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ข่ำวสหกรณ์
ฉบับที่ 227 ปีที่ 40 ประจ�ำเดือน มิถุนำยน 2563

บอกเล่ำเก้ำสิบ
ควำมม่ันคงและเข้มแข็ง ของ สอ.กปภ.

ในมุมมองของกรมส่งเสรมิสหกรณ์
 นำยภัทรพล วงศ์ปรีชำสวัสดิ์ ต�ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์
ช�ำนำญงำน ส�ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 2 ในฐำนะที่เป็น
ผู้แทนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่เข้ำมำดูแล สอ.กปภ.และร่วมสังเกตกำรณ์
กำรประชุมทุกครั้ง ให้ควำมเห็นว่ำ 

 ในกำรประเมินผลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สอ.กปภ. มีกำรบริหำร
จัดกำรอยู ่ในข้ันที่ดีเลิศเป็นระยะเวลำหลำยปีติดต่อกัน มีธรรมำภิบำลท่ีดี
เมือ่เทยีบกบัสหกรณ์อืน่ ๆ  เงนิทนุด�ำเนนิกำรทัง้หมดเกอืบ 100% จะน�ำไปจดัหำ
ผลประโยชน์ให้กับสมำชิก โดยกำรให้กู้ เพื่อควำมกินดีอยู่ดี ไม่เน้นกำรลงทุน
ภำยนอกทีม่คีวำมเสีย่ง ขอให้สมำชกิตระหนกัในส่วนนีว่้ำตลอดเวลำทีร่บัผดิชอบ
ดูแลมำเห็นว่ำคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรของ สอ.กปภ. มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
 ผลกำรด�ำเนินงำนของ สอ.กปภ. ในช่วงเดือน มกรำคม ถึง เมษำยน 
2563 ซึ่งได้ผ่ำนกำรตรวจสอบกิจกำร ณ 30 เมษำยน 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
สรุปได้ดังนี้
 1. สหกรณ์ออมทรัพย์กำรประปำส่วนภูมิภำค จ�ำกัด มีกำรเติบโต
อย่ำงต่อเนื่อง โดย ณ 30 เม.ย. 63 มีสมำชิก รวมทั้งสิ้น 9,583  คน 
 2. กำรปฏิบัติกำรด้ำนกำรเงิน สอ.กปภ. มีเงินสด เงินฝำกธนำคำร 
และเงินฝำกสหกรณ์อื่น ณ 30 เม.ย.63 รวมทั้งสิ้น 650 ล้ำนบำทเศษ ยอดเงิน
ครบถ้วน ถูกต้อง
  3. กำรปฏิบัติกำรด ้ำนบัญชี สอ.กปภ. มีกำรจัดท�ำบัญชีด้วย
ควำมเรยีบร้อย มเีอกสำรประกอบกำรบนัทกึบญัชคีรบถ้วน ถกูต้อง และเป็นปัจจบุนั
 4. ผลกำรด�ำเนินงำนของ สอ.กปภ. สะสม ม.ค.-เม.ย.2563 ( 4 เดือน) 
สรุปได้ดังนี้
     - รำยได้รวม         124.849 ล้ำนบำท (สูงกว่ำปีก่อน  4.4%) 
     - ค่ำใช้จ่ำยรวม            46.390 ล้ำนบำท (สูงกว่ำปีก่อน  7.7%)
     - รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำย    78.459 ล้ำนบำท (สูงกว่ำปีก่อน  2.5%) 

 นำยภัทรพล  วงศ์ปรีชำสวัสดิ์ เจ้ำพนักงำนส่งเสริม
สหกรณ์ช�ำนำญงำน ส�ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร 
พื้นที่ 2 ได้เข้ำร่วมประชุมและให้ค�ำแนะน�ำกำรด�ำเนินงำน
คณะกรรมกำรด�ำเนนิกำร  ครัง้ที ่4/2563 เมือ่วนัที ่29 พฤษภำคม 
2563

