
  
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง  จ ากดั 

ว่าด้วยการรับฝากเงนิจากสหกรณ์อืน่ 
พ.ศ.  2553 

…………………………………………. 
 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 2(3) และข้อ 56 (8) ท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ  คร้ังท่ี 20/2553  เม่ือวนัท่ี  2 ธนัวาคม 2553  ไดก้ าหนดระเบียบวา่ดว้ยการรับเงิน
ฝากจากสหกรณ์อ่ืนโดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดงัต่อไปน้ี 

   

หมวดที ่  1 
ข้อก าหนดทัว่ไป 

 
  ขอ้  1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง  
จ  ากดั  วา่ดว้ยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน  พ.ศ. 2553” 
  ขอ้  2.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  2 ธนัวาคม 2553  เป็นตน้ไป 
  ขอ้  3.  ในระเบียบน้ี 
  “สหกรณ์”  หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานการประปานครหลวง 
    จ ากดั 
  “ผูฝ้าก” หมายความวา่ สหกรณ์ผูฝ้ากเงิน 
  ขอ้  4. สหกรณ์รับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืนได ้ 2  ประเภท   คือ 
   (1)  เงินฝากออมทรัพย ์

(2)  เงินฝากประจ า  
 

หมวดที ่ 2 
การเปิดบัญชีและการฝากเงิน 

 
  ข้อ  5.  สหกรณ์ท่ีประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 4 ให้มาติดต่อกับสหกรณ์  ณ  
ส านกังานสหกรณ์ดว้ยตนเอง และตอ้งยื่นหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์  โดยมีรายการ
ครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นแบบหนงัสือขอเปิดบญัชีนั้น 
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  ขอ้  6.  พร้อมกบัหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก  ผูฝ้ากตอ้งให้ตวัอยา่งลายมือช่ือของตวัแทน
ซ่ึงเป็นผูมี้อ านาจถอนเงิน  ตลอดจนใหเ้ง่ือนไขเก่ียวกบัเงินฝากท่ีเปิดบญัชีนั้นไวต่้อสหกรณ์ 
   การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตวัอย่างลายมือช่ือท่ีให้ไว ้ จะมีผลต่อเม่ือผูฝ้ากได้แจง้
เป็นหนงัสือต่อสหกรณ์  และสหกรณ์ไดพ้ิจารณาเห็นเป็นการถูกตอ้งและตอบรับแลว้  
   ลายมือช่ือทุกกรณีเก่ียวกบัเงินฝากให้ใช้อกัษรไทยและเขียนด้วยหมึก  ทั้งตอ้ง
เขียนดว้ยลายมือของผูน้ าฝาก  สหกรณ์จะไม่รับรู้การใชต้ราประทบัแทนลายมือช่ือ 
  ขอ้  7.  ผูฝ้ากสามารถเปิดบญัชีเงินฝาก  ไดด้งัน้ี 
   (1) เงินฝากออมทรัพย์  ผูฝ้ากรายหน่ึงอาจเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยใ์นสหกรณ์
ไดโ้ดยจ านวนเงินฝากในบญัชีในเวลาหน่ึงเวลาใดตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 1,000,000.00  บาท (หน่ึงลา้นบาทถว้น)  
และผูฝ้ากจะส่งเงินฝากเพิ่มข้ึนเม่ือใดโดยจ านวนเท่าใดก็ได ้
   (2) เงินฝากประจ า   เ งินฝากประจ ารายหน่ึง ๆ ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า  
500,000.00 บาท (หา้แสนบาทถว้น) และระยะเวลาฝากตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 
  ขอ้  8.  ในการเปิดบญัชีเงินฝากตามขอ้  7  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้ากยดึถือไว ้
   สมุดคู่ฝากนั้น  ผู ้ฝากต้องรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก  
ดอกเบ้ีย  เงินถอน  และเงินคงเหลือบรรดาท่ีจะมีข้ึนทุกราย 
   การลงบนัทึกรายการต่าง ๆ  ในสมุดคู่ฝากนั้น  จะกระท าไดโ้ดยฝ่ายสหกรณ์ซ่ึง  
ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ   หรือเหรัญญิก  หรือผูจ้ดัการ  หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายคน
หน่ึงคนใด  เป็นผูล้งลายมือช่ือย่อก ากบัไวเ้ป็นส าคญั  การลงบนัทึกรายการในสมุดคู่ฝาก  โดยไม่เป็นไป
ตามท่ีกล่าวน้ีย่อมไม่มีผลผูกพนัสหกรณ์  อน่ึง  ถา้ผูฝ้ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคล่ือน  
ตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์เพื่อแกไ้ขให ้  จะแกไ้ขโดยประการอ่ืนไม่ได ้
   สมุดคู่ฝากเล่มท่ีใชเ้ต็มแลว้หรือช ารุดจนใชก้ารไม่ได ้ให้น ามายื่นต่อสหกรณ์เพื่อ
จะไดย้กเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากใหม่  ซ่ึงออกให้ผูฝ้ากยึดถือไวต่้อไป  
สมุดคู่ฝากเล่มท่ียกเลิกนั้นผูฝ้ากจะรับไปก็ได ้
   ผูฝ้ากตอ้งเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไวใ้นท่ีปลอดภยั  ถา้สมุดคู่ฝากหายผูฝ้าก
ตอ้งแจง้เป็นหนงัสือต่อสหกรณ์โดยมิชกัชา้  สหกรณ์จะน ายอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซ่ึงออกให้
ผูฝ้ากยดึถือไวต่้อไป  ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มท่ีหายใหย้กเลิก 
   ในกรณีท่ีสหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผูฝ้ากคร้ังแรกก็ดี  หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อ
จากเล่มก่อน  ซ่ึงลงรายการเตม็แลว้ก็ดี หรือช ารุดใชก้ารไม่ไดก้็ดี  สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีท่ี
สมุดคู่ฝากของผูฝ้ากคนใดสูญหายตามวรรคห้า  ผูฝ้ากตอ้งแนบบนัทึกแจง้ความต่อเจา้หน้าท่ี  สหกรณ์จะ
ออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ใหโ้ดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 20  บาท 
  ขอ้ 9.  ในการส่งเงินเข้าบญัชีเงินฝากทุกคร้ัง  ให้ท าใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ท่ีสหกรณ์
ก าหนด  ยืน่พร้อมดว้ยสมุดคู่ฝากและจ านวนเงินฝากต่อพนกังานสหกรณ์  ณ  ส านกังานสหกรณ์ ทั้งน้ี ผูฝ้าก
หรือผูอ่ื้นจะเป็นผูส่้งเงินก็ได ้
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   เม่ือสหกรณ์ได้ลงบนัทึกรายการจ านวนเงินฝากท่ีได้รับนั้นในสมุดคู่ฝาก และ
ตรวจสอบเป็นการถูกตอ้งแลว้ สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 
  ขอ้ 10.  ถา้ส่งเช็คเขา้บญัชีเงินฝาก  ตอ้งขีดคร่อมเช็คก่อน  สหกรณ์สงวนไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่
จ่ายเงินถอนจากรายการเช่นนั้น  จนกวา่จะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแ้ลว้ 
 

