
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ ากดั 
ว่าด้วย การรับเงนิฝากออมทรัพย์และเงนิฝากประจ า 

พ.ศ. 2552 
……………………….. 

 
 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าการรับเงินฝากประจ าให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัใหม่ และ
เหมาะสมกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนัอาศยัอ านาจตามความแห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานการประปา
นครหลวง จ ากดั พ.ศ. 2542 ขอ้ 28 ขอ้ 56 (8) และขอ้ 81 (1) คณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 37 ในการประชุม
กรณีพิเศษ คร้ังท่ี 2/2552 เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2553 จึงมีมติให้ก าหนดระเบียบ ว่าดว้ยการรับเงินฝากออม
ทรัพยแ์ละเงินฝากประจ า โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานการประปานครหลวง จ ากดั วา่ดว้ยการ
รับเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ า พ.ศ. 2552 ” 

 ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบันบัแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เป็นตน้ไป  

 ขอ้ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานการประปานครหลวง จ ากดั ว่าดว้ยการรับเงิน
ฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ า พ.ศ. 2543, พ.ศ. 2546  

 ขอ้ 4. บรรดา ระเบียบ มติ ประกาศหรือเง่ือนไข อ่ืนใดท่ีก าหนดไวแ้ลว้ซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี ให้
ใชร้ะเบียบน้ีแทน 

 ขอ้ 5. ในระเบียบน้ี 
 “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังาน 
   การประปานครหลวง จ ากดั 
 “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกและสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย ์

พนกังานการประปานครหลวง จ ากดั 
 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

พนกังานการประปานครหลวง จ ากดั 
 “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

พนกังานการประปานครหลวง จ ากดั 



 “เจา้หนา้ท่ี” หมายถึง ผูจ้ดัการหรือเจ้าหน้าท่ีการเงินของสหกรณ์ออม
ทรัพยพ์นกังานการประปานครหลวง จ ากดั 

 ขอ้ 6. สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิกได ้2 ประเภท คือ 
 (1) เงินฝากออมทรัพย ์
 (2) เงินฝากประจ า 
 

หมวด 1 
การเปิดบัญชี และการฝากเงิน 

 ขอ้ 7. ผูป้ระสงค์จะเปิดบญัชีเงินฝากตามขอ้ 6 ให้มาติดต่อกบัเจา้หน้าท่ี ณ ส านักงานสหกรณ์ด้วย
ตนเอง และตอ้งยืน่หนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์โดยมีรายการครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นแบบ
หนงัสือขอเปิดบญัชีนั้น 
 ขอ้ 8. พร้อมกบัหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก ผูฝ้ากตอ้งให้ตวัอย่างลายมือช่ือของตนหรือของตวัแทน 
ซ่ึงเป็นผูมี้อ  านาจถอนเงิน ตลอดจนใหค้ าสั่งเก่ียวกบัเงินฝาก ท่ีเปิดบญัชีนั้นต่อสหกรณ์ การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบั
ตวัอย่างลายมือช่ือท่ีให้ไว ้จะมีผลต่อเม่ือผูฝ้ากไดแ้จง้เป็นหนงัสือต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ไดพ้ิจารณาเป็นการ
ถูกตอ้งและตอบรับแลว้  
  ลายมือช่ือทุกกรณีเก่ียวกบัเงินฝาก ให้เขียนด้วยลายมือตวัเอง สหกรณ์จะไม่รับรู้การใช้ตรา
ประทบัแทนลายมือช่ือ  
 ขอ้ 9. ผูฝ้ากคนหน่ึงสามารถเปิดบญัชีเงินฝากไดด้งัน้ี 
 (1) เงินฝากออมทรัพย์ ผูฝ้ากรายหน่ึงอาจเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยใ์นสหกรณ์น้ีได้ โดย
จ านวนเงินฝากในบญัชีนั้นในเวลาหน่ึงเวลาใด ตอ้งไม่น้อยกว่า หน่ึงร้อยบาท และผูฝ้ากจะส่งเงินฝากเพิ่มข้ึน
เม่ือใด โดยจ านวนเท่าใดก็ได ้
 (2) เงินฝากประจ า รายหน่ึงๆ ตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ ห้าร้อยบาท และระยะเวลาฝากตอ้งไม่
นอ้ยกวา่ สิบสองเดือน 
 ขอ้ 10. ในการเปิดบญัชีเงินฝากตามขอ้ 9 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้ากยดึถือไว ้
 สมุดคู่ฝากนั้นผูฝ้ากตอ้งรักษาไวเ้พื่อสหกรณ์ลงบนัทึกรายการเงินฝาก ดอกเบ้ียเงินถอน และเงิน
คงเหลือของตนบรรดาท่ีมีข้ึนทุกราย 
 การลงบนัทึกรายการต่างๆ ในสมุดคู่ฝากนั้นจะกระท าไดแ้ต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ ซ่ึงผูจ้ดัการ 
หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายคนหน่ึงคนใดเป็นผูล้งลายมือยอ่ก ากบัไวเ้ป็นส าคญั การลงบนัทึกรายการในสมุดคู่ฝาก



