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ระเบียบสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด
วาการรับฝากเงินจากสหกรณอื่น พ.ศ. 2550
****************************************
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด ขอ 79
(8)และขอ 107 (2) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนิ น การ ชุด ที่ 16 ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวัน ที่ 8
กุมภาพัน ธ 2550 ไดกําหนดระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอื่น พ.ศ. 2550 โดยความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ดังตอไปนี้
หมวด 1
ขอกําหนดทั่วไป
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด วาดวยการ
รับฝากเงินจากสหกรณอื่น พ.ศ. 2550”
ขอ 2 ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก”ระเบียบสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด วาดวยการรับฝาก
เงินจากสหกรณอื่น พ.ศ.2544 และระเบียบที่ไดรับการแกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ และใหใชระเบียบนี้
แทน”
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด
“ผูฝาก” หมายความวา สหกรณผูฝากเงิน
ขอ 5 สหกรณรับฝากเงินจากสหกรณอื่นได 2 ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย
(2) เงินฝากประจํา
หมวด 2
การเปดบัญชีและการฝากเงิน
ขอ 6 สหกรณที่ประสงคจะเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 4 ใหมาติดตอกับเจาหนาที่สหกรณ ณ
สํานักงานสหกรณดวยตนเอง และตองยื่นหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ โดยมี
รายการครบถวนตามที่ระบุไวในแบบหนังสือขอเปดบัญชีนนั้

- 16 ขอ 7 พรอมกับหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก ผูฝากตองใหตัวอยางลายมือชื่อของตัวแทนซึ่ง
เปนผูมีอํานาจถอนเงิน ตลอดจนใหเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากที่เปดบัญชีนั้นไวตอสหกรณ
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอยางลายมือชื่อที่ใหไว จะมีผลตอเมื่อผูฝากไดแจงเปน
หนังสือตอสหกรณ และสหกรณไดพิจารณาเห็นเปนการถูกตองและตอบรับแลว
ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากใหใชอักษรไทยและเขียนดวยหมึกทั้ง ตองเขียน
ดวยลายมือของผูนําฝาก สหกรณจะไมรับรูการใชตราประทับแทนลายมือชื่อ
ขอ 8 ผูฝากสามารถเปดบัญชีเงินฝากไดดังนี้
(1) เงินฝากออมทรัพย ผูฝากรายหนึ่งอาจเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยในสหกรณได
โดยจํานวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใด ตองไมนอยกวา 100,000.00 บาท และผูฝาก
จะสงเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใดก็ได โดยจํานวนเทาใดก็ได
(2) เงินฝากประจํารายหนึ่ง ๆ ตองมีจํานวนไมนอยกวา 100,000.00 บาท และ
ระยะเวลาฝากตองไมนอยกวา 3 เดือน
ขอ 9 ในการเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 7 สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหผูฝากยึดถือไว
สมุ ด คูฝ ากนั้ น ผู ฝากตอ งเก็บ รั ก ษาไวเ พื่ อให ส หกรณล งบั น ทึ ก รายการเงิน ฝาก
ดอกเบี้ยเงินถอน และเงินคงเหลือ บรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย
การลงบันทึกรายการตาง ๆ ในสมุดคูฝากนั้น จะกระทําไดแตโดยทางฝายสหกรณ
ซึ่งประธานกรรมการ หรือ รองประธานกรรมการ หรือ เหรัญญิก หรือ ผูจัดการ หรือ ผูที่ไดรับ
มอบหมาย คนหนึ่งคนใด เปนผูล งลายมือชื่อยอกํากับไวเปนสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู
ฝากโดยไมเปนไปตามที่กลาวนี้ ยอมไมมีผลผูกพันสหกรณ อนึ่ง ถาผูฝากตรวจพบวารายการใด
ในสมุดคูฝากคลาดเคลื่อน ตองแจงตอสหกรณเพื่อแกไขให จะแกไขโดยประการอื่นไมได
สมุดคูฝากเลมที่ใชเต็มแลว หรือชํารุดจนใชการไมได ใหนํามายื่นตอสหกรณ เพื่อ
จะไดยกเลิกสมุดคูฝากเลมนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากเลมใหมซึ่งออกใหผูฝากยึดถือ
ไวตอไป สมุดคูฝากเลมที่ยกเลิกนั้น ผูฝากจะรับไปก็ได
ผูฝากตองเก็บรักษาสมุดคูฝากของตนไวใ นที่ปลอดภัย ถาสมุดคูฝากหาย ผูฝาก
จะตองแจงเปนหนังสือตอสหกรณโดยมิชักชา สหกรณจะนํายอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากเลมใหม
ซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป สวนสมุดคูฝากเลมที่หายใหยกเลิก
ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากครั้งแรกก็ ดี หรือออกเลมใหมใหตอ
จากเลมกอนซึ่งลงรายการเต็มแลว ก็ดี หรือชํารุดใชการไมไดก็ดี สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม
แตก รณีที่ส มุด คูฝ ากของผูฝ ากคนใดสูญหาย สหกรณ จ ะออกสมุ ด คูฝ ากเล มใหมใ ห โดยคิ ด
คาธรรมเนียมเลมละ 50 บาท

