ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลระนอง จํากัด
ว่าด้ วยการรับเงินฝากออมทรัพย์
พ.ศ.2547
--------------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 79(8) และข้อ 107(11) ที&ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนิ นการ ชุ ดที& 13 ครั.งที& 3 เมื&อวันที& 8 เมษายน 2547 ได้มีมติกาํ หนดระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์
โรงพยาบาลระนอง จํากัด ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์ พ.ศ.2547 ดังต่อไปนี.
ข้อ1.ระเบียบนี.เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จํากัด ว่าด้วยการรับเงินฝาก
ออมทรัพย์ พ.ศ.2547”
ข้อ2.ระเบียบนี.ให้ใช้บงั คับตั.งแต่วนั ถัดจากวันที&นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็ นต้นไป
ข้อ3.ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จํากัด ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์
และเงินฝากประจํา พ.ศ.2544” และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั&ง มติ หรื อข้อตกลงอื&นใดซึ& งขัดหรื อแย้งกับ
ระเบียบนี. และให้ใช้ระเบียบนี.แทน
ข้อ4.สหกรณ์จะรับเงินฝากจากสมาชิกประเภทเงินฝากออมทรัพย์เท่านั.น
การเปิ ดบัญชี และการฝากเงิน
ข้อ5.ผูป้ ระสงค์จะเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้อ 4 ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที&สหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์
ด้วยตนเอง และต้องยื&นหนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วนตามที&ระบุ
ไว้ในแบบหนังสื อขอเปิ ดบัญชีน. นั
ข้อ6.พร้อมกับหนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก ผูฝ้ ากต้องให้ตวั อย่างลายมือชื&อของตนหรื อของตัวแทน
ซึ&งเป็ นผูม้ ีอาํ นาจถอนเงิน ตลอดจนให้คาํ สัง& เกี&ยวกับเงินฝากที&เปิ ดบัญชีน. นั ไว้ตอ่ สหกรณ์
การเปลี& ย นแปลงเกี& ย วกับ ตัวอย่า งลายมื อชื& อที& ใ ห้ไ ว้ จะมี ผ ลต่อเมื& อผูฝ้ ากได้แจ้ง เป็ นหนัง สื อต่ อ
สหกรณ์ และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็ นการถูกต้องและตอบรับแล้ว
ลายมือชื&อทุกกรณี เกี&ยวกับเงินฝากให้ใช้อกั ษรไทยและเขียนด้วยหมึก ทั.งต้องเขียนด้วยลายมือตนเอง
สหกรณ์จะไม่รับรู ้การใช้ตราประทับแทนลายมือชื&อ
ข้อ7.ผูฝ้ ากคนหนึ&งสามารถเปิ ดบัญชี เงินฝากได้ โดยจํานวนเงินฝากในบัญชีน. นั ในเวลาหนึ&งเวลาใด
ต้องไม่นอ้ ยกว่า 100 บาท และผูฝ้ ากจะส่ งเงินฝากเพิม& ขึ.นเมื&อใด โดยจํานวนเท่าใดก็ได้
ข้อ8.ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้อ 7 สหกรณ์จะออกสมุดคูฝ่ ากให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้
สมุดคู่ฝากนั.นผูฝ้ ากต้องรักษาไว้ เพื&อให้สหกรณ์ ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี.ย เงินถอน และ
เงินคงเหลือของตนบรรดาที&จะมีข. ึนทุกราย

การลงบันทึก รายการต่า ง ๆ ในสมุ ดคู่ฝ ากนั.น จะกระทํา ได้แต่โดยทางฝ่ ายสหกรณ์ ซ& ึ ง ประธาน
กรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเหรัญญิก หรื อผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ี&ได้รับมอบหมายคนหนึ&งคนใดเป็ น
ผูล้ งลายมือชื&อย่อกํากับไว้เป็ นสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคูฝ่ ากโดยไม่เป็ นไปตามที&กล่าวนี. ย่อมไม่มี
ผลผูกพันสหกรณ์ อนึ& ง ถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื&อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์แก้ไข
ให้ จะแก้ไขโดยประการอื&นไม่ได้
สมุดคูฝ่ ากเล่มที&ใช้เต็มแล้วหรื อชํารุ ดจนใช้การไม่ได้ นํามายืน& ต่อสหกรณ์เพื&อจะได้ยกเลิกสมุดคู่ฝาก
เล่มนั.น และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึ& งออกให้ผฝู ้ ากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่ฝากเล่มที&ยกเลิก
นั.น ผูฝ้ ากจะรับไปก็ได้
ผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที&ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหาย ผูฝ้ ากต้องแจ้งหนังสื อต่อ
สหกรณ์โดยมิชกั ช้า สหกรณ์จะนํายอดเงินคงเหลื อเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ ซึ& งออกให้ผูฝ้ ากยึดถือไว้ต่อไป
ส่ วนสมุดคูฝ่ ากเล่มที&หายให้ยกเลิก
ในกรณี ที&สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผฝู ้ ากครั.งแรกก็ดี หรื อออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อน ซึ& งลง
รายการเต็มแล้วก็ดี หรื อชํารุ ดใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณี ที&สมุดคู่ฝากของผูฝ้ าก
คนใด สู ญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคูฝ่ ากใหม่ให้ โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 50 บาท
ข้อ9.ในการส่ งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั.ง ให้ทาํ ใบส่ งเงินตามแบบพิมพ์ที&สหกรณ์กาํ หนดยื&นพร้อม
ด้วยสมุดคู่ฝาก และจํานวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที&สหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ ทั.งนี. ผูฝ้ ากหรื อผูอ้ ื&นจะเป็ นผู ้
ส่ งเงินก็ได้
อนึ&ง สหกรณ์สงวนไว้ซ& ึงสิ ทธิที&จะไม่รับเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก
เมื&อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจํานวนเงิ นฝากที&ได้รับนั.นในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็ นการ
ถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคูฝ่ ากให้ผฝู ้ าก
การกําหนดอัตราดอกเบีย* ระยะเวลาการคิดดอกเบีย* วิธีการคิดดอกเบีย* และการจ่ ายดอกเบีย*
ข้อ10.สหกรณ์จะให้ดอกเบี.ยเงินฝากตามข้อ 4 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 7 บาทต่อปี โดยจะได้ประกาศ
ให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
คณะกรรมการดํา เนิ น การอาจเปลี& ย นแปลงอัต ราดอกเบี. ย เงิ น ฝากตามวรรคก่ อ นได้ต ามความ
เหมาะสม
ดอกเบี.ยเงินฝากออมทรัพย์ให้คาํ นวณเป็ นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะนําดอกเบี.ยทบ
เป็ นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ. นปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ให้ผฝู ้ ากรี บยื&นสมุดคู่ฝาก ณ สํานักงานสหกรณ์
เพื&อสหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบี.ยให้
การถอนเงินและการปิ ดบัญชี
ข้อ11.การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์

