
ฉบับท่ี 129 ประจําเดือน       มีนาคม 2555 
Provincial  Waterworks Authority  Saving  And Credit Cooperative , Limited 

    

  

    

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

        2 เดือน สิน้สุด 29 ก.พ. 2555 

รายได         27,308,603.56    บาท 
คาใชจาย    11,992,106.19   บาท  
กําไรสุทธิ    15,316,497.37   บาท   

   บอกเลาเกาสิบ 

 1) ขอสงขาวใหสมาชิกทราบวา
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 26 ซึ่งไดเขามา
รับมอบงานเม่ือ วันท่ี  24 กุมภาพันธ 2555 น้ัน 
ไดมีการจายเงินกูสามัญท่ีคางต้ังแตเดือน
พฤศจิกายน 2554 - กุมภาพันธ 2555 แลว 
รวมท้ังมีการจายเงินชวยเหลอืผูประสบอุทกภัย 
ดังน้ี 
ครั้งที่ 1   จายเงินกูสามัญ ใหสมาชิกจํานวน 
140 ราย เปนเงิน 41,097,694.68 บาท ,           
จายเงินกูสามัญเพ่ือชวยเหลอืผูประสบอุทกภัย 
จํานวน 1 ราย เปนเงิน 50,000.- บาท 
ครั้งที่ 2   จายเงินกูสามัญ ใหสมาชิกจํานวน 
135 ราย เปนเงิน 38,399,292.19 บาท ,  
จายเงินชวยเหลอืผูประสบอุทกภัย                
จํานวน  61 ราย เปนเงิน 122,000.- บาท 
ครั้งที่ 3  จายเงินกูสามัญ ใหสมาชกิจํานวน  
37 ราย เปนเงิน 12,010,997.91 บาท 
รวมจาย 3 ครั้ง เปนเงินท้ังสิ้น 91,679,984.78 บาท 
และปลายเดือนมีนาคม 2555 จะจายเงินกู
สามัญใหสมาชิกอีกไมตํ่ากวาสี่สิบลานบาท 

 2) ขอแจงใหสมาชิกทราบวา 
ปจจุบันสถานที่ทําการสหกรณออมทรัพย
การประปาสวนภูมิภาค จํากัด ไดยายไปอยู
ที่อาคาร 1 ชั้น 4 หอง 1417  การประปา 
สวนภูมิภาค สํานักงานใหญ แลว                
สวนเบอรโทรศัพทใช 
เบอรเดิม 02- 551- 8930 - 33   
เบอร FAX 02- 521-6296 

 จากการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 26  

ในการประชุมครั้งท่ี 2/2555 เม่ือวันศุกรท่ี                

9 มีนาคม 2555  มีมติใหเปดรับเงินฝากจากสมาชิก

สามัญ และสมาชิกสมทบ โดยใหผูฝากตองเปดบัญชี

ตามโครงการเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 1        โดยมีเง่ือนไข  

ดังนี้ 

 1. สมาชกิตองเปดบัญชีใหมโดยจํานวนเงินฝากเปด

บัญชีตองไมนอยกวาหน่ึงหมื่นบาท อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก

