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ระเบียบสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด
วาดวยการรับเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจํา พ.ศ. 2550
*******************************************
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด ขอ
79 (8) และขอ 107 (1) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 16 ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 8
กุมภาพันธ 2550ไดกําหนดระเบียบวาดวยการรับเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจํา พ.ศ. 2550
โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ดังตอไปนี้
หมวด 1
ขอกําหนดทั่วไป
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด วาดวย
การรับเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจํา พ.ศ. 2550”
ขอ 2 ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก “ระเบียบสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด วาดวยการรับเงิน
ฝากออมทรัพยและเงินฝากประจํา พ.ศ. 2544” และระเบียบที่ไดรับการแกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ และ
ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออม
ทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายความว า ประธานกรรมการสหกรณ อ อมทรั พ ย
โรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด
“ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด
ขอ 5 สหกรณรับเงินฝากจากสมาชิกได 2 ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย
(2) เงินฝากประจํา
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การเปดบัญชีและการฝากเงิน
ขอ 6 สมาชิกผูประสงคจะเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 5 ใหมาติดตอกับเจาหนาที่สหกรณ ณ
สํานักงานสหกรณดวยตนเอง และตองยื่นหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ โดยมี
รายการครบถวนตามที่ระบุไวในแบบหนังสือขอเปดบัญชีนั้น
ในกรณีที่สหกรณมีโครงการระดมเงินฝากเปนกรณีพิเศษ และประสงคจะออกรับ
เงินฝากนอกสํานักงานสหกรณ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ พรอมทั้งกําหนด
มาตรการเพื่อความปลอดภัยดวย
ขอ 7 ผูฝากตองใหตัวอยางลายมือชื่อของตน พรอมกับหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก หรือ
ของตัวแทนซึง่ เปนผูมีอํานาจในการถอนเงิน ตลอดจนใหคําสั่งเกี่ยวกับเงินฝากที่เปดบัญชีนั้นไวตอ
สหกรณ
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอยางลายมือชื่อที่ใหไว จะมีผลตอเมื่อผูฝากไดแจงเปน
หนังสือตอสหกรณ และสหกรณไดพิจารณาเห็นเปนการถูกตองและตอบรับแลว
ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากใหใชอักษรไทยและเขียนดวยหมึก ทั้งตองเขียน
ดวยลายมือตนเอง สหกรณจะไมรับรูการใชตราประทับแทนลายมือชื่อ
ขอ 8 ผูฝากคนหนึ่งสามารถเปดบัญชีเงินฝากได ดังนี้
(1) เงินฝากออมทรัพย ผูฝากรายหนึ่งอาจเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยในสหกรณได
โดยจํานวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใด ตองไมนอยกวา 100 บาท และผูฝากจะสงเงิน
ฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใดก็ได โดยจํานวนการฝาก - ถอนแตละครั้งไมต่ํากวา 100 บาท
(2) เงินฝากประจํา รายหนึ่งๆ ตองมีจํานวนไมนอยกวา 100 บาท และระยะเวลา
ฝากตองไมนอยกวา 3 เดือน
ขอ 9 ในการเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 8 สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหผูฝากยึดถือไว
สมุ ด คูฝากนั้น ผูฝากตองเก็บรักษาไว เพื่อใหสหกรณลงบัน ทึกรายการเงิน ฝาก
ดอกเบี้ย เงินถอน และเงินคงเหลือของตน บรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย
การลงบันทึกรายการตางๆ ในสมุดคูฝากนั้น จะกระทําไดแตโดยทางฝายสหกรณ
ซึ่งประธานกรรมการ หรือ รองประธานกรรมการ หรือ เหรัญญิก หรือเลขานุการ หรือ ผูจัดการ
หรือ ผูที่ไดรับมอบหมาย คนหนึ่งคนใด เปนผูลงลายมือชื่อยอกํากับไวเปนสําคัญ การลงบันทึก
รายการในสมุดคูฝากโดยไมเปนไปตามที่กลาวนี้ ยอมไมมีผลผูกพันสหกรณ อนึ่ง ถาผูฝากตรวจ
พบวารายการใดในสมุดคูฝากคลาดเคลื่อน ตองแจงตอสหกรณเพื่อแกไขให จะแกไขโดยประการอื่น
ไมได
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จะไดยกเลิกสมุดคูฝากเลมนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากเลมใหมซึ่งออกใหผูฝากยึดถือ
ไวตอ ไป สมุดคูฝากเลมที่ยกเลิกนั้น ผูฝากจะรับไปก็ได
ผูฝากตองเก็บรัก ษาสมุดคูฝากของตนไวใ นที่ปลอดภัย ถาสมุด คูฝากหาย ผูฝาก
จะตองแจงเปนหนังสือตอสหกรณโดยมิชักชา สหกรณจะนํายอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากเลมใหม
ซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป สวนสมุดคูฝากเลมที่หายใหยกเลิก
ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเลมใหมใหตอจาก
เลมกอนซึ่งลงรายการเต็มแลวก็ดี หรือชํารุดใชการไมไดก็ดี สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม แตกรณี
ที่สมุดคูฝากของผูฝากคนใดสูญหาย สหกรณจะออกสมุดคูฝ ากเลมใหมให โดยคิดคาธรรมเนียมเลม
ละ 50 บาท
ขอ 10 ในการสงเงิน เขาบัญชีเงิน ฝากทุก ครั้ง ใหทําใบสงเงิน ตามแบบพิมพที่สหกรณ
กําหนด ยื่นพรอมดวยสมุดคูฝากและจํานวนเงินฝากตอเจาหนาที่สหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ
ทั้งนี้ ผูฝากหรือผูอื่นจะเปนผูสงเงินก็ได
เมื่อสหกรณ ไดล งบัน ทึ ก รายการจํานวนเงิ น ฝากที่ได รับนั้ น ในสมุด คู ฝาก และ
ตรวจสอบเปนการถูกตองแลว สหกรณจะคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก
ขอ 11 ถาสงเช็คเขาบัญชีเงินฝาก ตองขีดครอมเช็คกอน สหกรณสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะไม
จายเงินถอนจากรายการเชนนั้น จนกวาจะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแลว
หมวด 3
การกําหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย วิธีการคิดดอกเบี้ยและจายดอกเบีย้
ขอ 12 สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท ตามขอ 5 ในอัตราไมเกินรอยละ 7 ตอป
โดยจะไดประกาศอัตราดอกเบี้ยใหทราบเปนคราวๆ ไป
คณะกรรมการดําเนินการอาจเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามวรรคกอนได
ตามความเหมาะสม
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย ใหคํานวณเปนรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ
จะนําดอกเบี้ยทบเปนเงินตนเขาบัญชีเงินฝาก ในวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม และกันยายน
ใหผูฝากยื่นสมุดคูฝาก ณ สํานักงานสหกรณ เพื่อสหกรณบันทึกรายการดอกเบี้ยให
ดอกเบี้ยเงิน ฝากประจํา สหกรณจ ะคํา นวณและจายดอกเบี้ยให เมื่อถึงกําหนด
ระยะเวลาการฝาก สําหรับเงิน ฝากที่ถอนกอนกําหนดโดยไดรับอนุญาตจากสหกรณ ตามขอ 12
สหกรณจะจายดอกเบี้ยใหตามจํานวนวันที่ฝาก
กรณีถอนเงินฝากประจํา ในระยะเวลาไมถึง 3 เดือน สหกรณจะจายดอกเบี้ยให
เทากับเงินฝากออมทรัพย

-6ถาผูฝากไมถอนเงินฝากประจํา เมื่อครบกําหนดพรอมดอกเบี้ย จนพนกําหนดไปอีก
