
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
ว่าด้วยการรับฝากเงิน 

พ.ศ.2545 
 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด พ.ศ.2545 หมวด 7 ข้อ 61(8) และ
หมวด 10 ข้อ 89 (1) คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด มีมติที่ประชุมครั้งที่ 10/2545 
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2545 ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ว่าด้วยการรับฝากเงิน พ.ศ.2545 
ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อที่ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ว่าด้วยการรบัฝากเงิน พ.ศ.2545” 
  ข้อที่ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบเป็นต้นไป 
  ข้อที่ 3. ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ว่าด้วยการรับฝากเงิน พ.ศ.2542 
ประกาศ มติ ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ระเบียบอ่ืนใด ที่มีอยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ซึ่งมีข้อก าหนดขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 

หมวดที่ 1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

  ข้อ 4. ในระเบียบนี้  
                   “สหกรณ”์          หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
                   “คณะกรรมการ”  หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
                   “สมาชิก”           หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
 ข้อ 5. สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิก 2 ประเภท คือ 

(1) เงินฝากออมทรัพย์ แยกเป็นเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
(2) เงินฝากประจ า 

หมวดที่ 2 
การเปิดบัญชีและการฝากเงิน 

 ข้อ 6. สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิกได้ตามที่สหกรณ์เห็นสมควร 
 ข้อ 7. ผู้ประสงค์เปิดบัญชีเงินฝากให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ณ ส านักงานของสหกรณ์ด้วนตนเองและยื่น

หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ 
 ข้อ 8. ผู้ขอเปิดบัญชีเงินฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอ านาจในการถอนเงินหรือในการให้ค าสั่ง

เกี่ยวกับบัญชีที่เปิดนั้นไว้ต่อสหกรณ์โดยใช้บัตรตัวอย่างลายมือชื่อตามแบบของสหกรณ์ 
 การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอ านาจจะมีผลต่อเมื่อได้แจ้งเป็นหนังสื อต่อสหกรณ์และ

สหกรณ์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการถูกต้อง 
 ข้อ 9. สหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีเงินฝากให้ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมุดดังกล่าวและให้สหกรณ์บันทึกรายการ
เปลี่ยนแปลงเก่ียวกับจ านวนเงินฝากท่ีเกิดข้ึนทุกครั้งไป 



