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  ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  
วาดวยการรบัฝากเงินออมทรัพย และประจํา  

 พ.ศ. 2547  
------------------------- 

อาศัยอํานาจตามความในขอ 78 (9) และขอ 106 (1) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพย   
กรมปาไม จํากัด ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 15/2547  เม่ือวันที่ 9 ธันวาคม 2547 ไดกําหนด
ระเบียบวาดวยการรับฝากเงินออมทรัพย และเงินฝากประจํา พ.ศ. 2547 ดังตอไปน้ี 

หมวด  1 
บททัว่ไป 

  ขอ  1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการรบัฝาก   

เงินออมทรัพย และประจํา พ.ศ. 2547” 

  ขอ  2  ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันที่นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบ เปนตนไป 

  ขอ  3  ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการรับฝากเงินออมทรัพย 
และเงินฝากประจํา พ.ศ. 2545 และบรรดาประกาศ มติทีป่ระชุมคณะกรรมการดําเนนิการ ระเบียบอ่ืนใดที่มีอยู

กอนวันใชระเบียบนี้ ซ่ึงมีขอกําหนดขัดแยงกับระเบียบนี้ทั้งสิ้น 
  ขอ  4  ในระเบยีบนี้ “ผูฝาก” หมายความวา  สมาชิก และสมาชิกสมทบสหกรณออมทรัพย  

กรมปาไม จํากัด 
  ขอ  5  สหกรณรับเงินฝากจากสมาชิก และสมาชิกสมทบ ได 2 ประเภท คือ 

(1) ออมทรัพย 
(2) ประจํา 

หมวด  2 
การเปดบัญชีและการฝากเงิน 

  ขอ  6  สมาชกิและสมาชิกสมทบผูประสงคจะเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 5 ใหติดตอกับเจาหนาที่

สหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ หรือที่ที่สหกรณกําหนดดวยตนเอง และตองยื่นหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก
ตามแบบของสหกรณ โดยมีรายการครบถวนตามที่ระบุไวในแบบหนังสือขอเปดบัญชี น้ัน 
  ขอ  7  พรอมกับหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก ผูฝากตองใหตัวอยางลายมือชื่อของตนหรือ
ของตัวแทนซึ่งเปนผูมีอํานาจถอนเงิน ตลอดจนใหคําสั่งเกี่ยวกับเงินฝากที่เปดบัญชีน้ันไวตอสหกรณ 
  การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอยางลายมอืชื่อที่ใหไว จะมีผลตอเม่ือผูฝากไดแจงเปนหนังสือ
ตอสหกรณ และสหกรณไดพิจารณาเห็นเปนการถูกตองและตอบรับแลว 
  ลายมือชื่อในการเปดบัญชีเงินฝากใหเขยีนดวยหมึก และตองเขียนดวยลายมือตนเอง หรือ
ผูใชอํานาจปกครองในกรณีเปนผูเยาวที่ไมสามารถลงลายมือชื่อได สหกรณจะไมใหใชตราประทับแทน
ลายมือชื่อ 
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  ขอ  8  ผูฝากคนหนึ่งสามารถเปดบัญชีเงินฝากได ดังน้ี 

(1) เงินฝากออมทรัพย ผูฝากรายหนึ่งอาจเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยในสหกรณน้ี
ไดโดยจํานวนเงินฝากในบญัชีน้ันในเวลาหนึ่งเวลาใดตองไมนอยกวา 100 บาท 
และผูฝากจะสงเงินฝากเพิ่มขึ้นเม่ือใด โดยจํานวนเทาใดก็ได 

(2) เงินฝากประจาํรายหนึ่ง ๆ ตองมีจํานวนไมนอยกวา 500 บาท และระยะเวลา
ฝากตองไมนอยกวา  3 เดือน 

สมาชิกและสมาชกิสมทบคนหนึ่งอาจเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยหรือเงินฝากประจํา 
ประเภทละหนึ่งบัญชีหรือหลายบัญชีก็ได 
  ขอ  9  ในการเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 8 สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหผูฝากยึดถอืไว 

           สมุดคูฝากนั้นผูฝากตองรักษาไวเพ่ือใหสหกรณลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย 
เงินถอน และเงินคงเหลือของตนที่จะมีขึ้นทุกรายการ 
           การลงบันทึกรายการตาง ๆ ในสมุดคูฝากนั้นจะกระทําได แตโดยทางฝายสหกรณ
ซ่ึงประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจัดการ หรือรองผูจัดการ หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายคนหนึ่งคนใดเปนผูลงลายมือชื่อยอกํากับไวเปนสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคูฝาก      
โดยไมเปนไปตามที่กลาวนี้ยอมไมมีผลผูกพันสหกรณ อน่ึง ถาผูฝากตรวจพบวารายการใดในสมุดคูฝาก
คลาดเคลื่อนตองแจงตอสหกรณเพ่ือแกไขให จะแกไขโดยพลการไมได 
 สมุดคูฝากเลมที่ใชเต็มแลว หรือชํารุดจนใชการไมได ใหนํามายื่นตอสหกรณเพ่ือจะ
ไดยกเลิกสมุดคูฝากเลมน้ัน และโอนยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากใหม ซ่ึงออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป สมุดคู
ฝากเลมทีย่กเลิกนั้น ผูฝากจะรับไปก็ได 
 ผูฝากตองเก็บรักษาสมุดคูฝากของตนไวในทีป่ลอดภยั ถาสมุดคูฝากหาย ผูฝากตอง
แจงเปนหนังสือตอสหกรณโดยมิชักชา สหกรณจะนํายอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากเลมใหมซ่ึงออกใหผูฝาก
ยึดถือไวตอไป สวนสมุดคูฝากเลมที่หายใหยกเลิก 
 ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเลมใหมใหตอจาก
เลมกอนซึ่งลงรายการเต็มแลวก็ดี หรือชํารุดใชการไมไดกดี็ สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม แตกรณีที่สมุด  
คูฝากของผูฝากใดสูญหาย สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหมใหโดยคิดคาธรรมเนียมเลมละ 20 บาท 
  ขอ 10  ในการสงเงินเขาบญัชีเงินฝากทกุครั้ง ใหทําใบสงเงินตามแบบพิมพที่สหกรณ

กําหนด ยื่นพรอมดวยสมุดคูฝากและจํานวนเงินฝากตอเจาหนาที่สหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ ทั้งนี้ ผูฝากหรือ
ตัวแทนจะเปนผูสงเงินก็ได เวนแตการฝากเงินตามวรรคสอง 
 ในกรณีการฝากเงินโดยหักจากเงินรายได ณ ที่จาย หรือโอนเขาบัญชีเงินฝากของ
สหกรณ ใหผูฝากแสดงเจตนจํานงตามแบบที่สหกรณกําหนด 
 เม่ือสหกรณไดลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที่ไดรับน้ันในสมุดคูฝากและ
ตรวจสอบเปนการถูกตองแลว สหกรณจะคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก สาํหรับการฝากเงินตามวรรคสอง สหกรณจะ
ลงบันทึกรายการจํานวนเงนิฝากไวเปนหลักฐานของสหกรณ โดยผูฝากจะนําสมุดคูฝากมาพิมพรายการให
เปนปจจุบันเม่ือใดกไ็ด 
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  ขอ 11 ถาสงเช็คเขาบัญชีเงินฝากตองขีดครอมเช็คกอน สหกรณสงวนไวซ่ึงสิทธิที่จะ      
ไมบันทึกรายการรับฝากเงิน รวมทั้งสิทธิที่จะไมจายเงินถอนจากรายการเชนนั้น จนกวาจะเรียกเก็บเงิน   
ตามเช็คไดแลว 

หมวด 3 
การกําหนดอัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย วิธีการคดิดอกเบี้ย และการจายดอกเบี้ย 

  ขอ 12  สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากทกุประเภทตามขอ 5 ในอัตราไมเกินที่นายทะเบียน

สหกรณกําหนด โดยดอกเบี้ยเงินฝากในแตละประเภทหรือประเภทเดยีวกัน สหกรณจะกําหนดอัตราดอกเบี้ยให
เทากันหรือแตกตางกันก็ได ทั้งน้ี สหกรณจะไดประกาศอัตราดอกเบี้ยใหทราบเปนคราวๆ ไป 
 คณะกรรมการดําเนินการอาจเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามวรรคกอนได
ตามความเหมาะสม 
 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย ใหคํานวณเปนรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ
จะนําดอกเบี้ยทบเปนเงินตนเขาบัญชีเงินฝากในวนัที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม 

 ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา สหกรณจะคํานวณและจายดอกเบี้ยใหเม่ือถึงกําหนด
ระยะเวลาการฝาก สําหรับเงินฝากที่ถอนกอนกําหนดโดยไดรับอนุญาตจากสหกรณตามขอ 14 สหกรณจะ

จายดอกเบี้ยใหตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยในวันทีถ่อน 
 ถาผูฝากไมถอนเงินฝากประจําเม่ือครบกําหนดพรอมดอกเบี้ยจนพนกาํหนดไปอีก 7 วัน 
ก็เปนอันถือวาผูฝากตกลงฝากเงินตนฝากพรอมดอกเบี้ยตอไปอีกเทาระยะเวลาเดิม 

หมวด  4 
การถอนเงิน และการปดบัญช ี

  *ขอ 13  การถอนเงินจากบญัชีเงินฝาก ตองใชใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ  

