
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง  จํากดั 

ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื น  

 พ.ศ.2553 

--------------------------------------------------- 
 
 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 79(8) และขอ้ 107(11) ที&ประชุมคณะกรรมการ
ดาํเนินการ ชุดที& 19 ครั- งที&  11 เมื&อวนัที&  14  ธันวาคม 2553 ได้มีมติกาํหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลระนอง  จาํกดั ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื&น  พ.ศ.2553  โดยความเห็นชอบของนาย
ทะเบียนสหกรณ์ดงัต่อไปนี-  
 

หมวด 1 

ข้อกาํหนดทั วไป 

 ขอ้1.ระเบียบนี- เรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง  จาํกดั วา่ดว้ยการรับฝากเงิน
จากสหกรณ์อื&น  พ.ศ.2553” 
 ขอ้2.ระเบียบนี-ใหใ้ชบ้งัคบัวนัที& 15 ธนัวาคม  พ.ศ. 2553 
 ขอ้3.ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง จาํกดั ว่าด้วยการรับฝากเงินจาก
สหกรณ์อื&น  พ.ศ.2547” และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาํสั&ง มติ หรือขอ้ตกลงอื&นใดซึ&งขดัหรือแยง้กบัระเบียบ
นี-  และใหใ้ชร้ะเบียบนี-แทน 
 ขอ้4.ในระเบียบนี-  
  “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง จาํกดั 
  “ผูฝ้าก” หมายถึง สหกรณ์ผูฝ้ากเงิน 

ขอ้5.สหกรณ์จะรับเงินฝากจากสหกรณ์อื&นได ้2 ประเภท คือ 
(1) เงินฝากออมทรัพย ์
(2) เงินฝากประจาํ 

หมวด 2 

การเปิดบัญชีและการฝากเงิน 

 ขอ้6.สหกรณ์ที&ประสงคจ์ะเปิดบญัชีเงินฝากตามขอ้ 5 ใหม้าติดต่อกบัเจา้หนา้ที&สหกรณ์ ณ สํานกังาน 
สหกรณ์ดว้ยตนเอง และตอ้งยื&นหนังสือขอเปิดบญัชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถว้น
ตามที&ระบุไวใ้นแบบหนงัสือขอเปิดบญัชีนั-น 
 ขอ้7.พร้อมกบัหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก ผูฝ้ากตอ้งให้ตวัอยา่งลายมือชื&อของตนหรือของตวัแทน
ซึ&งเป็นผูมี้อาํนาจถอนเงิน ตลอดจนใหเ้งื&อนไขเกี&ยวกบัเงินฝากที&เปิดบญัชีนั-นไวต่้อสหกรณ์ 
 การเปลี&ยนแปลงเกี&ยวกบัตวัอย่างลายมือชื&อที&ให้ไว ้จะมีผลต่อเมื&อผูฝ้ากได้แจ้งเป็นหนังสือต่อ
สหกรณ์ และสหกรณ์ไดพ้ิจารณาเห็นเป็นการถูกตอ้งและตอบรับแลว้ 



 ลายมือชื&อทุกกรณีเกี&ยวกบัเงินฝากใหใ้ชอ้กัษรไทยและเขียนดว้ยหมึก ทั-งตอ้งเขียนดว้ยลายมือตนเอง 
ของผูน้าํฝากสหกรณ์จะไมรั่บรู้การใชต้ราประทบัแทนลายมือชื&อ 
 
 ขอ้8.ผูฝ้ากสามารถเปิดบญัชีเงินฝาก ไดด้งันี-  

(1) เงินฝากออมทรัพย ์ผูฝ้ากรายหนึ& งอาจเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยใ์นสหกรณ์นี- ไดโ้ดย 
จาํนวนเงินฝากในบญัชีนั-น ในเวลาหนึ&งเวลาใดตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 100 บาท และผูฝ้ากจะ
ส่งเงินฝากเพิ&มขึ-น เมื&อใดโดยจาํนวนเทา่ใดกไ็ด ้

