
 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอื่น พ.ศ. 2560 

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

  อาศัยอํานาจตามความในขอ 78 (9) และขอ 106 (2) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพย   
กรมปาไม จํากัด ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560 ใหยกเลิก
ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอื่น พ.ศ. 2553 และใหกําหนด
ระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอ่ืน พ.ศ. 2560 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
ดังตอไปนี้ 
 

หมวดท่ี 1 
ขอกําหนดทั่วไป 

  ขอ  1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการรับฝาก
เงินจากสหกรณอื่น พ.ศ. 2560” 
  ขอ  2  ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันที่นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบ เปนตนไป 
  (นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบตามหนังสือ ที่ กษ 1110/3144 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560) 
  ขอ  3  ในระเบียบนี ้

“สหกรณ”  หมายความวา  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
“ผูฝาก”     หมายความวา  สหกรณผูฝากเงิน 

  ขอ  4  สหกรณรับฝากเงินจากสหกรณอ่ืนได 2 ประเภท คือ 
 (1)  เงินฝากออมทรัพย 
 (2)  เงินฝากประจํา 
 

การเปดบญัชแีละการฝากเงิน 
 ขอ  5 สหกรณที่ประสงคจะเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 4 ใหมาติดตอกับเจาหนาท่ีสหกรณ ณ 
สํานักงานสหกรณดวยตนเองและตองยื่นหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ โดยมีรายการ
ครบถวนตามที่ระบุไวในแบบหนังสือขอเปดบัญชีนั้น 
 ขอ  6 พรอมกับหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก ผูฝากตองใหตัวอยางลายมือชื่อของตัวแทนซึ่ง
เปนผูมีอํานาจถอนเงิน ตลอดจนใหเงื่อนไขเก่ียวกับเงินฝากที่เปดบัญชีนั้นไวตอสหกรณ 
 การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตัวอยางลายมือชื่อที่ใหไว จะมีผลตอเม่ือผูฝากไดแจง    
เปนหนังสือตอสหกรณ และสหกรณไดพิจารณาเห็นเปนการถูกตองและตอบรับแลว 
 ลายมือชื่อทุกกรณีเก่ียวกับเงินฝากใหใชอักษรไทย และเขียนดวยหมึก ทั้งตองเขียน
ดวยลายมือของผูนําฝาก สหกรณจะไมรับรูการใชตราประทับแทนลายมือชื่อ 

ขอ  7  ผูฝากสามารถเปดบัญชีเงินฝากไดดังนี ้
   (1) เงินฝากออมทรัพย ผูฝากรายหนึ่งอาจเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยในสหกรณนี้

ไดโดยจํานวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดตองไมนอยกวา 10,000 บาท 
และผูฝากจะสงเงนิฝากเพ่ิมขึ้นเม่ือใดโดยจํานวนเทาไดก็ได 

   (2) เงินฝากประจํารายหนึ่ง ๆ ตองมีจํานวนไมนอยกวา 10,000 บาท และ
ระยะเวลาฝากตองไมนอยกวา  3 เดือน 

 
 
 



 

ขอ  8  ในการเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 7 สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหผูฝากยึดถือไว 
     สมุดคูฝากนั้น ผูฝากตองรักษาไวเพ่ือใหสหกรณลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย 

เงินถอน และเงินคงเหลือบรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย 
  การลงบันทึกรายการตาง ๆ ในสมุดคูฝากนั้น จะกระทําไดแตโดยทางฝายสหกรณ 

ซึ่งประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายคนหนึ่ง
คนใดเปนผูลงลายมือชื่อยอกํากับไวเปนสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคูฝากโดยไมเปนไปตามที่กลาวนี้ 
ยอมไมมีผลผูกพันสหกรณ อนึ่ง ถาผูฝากตรวจพบวารายการใดในสมุดคูฝากคลาดเคลื่อนตองแจงตอสหกรณ
เพ่ือแกไขให จะแกไขโดยประการอื่นไมได 
 สมุดคูฝากเลมที่ใชเต็มแลวหรือชํารุดจนใชการไมได ใหนํามายื่นตอสหกรณเพื่อจะได
ยกเลิกสมุดคูฝากเลมนั้นและโอนยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากใหม ซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไปสมุดคูฝาก
เลมที่ยกเลิกนั้นผูฝากจะรับไปก็ได 

