
ยินดีต้อนรับ 

สมาชิกทุกท่าน 
สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จ ากัด 
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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ตราไว้ ณ วันที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2560  

เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน 

หมวดที่ 6 

แนวนโยบายแห่งรัฐ 

มาตรา 75... รัฐพึงส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง 

และสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์ประเภทต่างๆ... 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134  

ตอนที่ 47 ก วันที่ 6 เมษายน 2560) 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 



นโยบาย 

             สร้างความมั่งคั่งให้สมาชิก 

สร้างความมั่นคงให้สหกรณ ์
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ประเภทสมาชิก 

2. สมาชิกสมทบ   

1. สมาชิกสามัญ   
 คุณสมบัติสมาชิกสามัญ 

 - เป็นพนักงาน กปภ. หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์การประปา 
          ส่วนภูมิภาค จ ากัด 

 - สมาชิกสามัญที่เกษียณอายุยังคงเป็นสมาชิกสามัญ 

 

       

 - ปัจจุบันงดรับสมาชิกชั่วคราว 
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สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกได้รับ 

1.  เงินปันผล (จากการถือหุ้น ) 

 2.  เงินเฉลี่ยคืน   (จากดอกเบี้ยเงินกู้)  

 3.  สวัสดิการอื่น ๆ  
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การช่วยเหลือสมาชิกออกจากงาน 

การช่วยเหลือสมาชิกที่ถูกให้ออกจากงาน โดยไม่มีความผิด 

เนื่องจาก ทุพพลภาพ 

              เป็นสมาชิก    จะได้รับเงินสงเคราะห์ 

  ตั้งแต่  1  ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน  5 ปี           10,000 บาท 

  เกิน     5  ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ปี          20,000 บาท 

 เกิน   10  ปีขึ้นไป           40,000 บาท 

หากถูกออกจากงานเนื่องจาก เจ็บป่วย       จะได้รับเงิน กึ่งหนึ่ง 

หมายเหต ุ :  ต้องยื่นค าร้องภายใน  90  วัน นับจากวันออกจากงาน 
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การสงเคราะห์ศพสมาชิกและคู่สมรส 

                  เป็นสมาชิก        จะได้รับเงิน 

    ไม่เกิน 1 ปี     12,000 บาท 

    เกิน     1 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี  40,000 บาท 

    เกิน   10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี  80,000 บาท 

    เกิน   20 ปี 

สหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่ 7 ผู้จัดการศพ 

 คู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย                     10,000 บาท 
 (และไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์) 

120,000 บาท 



การช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ 

1. สมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ จาก อัคคีภัย วาตภัย หรือ อุทกภัย  

       จะได้รับการสงเคราะห์ ทั้งนี้แล้วแต่คณะกรรมการด าเนินการ 

           จะพิจารณาเป็นคราวๆไปแต่ไม่เกินวงเงิน  50,000  บาท    
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3.    ให้สมาชิกแจ้งขอรับเงินสงเคราะห์ตามแบบที่ก าหนด พร้อมแนบ 

       หลักฐานรับรองที่แสดงหรือยืนยันถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 

       ต่อสหกรณ์ ภายใน 60 วัน 

       

2. สมาชิกที่มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ ต้องเป็นผู้ที่มชีื่อ  

      ในทะเบียนบ้านที่ประสบภัยพิบัติ 



ความร่ ารวยที่มั่งคั่งที่สุดของชีวิต 
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คือ 

ความร่ ารวยของชีวิต 

สุขภาพแข็งแรง  



ครึ่งนาที 3 อย่าง 
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วลีที่ส าคัญที่ช่วยให้อายุยืนยาว ไม่ต้องเสียเงินหามา 

1. ตื่นนอนอย่าลุกจากที่นอนทันที         

    นอนไว้ครึ่งนาท ี  

2. เมื่อนั่งขึ้นมาให้นั่งอีกครึ่งนาท ี

3. เอาขาทอดไว้ที่พื้นอีกครึ่งนาที 



ครึ่งชั่วโมง 3 อย่าง 
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วลีที่ส าคัญที่ช่วยให้อายุยืนยาว ไม่ต้องเสียเงินหามา 

