
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ ากดั 
ว่าด้วย เงนิฝากออมทรัพย์พเิศษ 

พ.ศ. 2552 
……………………….. 

 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบวา่การรับเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของ
สหกรณ์ และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
 อาศัยอ านาจตามความแห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ ากัด         
พ.ศ. 2542 ขอ้ 28 ขอ้ 56(8) และขอ้ 81(1) คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 37 ในการประชุมกรณีพิเศษคร้ังท่ี 
2/2552 เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2553 จึงมีมติให้ก าหนดระเบียบ วา่ดว้ยการรับเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ โดยความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานการประปานครหลวง จ ากดั วา่ดว้ยการ
รับเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ พ.ศ. 2552” 
 ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2553 เป็นตน้ไป  
 ขอ้ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานการประปานครหลวง จ ากดั ว่าดว้ยเงินฝาก
ออมทรัพยพ์ิเศษ พ.ศ. 2535 , พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2546 
 ขอ้ 4. บรรดา ระเบียบ มติ ประกาศหรือเง่ือนไข อ่ืนใดท่ีก าหนดไวแ้ลว้ซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี 
ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 5.  ในระเบียบน้ี 
 “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังาน 
   การประปานครหลวง จ ากดั 
 “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกและสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย ์
   พนกังานการประปานครหลวง จ ากดั  
 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์
   พนกังานการประปานครหลวง จ ากดั 
 “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออม 
   ทรัพยพ์นกังานการประปานครหลวง จ ากดั 
 “เจา้หนา้ท่ี” หมายถึง ผูจ้ดัการ หรือเจา้หนา้ท่ีการเงินของ 
   สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังาน 
   การประปานครหลวง จ ากดั 



หมวด 1 
การเปิดบัญชีและการฝากเงิน 

 ขอ้ 6. สหกรณ์รับฝากเงินออมทรัพยพ์ิเศษ จากสมาชิกไดต้ามท่ีสหกรณ์เห็นสมควร 
 ขอ้ 7. สมาชิกผูป้ระสงคจ์ะเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ ตอ้งยื่นหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากออม
ทรัพยพ์ิเศษ ตามแบบของสหกรณ์โดยมีรายการครบถว้น ตามท่ีระบุไวใ้นแบบหนงัสือขอเปิดบญัชีนั้น 
 ขอ้ 8. ผูข้อเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ ผูฝ้ากตอ้งใหต้วัอยา่งลายมือช่ือของผูมี้อ  านาจในการถอน
เงิน หรือในการใหค้  าสั่ง เก่ียวกบับญัชีท่ีเปิดนั้นไวต่้อสหกรณ์ 
 การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบั ตวัอย่างลายมือช่ือ ของผูมี้อ  านาจ จะมีผลต่อเม่ือ ได้แจ้งเป็นหนังสือต่อ
สหกรณ์ และสหกรณ์ไดต้อบรับแลว้ 
 การเขียนใบฝากเงินและใบถอนเงินให้เขียนดว้ยหมึก ถา้มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงใด ๆ ผูมี้อ  านาจตอ้ง
ลงลายมือช่ือ ตามท่ีใหต้วัอยา่งไวก้  ากบัดว้ย 
 ขอ้ 9. ผูฝ้ากคนหน่ึงสามารถเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษไดเ้พียงบญัชีเดียว เวน้แต่มีเหตุอนัควร
อาจใหเ้ปิดมากกวา่หน่ึงบญัชีก็ได ้โดยจ านวนเงินฝากเปิดบญัชีนั้นตอ้งไม่นอ้ยกวา่ “หน่ึงหม่ืนบาท” 
 ขอ้ 10. การฝากเงินหรือการถอนเงินในแต่ละคร้ัง ตอ้งไม่ต ่ากวา่ สองพนับาท 
 ขอ้ 11. ในการเปิดบญัชีเงินฝากประเภทน้ี สหกรณ์จะออกสมุดคู่บญัชีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ ให้ผู ้
ฝากยึดถือไวโ้ดยผูฝ้ากตอ้งเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไวใ้นท่ีปลอดภยัเพื่อให้สหกรณ์บนัทึกรายการเงินฝาก 
ดอกเบ้ีย เงินถอน และเงินคงเหลือของตนท่ีมีทุกรายการ 
 การบนัทึกรายการในสมุดคู่ฝากจะกระท าได้เฉพาะทางฝ่ายสหกรณ์เท่านั้น โดยให้ผูจ้ ัดการหรือ
เจา้หนา้ท่ีการเงินท่ีผูจ้ดัการมอบหมาย เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัไวเ้ป็นส าคญัการบนัทึกรายการในสมุดคู่ฝากซ่ึง
ไม่เป็นไปตามท่ีกล่าวข้างต้นจะไม่มีผลผูกพันกับสหกรณ์ถ้าผู ้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่บัญชี
คลาดเคล่ือนตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์เพื่อแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
 สมุดคู่ฝากท่ีบนัทึกรายการเต็มแลว้ให้ผูฝ้ากส่งมอบให้แก่สหกรณ์ เม่ือสหกรณ์โอนยอดเงินคงเหลือ
เขา้สมุดคู่ฝากเล่มใหม่ใหผู้ฝ้ากยดึถือไวต่้อไป 
 ในกรณีท่ีสหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผูฝ้ากเม่ือปิดบญัชีก็ดีหรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อนท่ี
บนัทึกรายการเตม็แลว้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียมแต่ถา้สมุดคู่ฝากของผูฝ้ากสูญหาย ผูฝ้ากตอ้งแจง้ความ
ต่อเจา้พนักงาน ณ สถานีต ารวจและผูฝ้ากตอ้งท าหนงัสือ พร้อมแนบใบแจง้ความยื่นต่อสหกรณ์ โดยมิชักช้า 
สหกรณ์จะน ายอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้ผูฝ้ากยึดถือไวต่้อไป ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มท่ีหายให้ยกเลิก 
โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละยีสิ่บบาท 



