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บรรณาธิการ
นางสาวชุลีกร  เสมาชัย

กองบรรณาธิการ
นายชัยวัฒน์  วรพิบูลพงศ์

นายวิทัย  อาวุชานนท์
ดร.อาทร  สุนทรชื่น

นายเจริญ  เตียวัฒนานนท์
นายสมภพ  ปานสวัสดิ์

นางสาวพัชริดา  วงษ์เจริญ
นางสาวศยามล  ท้วมกลัด

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นายกันตภณ สุขตะโก

นายพนัชกร  แก้วส�าเร็จ

บก.ขอกล่าว

สารบัญ

คณะผู้จัดท�าวารสาร

ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจนางสาวชุลีกร เสมาชัย 
เป็นกรรมการฯ ท�าให้มีโอกาสรับหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ 
การศกึษาและคณะอนุกรรมการมอบทนุการศึกษาแก่บตุรสมาชกิ ตามทีไ่ด้
ตัง้เจตนารมณ์ไว้ ขอรบัรองการท�างานด้วยความซือ่สตัย์ ประหยัด ชัดเจน  
ในการจดัสมัมนาทางวชิาการ ให้ความรูก้บัสมาชกิและมอบทนุการศึกษาฯ   
โดยสมาชิกทุกท่านมีศักดิ์และสิทธิ์เท่าเทียมกันทุกคน     

ปีน้ี สอ.กปน. ได้ส่งหนังสอืเชญิสมาชกิท่ีมสีทิธิเ์ข้าร่วมสมัมนา  และ
ได้รับการตอบรับจากสมาชิกจ�านวนมาก ทางคณะกรรมการวิชาการ
จัดสรรด�าเนินการให้ดีและเหมาะสมที่สุด โดยท่านสมาชิกมีโอกาสชวน
เพื่อนสมาชิกที่มีสิทธิ์มาสัมมนาพร้อมกันได้ เนื่องจากการจัดสัมมนา 
มีค่าใช้จ่ายดังนั้นขอความร่วมมือในกรณีที่ท่านสมาชิกลงชื่อไปแล้ว ถ้ามี
ภารกจิเร่งด่วนจ�าเป็นต้องยกเลกิขอความกรณุาให้แจ้งล่วงหน้าตามกตกิา 
เพื่อจะได้ยกเลิกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของ
พวกเราทุกคน และจะไม่เสียสิทธิ์ในการสัมมนา จากประสบการณ์เป็น
อนุกรรมการท�างานด้านนี้มา 5 ปี สามารถรู้และเข้าใจปัญหาของสมาชิก 
ได้เป็นอย่างดี หากสมาชิกมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถาม
ได้ทีเ่จ้าหน้าทีส่หกรณ์ตามช่องทางต่างๆ จะได้รบัค�าตอบเกีย่วกบัด้านการ 
จดัสมัมนาให้ความรูแ้ละสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์กบัสมาชิกทกุท่านอย่างดทีีส่ดุ 

ส�าหรบัวารสารทีท่่านได้รบัฉบบันี ้ คณะกรรมการวชิาการได้จดัท�า
รวบรวมเนื้อหาสาระ ผลประโยชน์ สวัสดิการ สินเชื่อ เงินฝาก เกี่ยวกับ 
สอ.กปน. รวมทั้งภาพกิจกรรมต่างๆ ที่ สอ.กปน. ได้ด�าเนินการมา 
ตลอดปี เพื่อเป็นข้อมูลที่ให้ความรู ้และเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกของ 
สอ.กปน. ทุกท่าน

 ขอขอบพระคุณ
    สวัสดีปีใหม่ 2562
 ชุลีกร  เสมาชัย

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด
ปีที่ 46  •  ฉบับที่ 1  •  2561

บก. ขอคุย 

สารจากประธานกรรมการ  

แผนผังคณะกรรมการด�าเนินการ

แผนผังฝ่ายจัดการ

สถานะการเงิน โดยเหรัญญิก

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยคณะผู้ตรวจสอบฯ

สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์

สินเชื่อสมาชิกสหกรณ์

เงินฝาก

รูปกิจกรรมต่างๆ
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เกือบ 2 ปีที่ผ่านมาที่ผมได้รับความไว้วางใจจากท่านสมาชิกเลือกผมเข้ามาบริหารสหกรณ์
ในต�าแหน่งประธาน ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ก็จะครบวาระการอยู ่ในต�าแหน่ง  
การลงเลือกตั้งครั้งที่แล้ว ผมได้ต้ังใจที่จะมาท�างานและดูแลเงินของสมาชิกรวมถึง 
หาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดอยู่ในสหกรณ์และคิดว่าคงจะไม่ยากที่จะบริหาร ตลอดระยะ
เวลาท่ีผ่านมาได้ใช้เวลาท้ังหมดในการแก้ไขปัญหาจนแทบจะไม่ได้ใช้เวลาคิดอะไรใหม่ๆ  
ให้กับสหกรณ์ฯ ซึ่งปัจจุบันก็สามารถลดลงไปได้มากในภาพรวม จะมีปัญหาอยู่บ้างในบาง
ประเด็นท่ียังต้องแก้ไขแต่คิดว่าคงจะไม่เกินความสามารถของผมและกรรมการ ส่ิงต่างๆ  
ที่ได้ผ่านมาผมและกรรมการท�าเพื่อรักษาประโยชน์ของสหกรณ์และสมาชิก

• เราได้ท�าการยืน่ฟ้องนายทะเบยีน(กรมส่งเสรมิสหกรณ์) ต่อศาลปกครองเรียกค่าเสยีหาย
ทีส่หกรณ์ฯ และสมาชกิถูกส�ารองหนีส้งสยัจะสญูในระบบบญัชเีป็นเวลา 3 ปี รวม 228 ล้านบาท 
ศาลนัดพิจารณาในวันที่ 25 ธันวามคม 2561 นี้

