
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวชิาการเกษตร จ ากดั 
ว่าด้วยการรับฝากเงนิจากสหกรณ์อ่ืน พ.ศ. 2560 

 
อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยก์รมวิชาการเกษตร จ ากดั พ.ศ.

2558 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2559 (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2560 ขอ้ 73(8) และ ขอ้ 100(2) ท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 42 ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2560 เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2560 ไดมี้มติใหย้กเลิก
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์รมวิชาการเกษตร จ ากดั ว่าดว้ยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน พ.ศ. 2557 และ
บรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติ หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี และไดก้ าหนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพยก์รมวิชาการเกษตร จ ากดั ว่าดว้ยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน พ.ศ.2560 โดยความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดงัต่อไปน้ี  

 
หมวดที่ 1 

ข้อก าหนดทั่วไป 
 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด ว่าด้วยการรับฝากเงิน
จากสหกรณ์อ่ืน พ.ศ. 2560” 
 ข้อ 2 ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่นายทะเบียนสหกรณ์ใหค้วามเห็นชอบ เป็นตน้ไป 
 ข้อ 3 ในระเบียบน้ี 
  สหกรณ์ หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรัพยก์รมวิชาการเกษตร จ ากดั 
  ผู้ฝาก หมายความวา่ สหกรณ์ผูฝ้ากเงิน 
 ข้อ 4  สหกรณ์รับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืนได ้2 ประเภท คือ  

(1) เงินฝากออมทรัพย ์
(2) เงินฝากประจ า 

 

หมวดที่ 2 
การเปิดบัญชีและการฝากเงนิ 

 

 ข้อ 5 สหกรณ์ท่ีประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 4 ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ณ 
ส านกังานสหกรณ์ดว้ยตนเอง และตอ้งยื่นหนังสือขอเปิดบญัชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการ
ครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือขอเปิดบญัชีนั้น 
 ข้อ 6 พร้อมกบัหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก ผูฝ้ากตอ้งใหต้วัอยา่งลายมือช่ือของตวัแทนซ่ึงเป็นผูมี้
อ  านาจถอนเงิน  ตลอดจนใหเ้ง่ือนไขเก่ียวกบัเงินฝากท่ีเปิดบญัชีนั้นไวต่้อสหกรณ์ 
  การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตวัอย่างลายมือช่ือท่ีใหไ้ว ้ จะมีผลกต่็อเม่ือผูฝ้ากไดแ้จง้เป็นหนงัสือ
ต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ไดพิ้จารณาเห็นเป็นการถูกตอ้งและตอบรับแลว้ 
  ลายมือช่ือทุกกรณีเก่ียวกบัเงินฝากใหใ้ชอ้กัษรไทยและเขียนดว้ยหมึก ทั้งตอ้งเขียนดว้ยลายมือ
ของผูน้ าฝาก สหกรณ์จะไม่รับรู้การใชต้ราประทบัแทนลายมือช่ือ 
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 ข้อ 7 ผูฝ้ากสามารถเปิดบญัชีเงินฝากไดด้งัน้ี 
(1) เงนิฝากออมทรัพย์ ผูฝ้ากรายหน่ึงอาจเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยใ์นสหกรณ์น้ีไดโ้ดย

จ านวนเงินฝากในบญัชีนั้นในเวลาหน่ึงเวลาใดตอ้งไม่นอ้ยกว่าหน่ึงหม่ืนบาท และผูฝ้ากจะส่งเงินฝากเพ่ิมข้ึน
เม่ือใดโดยจ านวนเท่าใดกไ็ด ้ 

