
 
 
 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาที่ดิน  จํากัด 
วาดวย  การรับฝากเงินจากสหกรณอื่น 

พ.ศ.  2551 
………………………………… 

 
  อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณ  ขอ   62(9) และขอ  86(2) ที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ คร้ังที่   4 / 2550  เม่ือพฤษภาคม  พ.ศ.  2550  ไดกําหนดระเบียบวาดวยการรับฝาก
เงินจากสหกรณอื่น โดยความเห็นชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ  ดังตอไปน้ี 
 

หมวดที ่ 1 
ขอกําหนดทั่วไป 

 
  ขอ  1.  ระเบยีบนี้เรียกวา  “ระเบยีบสหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาท่ีดิน  จํากัด  วาดวย  การ
รับฝากเงินจากสหกรณอ่ืน  พ.ศ.  2550 
  ขอ  2.  ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี          พฤษภาคม  พ.ศ. 2550  เปนตนไป 
  ขอ  3.  ในระเบียบน้ี 
   “สหกรณ”  หมายความวา  สหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาท่ีดิน  จํากัด 
   “ผูฝาก”      หมายความวา  สหกรณผูฝากเงิน 
  ขอ  4.   สหกรณรับฝากเงินจากสหกรณอื่นได  2  ประเภท  คือ 

(1) เงินฝากออมทรัพย 
(2) เงินฝากประจํา 
 

หมวดที ่ 2 
การเปดบญัชีและการฝากเงิน 

 
 ขอ  5.  สหกรณที่ประสงคจะเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 4  ใหมาติดตอกับพนกังานสหกรณ  ณ  
สํานักงานสหกรณดวยตนเอง  และตองย่ืนหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ   โดยมรีายการ
ครบถวนตามท่ีระบุไวในแบบหนังสอืขอเปดบัญชีนั้น 
 ขอ  6.  พรอมกับหนงัสือขอเปดบัญชีเงินฝาก ผูฝากตองใหตัวอยางลายมือช่ือของตัวแทน  ซ่ึง
เปนผูมีอํานาจถอนเงิน  ตลอดจนใหเง่ือนไขเก่ียวกับเงินฝากท่ีเปดบัญชีน้ันไวตอสหกรณ 
 การเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับตัวอยางลายมือช่ือท่ีใหไว  จะมีผลตอเม่ือผูฝากไดแจงเปนหนงัสือตอ
สหกรณ  และสหกรณไดพิจารณาเห็นเปนการถูกตองและตอบรับแลว   
 ลายมอืช่ือทุกกรณีเก่ียวกับเงินฝากใหใชอักษรไทยและเขียนดวยหมกึท้ังตองเขียนดวยลายมอื
ผูนําฝาก  สหกรณจะไมรับรูการใชตราประทับแทนลายมือช่ือ 
 ขอ  7.   ผูฝากสามารถเปดบัญชีเงินฝากไดดังนี ้



(1) เงินรับฝากออมทรัพย     ผูฝากรายหน่ึง    อาจเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพย
ในสหกรณน้ีได โดยจํานวนเงินฝากในบัญชีน้ัน ในเวลาหน่ึงเวลาใดตองไมนอยกวา  10,000  บาท และผูฝากจะ
สงเงินเพ่ิมข้ึนเม่ือใดโดยจํานวนเทาใดก็ได 

(2) เงินฝากประจํารายหนึ่ง ๆ  ตองมีจํานวนไมนอยกวา   50,000  บาท และ
ระยะเวลาฝากตองไมนอยกวา  3  เดือน 

