
มุ่งมั่นด�ำเนินงำน บริหำรอย่ำงมั่นคง ด�ำรงไว้ซึ่งคุณธรรม น�ำกำรพัฒนำสหกรณ์
Provincial Waterworks Authority Saving And Credit Cooperative, Limited

คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรและเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ออมทรัพย์
กำรประปำส่วนภูมิภำค จ�ำกัด เข้ำสวัสดีปีใหม่นำยกฤษฎำ 
ศังขมณี รักษำกำรแทนผู้ว่ำกำรกำรประปำส่วนภูมิภำค

บอกเล่ำเก้ำสิบ

ข่ำวสหกรณ์
ฉบับที่ 234 ปีที่ 40 ประจ�ำเดือน มกรำคม 2564

ภำพข่ำวเล่ำเรื่อง
	 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธริบัการเลอืกตัง้	กรรมการด�าเนินการ	สอ.กปภ.	ชดุที	่35	
โดยมีผู้สมัครในต�าแหน่ง	ประธานกรรมการ	1	ท่าน	และกรรมการ	18	ท่าน	ดังรายชื่อ
และหมายเลขผู้สมัคร	ดังนี้

1. ต�ำแหน่งประธำนกรรมกำร

2. ต�ำแหน่งกรรมกำรด�ำเนินกำร

หมายเลข	1

นำงสำวประภำ พวงแก้ว

หมำยเลข 1
นำงวนิดำ เตชะเสน

หมำยเลข 10
นำยอำคม นำมเทพ

หมำยเลข 2
นำงสำวจันทิรำ จุโฬทก

หมำยเลข 11
นำยภูมิพัฒน์ ณรงค์แสง

หมำยเลข 3
นำยพนม แก้วดี

หมำยเลข 12
นำงสำวกนกลักษณ์
หิรัญสิริโกมล

หมำยเลข 4
นำยสุจินต์ ฉิมมณี

หมำยเลข 13
นำยจินดำ วงศ์ประยูรศรี

หมำยเลข 5
นำยสัมพันธ์ กุลวำนิช

หมำยเลข 14
นำยศักดิ์ชัย หอมกระแจะ

หมำยเลข 6
นำยเรืองศักดิ์ ตั้งศรีตะนัย

หมำยเลข 15
นำงพยุงศรี ประยูร

หมำยเลข 8
นำงดำวรุ่ง ปิติปัญญำ

หมำยเลข 17
นำยธนฤกษ์ แสนสุขมั่นคง

หมำยเลข 9
นำยจักรกริช ฟูเจริญ

หมำยเลข 18
นำยกวีพัชร์ วงศ์วิสุทธิ์

หมำยเลข 7
นำยมณเฑียรทอง ธนเศรษฐ์

หมำยเลข 16
นำยธณภณ กุลประเสริฐ

 กำรประชุมสำมัญประจ�ำปี 2564 ในวันที่ 5 มีนำคม 2564 เป็นกำรประชุมพิจำรณำและอนุมัติเฉพำะวำระที่ส�ำคัญเพื่อประโยชน์ของสมำชิก 
ได้แก่ วำระงบกำรเงินประจ�ำปี 2563  กำรจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2563  รวมถึงกำรจ่ำยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน เป็นต้น

 ส่วนกำรเลือกตั้งประธำนกรรมกำร และกรรมกำรด�ำเนินกำร สอ.กปภ.จะจัดประชุมใหญ่วิสำมัญประจ�ำปี 2564  คำดว่ำจะสำมำรถด�ำเนินกำร
ได้ช่วงเดือนพฤษภำคม 2564 โดยก�ำหนดกำรที่แน่นอนจะแจ้งให้สมำชิก สอ.กปภ. ทรำบอีกครั้ง

 สำมำรถติดตำมรำยละเอียดได้จำก www.coop.pwa.co.th หรือติดต่อสอบถำมได้ที่ 0 2551 8930-3



สหกรณ์ออมทรัพย์
กำรประปำส่วนภูมิภำค จ�ำกัด

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

12 เดือน สิ้นสุด 31 ธันวำคม 2563
รำยได้          390,346,861.22 บำท
ค่ำใช้จ่ำย       156,915,205.03 บำท
รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำย   233,431,656.19 บำท 

*ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกรำคม 2564

รำยรับ - รำยจ่ำย ปี 2563มุมห่วงใยสมำชิก

อตัรำดอกเบีย้เงินฝำก/เงินกู ้ณ ปัจจุบนั

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

สำมำรถติดตำม
ข่ำวสหกรณ์ฯ
ย้อนหลังได้ที่

	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	(โคโรนา	2019)	(COVID-19)	
ที่ระบาดรอบใหม่มีสมาชิกหลายท่านได้รับความเดือดร้อนในการด�ารงชีพ	 เพ่ือเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว	 สอ.กปภ.	 ได้ก�าหนด
มาตรการให้ความช่วยเหลือ	2	มาตรการดังนี้

 มำตรกำรที่ 1 จัดสวัสดิการเฉพาะกิจ	ส�าหรับสมาชิกที่ติดเชื้อไวรัส	COVID-19	
จะได้รับเงินช่วยเหลือจ�านวน	20,000	บาท	ต่อคน	และกรณีเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัส	
COVID-19	จะได้รบัเงนิช่วยเหลอืจ�านวน	100,000	บาท	ต่อคน	ก�าหนดระยะเวลา	6	เดอืน	
ตั้งแต่วันที่	1	กุมภาพันธ์	2564	ถึง	31	กรกฎาคม	2564	

	 กรณีติดเชื้อไวรัส	 COVID-19	 สมาชิกต้องยื่นค�าร้องเพ่ือขอรับเงินสวัสดิการ
ภายใน	60	วัน	นับแต่วันที่ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติพร้อมแนบเอกสารรับรองจาก
สถานพยาบาล	กรณเีสยีชวีติให้ผูร้บัผลประโยชน์ยืน่ค�าร้องเพ่ือขอรบัเงนิสวสัดกิารภายใน	
60	วัน	นับแต่วันที่เสียชีวิต	พร้อมแนบเอกสารส�าเนาใบมรณบัตรจากสถานพยาบาล

             มำตรกำรที่ 2 พักช�าระหนี้เงินต้นส�าหรับเงินกู้สามัญเพื่อการครองชีพและ
อื่น	ๆ 	สมาชิก	จะผ่อนช�าระหนี้เฉพาะดอกเบ้ีย	เป็นระยะเวลา	4	เดือน	โดยให้สมาชิก
แจ้งความประสงค์	ตั้งแต่วันที่	1-28	กุมภาพันธ์	2564	โดยมีผลตั้งแต่เดือนมีนาคมถึง
เดือนมิถุนายน	2564	

	 สมาชิกท่ีได้รับการพักช�าระหน้ีแล้ว	 จะขอใช้สิทธิกู้ใหม่ได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม	
2564	เป็นต้นไปนะครับ

“ # ไม่ประมำท กำร์ดอย่ำตก สวมหน้ำกำก
และล้ำงมือบ่อย ๆ นะครับเจ้ำนำย”

สมำชิกโปรดทรำบ

 สหกรณ์ออมทรพัย์กำรประปำส่วนภมูภิำค จ�ำกดั มมีตใิห้รบัเงนิฝำกประเภทออมทรพัย์เอทเีอม็ โดยก�ำหนดวงเงนิรบัฝำกและอตัรำดอกเบีย้ ดงันี้

 1. กำรฝำกเงินให้ฝำกได้ไม่เกนิ 1 ล้ำนบำท ต่อเดอืนและยอดเงนิในบญัชเีงนิฝำกต้องไม่เกนิ 5 ล้ำนบำท จะได้รบัอตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 2.25 ต่อปี

 2. สมำชิกที่มียอดเงินในบัญชีเงินฝำกเกิน 5 ล้ำนบำท ก่อนประกำศนี้ใช้บังคับ จะได้รับอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ของยอดเงินในบัญชี
เงินฝำกส่วนที่เกิน 5 ล้ำนบำท นับแต่วันที่ประกำศนี้มีผลใช้บังคับ

 สำมำรถติดตำมรำยละเอียดจำก www.cooppwa.co.th ประกำศฉบับที่ 4/2564 ลงวันที่ 29 มกรำคม 2564


