
ฉบับท่ี 130 ประจําเดือน       เมษายน 2555 
Provincial  Waterworks Authority  Saving  And Credit Cooperative , Limited 

    

  

    

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
        

         3 เดือน สิ้นสุด 30 มี.ค. 2555 
รายได         42,167,749.78    บาท 
คาใชจาย     19,018,524.69     บาท  
กําไรสุทธ ิ    23,149,225.09    บาท   

   บอกเลาเกาสิบ 

 1. ขอสงขาวใหสมาชิกทราบวา  

ตําแหนงผูจัดการสหกรณฯ  ไดวางลงต้ังแต 

วันที่ 1 เมษายน 2555 และมติ

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 26 ในคราว

ประชุมคร้ังที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 

2555  มอบหมายใหนางวนิดา  เตชะเสน  

รองประธานกรรมการดําเนินการคนที่ 5 

ปฏิบัติงานในหนาที่ผูจัดการสหกรณฯ แทน

ตําแหนงที่วางลง 

 2. สหกรณฯ เปดรับสมัครคัดเลือก

บุคคลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูจัดการ

สหกรณ ฯ โดยเร่ิมรับสมัครต้ังแตวันที่ 10 

พฤษภาคม 2555 ถึง วันที่ 25 มิถุนายน 

2555 ในเวลาทําการของสหกรณ  ณ ที่ทํา

การสหกรณออมทรัพยการประปาสวนภูมิภาค 

จํากัด สํานักงานใหญ การประปาสวนภูมิภาค  

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

ฉบับที่ 11 /2555 เร่ือง การรับสมัคร

คัดเลือกบุคคลเพือ่แตงต้ังใหดํารงตําแหนง

ผูจัดการสหกรณ ฯ) 

 3. สหกรณฯ ไดบริจาคเงินใหมูลนิธิ

การประปาสวนภูมิภาค เพื่อสนับสนุน

ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน กปภ.                     

ที่ถึงแกกรรมประจําป 2555 เปนจํานวนเงิน 

100,000.-บาท 

 4. โครงการเงินฝากออมทรัพยพิเศษ1 

สมาชิกใหความสนใจและนําเงินมาฝากต้ังแต

เปดโครงการเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 ถึง

วันที่ 30 เมษายน 2555 จํานวน 89 ราย 

เปนเงิน 57,112,986.15 บาท  ( โครงการ

เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 1 ยังเปดรับฝากเงิน

จากสมาชิกจนถึง วันที่ 9 กันยายน 2555 ) 

 การจายเงินกูสามัญไดเขาสูภาวะปกติแลว คณะกรรมการ

ดําเนินการ  ชุดที่ 26  ซึ่งรับมอบงานเม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 

2555 โดยมีคําขอกูเงินสามัญที่รับโอนมาจํานวน 450 ราย 

คณะกรรมการไดเรงดาํเนินการจนสามารถจายเงินกูที่รับโอนมาและ

จายเงินกูที่ยื่นใหมระหวางเดือนมีนาคม  - เมษายน 2555 รวม

ทั้งส้ิน 744 ราย  ณ วันที่ 30 เมษายน 2555 ไมมีคําขอกูเงิน

สามัญรอจายคงคางแตอยางใด  และตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2555  

สหกรณจะจายเงินกูสามัญใหสมาชิกไดตามปกติทุกวันศุกรของ

สัปดาห สรุปการจายเงินกูสามัญ (หลังรบัมอบงานเม่ือวันที่                

24 กุมภาพันธ 2555) 

 

  สหกรณขอเรยีนวาวงเงินทีนํ่ามาปลอยกูใหกับสมาชิก สวน

ใหญไดมาจากการออมของสมาชิก ทําใหเกิดสมดุลระหวางเงินกูและ

เงินฝาก ผลประโยชนสงผลกลับคืนเปนดอกเบ้ียสูสมาชิกเงินฝาก 

เงินปนผลกลับคืนสูสมาชิกผูถือหุน เงินเฉล่ียคืนกลับสูสมาชิกเงินกู 

ทุกส่ิงอยางที่เกิดขึ้น เน่ืองจากสมาชิกมีความไววางใจตอการบรหิาร

จัดการและมีความเชื่อม่ันในความเติบโตเขมแข็งของ สอ.กปภ.  

