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        11 เดือน สิ้นสุด 30 พ.ย. 2554 

รายได         139,827,617.48    บาท 

คาใชจาย      57,917,403.71     บาท  

กําไรสุทธิ      81,910,213.77     บาท   

ในปบัญชี ในปบัญชี 2555 2555 คณะกรรมการดําเนินการ สอคณะกรรมการดําเนินการ สอ ..กปภกปภ ..ชุดที่ ชุดที่ 25 25 ซึ่งดํารงซึ่งดํารง

ตําแหนงครบ ตําแหนงครบ 2 2 ป จะพนจากวาระการดํารงตําแหนง จํานวน   ป จะพนจากวาระการดํารงตําแหนง จํานวน   8 8 ทานทาน  
คณะกรรมการศึกษาประชาสัมพันธ จึงถือโอกาสนี้เชิญชวนสมาชิกที่มีคณะกรรมการศึกษาประชาสัมพันธ จึงถือโอกาสนี้เชิญชวนสมาชิกที่มี

ความประสงค จะสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการชุดที่ ความประสงค จะสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการชุดที่ 26 26 

รวมสมัครเปนคณะกรรมการ สอรวมสมัครเปนคณะกรรมการ สอ ..กปภกปภ . . เพื่อเขามาชวยบริหาร กิจการเพื่อเขามาชวยบริหาร กิจการ

และดูแลผลประโยชนของสมาชิก สอและดูแลผลประโยชนของสมาชิก สอ ..กปภกปภ ..ใหมีความมั่นคง มั่งคั่ง อยูคูใหมีความมั่นคง มั่งคั่ง อยูคู

กับสมาชิก และ กปภกับสมาชิก และ กปภ ..ตลอดไป สําหรับรายละเอียดการรับสมัครเลือกตั้ง ตลอดไป สําหรับรายละเอียดการรับสมัครเลือกตั้ง 

มีดังนี้ครับ    มีดังนี้ครับ      

ตําแหนงที่เปดรับสมัครเลือกตั้งตําแหนงที่เปดรับสมัครเลือกตั้ง                                                                                                              

   ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการ 1 1 ตําแหนง                                   ตําแหนง                                   

   กรรมการ             กรรมการ            7 7 ตําแหนง                            ตําแหนง                            

คุณสมบัติของผูสมัครคุณสมบัติของผูสมัคร                                                                                                                                

   ตองเปนสมาชิก สอ ตองเปนสมาชิก สอ ..กปภกปภ .                                   .                                     

   ตองไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกใน ตองไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกใน

ความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริต ความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริต         

   ตองไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ  ตองไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ 

องคกร หนวยงานของรัฐ หรือ เอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่                         องคกร หนวยงานของรัฐ หรือ เอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่                         

   ตองไมเคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการ หรือมีคําวินิจฉัย ตองไมเคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการ หรือมีคําวินิจฉัย

เปนที่สุดใหพนจาก ตําแหนงกรรมการตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ                                   เปนที่สุดใหพนจาก ตําแหนงกรรมการตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ                                   

   ตองไมเคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกตําแหนง ตองไมเคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกตําแหนง

กรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่กรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่          

   ตองไมเคยผิดนัดเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย  ตองไมเคยผิดนัดเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย 

ในระยะเวลาสองปทางบัญชี นับแตปที่ผิดนัดถึงปที่เลือกตั้งกรรมการในระยะเวลาสองปทางบัญชี นับแตปที่ผิดนัดถึงปที่เลือกตั้งกรรมการ

ดําเนินการ เวนแตการผิดนัดนั้นมิไดเกิดจากการกระทําของตนเองดําเนินการ เวนแตการผิดนัดนั้นมิไดเกิดจากการกระทําของตนเอง  

   ตองไมเปนเจาหนาที่ใน สอ ตองไมเปนเจาหนาที่ใน สอ ..กปภกปภ ..                             

