
การรับฝากเงิน 
การรับฝากเงิน : สหกรณ์ฯ ให้บริการรับฝากเงนิประเภทออมทรัพย์พิเศษ ทั้งหมด 2 ประเภท คือ 

  เงนิฝากออมทรัพย์พิเศษประเภทจ ากัดจ านวน 

  เงนิฝากออมทรัพย์พิเศษประเภทไม่จ ากัดจ านวน 

1. การเปิดบัญช ี

1. สมาชิกต้องมาด าเนนิการเปิดบัญชีดว้ยตนเองหรอืจัดส่งเอกสารขอเปิดบัญชี ทางไปรษณีย์มายัง 

ที่ท าการของสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จ ากัด  

2. การเปิดบัญชีเงนิฝาก จ านวนเงินฝากต้องไม่นอ้ยกว่า 1,000.- บาท 

3. สมาชิกสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษประเภทจ ากัดจ านวน และเงินฝากออมทรัพย์

พิเศษประเภทไม่จ ากัดจ านวน ได้บัญชลีะ 1 เล่ม เท่านั้น 

4. ขั้นตอนการเปิดบัญชี 

  กรอกแบบฟอร์มขอเปิดบัญชอีอมทรัพย์พิเศษตามแบบฟอร์มของทางสหกรณ์ฯ 

  ให้ตัวอย่างลายมือช่ือไว้กับสหกรณ์ฯ 

  กรอกใบน าฝากเงนิพร้อมระบุจ านวนเงินที่ขอเปิดบัญชี 

  สหกรณ์ฯ จะมอบสมุดคู่ฝากใหก้ับผูฝ้ากเงนิเก็บไว้เป็นหลักฐานบัญชีละ 1 เล่ม 

2. สมุดคู่บัญชี 

สหกรณ์ฯจะออกสมุดคู่บัญชีเพื่อให้สมาชิกเก็บไว้เป็นหลักฐาน สมาชิกควรน าสมุดคู่บัญชี มาปรับ

รายการทุกครั้งที่มีการฝาก-ถอนเงิน รวมทั้งบันทึกดอกเบี้ยในสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี 

หากเกิดสูญหายให้ด าเนินการยื่นแบบค าร้องทั่วไปพร้อมแนบใบแจ้งความ และเสียค่าธรรมเนียมในการ

ออกสมุดใหม่เล่มละ 20.- บาท 

สมุดบัญชีเล่มสีชมพู : ส าหรับเงนิฝากออมทรัพย์พิเศษประเภทจ ากัดจ านวน 

สมุดบัญชีเล่มสีน  าเงนิ : ส าหรับเงนิฝากออมทรัพย์พิเศษไม่จ ากัดจ านวน 

 

 

 



การฝาก - การถอนเงนิและการปิดบัญชี 
 

1. การฝากเงิน 

1. น าเงินสดหรือเช็คธนาคารมาฝากเข้าบัญชีของสมาชิก 

 1.1 กรณีน าเงินสดฝากเข้าบัญชี ณ.ที่ท าการของสหกรณ์ได้ทุกวันท าการ ตั้งแต่เวลา 

08.30 – 13.00 น.  หรอืตามประกาศของ สอ.กปภ. 

           1.2 กรณีน าเช็คฝากเข้าบัญชี ณ.ที่ท าการของสหกรณ์ได้ทุกวันท าการ ตั้งแต่เวลา      

08.30 – 11.00 น.  หรอืตามประกาศของ สอ.กปภ. 

  1.3 กรณีโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือเครื่องน าฝากเงินอัตโนมัติ (ATM/ADM) 

สามารถน าเงนิเข้าบัญชอีอมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย  

 สาขาวิภาวดีรังสิต 64  เลขที่ 980-5-29216-9  ชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์

การประปาส่วนภูมิภาค จ ากัด”  

 สาขาประดิพัทธ์ 13  เลขที่ 034-1-25377-4   ชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์

การประปาส่วนภูมิภาค จ ากัด” 

 พร้อมทั้งน าหลักฐานการฝากเงิน (Deposit Slip)  เขียนชื่อ-สกุล ตัวบรรจง และสมุดคู่

บัญชมีาด าเนนิการฝากและให้ทางสหกรณ์ฯ ลงบันทึกรายการ หรอืแฟ๊กส าเนาใบฝากเงินทันทีที่ท ารายการ

ที่หมายเลข 02-5216296 แล้วน าสมุดคู่บัญชีมาปรับรายการในภายหลัง 

  1.3 สหกรณ์ฯ รับฝากโดยเช็คสั่งจา่ย/ แคชเชยีร์เช็ค หรอื ตัว๋แลกเงนิ ธนาคารกรุงไทย หรือ

ธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ โดยจะต้องสั่งจ่ายในนาม “สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จ ากัด” 