เจ็ดวันก็เปนอันถือวาผูฝากตกลงฝากเงินตนพรอมดอกเบี้ยตอไปอีกเทาระยะเวลาเดิม
หมวด 4
การถอนเงินและการปดบัญชี
ขอ 13 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ตองใชใบถอนตามแบบของสหกรณ
ในการถอนเงินฝาก ผูมีอํานาจถอนเงินตามที่ไดใหตัวอยางลายมือชื่อไวตอสหกรณ
ควรมารับเงินที่สํานักงานสหกรณดวยตนเอง และตองยื่นใบถอนเงินฝาก โดยลงลายมือชื่อตามที่ให
ตัวอยางไวนั้นพรอมกับสมุดคูฝากตอเจาหนาที่สหกรณ
ถาผูมีอํานาจถอนเงินฝากจะมอบใหผูใดถอนเงินแทน ก็ตองทําใบถอนเงินฝาก และ
ตองมอบอํานาจใหรับเงินแทนเปนหนังสือไวดา นหลังของใบถอนเงินฝากนั้นดวย ทั้งนี้ โดยลง
ลายมือชื่อตามที่ไดใหตัวอยางไว แลวมอบใหผรู ับมอบอํานาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น พรอมดวยสมุด
คูฝากตอเจาหนาที่สหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ ในการนี้สหกรณจะเรียกหลักฐานพิสูจนตัวผูรับ
มอบอํานาจก็ได
เมื่อสหกรณไดตรวจถูกตองแลว จะจายเงินถอนให และลงรายการเงินถอนพรอมทั้ง
เงินคงเหลือในสมุดคูฝาก แลวสงคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก
อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเขียนดวยหมึก ถามีการแกไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ
ผูมีอํานาจถอนเงิน ตองลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไวกํากับดวย
ถาสหกรณพบวาเอกสารการถอนเงิน ไมสมบูรณ สหกรณอาจชะลอการถอนเงิน
จนกวาจะมีการตรวจสอบยืนยัน จนถูกตองสมบูรณ
ขอ 14 การถอนเงินฝากจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยนั้น จะถอนเมื่อใด จํานวนเทาใดก็ได
สวนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจํานั้น ผูฝากยอมไมมีสิทธิถอนเงินกอนครบ
กําหนดแตเมื่อผูฝากยื่นคําขอเปนหนังสือโดยชี้แจงความจําเปน สหกรณจะยอมใหถอนเงินฝากกอน
ครบกําหนดก็ได
ขอ 15 ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได ใหผูมี
อํานาจถอนเงินจดแจงไวทายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากดวยวา “เพื่อปดบัญชี”
ขอ 16 ในกรณีที่ผูฝากตาย สหกรณจ ะจายเงิน ฝากคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากออม
ทรัพยพิเศษของผูฝ ากใหแก ผูรับโอนประโยชน ในกรณีที่สมาชิก ไมไดทํา หนังสือตั้ งผูรับโอน
ประโยชนไว สหกรณจะจายเงินทั้งหมดใหแกผูรับมรดก หรือผูจัดการมรดก หรือทายาทของผูฝาก
เมื่อไดนําหลักฐานมาแสดงสิทธิของตนตอสหกรณและคณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาแลว
เห็นสมควร
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กอใหเ กิด ความยุ งยากแกส หกรณ หรือ เห็ น ว า มีเ หตุ อัน สมควรที่จ ะป ด บัญ ชีเ งิน ฝากของผู ฝาก
สหกรณจะไมรับเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูฝากอีก และใหผูฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชี
เงินฝากของตน ทั้งนี้สหกรณจะแจงเปนหนังสือไปยังผูฝาก
ขอ 18 การถอนเงินฝากเพื่อปดบัญชี ตามขอ 14 และ ขอ 15 สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ย
ใหตามขอ 12 ถึงวันกอนวันถอนหนึ่งวัน เวนแตการปดบัญชีเงินฝากในกรณีผูฝากฝาฝนระเบียบ
ตามขอ 17สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหถึงกอนวันที่แจงหนึ่งวัน และสหกรณจะไมใหดอกเบี้ยอีก
ไมวาผูฝากจะถอนเงินเมื่อใด
เมื่อสหกรณไดจายเงินคืนผูฝากแลว จะยกเลิกสมุดคูฝากสําหรับบัญชีนั้น
ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ 2550
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