การรับฝากเงิน
การรับฝากเงิน : สหกรณ์ฯ ให้บริการรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์พิเศษ ทั้งหมด 2 ประเภท คือ
 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษประเภทจากัดจานวน
 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษประเภทไม่จากัดจานวน

1. การเปิดบัญชี
1. สมาชิกต้องมาดาเนินการเปิดบัญชีดว้ ยตนเองหรือจัดส่งเอกสารขอเปิดบัญชี ทางไปรษณีย์มายัง
ที่ทาการของสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จากัด
2. การเปิดบัญชีเงินฝาก จานวนเงินฝากต้องไม่นอ้ ยกว่า 1,000.- บาท
3. สมาชิกสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษประเภทจากัดจานวน และเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษประเภทไม่จากัดจานวน ได้บัญชีละ 1 เล่ม เท่านั้น
4. ขั้นตอนการเปิดบัญชี
 กรอกแบบฟอร์มขอเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษตามแบบฟอร์มของทางสหกรณ์ฯ
 ให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้กับสหกรณ์ฯ
 กรอกใบนาฝากเงินพร้อมระบุจานวนเงินที่ขอเปิดบัญชี
 สหกรณ์ฯ จะมอบสมุดคู่ฝากให้กับผูฝ้ ากเงินเก็บไว้เป็นหลักฐานบัญชีละ 1 เล่ม

2. สมุดคู่บัญชี
สหกรณ์ฯจะออกสมุดคู่บัญชีเพื่อให้สมาชิกเก็บไว้เป็นหลักฐาน สมาชิกควรนาสมุดคู่บัญชี มาปรับ
รายการทุกครั้งที่มีการฝาก-ถอนเงิน รวมทั้งบันทึกดอกเบี้ยในสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี
หากเกิดสูญหายให้ดาเนินการยื่นแบบคาร้องทั่วไปพร้อมแนบใบแจ้งความ และเสียค่าธรรมเนียมในการ
ออกสมุดใหม่เล่มละ 20.- บาท
สมุดบัญชีเล่มสีชมพู : สาหรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษประเภทจากัดจานวน
สมุดบัญชีเล่มสีนาเงิน : สาหรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษไม่จากัดจานวน

การฝาก - การถอนเงินและการปิดบัญชี
1. การฝากเงิน
1. นาเงินสดหรือเช็คธนาคารมาฝากเข้าบัญชีของสมาชิก
1.1 กรณีนาเงินสดฝากเข้าบัญชี ณ.ที่ทาการของสหกรณ์ไ ด้ ทุกวันทาการ ตั้งแต่เวลา
08.30 – 13.00 น. หรือตามประกาศของ สอ.กปภ.
1.2 กรณีนาเช็ค ฝากเข้า บัญ ชี ณ.ที่ท าการของสหกรณ์ ไ ด้ ทุก วั นท าการ ตั้งแต่เ วลา
08.30 – 11.00 น. หรือตามประกาศของ สอ.กปภ.
1.3 กรณี โ อนเงิน ผ่ านเคาน์เ ตอร์ธ นาคาร หรื อเครื่ อ งน าฝากเงิน อัต โนมั ติ (ATM/ADM)
สามารถนาเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย
 สาขาวิภาวดีรังสิต 64 เลขที่ 980-5-29216-9 ชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์
การประปาส่วนภูมิภาค จากัด”
 สาขาประดิพัทธ์ 13 เลขที่ 034-1-25377-4 ชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์
การประปาส่วนภูมิภาค จากัด”
พร้อมทั้งนาหลักฐานการฝากเงิน (Deposit Slip) เขียนชื่อ-สกุล ตัวบรรจง และสมุดคู่
บัญชีมาดาเนินการฝากและให้ทางสหกรณ์ฯ ลงบันทึกรายการ หรือแฟ๊กสาเนาใบฝากเงินทันทีที่ทารายการ
ที่หมายเลข 02-5216296 แล้วนาสมุดคู่บัญชีมาปรับรายการในภายหลัง
1.3 สหกรณ์ฯ รับฝากโดยเช็คสั่งจ่าย/ แคชเชียร์เช็ค หรือ ตัว๋ แลกเงิน ธนาคารกรุงไทย หรือ
ธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ โดยจะต้องสั่งจ่ายในนาม “สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จากัด ”
เท่านั้น
 สหกรณ์ฯจะรับเฉพาะแคชเชียร์เช็คที่สั่งจ่ายจากธนาคารสาขาในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล หรือในศูนย์หักบัญชีกลางเท่านั้น หากเป็นสาขาต่างจังหวัดธนาคารจะหักค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
0.01 จากยอดเงินนาฝาก และใช้ระยะเวลาในการเรียกเก็บ 5 วัน
1.4 นาแคชเชียร์เช็ค หรือตั๋วแลกเงินส่งจ่ายในนาม“สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วน
ภูมิภาค จากัด” พร้อมสมุดคู่บัญชีส่งไปรษณีย์มาฝากที่สหกรณ์ แต่การส่งแคชเชียร์เช็ค หรือ ตั๋วแลกเงิน
ทางไปรษณีย์มีความเสี่ยงต่อการสูญหายได้
 การนาฝากเช็ค / ตั๋วแลกเงิน จะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อสหกรณ์ได้รับเงินหรือได้
เรียกเก็บเงินตามตัว๋ เงินที่นาฝากไว้ถูกต้องครบถ้วนและนาเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
1.5 เจ้าหน้าที่บันทึกรายการให้ผู้มีอานาจลงลายมือชื่อกากับและประทับตราสหกรณ์แล้ว
คืนสมุดคูฝ่ ากให้ผฝู้ าก
1.6 เมื่อได้รับสมุดเงินฝากคืน ขอให้สมาชิกตรวจสอบยอดเงิน หากมีข้อผิดพลาดขอให้แจ้ง
ให้ทางสหกรณ์ฯ แก้ไขให้ถูกต้องในทันที