โดยไม่เป็นไปตามท่ีกล่าวน้ีย่อมไม่มีผลผูกพนัสหกรณ์ อน่ึง ถ้าผูฝ้ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดฝาก
คลาดเคล่ือนตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์ เพื่อแกไ้ขใหจ้ะแกไ้ขโดยประการอ่ืนไม่ได ้
 สมุดคู่ฝากท่ีใชเ้ตม็แลว้ หรือช ารุดจนใชก้ารไม่ไดต้อ้งน ามายืน่ต่อสหกรณ์ เพื่อจะไดย้กเลิกสมุด
คู่ฝากเล่มนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากเล่มใหม่ ซ่ึงออกให้ผูฝ้ากยึดถือไวต่้อไปสมุดคู่ฝากเล่มท่ี
ยกเลิกนั้นสหกรณ์จะท าเคร่ืองหมายยกเลิกแลว้คืนใหผู้ฝ้าก 
 ผูฝ้ากตอ้งเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไวใ้นท่ีปลอดภยั ถา้สมุดคู่ฝากหาย ผูฝ้ากตอ้งแจง้ความต่อ
เจ้าพนักงาน ณ สถานีต ารวจและผูฝ้ากต้องท าหนังสือ พร้อมแนบใบแจ้งความยื่นต่อสหกรณ์ โดยมิชักช้า 
สหกรณ์จะน ายอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากเล่มใหม่ใหผู้ฝ้ากยดึถือไวต่้อไป ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มท่ีหายใหย้กเลิก 
 ในกรณีสหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากใหแ้ก่ผูฝ้ากคร้ังแรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อน ซ่ึง
ลงรายการเต็มแลว้ก็ดี หรือช ารุดใชก้ารไม่ไดก้็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีท่ีสมุดคู่ฝากของผูฝ้าก
คนใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ใหโ้ดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละยีสิ่บบาท 
 ขอ้ 11. ในการส่งเงินเขา้บญัชีเงินฝากทุกคร้ัง ให้ท าใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ท่ีสหกรณ์ก าหนด ยื่น
พร้อมดว้ยสมุดคู่ฝากต่อเจา้หนา้ท่ี ณ ส านกังานสหกรณ์ทั้งน้ี ผูฝ้ากหรือผูอ่ื้น 
 เม่ือสหกรณ์ไดล้งบนัทึกรายการ จ านวนเงินฝากท่ีไดรั้บนั้นในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็น
การถูกตอ้งแลว้ สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 
 ขอ้ 12. ถา้ส่งเช็คเขา้บญัชีเงินฝากตอ้งขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินถอน
จากรายการเช่นนั้นจนกวา่จะเรียกเงินตามเช็คไดแ้ลว้ 
 

หมวด 2 
การก าหนดอตัราดอกเบีย้ระยะเวลาการคิดดอกเบีย้วธีิการคิดดอกเบีย้และการจ่ายดอกเบีย้ 