 ผูฝากตองเก็บรักษาสมุดคูฝากของตนไวในที่ปลอดภัย ถาสมุดคูฝากหาย ผูฝากตอง
แจงเปนหนังสือตอสหกรณโดยมิชักชา สหกรณจะนํายอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากเลมใหมซึ่งออกใหผูฝาก
ยึดถือไวตอไป สวนสมุดคูฝากเลมที่หายใหยกเลิก 

 ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเลมใหมใหตอจาก
เลมกอนซึ่งลงรายการเต็มแลวก็ดี หรือชํารุดใชการไมไดก็ดี สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม แตกรณีที่สมุด      
คูฝากของผูฝากรายใดสูญหาย สหกรณจะออกสมุดคูฝากเลมใหมใหโดยคิดคาธรรมเนียมเลมละ 100 บาท 

ขอ 9 ในการสงเงินเขาบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ใหทําใบสงเงินตามแบบพิมพที่สหกรณกําหนด 
ยื่นพรอมดวยสมุดคูฝากและจํานวนเงินฝากตอเจาหนาที่สหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ ทั้งนี้   ผูฝากหรือผูอ่ืน
จะเปนผูสงเงนิก็ได 

 เมื่อสหกรณไดลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที่ไดรับนั้นในสมุดคูฝากและตรวจสอบ
เปนการถูกตองแลว สหกรณจะคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก 

ขอ 10 ถาสงเช็คเขาบัญชีเงินฝาก ตองขีดครอมเช็คกอน สหกรณสงวนไวซึ่งสิทธิท่ีจะ       
ไมจายเงินถอนจากรายการเชนนั้นจนกวาจะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแลว 

 
หมวด 3 

การกําหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย 
วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจายดอกเบี้ย 

  ขอ 11  สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามขอ 4 ไมเกินอัตราท่ีนายทะเบียน
สหกรณกําหนด โดยจะไดประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป 
 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย ใหคํานวณเปนรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และ
สหกรณจะนําดอกเบ้ียทบเปนเงินตน เขาบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ ใหผูฝากรีบยื่นสมุด   
คูฝาก ณ สํานักงานสหกรณ เพ่ือสหกรณบันทึกรายการดอกเบ้ียให 
 ดอกเบ้ียเงินฝากประจํา สหกรณจะคํานวณและจายดอกเบี้ยใหเม่ือถึงกําหนด
ระยะเวลาการฝากสําหรับเงินฝากที่ถอนกอนกําหนดโดยไดรับอนุญาตจากสหกรณตามขอ 14 สหกรณจะจาย
ดอกเบี้ยใหตามจํานวนเดือนเต็ม 
 กรณีถอนเงนิฝากประจําในระยะเวลาไมถึง 3 เดือน สหกรณจะไมจายดอกเบี้ยให 
 ถาผูฝากไมถอนเงินฝากประจําเมื่อครบกําหนดพรอมดอกเบี้ย จนพนกําหนดไปอีก 
7 วัน ก็เปนอันถือวาผูฝากตกลงฝากตนเงินฝากพรอมดอกเบี้ยตอไปอีกเทาระยะเวลาเดิม 



 

