
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายก สสอป. กรรมการ และผู้จัดการสหกรณ์ฯ 

ร่วมกันมอบเงนิสงเคราะห์ 600,000 บาท 

วนัที 17 ตุลาคม 2560 นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นายวิรัต     

ชูจิตต์ กรรมการสมาคมฯ นายธนกฤต วโรตนม์ 

หวัหนา้ฝ่ายสินเชือ นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ 

นายสมยศ นันตาวงั กรรมการ และนางเกษมศรี      

เมฆหมอก ผู้จดัการสหกรณ์ฯ ร่วมกนัทําการมอบ

เงินสงเคราะห์ศพจาํนวน 600,000 บาท (หกแสน-

บาทถว้น) ให้แก่นางสาวนุชนารถ แก้วนําเชือ ผูรั้บ

ผลประโยชน์ของนายสมพิศ แก้วนําเชือ สมาชิ ก

สมาคมฯ รอบ 1/2 557 ซึง เ สียชีวิตในวันที  1 1 

กนัยายน 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองประธานฝ่ายการเงนิ เข้าร่วมสัมมนาทีปทุมธานี 

วนัที 21 ตุลาคม 2560 นายมานะกูล  พรรณเรณู 

รองประธานฝ่ายการเงิน เข ้าร่วมอบรมสัมมนา 

หลกัสูตร “เกณฑก์ํากบั-คุมเขม้ขบวนการสหกรณ์” 

ณ โรงแรมแมนฮตัตัน ปทุมธานี จดัโดยสหพนัธ์-

สหกรณ์ออมทรัพยผ์ูใ้ชแ้รงงาน (สอร.) 

คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ทําการ

ประชุมครังที 7 ประจาํเดือนตุลาคม 2560 

วันที  2 4 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการ

การศึกษาและประชาสัมพนัธ์ ทาํการประชุมครังที 7 

ประจาํเดือนตุลาคม 2560 โดยมีกรรมการเข้าร่วม

ประชุม 6 คน และผู ้จดัการ เข้าร่วมประชุม และมี

นายเฉลย  ชมบุหรัน เป็นประธานในทีประชุม 

 - ทีประชุมมีมติให้ดํา เ นินการตามแผน        

กลยทุธ์ที 3. การพฒันาคุณภาพชีวติทีดีของสมาชิก

และครอบครัวอย่างยงัยนื โดยดาํเนินการ 2 เรือง คือ 

 1. จัดโครงการสอนการผูกผ้าในงานพิธี

ต่างๆ ให้แก่สมาชิก 20 คน โดยเชิญนายสมศักดิ  

ทองงาม เป็นวทิยากร 

2. จดัตลาดขายสินคา้ใหแ้ก่สมาชิกโดยมอบ- 

 (อ่านต่อหน้า 3 ) 

ปที่ 32 ฉบับท่ี 351 

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 
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กองบรรณาธิการ 

บรรณาธิการ      นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร  

กองบรรณาธิการ นายเฉลย  ชมบุหร่ัน  

 นายสายัณห  แผนประดิษฐ 

 นางสาวณัฐริญา  อนุสิ     นายสุทัศน  เอี่ยมแสง 

 นายณัฐภูมิ  สุวรรณวงศา นายวิรัต  ชูจิตต 

 นางสาวพรรษพร  แสงประพาฬ 

 นายอนุรักษ  ทองโตนด 

 นายไชยพันธน  ทรัพยสุทธิ 

       อารดเวิรค    นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชือคณะกรรมการดาํเนินการชุดท ี35 (พ.ศ. 2560) 