• ยื่นฟ้องคดีแพ่งคณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 41 - 42 กรณีไม่ด�าเนินการติดตามผู้ที่ท�าให้
สหกรณ์เสียหายจนท�าให้คดีหมดอายุความ ศาลนัดพิจารณาวันที่ 18 มีนาคม 2562  
คดีด�าที่ พ.7409 / 2561 ทุนทรัพย์  252 ล้านบาท

• ติดตามการด�าเนินคดีอาญากับสหกรณ์ฯ ผู้ค้าจตุจักรได้มีการทุจริตจนท�าให้สหกรณ์ 
กปน. ของเราเสียหาย 250 ล้านบาท ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการสอบสวนที่ สน.บางนา คาดว่า 
จะส่งสรุปส�านวนฟ้องภายในเดือน เมษายน 2562 นี้ ขอให้สมาชิกคอยรับฟังข่าวต่อไป

เรื่องต่างๆ เหล่าน้ีเป็นสิ่งท่ีผมและกรรมการจะทวงคืนความชอบธรรมและทวงเงินคืน 
ให้กับสมาชิกดังนั้นผมขอให้สมาชิกมั่นใจว่าสหกรณ์ของเรายังคงมั่นคงและด�าเนินการ 
อย่างมปีระสทิธภิาพ เพือ่รกัษาผลประโยชน์ของสมาชกิ ด้วยความมีธรรมาภบิาลและความโปร่งใส

สุดท้ายนี้ผมขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ สิทธิ์ที่ท ่านเคารพและ 
องค์เสด็จพ่อ ร.๕ จงปกป้องคุ้มครองทุกท่านและครอบครัวให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรง  
มีความมั่นคงในการด�าเนินชีวิตตลอดปี 2562

นายวรศักดิ์   ฉัตรแก้ว

สารประธานกรรมการด�าเนินการ
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วารสาร
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นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว
ประธานกรรมการ

นายวิทัย อาวุชานนท์
เหรัญญิก

นายขจรวัชร์ สุวรรณละเอียด
เลขานุการ

นายชัยวัฒน์ วรพิบูลพงศ์
รองประธาน (วิชาการ)

นายเจริญ เตียวัฒนานนท์
กรรมการ

นางสาวชุลีกร เสมาชัย
กรรมการ

เรืออากาศเอกมาโนช ศรีเมือง
รองประธาน (แผนฯ)

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด 
คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 46

คณะกรรมการการศึกษา คณะกรรมการเงินกู้และสวัสดิการ คณะอนุกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการแผน 
พัฒนาและเทคโนโลยี

คณะอนุกรรมการการลงทุน

นายสุรศักดิ์ สัจจะหฤทัย
รองประธาน (เงินกู้ฯ)

นายเทอดศักดิ์ เยี่ยมฉวี
รองประธาน (บริหาร)

นางสาวรัฐกาญจน์ เกิดมั่น
กรรมการ

นายสหกรณ์ พร้อมมูล
กรรมการ

ดร.อาทร สุนทรชื่น
กรรมการ

1. นางสาวชุลีกร	 			เสมาชัย	 ประธาน
2. นายชัยวัฒน์	 			วรพิบูลย์พงศ์	 กรรมการ
3. นายวิทัย	 			อาวุชานนท์	 กรรมการ
4. ดร.อาทร	 			สุนทรชื่น	 กรรมการ
5. นายเจริญ	 			เตียวัฒนานนท์	 กรรมการ

	 	 และเลขานุการ	ฯ
6. นายสมภพ	 			ปานสวัสดิ์	 อนุกรรมการ
7. นางสาวพัชริดา				วงษ์เจริญ	 อนุกรรมการ
8. นางสาวศยามล				ท้วมกลัด	 อนุกรรมการ

1. นายขจรวัชร์	 สุวรรณละเอียด	 ประธาน
2. นายสุรศักดิ์	 สัจจะหฤทัย	 กรรมการ
3. นายวิทัย	 อาวุชานนท์	 กรรมการ
4. นายศิกวัส	 ดีสวัสดิ์มงคล	 กรรมการ
5. นายสหกรณ์	 พร้อมมูล	 กรรมการ

	 	 และเลขานุการ	ฯ
6. นางวริษา	 ค่ายใส	 ผู้ช่วยเลขานุการ	ฯ

1. นางสาวรัฐกาญจน์				เกิดมั่น	 ประธาน
2. นายเทอดศักดิ์	 								เยี่ยมฉวี	 อนุกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์	 								สัจจะหฤทัย	 อนุกรรมการ
4. นายสมสิทธิ์	 								ศรีนาชู	 อนุกรรมการ
5. นายสหกรณ์	 								พร้อมมูล	 อนุกรรมการ

	 	 และเลขานุการ

1. นางสาวรัฐกาญจน์								เกิดมั่น	 		ประธาน
2. เรืออากาศเอกมาโนช					ศรีเมือง	 		อนุกรรมการ
3. นายศิกวัส	 											ดีสวัสดิ์มงคล	 		อนุกรรมการ
4. นายทรงพล	 											เจริญวิบูลย์พันธุ์			อนุกรรมการ
5. นายพัทยา	 											ปานสุวรรณ	 		อนุกรรมการ

	 	 		และเลขานุการ
6. นายพนัชกร	 												แก้วส�าเรจ็	 		ผูช่้วยเลขานุการ	ฯ

1. นายวรศักดิ์	 			ฉัตรแก้ว	 ประธาน
2. นายชัยวัฒน์	 			วรพิบูลย์พงศ์	 อนุกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์	 			สัจจะหฤทัย	 อนุกรรมการ
4. นายวิทัย	 			อาวุชานนท์	 อนุกรรมการ
5. นายสมชาย	 			ศรีนิเวศน์	 อนุกรรมการ
6. นายศิกวัส	 			ดีสวัสดิ์มงคล	 อนุกรรมการ
7. นายสุพรรคกาจ				บรรณหิรัญ	 อนุกรรมการ
8. นายขจรวัชร์	 			สุวรรณละเอียด	 อนุกรรมการ