กําหนดวันเวลาและสถานที่รับเลือกตั้งกําหนดวันเวลาและสถานที่รับเลือกตั้ง          

   เริ่มสมัครได ณ ที่ทําการ สอ เริ่มสมัครได ณ ที่ทําการ สอ ..กปภกปภ . . ต้ังแตวันที่ ต้ังแตวันที่ 9 9 ––1313

มกราคม มกราคม 2555 2555 ในเวลาทําการของ สอในเวลาทําการของ สอ ..กปภกปภ . . และกําหนดประกาศและกําหนดประกาศ

รายช่ือและหมายเลขประจําตัวผูมีสิทธิรับการเลือกตั้งในวันที่ รายช่ือและหมายเลขประจําตัวผูมีสิทธิรับการเลือกตั้งในวันที่ 18 18 

มกราคม มกราคม 2555 2555 ณ ที่ทําการ สอณ ที่ทําการ สอ ..กปภกปภ ..                             

หลักฐานการสมัครหลักฐานการสมัคร                

   ผูสมัครตองยื่นสมัคร ตามแบบที่คณะกรรมการดําเนินการ ผูสมัครตองยื่นสมัคร ตามแบบที่คณะกรรมการดําเนินการ

กําหนด ถาไมสามารถยื่นใบสมัครดวยตนเอง จะมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกําหนด ถาไมสามารถยื่นใบสมัครดวยตนเอง จะมอบอํานาจใหบุคคลอื่น

มายื่นในสมัครแทนก็ได ผูสมัครตองแนบรูปถายหนาตรงไมสวมหมวก มายื่นในสมัครแทนก็ได ผูสมัครตองแนบรูปถายหนาตรงไมสวมหมวก 

3 3 นิ้ว จํานวน นิ้ว จํานวน 2 2 รูปรูป                    

เงินประกันการสมัครเงินประกันการสมัคร              

   ผูสมัครตองชําระเงินประกันการสมัครรายละ  ผูสมัครตองชําระเงินประกันการสมัครรายละ 11,,000 000 บาทบาท  

 

เงินประกันดังกลาวจะคืนใหหลังจาก

การเลือกตั้ง เฉพาะผูสมัครที่ไดคะแนน

จากการเลือกตั้งไมต่ํากวารอยละสิบของ

ผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง โดยตองนําหลักฐาน

การชําระเงินประกันการสมัครมายื่น

ขอรับเงินคืนได ตั้งแตวนัทําการถัดไป

จากวันเลือกตั้ง  สวนผูสมัครที่ไดรับ

คะแนนจากการเลือกตั้งนอยกวารอยละ

สิบของผูมาใชสิทธิเลือกตัง้ สอ.กปภ. จะ

นําเงินประกันดังกลาว เขาเปนรายได

ของ สอ.กปภ.                       

ระยะเวลาการดํารงตําแหนง  

 ประธานกรรมการและ

กรรมการ ที่ไดรับการเลือกตั้ง มีวาระ

การดํารงตําแหนงเปนระยะเวลา 2 ป 

กําหนดวนัเวลาและสถานที่รับเลอืกตั้งกําหนดวนัเวลาและสถานที่รับเลอืกตั้ง

   ดําเนินการเลือกตั้ง ณ ที่ทําการ  ดําเนินการเลือกตั้ง ณ ที่ทําการ 

สนญสนญ ....กปภกปภ . . ในวันประชุมใหญสามัญประปในวันประชุมใหญสามัญประป

2555 2555 ซึ่งตรงกับวันศุกรที่ ซึ่งตรงกับวันศุกรที่ 17 17 กุมภาพันธกุมภาพันธ

2555 2555   

สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  

  สมาชิกประเภทสามัญทกุทานสมาชิกประเภทสามัญทกุทานมีมี

สิทธิลงคะแนนเสียงใหผูท่ีสมัครรับสิทธิลงคะแนนเสียงใหผูท่ีสมัครรับ

การเลือกตั้งเปนประธาน การเลือกตั้งเปนประธาน 1 1 ทาน และทาน และ

กรรมการดําเนินการไมเกิน     กรรมการดําเนินการไมเกิน     7 7 ทานทาน  
  

  จึงขอเชิญสมาชิกเดินทางไปใชจึงขอเชิญสมาชิกเดินทางไปใช

สิทธิมาก ๆ นะครับ ท้ังน้ี เพื่อจะไดสิทธิมาก ๆ นะครับ ท้ังน้ี เพื่อจะได

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานและ

กรรมการ ท่ีถูกใจทานเปนตัวแทน กรรมการ ท่ีถูกใจทานเปนตัวแทน 

ของทาน ใน สอของทาน ใน สอ ..กปภกปภ .  .  ตอไป ตอไป .......... 



