนิถอนจากรายการเชน่นนัจนกวา่จะเรยีกเกบ็เงนิตามเชค็ไดแ้ลว้ 
 

หมวด 3 
การกาํหนดอตัราดอกเบยี ระยะเวลาการคิดดอกเบีย 

วิธีการคิดดอกเบียและการจ่ายดอกเบีย 
  ขอ้ 11  สหกรณ์จะใหด้อกเบยีเงนิฝากทุกประเภทตามขอ้ 4 ไมเ่กนิอตัราทนีายทะเบยีน
สหกรณ์กาํหนด โดยจะไดป้ระกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 
 ดอกเบียเงนิฝากออมทรพัย์ ให้คํานวณเป็นรายวนัตามยอดเงินคงเหลือ และ
สหกรณ์จะนําดอกเบยีทบเป็นเงนิตน้ เขา้บญัชเีงนิฝากในวนัสนิปีทางบญัชขีองสหกรณ์ ใหผู้ฝ้ากรบียนื
สมดุคูฝ่าก ณ สาํนกังานสหกรณ์ เพอืสหกรณ์บนัทกึรายการดอกเบยีให ้
 ดอกเบยีเงนิฝากประจํา สหกรณ์จะคํานวณและจ่ายดอกเบยีใหเ้มอืถงึกําหนด
ระยะเวลาการฝากสาํหรบัเงนิฝากทถีอนก่อนกาํหนดโดยไดร้บัอนุญาตจากสหกรณ์ตามขอ้ 14  สหกรณ์
จะจา่ยดอกเบยีใหต้ามจาํนวนเดอืนเตม็ 
 กรณถีอนเงนิฝากประจาํในระยะเวลาไมถ่งึ 3 เดอืน สหกรณ์จะไมจ่า่ยดอกเบยีให ้
 ถา้ผูฝ้ากไมถ่อนเงนิฝากประจําเมอืครบกําหนดพรอ้มดอกเบยี จนพน้กําหนดไปอกี 
7 วนั กเ็ป็นอนัถอืวา่ผูฝ้ากตกลงฝากตน้เงนิฝากพรอ้มดอกเบยีต่อไปอกีเทา่ระยะเวลาเดมิ 



1.3 ระเบยีบการรับฝากเงินจากสหกรณ์อืน 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 47 