	 	 และเลขานุการ	ฯ

นายศิกวัส ดีสวัสดิ์มงคล
กรรมการ

นายสมชาย ศรีนิเวศน์
กรรมการ

นายสมสิทธิ์ ศรีนาชู
กรรมการ

นายธานี เจียมพานทอง
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายทนงศักดิ์ ศิริทิณพงษ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางสาวภัสราภา เกิดอินทร์
ผู้ตรวจสอบกิจการ

ว่าที่ ร.ต.ชัยยุทธ หอมวงศ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ



5สหกรณ์ออมทรัพย์
วารสาร

พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด

นางประชุม สวัสดิชัย
รักษาการแทน ผู้จัดการ

นางหทัยรัตน์ นิมิตพงศ์พร
นักบริหารสหกรณ์ 4

นางสาวรุ่งฤดี พวงมะลิ
นักบริหารสหกรณ์ 4

นางสาวปัญญ์มณฑ์ วุฒิเกรียงไกรกุล
นักบริหารสหกรณ์ 4

นางสกุล ส�ารี
เจ้าหน้าที่ประจ�าส�านักงาน 2นางสาวตวงพร วิสุทธิกุล

นักบริหารสหกรณ์ 3

นางสาวภัทรปภา รัตนทวี
นักบริหารสหกรณ์ 4

นายธีรพงศ์ ฉิ่งสุวรรณ
นักบริหารสหกรณ์ 4

นางสาวภาวิตา ฉายสุวรรณ
นักบริหารสหกรณ์ 4

นายศรัณย์รักษ์ เรืองสว่าง
นักบริหารสหกรณ์ 3

นางขนิษฐา ผลสุข
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ฝ่ายจัดการ

นายกันตภณ สุขตะโก
หัวหน้าส�านักผู้จัดการ

นายกันตภณ สุขตะโก
รักษาการแทน 

รองผู้จัดการบริหารสหกรณ์

นางลักขณา สิทธิศักดิ์
รักษาการแทน 

รองผู้จัดการบัญชีและสินเชื่อ

นายธนกฤต ฉายินธุ
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นายคณินท์ ชูสรานนท์
นักบริหารสหกรณ์ 4

นางประชุม สวัสดิชัย
รองผู้จัดการการเงินและการลงทุน

นายพนัชกร แก้วส�าเร็จ
นักบริหารสหกรณ์ 4

นายมานัส ดีเอี่ยม
นักบริหารสหกรณ์ 3

นายกันตภณ สุขตะโก
รักษาการแทน 

ส�านักการศึกษาและเทคโนโลยี

นายกันตภณ สุขตะโก
รักษาการแทน หัวหน้าธุรการ

นางสาวพนอจิต อ่อนยิ้ม
นักบริหารสหกรณ์ 4

นางลักขณา สิทธิศักดิ์
ผู้เชี่ยวชาญสหกรณ์ 7 
ด้านบัญชีและสินเชื่อ

นายอดิศักดิ์ แสนสวาสดิ์
นักบริหารสหกรณ์ 4

นางสาวสุมิตรา สวามิวัสดุ์
นักบริหารสหกรณ์ 3

นายจ�าลอง จันทร์แสง
ผู้ช�านาญการสหกรณ์ 6 ด้านสินเชื่อ

นางวริษา ค่ายใส
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

นางประชุม สวัสดิชัย
รักษาการแทน หน.ฝ่ายการลงทุน

นางสาวอัจฉรา นิ่มแสง
ผู้เชี่ยวชาญสหกรณ์ 7

ด้านการลงทุน
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บทความ

ผลการด�าเนินงานของ สอ.กปน. ณ สิ้นเดือน พฤศจิกายน 2561
สอ.กปน. เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ขนาดเกินกว่า 5,000 ล้านบาทขึ้นไป
ณ สิ้นเดือน พฤศจิกายน 2561 สอ.กปน. มีสินทรัพย์รวมประมาณ 17,010 ล้านบาท 
มีหน้ีสนิประมาณ 11,492 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วย เงนิรบัฝากสมาชกิของสกรณ์ประมาณ 5,605 ล้านบาท 

เงนิกูธ้นาคารประมาณ 3,305 ล้านบาท (เงนิกูท้ี ่สอ.กปน. น�าตราสารหนีม้าเป็นหลักค�า้ประกนัวงเงนิกูโ้ดยธนาคาร
จะคิดอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยร้อยละ 2.4) เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่นประมาณ 291 ล้านบาท 

ส่วนทุนของ สอ.กปน. ประมาณ 5,517 ล้านบาท ประกอบด้วย ทนุเรอืนหุน้ของสมาชกิประมาณ 4,661 ล้านบาท 
เงินส�ารองและทุนอื่น ๆ ประมาณ 552 ล้านบาท และมีผลก�าไร ณ พฤศจิกายน 2561 ประมาณ 303 ล้านบาท 
สูงกว่าเงินก�าไร ณ เดือน พฤศจิกายน ของปีที่แล้ว ที่มีผลก�าไร 276 ล้านบาท จะท�าให้การจ่ายเงินปันผลและ 
เงินเฉลี่ยคืนที่จะได้รับในปีนี้มากกว่าปีที่ผ่านมา

รายงานสถานะการเงิน สอ.กปน. 
30 พฤศจิกายน 2560 , 2561  และประมาณการ  31 ธ.ค. 2561

     

จ�านวนสมาชิก
 สมาชิก
 สมาชิกสมทบ

1 สินทรัพย์รวม

 1.1 เงินให้สมาชิกกู้
 1.2 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
 1.3 เงินลงทุน
  1.3.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร 
  1.3.1 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว
  1.3.3 เงินฝากสหกรณ์อื่น  
 1.4 สินทรัพย์อื่น  

2 หนี้สินรวม   

 2.1 เงินรับฝากจากสมาชิก   
 2.2 กองทุนช่วยเหลือผู้ค�้าประกันส่วนสมาชิก
 2.3 เงินกู้ธนาคาร  
 2.4 เงินรับฝากสหกรณ์อื่น   
 2.5 หนี้สินอื่น  