(2) เงนิฝากประจ า เงินฝากประจ ารายหน่ึง ๆ ตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่หา้หม่ืนบาท และ
ระยะเวลาฝากตอ้งไม่นอ้ยกวา่สามเดือน  
 ข้อ 8 ในการเปิดบญัชีเงินฝากตามขอ้ 7 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้ากยึดถือไว ้
  สมุดคู่ฝากนั้นผูฝ้ากตอ้งรักษาไวเ้พ่ือใหส้หกรณ์ลงบนัทึกรายการเงินฝาก ดอกเบ้ีย เงินถอน 
และเงินคงเหลือบรรดาท่ีจะมีข้ึนทุกราย 
  การลงบนัทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระท าไดแ้ต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ ซ่ึง
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจ้ดัการ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายคนหน่ึง
คนใด เป็นผูล้งลายมือช่ือยอ่ก ากบัไวเ้ป็นส าคญั การลงบนัทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามท่ีกล่าวน้ี 
ยอ่มไม่มีผลผกูพนัสหกรณ์ อน่ึง ถา้ผูฝ้ากตรวจพบวา่รายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคล่ือน ตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์
เพ่ือแกไ้ขให ้จะแกไ้ขโดยประการอ่ืนไม่ได ้
  สมุดคู่ฝากเล่มท่ีใชเ้ต็มแลว้หรือช ารุดจนใชก้ารไม่ได้ ใหน้ ามายื่นต่อสหกรณ์เพ่ือจะไดย้กเลิก
สมุดคู่ฝากเล่มนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากใหม่ ซ่ึงออกใหผู้ฝ้ากยึดถือไวต่้อไป สมุดคู่ฝากเล่มท่ี
ยกเลิกนั้นผูฝ้ากจะรับไปกไ็ด ้
  ผูฝ้ากตอ้งเกบ็รักษาสมุดคู่ฝากของตนไวใ้นท่ีปลอดภยั ถา้สมุดคู่ฝากหายผูฝ้ากตอ้งแจง้เป็น
หนงัสือต่อสหกรณ์โดยมิชกัชา้ สหกรณ์จะน ายอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซ่ึงออกใหผู้ฝ้ากยึดถือไว้
ต่อไป ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มท่ีหายใหย้กเลิก 
  ในกรณีท่ีสหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากใหแ้ก่ผูฝ้ากคร้ังแรกกดี็ หรือออกเล่มใหม่ใหต่้อจากเล่มก่อน 
ซ่ึงลงรายการเตม็แลว้กดี็ หรือช ารุดใชก้ารไม่ไดก้ดี็ สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีท่ีสมุดคู่ฝาก    
ของสหกรณ์ผูฝ้ากเงินสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ใหโ้ดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละยี่สิบบาท 
 ข้อ 9 ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกคร้ัง ให้ท าใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ท่ีสหกรณ์ก าหนด       
ยื่นพร้อมดว้ยสมุดคู่ฝากและจ านวนเงินฝากต่อเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ ณ ส านกังานสหกรณ์ ทั้งน้ี  ผูฝ้ากหรือผูอ่ื้น    
จะเป็นผูส่้งเงินกไ็ด ้
  เม่ือสหกรณ์ไดล้งบนัทึกรายการจ านวนเงินฝากท่ีไดรั้บนั้นในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็น
การถูกตอ้งแลว้ สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 
 ข้อ 10 ถา้ส่งเช็คเขา้บญัชีเงินฝาก ตอ้งขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงิน
ถอนจากรายการเช่นนั้น จนกวา่จะเรียกเกบ็เงินตามเช็คไดแ้ลว้ 

 

หมวดที่ 3 
การก าหนดอตัราดอกเบีย้ ระยะเวลาการคิดดอกเบีย้ 

วธีิการคิดดอกเบีย้และการจ่ายดอกเบีย้ 
 

 ข้อ 11 สหกรณ์จะใหด้อกเบ้ียเงินฝากทุกประเภทตามขอ้ 4 ในอตัราไม่เกินร้อยละ 4.5 ต่อปี โดยจะ
ไดป้ระกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 
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ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยใ์หค้ านวณเป็นรายวนัตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะน าดอกเบ้ีย
ทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ ให้ผูฝ้ากรีบยื่นสมุดคู่ฝาก ณ ส านักงาน
สหกรณ์ เพ่ือสหกรณ์บนัทึกรายการดอกเบ้ียให ้

ดอกเบ้ียเงินฝากประจ า  สหกรณ์จะค านวณและจ่ายดอกเบ้ียใหเ้ม่ือถึงก าหนดระยะเวลาการ
ฝาก ส าหรับเงินฝากท่ีถอนก่อนก าหนดโดยไดรั้บอนุญาตจากสหกรณ์ตามขอ้ 13 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบ้ียให้
ตามจ านวนเดือนเตม็ 
  กรณีถอนเงินฝากประจ าในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบ้ียให ้
  ถา้ผูฝ้ากไม่ถอนเงินฝากประจ าเม่ือครบก าหนดพร้อมดอกเบ้ีย จนพน้ก าหนดไปอีกเจ็ดวนั      
กเ็ป็นอนัถือวา่ผูฝ้ากตกลงฝากตน้เงินฝากพร้อมดอกเบ้ียต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 
 

หมวดที่ 4 
การถอนเงนิฝากและการปิดบัญชี 

 

