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ผูใ้ ช้น้ าํ ผูโ้ ชคดีได้รบั รางวัลทองคําหนัก 10 บาท โครงการ “จ่ ายฟรี ลุน้ ฟรี โชคดีทุกเดือน”

โครงการลุน้ โชคทอง จ่ายฟรี ลุน้ ฟรี โชคดี ทุกเดื อน เป็ นโครงการที่
เกิ ดจากความร่ วมมื อระหว่าง การประปานครหลวง (กปน.) กับ บริ ษัท
เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส จํากัด เพื่อต้องการส่ งมอบของขวัญและความปรารถนาดี
คื น ให้ กั บ ผู้ ใ ช้ น้ ํ าของ กปน. ที่ ชํ า ระค่ า นํ้ าผ่ า นเคาน์ เ ตอร์ เซอร์ วิ ส
โดย คุ ณ รั ต นศั ก ดิ์ โตเม้ า เป็ นหนึ่ งในผูใ้ ช้น้ ํา และผูโ้ ชคดี ที่ได้รับรางวัล
ใหญ่ เ ป็ นรางวัล ทองคํา หนัก 10 บาท ซึ่ งใช้บริ การชําระค่านํ้าประปา
ผ่านบริ การเคาน์เตอร์เซอร์ วิส เป็ นประจํา เนื่ องจากมีความสะดวกสบายและ
ยังดีใจที่ กปน. จัดกิจกรรมเพื่อมอบของขวัญให้กบั ผูใ้ ช้น้ าํ อีกด้วย
ด้าน คุณสุ ชาติ วัฒนา ผูจ้ ดั การฝ่ ายสื่ อสารการตลาด บริ ษทั เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส จํากัด กล่าวว่า “กิ จกรรมนี ้สามารถ
ตอบโจทย์ ผ้ ู ม าใช้ บริ การได้ เ ป็ นอย่ า งดี ลู ก ค้ า จะสะดวกสบายในการเข้ า มาชํา ระ
ค่ าบริ การต่ างๆ เนื่ องจากเคาน์ เตอร์ เซอร์ วิสเป็ นผู้แทนรั บชําระเงิน โดยมีจุดให้ บริ การ
ที่ ครอบคลุมทุ กพื ้นที่ ทั่วประเทศ ทําให้ เคาน์ เตอร์ เซอร์ วิ สสามารถเป็ นจุ ดบริ การรั บ
ชําระค่ าบริ การได้ ง่าย สะดวก รวดเร็ ว ไม่ ว่าจะเป็ นการชําระค่ านํา้ ประปา ค่ าไฟฟ้ า โดย
จะเสี ยค่ าธรรมเนี ยมในราคาที่ เป็ นมาตรฐานเพี ยง 10 บาท/ใบเสร็ จ และยังได้ ล้ นุ โชค
อี กด้ วย ขั้นตอนง่ ายๆ ในการร่ วมกิ จ กรรมเมื่ อลู กค้ า ชําระค่ านํ้า ประปา ผ่ านทาง คุณรัตนศักดิ์ โตเม้ า (ขวา) ผู้โชคดีได้ รับรางวัล
เคาน์ เตอร์ เซอร์ วิสในเซเว่ น อี เลฟเว่ น พร้ อมแจ้ งเบอร์ โทรศัพท์ จากนั้นทางบริ ษัทจะ
และคุณกมลพรรณ โตเม้ า (ภรรยา)
นําเบอร์ โทรศัพท์ เหล่ านั้นมาสุ่ มหาผู้โชคดี ซึ่ งในการจัดกิจกรรมครั้ งนีถ้ ือเป็ นโอกาส
คืนกําไรและตอบแทนสั งคมให้ ลูกค้ าได้ มีโอกาสลุ้นโชคและลุ้นรางวัล ซึ่ งโครงการ “ลุ้นโชคทอง จ่ ายฟรี ลุ้นฟรี โชคดีทุกเดือน”
จัดขึน้ เป็ นปี ที่ 2 โดยระยะเวลาของโครงการสิ ้นสุดลงแล้ว และได้ รับผลตอบรั บเป็ นอย่ างดี”
กปน. ได้จัดมอบโชคแก่ ผูใ้ ช้น้ ํา เพื่ อมอบความสุ ขและคื นกําไร ให้กับผูใ้ ช้น้ ํา โดยจัดกิ จกรรมมอบรางวัลสมนาคุ ณ
ณ สํา นักงานใหญ่ ถ.ประชาชื่ น ซึ่ งมี นายธนศั ก ดิ์ วัฒนฐานะ ผูว้ ่า การ กปน. มอบรางวัลทองคํา หนัก 10 บาท ให้กับ
คุ ณ รั ต นศั ก ดิ์ โตเม้ า อายุ 47 ปี อาชี พลูกจ้างโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ผูใ้ ช้น้ ําในพื้ นที่ สํา นักงานประปาสาขานนทบุ รี
คุ ณ รั ต นศั ก ดิ์ ซึ่ งเดินทางมารับรางวัลพร้อมกับภรรยา กล่าวถึงความรู้สึกดีใจและตื่นเต้นว่า “ปกติใช้ บริ การเคาน์ เตอร์ เซอร์ วิส
บ่ อยมาก เพราะสะดวกอยู่ใกล้ บ้าน บ้ านอยู่ท่านํา้ นนท์ ไปทํางานตี 3 ครึ่ ง ไม่ มีเวลามาจ่ ายที่ สาขาใหญ่ ผมรู้ สึ กดีใจมาก ไม่ น่าเชื่ อ
เหมือนมีคนโทรมาหลอกว่ าได้ รับรางวัล เงินที่ได้ รับมาจะนําไปใช้ หนี ้ ”
พร้ อมกันนี้ คุณรั ตนศั กดิ์ ยังบอกเล่า ความรู้ สึกต่ อ กปน.ว่า “ขอขอบคุณ กปน. ที่ จัดกิ จกรรมนี ้ขึน้ มา อยากให้ จัด
กิ จกรรมดี ๆ แบบนี ้ต่อไป นอกจากนี ้ กปน. มีการพัฒนางานบริ การเพื่ ออํานวยความสะดวกแก่ ประชาชนอย่ างต่ อเนื่ อง และ
มีช่องทางที่ หลากหลายเข้ าถึงประชาชนมากขึน้ ผมรู้ สึ กประทับใจจากการใช้ บริ การของ กปน. เป็ นอย่ างมาก ขอบคุณ กปน.
ทีท่ าํ ให้ ผมและครอบครัวมีชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ”