เท่านั้น 

    สหกรณ์ฯจะรับเฉพาะแคชเชียร์เช็คที่สั่งจ่ายจากธนาคารสาขาในกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล หรอืในศูนย์หักบัญชีกลางเท่านั้น หากเป็นสาขาต่างจังหวัดธนาคารจะหักค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 

0.01 จากยอดเงินน าฝาก และใช้ระยะเวลาในการเรียกเก็บ 5 วัน 

  1.4 น าแคชเชียร์เช็ค หรือตั๋วแลกเงินส่งจ่ายในนาม“สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วน

ภูมิภาค จ ากัด” พร้อมสมุดคู่บัญชีส่งไปรษณีย์มาฝากที่สหกรณ์ แต่การส่งแคชเชียร์เช็ค หรือตั๋วแลกเงิน

ทางไปรษณีย์มีความเสี่ยงต่อการสูญหายได้ 

    การน าฝากเช็ค / ตั๋วแลกเงิน จะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อสหกรณ์ได้รับเงินหรือได้

เรียกเก็บเงินตามตัว๋เงินที่น าฝากไว้ถูกต้องครบถ้วนและน าเข้าบัญชเีรียบร้อยแลว้เท่านั้น 

  1.5 เจ้าหน้าที่บันทึกรายการให้ผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อก ากับและประทับตราสหกรณ์แล้ว

คืนสมุดคูฝ่ากใหผู้ฝ้าก 

 1.6 เมื่อได้รับสมุดเงินฝากคืน ขอให้สมาชิกตรวจสอบยอดเงิน หากมีข้อผิดพลาดขอให้แจ้ง

ให้ทางสหกรณ์ฯ แก้ไขใหถู้กต้องในทันที 



2. การถอนเงนิ 

1. สมาชิกเจ้าของบัญชีกรอกใบถอนเงิน พร้อมกับมอบสมุดคู่ฝากให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์หรือส่งใบ

ถอนเงินพร้อมสมุดบัญชีทางไปรษณีย์ โดยไม่ต้องระบุวันที่ถอน (วันที่ปรากฏในใบถอนเงินจะเป็นวันที่

ท ารายการถอนเท่านั น)และลงลายมือช่ือเจา้ของบัญช ีลายมือชื่อผู้รับเงินทั้ง 2 ช่องพร้อมแนบส าเนาหน้า

สมุดบัญช ีธ.กรุงไทย ของเจา้ของบัญชีเท่าน้ัน  

2. สหกรณ์ฯจะจา่ยเงนิเป็นเช็ค หรอืโอนเงนิเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของสมาชิกผูเ้ป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น 

3. การถอนเงนิ ตั้งแต ่2 ลา้นบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท แจ้งก่อนถอน 2 วันท าการ มากกว่า 

5 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท แจ้งก่อนถอน 4 วันท าการ มากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป แจ้งก่อน

ถอน 7 วันท าการ  

3. การถอนโอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อช าระค่าหุ้นรายเดือน (เฉพาะสมาชิก

เกษยีณและสมาชิกที่ลาออก จาก กปภ.) 

 1. สมาชิกเจ้าของบัญชีต้องมาด าเนินการกรอกแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ถอนโอนเงินฝากออม

ทรัพย์พิเศษเพื่อช าระค่าหุน้รายเดือน ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 

 2. น าสมุดคู่บัญชีมาปรับบันทึกรายการ อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 

4. การปิดบัญชี 

1. สมาชิกเจ้าของบัญชีกรอกใบถอนเงิน พร้อมกับมอบสมุดคู่ฝากให้เจ้าหน้าที่และให้ระบุด้วยว่า   

“เพื่อปิดบัญชี” 

2. สหกรณ์ฯจะค านวณดอกเบีย้ใหจ้นถึงวันก่อนวันถอนหนึ่งวัน 

3. กรณีผูฝ้ากเงนิเสียชวีิต ทางสหกรณ์จะจา่ยเงนิฝากทั้งหมดให้กับผูร้ับผลประโยชน์ 

 
 

 

 

 

 

 



เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ประเภทจ ากัดจ านวน 

เงินฝากออมทรัพย์พเิศษ ประเภทจ ากัดจ านวน 

 1. สมาชิกสามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ ประเภทจ ากัดจ านวนได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น 

 2. การเปิดบัญชีเงนิฝาก จ านวนเงินฝากต้องไม่น้อยกว่า 1,000.- บาท 

 3.การฝากเงนิสามารถฝากเงนิได้ไม่เกินเดือนละ 30,000.- บาท และสมาชิกสามารถกรอก

แบบฟอร์มแจง้ใหห้ักบัญชเีงินเดือนเข้าบัญชเีงนิฝากออมทรัพย์พิเศษเป็นรายเดือนได้โดยกรอกแบบฟอร์ม

แจ้งความจ านงการฝากเงนิเข้าบัญชอีอมทรัพย์พิเศษโดยหักเงินเดอืน (ตาประกาศของสหกรณ์) 