 การบันทึกรายการในสมุดคู่บัญชี จะกระท าได้เฉพาะทางฝ่ ายสหกรณ์เท่านั้น โดยให้ผู้จัดการหรือผู้ช่วย
ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ท่ีผู้จัดการมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับไว้เป็นส าคัญ 
การบันทึกรายการในสมุดคู่บัญชีซึ่งไม่เป็นไปตามที่กล่าวไว้ข้างต้นจะไม่มีผลผูกพันต่อสหกรณ์ กรณีผู้ฝากเงิน ตรวจ
พบว่ารายการใดในสมุดคู่บัญชีคลาดเคลื่อนจะต้องแจ้งให้สหกรณ์ตรวจสอบและหรือแก้ไขโดยเร็ว 
  สมุดคู่บัญชีที่บันทึกรายการเต็มแล้วให้ผู้ฝากส่งมอบให้แก่สหกรณ์เพ่ือสหกรณ์จะได้ออกสมุดคู่บัญชีเล่มใหม่ให้
ต่อไปในกรณีที่สมุดคู่บัญชีของสมาชิกผู้ฝากเงินสูญหาย ให้น าหลักฐานการรับแจ้งความจากสถานีต ารวจมาแสดงต่อ
สหกรณ์หรือกรณีสมุดคู่บัญชีช ารุดสหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีเล่มใหม่ให้ โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละสิบบาท 
  ข้อ 10. ในการส่งเงินฝากเข้าบัญชีทุกครั้งให้เขียนใบส่งเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ยื่นพร้อมสมุดคู่บัญชีและ
จ านวนเงินฝากต่อสหกรณ์ เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้ว จะบันทึกรายการจ านวนเงินฝากที่ได้รับนั้นใน
สมุดคู่บัญชีคืนให้ผู้ฝากเก็บไว้เป็นหลักฐานการฝากเงินต่อไป 
 ข้อ 11. สหกรณ์ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทไม่เกินร้อยละ 7 ต่อปี โดยสหกรณ์จะประกาศ
ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้ทราบเป็นคราวๆไป การค านวณดอกเบี้ยให้ค านวณเป็นรายวันหรือรายเดือนตามแต่
ประเภทของเงินฝาก  
 สหกรณ์ย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดในเรื่องอัตราดอกเบี้ยได้ตามที่คณะกรรมการสหกรณ์
จะพิจารณาเห็นสมควรและให้สหกรณ์ประกาศแจ้งให้สมาชิกทราบทุกครั้ง 
 ข้อ 12. ในการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากทุกประเภทให้กรอกข้อความในใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์และ
แนบสมุดคู่บัญชีเงินฝากทุกครั้ง 
 ในการถอนเงิน ผู้มีอ านาจถอนเงินตามตัวอย่างลายมือชื่อท่ีให้ไว้ต่อสหกรณ์ควรมารับเงินที่สหกรณ์ด้วยตนเอง 
หากมีความจ าเป็นจะมอบให้ผู้ใดรับเงินแทน ก็ให้ระบุชื่อผู้รับมอบอ านาจรับเงินในใบถอนเงินให้ชัดเจน แล้วลงชื่อ     
ผู้มอบอ านาจตามตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้ยื่นพร้อมสมุดคู่บัญชีต่อสหกรณ์ ในกรณีนี้สหกรณ์จะเรียกหลักฐานพิสูจน์
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผู้รับมอบอ านาจก็ได้ เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้ว จะได้ลงบันทึกรายการจ านวน
เงินที่ถอนนั้น ในสมุดคู่บัญชีและจ่ายเงินที่ถอนให้พร้อมทั้งคืนสมุดคู่บัญชีให้กับผู้ถอนต่อไป 
  ผู้รับเงินจะต้องลงลายมือชื่อรับเงินที่ถอนพร้อมทั้งวันที่ต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ทุกครั้ง 
 ข้อ 13. ผู้ฝากจะขอถอนเงินฝากคงเหลือเพ่ือปิดบัญชีก็ย่อมกระท าได้ โดยสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในระเบียบนี้ข้อ 11 ข้อ 19 ข้อ 24 และข้อ 28 เมื่อสหกรณ์จ่ายคืนเงินฝากทั้งหมดแล้วจะเรียกเก็บ
สมุดคู่บัญชีเงินฝากไว้ทุกครั้ง 
 ข้อ 14. ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าผู้ฝากรายใดจงใจฝ่าฝืนระเบียบนี้ หรือก่อความยุ่งยากให้แก่
สหกรณ์หรือเห็นว่ามีเหตุอันควรที่อาจไม่รับเงินฝากต่อไปอีก จะปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝากเงินพร้อมคิดดอกเบี้ยให้
ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบก็ได้  
 ข้อ 15. ในกรณีผู้ฝากเงินถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) 
หลังจากหักช าระหนี้ของสหกรณ์ ในบัญชีเงินฝากทุกประเภทของผู้ฝากให้แก่ผู้รับประโยชน์ ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ท า
หนังสือตั้งผู้รับประโยชน์ไว้ สหกรณ์จะจ่ายเงินทั้งหมดให้แก่ผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดกหรือทายาทของผู้ฝากเมื่อได้
น าหลักฐานมาแสดงซึ่งสิทธิของตนให้เป็นที่พอใจแก่สหกรณ ์

 
 



หมวด 3 
เงินฝากออมทรัพย์ 

 ข้อ 16. ผู้ฝากเงินสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้เพียงบัญชีเดียว โดยจ านวนเงินฝากในบัญชี ณ เวลา
ใดเวลาหนึ่งจะต้องมีไม่น้อยกว่าห้าร้อยบาท 
 ข้อ 17. ผู้ฝากเงินสามารถจะฝากเงินเพ่ิมหรือถอนเงินฝากของตนเมื่อไดก็ได้ โดยจ านวนเงินที่ฝากหรือถอน   
ในครั้งหนึ่งๆจะต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยบาท 
 ข้อ 18. ผู้ฝากเงินจะถอนเงินฝากออมทรัพย์ของตนได้เพียงวันละหนึ่งครั้ง 

ข้อ 19. สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ โดยค านวณดอกเบี้ยเป็นรายวันตามจ านวนต้นเงินฝาก
จนถึงวันที่สหกรณ์จ่ายดอกเบี้ยด้วย โดยสหกรณ์จะน าดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีของผู้ฝากเงินในวันที่ 31 มีนาคม และ
วันที่ 30 กันยายนของป ี

ข้อ 20. ผู้ฝากเงินจะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้กระท าได้ โดยสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดให้ถึงก่อนวันขอถอนเพื่อปิดบัญชีหนึ่งวัน 

 

หมวด 4 
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

ข้อ 21. ผู้ฝากเงินสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษได้ไม่เกินสามบัญชี ยกเว้นสมาชิกที่เปิดบัญชีก่อน
ระเบียบนี้ก าหนดใช้หรือผู้ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร โดยจ านวนเงินฝากในบัญชี  ณ เวลาใดเวลาหนึ่งจะต้องมี
ไม่น้อยกว่าหนึ่งพันบาท 