หมวด 4 
การถอนเงินฝากและการปิดบญัชี 

  ขอ้ 12  การถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากตอ้งใชใ้บถอนเงนิตามแบบของสหกรณ์ 
 ในการถอนเงนิฝาก ผู้มอีํานาจถอนเงนิตามทไีด้ให้ตวัอย่างลายมอืชอืไว้ต่อ
สหกรณ์ ควรมารบัเงนิทสีํานักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยนืใบถอนเงนิฝากโดยลงลายมอืชอื
ตามทใีหต้วัอยา่งไวน้นั พรอ้มกบัสมดุคูฝ่ากต่อเจา้หน้าทสีหกรณ์ 
 ถ้าผูม้อีํานาจถอนเงนิฝากจะมอบใหผู้ใ้ดรบัเงนิแทนก็ต้องทําใบถอนเงนิฝาก
และต้องมอบอํานาจใหร้บัเงนิแทนเป็นหนังสอืตามแบบทกีําหนด ทงันี โดยลงลายมอืชอืตามทไีด้ให้
ตวัอย่างไว้แล้วมอบใหผู้ร้บัมอบอํานาจยนืใบถอนเงนิฝากนัน พรอ้มด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าทขีอง
สหกรณ์ ณ สาํนกังานสหกรณ์ในการนีสหกรณ์จะเรยีกหลกัฐานพสิจูน์ตวัผูร้บัมอบอาํนาจกไ็ด ้
 เมอืสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงนิถอนให้ และลงรายการเงนิถอน
พรอ้มทงัเงนิคงเหลอืในสมดุคูฝ่ากแลว้คนืสมดุคูฝ่ากใหผู้ฝ้าก 
 อนึง การเขยีนใบถอนเงนิฝากใหเ้ขยีนดว้ยหมกึ ถา้มกีารแกไ้ขเปลยีนแปลงใด ๆ     
ผูม้อีาํนาจถอนเงนิตอ้งลงลายมอืชอืตามทใีหต้วัอยา่งไวก้าํกบัดว้ย 
  ขอ้ 13  การถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากออมทรพัยน์นั จะถอนเมอืใด จาํนวนเทา่ใดกไ็ด ้
 ส่วนการถอนเงนิจากบญัชีเงินฝากประจํานัน ผู้ฝากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบ
กาํหนดแต่เมอืผูฝ้ากยนืคาํขอ เป็นหนงัสอืโดยชแีจงความจาํเป็น สหกรณ์จะยอมใหถ้อนเงนิฝากก่อนครบกาํหนดกไ็ด ้
  ขอ้ 14  ผูฝ้ากจะถอนเงนิฝากคงเหลอืทงัหมดเพอืปิดบญัชเีงนิฝากของตนเมอืใดกไ็ด ้      
ใหผู้ม้อีาํนาจถอนเงนิจดแจง้ไวท้า้ยรายการจาํนวนเงนิในใบถอนเงนิฝากดว้ยวา่ “เพอืปิดบญัช”ี 
  ขอ้ 15  ในกรณีทคีณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์เหน็ว่าผูฝ้ากฝา่ฝืนระเบยีบนี
หรอืก่อใหเ้กดิความยุ่งยากแก่สหกรณ์ หรอืเหน็ว่ามเีหตุอนัสมควรทจีะปิดบญัชเีงนิฝากของผูฝ้าก สหกรณ์
จะไม่รบัเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากของผูฝ้ากอกี และใหผู้ฝ้ากถอนเงนิคงเหลอืทงัหมดเพอืปิดบญัชเีงนิฝาก
ของตน ทงันี สหกรณ์จะแจง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูฝ้าก 
  ขอ้ 16  การถอนเงนิฝากเพอืปิดบญัชตีามขอ้ 14 สหกรณ์จะคาํนวณดอกเบยีใหต้ามขอ้ 11 ถงึ
วนัก่อนวนัถอน 1 วนั เว้นแต่การปิดบญัชีเงนิฝากในกรณีผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบตามข้อ 15 สหกรณ์จะ
คาํนวณดอกเบยีใหถ้งึก่อนวนัทแีจง้ 1 วนั และ สหกรณ์จะไมใ่หด้อกเบยีอกีไมว่า่ผูฝ้ากจะถอนเงนิเมอืใด 
 เมอืสหกรณ์ไดจ้า่ยเงนิคนืผูฝ้ากแลว้ จะยกเลกิสมดุคูฝ่ากสาํหรบับญัชนีนั 
   ขอ้ 17 กรณีทจีาํนวนยอดเงนิรบัฝากในเวลาใดเวลาหนึง เมอืรวมกบัหนีการกูย้มืเงนิจาก
ภายนอกและหนีในฐานะผูค้าํประกนั จะเกนิวงเงนิกูย้มืหรอืคําประกนัประจําปีของสหกรณ์ทนีายทะเบยีน
สหกรณ์ใหค้วามเหน็ชอบไว ้สหกรณ์จะไมร่บัฝากเงนิ 
   กรณขีองผูฝ้ากทเีป็นสหกรณ์ออมทรพัยห์รอืสหกรณ์เครดติยเูนียนขนาดใหญ่ ทมีี
สนิทรพัยม์ากกว่า 5,000 ล้านบาท สหกรณ์จะรบัฝากเงนิทุกประเภทเมอืรวมกบัเงนิกู้จากผูฝ้ากดงักล่าว 
(หากม)ี ไดไ้มเ่กนิรอ้ยละสบิของทุนเรอืนหุน้รวมกบัทุนสาํรองของผูฝ้าก 
  ขอ้  18 ในกรณทีมีคีวามจาํเป็น สหกรณ์สงวนสทิธทิจีะไมร่บัฝาก  
 ประกาศ  ณ  วนัท ี11 กนัยายน พ.ศ. 2560 
   (ลงนาม)     อารยา   บุญยะศรินินัท ์
 (นางสาวอารยา  บุญยะศรินินัท)์ 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 