3 ทุนของสหกรณ์   

 3.1 ทุนเรือนหุ้น  
 3.2 ทุนส�ารอง  
 3.3 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  
 3.5 ทุนสาธารณประโยชน์   
 3.6 อื่น ๆ
 3.7 ก�าไร   

4 รายได้

 4.1 ดอกเบี้ยรับจากการให้สมาชิกกู้  
 4.2 ดอกเบี้ยรับจากการให้สหกรณ์อื่นกู้  
 4.3 ดอกเบี้ยจากเงินฝากสหกรณ์อื่น  
 4.4 ดอกเบี้ยรับพันธบัตรรัฐบาล  
 4.5 ดอกเบี้ยรับตั๋วสัญญาใช้เงิน  
 4.6 ดอกเบี้ยรับหุ้นกู้  
 4.7 เงินปันผลชุมนุม ชสอ.   
 4.8 ผลตอบแทนจากธนาคาร   
 4.9 รายได้อื่น  

5 ค่าใช้จ่าย   

 5.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากจากสมาชิก  
 5.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น  
 5.3 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้  
 5.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

6,895
584

15,481,361,267.65

5,427,637,678.01
3,149,148,449.29

177,858,405.93
5,079,783,319.08
1,645,039,726.02

1,893,689.32

10,078,805,240.47

7,608,326,628.88
42,971,675.00

1,996,999,900.00
421,500,000.00

9,007,036.59

5,402,556,027.18

4,593,640,210.00
513,363,754.00

0.00
8,680,228.68

10,683,101.84
276,188,732.66

608,952,629.50

246,368,517.00
118,686,355.87
68,107,385.31
7,414,221.86

17,132,684.91
92,587,500.93
58,000,000.00

378,432.99
277,530.63

332,763,896.84

231,393,215.91
13,609,698.72
45,887,783.38
41,873,198.83

6,895
584

17,010,431,951.69

5,604,941,138.01
 4,384,554,828.59 

92,441,436.38
5,233,911,288.76
1,691,756,506.84

2,826,753.11

11,492,844,898.51

7,919,815,646.21
43,195,525.00

3,305,000,000.00
219,000,000.00

5,833,727.30

5,517,587,053.18

4,660,921,300.00
538,880,457.97

0.00
6,209,765.51
8,983,983.36

302,591,546.34

671,577,506.58

261,639,007.18
171,367,123.40
73,628,608.60
9,538,331.44
6,380,539.77

95,667,916.50
53,000,000.00

283,276.60
72,703.09

368,985,960.24

226,670,957.72
9,415,049.37

81,874,037.99
51,025,915.16

7,000
600

16,985,241,868.65

5,685,000,000.00
5,236,424,538.80

40,000,000.00
4,265,419,157.39
1,738,300,000.00

20,098,172.46

11,386,521,753.69

8,140,000,000.00
45,000,000.00

2,777,000,000.00
376,500,000.00
48,021,753.69

5,598,720,114.96

4,700,000,000.00
538,880,457.97

0.00
10,000,000.00
10,000,000.00

339,839,656.99

763,211,245.91

286,154,132.81
191,434,768.09
82,324,069.19
12,722,479.44
5,924,613.70

125,805,555.93
58,000,000.00

300,000.00
545,626.75

423,371,588.92

273,073,653.35
12,179,528.54
75,458,407.03
62,660,000.00

 
 30 พฤศจิกายน 2560รายการ  30 พฤศจิกายน 2561 ประมาณ 

31 ธันวาคม 2561

บทความ
นายวิทัย อาวุชานนท์
เหรัญญิก
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ จ�ากัด
ขอแสดงความยินดี

นายสุรศักดิ์ สัจจะหฤทัย
รองประธานกรรมการ 

ได้รับเชิญเป็น 
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว
ประธานกรรมการด�าเนินการ 

ได้รับเชิญเป็น ผู้เชี่ยวชาญ 
ประจ�าคณะกรรมการวางแผน พัฒนา 

และติดตามประเมินผล
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ที่มา : ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การจัด
ชัน้คณุภาพลกูหนีเ้งนิกูแ้ละการเผือ่หนีส้งสยัจะสญู 
พ.ศ. 2544

ทั้งนี้ ทางคณะผู้ตรวจสอบกิจการเอง
มิได้นิ่งนอนใจ ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันตรวจ
สอบการปล่อยกู ้ของสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการประปานครหลวงอย่างเต็มที่ 
พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะกับคณะกรรมการฯ 
อย่างสม�่าเสมอ นอกจากการปล่อยกู ้แล้ว  
ยังได้ด�าเนินการตรวจในด้านต่างๆ ตาม
ขอบเขตที่คณะผู้ตรวจสอบกิจการสามารถ
ด�าเนินการได้อีกหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น 
ระเบยีบของสหกรณ์ออมทรพัย์ สญัญาว่าจ้าง
พัฒนาระบบสหกรณ์ เป็นต้น หากสมาชิก
ต ้องการปรึกษา หรือข ้อเสนอแนะใดๆ  
ทางคณะผู้ตรวจสอบกิจการยินดีเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะให้ความช่วยเหลือ

หากพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ข้างต้น จะเห็นว่าจะเข้า
ข่ายและส่งผลกระทบในหลายๆด้าน ฉะนั้น 
สหกรณ์ออมทรัพย ์พนักงานการประปา
นครหลวงย่อมต้องปรับเกณฑ์การปล่อยกู ้
ทุกรูปแบบให้มีความรัดกุมยิ่งข้ึน เพื่อผล
ประโยชน์ของสมาชิก และปรับปรุงวิธีการ
ด�าเนินการเร ่ ง รัดติดตามหน้ีต ่างๆให ้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดปัญหาการตั้งค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผล
การด�าเนนิงานของสกหรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
การประปานครหลวงต่อไปในอนาคต

บทความ

คณะผู้ตรวจสอบกิจการ

เกณฑ ์ที่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ 
เข้มงวดให้ผู ้สอบบัญชีตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสยัจะสญู โดยก�าหนดว่าลกูหนี ้NPL 
สหกรณ์จะต้องตั้งค ่าเผื่อหนี้สงสัย 
จะสูญดังนี้