ในการถอนเงินฝาก ผูม้ ีอาํ นาจถอนเงินตามที&ได้ให้ตวั อย่างลายมือชื&อไว้ต่อสหกรณ์ ควรมารับเงินที&
สํานักงานสหกรณ์ดว้ ยตนเอง และต้องยื&นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื&อตามที&ให้ตวั อย่างไว้น. นั พร้อมกับ
สมุดคูฝ่ ากต่อเจ้าหน้าที&สหกรณ์
ถ้าผูม้ ีอาํ นาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผใู ้ ดถอนเงินแทน ก็ตอ้ งทําใบถอนเงินฝาก และต้องมอบอํานาจ
ให้รับเงินแทนเป็ นหนังสื อไว้ดา้ นหลังของใบถอนเงินฝากนั.นด้วย ทั.งนี. โดยลงลายมือชื&อตามที&ได้ให้ตวั อย่าง
ไว้แ ล้ว มอบให้ ผู ้รั บ มอบอํา นาจยื& น ใบถอนเงิ น ฝากนั.น พร้ อ มด้ว ยสมุ ด คู่ ฝ ากต่ อ เจ้า หน้า ที& ส หกรณ์ ณ
สํานักงานสหกรณ์ ในการนี.สหกรณ์จะเรี ยกหลักฐานพิสูจน์ตวั ผูร้ ับมอบอํานาจก็ได้
เมื&อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอน พร้อมทั.งเงินคงเหลือใน
สมุดคูฝ่ าก แล้วคืนสมุดคูฝ่ ากให้
อนึ&ง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลี&ยนแปลงใด ๆ ผูม้ ีอาํ นาจถอนเงิน
ต้องลงลายมือชื&อตามที&ให้ตวั อย่างไว้กาํ กับด้วย
ข้อ12.การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์น. นั จะถอนเมื&อใด จํานวนเท่าใดก็ได้
ข้อ13.ผูฝ้ ากจะถอนเงิ นฝากคงเหลื อทั.งหมดเพื&อปิ ดบัญชี เงิ นฝากของตนเมื&อใดก็ได้ ให้ผูม้ ีอาํ นาจ
ถอนเงินจดแจ้งไว้ทา้ ยรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพื&อปิ ดบัญชี”
ข้อ14.ในกรณี ที&ผฝู ้ ากตาย สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือทั.งหมดในบัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากให้แก่ผรู ้ ับ
โอนประโยชน์ที&ไ ด้ต. งั ไว้ หรื อถ้า มิได้ต. งั ไว้ก็คืนให้แก่บุค คลที&ไ ด้นาํ หลักฐานมาแสดงให้เป็ นที&พอใจแก่
คณะกรรมการดําเนินการว่าเป็ นทายาทผูม้ ีสิทธิได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนั.น
ข้อ15.ในกรณี ที&คณะกรรมการดําเนิ นการของสหกรณ์เห็นว่าผูฝ้ ากฝ่ าฝื นระเบียบนี. หรื อก่อให้เกิ ด
ความยุง่ ยากแก่สหกรณ์ หรื อเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรที&จะปิ ดบัญชีเงินฝากของผูฝ้ าก สหกรณ์จะไม่รับเงินเข้า
บัญชี
เงินฝากของผูฝ้ ากอีก และให้ผฝู ้ ากถอนเงินคงเหลือทั.งหมดเพื&อปิ ดบัญชีเงินฝากของตน ทั.งนี.
สหกรณ์จะแจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูฝ้ าก
ข้อ16.การถอนเงินฝากเพื&อปิ ดบัญชีตามข้อ 13 และข้อ 14 สหกรณ์จะคํานวณดอกเบี.ยให้ตามข้อ 10
ถึงวันก่อนวันถอนหนึ& งวัน เว้นแต่การปิ ดบัญชี เงินฝากในกรณี ผฝู ้ ากฝ่ าฝื นระเบียบตามข้อ 15 สหกรณ์จะ
คํานวณ ดอกเบี.ยให้ถึงก่อนวันที&แจ้งหนึ&งวัน และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี.ยอีกไม่วา่ ผูฝ้ ากจะถอนเงินเมื&อใด
เมื&อสหกรณ์ได้จา่ ยเงินคืนผูฝ้ ากแล้ว จะยกเลิกสมุดคูฝ่ ากสําหรับบัญชีน. นั
ให้ประธานกรรมการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี.
ประกาศ ณ วันที& 9 เมษายน 2547

(นายอรุ ณ สัตยาพิศาล)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จํากัด