ภำพข่ำวเล่ำเรื่อง

 สหกรณ์ออมทรัพย์กำรประปำส่วนภูมิภำค จ�ำกัด มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำยของรัฐ ให้มีกำรควบคุมภำยในที่ดีเป็นไปตำมกฎระเบียบ กำรให้มี
ส่วนร่วม มีควำมซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้ อันเป็นไปตำมหลักเกณฑ์สหกรณ์สีขำวด้วยธรรมำภิบำลของกรมส่งเสริมสหกรณ์อย่ำงเคร่งครัด 
และได้รับกำรจัดระดับมำตรฐำนสหกรณ์อยู่ในระดับ ดีเลิศ ติดต่อกันมำเป็นปีที่ 8 อีกด้วย
 จำกผลกำรตรวจสอบกิจกำรโดยรวม สหกรณ์ออมทรัพย์กำรประปำส่วนภูมิภำค จ�ำกัด มีฐำนะม่ันคง กำรบริหำรงำนยังคงต้องพึ่งพำทุนภำยใน 
สหกรณ์ได้ช่วยเหลือสมำชิกโดยให้บริกำรด้ำนสินเชื่อ เป็นเงินกู้ประเภทต่ำง ๆ  89% จำกสินทรัพย์ที่มีอยู่ 100% ดังนั้นจึงต้องบริหำรสินเชื่ออย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ด้วยควำมระมัดระวัง ส่วนสินทรัพย์ที่เหลืออีก 11% เป็นเงินลงทุน เงินฝำกธนำคำร และอื่น ๆ รวมกัน ทั้งนี้กำรตรวจสอบกิจกำรในเดือน เมษำยน 2563 
ไม่พบข้อสังเกตที่เป็นสำระส�ำคัญ



สหกรณ์ออมทรัพย์
กำรประปำส่วนภูมิภำค จ�ำกัด

72 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่

กรุงเทพฯ 10210

ช�ำระค่ำฝำกส่งเป็นรำยเดือน

ใบอนุญำตที่ 1/2539

ไปรษณีย์หลักสี่

(นำงสำวดวงมณี กวีวัจน์)

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรทั่วไป
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

อตัรำดอกเบีย้เงินฝำก/เงินกู ้ณ ปัจจบุนั
เงินฝำกประเภทจ�ำกัดจ�ำนวน  3.75% ต่อปี

เงินฝำกประเภทไม่จ�ำกัดจ�ำนวน 3.00% ต่อปี

เงินฝำกประเภทสมำชิกสมทบ  3.00% ต่อปี

เงินฝำกออมทรัพย์เอทีเอ็ม  2.25% ต่อปี

เงินฝำกประจ�ำ 24 เดือน  3.75% ต่อปี

เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อเหตุจ�ำเป็นเร่งด่วน 6.50%  ต่อปี 

เงินกู้ฉุกเฉิน/เงินกู้สำมัญ  6.50% ต่อปี

เงินกู้เพื่อกำรศึกษำ/เพื่อกำรรักษำพยำบำล 6.00% ต่อปี

เงินกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์กีฬำ  6.50% ต่อปี

เงินกู้เพื่อเหตุภัยพิบัติ  5.50% ต่อปี

5 เดือน สิ้นสุด 31 พฤษภำคม 2563
รำยได้          156,050,369.98 บำท
ค่ำใช้จ่ำย         57,359,204.47 บำท
รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำย  98,691,165.51 บำท 

*ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนำยน 2563

รำยรับ - รำยจ่ำย ปี 2563
มุมห่วงใยสมำชิก

สมาชกิโปรดทราบ
สำมำรถติดตำม

ข่ำวสหกรณ์ฯ
ย้อนหลงัได้ท่ี

 หลงัจำกที ่สอ.กปภ. ได้มมีำตรกำรเพือ่บรรเทำควำมเดอืดร้อนให้กบัสมำชกิ
ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ไปก่อนหน้ำนี้แล้ว ยังมีสมำชิก
อีกจ�ำนวนไม่น้อยที่ยังมีควำมจ�ำเป็นในกำรใช้เงินในกำรด�ำรงชีพอยู่ สอ.กปภ. จึงได้
ก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรให้กู้เงินฉุกเฉินเพื่อเหตุจ�ำเป็นเร่งด่วน ประจ�ำปี 2563 (กู้โบนัส 
ปี 2563 ) โดยก�ำหนดวงเงินให้กู้จ�ำนวน 70 ล้ำนบำท สมำชิกสำมำรถยื่นเอกสำรค�ำขอ
กู้ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหำคม 2563 โดยมีหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขดังนี้ ครับ 
 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิกู้ 

