
ระเบียบสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสกลนคร  จํากัด 

วาดวยเงนิฝากออมทรัพยพเิศษ (ซุปเปอร) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

******************* 

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณ ขอ ๗๙ (๘) และ ขอ ๑๐๗  (๑)  ที่ประชุม 

คณะกรรมการดําเนินการชุดที่  ๒๑  ครั้งที่ ๗   เมื่อวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ไดมีมติกําหนดระเบียบ

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสกลนคร จํากัด วาดวยเงินฝากทรัพยพิเศษ (ซุปเปอร) พ.ศ. ๒๕๕๙   

ดังตอไปน้ี 

  ขอ ๑. ระเบยีบน้ีเรยีกวา ระเบยีบสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสกลนคร จํากัด  วาดวยเงิน

ฝากออมทรัพยพเิศษ (ซุปเปอร)  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  ขอ ๒. ระเบยีบน้ีใหใชบังคบัต้ังแตถัดจากวันที่นายทะเบยีนสหกรณใหความเห็นชอบ 

เปนตนไป 

  ขอ ๓.ใหยกเลกิระเบยีบสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสกลนคร จํากัด วาดวยเงินฝากออม

ทรัพยพเิศษ ๑๒ เดอืน  (ซุปเปอร)  พ.ศ.๒๕๕๖ และบรรดาระเบยีบ ประกาศ คําส่ัง มติ หรอืขอตกลงอื่นใดซึ่ง

ขัดหรอืแยงกับระเบยีบน้ี และใหใชระเบยีบน้ีแทน 

  ขอ ๔. ในระเบยีบน้ี  

   สหกรณ หมายถงึ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสกลนคร จํากัด 

   สมาชิก หมายถงึ สมาชิกสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสกลนคร จํากัด 

   คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาล

สกลนคร จํากัด 

   ประธานกรรมการ หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย

โรงพยาบาลสกลนคร จํากัด 

   ผูจัดการ หมายถงึ ผูจัดการสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสกลนคร จํากัด 

  ขอ๕. สหกรณ รับเงินฝากออมทรัพยพิ เศษ (ซุปเปอร) จากสมาชิกไดตามที่สหกรณ

เห็นสมควร 

  ขอ ๖. ผูประสงคจะเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพเิศษ (ซุปเปอร)  ตองย่ืนหนังสอืขอเปดบัญชี

เงินฝากออมทรพัยพเิศษ (ซุปเปอร)  ตามแบบของสหกรณ โดยมรีายการครบถวนตามที่ระบุไวในแบบหนังสือ

ขอเปดบญัชีน้ัน 

  ขอ ๗. ผูขอเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ (ซุปเปอร)  ตองใหตัวอยางลายมอืช่ือของผูมี

อํานาจในการถอนเงิน หรือในการใหคําส่ังเกี่ยวกับบัญชีที่เปดน้ันไวตอสหกรณ โดยใชบัตรตัวอยางลายมอืช่ือ

ตามแบบของสหกรณ 

  การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอยางลายมอืช่ือของผูมีอํานาจ จะมีผลตอเมื่อไดแจงเปนหนังสือ

ตอสหกรณ และสหกรณไดตอบรับแลว 

 

 



 

-๒- 

 

  ขอ ๘. ผูฝากคนหน่ึงเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ (ซุปเปอร) ไดเพียงบัญชีเดยีวเทาน้ัน  

โดยจํานวนเงินฝากในบัญชีน้ันในครัง้แรกตองไมนอยกวา  ๑,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท 

  ขอ ๙. ในการเปดบัญชีเงินฝากประเภทน้ี สหกรณจะออกสมุดคูบัญชีเงินฝากออมทรัพย

พเิศษ (ซุปเปอร) ใหผูฝากถอืไว  โดยผูฝากตองเก็บรักษาไวเพื่อใหสหกรณบันทกึรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงิน

ถอน และเงินคงเหลอืของตน บรรดาที่มทีุกรายการ 

  การบันทกึรายการในสมุดคูบัญชี จะกระทําไดเฉพาะทางฝายสหกรณเทาน้ัน โดยใหผูจัดการ

หรือผูชวยผูจัดการ หรือพนักงานสหกรณที่ผูจัดการมอบหมายคนใดคนหน่ึง เปนผูลงลายมือช่ือกํากับไวเปน

สําคัญ การบันทึกรายการในสมุดคูบัญชีซึ่งไมเปนไปตามที่กลาวขางตน จะไมมผีลผูกพันกับสหกรณ ถาผูฝาก

ตรวจพบวารายการใดในสมุดคูบัญชีคลาดเคลื่อน ตองแจงตอสหกรณเพือ่แกไขใหถูกตอง 

  สมุดคูบัญชีที่บนัทกึรายการเต็มแลว ใหผูฝากสงมอบใหแกสหกรณ เพื่อสหกรณโอนยอดเงิน

คงเหลอืเขาสมดุบัญชีเลมใหมให ซึ่งจะไดออกใหผูฝากยึดถอืไวตอไป 

  ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคูบัญชีใหแกผูฝากเมื่อเปดบัญชีก็ดี หรือออกเลมใหมใหตอจาก

เลมกอนที่บันทกึรายการเต็มแลวก็ด ีสหกรณจะไมคดิคาธรรมเนียม แตถาสมดุบัญชีของผูฝากสูญหายจะออก

สมุดบัญชีเลมใหมให  โดยคดิคาธรรมเนียม  เลมละ  ๕๐  บาท 

  ขอ ๑๐. ในการสงเงินฝากเขาบัญชีทุกครั้ง ใหทําใบสงเงินฝากออมทรัพยพิเศษ (ซุปเปอร) 