น้อยกว่า	3	เดือน

3	-	6	เดือน

6	-	12	เดือน

มากกว่า	12	เดือน

ลูกหนี้ตาย	/ฟ้องคดี

“ปกติ”

“จัดชั้นต�่ากว่ามาตราฐาน”

“สงสัย”

“สงสัยจะสูญ”

“จัดชั้นสูญ”

ไม่ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สังสัยจะสูญ

20%

50%

100%

100%

ลูกหนี้ค้างช�าระ สถานะ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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1. สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกประสบอัคคีภัย
และภัยธรรมชาติอื่นๆ
หลักเกณฑ์ :
 สมาชิกที่เป็นเจ้าบ้าน หรือ สมาชิกที่เป็นผู้อาศัย
สวัสดิการที่ได้รับ :
 (1) เจ้าบ้าน ได้รับเงินตามความเสียหายจริง ดังนี้
  - อัคคีภัย 50,000.-
  - ภัยธรรมชาติอื่น ๆ 10,000.-
 (2) ผู้อาศัย ได้รับเงินตามความเสียหายจริง ดังนี้
  - อัคคีภัย 30,000.-
  - ภัยธรรมชาติอื่น ๆ 6,000.-
ระยะเวลาขอรับ :
 ภายใน 60 วัน นับตังแต่วันประสบภัย
เอกสารประกอบ
 (1) ค�าขอรับเงิน
 (2) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือ 
 บัตรประจ�าตัวพนักงาน
 (3) ส�าเนาทะเบียนบ้าน
 (4) ภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุ
 (5) แผนที่
 (6) ส�าเนาหน้าเลขบัญชี ธ.กรุงไทย หรือ 
 บัญชีออมทรัพย์ สอ.กปน.
 (7) หนังสือรับรองประสบภัยของส่วนราชการ
 (8) ใบประมาณความเสียหาย 

2. สวัสดิการสมาชิกเจ็บป่วย
หลักเกณฑ์ :
 สมาชิกเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาลเป็นคนไข้ใน 
ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป
สวัสดิการที่ได้รับ :
 จ่ายครั้งละ 2,000.- บาท ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง 
หากป่วยเกิน 3 วัน ได้รับอีกวันละ 300.- บาท แต่ไม่เกิน 5 วัน

ระยะเวลาขอรับ :
 ภายใน 120 วันนับจากวันที่ออกจากสถานพยาบาล
เอกสารประกอบ
 (1) ค�าขอรับเงิน
 (2) หนังสือรับรองจากสถานพยาบาล
 (3) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือ 
 บัตรประจ�าตัวพนักงาน
 (4) ส�าเนาหน้าเลขบัญชี ธ.กรุงไทย หรือ 
 บัญชีออมทรัพย์ สอ.กปน. 

3. สวัสดิการเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวของสมาชิก
ถึงแก่กรรม
หลักเกณฑ์ :
 สมาชิก คู่สมรส บิดา มารดา หรือ บุตรของสมาชิก
สวัสดิการที่ได้รับ :
 รายละ 2,000.- บาท
ระยะเวลาขอรับ :
 ภายใน 120 วนันบัตัง้แต่วนัทีบุ่คคลในครอบครวัถงึแก่กรรม
เอกสารประกอบ
 (1) ค�าขอรับเงิน
 (2) ส�าเนาทะเบียนบ้าน (สมาชิก)
 (3) ส�าเนาใบมรณะบัตร
 (4) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือ 
 บัตรประจ�าตัวพนักงาน
 (5) ใบทะเบียนสมรส ( กรณีคู่สมรส )
 (6) ส�าเนาหน้าเลขบัญชี ธ.กรุงไทย หรือ 
 บัญชีออมทรัพย์ สอ.กปน. 

สวัสดิการสมาชิก
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4. สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม
หลักเกณฑ์ :
 จ่ายตามหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิก
(เป็นสมาชิกครบ 5 ปีก่อนเกษียณ)
สวัสดิการที่ได้รับ :
 เป็นสมาชิกติดต่อกันเกิน 1 ปี จ่าย 30,000.- บาท
 เป็นสมาชิกติดต่อกันเกิน 5 ปี จ่าย 40,000.- บาท
 เป็นสมาชิกติดต่อกันเกิน 10 ปี จ่าย 50,000.- บาท
 เป็นสมาชิกติดต่อกันเกิน 15 ปี จ่าย 60,000.- บาท
 เป็นสมาชิกติดต่อกันเกิน 20 ปี จ่าย 70,000.- บาท
 เป็นสมาชิกติดต่อกันเกิน 25 ปี จ่าย 80,000.- บาท
 เป็นสมาชิกติดต่อกันเกิน 30 ปี จ่าย 90,000.- บาท
 เป็นสมาชิกติดต่อกันเกิน 35 ปี จ่าย 100,000.- บาท
 เป็นสมาชิกติดต่อกันเกิน 40 ปี จ่าย 110,000.- บาท
ระยะเวลาขอรับ :
 ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันถึงแก่กรรม
เอกสารประกอบ
 (1) ค�าขอรับเงิน
 (2) ส�าเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ถึงแก่กรรม)
 (3) ส�าเนาใบมรณะบัตร
 (4) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน (ผู้ถึงแก่กรรม)
 (5) สมุดบัญชีเงินฝาก สอ.กปน. (ผู้ถึงแก่กรรม)
 (6) หนังสือรับรองการเสียชีวิตจากโรงพยาบาล 
 (กรณีผู้ถึงแก่กรรมเป็นสมาชิก ฌาปนกิจสงเคราะห์)
 (7) ส�าเนาบัตรประชาชน และส�าเนาทะเบียนบ้าน
 ของผู้รับผลประโยชน์
 (8) ส�าเนาหน้าเลขบัญชี ธ.กรุงไทย ของผู้รับผลประโยชน์
 (9) ส�าเนาใบจดทะเบียนสมรส 
 (กรณีคู่สมรส เป็นผู้รับผลประโยชน์) 