- 17 ขอ 10 ในการสงเงินเขาบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ใหทําใบสงเงินตามแบบพิมพที่สหกรณกําหนด
ยื่นพรอมดวยสมุดคูฝากและจํานวนเงินฝากตอเจาหนาที่สหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ ทั้งนี้ ผู
ฝากหรือผูอื่นจะเปนผูสงเงินก็ได
เมื่อสหกรณ ไดล งบัน ทึ ก รายการจํานวนเงิ น ฝากที่ได รับนั้ น ในสมุ ด คู ฝาก และ
ตรวจสอบเปนการถูกตองแลว สหกรณจะคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก
ขอ 11 ถาสงเช็คเขาบัญชีเงินฝาก ตองขีดครอมเช็คกอน สหกรณสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะไม
จายเงินถอนจากรายการเชนนั้น จนกวาจะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแลว
หมวด 3
การกําหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย วิธีการคิดดอกเบี้ยและจายดอกเบีย้
ขอ 12 สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท ตามขอ 4 ในอัตราไมเกินรอยละ 7 ตอป
โดยจะไดประกาศอัตราดอกเบี้ยใหทราบเปนคราว ๆ ไป
ดอกเบี้ย เงิ น ฝากออมทรัพ ย ใหคํ านวณเป น รายวัน ตามยอดเงิ น คงเหลื อ และ
สหกรณจะนําดอกเบี้ยทบเปนเงินตนเขาบัญชีเงินฝาก ในวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ ใหผูฝากรีบ
ยื่นสมุดคูฝาก ณ สํานักงานสหกรณ เพื่อสหกรณบันทึกรายการดอกเบี้ยให
ดอกเบี้ยเงิน ฝากประจํา สหกรณจ ะคํานวณและจายดอกเบี้ยให เมื่อ ถึงกําหนด
ระยะเวลาการฝาก สําหรับเงิน ฝากที่ถอนกอนกําหนดโดยไดรับอนุญาตจากสหกรณ ตามขอ 13
สหกรณจะจายดอกเบี้ยใหตามจํานวนเดือนเต็ม
กรณีถอนเงินฝากประจํา ในระยะเวลาไมถึง 3 เดือน สหกรณจะไมจายดอกเบี้ยให
ถาผูฝากไมถอนเงินฝากประจํา เมื่อครบกําหนดพรอมดอกเบี้ย จนพนกําหนดไปอีก
เจ็ดวันก็เปนอันถือวาผูฝากตกลงฝากเงินตนพรอมดอกเบี้ยตอไปอีกเทาระยะเวลาเดิม (ทางออกกรณี
สหกรณไมประสงคจะใหฝากตอ ใชวิธีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามขอ 11,15,17)
หมวด 4
การถอนเงินและการปดบัญชี
ขอ 13 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ตองใชใบถอนตามแบบของสหกรณ
ในการถอนเงินฝาก ผูมีอํานาจถอนเงินตามที่ไดใหตัวอยางลายมือชื่อไวตอสหกรณ
ควรมารับเงินที่สํานักงานสหกรณดวยตนเอง และตองยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ให
ตัวอยางไวนั้นพรอมกับสมุดคูฝากตอเจาหนาทีส่ หกรณ
ถาผูมีอํานาจถอนเงินฝากจะมอบใหผูใดถอนเงินแทนก็ตองทําใบถอนเงินฝาก และ
ตองมอบอํานาจใหรับเงินแทนเปนหนังสือตามแบบที่สหกรณกําหนด ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่
ไดใหตัวอยางไว แลวมอบใหผูรับมอบอํานาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น พรอมดวยสมุดคูฝากตอ
เจาหนาที่สหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ ในการนี้สหกรณจะเรียกหลักฐานพิสูจ นตัวผูรับมอบ
อํานาจก็ได

- 18 เมื่อสหกรณไดตรวจถูกตองแลวจะจายเงินถอนให และลงรายการเงินถอนพรอมทั้ง
เงินคงเหลือในสมุดคูฝาก แลวสงคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก
อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเขียนดวยหมึก ถามีการแกไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ
ผูมีอํานาจถอนเงิน ตองลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไวกํากับดวย
ขอ 14 การถอนเงินฝากจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยนั้น จะถอนเมื่อใด จํานวนเทาใดก็ได
สวนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจํานั้น ผูฝากยอมไมมีสิทธิถอนเงินกอนครบ
กําหนดแตเมื่อผูฝากยื่นคําขอเปนหนังสือโดยชี้แจงความจําเปน สหกรณจะยอมใหถอนเงินฝากกอน
ครบกําหนดก็ได
ขอ 15 ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได ใหผูมี
อํานาจ
ถอนเงินจดแจงไวทายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากดวยวา “เพื่อปดบัญชี”
ขอ 16 ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเห็นวา ผูฝากฝาฝนระเบียบนี้ หรือ
กอใหเกิด ความยุงยากแกสหกรณ หรือเห็น วามีเหตุอัน สมควรที่จ ะปด บัญชีเงิน ฝากของผูฝาก
สหกรณจะไมรับเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูฝากอีก และใหผูฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปด
บัญชีเงินฝากของตน ทั้งนี้สหกรณจะแจงเปนหนังสือไปยังผูฝาก
ขอ 17 การถอนเงินฝากเพื่อปดบัญชี ตามขอ 14 สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหตามขอ 11
ถึงวันกอนวันถอนหนึ่งวัน
เวนแตการปดบัญชีเงินฝากในกรณีผูฝากฝาฝนระเบียบตามขอ 15
สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหถึงกอนวันที่แจงหนึ่งวัน และสหกรณจะไมใหดอกเบี้ยอีกไมวาผูฝาก
จะถอนเงินเมื่อใด
เมื่อสหกรณไดจายเงินคืนผูฝากแลว จะยกเลิกสมุดคูฝากสําหรับบัญชีนั้น
ขอ 18 ในกรณีที่มีความจําเปน สหกรณสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับฝากเงินก็ได
ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550
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