1. ตอนเช้าออกก าลังครึ่งชั่วโมง  

2. ตอนเที่ยงควรนอนกลางวันครึ่งชั่วโมง 

3. ตอนเย็นผู้สูงอายุควรเดินช้าๆ สักครึ่งชั่วโมง 

    จะท าให้ตอนกลางคืนหลับสบาย สามารถลด 

    อัตราการเป็นโรคที่เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจตีบ 

    และความดันโลหิตสูง 



  1. อาหาร  
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2. อารมณ ์

 4. การขับถ่าย 

5. นอน 

 3. ออกก าลัง 

หลัก 5 ประการที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง 
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ความลับของความแข็งแรง จน อายุ 85 ปี  

85 35 0 

ต ่ำ 

สูง 

Stress Threshold  (ควำมทนทำน) 

อำยุ (ปี) 



  1. ออกก าลังกาย  
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2. การนอนหลับ 

 4. โปรตีน 

6. ความอ้วน 

 3. อาหาร 

 5. โยคะ 

ความลับของความแข็งแรง จน อายุ 85 ปี  

 7. สมอง 

 8. น้ า 



ความยากจนที่สุดของชีวิต 
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คือ 

ความยากจนที่สุดของชีวิต 

ความไม่รู้จักพอ  



การใช้จ่ายในวัยเกษียณ 

16    *อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 ต่อป ี

ดอกเบี้ยเงินฝำก สอ.กปภ.* 

เงินฝาก สอ.กปภ. 1     ล้านบาท รับดอกเบี้ยปีละ   37,500 บาท 

เงินฝาก สอ.กปภ. 3     ล้านบาท รับดอกเบี้ยปีละ 112,500 บาท 

เงินฝาก สอ.กปภ. 3.5  ล้านบาท รับดอกเบี้ยปีละ 131,250 บาท 

เงินฝาก สอ.กปภ. 4     ล้านบาท รับดอกเบี้ยปีละ 150,000 บาท 

เงินฝาก สอ.กปภ. 4.5   ล้านบาท รับดอกเบี้ยปีละ 168,750 บาท 

เงินฝาก สอ.กปภ. 5      ล้านบาท รับดอกเบี้ยปีละ 187,500 บาท 



การรับฝากเงินและการซื้อหุ้นส าหรับสมาชิก 
ที่จะเกษียณอายุงาน  

สมาชิกที่จะเกษียณอายุงาน วันที่ 1 ตุลาคม 2562  

สหกรณ์รับฝากเงินและให้ซื้อหุ้นจากเงินท่ีสมาชิกได้รับจาก กปภ.ดังนี้ 
 

   (1)   เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรือเงินกองทุนสงเคราะห์ 
   (2)   เงินค่าตอบแทนความชอบในการท างาน  
        สมาชิกที่ได้รับเงินตาม (1),(2) ดังกล่าวข้างต้น มีสิทธิฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์
พิเศษประเภทจ ากัดจ านวนและซื้อหุ้นได้เป็นกรณีพิเศษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

ดังนี ้

        1. สมาชิกที่ฝากเงินทุกๆ 100,000 บาท มีสิทธิซื้อหุ้นได้จ านวน 10,000 บาท

แต่ละรายจะซื้อหุ้นได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท และยอดเงินรวมที่น าฝากและ    

ซื้อหุ้นแล้ว ต้องไม่เกินจ านวนเงินที่สมาชิกได้รับจากการเกษียณอายุงานทุกรายการ

รวมกัน 

         2. การฝากเงินและซื้อหุ้นต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 16 ธันวาคม 

2562 ทั้งนี้ต้องน าหลักฐานการรับเงินจาก กปภ. มาแสดงต่อสหกรณ์ด้วย 
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การฝากเงิน 

 1.  รับฝากเงินสด เช็ค หรือ ตั๋วแลกเงิน 

 2.  โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย   
     ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จ ากัด 