 ขอ  8.    ในการเปดบัญชีเงินฝากตามขอ  7  สหกรณจะออกสมดุคูฝากใหผูฝากยึดถือไว 
 สมุดคูฝากตองรักษาไวเพ่ือใหสหกรณลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบ้ียเงินถอนและเงิน 
คงเหลอืบรรดาท่ีจะมข้ึีนทุกราย 
 การลงบันทึกรายการตาง  ๆ  ในสมดุคูฝากนั้นจะกระทําไดแตโดยทางฝายสหกรณ  ซ่ึงประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก  หรือผูจัดการ  หรือผูที่ไดรับมอบหมาย   คนหนึ่งคนใด      
เปนผูลงลายมือช่ือยอกํากับไวเปนสาํคัญ  การลงบันทึกรายการในสมดุคูฝากโดยไมเปนไปตามท่ีกลาวนี ้ยอมไมมี
ผลผูกพันสหกรณ อน่ึง  ถาผูฝากตรวจพบวารายการใดในสมดุคูฝากคลาดเคลื่อนตองแจงตอสหกรณเพ่ือแกไขให  
จะแกไขโดยประการอื่นไมได 
 สมุดคูฝากเลมท่ีใชเต็มแลวหรือชํารุดจนใชการไมได ใหนาํมาย่ืนตอสหกรณเพ่ือจะไดยกเลิกสมดุ
คูฝากเลมน้ัน  และโอนยอดเงินคงเหลือเขาสมดุคูฝากใหม ซ่ึงออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป สมุดคูฝากเลมท่ียกเลกิ
น้ันผูฝากจะรับไปก็ได 
 ผูฝากตองเก็บรักษาสมุดคูฝากของตนไวในท่ีปลอดภัย  ถาสมดุคูฝากหายผูฝากตองแจงเปน
หนังสือตอสหกรณโดยมชัิกชา  สหกรณจะนํายอดเงินคงเหลอืเขาสมุดคูฝากเลมใหมซ่ึงออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป 
สวนสมดุคูฝากเลมท่ีหายใหยกเลกิ 
 ในกรณีท่ีสหกรณออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากคร้ังแรกก็ดี  หรือออกเลมใหมใหตอจากเลมกอน    
ซ่ึงลงรายการเต็มแลวก็ดี หรือชํารุดใชการไมไดก็ดี สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม แตกรณีท่ีสมุดคูฝากของผูฝาก
รายใดสูญหาย สหกรณจะออกสมุดคูฝากเลมใหมใหโดยคิดคาธรรมเนียมเลมละ  25  บาท ขอ  9.   ในการสงเงิน
เขาบัญชีเงินฝากทุกคร้ัง ใหทําใบสงเงินตามแบบพิมพที่สหกรณกําหนด ย่ืนพรอมดวยสมุดคูฝากและจํานวนเงิน
ฝากตอพนักงานสหกรณ ณ  สํานักงานสหกรณ ทั้งนี ้ ผูฝากหรือผูอ่ืนจะเปนผูสงเงินก็ได 
 เม่ือสหกรณไดลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที่ไดรับน้ันในสมุดคูฝากและตรวจสอบเปนการ
ถูกตอง  สหกรณจะคืนสมดุคูฝากใหผูฝาก 
 ขอ  10.   ถาสงเช็คเขาบัญชีเงินฝาก  ตองขีดครอมเช็คกอน  สหกรณสงวนไวซ่ึงสทิธิที่จะไม
จายเงินถอนจากรายการเชนนั้น จนกวาจะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแลว 
 
 

หมวดที ่  3 
การกําหนดอัตราดอกเบี้ย  ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย 

วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจายดอกเบี้ย 
 
 ขอ  11.     สหกรณจะใหดอกเบ้ียเงินฝากทุกประเภทตามขอ  4  ในอัตราไมเกินรอยละ   7   
ตอป  โดยจะไดประกาศใหทราบเปนคราว  ๆ ไป 
 ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยใหคํานวณเปนรายวัน    ตามยอดเงินคงเหลอื และสหกรณจะนํา
ดอกเบ้ียทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ   ใหผูฝากรีบย่ืนสมุดคูฝาก ณ สาํนกังาน
สหกรณ  เพ่ือสหกรณบันทึกรายการดอกเบ้ียให 



 ดอกเบ้ียเงินฝากประจํา  สหกรณจะคํานวณและจายดอกเบ้ียใหเม่ือถึงกําหนดระยะเวลาการ
ฝาก  สาํหรับเงินฝากท่ีถอนกอนกําหนดโดยไดรับอนุญาตจากสหกรณตามขอ  13  สหกรณจะจายดอกเบี้ยให
ตามจํานวนเดือนเต็ม 
 กรณีถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไมถึง  3  เดือน  สหกรณจะไมจายดอกเบี้ยให  ถาผูฝาก
ไมถอนเงินฝากประจํา เมื่อครบกําหนดพรอมดอกเบ้ีย จนพนกําหนดไปอีกเจ็ดวันก็เปนอันถือวาผูฝากตกลงฝาก
ตนเงินฝากพรอมดอกเบี้ยตอไปอีกเทาระยะเวลาเดิม 
 

