
ผลการตรวจสอบกิจการ
รอบระยะเวลา 9 เดืือน (ณ วันท่ี่� 30 กันยายน 2564)

ข่่าวสหกรณ์
ฉบับท่ี่� 243 ปีีท่ี่� 41 ปีระจำาเดืือนตุลาคม 2564

มุ่งมั�นดืำาเนินงาน บริหารอย่างมั�นคง ดืำารงไว้ซ่ึ่�งคุณธรรม นำาการพััฒนาสหกรณ์

Provincial Waterworks Authority Saving And Credit Cooperative, Limited

Like
ภาพัข่่าวเล่าเรื�อง

สหกรณ์ออมที่รัพัย์การปีระปีาส่วนภูมิภาค จำากัดื ได้ืร่วม
อนุโมที่นาบุญเป็ีนเจ้าภาพัถวายผ้าพัระกฐิินพัระราชที่าน  
การปีระปีาส่วนภูมิภาค ปีระจำาปีี 2564 ณวัดืชุมพัรรังสรรค์ 
พัระอารามหลวง ต.นาทุ่ี่ง อ.เมืองชุมพัร จ.ชุมพัร ในวันเสาร์ท่ี่� 
13 พัฤศจิกายน 2564 จำานวนเงิน 10,000 บาที่

Look
	 บอกเล่่าเกา้สิิบฉบบัน้ี้�ภููมิิใจท้ี่�จะแจ้งให้้สิมิาชิิกที่กุท่ี่านี้ที่ราบผล่การดำำาเนี้นิี้งานี้ของสิห้กรณ์์	ท้ี่�ผ่านี้มิา	
9	เดืำอนี้	โดำยผู้ตรวจสิอบกิจการได้ำรายงานี้ผล่การตรวจสิอบ	ณ์	30	กันี้ยายนี้	2564	สิรุปได้ำดัำงน้ี้�

	 1.	สิอ.กปภู.ม้ิการเติบโตอย่างต่อเนืี้�อง	โดำย	ณ์	30	ก.ย.	64	ม้ิสิมิาชิิก	รวมิทัี่�งสิิ�นี้	9,634		คนี้	

	 2.	การปฏิิบัติการด้ำานี้การเงินี้	

	 	 2.1	สิอ.กปภู.	ม้ิเงินี้สิดำ	เงินี้ฝากธนี้าคารแล่ะเงินี้ฝากสิห้กรณ์์อื�นี้	ณ์	30	ก.ย.	64	รวมิทัี่�ง
สิิ�นี้	1,162.419	ล้่านี้บาที่	การรับ-จ่าย	แล่ะการเก็บรักษาเงินี้เป็นี้ไปตามิระเบ้ยบของสิห้กรณ์์	การจ่ายทุี่กรายการ
ผ่านี้การอนุี้มัิติของผู้ม้ิอำานี้าจ	 แล่ะชิอบด้ำวยเห้ตุผล่อันี้ควรแก่การจ่ายตามิกรอบท้ี่�กำาห้นี้ดำไว้ในี้งบประมิาณ์ท้ี่�ได้ำ
เสินี้อต่อท้ี่�ประชุิมิให้ญ่่

	 	 2.2	สิอ.กปภู.ม้ิเงินี้ล่งทุี่นี้ในี้ระยะยาวในี้รูปตราสิารทุี่นี้เพืื่�อผล่ตอบแที่นี้ในี้รูปเงินี้ปันี้ผล่	
ณ์	30	ก.ย.	64	รวมิทัี่�งสิิ�นี้	2.309	ล้่านี้บาที่

	 3.	การปฏิิบัติการดำ้านี้บัญ่ชิ้	สิอ.กปภู.	มิ้การจัดำที่ำาบัญ่ชิ้ดำ้วยความิเร้ยบร้อย	มิ้เอกสิารประกอบ
การบันี้ทึี่กบัญ่ช้ิครบถ้้วนี้	 ถู้กต้อง	แล่ะเป็นี้ปัจจุบันี้	 เป็นี้ไปตามิแบบท้ี่�กรมิตรวจบัญ่ช้ิสิห้กรณ์์กำาห้นี้ดำ	แล่ะเป็นี้ไปตามิ	
พื่.ร.บ.สิห้กรณ์์	โดำยใช้ิระบบคอมิพิื่วเตอร์บันี้ทึี่กบัญ่ช้ิทัี่�งขั�นี้ต้นี้แล่ะขั�นี้ปล่าย

