
 
 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จ ากัด 
ว่าด้วยการรับเงนิฝากออมทรัพย์และเงนิฝากออมทรัพย์พเิศษแก่สมาชิกสมทบ 

 พ.ศ. 2564 
 

 อาศยัอ  านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง จ  ากดั พ.ศ. 2560  ขอ้ 79 (8)  
และขอ้ 107 (11) ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 30 คร้ังท่ี 9 เมื่อวนัท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ไดม้ี
มติก  าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง จ  ากดั ว่าดว้ยการรับเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงิน
ฝากออมทรัพยพ์ิเศษแก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2564 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง จ  ากดั  ว่าดว้ยเงินฝาก
ออมทรัพยแ์ละเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษแก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2564” 
 ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ใหค้วามเห็นชอบ เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3.  ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง จ  ากดั ว่าดว้ยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2561 
และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค  าสัง่ มติ หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี และใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4.  สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิกสมทบได ้ 2  ประเภท คือ 

(1) เงินฝากออมทรัพย ์
(2) เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 

 ขอ้ 5.  ผูป้ระสงค์จะเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษตอ้งยื่นหนังสือขอ
เปิดบญัชีเงินฝากฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถว้น
ตามท่ีระบุไวใ้นแบบหนงัสือขอเปิดบญัชีนั้น 
 ขอ้ 6.  ผูข้อเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ ตอ้งใหต้วัอยา่งลายมือช่ือของ
ผูมี้อ  านาจในการถอนเงิน หรือในการให้ค  าสั่งเก่ียวกบับญัชีท่ีเปิดนั้นไวต่้อสหกรณ์ โดยใชบ้ตัรตวัอย่าง
ลายมือช่ือตามแบบของสหกรณ์ 
 การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตวัอยา่งลายมือช่ือของผูม้ีอ  านาจ  จะมผีลต่อเมื่อไดแ้จง้เป็นหนงัสือต่อสหกรณ์ 
และสหกรณ์ไดต้อบรับแลว้ 

ขอ้ 7.  ผูฝ้ากคนหน่ึงสามารถเปิดบญัชีเงินฝากไดด้งัน้ี 
(1) เงินฝากออมทรัพย ์ ผูฝ้ากรายหน่ึงอาจเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยใ์นสหกรณ์น้ีไดโ้ดย