นายสุวัฒน แกวเฮียง ประธานกรรมการ 

นายมานะกูล พรรณเรณ ู     รองประธานฝายการเงิน 

นายเฉลย      ชมบุหรั่น  รองประธานฝายประชาสัมพันธ 

นายสายัณห แผนประดิษฐ   เลขานุการ 

นายเสนห ชุมหฤทัย เหรัญญิก 

นางสาวณัฐริญา  อนุสิ กรรมการ 

นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร กรรมการ 

นายธนกฤต วโรตนม กรรมการ 

นายสุทัศน เอ่ียมแสง กรรมการ 

นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา กรรมการ 

นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ กรรมการ 

นายวิรัต ชูจิตต กรรมการ 

นายอนุรักษ ทองโตนด กรรมการ 

นายสมยศ นันตาวัง กรรมการ 

นายรวิพงษ ศุภศรี กรรมการ 

เจ้าหน้าทีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

นางเกษมศร ี เมฆหมอก ผูจัดการ 

นางนาถ มงคลหวา หัวหนาฝายทั่วไป 

นางสาวนุชนารถ แกวนํ้าเชื้อ เจาหนาที่บญัช ี

นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ เจาหนาที่การเงิน 

นางสาวดวงกมล แกวสุกใส เจาหนาที่ธุรการ 

 

สหกรณฯ จัดโครงการขายสินคาราคาประหยัด 

สหกรณฯ จัดโครงการฝกอบรมเรียนผูกผางานพิธี  
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คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ทําการ

ประชุมครังที 7 เดือนตุลาคม 2560 (ต่อจากหน้า 1) 

หมายให้ผู ้จดัการติดต่อร้านค้าทีมาขายสินคา้หน้า

สํานักงานสหกรณ์การเกษตรผู ้เลียงและค้าสัตว์

อ่ า งท อ ง  จํากัด  ม า จําห น่ าย สิ น ค้า ใน วัน ที  7 

พฤศจิกายน 2560 พร้อมกับเชิญชวนสมาชิกมา

จาํหน่ายสินค้า ในเวลา 07.00 น - 15.30 น. โดย

สหกรณ์ฯ จะจดัตงัเตน้ท์ไวข้ายของ 3 เตน้ท ์

 - ทีประชุมมีมติให้ดํา เ นินการตามแผน        

กลยุทธ์ ที 6 . การจัดกิจกรรมในชุมชน ข้อ ที 1

โครงการให้ความรู้ดา้นสหกรณ์แก่ผู้นาํชุมชน โดย

จะทําการติดต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

จาํปาหล่อ เพือเสนอโครงการประชาสัมพนัธ์ให้แก่ 

ผู ้ทีสนใจรับฟังการบรรยายเรืองสหกรณ์ โดยจะ

แนะนาํเรืองการจดัตงัสหกรณ์ในชุมชนต่อไป 

 - ทีประชุมมีมติให้ดํา เ นินการตามแผน     

กลยุทธ์ที 7. ส่งเสริมให้สมาชิกดําเนินชีวิตตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยการเดินทางไปศึกษา

ดูงานศูนยส์าธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง อ.ชะอาํ 

จ.เพชรบุรี 

นายก สสอป. และกรรมการ ปฎิบัติหน้าที ทีสมาคมฯ 

วนัที 24 ตุลาคม 2560 นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นางสิริ-

ภสัสร เอียมสุวรรณ กรรมการผู้จดัการ นายสมจิตร์ 

แสนโคตร และนายเสด็จ บุนนาค กรรมการฯ 

เดินทางมาปฏิบติังานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 

ณ ชัน 5 อาคาร ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ ง

ประเทศไทย จาํกัด ถนน นครอินทร์ ต.บางสีทอง       

อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

กรรมการฯ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ ร่วมตักบาตร

ข้าวสารอาหารแห้งวนัครบรอบ 39 ปี สหภาพฯ 

วนัที 30 ตุลาคม 2560 นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ นายเฉลย ชมบุหรัน รองประธาน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  นายศรีโพธิ วายุพักตร์ นาย