	 4.	 ด้ำานี้การบริห้ารงานี้	 สิอ.กปภู.มิ้การประชิุมิคณ์ะกรรมิการดำำาเนี้ินี้การเป็นี้ประจำาทีุ่กเดำือนี้
เพืื่�อให้้ที่ันี้กับสิภูาวะการเงินี้ของท้ี่องตล่าดำแล่ะทัี่นี้กับความิต้องการของสิมิาชิิก	 ซึึ่�งเป็นี้ไปตามิข้อบังคับแล่ะ	
พื่.ร.บ.สิห้กรณ์์

	 โดำยทุี่นี้ท้ี่�ใช้ิดำำาเนิี้นี้งานี้สิ่วนี้ให้ญ่่มิาจากแห้ล่่งเงินี้ทุี่นี้ภูายในี้	 โดำยสิห้กรณ์์ได้ำช่ิวยเห้ลื่อสิมิาชิิกโดำยให้้
บริการด้ำานี้สิินี้เชืิ�อ	เป็นี้เงินี้กู้ประเภูที่ต่าง	ๆ	82.76%	จากสิินี้ที่รัพื่ย์ท้ี่�ม้ิอยู่	100%	ส่ิวนี้สิินี้ที่รัพื่ย์	ท้ี่�เห้ลื่ออ้ก	17.24	%	
เป็นี้เงินี้ล่งทุี่นี้	เงินี้ฝากธนี้าคาร	แล่ะอื�นี้	ๆ	

	 5.	ผล่การดำำาเนิี้นี้งานี้ของ	สิอ.กปภู.	ในี้รอบ	9	เดืำอนี้	(มิกราคมิ	–	กันี้ยายนี้	2564)	สิรุปได้ำดัำงน้ี้�

	 -	รายได้ำรวมิ									 	 296.650	ล้่านี้บาที่	(สูิงกว่าปีก่อนี้	2.02%)	

	 -	ค่าใช้ิจ่ายรวมิ						 	 120.090	ล้่านี้บาที่	(สูิงกว่าปีก่อนี้	0.95%)

	 -	รายได้ำสูิงกว่าค่าใช้ิจ่าย			 176.560	ล้่านี้บาที่	(สูิงกว่าปีก่อนี้	2.76%)

	 ที่ั�งนี้้�การตรวจสิอบกิจการในี้เดำือนี้	กันี้ยายนี้	2564	ไมิ่พื่บข้อสิังเกตที่้�เป็นี้สิาระสิำาคัญ่เก้�ยวกับ
ข้อบกพื่ร่องที่างการเงินี้แล่ะการบัญ่ช้ิแต่อย่างใดำ

	 ท้ี่�มิา:	รายงานี้การตรวจสิอบกิจการสิำาห้รับเดืำอนี้	กันี้ยายนี้	2564	ของนี้ายสิมิบัติ	ม้ิเวชิ	ผู้ตรวจสิอบ
กิจการ

ระเบ่ยบสหกรณ์ออมที่รัพัย์การปีระปีาส่วนภูมิภาค จำากัดื

ว่าด้ืวย การตรวจสอบและแก้ไข่ปัีญหาหรือข้่อร้องเร่ยนข่องสมาชิก พั.ศ.2564

………………………………………

	 ก้าวไปอ้กขั �นี้กับการให้้บริการเพื่ื �อความิพื่ึงพื่อใจให้้แก่สิมิาชิิก	แล่ะเพื่ื �อการพื่ัฒนี้าสิห้กรณ์	์
ให้้สิอดำคล่อ้งกับแนี้วที่างตามิกฎกระที่รวง	เก้�ยวกับการดำำาเนี้นิี้งานี้แล่ะกำากับดูำแล่สิห้กรณ์์ออมิที่รพัื่ยแ์ล่ะสิห้กรณ์์
เครดิำตยูเน้ี้�ยนี้	พื่.ศ.2564	ห้มิวดำ	4	ข้อ	19		