2. การถอนเงิน
1. สมาชิกเจ้าของบัญชีกรอกใบถอนเงิน พร้อมกับมอบสมุดคู่ฝากให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรือส่งใบ
ถอนเงินพร้อมสมุดบัญชีทางไปรษณีย์ โดยไม่ต้องระบุวันที่ ถอน (วันที่ปรากฏในใบถอนเงินจะเป็นวันที่
ทารายการถอนเท่านัน)และลงลายมือชื่อเจ้าของบัญชี ลายมือชื่อผู้รับเงินทั้ง 2 ช่องพร้อมแนบสาเนาหน้า
สมุดบัญชี ธ.กรุงไทย ของเจ้าของบัญชีเท่านั้น
2. สหกรณ์ฯจะจ่ายเงินเป็นเช็ค หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของสมาชิกผูเ้ ป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น
3. การถอนเงิน ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท แจ้งก่อนถอน 2 วันทาการ มากกว่า
5 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท แจ้งก่อนถอน 4 วันทาการ มากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป แจ้งก่อน
ถอน 7 วันทาการ

3. การถอนโอนเงิน ฝากออมทรั พ ย์ พิ เ ศษเพื่ อ ช าระค่ า หุ้น รายเดื อ น (เฉพาะสมาชิ ก
เกษียณและสมาชิกที่ลาออก จาก กปภ.)
1. สมาชิกเจ้าของบัญชีต้องมาดาเนินการกรอกแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ถอนโอนเงินฝากออม
ทรัพย์พิเศษเพื่อชาระค่าหุน้ รายเดือน ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
2. นาสมุดคู่บัญชีมาปรับบันทึกรายการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4. การปิดบัญชี
1. สมาชิกเจ้าของบัญชีกรอกใบถอนเงิน พร้อมกับมอบสมุดคู่ฝากให้เจ้าหน้าที่และให้ระบุด้วยว่า
“เพื่อปิดบัญชี”
2. สหกรณ์ฯจะคานวณดอกเบีย้ ให้จนถึงวันก่อนวันถอนหนึ่งวัน
3. กรณีผฝู้ ากเงินเสียชีวิต ทางสหกรณ์จะจ่ายเงินฝากทั้งหมดให้กับผูร้ ับผลประโยชน์

