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บอกเล่าเก้าสิบ

	 สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค	 จัดการ
ประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	2562	และเลอืกตัง้ประธานกรรมการ
และกรรมการด�าเนนิการ	เมือ่วนัศกุร์ที	่8	มนีาคม	2562	ณ	อาคาร
ประปาวิวัฒน์	ส�านักงานใหญ่	การประปาส่วนภูมิภาค	

ภาพข่าวเล่าเรื่อง

หมายเลข 1:
นายพนม	แก้วดี

หมายเลข 2:
นายสุจินต์	ฉิมมณี

หมายเลข 3:
นายเลิศศักดิ์	ภู่อนุสรณ์ชัย

หมายเลข 4:
นายสัมพันธ์	กุลวานิช

หมายเลข 5:
นางกาญจนา	นวลกระจ่าง

หมายเลข 6:
นายเรืองศักดิ์	ตั้งศรีตะนัย

หมายเลข 10:
นายอาคม	นามเทพ

1. ต�ำแหน่งประธำนกรรมกำร
หมายเลข 1:
นายประเสริฐ	เชื้อพานิช

รำยงำนผลกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร
สหกรณ์ออมทรัพย์กำรประปำส่วนภูมิภำค จ�ำกัด ชุดที่ 33

 ผ่านพ้นไปอีกหนึ่งปี ส�าหรับการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562 
เม่ือวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ซ่ึงมีวาระส�าคัญ ๆ ที่สมาชิกทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภมูภิาค ได้เดนิทางไปเข้าร่วมประชมุเพือ่รบัทราบและลงมตอินมุตัติามข้อบังคบั
สหกรณ์ออมทรพัย์การประปาส่วนภมูภิาค จ�ากดั เช่น การรบัรองรายงานการประชมุใหญ่
สามัญประจ�าปี 2561 รับทราบรายงานการปฎิบัติงานตามแผนงานประจ�าปี 2561  
รับทราบรายงานผลการด�าเนินงานปี 2561 และอนุมัติจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 
2561 เป็นต้น และที่เป็นไฮไลท์ของการประชุมครั้งนี้คงหนีไม่พ้นวาระการเลือกตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการด�าเนินการประจ�าปี 2562 ซึ่งมีสมาชิกเดินทาง
ไปร่วมกนัใช้สทิธเิลอืกตัง้จ�านวนถึง 3,840 คน ผลการเลอืกตัง้เป็นอย่างไร ใครเป็นใคร 
สามารถรับทราบผลดังนี้ครับ 
1. ประธานกรรมการด�าเนินการ ได้แก่ 

2. กรรมการด�าเนินการ ได้แก่

 ส่วนผลคะแนนของผู้สมัครกรรรมการด�าเนินการท่านอื่น ๆ  สมาชิกสามารถติดตาม
ผลคะแนนทั้งหมดได้จาก www. coop.pwa.co.th

ล�ำดับที่ 1
หมำยเลข 5

2,050
คะแนน

ล�ำดับที่ 6
หมำยเลข 3

1,621
คะแนน

ล�ำดับที่ 2
หมำยเลข 1

1,774
คะแนน

ล�ำดับที่ 7
หมำยเลข 10

1,276
คะแนน

ล�ำดับที่ 3
หมำยเลข 2

1,668
คะแนน

ล�ำดับที่ 4
หมำยเลข 6

1,658
คะแนน

ล�ำดับที่ 5
หมำยเลข 4

1,646
คะแนน



สหกรณ์ออมทรัพย์
การประปาส่วนภูมิภาค จ�ากัด

72 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่

กรุงเทพฯ 10210

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตที่ 1/2539

ไปรษณีย์หลักสี่

(นางสาวดวงมณี กวีวัจน์)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
จัดท�ำโดย คณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กำรประปำส่วนภูมิภำค จ�ำกัด

http://coop.pwa.co.th   e-mail : cooppwa@gmail.com โทร. 0 2551 8930-3 โทรสำร. 0 2521 6296

