
 
 
 
 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาที่ดิน  จํากัด 
วาดวย  การรับเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจํา  พ.ศ. 2555 

(ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2557) 
……………………………………… 

 
  อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณ ขอ  62(9)   ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนนิการ 
คร้ังท่ี  6 / 2556  เม่ือวันที ่ 11  กรกฎาคม  พ.ศ. 2556  ไดกําหนดระเบียบวาดวยการรับเงินฝากออมทรัพยและ
เงินฝากประจํา โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ดังตอไปน้ี 
 

หมวดที ่ 1 
ขอกําหนดทั่วไป 

  ขอ  1. ระเบยีบนี้เรียกวา  “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาท่ีดิน   จํากัด  วาดวยการรับ
เงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจํา พ.ศ.  2556 
  ขอ  2. ระเบยีบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี  12   กรกฎาคม   พ.ศ.  2556  เปนตนไป 
  ขอ  3. สหกรณรับเงินฝากจากสมาชิกได 2 ประเภท  คือ 

(1) เงินฝากออมทรัพย 
(2) เงินฝากประจํา 

 
หมวดที ่ 2 

การเปดบญัชีและการฝากเงิน 
  ขอ  4. ผูประสงคจะเปดบัญชีเงินฝาก ตามขอ 3 ใหมาติดตอกับเจาหนาท่ีสหกรณ ณ สาํนกังาน
สหกรณดวยตนเอง และตองยื่นหนงัสือขอเปดบัญชีน้ัน 
  ในกรณีท่ีสหกรณมโีครงการระดมเงินฝากเปนกรณีพิเศษและประสงคจะออกรับเงินฝากนอก
สํานักงานของสหกรณ ใหอยูในดุลยพินจิของคณะ กรรมการดําเนินการ พรอมทั้งกําหนดมาตรการเพ่ือความ
ปลอดภัยดวย 
  ขอ  5. พรอมกับหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก  ผูฝากตองใหตัวอยางลายมอืช่ือของตนหรือของ
ตัวแทน ซ่ึงเปนผูมีอํานาจถอนเงิน  ตลอดจนใหคําสั่งเก่ียวกับเงินฝากท่ีเปดบัญชีน้ันไวตอสหกรณ 
  การเปล่ียนแปลงเก่ียวกับตัวอยางลายมือช่ือที่ใหไว  จะมผีลตอเมื่อผูฝากไดแจงเปนหนงัสอืตอ
สหกรณ  และสหกรณไดพิจารณาเห็นเปนการถูกตองและตอบรับแลว 
  ลายมือช่ือทุกกรณีเก่ียวกับเงินฝาก  ใหใชอักษรไทยและเขียนดวยหมึกท้ังตองเขียนดวยลายมือ
ตนเอง สหกรณจะไมรับรูการใชตราประทับแทนลายมอืช่ือ 
  ขอ  6. ผูฝากคนหน่ึงสามารถเปดบัญชีเงินฝากไดดังน้ี 

(1) เงินฝากออมทรัพย  ผูฝากรายหน่ึงอาจเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยไดหลายบัญชี  
แตตองฝากในนามสมาชิก  เพื่อบุคคลอื่นที่ไมไดเปนสมาชกิสหกรณไดไมเกิน  6 บัญช ีโดยจํานวนเงินฝากในบัญชี
น้ัน ในเวลาหน่ึงเวลาใดตองไมนอยกวา  100  บาท และผูฝากจะสงเงินฝากเพ่ิมข้ึนเม่ือใด โดยจํานวนเทาใดก็ได 



(2) เงินฝากประจํารายหน่ึง  ๆตองมจํีานวนไมนอยกวา  10,000 บาทและระยะเวลา
ฝากตองไมนอยกวา  3  เดือน 

ขอ  7. ในการเปดบัญชีเงินฝากตามขอ  6  สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหผูฝากยึดถือไว 
สมดุคูฝากนั้น ผูฝากตองรักษาไว เพ่ือใหสหกรณลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบ้ีย   เงินถอนและ

เงินคงเหลือของตนบรรดาที่จะมีข้ึนทุกราย 
การลงบันทึกรายการตาง ๆ ในสมุดคูฝากนั้น จะกระทําไดแตโดยทางฝายสหกรณ  ซ่ึงประธาน

กรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจัดการ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายคนหน่ึงคนใดเปนผูลง
ลายมอืช่ือยอกํากับไวเปนสาํคัญ  การลงบันทึกรายการในสมดุคูฝากโดยไมเปนไปตามท่ีกลาวยอมไมมผีลผูกพัน
สหกรณ 