สุทัศน์ เอียมแส ง นายสมยศ นันตาวงั นางสาว     

พรรษพร แสงประพาฬ กรรมการ นางเกษมศ รี    

เมฆหมอก ผูจ้ดัการ และนางนาถ  มงคลหวา้ หวัหน้า-

ฝ่ายทวัไป ร่วมทาํบุญตกับาตรข้าวสารอาหารแห้ง 

เนืองในโอกาสวนัครบรอบ 39 ปีสหภาพแรงงาน

ไทยเรยอน ณ บริเวณหน้าสํานกังานสหภาพแรงงานฯ 

นายก สสอป. และอุปนายก คนที 3 เข้าร่วมพิธีทําบุญ

เนืองในวันออมแห่งชาติกับ ชสอ. 

  วนัที 31 ตุลาคม 2560 นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) และนาย

พชัรพล วชิยัประเสริฐ อุปนายก คนที 3 เข้าร่วมพิธี

ทาํบุญเลียงพระเพลเพือถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เนืองในวนัออมแห่งชาติ (31 ตุลาคม) และร่วม

พิธีถวยราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา-       

ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ณ อาคารชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด ถนน 

นครอินทร์ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

อนึง หลังเสร็จพิธี  นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ 

ไดอ้ยู่ทาํงานทีสมาคมฯ ต่อจนถึงเวลา 20.00 น. 

สหกรณ์ฯ จัดโครงการขายสินค้าราคาประหยัด ณ 

บริเวณทางเข้าอาคารจอดรถของบริษัทฯ 

  วนัที 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.30 น . - 

15.30 น. สหกรณ์ฯ จัดให้มีการจําหน่ายสินค้า
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อุปโภค บริโภค ราคาถูก ณ บริเวณทางเข้าอาคาร

จอดรถ (จุด 8) บริษทั ไทยเรยอน จาํกดั (มหาชน) 

โดยจะมีสหกรณ์อืนๆ และสมาชิกนําสินค้ามา

จําหน่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ พนักงานและ

บุคคลภายนอกโดยมีผู ้สนใจร่วมซือสินค้าเ ป็น

จาํนวนมาก 

นายกสสอป. และกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม 4 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที ชสอ. 

วนัที 9 พฤศจิกายน 2560 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

และนายวิรัต  ชูจิตต์ กรรมการ เข้าร่วมการประชุม

ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร อํา น วย ก า ร ส ม าค ม ฌ าป น กิ จ

สงเคราะห์ 4 กลุ่มวิชาชีพ ได้แก่ สมาคมฌาปนกิจ

ส ง เ ค ร าะ ห์ส ม าชิ ก ส ห กร ณ์อ อ มท รั พย์ทหา ร 

(สสอ ท.)  สมาคมฌาปนกิจส งเคร าะห์ส มาชิ ก

สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ. 

รรท.) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกขอ ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ํารวจ (สสอต.) และสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์

