1.2 ระเบียบการรับฝากเงินจากสหกรณ์อืน
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการรับฝากเงิ นจากสหกรณ์อืน พ.ศ. 2560
---------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (2) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครังที 10 เมือวันที 8 กันยายน พ.ศ. 2560 ให้ยกเลิก
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อนื พ.ศ. 2553 และให้กําหนด
ระเบียบว่ าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์ อืน พ.ศ. 2560 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ดังต่อไปนี
หมวดที 1
ข้อกําหนดทัวไป
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการ
รับฝากเงินจากสหกรณ์อนื พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ทีนายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ เป็ นต้นไป
(นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบตามหนังสือ ที กษ 1110/3144 ลงวันที 27 ตุลาคม 2560)
ข้อ 3 ในระเบียบนี
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ผูฝ้ าก” หมายความว่า สหกรณ์ผฝู้ ากเงิน
ข้อ 4 สหกรณ์รบั ฝากเงินจากสหกรณ์อนได้
ื 2 ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย์
(2) เงินฝากประจํา
หมวด 2
การเปิ ดบัญชีและการฝากเงิ น
ข้อ 5 สหกรณ์ทประสงค์
ี
จะเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 4 ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าทีสหกรณ์
ณ สํานักงานสหกรณ์ดว้ ยตนเองและต้องยืนหนังสือขอเปิ ดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการ
ครบถ้วนตามทีระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชีนนั
ข้อ 6 พร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก ผูฝ้ ากต้องให้ตวั อย่างลายมือชือของตัวแทน
ซึงเป็ นผูม้ อี าํ นาจถอนเงิน ตลอดจนให้เงือนไขเกียวกับเงินฝากทีเปิดบัญชีนนไว้
ั ต่อสหกรณ์
การเปลียนแปลงเกียวกับตัวอย่างลายมือชือทีให้ไว้ จะมีผลต่อเมือผูฝ้ ากได้แจ้ง
เป็ นหนังสือต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ได้พจิ ารณาเห็นเป็ นการถูกต้องและตอบรับแล้ว
ลายมือชือทุกกรณีเกียวกับเงินฝากให้ใช้อกั ษรไทย และเขียนด้วยหมึก ทังต้อง
เขียนด้วยลายมือของผูน้ ําฝาก สหกรณ์จะไม่รบั รูก้ ารใช้ตราประทับแทนลายมือชือ
ข้อ 7 ผูฝ้ ากสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ดงั นี
(1) เงินฝากออมทรัพย์ ผูฝ้ ากรายหนึงอาจเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์
นี ได้โ ดยจํา นวนเงิน ฝากในบัญชีนันในเวลาหนึ งเวลาใดต้องไม่น้ อยกว่า
10,000 บาท และผูฝ้ ากจะส่งเงินฝากเพิมขึนเมือใดโดยจํานวนเท่าได้กไ็ ด้
(2) เงินฝากประจํารายหนึง ๆ ต้องมีจาํ นวนไม่น้อยกว่า 10,000 บาท และระยะเวลา
ฝากต้องไม่น้อยกว่า 3 เดือน
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ข้อ 8 ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้อ 7 สหกรณ์จะออกสมุดคูฝ่ ากให้ผฝู้ ากยึดถือไว้
สมุ ดคู่ ฝ ากนั น ผู้ฝ ากต้องรักษาไว้เ พือให้สหกรณ์ ล งบันทึกรายการเงินฝาก
ดอกเบีย เงินถอน และเงินคงเหลือบรรดาทีจะมีขนทุ
ึ กราย
การลงบัน ทึก รายการต่ า ง ๆ ในสมุด คู่ฝ ากนัน จะกระทํา ได้แ ต่ โ ดยทางฝ่า ย
สหกรณ์ ซึงประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจ้ ดั การ หรือผูท้ ได้
ี รบั
มอบหมายคนหนึงคนใดเป็ นผูล้ งลายมือชือย่อกํากับไว้เป็ นสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝาก
โดยไม่เป็ นไปตามทีกล่าวนี ย่อมไม่มผี ลผูกพันสหกรณ์ อนึง ถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝาก
คลาดเคลือนต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพือแก้ไขให้ จะแก้ไขโดยประการอืนไม่ได้
สมุดคู่ฝากเล่มทีใช้เต็มแล้วหรือชํารุดจนใช้การไม่ได้ ให้นํามายืนต่อสหกรณ์เพือ
จะได้ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนันและโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึงออกให้ผฝู้ ากยึดถือไว้ต่อไป
สมุดคูฝ่ ากเล่มทียกเลิกนันผูฝ้ ากจะรับไปก็ได้
ผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในทีปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหาย ผูฝ้ าก
ต้องแจ้งเป็ นหนังสือต่อสหกรณ์โดยมิชกั ช้า สหกรณ์จะนํายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซงออก
ึ
ให้ผฝู้ ากยึดถือไว้ต่อไป ส่วนสมุดคูฝ่ ากเล่มทีหายให้ยกเลิก
ในกรณีทสหกรณ์
ี
ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผฝู้ ากครังแรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจาก
เล่มก่อนซึงลงรายการเต็มแล้วก็ดี หรือชํารุดใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คดิ ค่าธรรมเนียม แต่กรณีทสมุ
ี ด
คูฝ่ ากของผูฝ้ ากรายใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคูฝ่ ากเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 100 บาท
ข้อ 9 ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครัง ให้ทําใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ทสหกรณ์
ี
กําหนด ยืนพร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและจํานวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าทีสหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ ทังนี
ื
นผูส้ ง่ เงินก็ได้
ผูฝ้ ากหรือผูอ้ นจะเป็
เมือสหกรณ์ ไ ด้ลงบันทึกรายการจํา นวนเงินฝากทีได้รบั นันในสมุดคู่ฝ ากและ
ตรวจสอบเป็ นการถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคูฝ่ ากให้ผฝู้ าก
ข้อ 10 ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซงสิ
ึ ทธิทจะ
ี
ไม่จา่ ยเงินถอนจากรายการเช่นนันจนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว
หมวด 3
การกําหนดอัตราดอกเบีย ระยะเวลาการคิ ดดอกเบีย
วิ ธีการคิ ดดอกเบียและการจ่ายดอกเบีย
ข้อ 11 สหกรณ์จะให้ดอกเบียเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 4 ไม่เกินอัตราทีนายทะเบียน
สหกรณ์กาํ หนด โดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์ ให้คํานวณเป็ นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และ
สหกรณ์จะนํ าดอกเบียทบเป็ นเงินต้น เข้าบัญชีเงินฝากในวันสินปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ให้ผฝู้ ากรีบยืน
สมุดคูฝ่ าก ณ สํานักงานสหกรณ์ เพือสหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบียให้
ดอกเบียเงินฝากประจํา สหกรณ์จะคํานวณและจ่ายดอกเบียให้เมือถึงกําหนด
ระยะเวลาการฝากสําหรับเงินฝากทีถอนก่อนกําหนดโดยได้รบั อนุ ญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 14 สหกรณ์
จะจ่ายดอกเบียให้ตามจํานวนเดือนเต็ม
กรณีถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไม่ถงึ 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จา่ ยดอกเบียให้
ถ้าผูฝ้ ากไม่ถอนเงินฝากประจําเมือครบกําหนดพร้อมดอกเบีย จนพ้นกําหนดไปอีก
7 วัน ก็เป็ นอันถือว่าผูฝ้ ากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบียต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม
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หมวด 4
การถอนเงิ นฝากและการปิ ดบัญชี
ข้อ 12 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์