หมวดที ่ 3 
การก าหนดอตัราดอกเบีย้  ระยะเวลาการคิดดอกเบีย้ 

วธีิการคิดดอกเบีย้และการจ่ายดอกเบีย้ 
 

  ขอ้  11.  สหกรณ์จะใหด้อกเบ้ียเงินฝากทุกประเภทตามขอ้ 4  ในอตัราไม่เกินร้อยละ 7 ต่อปี 
โดยจะไดป้ระกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ  ไป 
   ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยใ์หค้  านวณเป็นรายวนัตามยอดคงเหลือ และสหกรณ์จะ
น าดอกเบ้ียทบเป็นตน้เงินเขา้บญัชีเงินฝากในวนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ให้ผูฝ้ากรีบยื่นสมุดคู่ฝาก  ณ  
ส านกังานสหกรณ์  เพื่อสหกรณ์บนัทึกรายการดอกเบ้ียให ้
   ดอกเบ้ียเงินฝากประจ า สหกรณ์จะค านวณและจ่ายดอกเบ้ียให้เม่ือถึงก าหนด
ระยะเวลาการฝาก  ส าหรับเงินฝากท่ีถอนก่อนก าหนดโดยไดรั้บอนุญาตจากสหกรณ์  ตามขอ้  13  สหกรณ์
จะจ่ายดอกเบ้ียใหต้ามจ านวนเดือนเตม็ 
   กรณีถอนเงินฝากประจ าในระยะเวลาไม่ถึง  3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบ้ียให้
   ถา้ผูฝ้ากไม่ถอนเงินฝากประจ าเม่ือครบก าหนดพร้อมดอกเบ้ีย  จนพน้ก าหนดไป
อีกเจด็วนั ก็เป็นอนัถือวา่ผูฝ้ากตกลงฝากตน้เงินฝากพร้อมดอกเบ้ียต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 
  