สถานประกอบการ (สสอป.) โดยมีพลโทบงกช 

ผาสุข นายก สสอท. ทาํหนา้ทีประธานในทีประชุม 

การประชุมในครังนีเป็นการประชุมเพือ

พิจารณาในเรืองการจดัสรรพืนทีอาคารสํานกังาน

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 7 กลุ่มวิชาชีพ สําหรับ

ใช้เ ป็นสํานักงานของ 4 สมาคมฯ หลังจากการ

ก่อสร้างอาคารดงักล่าวเสร็จแลว้ 

นายก สสอป. และกรรมการฯ มอบเ งินสงเคราะห์ 

จํานวน 600,000 บาท แก่ผู้รับผลประโยชน์ ทีลพบุรี 

  วนัที 12 พฤศจิกายน 2560 นายศรีโพธิ วายุ- 

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) นาง

สิริภสัสร เอียมสุวรรณ กรรมการผู ้จดัการ และนาย

วิรัต ชู จิตต์ กรรมการสมาคมฯ ร่วมกันมอบเงิน

สงเคราะห์ศพ จาํนวน 600,000 บาท (หกแสนบาท

ถว้น) ใหแ้ก่นางประนอม ปินตามูล ภรรยาของนาย

สมเกียรติ ปินตามูล สมาชิก สสอป. สังกัด ศูนย์

ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์มิตซูบิชิมอเตอร์ 

จาํกดั จ.ชลบุรี โดยทาํการมอบใหใ้นพิธีฌาปนกิจศพ

ทีวดัหนองแฝกเลือม (วงษ์สวา่ง) ต.โคกตูม อ.เมือง 

จ.ลพบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอง ประธา นฝ่ ายก าร เงิน  เ ข้ าร่ วม การ ประชุ ม

คณะกรรมการ สอร. 

วนัที 12 พฤศจิกายน 2560 นายมานะกูล  

พรรณเรณู รองประธานฝ่ายการเงิน เข้าร่วมประชุม

ประจํา เ ดือนพฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการ

สหพนัธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ผู ้ใช้แรงงาน (สอร.)          

ณ สโมสรพนกังานการไฟฟ้านครหลวง เขตวดัเลียบ 

กรุงเทพฯ 

นายก สสอป.  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ

บริหารร่วม ครังที 4/2560 ที ชสอ. นนทบุรี 

  วนัที 13 พฤศจิกายน 2560 นายศรีโพธิ วาย-ุ 
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พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) เข้า

ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วม สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 7 

กลุ่มวชิาชีพ ครังที 4/2560 ณ หอ้งประชุม 601 ชนั 6

อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จาํกัด ถนนนครอินทร์ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย        

จ.นนทบุรี โดยมี ดร.ก๊ก ดอนสําราญ นายกสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออม

ทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกัด (สส.ชสอ.) ทาํหน้าที

ประธานในทีประชุม 

ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณ ะกร รมการ บริห าร ร่วม ส ม าคมฌาปนกิ จ

สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์7 กลุ่มวิชาชีพ 

ครังที 3/2560 วนัที 22 ก ันยายน 2560 รับทราบ

รายงานการตรวจและอนุมติัเงินค่าก่อสร้างอาคาร

สํานักงาน สฌ.สอ. งวดที 5 และงวดที 6 รับทราบ

การเปลียนแปลงคณะกรรมการการตรวจการจา้งงาน

ก่อสร้าง สฌ.สอ. ผูแ้ทนของ สสอป. จากนายนุกูล 

ย ังสี เป็นนางสาวสมหมาย สราญจิตร์ พิจารณา

รายละเอียดการก่อสร้างอาคารสํานกังาน สฌ.สอ. ที

ไม่รวมในสัญญาจ้าง  อนุมัติแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 

(พ.ศ. 2561 - 2565) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 7 ก ลุ่มวิชาชีพ และ 

แ ผ นงาน สมาคมฌาปนกิจสง เ คร าะห์สมาชิ ก

สหกรณ์ออมทรัพย์ 7 กลุ่มวิชาชีพ ประจาํปี 2561 

และพิจารณาจัดรูปแบบสํานักงานใหม่ อาคาร

สํานกังาน สฌ.สอ. ดงันี คือ 

ชนั 1 เป็นห้องอาหาร ห้องจาํหน่ายของที

ระลึก และทีจอดรถยนต ์

ชนั 2 สํานกังาน สสอค. 

ชัน 3 สํานักงาน 3  สมาคมฯ โดยให้ 4

สมาคมฯ คือ 1. สสอ.รรท. (ราชการไทย) 2. สสอท. 

3. สสอต. 4. สสอ.รรท. (รัฐวิสาหกิจ) ตกลงกนัว่า 

สมาคมฯ ใดจะอยูที่ชนั 3 รวม 3 สมาคมฯ ทีเหลืออีก 

1 สมาคมฯ ไปอยู่ชนั 5 

ชัน  4 สํานักงาน  สส ธท.  3  ส่ วน แ ล ะ 

สํานกังาน สสอป. 1 ส่วน 

ชัน 5 สํานักงานของ 1 สมาคมฯ จาก 4 

สมาคมฯ ชนั 3 ทีสมคัรใจ มาอยู่ชนั 5 

ชนั 6 สํานกังาน สส. ชสอ. 