ตามนโยบายของคณะกรรมการดําเนินการชุดปจจุบัน ที่คํานึงถึง

ผลประโยชนของสมาชิกตองมาเปนที่หน่ึง.... 

วันที่จาย จํานวนราย วงเงินตามสัญญา ยอดจายจริง 

29 ก.พ. 2555 140     106,297,000.00 41,097,597.71 

13 มี.ค. 2555 135 103,361,000.00 38,399,292.19 

16 มี.ค. 2555 37 27,883,000.00 10,305,924.67 

29 มี.ค. 2555 147 100,486,000.00 40,570,988.64 

5 เม.ย. 2555 33 24,498,000.00 7,230,356.46 

12 เม.ย. 2555 38 25,405,000.00 9,980,494.09 

20 เม.ย. 2555 45 33,341,000.00 13,669,509.09 

27 เม.ย. 2555 169 121,281,000.00 42,306,952.25 

รวมทั้งสิน้ 744 542,552,000.00 203,561,115.10 



 

 

 

 
 

        จัดทําโดย   คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ สหกรณออมทรัพยการประปาสวนภูมิภาค จํากัด             

  

สหกรณออมทรัพย 

การประปาสวนภูมิภาค จํากัด 

72 ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี ่

กรุงเทพฯ 10210 

ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน 

      ใบอนุญาตที่  1/2539 

ไปรษณียหลักสี่ 

(นางสาวดวงมณี  กวีวัจน) 
เจาหนาที่ฝายบริหารทั่วไป 

 

 

1. นายสุวิชชา ถมฉิมพลี   สาขาปากชอง 14. นางสาวเบญจวรรณ  วามตา  สาขากําแพงเพชร 

2. นายภูมิพัฒน   ภักดี         สาขาปากชอง 15. นางสาวสุภาพร     สงวนดี  สาขากําแพงเพชร 

3. นายฉัตรชัย     สุตนพัฒน  สาขาปากพนัง 16. นางสาวธิติมา     สาลา   กองพัฒนาระบบ 

4. นายพรศักดิ์ ชนะชัย      เขต 3  17. นางนลพรรณ     ศิริ       เขต 10 

5. นายวิทยา ชํารัมย      เขต 8  18. นางสาวสรกมล     ชาญเชี่ยว  กองพัฒนาระบบ 

6. นายณพ ผดุงธนมงคล  กองบริหารคาตอบแทน 19.นายศักดิร์ะพี     งามวิภาวีวงศ  กคส.1 

7. นายชาติชาย แกนจัด กองแผนงาน 2 20. นายยุทธภูมิ     รามศิร ิ   เขต 6 

8. นายนิรุตต สําเนียงล้ํา สาขาเสนา  21. นายวุฒชัิย     กาวี   เขต 10 

9. นายทีฆพล อากาศสุภา สาขาลําปาง  22. นายกิตติขจร      จันทุมา     สาขาพิบูลมังสาหาร 

10.นางสาวประภาภัทร   นิยม  กองบริการกลาง 23. นางมณีวัลย     ไกทอง   สาขาพังลา 

11.นางสาวศิริวรรณ  ศรีโปฏก  กองบริหารคาตอบแทน     24. นางสาวชลลดา     ชวนเสถียร  กองทรัพยากรบุคคล 

12. นางสาวบุษกร   มังคละ กองบริหารคาตอบแทน  25. นางสาวสุภาภัค พฤทธิเทพ  กองแผนกลยุทธ 

13. นางสาวฑิติยา   พรหมโชติ   กองสื่อสารองคกร        

  

ขอตอนรับสมาชิกใหมประจําเดือน เมษายน 2555  

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

         เงินฝากประเภทสมาชิกสบทบ              3.00 %    ตอป 

         เงินฝากโครงการเงินฝากออมทรพัยพิเศษ 1      4.00 %    ตอป        

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


