
ข่่าวสหกรณ์์
ฉบัับัท่ี่� 241 ปีีท่ี่� 40 ปีระจำำาเดืือนสิงหาคม 2564

ม่่งมั�นดืำาเนินงาน บัริหารอย่่างมั�นคง ดืำารงไว้ซ่ึ่�งค่ณ์ธรรม นำาการพััฒนาสหกรณ์์

Provincial Waterworks Authority Saving And Credit Cooperative, Limited

การปีระชุ่มใหญ่่วิสามัญ่ ครั�งท่ี่� 1/2564 ผ่่านสื�ออิเล็็กที่รอนิกส์
แล็ะราย่งานผ่ล็การเลื็อกตัั้�งคณ์ะกรรมการดืำาเนินการ

สหกรณ์์ออมที่รัพัย์่การปีระปีาส่วนภููมิภูาค จำำากัดื ชุ่ดืท่ี่� 35

	 สหกรณ์์ออมทรัพย์์การประปาส่วนภููมิภูาค	จำำากัด	ได้จำัดการประชุุมใหญ่่วิสามัญ่	ผ่่านส่�ออิเล็็กทรอนิกส์	ครั�งท่�	1/2564	

เม่�อวันพุธท่�	15	กันย์าย์น	2564	ซึ่่�งม่การพิจำารณ์าระเบี่ย์บีวาระท่�เหล็่อจำากการประชุุมใหญ่่สามัญ่ประจำำาปี	2564	แล็ะท่�เป็น

ไฮไล็ท์ของการประชุุมครั�งน่�คงหน่ไม่พ้นการเล็่อกตั้ั�งประธานกรรมการแล็ะกรรมการดำาเนินการแทนตั้ำาแหน่งท่�ว่างผ่่านระบีบี

ออนไล็น์	ซึ่่�งม่สมาชุิกใชุ้สิทธิเล็่อกตั้ั�ง	จำำานวน	7,547	คน	ผ่ล็การเล็่อกตั้ั�งเป็นอย์่างไร	ใครเป็นใคร	สามารถรับีทราบีผ่ล็ดังน่�ครับี	