5. สวัสดิการบ�าเหน็จเกษียณอายุ
หลักเกณฑ์ :
 สมาชิกอายุ 60 ปีบริบูรณ์ และเป็นสมาชิกติดต่อ
จนถึงวันเกษียณ
สวัสดิการที่ได้รับ :
 เป็นสมาชิก 5 ปี ได้รับเงิน 2,000.- บาท
 เป็นสมาชิก 10 ปี ได้รับเงิน 3,000.- บาท
 เป็นสมาชิก 15 ปี ได้รับเงิน 4,000.- บาท
 เป็นสมาชิก 20 ปีขึ้นไป ได้รับเงิน 5,000.- บาท
ระยะเวลาขอรับ :
 ภายใน 1 ปี นับจากวันที่พ้นจากพนักงานประจ�า
เอกสารประกอบ
 (1) ค�าขอรับเงิน
 (2) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน
 (3) ส�าเนาหน้าเลขบัญชี ธ.กรุงไทย หรือ 
 บัญชีออมทรัพย์ สอ.กปน. 

6. การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก
หลักเกณฑ์ :
 บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายอายุไม่เกิน 26 ปี และก�าลังศึกษา
ในระดับ ไม่เกินปริญญาตรี แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
สวัสดิการที่ได้รับ :
 แบ่งทุนออกเป็น จ�านวนดังนี้
 (1) ระดับประถม ทุนละ 2,500.- บาท
 (2) ระดับมัธยมฯตอนต้น ทุนละ 3,000.- บาท
 (3) ระดับมัธยมฯตอนปลาย ทุนละ 3,500.- บาท
 (4) ระดับอนุปริญญา ทุนละ 4,000.- บาท
 (5) ระดับปริญญาตรี ทุนละ 4,000.- บาท
ระยะเวลาขอรับ :
 สหกรณ์จะประกาศให้ทราบแต่ละปี
เอกสารประกอบ
 (1) ค�าขอรับทุน
 (2) ส�าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกและบุตร
 (3) ใบรับรองผลการศึกษาและใบรับรองความประพฤติ
 (4) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือ 
 บัตรประจ�าตัวพนักงาน 

7. สวัสดิการสมาชิกอาวุโส
หลักเกณฑ์ :
 สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 35 - 40 ปีขึ้นไป
สวัสดิการที่ได้รับ :
 (1) สมาชิกตั้งแต่ 35 ปีโดยได้รับปีละ 2,000.- บาท(ทุกปี)
 (2) สมาชิกตั้งแต่ 40 ปีโดยได้รับปีละ 4,000.- บาท(ทุกปี)
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ระยะเวลาขอรับ :
 เมื่อครบระยะเวลาการเป็นสมาชิก 35 ปี และ 40 ปี
เอกสารประกอบ
 (1) โอนเข้าบัญชีเงินปันผลของสมาชิก 

8. สวัสดิการวันเกิด
หลักเกณฑ์ :
 เป็นสมาชิกครบ 1 ปี
สวัสดิการที่ได้รับ :
 จ่ายให้คนละ 500.- บาท (ส�าหรับปีแรก 100.- บาท)
ระยะเวลาขอรับ :
 ในวันสิ้นเดือนวันเกิดของสมาชิก (ปีละ 1 ครั้ง)
เอกสารประกอบ
 (1) โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ สอ.กปน. ของสมาชิก 

9. สวัสดิการมงคลสมรส
หลักเกณฑ์ :
 (1) เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 (2) หากคู่สมรสเป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้งสองคนให้ได้รับเงิน 
 สวัสดิการมงคลสมรสทั้งสองคน
สวัสดิการที่ได้รับ :
 จ่ายให้คนละ 1,000.- บาท
ระยะเวลาขอรับ :
 ขอรับเงินภายใน 60 วัน นับจากวันที่จดทะเบียนสมรส
เอกสารประกอบ
 (1) ค�าขอรับเงิน
 (2) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือ 
 บัตรประจ�าตัวพนักงาน
 (3) ส�าเนาทะเบียนสมรสของสมาชิกและคู่สมรส
 (4) ส�าเนาหน้าเลขบัญชี ธ.กรุงไทย หรือ 
 บัญชีออมทรัพย์ สอ.กปน. 

10. สวัสดิการสมาชิกที่เป็นโสด
หลักเกณฑ์ :
 (1) เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
 (2) อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
 (3) ไม่เคยมีคู่สมรสทั้งโดยนิตินัยและพฤตินัย
 (4) ไม่เคยขอรับสวัสดิการเกี่ยวกับบุตรจากสหกรณ์
สวัสดิการที่ได้รับ :
 จ่ายให้คนละ 1,000.- บาท
ระยะเวลาขอรับ :
 นับจากวันที่สมาชิกมีอายุครบ 55 ปี บริบูรณ์

เอกสารประกอบ
 (1) ค�าขอรับเงิน
 (2) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือ 
 บัตรประจ�าตัวพนักงาน
 (3) ส�าเนาทะเบียนบ้าน
 (4) ส�าเนาหน้าเลขบัญชี ธ.กรุงไทย หรือ 
 บัญชีออมทรัพย์ สอ.กปน. 

11. สวัสดิการรับขวัญบุตรสมาชิก
หลักเกณฑ์ :
 เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
สวัสดิการที่ได้รับ :
 จ่ายให้คนละ 1,000.- บาท
ระยะเวลาขอรับ :
 (1) ขอรับเงินภายใน 120 วัน นับแต่วันที่มีบุตร
 (2) รับสิทธิ์การมีบุตรได้ไม่เกิน 3 คน
เอกสารประกอบ
 (1) ค�าขอรับเงิน
 (2) ส�าเนาสูติบัตร หรือ หลักฐานการรับรองบุตร
 (3) ส�าเนาทะเบียนบ้านของบุตร
 (4) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือ 
 บัตรประจ�าตัวพนักงาน
 (5) ส�าเนาหน้าเลขบัญชี ธ.กรุงไทย หรือ 
 บัญชีออมทรัพย์ สอ.กปน.