(2) เงินฝากประจาํ เงินฝากประจาํรายหนึ& งๆ ต้องมีจาํนวนไม่น้อยกว่า........บาท และ
ระยะเวลาฝากตอ้งไมน่อ้ยกวา่...............เดือน 

 ขอ้9.ในการเปิดบญัชีเงินฝากตามขอ้ 8 สหกรณ์จะออกสมุดคูฝ่ากใหผู้ฝ้ากยดึถือไว ้
 สมุดคู่ฝากนั-นผูฝ้ากตอ้งรักษาไว ้เพื&อให้สหกรณ์ลงบนัทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี-ย เงินถอน และ    
เงินคงเหลือบรรดาที&จะมีขึ-นทุกราย 
 การลงบนัทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนั-น จะกระทาํได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ซึ& งประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ   หรือเหรัญญิก   หรือผูจ้ดัการ    หรือ  ผูที้&ไดรั้บมอบหมายคนหนึ&งคน
ใด  เป็นผู ้ 
             ลงลายมือชื&อยอ่กาํกบัไวเ้ป็นสาํคญั การลงบนัทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไมเ่ป็นไปตามที&กล่าวนี-  
ยอ่มไมมี่ผลผกูพนัสหกรณ์ อนึ&ง ถา้ผูฝ้ากตรวจพบวา่รายการใดในสมุดคูฝ่ากคลาดเคลื&อน ตอ้งแจง้ต่อ
สหกรณ์แกไ้ขให ้จะแกไ้ขโดยประการอื&นไมไ่ด ้
 สมุดคูฝ่ากเล่มที&ใชเ้ตม็แลว้หรือชาํรุดจนใชก้ารไมไ่ดใ้ห ้นาํมายื&นต่อสหกรณ์เพื&อจะไดย้กเลิกสมุด 
คูฝ่ากเล่มนั-น และโอนยอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคูฝ่ากใหม ่ซึ& งออกใหผู้ฝ้ากยดึถือไวต่้อไป สมุดคูฝ่ากเล่มที&
ยกเลิกนั-น           ผูฝ้ากจะรับไปกไ็ด ้
 ผูฝ้ากตอ้งเกบ็รักษาสมุดคูฝ่ากของตนไวใ้นที&ปลอดภยั ถา้สมุดคูฝ่ากหาย ผูฝ้ากตอ้งแจง้เป็นหนงัสือ
ต่อ  สหกรณ์โดยมิชกัชา้ สหกรณ์จะนาํยอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคูฝ่ากเล่มใหม ่ซึ& งออกใหผู้ฝ้ากยดึถือไวต่้อไป 
ส่วนสมุดคูฝ่ากเล่มที&หายใหย้กเลิก 
 ในกรณีที&สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากใหแ้ก่ผูฝ้ากครั- งแรกกดี็ หรือออกเล่มใหมใ่หต่้อจากเล่มก่อน ซึ& งลง        
รายการเตม็แลว้กดี็ หรือชาํรุดใชก้ารไมไ่ดก้ดี็ สหกรณ์จะไมคิ่ดคา่ธรรมเนียม แต่กรณีที&สมุดคูฝ่ากของผูฝ้าก
คนใด     สูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคูฝ่ากใหมใ่ห ้โดยคิดคา่ธรรมเนียมเล่มละ 50 บาท 
 ขอ้10.ในการส่งเงินเขา้บญัชีเงินฝากทุกครั- ง ใหท้าํใบส่งเงินตามแบบพิมพที์&สหกรณ์กาํหนดยื&น
พร้อมดว้ยสมุดคูฝ่าก และจาํนวนเงินฝากต่อเจา้หนา้ที&สหกรณ์ ณ สาํนกังานสหกรณ์ ทั-งนี-  ผูฝ้ากหรือผูอื้&นจะ
เป็นผูส่้งเงินกไ็ด ้
 เมื&อสหกรณ์ได้ลงบนัทึกรายการจาํนวนเงินฝากที&ได้รับนั-นในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็นการ
ถูกตอ้งแลว้ สหกรณ์จะคืนสมุดคูฝ่ากใหผู้ฝ้าก 
 ขอ้ 11ถา้ส่งเช็คเขา้บญัชีเงินฝาก ตอ้งขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไวซึ้& งสิทธิที&จะไม่จ่ายเงินถอน
จากรายการเช่นนั-น จนกวา่จะเรียกเกบ็เงินตามเช็คไดแ้ลว้ 
 