 ข้อ 13. เงินฝากประจ าตั้ งแต่ สามแสนบาท ข้ึนไป และระยะเวลาฝากไม่น้อยกว่า สิบสองเดือน 
สหกรณ์จะจ่ายดอกเบ้ียให้เป็นงวดรายเดือน หากถอนเงินฝากก่อนก าหนดผูฝ้ากตอ้งคืนดอกเบ้ียท่ีรับเกินต่อ
สหกรณ์จนครบถว้น และไดด้อกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์
 ขอ้ 14. สหกรณ์จะให้ดอกเบ้ียเงินฝากทุกประเภทตามขอ้ 6 ในอตัราไม่เกินท่ี นายทะเบียนสหกรณ์ 
ก าหนด โดยจะประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป 
  ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย์ให้ค  านวณเป็นรายวนัตามยอดเงินคงเหลือและสหกรณ์จะน า
ดอกเบ้ียทบเป็นตน้เงินเขา้บญัชีเงินฝากในวนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ ให้ผูฝ้ากยื่นสมุดคู่ฝาก ณ ส านกังาน
สหกรณ์ เพื่อสหกรณ์บนัทึกรายการดอกเบ้ียให ้



  ดอกเบ้ียเงินฝากประจ า สหกรณ์จะค านวณและจ่ายดอกเบ้ียให้ เม่ือครบก าหนดระยะเวลาการ
ฝาก ส าหรับเงินฝากท่ีถอนก่อนก าหนด จะไดด้อกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์
  กรณีถอนเงินฝากประจ า ในระยะเวลาไม่ถึงสามเดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบ้ียให้ ถา้ผูฝ้ากไม่
ถอนเงินฝากประจ าเม่ือครบก าหนดพร้อมดอกเบ้ียจนพน้ก าหนดไปอีกเจ็ดวนัก็เป็นอนัถือวา่ ผูฝ้ากตกลงฝาก ตน้
เงินฝากพร้อมดอกเบ้ียต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 
 

หมวด 3 
การถอนเงินฝากและการปิดบัญชี 

 ขอ้ 15. การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากตอ้งใชใ้บถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ 
  ในการถอนเงินฝาก ผูมี้อ  านาจถอนเงินตามท่ีได ้ให้ตวัอยา่งลายมือช่ือไวต่้อสหกรณ์ ควรมารับ
เงินท่ีส านกังานสหกรณ์ดว้ยตวัเอง และตอ้งยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามท่ีให้ไวน้ั้น พร้อมกบัสมุด
เงินฝากต่อเจา้หนา้ท่ี 
  ถา้ผูมี้อ  านาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผูใ้ดถอนเงินแทน ก็ตอ้งท าใบถอนเงินฝากและตอ้งมอบ
อ านาจใหรั้บเงินแทนเป็นหนงัสือไวด้า้นหลงัของใบถอนเงินนั้นดว้ย ทั้งน้ีโดยลงลายมือช่ือตามท่ีไดใ้ห้ตวัอยา่ง
ไวแ้ลว้มอบใหผู้รั้บมอบอ านาจยืน่ใบถอนเงินฝากนั้นพร้อมสมุดคู่ฝากต่อเจา้หนา้ท่ี ณ ส านกังานสหกรณ์ ในการ
น้ี สหกรณ์จะเรียกหลกัฐานพิสูจน์ตวั ผูรั้บมอบอ านาจก็ได ้
  กรณีผูฝ้ากรับดอกเบ้ียเป็นรายเดือน จะให้สหกรณ์โอนดอกเบ้ียท่ีได้รับนั้น เขา้บญัชีเงินฝาก 
ธนาคารพาณิชย ์ของตนก็อาจท าได ้โดยผูฝ้ากตอ้งด าเนินการตามวรรคสาม และแจง้หมายเลขบญัชีท่ีจะโอน ต่อ
เจา้หนา้ท่ี 
  เม่ือสหกรณ์ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว จะจ่ายเงินถอนให้และลงรายการ เงินถอนพร้อมเงิน
คงเหลือในสมุดคู่ฝาก แลว้คืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 
  อน่ึง การเขียนใบถอนเงินฝาก ใหเ้ขียนดว้ยหมึกถา้มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงใดๆ ผูมี้อ  านาจถอน
เงินตอ้งลงลายมือช่ือตามท่ีใหต้วัอยา่งไวก้  ากบัดว้ย 
 ขอ้ 16. การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรัพยน์ั้น จะถอนเม่ือใด จ านวนเท่าใดก็ไดส่้วนการถอนเงิน 
จากบญัชีเงินฝากประจ านั้น ผูฝ้ากมีสิทธิถอนก่อนก าหนดได้ แต่จะได้ดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากออม
ทรัพย ์
 ขอ้ 17. ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมด เพื่อปิดบญัชีเงินฝากของตนเม่ือใดก็ไดใ้ห้ผูมี้อ  านาจถอน
เงินแจง้ไวท้า้ยรายการจ านวนเงินในใบถอนเงินฝากดว้ย “เพื่อปิดบญัชี” 