หมวดที ่ 4 
การถอนเงินฝากและการปิดบัญชี 

 
            ขอ้  12.  การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากตอ้งใชใ้บถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ 
   ในการถอนเงินฝาก  ผูมี้อ  านาจถอนเงินตามท่ีได้ให้ตัวอย่างลายมือช่ือไวต่้อ
สหกรณ์ควรมารับเงินท่ีส านกังานสหกรณ์ดว้ยตนเอง และตอ้งยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามท่ีให้
ตวัอยา่งไวน้ั้น  พร้อมกบัสมุดคู่ฝากต่อเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 
   ถา้ผูมี้อ  านาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผูใ้ดรับเงินแทนก็ตอ้งท าใบถอนเงินฝาก และ
ตอ้งมอบอ านาจใหรั้บเงินแทนเป็นหนงัสือตามแบบท่ีก าหนด  ทั้งน้ี โดยลงลายมือช่ือตามท่ีไดใ้ห้ตวัอยา่งไว ้ 
แล้วมอบให้ผูรั้บมอบอ านาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น  พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจา้หน้าท่ีของสหกรณ์  ณ  
ส านกังานสหกรณ์  ในการน้ีสหกรณ์จะเรียกหลกัฐานพิสูจน์ตวัผูรั้บมอบอ านาจก็ได ้
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   เม่ือสหกรณ์ไดต้รวจถูกตอ้งแลว้จะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้อม
ทั้งเงินคงเหลือในสมุดคู่ฝาก  แลว้คืนสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 
   อน่ึง  การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนดว้ยหมึก  ถา้มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงใด ๆ 
ผูมี้อ  านาจถอนเงินตอ้งลงลายมือช่ือตามท่ีใหต้วัอยา่งไวก้  ากบัดว้ย 
  ขอ้  13.  การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรัพยน์ั้น  จะถอนเม่ือใด จ านวนเท่าใดก็ได ้
   ส่วนการถอนเงินจากบญัชีเงินฝากประจ านั้น  ผูฝ้ากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อน
ครบก าหนด  แต่เม่ือผูฝ้ากยื่นค าขอเป็นหนงัสือโดยช้ีแจงความจ าเป็น  สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อน
ครบก าหนดก็ได ้
  ขอ้  14.  ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบญัชีเงินฝากของตนเม่ือใดก็ได ้ ให้ผู ้
มีอ  านาจถอนเงินจดแจง้ไวท้า้ยรายการจ านวนเงินในใบถอนเงินฝากดว้ยวา่ “เพื่อปิดบญัชี” 
  ขอ้  15.  ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นวา่ผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบน้ี  หรือ
ก่อใหเ้กิดความยุง่ยากแก่สหกรณ์  หรือเห็นวา่มีเหตุผลอนัสมควรท่ีจะปิดบญัชีเงินฝากของผูฝ้าก สหกรณ์จะ
ไม่รับเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูฝ้ากอีก  และให้ผูฝ้ากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบญัชีเงินฝากของตน  
ทั้งน้ี  สหกรณ์จะแจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูฝ้าก 
  ขอ้  16.  การถอนเงินฝากเพื่อปิดบญัชีตามขอ้  14  สหกรณ์จะค านวณดอกเบ้ียให้ตามขอ้ 11   
ถึงวนัก่อนวนัถอนหน่ึงวนั  เวน้แต่การปิดบญัชีเงินฝากในกรณีผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบตามขอ้  15  สหกรณ์จะ
ค านวณดอกเบ้ียใหถึ้งก่อนวนัท่ีแจง้หน่ึงวนั  และสหกรณ์จะไม่ใหด้อกเบ้ียอีก  ไม่วา่ผูฝ้ากจะถอนเงินเม่ือใด 
     เม่ือสหกรณ์ไดจ่้ายเงินคืนผูฝ้ากแลว้  จะยกเลิกสมุดคู่ฝากส าหรับบญัชีนั้น 

ขอ้  17.  ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น สหกรณ์สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับเงินฝากก็ได้  แต่กรณีท่ี 
จ  านวนยอดเงินรับฝากในเวลาใดเวลาหน่ึง  เม่ือรวมกบัหน้ีการกูย้ืมเงินจากภายนอกและหน้ีในฐานะผูค้  ้ า
ประกนั จะเกินวงเงินกูย้ืมหรือค ้าประกนัประจ าปีของสหกรณ์ท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบไว ้ 
สหกรณ์สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับฝากเงิน 
 

ประกาศ   ณ   วนัท่ี   2 ธนัวาคม  พ.ศ. 2553  
 

  
  (นายชาตรี  บุญเฉลยีว) 
  ประธานกรรมการ 
 สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานการประปานครหลวง จ ากดั 

 
 