12 สหกรณ์ออมทรัพย์
วารสาร

พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด
12 สหกรณ์ออมทรัพย์

วารสาร

พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด

เงินกู้สามัญ

1. เงินกู้สามัญ
หลักเกณฑ์ : เป็นสมาชิก สอ.กปน. ตั้งแต่ 6 เดือน แต่ไม่ถึง 5 ปี
วงเงิน  : ไม่เกิน 2,500,000 บาท
หลักเกณฑ์ : เป็นสมาชิก สอ.กปน. ตั้งแต่่ 5 ปี ขึ้นไป
วงเงิน  : ไม่เกิน 7,000,000 บาท
ผ่อนช�าระ : 240 งวด หรือ ไม่เกินอายุ 68 ปี (ต้องช�าระให้แล้วเสร็จก่อนเกษียณอายุ)
หลักประกัน : ต้องมีหุ้นร้อยละ 15 ของวงเงินที่ขอกู้ยืม
   ผู้ค�้าประกัน 3 คน หักเงินเข้ากองทุนฯ ร้อยละ 1
   ผู้ค�้าประกัน 2 คน หักเงินเข้ากองทุนฯ ร้อยละ 1.5
เอกสารประกอบ
 (1) ใบค�าขอกู้เงินสามัญ
 (2) ส�าเนาใบจ่ายเงินเดือนของผุ้กู้
 (3) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ�าตัวพนักงานของผู้กู้
 (4) ส�าเนาหน้าสมุดบัญชี ธ.กรุงไทย, ธนชาต หรือ บัญชีออมทรัพย์ สอ.กปน.
 (5) หนังสือค�้าประกันเงินกู้สามัญ
 (6) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ�าตัวพนักงาน ผู้ค�้าประกัน

2. เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา
หลักเกณฑ์ : การศึกษาส�าหรับตนเอง คู่สมรส และบุตร
วงเงิน  : 30,000 บาท
ผ่อนช�าระ : ภายใน 12 งวด
เอกสารประกอบ
 (1) ใบค�าขอกู้เงินสามัญเพื่อการศึกษา
 (2) ส�าเนาใบเจ่ายงินเดือนของผู้กู้
 (3) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ�าตัวพนักงานของผู้กู้
 (4) ส�าเนาหน้าสมุดบัญชี ธ.กรุงไทย, ธนชาต หรือ บัญชีออมทรัพย์ สอ.กปน.
 (5) ส�าเนาทะเบียนบ้านของบุคคลที่จะขอรับความช่วยเหลือ
 (6) หนังสือรับรองจากสถานการศึกษา

สินเชื่อ

เงินกู้
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3. เงินกู้สามัญหมุนเวียน
หลักเกณฑ์ : เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
วงเงิน  : 10 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 150,000 บาท
ผ่อนช�าระ : ภายใน 36 งวด
เอกสารประกอบ (พนักงานประจ�า)
 (1) ใบค�าขอกู้เงินสามัญ
 (2) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ�าตัวพนักงานของผู้กู้
 (3) ส�าเนาใบจ่ายเงินเดือนของผู้กู้

4. เงินกู้สามัญโบนัส
หลักเกณฑ์ : เป็นสมาชิก สอ.กปน. ตั้งแต่ 1 ปี
วงเงิน  : 5 เท่าของเงินเดือน
ผ่อนช�าระ : ช�าระดอกเบี้ยรายเดือน , เงินต้นหักจากโบนัส 2 งวด
เอกสารประกอบ
 (1) ใบค�าขอกู้เงินฉุกเฉิน
 (2) ส�าเนาใบจ่ายเงินเดือนของผู้กู้
 (3) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ�าตัวพนักงาน
 (4) ส�าเนาหน้าสมุดบัญชี ธ.กรุงไทย, ธนชาต หรือ บัญชีออมทรัพย์ สอ.กปน.
 
เงินกู้ฉุกเฉิน

1. เงินกู้ฉุกเฉินทั่วไป
หลักเกณฑ์ : เป็นสมาชิก สอ.กปน. ตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป
วงเงิน  : 1 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
ผ่อนช�าระ : 5 งวด
เอกสารประกอบ
 (1) ใบค�าขอกู้เงินฉุกเฉิน
 (2) ส�าเนาใบจ่ายเงินเดือนของผู้กู้
 (3) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ�าตัวพนักงาน
 (4) ส�าเนาหน้าสมุดบัญชี ธ.กรุงไทย, ธนชาต หรือ บัญชีออมทรัพย์ สอ.กปน.
 
เงินกู้หุ้น กู้เงินฝาก

1. เงินกู้หุ้น หรือ กู้เงินฝาก
หลักเกณฑ์ : พนักงานประจ�า
วงเงิน  : ร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น หรือ เงินฝาก
ผ่อนช�าระ : เป็นรายเดือนภายใน 180 งวด
หลักเกณฑ์ : เกษียณอายุ
วงเงิน  : ร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น หรือ เงินฝาก
ผ่อนช�าระ : ช�าระเฉพาะดอกเบี้ย โดยหักจากเงินปันผล และเฉลี่ยคืน
เอกสารประกอบ
 (1) ใบค�าขอกู้เงินสามัญ
 (2) ส�าเนาใบจ่ายเงินเดือนของผู้กู้ (เฉพาะพนักงานประจ�า)
 (3) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ�าตัวพนักงานของผู้กู้
 (4) ส�าเนาหน้าสมุดบัญชี ธ.กรุงไทย, ธนชาต หรือ บัญชีออมทรัพย์ สอ.กปน.
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กู้พิเศษ