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ประเภทจากัดจานวน
เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ ประเภทจากัดจานวน
1. สมาชิกสามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ ประเภทจากัดจานวนได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
2. การเปิดบัญชีเงินฝาก จานวนเงินฝากต้องไม่น้อยกว่า 1,000.- บาท
3.การฝากเงินสามารถฝากเงินได้ไม่เกินเดือนละ 30,000.- บาท และสมาชิกสามารถกรอก
แบบฟอร์มแจ้งให้หักบัญชีเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเป็นรายเดือนได้โดยกรอกแบบฟอร์ม
แจ้งความจานงการฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์พิเศษโดยหักเงินเดือน (ตาประกาศของสหกรณ์)
4.อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 3.50% ต่อปี (ไม่ต้องเสียภาษี) หรือเป็นไปตามประกาศสหกรณ์
5. การคิดดอกเบีย้ จะคานวณจากยอดเงินคงเหลือเป็นรายวัน
6.สหกรณ์ฯ จะคิดดอกเบีย้ และนาฝากเข้าบัญชีให้ทุกวันสิน้ เดือนมิถุนายนและปลายเดือนธันวาคม
(หากจานวนเงินฝากคงเหลือต่ากว่า 1,000.- บาท ทางสหกรณ์ฯ จะไม่คานวณดอกเบียให้)
7. การถอนเงินสามารถถอนได้เดือนละ 1 ครัง้ หากเดือนใดถอนเงินเกินกว่า 1 ครั้ง จะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่ 2 และครั้งต่อๆไปในอัตราร้อยละหนึ่งของจานวนเงินถอนแต่ละครั้ง แต่ต้องไม่
ต่ากว่าครั้งละ 300.- บาท
8. สมาชิกที่มเี งินฝากออมทรัพย์ตงั้ แต่ 1,000,000.-บาท ขึ้นไป ต้องกรอกแบบฟอร์มแสดงความ
จานงขอรับดอกเบีย้ รายเดือนกับทางสหกรณ์ฯ

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ประเภทไม่จากัดจานวน
เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ ประเภทไม่จากัดจานวน
1. สมาชิกสามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ ประเภทไม่จากัดจานวนได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
2. การเปิดบัญชีเงินฝาก จานวนเงินฝากต้องไม่น้อยกว่า 1,000.- บาท
3. การฝากเงินสามารถฝากเงินไม่จากัดจานวน หรือเป็นไปตามประกาศสหกรณ์
4. อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 2.25% ต่อปี (ไม่ต้องเสียภาษี) หรือเป็นไปตามประกาศสหกรณ์
5. การคิดดอกเบีย้ จะคานวณจากยอดเงินคงเหลือเป็นรายวัน
6. สหกรณ์ฯ จะคิดดอกเบีย้ และนาฝากเข้าบัญชีให้ทุกวันสิน้ เดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม
(หากจ่านวนเงินฝากคงเหลือต่่ากว่า 1,000.- บาท ทางสหกรณ์ฯ จะไม่ค่านวณดอกเบี้ยให้)
7. การถอนเงินสามารถถอนได้เดือนละ 1 ครัง้ หากเดือนใดถอนเงินเกินกว่า 1 ครั้ง จะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่ 2 และครั้งต่อๆไปในอัตราร้อยละหนึ่งของจานวนเงินถอนแต่ละครั้ง แต่ต้องไม่
ต่ากว่าครั้งละ 300.- บาท
8. สมาชิกที่มเี งินฝากออมทรัพย์ตงั้ แต่ 1,000,000.-บาท ขึ้นไป ต้องกรอกแบบฟอร์มแสดงความ
จานงขอรับดอกเบีย้ รายเดือนกับทางสหกรณ์ฯ

หมายเหตุ
สมาชิกสมทบสามารถเปิดบัญชีเงินฝากกับทางสหกรณ์ฯได้เฉพาะเงินฝากประเภทออมทรัพย์
พิเศษไม่ จากัดจานวนเท่ านั้น ส่วนเรื่องการฝากเงิน-ถอนเงิน ให้สมาชิกปฏิบัติเช่นเดียวกับสมาชิก
สหกรณ์ฯ

การขอรับดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเป็นงวดรายเดือน
การขอรับดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษเป็นงวดรายเดือน
1. สมาชิกต้องมีเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000.- บาท ขึ้นไป
2. กรอกแบบฟอร์มแสดงความจานงขอรับดอกเบีย้ เงินฝากออมทรัพย์เป็นงวดรายเดือน และเลือก
วิธีการขอรับดอกเบีย้ รายเดือน ดังนี้
2.1 ให้คิดดอกเบีย้ เป็นงวดรายเดือน แล้วโอนทบต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
2.2 ขอรับดอกเบีย้ รายเดือนเป็นเช็ค โดยจะมารับเช็คที่สหกรณ์ฯ ด้วยตนเอง หรือ
ให้จัดส่งตัว๋ แลกเงินไปให้กับสมาชิก
2.3 ขอรับดอกเบีย้ รายเดือน โดยให้ทางสหกรณ์ฯโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
สาขาใดก็ได้