  ขอ  12  การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากตองใชใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ
  ในการถอนเงินฝาก ผูมีอํานาจถอนเงินตามที่ไดใหตัวอยางลายมือชื่อไวตอสหกรณ 
ควรมารับเงินที่สํานักงานสหกรณดวยตนเอง และตองยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยาง
นั้น พรอมกับสมุดคูฝากตอเจาหนาที่สหกรณ
  ถาผูมีอํานาจถอนเงินฝากจะมอบใหผูใดรับเงินแทนก็ตองทําใบถอนเงินฝากและ
ตองมอบอํานาจใหรับเงินแทนเปนหนังสือตามแบบที่กําหนด ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ไดใหตัวอยางไวแลว
มอบใหผูรับมอบอํานาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้
สหกรณในการนี้สหกรณจะเรียกหลักฐานพิสูจนตัวผูรับมอบอํานาจก็ได
  เมื่อสหกรณไดตรวจถูกตองแลวจะจายเงินถอนให และลงรายการเงินถอนพรอมทั้ง
เงินคงเหลือในสมุดคูฝากแลวคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก
  อนึ่ง กา
ผูมีอํานาจถอนเงินตองลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไวกํากับดวย
  ขอ  13  การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยนั้น จะถอนเมื่อใด จํานวนเทาใดก็ได
  สวนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจํานั้น ผูฝา
กําหนดแตเมื่อผูฝากยื่นคําขอ เปนหนังสือโดยชี้แจงความจําเปน สหกรณจะยอมใหถอนเงินฝากกอนครบ
กําหนดก็ได 
  ขอ  14  ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพ่ือปดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได       
ใหผูมีอํานาจถอนเงินจดแจงไวทายรายการ
  ขอ  15  ในกรณทีี่คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเห็นวาผูฝากฝาฝนระเบียบนี้หรือ
กอใหเกิดความยุงยากแกสหกรณ หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะปดบัญชีเงินฝากของผูฝาก สหกรณจะไมรับ
เงินเขาบัญชีเงินฝากของผูฝากอีก และใหผูฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพ่ือปดบัญชีเงินฝา
สหกรณจะแจงเปนหนังสือไปยังผูฝาก
 ขอ  16  การถอนเงินฝากเพ่ือปดบัญชีตามขอ 
ถึงวันกอนวันถอน 1 วัน เวนแตการปดบัญชีเงินฝากในกรณีผูฝากฝาฝนระเบียบตามขอ 
คํานวณดอกเบ้ียใหถึงกอนวันที่แจ
 เมื่อสหกรณไดจายเงินคืนผูฝากแลว จะยกเลิกสมุดคูฝากสําหรับบัญชีนั้น
  ขอ  17  กรณีที่จํานวนยอดเงินรับฝากในเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อรวมกับหนี้การกูยืมเงินจาก
ภายนอกและหนี้ในฐานะผูค้ําประกัน 
สหกรณใหความเห็นชอบไว สหกรณจะไมรับฝากเงิน
    กรณีของผูฝากที่เปนสหกรณออมทรัพยหรือสหกรณเครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญที่มี
สินทรัพยมากกวา 5,000 ลานบาท สหกรณจะรับฝากเงินทุกประเภทเมื่อรวมกับเงินกู
ไดไมเกินรอยละสิบของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองของผูฝาก
  ขอ  18  ในกรณทีี่มีความจําเปน สหกรณสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับฝาก
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวด 4 
การถอนเงินฝากและการปดบัญชี 

การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากตองใชใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ
ในการถอนเงินฝาก ผูมีอํานาจถอนเงินตามที่ไดใหตัวอยางลายมือชื่อไวตอสหกรณ 

ควรมารับเงินที่สํานักงานสหกรณดวยตนเอง และตองยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยาง
นั้น พรอมกับสมุดคูฝากตอเจาหนาที่สหกรณ 

ถาผูมีอํานาจถอนเงินฝากจะมอบใหผูใดรับเงินแทนก็ตองทําใบถอนเงินฝากและ
ตองมอบอํานาจใหรับเงินแทนเปนหนังสือตามแบบที่กําหนด ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ไดใหตัวอยางไวแลว
มอบใหผูรับมอบอํานาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น พรอมดวยสมุดคูฝากตอเจาหนาท่ีของสหกรณ ณ สํานักงาน
สหกรณในการนี้สหกรณจะเรียกหลักฐานพิสูจนตัวผูรับมอบอํานาจก็ได 

เมื่อสหกรณไดตรวจถูกตองแลวจะจายเงินถอนให และลงรายการเงินถอนพรอมทั้ง
เงินคงเหลือในสมุดคูฝากแลวคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก 

อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเขียนดวยหมึก ถามีการแกไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ 
ผูมีอํานาจถอนเงินตองลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไวกํากับดวย 

การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยนั้น จะถอนเมื่อใด จํานวนเทาใดก็ได
สวนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจํานั้น ผูฝากยอมไมมีสิทธิถอนเงินกอนครบ

กําหนดแตเมื่อผูฝากยื่นคําขอ เปนหนังสือโดยชี้แจงความจําเปน สหกรณจะยอมใหถอนเงินฝากกอนครบ

ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพ่ือปดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได       
ใหผูมีอํานาจถอนเงินจดแจงไวทายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากดวยวา “เพ่ือปดบัญชี