1. กู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์
วงเงิน  : ไม่เกิน 7,000,000 บาท
ผ่อนช�าระ : 300 งวด แต่ไม่เกินอายุงาน
2. กู้เพื่อซื้อยานพาหนะ
วงเงิน  : ไม่เกิน 2 ล้านบาท
ผ่อนช�าระ : 180 งวด แต่ไม่เกินอายุงาน
3. กู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
วงเงิน  : ไม่เกิน 1 ล้านบาท
ผ่อนช�าระ : 100 งวดแต่ไม่เกินอายุงาน
4. กู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวสมาชิก
วงเงิน  : ไม่เกิน 7,000,000 บาท เมื่อเกษียณมีหนี้คงเหลือไม่เกิน 50 %
หลักประกัน : ใช้ที่ดิน หรือ บ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุด ได้ 80 %
   ของหลักทรัพย์ (บริษัทประเมิน) และสมาชิกรับผิดชอบ
   ค่าธรรมเนียมในการประเมินหลักทรัพย์ ใช้หุ้น ได้ 90% หรือ 
   ใช้เงินฝาก ได้ 90%
คุณสมบัติของสมาชิก
 เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี , เป็นพนักงาน กปน. ไม่ต�่ากว่า 2 ปี
วัตถุประสงค์การกู้
 1. ซื้อที่ดิน 
 2. ซื้ออาคารพร้อมที่ดิน 
 3. สร้างอาคาร 
 4. ต่อเติมปรับปรุงอาคาร
 5. ไถ่ถอนอาคารพร้อมที่ดิน
 6. ซื้อยานพาหนะ
เอกสารประกอบ
 (1) ส�าเนาโฉนดที่ดิน จ�านวน 2 ชุด
 (2) แผนที่ทางเข้าที่ดิน จ�านวน 2 ชุด
 (3) ส�าเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และ คู่สมรส จ�านวน 2 ชุด
 (4) ส�าเนาทะเบียนสมรส จ�านวน 2 ชุด
 (5) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนผู้กู้ และ คู่สมรส จ�านวน 2 ชุด
 (6) ส�าเนาใบรับรองเงินเดือนผู้กู้ และ คู่สมรส
 (7) ส�าเนาใบเสร็จ สอ.กปน.
 (8) สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน และ บ้าน / ยานพาหนะ
 (9) สัญญาจ้างสร้างอาคาร / ต่อเติม
 (10) ใบยืนยันยอดหนี้ค้างช�าระ ( กรณีไถ่ถอน )
 (11) สัญญาจ�านอง และ สัญญากู้เงิน ( กรณีไก่ถอน )
 (12) ใบขับขี่ของผู้กู้ / คู่สมรส / บุตร ( กรณีซื้อยานพาหนะ )
 (13) ใบสัญญาจะซื้อจะขายยานพาหนะ ( กรณีซื้อยานพาหนะ )
 (14) ใบเสร็จรับเงินวางมัดจ�า ( กรณีซื้อยานพาหนะ )
 (15) รูปถ่ายที่ดิน / รูปถ่ายตัวบ้าน
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1. เงินฝากออมทรัพย์ 01 ฝากออมทรัพย์ ดอกเบี้ย 2.25%
 (1) สหกรณ์จะเปิดให้อัตโนมัติเมื่อเป็นสมาชิกครบ 1 ปี
 (2) สหกรณ์จะโอนสวัสดิการวันเกิดให้สมาชิก ปีแรก 100 บาท และปีถัดๆ ไป ปีละ 200 บาท
 (3) ฝากและถอน ขั้นต�่าครั้งละ 100 บาท
 (4) สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ปีละ 1 ครั้ง (31 ธ.ค.)
 (5) กรณีเบิกสวัสดิการสหกรณ์สามารถโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชี 01 ได้
 (6) สมาชิก 1 ท่าน สามารถเปิดบัญชีได้หลายเล่ม
 (7) ไม่สามารถปิดบัญชีนี้ได้ ในขณะที่เป็นสมาชิกอยู่
2. เงินฝากออมทรัพย์ 02 ฝากประจ�า ดอกเบี้ย 3.50% 
 (1) ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
 (2) ฝากถอนขั้นต�่าไม่ต�่ากว่า 500 บาท
 (3) เงินฝากตั้งแต่ 300,000 บ.ขึ้นไป รับดอกเบี้ยรายเดือน ดอกเบี้ยจะโอนเข้าบัญชี 01 (2.25%)
 (4) ถอนก่อน 3 เดือน ระบบจะไม่คิดดอกเบี้ยให้
 (5) ถอนก่อนก�าหนดจะได้รับดอกเบี้ย 2.25% และเรียกคืนดอกเบี้ยทั้งหมดที่รับไปแล้ว
 (6) เสียภาษี 15% หักแล้วเหลือดอกเบี้ย 2.97% แต่สมาชิกสามารถขอคืนภาษีได้ 
3. เงินฝากออมทรัพย์ 05 ฝากออมทรัพย์พิเศษ ดอกเบี้ย 3%
 (1) เปิดบัญชีขั้นต�่า 10,000 บาท
 (2) ฝากถอนขั้นต�่าไม่น้อยกว่า 2,000 บาท
 (3) ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง หากถอนเกินจะคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของเงินที่ถอน ขั้นต�่า 500 บาท
 (4) จ่ายดอกเบี้ย 4 เดือนครั้ง (30 เม.ย.,31 ส.ค.,31ธ.ค.)
 (5) สมาชิก 1 ท่าน สามารถเปิดได้เพียง 1 เล่มเท่านั้น
 (6) ไม่เสียภาษีครับ

2.25%

3.50%

3.00%

ประเภท

ฝากออมทรัพย์ 01

ฝากประจ�า 02

ฝากออมทรัพย์พิเศษ 05

อัตราดอกเบี้ย

เงินฝาก
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ภาพกิจกรรม สอ.กปน.

ต้อนรับสหกรณ์อื่นๆ
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ภาพกิจกรรม สอ.กปน.

มอบทุนการศึกษา ประจ�าปี 2560
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ภาพกิจกรรม สอ.กปน.

วันปิยะมหาราช

วันสงกรานต์
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ภาพกิจกรรม สอ.กปน.

อบรมผู้ตรวจสอบ

สัมมนาสมาชิก
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โทร	0-2503-9491	โทรสาร	0-2982-8799
400	ถนนประชาชื่น	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กทม.	10210

สหกรณ์ออมทรัพย์	พนักงานการประปานครหลวง	จ�ากัด

Scomwa Community