ล็ำาดัืบัท่ี่� 3
หมาย์เล็ข	1

3,553
คะแนน

นางวนิดืา เตั้ชุะเสน

ล็ำาดัืบัท่ี่� 2
หมาย์เล็ข	8

4,196
คะแนน

นางดืาวร่่ง ปิีตั้ปิีญั่ญ่า

ล็ำาดัืบัท่ี่� 16
หมาย์เล็ข	14

1,213
คะแนน

นาย่ศัักดิื�ชัุย่ หอมกระแจำะ

ล็ำาดัืบัท่ี่� 6
หมาย์เล็ข	3

3,082
คะแนน

นาย่พันม แก้วด่ื

ล็ำาดัืบัท่ี่� 12
หมาย์เล็ข	9

1,563
คะแนน

นาย่จัำกรกริชุ ฟููเจำริญ่

ล็ำาดัืบัท่ี่� 14
หมาย์เล็ข	15

1,409
คะแนน

นางพัย่่งศัร่ ปีระย่รู

ล็ำาดัืบัท่ี่� 4
หมาย์เล็ข	4

3,173
คะแนน

นาย่ส่จิำนต์ั้ ฉิมมณ่์

ล็ำาดัืบัท่ี่� 1
หมาย์เล็ข	10

4,420
คะแนน

นาย่อาคม นามเที่พั

ล็ำาดัืบัท่ี่� 15
หมาย์เล็ข	16

1,233
คะแนน

นาย่ธณ์ภูณ์ ก่ล็ปีระเสริฐ

ล็ำาดัืบัท่ี่� 8
หมาย์เล็ข	5

2,789
คะแนน

นาย่สัมพัันธ์ ก่ล็วานิชุ

ล็ำาดัืบัท่ี่� 9
หมาย์เล็ข	11

2,271
คะแนน

นาย่ภููมิพััฒน์ ณ์รงค์แสง

ล็ำาดัืบัท่ี่� 11
หมาย์เล็ข	17

1,612
คะแนน

นาย่ธนฤกษ์์ แสนส่ข่มั�นคง

ล็ำาดัืบัท่ี่� 5
หมาย์เล็ข	6

3,130
คะแนน

นาย่เรืองศัักดิื� ตัั้�งศัร่ตั้ะนัย่

ล็ำาดัืบัท่ี่� 10
หมาย์เล็ข	12

2,088
คะแนน

นางสาวกนกลั็กษ์ณ์์ หิรัญ่สิริโกมล็

ล็ำาดัืบัท่ี่� 17
หมาย์เล็ข	18

1,209
คะแนน

นาย่กว่พััชุร์ วงษ์์วิส่ที่ธิ�

ล็ำาดัืบัท่ี่� 7
หมาย์เล็ข	7

3,076
คะแนน

นาย่มณ์เฑ่ีย่รที่อง ธนเศัรษ์ฐ์

ล็ำาดัืบัท่ี่� 13
หมาย์เล็ข	13

1,453
คะแนน

นาย่จิำนดืา วงศ์ัปีระยู่รศัร่



4

1.	 การจำ่าย์เงินสวัสดิการเพ่�อวันเกิดของสมาชุิก	 จำำานวน	 771	 ราย์	 เป็นเงิน	

154,200.-	บีาท		

2.	 การจ่ำาย์เงินชุ่วย์เหล่็อสมาชิุกท่�ติั้ดเชุ่�อไวรัส	 COVID	 จำำานวน	 3	 ราย์	 เป็นเงิน	

60,000.-บีาท	

3.	การจ่ำาย์เงินชุ่วย์เหล่็อสมาชิุกเส่ย์ชุ่วิตั้	จำำานวน	3	ราย์	เป็นเงิน	170,000.-บีาท

ม่มห่วงใย่สมาชิุกLove

ชุำาระค่าฝากส่งเป็นราย์เด่อน

ใบีอนุญ่าตั้ท่�	1/2539

ไปรษณ่์ย์์หลั็กส่�

สหกรณ์์ออมที่รัพัย์่
การปีระปีาส่วนภููมิภูาค จำำากัดื

72 ถนนแจ้ำงวัฒนะ เข่ตั้หลั็กส่�

กร่งเที่พัฯ 10210

(นางสาวดวงมณ่์	กว่วัจำน์)

เจ้ำาหน้าท่�ฝ่าย์บีริหารทั�วไป
จัำดืที่ำาโดืย่ คณ์ะกรรมการศ่ักษ์าแล็ะปีระชุาสัมพัันธ์ สหกรณ์์ออมที่รัพัย์่การปีระปีาส่วนภููมิภูาค จำำากัดื

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 เมษ์าย่น

24 พัฤษ์ภูาคม 2564

ราย่รับั-ราย่จ่ำาย่ ปีี 2564
7 เดืือน สิ�นส่ดื 31 กรกฎาคม 2564
ราย่ได้ื   235,935,507.35 บัาที่

ค่าใชุ้จ่ำาย่   94,177,439.32 บัาที่

ราย่ได้ืสูงกว่าค่าใชุ้จ่ำาย่ 141,758,068.03 บัาที่
*ข้่อมูล็ ณ์ วันท่ี่� 25 สิงหาคม 2564

อัตั้ราดือกเบ่ั�ย่เงินฝาก/เงินกู้ ณ์ วันท่ี่� 1 กรกฎาคม 2564

เงินฝากออมที่รัพัย์่พิัเศัษ์ ปีระเภูที่จำำากัดืจำำานวน   3.50 ต่ั้อปีี
เงินฝากออมที่รัพัย์่พิัเศัษ์ ปีระเภูที่ไม่จำำากัดืจำำานวน 2.25 ต่ั้อปีี
เงินฝากออมที่รัพัย์่พิัเศัษ์ สำาหรับัสมาชิุกสมที่บั 2.25 ต่ั้อปีี
เงินฝากออมที่รัพัย์่ เอท่ี่เอ็ม  1.50 ต่ั้อปีี
เงินฝากปีระจำำา 24 เดืือน   3.75 ต่ั้อปีี
เงินกู้เพืั�อเหต่ั้ฉ่กเฉิน เอท่ี่เอ็ม  6.25 ต่ั้อปีี
เงินกู้เพืั�อเหต่ั้จำำาเป็ีนเร่งด่ืวน (เงินโบันัส)  6.25 ต่ั้อปีี
เงินกู้เพืั�อเหต่ั้จำำาเป็ีนเร่งด่ืวน (เงินปัีนผ่ล็)  5.25 ต่ั้อปีี
เงินกู้เพืั�อเหต่ั้ฉ่กเฉินสำาหรับัสมาชิุกสมาคมฌาปีนกิจำฯ 6.25 ต่ั้อปีี
เงินกู้สามัญ่เพืั�อการครองชุ่พัแล็ะอื�น ๆ   6.25 ต่ั้อปีี
เงินกู้สามัญ่เพืั�อการศ่ักษ์าๆ   5.75 ต่ั้อปีี
เงินกู้สามัญ่เพืั�อการรักษ์าพัย่าบัาล็  5.75 ต่ั้อปีี
เงินกู้สามัญ่เอนกปีระสงค์   6.00 ต่ั้อปีี
เงินกู้สามัญ่เพืั�อเหต่ั้ภัูย่พิับััติั้  5.25 ต่ั้อปีี
เงินกู้สามัญ่เพืั�อซืึ่�ออ่ปีกรณ์์ก่ฬา  6.25 ต่ั้อปีี