ตามแบบของสหกรณ  ย่ืนพรอมกับสมุดคูบัญชีและจํานวนเงินที่ฝากตอสหกรณ เมื่อสหกรณไดตรวจสอบเปน

การถูกตองแลว จะบันทกึรายการจํานวนเงินฝากที่ไดรับน้ันในสมุดคูบัญชีใหผูฝาก 

  ขอ ๑๑. ถานําเช็คเขาบัญชีเงินฝาก สหกรณสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะไมจายเงินถอน จากรายการ

เชนน้ันจนกวาจะเรยีกเก็บเงินตามเช็คไดแลว 

  ขอ ๑๒. สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษ (ซุปเปอร) ในอัตราไมเกิน  รอยละ  

๗ ตอป และหากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยจะประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป โดยคํานวณดอกเบี้ยให

เปนรายวันตามจํานวนตนเงินฝากคงเหลอื 

  สหกรณจะคิดดอกเบี้ยทบเปนเงินตนเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยพเิศษ (ซุปเปอร) ใหในวันที่

30 พฤศจกิายน ของทุกป ใหผูฝากรบีย่ืนสมุดคูฝากเพื่อสหกรณบันทกึรายการดอกเบี้ยให 

  ในกรณีที่จํานวนเงินฝากออมทรัพยพิเศษ (ซุปเปอร) คงเหลือตํ่ากวา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

สหกรณจะไมคดิดอกเบี้ยให  

  ขอ ๑๓. ผูฝากจะถอนเงินฝากออมทรัพยพิเศษ (ซุปเปอร) ของตนไดเมื่อทวงถาม โดยทาํใบ

ถอนเงินฝากออมทรพัยพเิศษ (ซุปเปอร) ตามแบบที่สหกรณกําหนด 

  ขอ ๑๔. การถอนเงินฝากออมทรัพยพิเศษ (ซุปเปอร) ใหถอนไดปละ ๑ ครั้ง โดยไมตองเสีย

คาธรรมเนียม หากปใดมกีารถอนมากกวา ๑ ครัง้ สหกรณจะคดิคาธรรมเนียมการถอนครัง้ที่ ๒ และครัง้ตอ ๆ 

ไป   ในอัตรารอยละ  ๒  ของจํานวนเงินที่ถอนและจํานวนที่ถอนในแตละครั้งตองมีจํานวนไม ตํ่ากวา  

๑๐๐,๐๐๐  บาท  
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  ในการถอนเงินฝาก ผูมอีํานาจถอนเงินตามที่ไดใหตัวอยางลายมอืช่ือไวตอสหกรณควรมารบั

เงินดวยตนเอง  และตองย่ืนใบถอนเงินฝากโดยลงลายมอืช่ือตามที่ใหตัวอยางไวน้ัน     พรอมกับสมุดคูฝากตอ 

เจาหนาที่สหกรณ 

  ถาผูมอีํานาจถอนเงินฝากจะมอบใหผูใดถอนเงินแทน ก็ตองทําใบถอนเงินฝากและตองมอบ

อํานาจใหรับแทนเปนหนังสอืไวดานลางของใบถอนเงินฝากน้ันดวย ทัง้น้ี โดยลงลายมอืช่ือตามที่ไดใหตัวอยาง

ไว แลวมอบใหผูรับมอบอํานาจย่ืนใบถอนเงินฝากน้ัน พรอมดวยสมุดคูฝากตอเจาหนาที่ของสหกรณ ณ 

สํานักงานสหกรณ ในการน้ีสหกรณจะเรยีกหลักฐานพสูิจนตัวผูรับมอบอํานาจก็ได 

  อน่ึง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเขียนดวยหมกึ ถามกีารแกไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผูมอีํานาจ

ถอนเงินตองลงลายมอืช่ือตามที่ใหตัวอยางไวกํากับดวย 

  ขอ ๑๕. ผูฝากจะปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ (ซุปเปอร) ก็ยอมกระทําได โดยสหกรณ

จะคดิดอกเบี้ยใหถงึกอนวันถอนหน่ึงวัน 

  ขอ ๑๖. ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นวา ผูฝากเงินออมทรัพยพิเศษ  

เดอืน (ซุปเปอร) รายใดฝาฝนระเบียบน้ี หรอืกอความยุงยากใหแกสหกรณ หรอืเห็นวามเีหตุอันสมควรที่จะปด

บัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ (ซุปเปอร)  ของผูฝากรายใด สหกรณอาจไมรับเงินฝากออมทรัพยพิเศษ  

(ซุปเปอร) ของผูฝากรายน้ันอกี หรอืจะปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพเิศษ (ซุปเปอร) ของผูฝากน้ัน พรอมกับคิด

ดอกเบี้ยใหถงึกอนวันปดบัญชีหน่ึงวันก็ได 

  ขอ ๑๗. ในกรณทีี่ผูฝากตาย สหกรณจะจายตนเงินฝากคงเหลอืทัง้หมดในบัญชีเงินฝากออม

ทรัพยพเิศษ (ซุปเปอร) ของผูฝากใหแกผูรับโอนประโยชนในกรณทีี่สมาชิกไมไดทําหนังสอืต้ังผูรับโอนประโยชน

ไวสหกรณจะจายเงินทัง้หมดใหแกผูรับมรดก หรือผูจัดการมรดก หรือทายาทของผูฝาก เมื่อไดนําหลักฐานมา

แสดงสทิธขิองตนใหเปนที่พอใจแกสหกรณ 

  ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบยีบน้ี 

 

ประกาศ   ณ  วันที่  ๒๘ มถิุนายน พ.ศ.๒๕๕๙    

 

  
(นางจุไรพร  วงศวัฒนฤกษ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสกลนคร จํากัด 

 

 

 

 

 

 