ข้อ 22. ผู้ฝากเงินสามารถจะฝากเงินเพ่ิมเมื่อใดก็ได้และให้ถอนได้ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้      
โดยจ านวนเงินที่ฝากหรือถอนในครั้งหนึ่งๆจะต้องไม่น้อยกว่าห้าร้อยบาท 

ข้อ 23. การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ถอนได้เมื่อทวงถามและให้ถอนได้เดือนละหนึ่งครั้ง โดย          
ไม่เสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอนมากกว่าหนึ่งครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนเงินในครั้งที่สองและ
ครั้งต่อๆไปในอัตราร้อยละหนึ่งของจ านวนเงินที่ถอน โดยคิดข้ันต่ า 100 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท 

ข้อ 24. สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ โดยค านวณดอกเบี้ยเป็นรายวันตามจ านวนต้นเงิน
ฝากคงเหลือ ทั้งนี้ จะต้องคงยอดเงินฝากถึงวันที่สหกรณ์จ่ายดอกเบี้ยด้วย โดยสหกรณ์จะน าดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชี
ของผู้ฝากเงินในวันที่ 31 มีนาคมและวันที่ 30 กันยายนของทุกปี 

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษทุกบัญชีให้ค านวณดอกเบี้ยเป็นรายวันตามจ านวนต้นเงินฝากคงเหลือ ทั้งนี้ 
จะต้องคงยอดเงินฝากถึงวันที่สหกรณ์จ่ายดอกเบี้ยด้วย โดยสหกรณ์จะน าดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีของผู้ฝากเงินใน
วันที่ 31 มีนาคม และวันที่ 30 กันยายนของปี 

ข้อ 25. ผู้ฝากเงินจะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้กระท าได้ โดยสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดให้ถึงวันก่อนขอถอนเพื่อปิดบัญชีหนึ่งวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หมวด 5 
เงินฝากประจ า 

ข้อ 26. ผู้ฝากเงินสามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจ าได้ โดยจ านวนเงินฝากในบัญชี ณ เวลาใดเวลาหนึ่งจะต้องมี
ไม่น้อยกว่าห้าร้อยบาท 

ข้อ 27. ผู้ฝากเงินจะสามารถฝากเงินเพิ่มเมื่อใดก็ได้ โดยจ านวนเงินที่ฝากในครั้งๆหนึ่ง จะต้องไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ร้อยบาท และมีระยะเวลาฝากเงินต้องไม่น้อยกว่าหกเดือน 

ข้อ 28. สหกรณ์ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าตามระยะเวลาการฝากดังนี้ 
(1) เงินฝากส าหรับระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน 
(2) เงินฝากส าหรับระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน 

ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ใช้ระเบียบนี้ แต่สหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดในเรื่องอัตราดอกเบี้ยได้
ตามท่ีคณะกรรมการจะเห็นสมควรตามข้อ11 ดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายให้เมื่อถึงก าหนดระยะเวลาฝากหรือตามงวด
ที่ได้ตกลงในเวลาฝาก 

ข้อ 29. เงินฝากเมื่อก าหนด ถ้าผู้ฝากไม่ถอนก็เป็นอันถือว่าผู้ฝากตกลงฝากต้นเงินต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 
ผู้ฝากสามารถถอนเงินฝากก่อนก าหนดได้เมื่อได้รับความยินยอมจากสหกรณ์ ในกรณีเช่นนี้สหกรณ์จะคิด

ดอกเบี้ยให้ส าหรับเงินฝากซ่ึงได้ฝากหรือต่อเวลาการฝากมาไม่น้อยกว่าหกเดือน โดยถือระยะเวลาที่ฝากจริงเป็นเกณฑ์  
และคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราตามข้อ 11 แต่ถ้าถอนเงินฝากในระยะเวลาไม่ถึงหกเดือน สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยเงินฝากให้ 

 

ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2545 
 

ลงชื่อ นายระพีพงศ์ วงศ์ดี 
      (นายระพีพงศ์ วงศ์ดี) 

             ประธานกรรมการ  
        สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
ว่าด้วยการรับฝากเงิน พ.ศ.2545 

แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2548 
                                      
 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด  พ .ศ. 2545 หมวด 7 ข้อ 61(8) 
และหมวด 10 ข้อ 89 (1)  ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 17 ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2548 
ได้มีมติก าหนดระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน พ.ศ.2545 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 โดยความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์  ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ว่าด้วยการรับฝากเงิน พ .ศ.2545
แก้ไขเพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2548” 

