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ข่าวสหกรณ์
ฉบับที ่213 ปีที่ 39 ประจ�าเดือน เมษายน 2562

	 การประปาส่วนภมูภิาค	ได้จดังานสบืสานประเพณไีทย	
วันสงกรานต์ประจ�าปี	 2562	 โดยมีนายประเสริฐ	 เชื้อพานิช	
ประธานกรรมการ	เข้าร่วมงานดังกล่าว	เมื่อวันพุธที่	10	เมษายน	
2562	ณ	ส�านักงานใหญ่	การประปาส่วนภูมิภาค	

 คณะกรรมการอ�านวยการ ประกอบด้วย 1. นายประเสริฐ เชือ้พานชิ ประธานกรรมการ 2. นางวนดิา เตชะเสน กรรมการ 3. นางสาวประภา พวงแก้ว 
กรรมการ 4. นางกาญจนา นวลกระจ่าง กรรมการ 5. นายเลิศศักดิ์ ภู่อนุสรณ์ชัย กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการเงินกู้ ประกอบด้วย 1. นายพนม 
แก้วด ีประธานกรรมการ 2. นายชมุพล โชคพงษ์อดุมชยั กรรมการ 3. นายสมัพนัธ์ กลุวานชิ กรรมการ 4. นายเรอืงศกัดิ ์ตัง้ศรตีะนยั กรรมการ 5. นายมณเฑยีรทอง 
ธนเศรษฐ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 1. นางสาวประภา พวงแก้ว ประธานกรรมการ 2. นางสาวสุทัศนีย์ 
ชัยกุล กรรมการ 3. นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย กรรมการ 4. นายเรืองศักด์ิ ต้ังศรีตะนัย กรรมการ 5. นายธงชัย ระยะกุญชร กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกฎหมาย ประกอบด้วย 1. นางวนิดา เตชะเสน ประธานกรรมการ 2. นายพนม แก้วดี กรรมการ 3. นายมณเฑียรทอง ธนเศรษฐ์ กรรมการ 
4. นางนฤมล มณสีะอาด กรรมการ 5. นายสุจนิต์ ฉมิมณี กรรมการและเลขานกุาร คณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่ง ประกอบด้วย 1. นายนวิตัร สถติกาญจนะ 
ประธานอนุกรรมการ 2. นางกาญจนา นวลกระจ่าง อนุกรรมการ 3. นางนฤมล มณีสะอาด อนุกรรมการ 4. นายอาคม นามเทพ อนุกรรมการ 5. นางวิลาวัลย์ 
ไกรธรรม อนุกรรมการ 6. นายธรรมนูญ ตรีบุปผา อนุกรรมการ 7. นางสาวจันทิรา จุโฬทก อนุกรรมการและเลขานุการ

	 นโยบายของคณะกรรมการด�าเนินการ	 ชุดที่	 33	 ยังคงยึดมั่นในการสร้าง
ความมั่นคงให้กับสหกรณ์และค�านึงถึงความมั่งค่ังของสมาชิกควบคู่กันไป	และขอเน้น
ในเรือ่งของความม่ันคงให้มีความม่ันคงแบบย่ังยืน	มีความแข็งแกร่งทีจ่ะก้าวต่อไปได้อย่างดี

บอกเล่าเก้าสิบภาพข่าวเล่าเรื่อง



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

3 เดือน สิ้นสุด 31 มีนำคม 2562
รายได้          89,454,741.81 บำท
ค่าใช้จ่าย        32,975,279.08 บำท
ก�าไรสุทธิ        56,479,462.73 บำท 

*ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษำยน 2562

รายรับ - รายจ่าย ปี 2562
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	 สหกรณ์ออมทรพัย์การประปาส่วนภมูภิาค	จ�ากดั 
เหน็ชอบให้จ่ายเงนิสวัสดกิารเพือ่วนัเกดิสมาชกิ	จ�านวนเงนิ	
200	 บาท	 ซึ่งจะได้รับปีละ	 1	 คร้ัง	 ในเดือนเกิด	 โดย	
สอ.กปภ.จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของสมาชิก		
	 สมาชิกทุกคนมีสิทธิได้รับสวัสดิการนี้	 โดยไม่มี
เงื่อนไขอายุการเป็นสมาชิก

 ข่าวดี ส�าหรับสมาชิก สอ.กปภ. เน่ืองในโอกาสพิเศษฉลองการเปิด
อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) จึงได้
เปิดรับสมาชิกเป็นกรณพิีเศษส�าหรับสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ ทีม่อีาย ุ57-65 ปี 
(นับปี พ.ศ. คือผู้ที่เกิดหลังปี 2497) และจะต้องเป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์
ออมทรัพย์มาแล้วไม่น ้อยกว่า 1 ปี โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 
พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2562 เท่านั้น และยังให้สิทธิน�าคู่สมรส บิดา มารดา 
บุตร บุตรบุญธรรม (ที่บรรลุนิติภาวะ) สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของ สส.ชสอ.
ได้ด้วย แต่ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกดังกล่าว จะมีสมาชิกภาพสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ 1 
สงิหาคม 2563 โดยผู้สมคัรจะต้องช�าระค่าสมคัร เงนิค่าบ�ารงุรายปี เงนิสงเคราะห์
ล่วงหน้าตามอตัราทีส่มาคมก�าหนดและเงนิบรจิาค (กรณีคณะกรรมการ สส.ชสอ.
ไม่อนุมัติให้เป็นสมาชิกจะคืนเงินให้)
 บัญชีเงินฝากส�าหรับการโอนเงินค่าสมัคร เงินค่าบ�ารุงรายปี 

เงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปีและหรือเงินสงเคราะห์
ล่วงหน้าชดเชยย้อนหลัง ช่ือบัญชี ศูนย์ประสานงาน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สอ.กปภ.จก. บัญชี
เลขที ่989-8-34000-2 ธนาคารกรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) 
สาขาวิภาวดี-รังสิต 64 
   สอบถามรายละเอียดได้ที่
   สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จ�ากัด
โทร. 0 2551 8930-3
   1. คุณพรรณมณี   ทองสมบุญ  โทร. 08 6323 2990
   2. คุณสิรภัทร  มูลขุนทด         โทร. 08 5064 4458 
   3. คุณณัฐิกา    คงสมบัติ     โทร. 0 2551 8931
   ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.coop.pwa.co.th