 

 

 

 
 

        จัดทําโดย   คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ สหกรณออมทรัพยการประปาสวนภูมิภาค จํากัด             

 

 

สหกรณออมทรัพย 

การประปาสวนภูมิภาค จํากัด 

72 ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี ่

กรุงเทพฯ 10210 

ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน 

      ใบอนุญาตที่  1/2539 

ไปรษณียหลักสี่ 

(นางสาวดวงมณี  กวีวัจน) 
เจาหนาที่ฝายบริหารทั่วไป 

 

  1. นายจักรกฤษณ รุงแดง         สาขากาญจนดิษฐ 33. นายจิระภัทร     สุวรรณจักร เขต 9 65. นายวีรศักดิ ์ บุตรโคตร          สาขาหนองบัวแดง 

  2. นายหาญณรงค เรียงรอง       สาขาลําปาง 34. นายคุณากร      ทําทอง สาขาจุน 66. นายทรงพล เมืองรอด          กคต. 

  3. นายกิตติศกัดิ ์ บุญเพชร      สาขากระบี่ 35. นายภูเบศวร      เจตะบุตร เขต 9 67. นายนภดล ชํานาญเดชากุล  กองสื่อสารองคกร 

  4. นายประเสริฐ เคนยา         สาขานครศรีฯ 36. นายสกุลศักดิ์     คําเปง สาขาจุน 68. นายศิริชัย ยงหนู          สาขากระบี ่

  5. นายอุกฤษณ สุขกระจาง    สาขาแมริม 37. นายณัฐวุฒิ        นรกานตกุล สาขาแมแตง  69. นายสัญชัย ขวัญทอง           สาขากระบี่                           

6.นายสุรพิศ    คําทอง        สาขากระบี่ 38. นายนฤดม        รัญจวน เขต 9 70. นางณภัคษร เพชรฤทธิ ์         สาขาพาน    

  7. นายมานะ ทศประสิทธิ์  สาขากาญจนดิษฐ 39. นายวีระยุทธ      ผานพิเคราะห สาขาพังโคน  71.นางสาวศุภพัฒนา   มวงนาสอน    เขต 4 

  8. นายอนุสรณ รูปประดิษฐ   สาขาลําปาง 40. นายรัญศักดิ์       ศรีสุจริต กคต. 72. นางสาวศนิกา ยวงคํา          สาขาตะพานหนิ 

  9. นายวิชาญ โพธิ์ทอง       สาขาอุทอง 41. นายสุวิศิษฏ       จันทรกะพอ กคต. 73. นางสาวอาภาพินธุ  อักษรศรี      เขต 3 

  10. นายวราวุฒิ คําหลา        สาขาเชยีงใหม 42. นายไทธชา        วังประทุม กคต. 74. นางสาวปยวดี ปลื้มฤดี          สาขาปทมุธาน ี 

  11. นายเอกรินทร ทองเสน       สาขากระบี่ 43. นายจีรเดช         จินปรีชาญ สาขาเชียงราย  75. นางสาวศิริรัตน   กรวยสวัสดิ ์ กคต. 

  12. นายภาณุวัฒน กันธิยะ        สาขาเถนิ 44. นายจตุพร          ประเสริฐ สาขาเกาะสมุย  76. นางสาวจิราภรณ   จบฤทธิ์   สาขาภูเกต็ 

  13.  นายปราโมทย ภูระยา         สาขาเถนิ 45. นายศรัณย         กล่ันสุวรรณ สาขาเกาะสมุย  77. นางสาวกชพร แสงบุญมี กผง.2  

  14. นายสุรศกัดิ์    แพงยอด       สาขาลาํพูน 46. นายสายัณห       โชติพันธ สาขาเกาะสมุย  78. นางสาวแวววัน รักษาแกว  สาขาเกาะสมุย 

  15. นายวีรยุทธ สวัสดิ์          สาขาแมฮองสอน 47. นายกิตติศักดิ์     สังขพันธ สาขาเกาะสมุย  79. นางปริศนา           นาดี  สาขาสุราษฏรธานี 

  16. นางสาวศิริลักษณ ม่ันคง         กองกฎระเบียบ 48. นายยงยุทธ       เทพสุรินทร เขต 4         80. นางสาวศรัญญา     ล้ิมประเสรฐิ  เขต 10 