ในกรณทีี่คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเห็นวาผูฝากฝาฝนระเบียบนี้หรือ
กอใหเกิดความยุงยากแกสหกรณ หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะปดบัญชีเงินฝากของผูฝาก สหกรณจะไมรับ
เงินเขาบัญชีเงินฝากของผูฝากอีก และใหผูฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพ่ือปดบัญชีเงินฝา
สหกรณจะแจงเปนหนังสือไปยังผูฝาก 

การถอนเงินฝากเพ่ือปดบัญชีตามขอ 14 สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหตามขอ 
วัน เวนแตการปดบัญชีเงินฝากในกรณีผูฝากฝาฝนระเบียบตามขอ 

คํานวณดอกเบ้ียใหถึงกอนวันที่แจง 1 วัน และ สหกรณจะไมใหดอกเบ้ียอีกไมวาผูฝากจะถอนเงินเมื่อใด
เมื่อสหกรณไดจายเงินคืนผูฝากแลว จะยกเลิกสมุดคูฝากสําหรับบัญชีนั้น
กรณีที่จํานวนยอดเงินรับฝากในเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อรวมกับหนี้การกูยืมเงินจาก

ภายนอกและหนี้ในฐานะผูค้ําประกัน จะเกินวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําปของสหกรณที่นายทะเบียน
สหกรณใหความเห็นชอบไว สหกรณจะไมรับฝากเงิน 

กรณีของผูฝากที่เปนสหกรณออมทรัพยหรือสหกรณเครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญที่มี
ลานบาท สหกรณจะรับฝากเงินทุกประเภทเมื่อรวมกับเงินกู

ไดไมเกินรอยละสิบของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองของผูฝาก 
ในกรณทีี่มีความจําเปน สหกรณสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับฝาก
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การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากตองใชใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ 
ในการถอนเงินฝาก ผูมีอํานาจถอนเงินตามที่ไดใหตัวอยางลายมือชื่อไวตอสหกรณ 

ควรมารับเงินที่สํานักงานสหกรณดวยตนเอง และตองยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไว

ถาผูมีอํานาจถอนเงินฝากจะมอบใหผูใดรับเงินแทนก็ตองทําใบถอนเงินฝากและ
ตองมอบอํานาจใหรับเงินแทนเปนหนังสือตามแบบที่กําหนด ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ไดใหตัวอยางไวแลว

น พรอมดวยสมุดคูฝากตอเจาหนาท่ีของสหกรณ ณ สํานักงาน

เมื่อสหกรณไดตรวจถูกตองแลวจะจายเงินถอนให และลงรายการเงินถอนพรอมทั้ง

รเขียนใบถอนเงินฝากใหเขียนดวยหมึก ถามีการแกไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ    

การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยนั้น จะถอนเมื่อใด จํานวนเทาใดก็ได 
กยอมไมมีสิทธิถอนเงินกอนครบ

กําหนดแตเมื่อผูฝากยื่นคําขอ เปนหนังสือโดยชี้แจงความจําเปน สหกรณจะยอมใหถอนเงินฝากกอนครบ

ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพ่ือปดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได       
เพ่ือปดบัญช”ี 

ในกรณทีี่คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเห็นวาผูฝากฝาฝนระเบียบนี้หรือ
กอใหเกิดความยุงยากแกสหกรณ หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะปดบัญชีเงินฝากของผูฝาก สหกรณจะไมรับ
เงินเขาบัญชีเงินฝากของผูฝากอีก และใหผูฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพ่ือปดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งนี้ 

สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหตามขอ 11    
วัน เวนแตการปดบัญชีเงินฝากในกรณีผูฝากฝาฝนระเบียบตามขอ 15 สหกรณจะ

วัน และ สหกรณจะไมใหดอกเบ้ียอีกไมวาผูฝากจะถอนเงินเมื่อใด 
เมื่อสหกรณไดจายเงินคืนผูฝากแลว จะยกเลิกสมุดคูฝากสําหรับบัญชีนั้น 
กรณีที่จํานวนยอดเงินรับฝากในเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อรวมกับหนี้การกูยืมเงินจาก

จะเกินวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําปของสหกรณที่นายทะเบียน

กรณีของผูฝากที่เปนสหกรณออมทรัพยหรือสหกรณเครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญที่มี
ลานบาท สหกรณจะรับฝากเงินทุกประเภทเมื่อรวมกับเงินกูจากผูฝากดังกลาว (หากมี) 
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