ในการถอนเงินฝาก ผูม้ อี ํานาจถอนเงินตามทีได้ให้ตวั อย่างลายมือชือไว้ต่อ
สหกรณ์ ควรมารับเงินทีสํานักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยืนใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชือ
ตามทีให้ตวั อย่างไว้นนั พร้อมกับสมุดคูฝ่ ากต่อเจ้าหน้าทีสหกรณ์
ถ้าผูม้ อี ํานาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผูใ้ ดรับเงินแทนก็ต้องทําใบถอนเงินฝาก
และต้องมอบอํานาจให้รบั เงินแทนเป็ นหนังสือตามแบบทีกําหนด ทังนี โดยลงลายมือชือตามทีได้ให้
ตัวอย่างไว้แล้วมอบให้ผูร้ บั มอบอํานาจยืนใบถอนเงินฝากนัน พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าทีของ
สหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ในการนีสหกรณ์จะเรียกหลักฐานพิสจู น์ตวั ผูร้ บั มอบอํานาจก็ได้
เมือสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอน
พร้อมทังเงินคงเหลือในสมุดคูฝ่ ากแล้วคืนสมุดคูฝ่ ากให้ผฝู้ าก
อนึง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลียนแปลง
ใด ๆ ผูม้ อี าํ นาจถอนเงินต้องลงลายมือชือตามทีให้ตวั อย่างไว้กาํ กับด้วย
ข้อ 13 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นนั จะถอนเมือใด จํานวนเท่าใดก็ได้
ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจํานัน ผูฝ้ ากย่อมไม่มสี ทิ ธิถอนเงินก่อน
ครบกําหนดแต่เมือผูฝ้ ากยืนคําขอ เป็ นหนังสือโดยชีแจงความจําเป็ น สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝาก
ก่อนครบกําหนดก็ได้
ข้อ 14 ผูฝ้ ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทังหมดเพือปิ ดบัญชีเงินฝากของตนเมือใดก็ได้
ให้ผมู้ อี าํ นาจถอนเงินจดแจ้งไว้ทา้ ยรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพือปิดบัญชี”
ข้อ 15 ในกรณีทคณะกรรมการดํ
ี
าเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผูฝ้ ากฝา่ ฝื นระเบียบนี
หรือก่อให้เกิดความยุง่ ยากแก่สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรทีจะปิดบัญชีเงินฝากของผูฝ้ าก สหกรณ์
จะไม่รบั เงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากอีก และให้ผฝู้ ากถอนเงินคงเหลือทังหมดเพือปิดบัญชีเงินฝาก
ของตน ทังนี สหกรณ์จะแจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูฝ้ าก
ข้อ 16 การถอนเงินฝากเพือปิ ดบัญชีตามข้อ 14 สหกรณ์จะคํานวณดอกเบียให้ตามข้อ 11
ถึงวันก่อนวันถอน 1 วัน เว้นแต่การปิ ดบัญชีเงินฝากในกรณีผฝู้ ากฝ่าฝื นระเบียบตามข้อ 15 สหกรณ์จะ
คํานวณดอกเบียให้ถงึ ก่อนวันทีแจ้ง 1 วัน และ สหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบียอีกไม่วา่ ผูฝ้ ากจะถอนเงินเมือใด
เมือสหกรณ์ได้จา่ ยเงินคืนผูฝ้ ากแล้ว จะยกเลิกสมุดคูฝ่ ากสําหรับบัญชีนนั
ข้อ 17 กรณีทจํี านวนยอดเงินรับฝากในเวลาใดเวลาหนึง เมือรวมกับหนีการกูย้ มื เงินจาก
ภายนอกและหนีในฐานะผูค้ าประกั
ํ
น จะเกินวงเงินกูย้ มื หรือคําประกันประจําปี ของสหกรณ์ทนายทะเบี
ี
ยน
สหกรณ์ให้ความเห็นชอบไว้ สหกรณ์จะไม่รบั ฝากเงิน
กรณีของผูฝ้ ากทีเป็ นสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนียนขนาดใหญ่ทมีี
สินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท สหกรณ์จะรับฝากเงินทุกประเภทเมือรวมกับเงินกู้จากผูฝ้ ากดังกล่าว
(หากมี) ได้ไม่เกินร้อยละสิบของทุนเรือนหุน้ รวมกับทุนสํารองของผูฝ้ าก
ข้อ 18 ในกรณีทมีี ความจําเป็ น สหกรณ์สงวนสิทธิทีจะไม่รบั ฝาก
ประกาศ ณ วันที 11 กันยายน พ.ศ. 2560
(ลงนาม) อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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