
ระเบียบสหกรณอ์อมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด 
ว่ำด้วยกำรรับฝำกเงินจำกสหกรณ์อ่ืน 

พ.ศ. 2555 
 

 อาศัยตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 61(8) และข้อ 89(2) ข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุ
สัตว์ จ ากัด ประกอบกับมิติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนนิการ ครั้งที ่5/2555  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด จึงได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน ไว้ดังต่อไปนี้   
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจาก
สหกรณ์อ่ืน พ.ศ. 2555” 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบเป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ในระเบียบนี้ 
                 “สหกรณ”์  หมายความว่า  สหกรณอ์อมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
                 “ผู้ฝาก”     หมายความว่า  สหกรณ์ผู้ฝากเงิน 
 ข้อ 4. บัญชีเงินฝากมี 2 ประเภท คือ ดังนี้ 
 (1) เงินฝากออมทรัพย์ 
 (2) เงินฝากประจ า 

 

หมวด 1 
กำรเปิดบัญชีและกำรฝำกเงิน 

 

 ข้อ 5. ผู้ฝากที่ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 4 ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ ส านักงาน
สหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชีนั้น 

 ข้อ 6. การขอเปิดบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากพร้อม
ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้แทนซึ่งเป็นผู้มีอ านาจถอนเงิน ตลอดจนให้เงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากที่เปิดบัญชีนั้นไว้ต่อ
สหกรณ ์
 การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้ จะมีผลต่อเมื่อผู้ฝากได้แจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์ 
และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็นการถูกต้องและตอบรับแล้ว 
 ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้อักษรไทยและเขียนด้วยหมึก ทั้งต้องเขียนด้ วยลายมือของ
ผู้น าฝาก สหกรณ์จะไม่รับรู้การใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ 
          ข้อ 7. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินฝาก ได้ดังนี้  
                  (1) เงินฝากออมทรัพย์ ผู้ฝากรายหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นี้ได้ โดย
ระยะเวลาฝากต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
             
             ข้อ 7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 
2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560  



 
                  (2)  เงินฝากประจ า เงินฝากประจ ารายหนึ่งๆ ตอ้งมีจ านวนไม่น้อยกว่า 10,000 บาท และระยะเวลา
ฝากต้องไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
 ข้อ 8. ในการเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 7 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้ 
 สมุดคู่ฝากนั้นผู้ฝากต้องรักษาไว้เพ่ือให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงิน
คงเหลือบรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย 
 การลงบันทึกรายการต่างๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระท าได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ ซึ่งประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการและเหรัญญิก หรือผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายคน
หนึ่งคนใดเป็นผู้ลงลายมือชื่อย่อก ากับไว้เป็นส าคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามที่กล่าว
นี้ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ อนึ่ง ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคูฝ่ากคลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์
เพ่ือแก้ไขให้ จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้ 
 สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้วหรือช ารุดจนใช้การไม่ได้ ให้ผู้ฝากน ามายื่นต่อสหกรณ์ โดยผู้ฝากต้องมีหนังสือ
มอบอ านาจให้ด าเนินการโดยก าหนดผู้รับมอบให้ชัดเจน เพ่ือสหกรณ์จะได้ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนั้น และโอน
ยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่ฝากเล่มที่ยกเลิกนั้นผู้ฝากจะรับไปก็ได้ 
 ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย หากสมุดคู่ฝากสูญหายผู้ฝากต้องน าหลักฐาน
การแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนมาแสดงต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า สหกรณ์จะน ายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝาก
เล่มใหม่       ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป โดยยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มที่หาย 
 ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อนซึ่งลง
รายการเต็มแล้วก็ดี หรือช ารุดใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีที่สมุดคู่ฝากของผู้ฝากสูญ
หาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 100 บาท  
 ข้อ 9. ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ให้ท าใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์ก าหนดยื่นพร้อม
ด้วยสมุดคู่ฝากและจ านวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ ส านักงานสหกรณ์ ทั้งนี้ ผู้ฝากหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ
จะเป็นผู้ส่งเงินก็ได้ 
 เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจ านวนเงินฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็นการถูกต้อง
แล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก 
 ข้อ 10. ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่จ่ายเงิน จนกว่าจะ
เรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว 

 

หมวด 2   
กำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ย ระยะเวลำกำรคิดดอกเบี้ย 

วิธีกำรคิดดอกเบี้ยและกำรจ่ำยดอกเบี้ย 

 

  ข้อ 11. สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 4  ในอัตราไม่เกินร้อยละ  4.50  ต่อปี  โดยจะได้
ประกาศ ให้ทราบเป็นคราวๆ ไป 
         ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้ค านวณเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือและสหกรณ์จะจ่าย
ดอกเบี้ยให้กับผู้ฝากตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน 
          