รอยละส่ี สําหรับสมาชิกสามัญ และ รอยละสามจุดหา 

สําหรับสมาชิกสมทบ ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน(สิ้นสุด

วันที่ 9 มีนาคม 2557) เปดรับฝากตั้งแตวันที ่9 มีนาคม 

2555 ถึง วันที่ 9 กันยายน 2555 สหกรณอาจปดรับเงิน

ฝากกอนกําหนด หากมยีอดเงินฝากครบสี่รอยลานบาท 

   2. จํานวนเงินฝากทั้งสิ้นตองไมเกินสิบลานบาทตอ 1 

บัญชีถอนไดเดอืนละ 1 ครั้ง หากถอนเกิน 1 ครั้ง จะคิด

คาธรรมเนียมการถอนในอัตรารอยละ 1  ของจํานวนเงิน

ที่ถอน แตไมต่ํากวาครั้งละหารอยบาท  กรณีปดบัญชีหรือ

ถอนเงินฝากบางสวนกอนครบหกเดือน จะไมจายดอกเบ้ีย

ให   กรณีปดบัญชีหรือถอนบางสวนกอน 24 เดือน จาย

ดอกเบ้ียใหในอัตรารอยละหน่ึง และกรณีทีม่ีเงนิเหลือใน

บัญชีต่ํากวาหน่ึงหมื่นบาท จะไมคิดดอกเบ้ียให สหกรณจะ

คิดดอกเบ้ียทบเปนเงินตนในวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 

ธันวาคมของป และกรณีที่มีเงินฝากตั้งแตหน่ึงลานบาทจะ

คิดดอกเบ้ียทบตนใหทุกเดือน สมาชิกไมตองเสียภาษีของ

ดอกเบ้ียที่จะไดรับ 

    3. กรณีที่สมาชิกถอนเงินจากบัญชีออมทรพัยพิเศษ 

ประเภทจํากดัจํานวนและไมจํากัดจํานวน รวมกันเกินกวา

หกหมื่นบาทตอเดือน หรอืหากสหกรณตรวจสอบไดวามี

การโยกเงินฝากดังกลาวไปเขาบัญชีโครงการเงินฝากออม

ทรัพยพิเศษ 1 จะงดรับฝากเงินเปนเวลา 2 เดือน 

(รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.coop.pwa.co.th/ ตามประกาศ สอ.กปภ. 

ฉบับที่ 10/2555 เรื่องโครงการเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 1) 



 

 
 

        จัดทําโดย   คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ สหกรณออมทรัพยการประปาสวนภูมิภาค จํากัด             

 

  

สหกรณออมทรัพย 

การประปาสวนภูมิภาค จํากัด 

72 ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี ่

กรุงเทพฯ 10210 

ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน 

      ใบอนุญาตที่  1/2539 

ไปรษณียหลักสี่ 

(นางสาวดวงมณี  กวีวัจน) 
เจาหนาที่ฝายบริหารทั่วไป 

 

 

1. นายสัมฤทธิ์ ขลิบสี สาขาดานชาง 17. นายอรรถพร  ขุนเจริญ สาขาหาดใหญ 

2. นายธีระวัฒน ธรรมรักษ สาขาสตึก  18. นายสุพรกิจ  ทวิสุวรรณ สาขาหาดใหญ 

3. นายชาคร ชัยยศ เขต 4  19. นายธนกร  ทศศิลา สาขาบานนา 

4. นายสมัคร มีแพง สาขารัตนบุรี 20. นางสาววันวิสา  มีประเสริฐ สาขาปากชอง 

5. นายสุริยา เววา สาขากําแพงเพชร 21. นางสาวปริณดา  ดวงศรี เขต 5 

6. นายพัฒนธนพงศ  สุขจอย สาขาโนนสูง 22. นางสาวจารุมาศ  บุญสนิท เขต 4 

7. นายณฐวัฒน วรรณไชย สาขาสันกําแพง 23. นางสาวกุญชลิกา  ภาระพันธ  กองลูกคาสัมพันธ 

8. นายนําศักดิ์ ชวยเมือง สาขาสะเดา  24. นายเกษมชัย   ทิวากรศศิธร   เขต 8 

9. นายวัยวุธ จันทรชิต สาขาขนอม  25. นายเจษฎา    คําพุฒ  สาขาแมสาย 

10. นายพิษณุ สุขอุทัย สาขาศรีสะเกษ 26. นายปรัชญา    โตคณิตชาติ  เขต 9 

11. นายทวศัีกดิ์ เพชรรักษ สาขาขนอม  27. นายพิสุทธิ์    เลิศทวีสกุล   กคน. 

12. นายราชนูญ เรืองกิจคณิต   สาขารองกวาง 28. นายนัฐพงษ    ลีทอง  สาขาเถิน 

13. นายเฉลิมพร หันจางสิทธิ์ สาขาสตึก  29. นางสาวกนกวรรณ  เกิดศรีชัง  สาขาชะอวด 

14. นายไกรวิต กุรกนก สาขาสตึก  30. นางสาวรุจิรา      สืบสิมมา  เขต 8 

15. นายรวินท วัฒนสิทธิ ์ สาขานครศรีฯ 31. นางสาวพิสุทธินี     ศรียงค    กองส่ือสารองคกร

16. นายประสิทธิ์ ปนไชย สาขาเถิน  32. นางสาวอุษณีย      อาจหาญวงศ กองเลขานุการ

   

       

   

 

ขอตอนรับสมาชิกใหมประจําเดือน มีนาคม 2555  

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 