 ในการถอนเงนิฝากผูมีอํานาจถอนเงินตามที่ไดใหตวัอยางลายมือชื่อไวตอสหกรณตอง
มารับเงินหรือเชค็สั่งจายในนามของผูฝากเทานัน้ ณ สาํนักงานสหกรณดวยตนเองและตองยื่นใบถอนเงินฝาก
โดยลงลายมอืชื่อตามที่ใหตวัอยางไวน้ัน  พรอมกับสมุดคูฝากตอเจาหนาที่สหกรณ 
  ถาผูมีอํานาจถอนเงินฝากจะมอบใหผูใดถอนเงินแทน ก็ตองทําใบถอนเงินฝาก และ
ตองมอบอํานาจใหรับเงินหรือเช็คในนามของผูฝากแทนเปนหนังสือไวดานหลังของใบถอนเงินฝากนั้นดวย 
ทั้งนี้โดยลงลายมือชื่อตามที่ไดใหตัวอยางไวแลวมอบใหผูรับมอบอํานาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้นพรอมดวย
สมุดคูฝากตอเจาหนาที่ของสหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ ในการนี้สหกรณจะเรียกหลักฐานพิสูจน          
ตัวผูรับมอบอํานาจก็ได 
 เม่ือสหกรณไดตรวจถูกตองแลวจะจายเงินถอนให และลงรายการเงินถอน พรอมทั้ง   
เงินคงเหลือในสมุดคูฝาก แลวคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก สําหรับการถอนเงินตามวรรคสี่ สหกรณจะลงบันทึกรายการ
จํานวนเงินถอนไวเปนหลักฐานของสหกรณ โดยผูถอนจะนําสมุดคูฝากมาพิมพรายการใหเปนปจจุบันเม่ือใดก็ได 
 อน่ึง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเขียนดวยหมึก ถามีการแกไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ        
ผูมีอํานาจถอนเงินตองลงลายมือชื่อตามที่ใหตวัอยางไวกํากับดวย 
 



 4

 

  กรณีการถอนเงินหรือโอนเงินผานระบบอิเลคทรอนิกส ผูฝากสามารถกระทําไดตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในประกาศสหกรณ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ”  
    (แกไขเพิ่มเตมิโดยระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการรับฝากเงินออมทรัพย
และประจํา พ.ศ. 2547  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555  ลงวันที่ 17 มกราคม  พ.ศ. 2556) 

  ขอ 14  การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย เปนเงินสดหรือเช็คสัง่จายในนามของผูฝากนั้น 

จะถอนเม่ือใด จํานวนเทาใดก็ได เวนแตการดําเนินการตามขอ 13 วรรคสี ่

   สวนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจํานั้น ผูฝากยอมไมมีสิทธิถอนเงินกอนครบ
กําหนด แตเม่ือผูฝากยื่นคําขอเปนหนังสอืโดยชี้แจงความจําเปน สหกรณจะยอมใหถอนเงินฝากกอนครบ
กําหนดก็ได 
  ขอ 15  ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได        
ใหผูมีอํานาจถอนเงินแจงไวทายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากดวยวา “เพ่ือปดบัญช”ี 

  ขอ 16  ในกรณีที่ผูฝากตาย สหกรณจะจายคืนเงินคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากใหแก 

ผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไวกค็ืนใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดงตอคณะกรรมการ
ดําเนินการจนเปนที่เชื่อถือไดวาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดงักลาวนั้น 
  ขอ 17  ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเห็นวาผูฝากฝาฝนระเบียบนี้ หรือ
กอใหเกิดความยุงยากแกสหกรณ หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะปดบัญชีเงินฝากของผูฝาก สหกรณจะไม
รับเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูฝากอีกและใหผูฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งน้ี 
สหกรณจะแจงเปนหนังสือไปยังผูฝาก 
  ขอ 18  การถอนเงินฝากเพือ่ปดบัญชีตามขอ 15 และ ขอ 16 สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยให

ตามขอ 12 ถึงวันกอนวันถอน 1 วัน  

สําหรับการปดบัญชีเงินฝากตามขอ 17 สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหถึงวันกอนวันที่

สหกรณมีหนังสือแจงใหผูฝากทราบ โดยสหกรณจะไมใหดอกเบี้ยแกผูฝากตั้งแตวันที่สหกรณมีหนังสือแจงให
ผูฝากทราบเปนตนไป ทั้งน้ี ไมวาผูฝากจะถอนเงินเม่ือใด 
  เม่ือสหกรณไดจายเงินคืนผูฝากแลว จะยกเลิกสมุดคูฝากสําหรับบัญชีน้ัน 
  ขอ 19 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี ้

 ประกาศ  ณ  วันที่  13  ธันวาคม  พ.ศ. 2547 

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