	 วันี้น้ี้�ห้ากสิมิาชิิกต้องการแจ้งเรื�องต่อสิห้กรณ์์	เพืื่�อขอให้้ช่ิวยเห้ลื่อ	
แก้ไข	บรรเที่าความิเดำือดำร้อนี้	ห้รือตรวจสิอบข้อเที่็จจริง	อันี้เนี้ื�องจาก
การได้ำรับความิเดืำอดำร้อนี้	 ความิไม่ิเป็นี้ธรรมิ	 ห้รือพื่บเห็้นี้การกระที่ำาผิดำ
กฎห้มิาย	ข้อบังคับ	แล่ะระเบ้ยบของสิห้กรณ์์	สิามิารถ้ดำำาเนิี้นี้การได้ำแล้่ว
ตามิช่ิองที่างต่าง	ๆ	ดัำงน้ี้�

	 •	ส่ิงที่างไปรษณ้์ย์ตามิท้ี่�อยู่ของสิห้กรณ์์

	 •	 นี้ำาสิ่งผ่านี้ชิ่องที่างอิเล่็คที่รอนี้ิคสิ์ของสิห้กรณ์์	 เชิ่นี้	
ที่าง	E-mail

	 •	ยื�นี้เรื�องด้ำวยตนี้เองท้ี่�สิำานัี้กงานี้สิห้กรณ์์	

	 สิมิาชิิกสิามิารถ้ติดำตามิรายล่ะเอ้ยดำต่าง	 ๆ	 ไดำ้จาก	
www.coop.pwa.co.th
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1.	 การจ่ายเงินี้สิวัสิดิำการเพื่ื�อวันี้เกิดำของสิมิาชิิก	 จำานี้วนี้	 789	 ราย	 เป็นี้เงินี้	

157,800.-	บาที่		

2.	การจ่ายเงินี้ช่ิวยเห้ลื่อสิมิาชิิกท้ี่�ติดำเชืิ�อไวรัสิ	COVID	จำานี้วนี้	46	ราย	เป็นี้เงินี้	

920,000.-	บาที่	

3.	การจ่ายเงินี้ช่ิวยเห้ลื่อสิมิาชิิกเส้ิยช้ิวิต	จำานี้วนี้	4	ราย	เป็นี้เงินี้	220,000.-	บาที่

มุมห่วงใยสมาชิกLove

ชิำาระค่าฝากส่ิงเป็นี้รายเดืำอนี้

ใบอนุี้ญ่าตท้ี่�	1/2539

ไปรษณ้์ย์ห้ลั่กส้ิ�

สหกรณ์ออมที่รัพัย์
การปีระปีาส่วนภูมิภาค จำากัดื

72 ถนนแจ้งวัฒนะ เข่ตหลักส่�

กรุงเที่พัฯ 10210

(นี้างสิาวดำวงมิณ้์	กว้วัจน์ี้)

เจ้าห้น้ี้าท้ี่�ฝ่ายบริห้ารทัี่�วไป
จัดืที่ำาโดืย คณะกรรมการศ่กษาและปีระชาสัมพัันธ์ สหกรณ์ออมที่รัพัย์การปีระปีาส่วนภูมิภาค จำากัดื

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

126,721,109.87

46,035,397.44

61,054,634.21

30 เมษายน

24 พัฤษภาคม 2564

รายรับ-รายจ่าย ปีี 2564
9 เดืือน สิ�นสุดื 30 กันยายน 2564
รายได้ื   296,650,815.18 บาที่

ค่าใช้จ่าย 120,089,858.50 บาที่

รายได้ืสูงกว่าค่าใช้จ่าย 176,560,956.68 บาที่
*ข้่อมูล ณ วันท่ี่� 23 กันยายน 2564