ขอ้ 12. ในการส่งเงินฝากเขา้บญัชีทุกคร้ังให้ท าใบส่งเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษตามแบบของสหกรณ์ยื่น
พร้อมสมุดคู่ฝากและจ านวนเงินฝากต่อสหกรณ์เม่ือสหกรณ์ไดต้รวจสอบเป็นการถูกตอ้งแลว้ จะบนัทึกรายการ
จ านวนเงินฝากท่ีไดรั้บนั้นในสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 

 
หมวด 2 

การก าหนดดอกเบีย้ ระยะเวลาการคิดดอกเบีย้ 
วธีิการคิดดอกเบีย้และการจ่ายดอกเบีย้ 

 ขอ้ 13. สหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ ในอตัราไม่เกินท่ีนายทะเบียนก าหนด โดยจะ
ประกาศอตัราดอกเบ้ียใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป และค านวณดอกเบ้ียใหเ้ป็นรายวนัตามจ านวนตน้เงินฝากคงเหลือ 
 สหกรณ์จะให้ดอกเบ้ียทบเป็นเงินต้นเข้าบญัชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ให้ทุกวนัท่ี 30 เมษายน -        
31 สิงหาคม และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 ในกรณีจ านวนเงินฝากคงเหลือต ่ากวา่ หน่ึงหม่ืนบาท สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบ้ียให ้
 กรณีการปิดบญัชีเงินฝากก่อนครบ สามเดือน สหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียใหต้ามอตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์
 

หมวด 3 
การถอนเงินฝากและการปิดบัญชี 

 ข้อ 14. ในการถอนเงินฝากจากบัญชีทุกคร้ังให้ท าใบถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามแบบของ
สหกรณ์ยื่นพร้อมสมุดคู่บญัชีและจ านวนเงินท่ีจะถอนต่อสหกรณ์เม่ือสหกรณ์ไดต้รวจสอบเป็นการถูกตอ้งแลว้ 
จะบนัทึกรายการจ านวนเงินถอนนั้นในสมุดคู่บญัชีของสมาชิก 
 ขอ้ 15. การถอนเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ ให้ถอนไดเ้ดือนละหน่ึงคร้ัง โดยไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม 
หากเดือนใดมีการถอนเงินมากกวา่หน่ึงคร้ังสหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนคร้ังท่ีสองและคร้ังต่อ ๆ ไป ใน
อตัราร้อยละหน่ึงของจ านวนเงินท่ีถอน แต่ตอ้งไม่ต ่าวา่ หา้ร้อยบาท 
 ขอ้ 16. ผูฝ้ากจะปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษก็ย่อมจะท าได ้โดยสหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียให้ถึงวนั
ก่อนวนัถอนหน่ึงวนั 
 ขอ้ 17. ในกรณีท่ีสหกรณ์ไดพ้ิจารณาเห็นว่าผูฝ้ากเงินออมทรัพยพ์ิเศษ รายใดฝ่าฝืนระเบียบน้ีหรือก่อ
ความยุ่งยากให้แก่สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตุอนัสมควรท่ีจะปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษของผูฝ้ากรายใด 
สหกรณ์อาจไม่รับเงินฝากพิเศษของผูฝ้ากรายนั้นอีก หรือจะปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษของผูฝ้ากนั้นพร้อม
กบัคิดดอกเบ้ียใหถึ้งก่อนวนัปิดบญัชีหน่ึงวนัก็ได ้
 ขอ้ 18. ในกรณีผูฝ้ากตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินฝากคงเหลือทั้งหมด ในบญัชีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษของ
ผูฝ้ากให้แก่ผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีผูฝ้ากได้ตั้งไว ้ถ้าผูฝ้ากไม่ได้ตั้ งผูรั้บโอนประโยชน์ไว ้สหกรณ์จะจ่ายเงิน



ทั้งหมดใหแ้ก่ ผูรั้บมรดก หรือผูจ้ดัการมรดกตามค าสั่งศาล กรณีท่ีทายาทยงัไม่มาขอรับเงิน ให้คงบญัชีไวถึ้งวนั
ส้ินปี หากภายในส้ินปีบญัชีผูรั้บโอนประโยชน์ หรือผูรั้บมรดก หรือผูจ้ดัการมรดกตามค าสั่งศาล มิไดม้าขอรับ
เงิน ใหปิ้ดบญัชีและตั้งเป็นเงินฝากรอจ่ายคืน 
 ขอ้ 19. ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี  
     
 ก าหนดไว ้ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 

  
 (นายชาตรี บุญเฉลียว) 

  ประธานกรรมการ 
 