เปิดบญัชีคร้ังแรกไม่น้อยกว่า 100 บาท และจ านวนเงินฝากในบญัชีนั้นในเวลาหน่ึงเวลาใดตอ้งไม่น้อยกว่า 
100 บาท  และผูฝ้ากจะส่งเงินฝากเพ่ิมข้ึนเม่ือใดโดยจ านวนเท่าใดก็ได ้
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(2) เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษรายหน่ึง ๆ  ตอ้งมีจ  านวนไม่นอ้ยกว่า  300,000 บาท   
 ขอ้ 8. ในการเปิดบญัชีเงิน สหกรณ์จะออกสมุดคู่บญัชีเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษใหผู้ฝ้ากยดึถือไว ้โดยผูฝ้ากตอ้งเก็บรักษาไวเ้พื่อใหส้หกรณ์บนัทึกรายการเงินฝาก ดอกเบ้ีย เงินถอน    
และเงินคงเหลือของตนบรรดาท่ีมีทุกราย 
 การบนัทึกรายการในสมุดคู่บญัชี จะกระท าไดเ้ฉพาะทางฝ่ายสหกรณ์เท่านั้น  โดยให้ผูจ้ดัการ
หรือผูช่้วยผูจ้ดัการ  หรือเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ท่ีผูจ้ดัการมอบหมายคนใดคนหน่ึง เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัไว้
เป็นส าคญั  การบนัทึกรายการในสมุดคู่บญัชีซ่ึงไม่เป็นไปตามท่ีกล่าวขา้งตน้  จะไม่มีผลผกูพนักบัสหกรณ์  
ถา้ผูฝ้ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่บญัชีคลาดเคล่ือน ตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์เพื่อแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 
 สมุดคู่บญัชีท่ีบนัทึกรายการเต็มแลว้  ใหผู้ฝ้ากส่งมอบใหแ้ก่สหกรณ์  เพื่อสหกรณ์โอนยอดเงิน 
คงเหลือเขา้สมุดบญัชีเล่มใหม่ให ้ซ่ึงจะไดอ้อกใหผู้ฝ้ากยดึถือไวต่้อไป 
 ในกรณีท่ีสหกรณ์ออกสมุดคู่บญัชีใหแ้ก่ผูฝ้ากเมื่อเปิดบญัชีก็ดี  หรือออกเล่มใหม่ใหต่้อจาก 
เล่มก่อนท่ีบนัทึกรายการเต็มแลว้ก็ดี  สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม  แต่ถา้สมุดคู่บญัชีของผูฝ้าก 
สูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่บญัชีเล่มใหม่ให ้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 50 บาท 
 ขอ้ 9.  ในการส่งเงินฝากเขา้บญัชีทุกคร้ัง  ใหท้ าใบส่งเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษตามแบบของสหกรณ์  ยืน่พร้อมกบัสมุดคู่บญัชีและจ านวนเงินท่ีฝากต่อสหกรณ์  เมื่อสหกรณ์ได้
ตรวจสอบเป็นการถกูตอ้งแลว้ จะบนัทึกรายการจ านวนเงินฝากท่ีไดรั้บนั้นในสมุดคู่บญัชีใหผู้ฝ้าก 
 ขอ้ 10.  สหกรณ์จะใหด้อกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษในอตัราไม่เกิน  
ร้อยละ 4 ต่อปี โดยจะไดป้ระกาศอตัราดอกเบ้ียใหท้ราบเป็นคราว  ๆไป  และค านวณดอกเบ้ียใหเ้ป็นรายวนั
ตามจ านวนตน้เงินฝากคงเหลือ 
               10.1 สหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียทบเป็นเงินตน้เขา้บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์ปีละหน่ึงคร้ังหลงั   
วนัส้ินปีบญัชี โดยใหผู้ฝ้ากรีบยืน่สมดุคู่ฝากเพื่อสหกรณ์บนัทึกรายการดอกเบ้ียให ้ 
                         10.2 สหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ ใหทุ้กหกเดือน มีนาคม และกนัยายน  
โดยใหผู้ฝ้ากรีบยืน่สมุดคู่ฝากเพื่อสหกรณ์บนัทึกรายการดอกเบ้ียให้ 
 จ านวนเงินฝากออมทรัพย ์คงเหลือจะตอ้งไม่ต ่ากว่า 100 บาท และเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ
คงเหลือจะตอ้งไม่ต ่ากว่า 300,000 บาท   
 ขอ้ 11.  ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากออมทรัพยข์องตนไดเ้มื่อทวงถาม  โดยท าใบถอนเงินฝากออมทรัพย ์
ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด  
 ข้อ 12.  การถอนเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ  ให้ถอนได้เดือนละไม่เกินหน่ึงคร้ัง โดยไม่ต้องเสีย            
ค่าธรรมเนียม  หากเดือนใดมีการถอนมากกว่าหน่ึงคร้ัง  สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนคร้ังท่ีสอง และคร้ังต่อ ๆ  ไป 
ในอตัราร้อยละ 1 บาท ของจ านวนเงินท่ีถอน  แต่ตอ้งไม่เกินกว่า  500 บาท 
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 ข้อ 13.  ผูฝ้ากจะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากออมทรัพย์พิเศษก็ย่อมกระท าได ้             
โดยสหกรณ์จะคิดดอกเบ้ีย ใหถึ้งวนัก่อนวนัถอนหน่ึงวนั 
 ขอ้ 14.  ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นว่า ผูฝ้ากออมทรัพยแ์ละฝากออมทรัพย์
พิเศษรายใดฝ่าฝืนระเบียบน้ี หรือก่อความยุง่ยากให้แก่สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตุอนัสมควรท่ีจะปิดบญัชี
เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษของผูฝ้ากรายใด  สหกรณ์อาจไม่รับเงินฝากออมทรัพยแ์ละ
เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษของผูฝ้ากรายนั้นอีก หรือจะปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษของผูฝ้ากนั้น พร้อมกบัคิดดอกเบ้ียใหถึ้งก่อนวนัปิดบญัชีหน่ึงวนัก็ได ้
 ขอ้ 15.  ในกรณีท่ีผูฝ้ากตาย  สหกรณ์จะจ่ายตน้เงินฝากคงเหลือทั้งหมดในบญัชีเงินฝากออมทรัพย์
และเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษของผูฝ้ากใหแ้ก่ผูรั้บโอนประโยชน์  ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ไดท้ าหนงัสือตั้งผูรั้บ
โอนประโยชน์ไว ้ สหกรณ์จะจ่ายเงินทั้งหมดให้แก่ผูรั้บมรดก  หรือผูจ้ดัการมรดก  หรือทายาทของผูฝ้าก 
เมื่อไดน้ าหลกัฐานมาแสดงสิทธิของตนใหเ้ป็นท่ีพอใจแก่สหกรณ์ 

ใหป้ระธานกรรมการ เป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 
 

              ประกาศ ณ วนัท่ี  12  กรกฏาคม  พ.ศ. 2564 
 
 