 4.อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 3.50% ต่อปี (ไม่ต้องเสียภาษี) หรอืเป็นไปตามประกาศสหกรณ์ 

 5. การคิดดอกเบีย้จะค านวณจากยอดเงินคงเหลอืเป็นรายวัน 

 6.สหกรณ์ฯ จะคิดดอกเบีย้และน าฝากเข้าบัญชใีห้ทุกวันสิน้เดือนมถิุนายนและปลายเดือนธันวาคม 

(หากจ านวนเงินฝากคงเหลือต่ ากว่า 1,000.- บาท ทางสหกรณ์ฯ จะไม่ค านวณดอกเบี ยให้) 

 7. การถอนเงินสามารถถอนได้เดือนละ 1 ครัง้ หากเดือนใดถอนเงินเกินกว่า 1 ครั้ง จะต้องเสีย

ค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่ 2 และครั้งตอ่ๆไปในอัตราร้อยละหนึ่งของจ านวนเงินถอนแต่ละครั้ง แตต่้องไม่

ต่ ากว่าครั้งละ 300.- บาท 

 8. สมาชกิที่มเีงินฝากออมทรัพย์ตัง้แต่ 1,000,000.-บาท ขึ้นไป ตอ้งกรอกแบบฟอร์มแสดงความ

จ านงขอรับดอกเบีย้รายเดือนกับทางสหกรณ์ฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ประเภทไม่จ ากัดจ านวน 

เงินฝากออมทรัพย์พเิศษ ประเภทไม่จ ากัดจ านวน 

 1. สมาชิกสามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ ประเภทไม่จ ากัดจ านวนได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น 

 2. การเปิดบัญชีเงนิฝาก จ านวนเงินฝากต้องไม่น้อยกว่า 1,000.- บาท 

 3. การฝากเงนิสามารถฝากเงินไม่จ ากัดจ านวน หรอืเป็นไปตามประกาศสหกรณ์ 

 4. อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 2.25% ต่อปี (ไม่ต้องเสียภาษี) หรอืเป็นไปตามประกาศสหกรณ์ 

 5. การคิดดอกเบีย้จะค านวณจากยอดเงินคงเหลอืเป็นรายวัน 

 6. สหกรณฯ์ จะคิดดอกเบีย้และน าฝากเข้าบัญชใีห้ทุกวันสิน้เดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม 

(หากจ่านวนเงินฝากคงเหลือต่่ากว่า 1,000.- บาท ทางสหกรณ์ฯ จะไม่ค่านวณดอกเบี้ยให้) 

 7. การถอนเงินสามารถถอนได้เดือนละ 1 ครัง้ หากเดือนใดถอนเงินเกินกว่า 1 ครั้ง จะต้องเสีย

ค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่ 2 และครั้งตอ่ๆไปในอัตราร้อยละหนึ่งของจ านวนเงินถอนแต่ละครั้ง แตต่้องไม่

ต่ ากว่าครั้งละ 300.- บาท 

 8. สมาชกิที่มเีงินฝากออมทรัพย์ตัง้แต่ 1,000,000.-บาท ขึ้นไป ตอ้งกรอกแบบฟอร์มแสดงความ

จ านงขอรับดอกเบีย้รายเดือนกับทางสหกรณ์ฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  
 สมาชิกสมทบสามารถเปิดบัญชีเงินฝากกับทางสหกรณ์ฯได้เฉพาะเงินฝากประเภทออมทรัพย์
พิเศษไม่จ ากัดจ านวนเท่าน้ัน ส่วนเรื่องการฝากเงิน-ถอนเงิน ให้สมาชิกปฏิบัติเช่นเดียวกับสมาชิก
สหกรณ์ฯ 



การขอรับดอกเบี ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเป็นงวดรายเดือน 
 

การขอรับดอกเบี ยเงนิฝากออมทรัพย์พเิศษเป็นงวดรายเดือน 

 1. สมาชิกต้องมีเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000.- บาท ขึ้นไป 

 2. กรอกแบบฟอร์มแสดงความจ านงขอรับดอกเบีย้เงนิฝากออมทรัพย์เป็นงวดรายเดือน และเลือก

วิธีการขอรับดอกเบีย้รายเดือน ดังนี้ 

2.1 ให้คิดดอกเบีย้เป็นงวดรายเดือน แล้วโอนทบต้นเขา้บัญชเีงินฝากออมทรัพย์ 

2.2 ขอรับดอกเบีย้รายเดือนเป็นเช็ค โดยจะมารับเช็คที่สหกรณ์ฯ ด้วยตนเอง หรอื 

ให้จัดสง่ตัว๋แลกเงนิไปให้กับสมาชิก 

2.3 ขอรับดอกเบีย้รายเดือน โดยใหท้างสหกรณ์ฯโอนเข้าบัญชธีนาคารกรุงไทย  

 สาขาใดก็ได้ 

 
 

 