หมวด 3 

การกาํหนดอตัราดอกเบี.ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี.ย 

 วธีิการคิดดอกเบี.ยและการจ่ายดอกเบี.ย 

 ขอ้12.สหกรณ์จะใหด้อกเบี-ยเงินฝากตามขอ้ 5 ในอตัราไม่เกินร้อยละ 7 บาทต่อปี โดยจะไดป้ระกาศ
ใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 
  ดอกเบี- ยเงินฝากออมทรัพยใ์ห้คาํนวณเป็นรายวนัตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะนาํ
ดอกเบี- ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวนัสิ-นปีทางบญัชีของสหกรณ์ ให้ผูฝ้ากรีบยื&นสมุดคู่ฝาก ณ 
สาํนกังานสหกรณ์ เพื&อสหกรณ์บนัทึกรายการดอกเบี-ยให ้
  ดอกเบี-ยเงินฝากประจาํ สหกรณ์จะคาํนวณและจ่ายดอกเบี-ยให้เมื&อถึงกาํหนดระยะเวลาการ
ฝาก สําหรับเงินฝากที&ถอนก่อนกาํหนดโดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์จงัหวดัตามขอ้ 14 สหกรณ์จะจ่าย
ดอกเบี-ยใหต้ามจาํนวนเดือนเตม็ 
  กรณีถอนเงินฝากประจาํในระยะไมถึ่ง 3 เดือน สหกรณ์จะไมจ่่ายดอกเบี-ยให ้
  ถา้ผูฝ้ากไมถ่อนเงินฝากประจาํเมือครบกาํหนดพร้อมดอกเบี-ย จนพน้กาํหนดไปอีกเจ็ดวนั ก็
เป็นอนัถือวา่ผูฝ้ากตกลงฝากตน้เงินฝากพร้อมดอกเบี-ยต่อไปอีกเทา่ระยะเวลาเดิม 
 