อัตราดือกเบ่�ยเงินฝาก/เงินกู้ ณ วันท่ี่� 1 กรกฎาคม 2564

เงินฝากออมที่รัพัย์พิัเศษ ปีระเภที่จำากัดืจำานวน   3.50 ต่อปีี
เงินฝากออมที่รัพัย์พิัเศษ ปีระเภที่ไม่จำากัดืจำานวน 2.25 ต่อปีี
เงินฝากออมที่รัพัย์พิัเศษ สำาหรับสมาชิกสมที่บ 2.25 ต่อปีี
เงินฝากออมที่รัพัย์ เอท่ี่เอ็ม  1.50 ต่อปีี
เงินกู้เพืั�อเหตุฉุกเฉิน เอท่ี่เอ็ม  6.25 ต่อปีี
เงินกู้เพืั�อเหตุจำาเป็ีนเร่งด่ืวน (เงินโบนัส)  6.25 ต่อปีี
เงินกู้เพืั�อเหตุจำาเป็ีนเร่งด่ืวน (เงินปัีนผล)  5.25 ต่อปีี
เงินกู้เพืั�อเหตุฉุกเฉินสำาหรับสมาชิกสมาคมฌาปีนกิจฯ 6.25 ต่อปีี
เงินกู้สามัญเพืั�อการครองช่พัและอื�น ๆ   6.25 ต่อปีี
เงินกู้สามัญเพืั�อการศ่กษา    5.75 ต่อปีี
เงินกู้สามัญเพืั�อการรักษาพัยาบาล  5.75 ต่อปีี
เงินกู้สามัญอเนกปีระสงค์   6.00 ต่อปีี
เงินกู้สามัญเพืั�อเหตุภัยพิับัติ  5.25 ต่อปีี
เงินกู้สามัญเพืั�อซืึ่�ออุปีกรณ์ก่ฬา  6.25 ต่อปีี

การใช้ทุี่นสาธารณปีระโยชน์สวัสดิืการและสวัสดิืการสมาชิกและคู่สมรส

ปีระจำาเดืือนกันยายน 2564

สามารถติดืตาม
ข่่าวสหกรณ์ฯ
ย้อนหลังได้ืท่ี่�

	 ตามิประกาศ	สิอ.กปภู.	ฉบับที่้�	34/2564	เมิื�อวันี้ที่้�	28	ตุล่าคมิ	2564	ไดำ้มิ้การกำาห้นี้ดำ
ห้ลั่กเกณ์ฑ์์วงเงินี้ให้้กู้ยืมิแก่สิมิาชิิกให้ม่ิ	 เพืื่�อให้้สิอดำคล้่องเพืื่�อให้้สิอดำคล้่องกับสิถ้านี้การณ์์ปัจจุบันี้	 โดำยม้ิ
การเปล้่�ยนี้ห้ลั่กเกณ์ฑ์์การกู้ยืมิเงินี้ประเภูที่สิามัิญ่	ส่ิวนี้ประเภูที่ฉุกเฉินี้ยังคงเดิำมิ	โดำยสิรุปดัำงน้ี้�ครับ	

	 *การกู้เงินี้สิามัิญ่ไม่ิเกินี้ร้อยล่ะ	 90	 ของค่าหุ้้นี้แล่ะเงินี้ฝากออมิที่รัพื่ย์พิื่เศษประเภูที่จำากัดำ
จำานี้วนี้แล่ะห้รือไม่ิจำากัดำจำานี้วนี้กู้ได้ำ	ไม่ิเกินี้สิามิล้่านี้บาที่	โดำยม้ิสิมิาชิิกคำ�าประกันี้	1	คนี้		

	 *การกู้เงินี้โดำยใชิ้อสิังห้าริมิที่รัพื่ย์	(ที่้�ดำินี้มิ้โฉนี้ดำ)	จำานี้องเงินี้ประกันี้กู้ไดำ้ไมิ่เกินี้ร้อยล่ะ		90	
ของราคาประเมิินี้ของสิำานัี้กงานี้ท้ี่�ดิำนี้	แต่ไม่ิเกินี้สิามิล้่านี้บาที่	