หมวดที ่  4 
การถอนเงินฝากและการปดบญัชี 

 
 ขอ  12.   การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากตองใชใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ 
    ในการถอนเงินฝาก  ผูมีอํานาจถอนเงินตามท่ีไดใหตัวอยางลายมือช่ือไวตอสหกรณ  
ควรมารับเงินท่ีสํานักงานสหกรณดวยตนเอง และตองยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมอืช่ือตามที่ใหตัวอยางไวน้ัน 
พรอมกับสมดุคูฝากตอพนกังานสหกรณ 
     ถาผูมอํีานาจถอนเงินฝากจะมอบใหผูใดรับเงินแทนก็ตองทําใบถอนเงินฝากและตอง
มอบอํานาจใหรับเงินแทนเปนหนังสอืตามแบบที่กําหนด ท้ังนี ้ โดยลงลายมือช่ือตามท่ีไดใหตัวอยางไวแลวมอบให
ผูรับมอบอํานาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น  พรอมดวยสมุดคูฝากตอพนกังานของสหกรณ   ณ  สาํนกังานสหกรณ     
ในการน้ีสหกรณจะเรียกหลกัฐานพิสูจนตัวผูรับมอบอํานาจก็ได 
     เม่ือสหกรณไดตรวจถูกตองแลวจะจายเงินถอนให และลงรายการเงินถอนพรอมท้ัง
เงินคงเหลอืในสมุดคูฝาก แลวคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก 
 อน่ึง  การเขียนใบถอนเงินฝากใหเขียนดวยหมกึ ถามกีารแกไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ   ผูมอีํานาจ
ถอนเงินตองลงลายมอืช่ือตามท่ีใหตัวอยางไวกํากับดวย   
 ขอ  13.   การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยน้ัน จะถอนเมื่อใด จํานวนเทาใดก็ได 
 สวนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจําน้ัน  ผูฝากยอมไมมีสทิธิถอนเงินกอนครบกําหนด      
แตเม่ือผูฝากยื่นคําขอเปนหนังสอืโดยช้ีแจงความจําเปน สหกรณจะยอมใหถอนเงินฝากกอนครบกําหนดไว 
 ขอ  14.   ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลอืท้ังหมดเพ่ือปดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได  ใหผูมี
อํานาจถอนเงินจดแจงไวทายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากดวยวา  “เพ่ือปดบัญชี” 
 ขอ  15.   ในกรณีท่ีคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเห็นวาผูฝากฝาฝนระเบียบนี้  หรือ
กอใหเกิดความยุงยากแกสหกรณ หรือเห็นวามเีหตุอันสมควรท่ีจะปดบัญชีเงินฝากของผูฝาก สหกรณจะไมรับเงิน
เขาบัญชีเงินฝากของผูฝากอีก  และใหผูฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพ่ือปดบัญชีเงินฝากของตน  ทั้งนี้สหกรณ
จะแจงเปนหนังสือไปยังผูฝาก 
 ขอ  16.    การถอนเงินฝากเพ่ือปดบัญชีตามขอ 14  สหกรณจะคํานวณดอกเบ้ียใหตามขอ 11  
ถึงวันกอนวันถอนหนึ่งวัน เวนแตการปดบัญชีเงินฝาก ในกรณีผูฝากฝาฝนระเบียบตามขอ 15  สหกรณจะคํานวณ
ดอกเบ้ียใหถึงกอนวันที่แจงหน่ึงวัน และสหกรณจะไมใหดอกเบี้ยอีก ไมวาผูฝากจะถอนเงินเม่ือใด เมื่อสหกรณได
จายเงินคืนผูฝากแลว จะยกเลกิสมุดคูฝากสาํหรับบัญชีนั้น  
 ขอ  17.    ในกรณีท่ีมคีวามจําเปน  สหกรณสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับฝากเงินก็ได 
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