อนึ่ง ถาผูฝากตรวจพบวารายการใดในสมดุคูฝากคลาดเคลื่อน  ตองแจงตอสหกรณเพ่ือแกไข       
จะแกไขโดยประการอ่ืนไมได 

สมดุคูฝากเลมที่ใชเต็มแลวหรือชํารุดจนใชการไมได  นํามายื่นตอสหกรณเพ่ือจะไดยกเลิกสมุด      
คูฝากเลมน้ัน และโอนยอดเงินคงเหลอืเขาสมุดคูฝากใหม ซ่ึงออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป สวนสมุดคูฝากเลมท่ีหาย   
ใหยกเลกิ 

ในกรณีท่ีสหกรณออกสมุดใหแกผูฝากคร้ังแรกก็ดี  หรือออกเลมใหมใหตอจากเลมกอน  ซ่ึงลง
รายการเต็มแลวก็ดี หรือชํารุดใชการไมไดก็ดี  สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม แตกรณีที่สมุดคูฝากของผูฝากคนใด
สูญหาย  สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหมใหโดยคิดคาธรรมเนียมเลมละ  50  บาท 

ขอ  8. ในการสงเงินเขาบัญชีเงินฝากทุกคร้ัง  ใหทําใบสงเงินตามแบบพิมพที่สหกรณกําหนด     
ย่ืนพรอมดวยสมดุคูฝากและจํานวนเงินฝากตอเจาหนาท่ีสหกรณ  ณ  สํานักงานสหกรณ ทั้งนี ้ผูฝากหรือผูอ่ืนจะเปน
ผูสงเงินก็ได 

เม่ือสหกรณไดลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากท่ีไดรับนั้นในสมดุคูฝาก   และตรวจสอบเปนการ
ถูกตองแลว  สหกรณจะคืนสมดุคูฝากใหผูฝาก 

ขอ  9. ถาสงเช็คเขาบัญชีเงินฝาก  ตองขีดครอมเช็คกอน สหกรณสงวนไวซ่ึงสิทธิที่จะไมจายเงิน
ถอนจากรายการเชนน้ันจนกวาจะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแลว 

 
หมวดที ่  3 

การกําหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย วิธีการคิดดอกเบี้ย 
  ขอ  10. สหกรณจะใหดอกเบ้ียเงินฝากทุกประเภทตามขอ  3  ในอัตราไมเกินอัตราท่ีนายทะเบียน
สหกรณกําหนด ไดประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป 
   ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย    ใหคํานวณเปนรายวันตามยอดเงินคงเหลือและสหกรณจะนํา
ดอกเบี้ยทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ  ใหผูฝากรีบย่ืนสมุดคูฝาก  ณ  สาํนกังาน
สหกรณ เพ่ือสหกรณบันทึกรายการดอกเบ้ียให 
  ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา  สหกรณจะคํานวณและจายดอกเบ้ียใหเม่ือถึงกําหนดระยะเวลาการฝาก
หรือตามงวดท่ีไดตกลงกันในเวลาฝาก  หากผูฝากถอนเงินฝากกอนครบกําหนดเวลา  ใหจายดอกเบ้ียสําหรับ
ระยะเวลาที่ไดฝากจริง  ในอัตราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย  ตามประกาศของสหกรณท่ีถือใชในวันท่ีฝากเงินน้ัน 

กรณีถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไมถึง  3  เดือน  สหกรณจะไมจายดอกเบี้ยให 
  ดอกเบ้ียสําหรับเงินฝากท่ีถอนกอนกําหนด  สหกรณจะคํานวณดอกเบ้ียใหตามอัตราเงินฝาก
ออมทรัพย 
  ถาผูฝากไมถอนเงินฝากประจําเม่ือครบกําหนดพรอมดอกเบี้ย  จนพนกําหนดไปอีกเจ็ดวันก็เปนอัน
ถือวาผูฝากตกลงฝากตนเงินพรอมดอกเบ้ียตอไปอีกเทาระยะเวลาเดิม 