	 *การกู้เงินี้สิามัิญ่โดำยใช้ิห้ลั่กที่รัพื่ยรั์ฐบาล่ห้รือสิิที่ธ	ิซึึ่�งม้ิตราสิารจำานี้องเป็นี้ประกันี้	กู้ได้ำไม่ิเกินี้
ร้อยล่ะ	90	ของมูิล่ค่าห้ลั่กที่รัพื่ย์	แต่ไม่ิเกินี้สิามิล้่านี้บาที่

	 *กรณ้์การกู้เงินี้สิามัิญ่	โดำยใช้ิบุคคล่คำ�าประกันี้	ม้ิห้ลั่กเกณ์ฑ์์ดัำงน้ี้�	

	 ทัี่�งน้ี้�	การผ่อนี้ชิำาระเงินี้กู้สิามัิญ่	ให้้ผ่อนี้ชิำาระได้ำไม่ิเกินี้	180	งวดำ	

											*	การกู ้เงินี้สิามิัญ่	เพื่ื �อการศึกษาแล่ะเพื่ื �อการพื่ยาบาล่	ประเภูที่ใดำประเภูที่ห้นี้ึ�ง	ห้รือ
ทัี่�ง	2	ประเภูที่	กู้ได้ำไม่ิเกินี้ห้นึี้�งแสินี้บาที่	โดำยให้้ผ่อนี้ชิำาระภูายในี้	24	งวดำ		

											สิมิาชิิกสิามิารถ้ติดำตามิรายล่ะเอ้ยดำต่าง	ๆ	ไดำ้จาก	www.coop.pwa.co.th	ห้รือ	Line	
“ห้้องข่าวชิาวสิห้กรณ์์”

อายุสมาชิก สิที่ธิกู้(*เงินเดืือน)  กู้ได้ืไม่เกิน 

6	เดืำอนี้	-	12	เดืำอนี้ 20	เท่ี่า 400,000.00	

12	เดืำอนี้	-	24	เดืำอนี้ 40	เท่ี่า 800,000.00	

24	เดืำอนี้	-	36	เดืำอนี้ 60	เท่ี่า 1,200,000.00	

36	เดืำอนี้	-	48	เดืำอนี้ 60	เท่ี่า 1,600,000.00	

48	เดืำอนี้	-	60	เดืำอนี้ 60	เท่ี่า 1,900,000.00	

60	เดืำอนี้	-	100	เดืำอนี้ 60	เท่ี่า 2,200,000.00	

100	เดืำอนี้ขึ�นี้ไป 60	เท่ี่า 2,500,000.00	

วงเงิน(บาที่) หลักปีระกัน

ยอดำไม่ิเกินี้	400,000 		1.	ผู้คำ�า	2	คนี้

400,001	-	1,200,000
 

		1.	ผู้คำ�า	2	คนี้	(เงินี้เดืำอนี้	≥	ผู้กู้	1	คนี้)
		2.	ผู้คำ�าเงินี้เดืำอนี้	<	ผู้กู้	คำ�า	3	คนี้	ห้รือที่ำาประกันี้)

1,200,001	-	1,900,000 		1.	ผู้คำ�า	3	คนี้	(ม้ิเงินี้เดืำอนี้	≥	ผู้กู้	1	คนี้)
		2.	ผู้คำ�าเงินี้เดืำอนี้	<	ผู้กู้	คำ�า	4	คนี้	ห้รือที่ำาประกันี้)
		3.	ผู้คำ�า	2	คนี้เงินี้เดืำอนี้	≥	ผู้กู้	1	คนี้	+	ที่ำาประกันี้

1,900,001	-	2,500,000
 

		1.	ผู้คำ�า	5	คนี้	แล่ะม้ิหุ้้นี้อย่างน้ี้อย	240,000	บาที่
		2.	ผู้คำ�า	4	ท่ี่านี้	+	ที่ำาประกันี้