อตัราดอกเบีย้เงินฝาก/เงินกู ้ณ ปัจจบัุน
เงินฝากประเภทจ�ากัดจ�านวน  3.75% ต่อปี
เงินฝากประเภทไม่จ�ากัดจ�านวน  3.00% ต่อปี
เงินฝากประเภทสมาชิกสมทบ  3.00% ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์เอทีเอ็ม  2.25% ต่อปี
เงินกู้ฉุกเฉิน/เงินกู้สามัญ  6.50% ต่อปี
เงินกู้เพื่อการศึกษา/เพื่อการรักษาพยาบาล 6.00% ต่อปี
เงินกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์กีฬา  6.50% ต่อปี
เงินกู้เพื่อเหตุภัยพิบัติ   5.50% ต่อปี
เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อเหตุจ�าเป็นเร่งด่วน 6.50%  ต่อปี 

มุมห่วงใยสมาชิก
2 เดือน สิ้นสุด 28 กุมภำพันธ์ 2562

รายได้         58,377,648.22 บำท
ค่าใช้จ่าย 19,301,068.07 บำท
ก�าไรสุทธิ       39,076,580.15 บำท 

*ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนำคม 2562

รายรับ - รายจ่าย ปี 2562
 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการออมเพื่อสร้างหลักประกัน
ความมั่นคงในชีวิตของสมาชิกสหกรณ์
 ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด�าเนินโครงการส่งเสริมการออม
เพือ่สร้างหลกัประกนัความมัน่คงในชวีติของสมาชกิสหกรณ์ เพือ่สนบัสนนุ
แผนปฎิรูปประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้สมาชิกที่ประกอบอาชีพส่วนตัว หรืออาชีพอิสระ มีการออมร่วมกับ
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้รับการจัดสรรสวัสดิการพ้ืนฐานจาก
ภาครัฐและเป็นหลักประกันรายได้ เมื่อเข้าสู่วัยเกษียณ

 ผู้มีสิทธิสมัคร 

 1. มีสัญชาติไทย อายุ 15-60 ปี 
 2. นกัเรียน นกัศกึษา เกษตรกร ค้าขาย รับจ้างทัว่ไป ขบัรถรบัจ้าง 
 3. ไม่อยู่ในระบบสวัสดิการ บ�านาญบ�าเหน็จของรัฐ
 4. ผู้ประกันตน ม.40 ทางเลือก 1 (ผู้ประกันตนจ่ายเองเดือนละ 
70 บาท ได้รับเงินชดเชยกรณเีจบ็ป่วย ตาย พกิาร และไม่มบี�าเหนจ็บ�านาญ) 

 ผู้ไม่มีสิทธิสมัคร 

 1. ข้าราชการประจ�า หรือสมาชิก กบข. (มีบ�าเหน็จ บ�านาญ) 
 2. ผู้ประกัน ม.33 ม.39 ม.40 ทางเลือก 2 และ 3 (มีบ�าเหน็จ) 
 3. พนักงานบริษัท / องค์กร (มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ) 
 เนือ่งจากสมาชกิ สอ.กปภ. มกีองทนุส�ารองเลีย้งชพี จงึไม่มสีทิธิ
สมัครตามโครงการนี้ แต่บุคคลในครอบครัวของสมาชิก สอ.กปภ. ที่มีสิทธิ
สมัครตามข้อ 1-4 สามารถสมัครได้ ดังนั้น สอ.กปภ. จึงขอเชิญชวนบุคคล
ในครอบครัวของสมาชิกที่สนใจ สามารถสมัครได้ โดยสอบถาม
 - สายด่วนเงินออม 02-049-9000 
 - กองทุนการออมแห่งชาติ  
 - www.nsf.or.th
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	 สมาชกิ	สอ.กปภ.	ทีม่กีารเปลีย่นแปลงข้อมลู	
ได้แก่	 เบอร์โทรศัพท์	 เลขที่บัญชีธนาคาร	 ที่อยู่
ส�าหรับติดต่อ	การย้ายสาขา	ฯลฯ	กรุณาท�าหนังสือ

แจ้งให้สหกรณ์ทราบทันที	 ทั้งนี้เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของ
สมาชิกในการรับเงินสวัสดิการต่าง	ๆ 		หรือเงินอื่น	ๆ 	จากสหกรณ์