 ขอ้ 18. ในกรณีผูฝ้ากตาย สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือ ทั้งหมดในบญัชีเงินฝากให้แก่ผูรั้บโอน
ประโยชน์ท่ีตั้งไว ้
  กรณีท่ีผูฝ้ากมิไดต้ั้งผูรั้บประโยชน์ตามวรรคแรก สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินฝากให้แก่ผูรั้บมรดก 
หรือผูจ้ดัการมรดกตามค าสั่งศาล 
  อน่ึง เงินฝากออมทรัพยน์ั้น ผูมี้สิทธิไดรั้บจะขอถอนเงินฝาก โดยให้สหกรณ์จ่ายคืนทนัทีพร้อม
ดอกเบ้ียตามระเบียบว่าดว้ยเงินฝากออมทรัพย ์แต่ตอ้งไม่เกินส้ินปีบญัชีของสหกรณ์ท่ีสมาชิกผูน้ั้นถึงแก่กรรม 
เม่ือพน้ก าหนดใหส้หกรณ์ปิดบญัชีเงินฝากของสมาชิกผูต้ายทนัที โดยตั้งเป็นบญัชีเงินฝากรอจ่ายคืน 
  ส าหรับเงินฝากประจ าท่ีฝากไวใ้ห้คงบญัชีจนถึงวนัท่ีครบก าหนด และตั้งเป็นบญัชีเงินฝากรอ
จ่ายคืน เวน้แต่ผูมี้สิทธ์ิไดรั้บปิดบญัชีก่อนก าหนด ให้คิดดอกเบ้ียในอตัราเงินฝากออมทรัพย ์ส่วนดอกเบ้ียราย
เดือนท่ีรับไปแลว้ตอ้งจ่ายคืนสหกรณ์ครบทั้งจ  านวน 
 ขอ้ 19. ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นว่าผูฝ้ากฝ่าฝืน ระเบียบน้ีหรือก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่สหกรณ์ 
หรือเห็นว่ามีเหตุอนัสมควรท่ีจะปิดบญัชีเงินฝากของผูฝ้าก สหกรณ์จะไม่รับเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูฝ้ากอีก 
และใหผู้ฝ้ากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบญัชีเงินฝากของตนทั้งน้ีสหกรณ์ จะแจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูฝ้าก 
 ขอ้ 20. การถอนเงินฝากเพื่อปิดบญัชีตามขอ้ 17 และขอ้ 18 สหกรณ์จะค านวณดอกเบ้ียให้ตามขอ้ 14 
ถึงวนัก่อนวนัถอนหน่ึงวนัเวน้แต่การปิดบญัชีเงินฝากในกรณีผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบตาม ขอ้ 19 สหกรณ์จะค านวณ
ดอกเบ้ียใหถึ้งก่อนวนัท่ีแจง้หน่ึงวนัและสหกรณ์จะไม่ใหด้อกเบ้ียอีกไม่วา่ผูฝ้ากจะถอนเงินเม่ือใด 
  เม่ือสหกรณ์ไดจ่้ายเงินคืนผูฝ้ากแลว้ จะยกเลิกสมุดคู่ฝากส าหรับบญัชีนั้น 
 ขอ้ 21. ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 
 
 ก าหนดไว ้ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 

  
 (นายชาตรี บุญเฉลยีว) 
 ประธานกรรมการ 