  17. นางสาวสุขจติ เนครจรัสแสง เขต 5  49. นายเกษม         สันบูกา สาขาเกาะสมุย   81. นางสาวกัญญา ใจกวาง เขต 10  

  18. นางจุฬามาศ นามวงศ      สาขามหาชนะชัย 50. นายณรงคศกัดิ์   แกวเขียว เขต 10           82. นส.ชอผกา  เหลืองชางทอง สาขาออมนอย 

  19. นางมธุรส เหมือนชาติ   สาขามหาชนะชัย 51. นายเกรียงไกร   จัยสิน กกป.1         83. นางสาวลัดดา บัวระภา สาขาเชียงคาน 

  20. นายศุภชัย เหล่ียมไพศาล  สาขาลําพูน 52. นายวิศนุ          เกตุเชื้อจีน สาขาอตุรดิตถ   84. นางสาวนิตยา      ปอมสุวรรณ  สาขาบุรรีัมย 

  21. นายสุริยะ ถึงเจรญิ       สาขาระนอง 53. นายธีระพล      ยอดกลา สาขาปราณบุรี   85. นส.ธมนวรรณ ไผโสภา สาขาปากชอง 

  22. นายสิทธิชัย ปลื้มอารมณ  สาขาจนุ 54. นายศราวุธ      ใหมแกว สาขาปากพนัง   86. นางรัตนาวด ี ทองเทพ สาขากระบี ่

  23. นายณัฐพงษ นามโส        กคส.1  55. นายนคร         แวะสันเทียะ สาขาจอมทอง   87. นายคารมณ นิบุญธรรม  สาขาแมสอด  

  24. นายประสิทธิ์ จันทรเกษ    สาขาทายเหมือง 56. นายสําฤทธิ์     พรหมมา สาขาลําปลายมาศ  88. นายทนงศักดิ์  ชางคํา      สาขาตาก   

  25. นายจีรศักด ิ ปานตุน      สาขาสงขลา 57. นายยุรนันท     ตุยเขียว สาขาแมขะจาน  89. นายจิระเดช นากลา สาขาตาก 

  26. นายธัมรงศ นุชบุตร      สาขาทายเหมือง 58. นายณรงคศกัดิ์  ปารมี สาขาแมขะจาน  90. นายประจัรร คลองแคลว   สาขาพิมาย 

  27. นายยุทธนา กล่ินหอม    ฝายยุทธศาสตร 59. นายมนูญ        บํารุงบุญ กคส.1         91. นายไตรพนินทร    วัชรสิงห สํานักสื่อสาร 

  28. นายจีรวุธ พรหมสาขา  สาขาแมสะเรียง 60. นายปยวัฒน    สุขรอบ เขต 9         92. นส.วรรณนิภา พ่ึงฉิม  กองบริหารกองทุน 

  29. นายศักดิ์สยาม ปวงคําคง     สาขาแมสะเรียง 61. นายอัมรินทร   จําเริญ เขต 4         93. นายสุขสันต หนึ่งน้ําใจ สาขาทาวังผา 

  30. นายประภัทร แกวนอย      สาขาแพร 62. นายสุธรรม     ศุภลักษณ สาขาระนอง      94. นายทวีวิทย หนูสงค สาขาทุงสง 

  31. นายอรัญ เฟองฟูธรรม  สาขาเชยีงราย 63. นายสิทธิชัย    สังขทอง สาขาระนอง      95. นางวชิราภรณ แสงดอก เขต 10 

ง32. นายประดิษฐ สุมคอย        สาขาปทุมธานี 64. นายธราธิป     ทองพิทักษ เขต 6         96. นายปณิธี ยางสกุล กองจัดหา 

  

 

ขอตอนรับสมาชิกใหมประจําเดือน ธันวาคม 2554  

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เร่ิมใช 1 ส.ค. 53 
         เงินฝากประเภทจํากัดจํานวน                  3.75 %   ตอป   
         เงินฝากประเภทไมจํากัดจํานวน              3.00 %    ตอป        

         เงินฝากประเภทสมาชิกสบทบ              3.00 %    ตอป 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู เร่ิมใช  1 ส.ค.53 
              กูฉุกเฉิน/กูสามญั                     6.50 %    ตอป 
          กูโครงการเอนกประสงค    5.25 %    ตอป 
          กูเพื่อการศกึษา/เพื่อการรักษาพยาบาล                        6.00 %    ตอป 