ข้อ  2. ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป 
ข้อ  3. ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ 9 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ว่าด้วยการรับฝากเงิน 

พ.ศ.2545 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
   “ข้อ 9. สหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีเงินฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้โดยผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมุดดังกล่าวและ       
ให้สหกรณ์บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับจ านวนเงินฝากท่ีเกิดข้ึนทุกครั้งไป 

   การบันทึกรายการในสมุดคู่บัญชี จะกระท าได้เฉพาะทางฝ่ายสหกรณ์เท่านั้น โดยให้ผู้จัดการหรือผู้ช่วย
ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ท่ีผู้จัดการมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับไว้เป็นส าคัญ     
การบันทึกรายการในสมุดคู่บัญชีซึ่งไม่เป็นไปตามที่กล่าวข้างต้นจะไม่มีผลผูกพันต่อสหกรณ์ กรณีผู้ฝากเงินตรวจพบว่า
รายการใดในสมุดคู่บัญชีคลาดเคลื่อนจะต้องแจ้งให้สหกรณ์ตรวจสอบและหรือแก้ไขโดยเร็ว 

   สมุดคู่บัญชีที่บันทึกรายการเต็มแล้วให้ผู้ฝากส่งมอบให้แก่สหกรณ์เพ่ือสหกรณ์จะได้ออกสมุดคู่บัญชีเล่มใหม่
ให้ต่อไป ในกรณีที่สมุดคู่บัญชีของสมาชิกผู้ฝากสูญหาย ให้น าหลักฐานการรับแจ้งความจากสถานีต ารวจมาแสดง     
ต่อสหกรณ์หรือกรณีสมุดคู่บัญชีช ารุดสหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีเล่มใหม่ให้ โดยคิดค่าธรรมเนียมทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ประกาศของสหกรณ”์ 

   

      ก าหนดไว้ ณ วันที่  9  มีนาคม  พ.ศ.2548 
 

               ลงชื่อ    ฉวีวรรณ  เลียววิจักขณ์                    
                                   (นางสาวฉวีวรรณ  เลียววจิักขณ์) 
                              ประธานกรรมการ 
                                สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 

 
 
 
 
 



ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
ว่าด้วยการรับฝากเงิน พ.ศ.2545  

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2556 
 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ข้อ 61 (8) และข้อ 89 (1) ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 26 ครั้งที่ 13/2556วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2556  ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์  
ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ว่าด้วยการรับฝากเงิน พ.ศ.2545 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ว่าด้วยการรับฝากเงิน  พ.ศ.2545 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556”  
  ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป 
  ข้อ 3. ให้ยกเลิกความในข้อ 20 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ว่าด้วยการรับฝากเงิน 
พ.ศ.2545 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 20. ผู้ฝากเงินจะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้กระท าได้ โดยสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยตามหลักเกณฑ์     
ที่ก าหนดให้ถึงก่อนวันขอถอนเพื่อปิดบัญชีหนึ่งวันและจ่ายดอกเบี้ยให้ทันที” 
  ข้อ 4. ให้ยกเลิกความในข้อ 25 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ว่าด้วยการรับฝากเงิน 
พ.ศ.2545 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 25. ผู้ฝากเงินจะปิดบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ พิเศษให้กระท าได้  โดยสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ย            
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดให้ถึงก่อนวันขอถอนเพื่อปิดบัญชีหนึ่งวันและจ่ายดอกเบี้ยให้ทันที” 
      

                                      ประกาศ  ณ   วันที่  7  มกราคม  พ.ศ.2557  
   
                  ลงชื่อ    ทฤษดี  ชาวสวนเจริญ 

                     (นายทฤษดี  ชาวสวนเจริญ) 
                                     ประธานกรรมการ 

                                     สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
ว่าด้วยการรับฝากเงิน พ.ศ.2545 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2559 
 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด  ข้อ 61 (8) และข้อ 89 (1)            
ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 28 ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2559 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด    
จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ว่าด้วยการรับฝากเงิน พ.ศ.2545 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559” 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกความในข้อ 16 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ว่าด้วยการรับฝากเงิน พ.ศ.2545 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
                “ข้อ 16. ผู้ฝากเงินสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้เพียงบัญชีเดียว โดยจ านวนเงินฝากในบัญชี        
ณ เวลาใดเวลาหนึ่งจะต้องมีไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยบาท” 
 

                 ประกาศ  ณ  วันที่  7  เมษายน  พ.ศ.2559 
 

                          ลงชื่อ    ทองทวี  ดีมะการ 
                          (นายทองทวี  ดีมะการ) 
                           รองประธานกรรมการ  

                            ปฏิบตัิหน้าที่แทน ประธานกรรมการ 
                            สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