   (นางสาววณิชา ล่ิมศิลา) 
  ประธานกรรมการ 

                                          สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง  จ  ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จ ากัด 
ว่าด้วยการรับเงนิฝากออมทรัพย์และเงนิฝากออมทรัพย์พเิศษแก่สมาชิกสมทบ 

 พ.ศ. 2564 



 

 อาศยัอ  านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง จ  ากดั พ.ศ. 2560  ขอ้ 79 (8)  
และขอ้ 107 (11) ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 30 คร้ังท่ี 9 เมื่อวนัท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ไดม้ี
มติก  าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง จ  ากดั ว่าดว้ยการรับเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงิน
ฝากออมทรัพยพ์ิเศษแก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2564 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง จ  ากดั  ว่าดว้ยเงินฝาก
ออมทรัพยแ์ละเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษแก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2564” 
 ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ใหค้วามเห็นชอบ เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3.  ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง จ  ากดั ว่าดว้ยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2561 
และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค  าสัง่ มติ หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี และใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4.  สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิกสมทบได ้ 2  ประเภท คือ 

(3) เงินฝากออมทรัพย ์
(4) เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 

 ขอ้ 5.  ผูป้ระสงค์จะเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษตอ้งยื่นหนังสือขอ
เปิดบญัชีเงินฝากฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถว้น
ตามท่ีระบุไวใ้นแบบหนงัสือขอเปิดบญัชีนั้น 
 ขอ้ 6.  ผูข้อเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ ตอ้งใหต้วัอยา่งลายมือช่ือของ
ผูมี้อ  านาจในการถอนเงิน หรือในการให้ค  าสั่งเก่ียวกบับญัชีท่ีเปิดนั้นไวต่้อสหกรณ์ โดยใชบ้ตัรตวัอย่าง
ลายมือช่ือตามแบบของสหกรณ์ 
 การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตวัอยา่งลายมือช่ือของผูม้ีอ  านาจ  จะมผีลต่อเมื่อไดแ้จง้เป็นหนงัสือต่อสหกรณ์ 
และสหกรณ์ไดต้อบรับแลว้ 

ขอ้ 7.  ผูฝ้ากคนหน่ึงสามารถเปิดบญัชีเงินฝากไดด้งัน้ี 
(1) เงินฝากออมทรัพย ์ ผูฝ้ากรายหน่ึงอาจเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยใ์นสหกรณ์น้ีไดโ้ดย

เปิดบญัชีคร้ังแรกไม่น้อยกว่า 100 บาท และจ านวนเงินฝากในบญัชีนั้นในเวลาหน่ึงเวลาใดตอ้งไม่น้อยกว่า 
100 บาท  และผูฝ้ากจะส่งเงินฝากเพ่ิมข้ึนเมื่อใดโดยจ านวนเท่าใดก็ได ้
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(2) เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษรายหน่ึง ๆ  ตอ้งมีจ  านวนไม่นอ้ยกว่า  300,000 บาท   
 ขอ้ 8. ในการเปิดบญัชีเงิน สหกรณ์จะออกสมุดคู่บญัชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษใหผู้ฝ้ากยดึถือไว ้โดยผูฝ้ากตอ้งเก็บรักษาไวเ้พ่ือใหส้หกรณ์บนัทึกรายการเงินฝาก ดอกเบ้ีย เงินถอน    
และเงินคงเหลือของตนบรรดาท่ีมีทุกราย 
 การบนัทึกรายการในสมุดคู่บญัชี จะกระท าไดเ้ฉพาะทางฝ่ายสหกรณ์เท่านั้น  โดยให้ผูจ้ดัการ
หรือผูช่้วยผูจ้ดัการ  หรือเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ท่ีผูจ้ดัการมอบหมายคนใดคนหน่ึง เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัไว้