         ข้อ 11 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 4 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 
2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560  



 
           ดอกเบีย้เงินฝากประจ า สหกรณ์จะค านวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงก าหนดระยะเวลาการฝาก ส าหรับเงิน
ฝากที่ถอนก่อนก าหนดโดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 13 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามจ านวนเดือนเต็ม 
             กรณีการถอนเงินฝากประจ าในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้ 
          ถ้าผู้ฝากไม่ถอนเงินฝากประจ าเมื่อครบก าหนดพร้อมดอกเบี้ย จนพ้นก าหนดไปอีกเจ็ดวัน 
ก็เป็นอันถือว่าผู้ฝากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 

 

หมวด 3   
กำรถอนเงินฝำกและกำรปิดบัญช ี

 

 ข้อ 12. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ 
 ในการถอนเงินฝาก กรณีที่ผู้มีอ านาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์ ควรมารับ
เงินที่ส านักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้นั้น พร้อม
กับสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
 กรณีที่ผู้มีอ านาจถอนเงินฝากไม่สามารถมาด้วยตนเองได้จะมอบหมายให้ผู้ใดรับเงินแทน ต้องแนบใบ
ถอนเงินฝาก และต้องมอบอ านาจให้รับเงินแทนเป็นหนังสือตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อ
ตามท่ีได้ให้ตัวอย่างไว้ แล้วมอบให้ผู้รับมอบอ านาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ ณ ส านักงานสหกรณ์ ในการนี้สหกรณ์จะเรียกหลักฐานพิสูจน์ตัวผู้รับมอบอ านาจก็ได้ 
 เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้วจะจ่ายเงินตามจ านวนที่ขอถอนเงินให้และ
ลงรายการถอนเงินพร้อมทั้งเงินคงเหลือในสมุดคู่ฝาก แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝาก 
 อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้มีอ านาจถอนเงินต้อง
ลงลายมือชื่อตามท่ีให้ตัวอย่างไว้ก ากับด้วย 
 ข้อ 13. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นั้น จะถอนเมื่อใด จ านวนเท่าใดก็ได้ 
 ข้อ 14. ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพ่ือปิดบัญชีเงินฝากของตนเองเมื่อใดก็ได้ ให้ผู้มีอ านาจ
ถอนเงินจดแจ้งไว้ท้ายรายการจ านวนเงินใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพ่ือปิดบัญชี” 
 ข้อ 15. ในกรณีที่คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบนี้ หรือก่อให้เกิด
ความยุ่งยากแก่สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก สหกรณ์จะไม่รับเงินเข้ า
บัญชีเงินฝากของผู้ฝากอีก และให้ผู้ฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพ่ือปิดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งนี้ สหกรณ์
จะแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ฝาก 
 ข้อ 16. การถอนเงินฝากเพ่ือปิดบัญชีตามข้อ 14 สหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ยให้ตามข้อ 11 ถึงวันก่อน
วันถอนหนึ่งวัน เว้นแต่การปิดบัญชีเงินฝากในกรณีผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบตามข้อ 15 สหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ย
ให้ก่อนวันที่แจ้งหนึ่งวัน และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี้ยอีก ไม่ว่าผู้ฝากจะถอนเงินเมื่อใด 
 เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผู้ฝากแล้ว จะยกเลิกสมุดคู่ฝากส าหรับบัญชีนั้น 
          ข้อ 17. กรณีท่ีจ านวนยอดเงินรับฝากในเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อรวมกับหนี้การกู้ยืมเงินจากภายนอกและ
หนี้   ในฐานะผู้ค้ าประกัน จะเกินวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปีของสหกรณ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้
ความเห็นชอบไว้ สหกรณ์จะไม่รับฝากเงิน 
 
ข้อ 17 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2555 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560  



   กรณีของผู้ฝากที่เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5,000 
ล้านบาท สหกรณ์จะรับฝากเงินทุกประเภทเมื่อรวมกับเงินกู้จากผู้ฝากดังกล่าว (หากมี) ได้ไม่เกินร้อยละสิบของ
ทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารองของผู้ฝาก 

          ข้อ 18. ในกรณีที่มีความจ าเป็น สหกรณ์สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับฝากเงิน 

          ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
    

                                                                       ประกาศ ณ  วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555 
 

                                                                                  ลงชื่อ   ฉวีวรรณ วริิยะภาค 
                                            (นางสาวฉวีวรรณ วิรยิะภาค) 
                                                 รองประธานกรรมการ 
                                        ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการ  
                                        สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 

 
 