หมวด 4 

การถอนเงินฝากและการปิดบัญชี 

 ขอ้13.การถอนเงินจากบญัชีเงินฝาก ตอ้งใชใ้บถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ 
 ในการถอนเงินฝาก ผูมี้อาํนาจถอนเงินตามที&ไดใ้ห้ตวัอยา่งลายมือชื&อไวต่้อสหกรณ์ ควรมารับเงินที&
สาํนกังานสหกรณ์ดว้ยตนเอง และตอ้งยื&นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื&อตามที&ให้ตวัอยา่งไวน้ั-น พร้อมกบั
สมุดคูฝ่ากต่อเจา้หนา้ที&สหกรณ์ 
 ถา้ผูมี้อาํนาจถอนเงินฝากจะมอบใหผู้ใ้ดรั้บเงินแทน กต็อ้งทาํใบถอนเงินฝาก และตอ้งมอบอาํนาจให้
รับเงินแทนเป็นหนงัสือตามแบบที&กาํหนด ทั-งนี-  โดยลงลายมือชื&อตามที&ไดใ้ห้ตวัอย่างไวแ้ลว้มอบให้ผูรั้บ
มอบอาํนาจยื&นใบถอนเงินฝากนั-น พร้อมดว้ยสมุดคู่ฝากต่อเจา้หนา้ที&สหกรณ์ ณ สํานกังานสหกรณ์ ในการนี-
สหกรณ์จะเรียกหลกัฐานพิสูจน์ตวัผูรั้บมอบอาํนาจกไ็ด ้
 เมื&อสหกรณ์ไดต้รวจถูกตอ้งแลว้จะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอน พร้อมทั-งเงินคงเหลือใน
สมุดคูฝ่าก  แลว้คืนสมุดคูฝ่ากใหผู้ฝ้าก 
 อนึ&ง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนดว้ยหมึก ถา้มีการแกไ้ขเปลี&ยนแปลงใด ๆ ผูมี้อาํนาจถอนเงิน
ตอ้งลงลายมือชื&อตามที&ใหต้วัอยา่งไวก้าํกบัดว้ย 
 ขอ้14.การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรัพยน์ั-น จะถอนเมื&อใด จาํนวนเทา่ใดกไ็ด ้
          ส่วนการถอนเงินจากบญัชีเงินฝากประจาํนั-น ผูฝ้ากไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบกาํหนด แต่เมื&อ
ผูฝ้ากยื&นคาํขอเป็นหนงัสือโดยชี-แจงความจาํเป็น สหกรณ์จะยอมใหถ้อนเงินฝากก่อนครบกาํหนดกไ็ด ้
 ขอ้15.ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั-งหมดเพื&อปิดบญัชีเงินฝากของตนเมื&อใดก็ได ้ให้ผูมี้อาํนาจ            
ถอนเงินจดแจง้ไวท้า้ยรายการจาํนวนเงินในใบถอนเงินฝากดว้ยวา่ “เพื&อปิดบญัชี” 



 ขอ้16.ในกรณีที&คณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์เห็นวา่ผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบนี-  หรือก่อใหเ้กิด
ความยุง่ยากแก่สหกรณ์  หรือเห็นวา่มีเหตุอนัสมควรที&จะปิดบญัชีเงินฝากของผูฝ้าก สหกรณ์จะไมรั่บเงินเขา้
บญัชีเงินฝากของผูฝ้ากอีก และใหผู้ฝ้ากถอนเงินคงเหลือทั-งหมดเพื&อปิดบญัชีเงินฝากของตน  ทั-งนี-สหกรณ์
จะแจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูฝ้าก 
 ขอ้17.การถอนเงินฝากเพื&อปิดบญัชีตามขอ้ 15 สหกรณ์จะคาํนวณดอกเบี-ยใหต้ามขอ้ 12 ถึงวนัก่อน
วนัถอนหนึ&งวนั เวน้แต่การปิดบญัชีเงินฝากในกรณีผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบตามขอ้ 16 สหกรณ์จะคาํนวณ
ดอกเบี-ยใหถึ้งก่อนวนัที&แจง้หนึ&งวนั และสหกรณ์จะไมใ่ห้ดอกเบี-ยอีกไมว่า่ผูฝ้ากจะถอนเงินเมื&อใด  
 เมื&อสหกรณ์ไดจ่้ายเงินคืนผูฝ้ากแลว้ จะยกเลิกสมุดคูฝ่ากสาํหรับบญัชีนั-น 
 ขอ้ 18. ในกรณีที&มีความจาํเป็น  สหกรณ์สงวนสิทธิH ที&จะไมรั่บฝากเงินกไ็ด ้ แต่กรณีที&จาํนวนยอดเงิน
รับฝากในเวลาใดเวลาหนึ&ง เมื&อรวมกบัหนี-การกูย้มืเงินจากภายนอกและหนี-ในฐานะผูค้ ํ-าประกนั จะเกิน
วงเงินกูย้มืหรือ คํ-าประกนัประจาํปีของสหกรณ์ที&นายทะเบียนสหกรณ์ใหค้วามเห็นชอบไว ้สหกรณ์สงวน
สิทธิH ที&จะไมรั่บฝากเงิน  
 

ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบนี-  
 
 

    ประกาศ ณ วนัที&  15  ธนัวาคม 2553 
 
            
 

(นายแพทยน์รเทพ   อศัวพชัระ) 
          ประธานกรรมการ 

                      สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง จาํกดั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