การใชุ้ท่ี่นสาธารณ์ปีระโย่ชุน์สวัสดิืการแล็ะสวัสดิืการสมาชิุกแล็ะคู่สมรส

ปีระจำำาเดืือนกรกฎาคม 2564

สามารถติั้ดืตั้าม
ข่่าวสหกรณ์์ฯ
ย้่อนหลั็งได้ืท่ี่�

	 พระราชุบัีญ่ญั่ติั้คุ้มครองข้อมูล็ส่วนบุีคคล็	พ.ศ.2562	ท่�ได้ม่การ

ประกาศเม่ �อวันท่ �	24	พฤษภูาคม	2562	ม่เหตัุ้ผ่ล็แล็ะความจำำาเป็น

ในการจำำากัดสิทธิแล็ะเสร่ภูาพของบีุคคล็ตั้ามพระราชุบีัญ่ญ่ัตั้ิน่ �	

เพ่�อให้ความคุ้มครองข้อมูล็ส่วนบุีคคล็ม่ประสิทธิภูาพแล็ะม่มาตั้รการ

เย์่ย์วย์าเจำ้าของข้อมูล็ส่วนบีุคคล็จำากการถูกล็ะเมิดในข้อมูล็ส่วนบีุคคล็

ท่�ม่ประสิทธิภูาพ	(เดิมม่ผ่ล็บัีงคับีใชุ้ตัั้�งแต่ั้	9	พฤษภูาคม	2564	แล็ะต่ั้อมา

ได้ม่การเล็่�อนบัีงคับีใชุ้ออกไปอ่ก	1	ปี	ถ่งวันท่�	31	พฤษภูาคม	2565)	เหตุั้ผ่ล็

จำากการแพร่ระบีาดของเชุ่�อไวรัสโควิด-19	แล็ะกฎหมาย์ม่ราย์ล็ะเอ่ย์ด

ซึ่ับีซึ่้อน	สอ.กปภู.ให้ความสำาคัญ่ตั้่อข้อมูล็ส่วนบีุคคล็แล็ะเคารพสิทธิ

ความเป็นส่วนตัั้วของสมาชิุกแล็ะให้เป็นไปตั้ามกฎหมาย์จ่ำงได้ทำาจัำด

ประกาศเพ่�อเป็นแนวทางปฎิบัีติั้ให้กับี	 สอ.กปภู.	 แล็ะสมาชิุกจำำานวน	 2	

ฉบัีบี	 ค่อ	ประกาศฉบัีบีท่�	27/2564	 เร่�อง	กำาหนดนโย์บีาย์แล็ะแนวทาง

ปฎิบัีติั้การคุ้มครองข้อมูล็ส่วนบุีคคล็	พ.ศ.2564	 แล็ะประกาศความเป็น

ส่วนตัั้ว	 (	 Provacy	 Notice	 )	 สำาหรับีสมาชิุก	 สอ.กปภู.	 จำำากัด	 เพ่�อให้

สมาชิุกม่ความมั�นใจำแล็ะทราบีถ่งวิธ่การเก็บี	 รวบีรวม	 ใชุ้	 แล็ะเปิดเผ่ย์

ข้อมูล็ส่วนบีุคคล็ของสมาชุิก	ประเภูทข้อมูล็แล็ะวัตั้ถุประสงค์ในการ

ดำาเนินการรวมถ่งราย์ล็ะเอ่ย์ดเก่�ย์วกับีระย์ะเวล็าในการเก็บีรักษาข้อมูล็

ของสมาชิุก	การรักษาความลั็บี	ความปล็อดภัูย์ของข้อมูล็แล็ะวิธ่การติั้ดต่ั้อ

กับีสหกรณ์์	เพ่�อให้สมาชิุกมั�นใจำไดว่้าข้อมูล็ของทา่นท่�ได้ให้ไว้กับี	สอ.กปภู.	

จำะนำาไปใชุ้ตั้รงความประสงค์ของสมาชิุกแล็ะเป็นไปตั้ามท่�กฎหมาย์

กำาหนดเท่านั �น	 สมาชุิกสามารถดูราย์ล็ะเอ่ย์ดประกาศดังกล็่าว

ผ่่านส่�ออิเล็็กทรอนิกส์	ทาง	www.coop.pwa.co.th