หมวดที ่ 4 
การถอนเงินฝากและการปดบญัชี 

  ขอ 11. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก  ตองใชใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ 
  ในการถอนเงินฝาก  ผูมีอํานาจถอนเงินตามท่ีไดใหตัวอยางลายมอืช่ือไวตอสหกรณ ควรมารับเงิน  
ท่ีสาํนกังานสหกรณดวยตนเอง และตองย่ืนใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามท่ีใหตัวอยางไวน้ัน  พรอมกับสมุด     
คูฝากตอเจาหนาท่ีสหกรณ 
  ถาผูมีอํานาจถอนเงินฝากจะมอบใหผูใดถอนเงินแทน ก็ตองทําใบถอนเงินฝากและตองมอบอํานาจ
รับเงินแทนเปนหนงัสอืในดานหลงัของใบถอนเงินฝากน้ันดวย ท้ังน้ี  โดยลงลายมือช่ือตามท่ีไดใหตัวอยางไวแลวมอบ
ใหผูรับมอบอํานาจย่ืนใบถอนเงินฝากน้ัน   พรอมดวยสมุดคูฝากตอเจาหนาท่ีของสหกรณ  ณ สํานักงานสหกรณ      
ในการนี้สหกรณจะเรียกหลกัฐานพิสจูนตัวผูรับมอบอํานาจก็ได 
  เม่ือสหกรณไดตรวจถูกตองแลวจะจายเงินถอนให  และลงรายการเงินถอนพรอมทั้งเงินคงเหลือ   
ในสมุดคูฝากและคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก 
  อนึ่ง  การเขียนใบถอนเงินฝากใหเขียนดวยหมึก  ถามีการแกไขเปล่ียนแปลงใด  ๆผูมีอํานาจถอน
เงินตองลงลายมือช่ือตามท่ีใหตัวอยางไวกํากับดวย 
  ขอ 12. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยนั้น จะถอนเม่ือใด จํานวนเทาใดก็ได แตยอดเงิน
คงเหลอืตองไมนอยกวา  100 บาท ในกรณีท่ีผูฝากขอปดบัญชีเงินฝากออมทรัพย   สหกรณจะคิดดอกเบ้ียให         
ถึงวันกอนวันถอนหน่ึงวันและเม่ือสหกรณไดจายเงินคืนแลว จะยึดสมดุคูบัญชีไว 
  สวนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจําน้ัน  ผูฝากยอมไมมีสิทธิถอนเงินกอนครบกําหนด แตเม่ือ
ผูฝากย่ืนคําขอเปนหนังสือ โดยช้ีแจงความจําเปน สหกรณจะยอมใหถอนเงินฝากกอนครบกําหนดก็ได 
  ขอ 13. ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือท้ังหมดเพ่ือปดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได ใหผูมอํีานาจ
ถอนเงินจดแจงไวทายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากดวยวา  “เพ่ือปดบัญชี” 
  ขอ 14. ในกรณีที่ผูฝากตาย สหกรณจะจายคืนเงินคงเหลอืทั้งหมดในบัญชีเงินฝากใหแกผูรับโอน
ประโยชนที่ไดต้ังไว หรือถามิไดตั้งไวก็คืนใหแกบุคคลท่ีไดนาํหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจตอ  คณะกรรมการ     
วาเปนทายาทผูมีสทิธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น 
  ขอ 15. ในกรณีท่ีคณะกรรมการดําเนนิการของสหกรณเห็นวาผูฝากฝาฝนระเบียบนี้   หรือ
กอใหเกิดความยุงยากแกสหกรณ หรือเห็นวามเีหตุอันสมควรท่ีจะปดบัญชีเงินฝากของผูฝาก  สหกรณจะไมรับเงิน
เขาบัญชีเงินฝากของผูฝากอีก และใหผูฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพ่ือปดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งน้ี สหกรณจะแจง
เปนหนังสือไปยังผูฝาก 
  ขอ 16. การถอนเงินเพ่ือปดบัญชีตามขอ 13 และ 14  สหกรณจะคํานวณดอกเบ้ียใหตามขอ 10 
ถึงวันกอนวันถอนหน่ึงวัน  เวนแตการปดบัญชีเงินฝากในกรณีผูฝากฝาฝนระเบียบตามขอ 15  สหกรณจะคํานวณ
ดอกเบี้ยใหถึงกอนวันท่ีแจงหน่ึงวันและสหกรณจะไมใหดอกเบ้ียอีกไมวาผูฝากจะถอนเงินเม่ือใด 
  เม่ือสหกรณไดจายเงินคืนผูฝากแลว   จะยกเลิกสมดุคูฝากสําหรับบัญชีน้ัน 
  ขอ 17. เงินรับฝากคงเหลือในบัญชีไมเกิน  100 บาท และขาดการติดตอในเวลา 1 ป สหกรณ   
จะทําการหักคารักษาบัญชีเดือนละ 50 บาท จนเงินหมด และปดบัญชี 
 
 

ลงนาม   นายอนุสรณ   จันทนโรจน   ประธานกรรมการ 
        (นายอนสุรณ   จันทนโรจน) 
               ประธานกรรมการ 
                      สหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาท่ีดิน  จํากัด  