      - สาขา วิภาวดี - รังสิต 64”เลขที่บัญชี 980-5-29216-9 

      - สาขา ประดิพัทธ์ 13”เลขที่บัญชี  034-1-25377-4 

3.  น าใบรับเงินฝาก (Deposit Slip) เขียนช่ือ - สกุล ตัวบรรจง  
     พร้อมสมุดเงินฝาก  ให้สหกรณ์ลงบันทึกหรือส่งส าเนาใบฝากธนาคาร 
     ทาง โทรสาร  0 2521 6296  หรือ ทาง Email: cooppwa@gmail.com  
     หรือ Line ID: cooppwaline 
4. เมื่อรับสมุดคืน  ขอให้ตรวจสอบรายการให้ถูกต้อง หากพบข้อผิดพลาด

โปรดแจ้งให้สหกรณ์ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 

18 

mailto:Cooppwa@gmail.com


การฝากเงินและการซื้อหุ้นหลังเกษียณอาย ุ

 

1.  ฝากออมทรัพย์พิเศษจ ากัดจ านวน เดือนละ 

     ไม่เกิน 50,000 บาท  
 

2.  ฝากออมทรัพย์พิเศษไม่จ ากัดจ านวน(เดือนละไม่เกิน 1 ล้านบาท)  
 

 

  

3.  ซื้อหุ้นได้เดือนละไม่เกิน 10,000 บาท 
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การแสดงความจ านงขอรับดอกเบ้ีย         

เงินฝากออมทรัพย์เป็นงวดรายเดือน 
 

 

1. สมาชิกที่มีเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000  บาทขึ้นไป 

      สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ทุกเดือน 

2.  สมาชิกมีสิทธิเลือกรับดอกเบี้ย ดังนี้ 

     2.1  โอนดอกเบี้ยทบเป็นต้นเข้าบัญชีเงินฝาก หรือ   

     2.2  โอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาใดก็ได้ หรือ 

     2.3  โอนดอกเบี้ยเข้าบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ (เอทีเอ็ม) 

     2.4  ขอรับเป็นเช็คด้วยตัวเอง หรือรับเป็นตั๋วแลกเงิน 

 

20 



การกู้เงินของผู้เกษียณอายุ 
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1.  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM 

2.  เงินกู้สามัญ 

2.1  เงินกู้สามัญ เพื่อการครองชีพ และอื่น ๆ 

2.2  เงินกู้สามัญ เพื่อการศึกษาหรือเพื่อการรักษาพยาบาล 

2.3  เงินกู้สามัญ เพื่อซื้ออุปกรณก์ีฬา 



ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2558-2562  

       หน่วย : ล้านบาท

บาท รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

สินทรัพย์รวม 4,634.20 5,025.20 5,437.44 5,810.16 5,971.49 

 เงินรับฝาก 2,884.15 3,080.09 3,270.75 3,411.25 3,619.09 

 ทุนเรือนหุ้น 1,388.80 1,549.24 1,727.88 1,911.98 2,018.44 

 ทุนสะสมอื่น ๆ 141.77 159.37 178.24 198.47 204.05 

รายได ้ 271.68 297.62 321.72 348.46 211.47 

ค่าใช้จ่าย 118.48 132.44 138.92 144.64 81.57 

ก าไรสุทธิ 153.20 165.18 182.80 203.82 129.90 

จ านวนสมาชิก :ราย  8,990 9,366 9,347 9,294 9,405 
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ข้อมูลปี 2562  เป็นข้อมูลจริงส้ินสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562  (7 เดือน) 

(7 เดือน) 



หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อได้ที่  

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จ ากัด 

72 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลักสี่ จ.กรุงเทพฯ 10210 

โทรศัพท์  0 2551 8930-3 

โทรสาร       0 2521 6296 

Line ID: cooppwaline 

Email: cooppwa@gmail.com 

Website: www.coop.pwa.co.th 
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ช่องทางการจัดส่งเอกสาร 
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ขอขอบคุณ สมาชิกทุกท่าน 
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