เป็นส าคญั  การบนัทึกรายการในสมุดคู่บญัชีซ่ึงไม่เป็นไปตามท่ีกล่าวขา้งตน้  จะไม่มีผลผกูพนักบัสหกรณ์  
ถา้ผูฝ้ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่บญัชีคลาดเคล่ือน ตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์เพื่อแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 
 สมุดคู่บญัชีท่ีบนัทึกรายการเต็มแลว้  ใหผู้ฝ้ากส่งมอบใหแ้ก่สหกรณ์  เพื่อสหกรณ์โอนยอดเงิน 
คงเหลือเขา้สมุดบญัชีเล่มใหม่ให ้ซ่ึงจะไดอ้อกใหผู้ฝ้ากยดึถือไวต่้อไป 
 ในกรณีท่ีสหกรณ์ออกสมุดคู่บญัชีใหแ้ก่ผูฝ้ากเมื่อเปิดบญัชีก็ดี  หรือออกเล่มใหม่ใหต่้อจาก 
เล่มก่อนท่ีบนัทึกรายการเต็มแลว้ก็ดี  สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม  แต่ถา้สมุดคู่บญัชีของผูฝ้าก 
สูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่บญัชีเล่มใหม่ให ้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 50 บาท 
 ขอ้ 9.  ในการส่งเงินฝากเขา้บญัชีทุกคร้ัง  ใหท้ าใบส่งเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษตามแบบของสหกรณ์  ยืน่พร้อมกบัสมุดคู่บญัชีและจ านวนเงินท่ีฝากต่อสหกรณ์  เมื่อสหกรณ์ได้
ตรวจสอบเป็นการถกูตอ้งแลว้ จะบนัทึกรายการจ านวนเงินฝากท่ีไดรั้บนั้นในสมุดคู่บญัชีใหผู้ฝ้าก 
 ขอ้ 10.  สหกรณ์จะใหด้อกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษในอตัราไม่เกิน  
ร้อยละ 4 ต่อปี โดยจะไดป้ระกาศอตัราดอกเบ้ียใหท้ราบเป็นคราว  ๆไป  และค านวณดอกเบ้ียใหเ้ป็นรายวนั
ตามจ านวนตน้เงินฝากคงเหลือ 
               10.1 สหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียทบเป็นเงินตน้เขา้บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์ปีละหน่ึงคร้ังหลงั   
วนัส้ินปีบญัชี โดยใหผู้ฝ้ากรีบยืน่สมดุคู่ฝากเพื่อสหกรณ์บนัทึกรายการดอกเบ้ียให ้ 
                         10.2 สหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ ใหทุ้กหกเดือน มีนาคม และกนัยายน  
โดยใหผู้ฝ้ากรีบยืน่สมุดคู่ฝากเพื่อสหกรณ์บนัทึกรายการดอกเบ้ียให้ 
 จ านวนเงินฝากออมทรัพย ์คงเหลือจะตอ้งไม่ต ่ากว่า 100 บาท และเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ
คงเหลือจะตอ้งไม่ต ่ากว่า 300,000 บาท   
 ขอ้ 11.  ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากออมทรัพยข์องตนไดเ้มื่อทวงถาม  โดยท าใบถอนเงินฝากออมทรัพย ์
ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด  
 ข้อ 12.  การถอนเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ  ให้ถอนได้เดือนละไม่เกินหน่ึงคร้ัง โดยไม่ต้องเสีย            
ค่าธรรมเนียม  หากเดือนใดมีการถอนมากกว่าหน่ึงคร้ัง  สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนคร้ังท่ีสอง และคร้ังต่อ ๆ  ไป 
ในอตัราร้อยละ 1 บาท ของจ านวนเงินท่ีถอน  แต่ตอ้งไม่เกินกว่า  500 บาท 
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 ข้อ 13.  ผูฝ้ากจะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษก็ย่อมกระท าได ้             
โดยสหกรณ์จะคิดดอกเบ้ีย ใหถึ้งวนัก่อนวนัถอนหน่ึงวนั 
 ขอ้ 14.  ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นว่า ผูฝ้ากออมทรัพยแ์ละฝากออมทรัพย์
พิเศษรายใดฝ่าฝืนระเบียบน้ี หรือก่อความยุง่ยากให้แก่สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตุอนัสมควรท่ีจะปิดบญัชี
เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษของผูฝ้ากรายใด  สหกรณ์อาจไม่รับเงินฝากออมทรัพยแ์ละ



เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษของผูฝ้ากรายนั้นอีก หรือจะปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษของผูฝ้ากนั้น พร้อมกบัคิดดอกเบ้ียใหถึ้งก่อนวนัปิดบญัชีหน่ึงวนัก็ได ้
 ขอ้ 15.  ในกรณีท่ีผูฝ้ากตาย  สหกรณ์จะจ่ายตน้เงินฝากคงเหลือทั้งหมดในบญัชีเงินฝากออมทรัพย์
และเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษของผูฝ้ากใหแ้ก่ผูรั้บโอนประโยชน์  ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ไดท้ าหนงัสือตั้งผูรั้บ
โอนประโยชน์ไว ้ สหกรณ์จะจ่ายเงินทั้งหมดให้แก่ผูรั้บมรดก  หรือผูจ้ดัการมรดก  หรือทายาทของผูฝ้าก 
เมื่อไดน้ าหลกัฐานมาแสดงสิทธิของตนใหเ้ป็นท่ีพอใจแก่สหกรณ์ 

ใหป้ระธานกรรมการ เป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 
 

              ประกาศ ณ วนัท่ี  12  กรกฏาคม  พ.ศ. 2564 
 
 

   (นางสาววณิชา ล่ิมศิลา) 
  ประธานกรรมการ 

                                          สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง  จ  ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