 ข้อ 12 การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากตอ้งใชใ้บถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ 
  ในการถอนเงินฝาก   ผูมี้อ  านาจถอนเงินตามท่ีไดใ้ห้ตวัอย่างลายมือช่ือไวต่้อสหกรณ์ควรมา
รับเงินท่ีส านักงานสหกรณ์ดว้ยตนเอง และตอ้งยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามท่ีให้ตวัอย่างไวน้ั้น 
พร้อมกบัสมุดคู่ฝากต่อเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์  
  ถา้ผูมี้อ  านาจถอนเงินฝากมอบให้ผูใ้ดรับเงินแทนก็ตอ้งท าใบถอนเงินฝาก  และต้อง
มอบอ านาจใหรั้บเงินแทนเป็นหนงัสือตามแบบท่ีก าหนด ทั้งน้ี โดยลงลายมือช่ือตามท่ีไดใ้หต้วัอยา่งไว ้ แลว้
มอบใหผู้รั้บมอบอ านาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น พร้อมดว้ยสมุดคู่ฝากต่อเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ ณ ส านกังาน
สหกรณ์ ในการน้ีสหกรณ์จะเรียกหลกัฐานพิสูจนต์วัผูรั้บมอบอ านาจกไ็ด ้
  เม่ือสหกรณ์ไดต้รวจถูกตอ้งแลว้จะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงิน
คงเหลือในสมุดคู่ฝาก แลว้คืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 
  อน่ึง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเ้ขียนดว้ยหมึก ถา้มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงใด ๆ ผูมี้อ  านาจ
ถอนเงินตอ้งลงลายมือช่ือตามท่ีใหต้วัอยา่งไวก้ ากบัดว้ย 
 ข้อ 13 การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรัพยน์ั้น จะถอนเม่ือใด จ านวนเท่าใดกไ็ด ้ 

ส่วนการถอนเงินจากบญัชีเงินฝากประจ านั้น ผูฝ้ากยอ่มไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบก าหนด 
แต่เม่ือผูฝ้ากยื่นค าขอเป็นหนงัสือโดยช้ีแจงความจ าเป็น สหกรณ์จะยอมใหถ้อนเงินฝากก่อนครบก าหนดกไ็ด ้
 ข้อ 14 ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพ่ือปิดบญัชีเงินฝากของตนเม่ือใดกไ็ด ้ ใหผู้มี้อ  านาจ
ถอนเงินจดแจง้ไวท้า้ยรายการจ านวนเงินในใบถอนเงินฝากดว้ยวา่ “เพ่ือปิดบญัชี” 
 ข้อ 15 ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นวา่ผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบน้ี หรือก่อใหเ้กิด
ความยุ่งยากแก่สหกรณ์ หรือเห็นวา่มีเหตุอนัสมควรท่ีจะปิดบญัชีเงินฝากของผูฝ้าก สหกรณ์จะไม่รับเงินเขา้
บญัชีเงินฝากของผูฝ้ากอีก และใหผู้ฝ้ากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพ่ือปิดบญัชีเงินฝากของตน ทั้งน้ี สหกรณ์
จะแจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูฝ้าก 

ข้อ 16 การถอนเงินฝากเพ่ือปิดบญัชีตามขอ้ 14 สหกรณ์จะค านวณดอกเบ้ียใหต้ามขอ้ 11  ถึงวนัก่อน
วนัถอนหน่ึงวนั เวน้แต่การปิดบญัชีเงินฝากในกรณีผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบตามขอ้ 15 สหกรณ์จะค านวณดอกเบ้ีย
ใหถึ้งก่อนวนัท่ีแจง้หน่ึงวนั และสหกรณ์จะไม่ใหด้อกเบ้ียอีก ไม่วา่ผูฝ้ากจะถอนเงินเม่ือใด  

เม่ือสหกรณ์ไดจ่้ายเงินคืนใหผู้ฝ้ากแลว้ จะยกเลิกสมุดคู่ฝากส าหรับบญัชีนั้น 
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ข้อ 17 กรณีท่ีจ านวนยอดเงินรับฝากในเวลาใดเวลาหน่ึง เม่ือรวมกบัหน้ีการกูย้ืมเงินจากภายนอก
และหน้ีในฐานะผูค้  ้าประกนั จะเกินวงเงินกูย้ืมหรือค ้าประกนัประจ าปีของสหกรณ์ท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ให้
ความเห็นชอบไว ้สหกรณ์จะไม่รับฝากเงิน 

 กรณีของผูฝ้ากท่ีเป็นสหกรณ์ออมทรัพยห์รือสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนขนาดใหญ่ท่ีมีสินทรัพย์
มากกว่า 5,000 ลา้นบาท สหกรณ์จะรับฝากเงินทุกประเภทเม่ือรวมกบัเงินกูจ้ากผูฝ้ากดงักล่าว (หากมี) ได ้     
ไม่เกินร้อยละสิบของทุนเรือนหุน้รวมกบัทุนส ารองของผูฝ้าก  
 ข้อ 18 ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น สหกรณ์สงวนสิทธิท่ีจะไม่รับฝากเงิน 
 
 ประกาศ ณ วนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 
 
  (นายสมชาย ชาญณรงคก์ลุ) 
  ประธานกรรมการด าเนินการ 
  สหกรณ์ออมทรัพยก์รมวิชาการเกษตร จ ากดั 
 
 
 
 