1.1 อำยุสมำชิกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
1.2 เป็นผู้มีสิทธิได้รับโบนัสในปี 2563 ยกเว้นผู้เกษียณอำยุ ปี 2563
1.3 ไม่เป็นผู้อยู ่ระหว่ำงถูกตั้งกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย หรือ

ถูกลงโทษทำงวินัย
1.4 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่ำงถูกบังคับคดีตำมค�ำพิพำกษำของศำล
1.5 ผู้กู้ที่สหกรณ์หักเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อเหตุจ�ำเป็นเร่งด่วนในโครงกำร 

ปี 2562 ไม่ได้ หรือได้ไม่ครบถ้วน ไม่มีสิทธิกู้เงินตำมประกำศนี้ 
1.6 ผู้กู้มีสิทธิยื่นกู้เงินดังกล่ำวได้เพียงครั้งเดียว

 2. จ�ำนวนเงินกู้และอัตรำดอกเบี้ย
2.1 ผู้กู ้ขอกู้ได้ไม่เกิน 1 เท่ำของเงินเดือนในปัจจุบันที่ได้รับจำก

กำรประปำส่วนภูมิภำค แต่ไม่เกิน 100,000 บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน)
2.2 สหกรณ์จะเรียกเก็บดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 6.50 ต่อปี

 3. กำรช�ำระเงินคืน
3.1 ผูกู้ต้้องช�ำระเงนิต้นอตัรำร้อยละ 2.5 ของเงนิกู้ตำมสญัญำพร้อม

ดอกเบีย้ตัง้แต่งวดแรก (เงนิต้นงวดละไม่ต�ำ่กว่ำ 100  บำท) จนกว่ำจะช�ำระหนีค้รบถ้วน
งวดสุดท้ำยภำยใน 12 เดือนนับแต่วันที่กู้เงิน หรือวันที่กำรประปำส่วนภูมิภำคจ่ำยเงิน
โบนัสประจ�ำปีนั้น 

3.2 ผู ้กู ้ต ้องท�ำหนังสือยินยอมให้กำรประปำส่วนภูมิภำคและ
สหกรณ์หักเงินได้รำยเดือน หรือเงินอื่นใดที่มีสิทธิได้รับจำกกำรประปำส่วนภูมิภำค
และหรือสหกรณ์ออมทรัพย์กำรประปำส่วนภูมิภำค จ�ำกัด เพื่อช�ำระหนี้ให้กับ
สหกรณ์ 
 4. เอกสำรยื่นกู้ประกอบด้วย

4.1 ค�ำขอกู้เงนิและหนงัสอืสญัญำกูเ้งนิฉกุเฉนิเพือ่เหตจุ�ำเป็นเร่งด่วน
4.2 หนงัสอืยนิยอมให้กำรประปำส่วนภมูภิำคหักเงนิได้รำยเดอืนหรอื

เงินอื่นใด ที่ผู้กู้มีสิทธิได้รับจำกกำรประปำส่วนภูมิภำคเพื่อช�ำระหนี้ให้กับสหกรณ์ 
4.3 ส�ำเนำใบแสดงกำรจ่ำยเงินเดือนก่อนเดือนที่ยื่นกู้ 1 เดือน
4.4 ส�ำเนำบัตรประชำชนหรือบัตรพนักงำนผู้กู้
4.5 ส�ำเนำหน้ำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรกรุงไทย จ�ำกัด (มหำชน)

 สหกรณ ์ ออมทรั พย ์ ก ำ รปร ะปำ
ส่วนภูมภิำค จ�ำกดั ได้อนุมตัใิห้ลดจ�ำนวนเงินรบัฝำก
ออมทรัพย์พิเศษ ไม่จ�ำกัดจ�ำนวน ระหว่ำงเดือน

 จำกไม่เกินเดือนละ 1,000,000 บำท 
(หนึง่ล้ำนบำทถ้วน) เป็น ไม่เกนิเดอืนละ 500,000 บำท 
(ห้ำแสนบำทถ้วน) เป็นกำรชั่วครำว

 (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2563 เป็นต้นไป)
# ไม่ประมำท กำร์ดอย่ำตกนะครับเจ้ำนำย