ชนั 7 หอ้งประชุมใหญ่ 

สําหรับชัน 4 ยงัไม่สามารถหาข้อสรุปได้

เนืองจาก สสธท. จะขอใชอ้าคาร ชนั 4 เพียงสมาคม

เดียว ทีประชุมไดน้ดัทาํการประชุมเพือพิจารณาเรือง

นีอีกครังต่อไป 

ประธานกรรมการ และผู้จัดการ ทําการอบรมสมาชิก

ใหม่ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2560 

วนัที 14 พฤศจิกายน 2560 นายสุวฒัน์  แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ และนางเกษมศรี  เมฆหมอก 

ผู ้จ ัดการ ทําการอบรมสมาชิกใหม่ประจํา เดือน

พฤศจิกายน 2560 โดยมีสมาชิกเข้าร่วมการประชุม  

4 คน ทังนี สมาชิกทีเข้าร่วมการอบรมจะได้รับ

หมอนผ้าห่มโลโก้สหกรณ์ฯ คนละ 1 ใบ สําหรับ

สมาชิกใหม่ทีไม่ผ่านการอบรมจากสหกรณ์ฯ จะไม่

มีสิทธิยืนคาํขอกูเ้งินจากสหกรณ์ฯ 

นายก สสอป.  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ

บริหารร่วม ครังที 5/2560 ที ชสอ. นนทบุรี 

วันที 15 พฤศจิกายน 2560 นายศรีโพธิ  

วายุพกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
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สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) เข้า

ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วม สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 7 

กลุ่มวชิาชีพ ครังที 5/2560 ณ หอ้งประชุม 601 ชนั 6 

อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จาํกัด ถนนนครอินทร์ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย       

จ.นนทบุรี โดยมี ดร.ก๊ก ดอนสําราญ นายกสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออม

ทรัพย์แห่งประเทศไทยจาํกดั (สส.ชสอ.) ทาํหน้าที 

ประธานในทีประชุม 

ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณ ะกร รมการ บริห าร ร่วม ส ม าคมฌาปนกิ จ

สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์7 กลุ่มวิชาชีพ 

ครังที 4/2560 วนัที 13 พฤศจิกายน 2560 พิจารณา

กําหนดทิศทางแนวทางบริการร่วม 7 สมาคม ใน

เรืองทีควรหารือและปรับทิศทางตรงกัน ทําการ

แต่งตงัคณะทาํงานในการกาํหนดคุณลักษณะและ

กาํหนดราคากลางการก่อสร้างทีไม่ร่วมอยู่ในสัญญา

จ้าง รวม 2 คณะ และมีมติยืนย ันการจัดรูปแบบ

สํานักงานใหม่ อาคารสํานักงาน สฌ.สอ. ตาม

ขอ้เสนอในวนัที 13 พฤศจิกายน 2560 โดยชนั 4 ยงั

ไม่สามารถหาขอ้สรุปไดเ้นืองจาก สสธท. จะขอใช้

อาคาร ชนั 4 เพียงสมาคมเดียว แต่ทีประชุมมีมติให้

ใช้สํานกังานร่วมกบั สสอป. นายกสมาคม สสธท. 

ไดข้อนาํเรืองนีไปใหที้ประชุมคณะกรรมการสมาคม

พิจารณาในวนัที 24 พฤศจิกายน 2560 

กรรมการฯ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการสันนิบาต

สหกรณ์จงัหวัดอ่างทองประจําเดือนพฤศจิกายน 2560 

วนัที 17 พฤศจิกายน 2560 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ กรรมการฯ เขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการ

สันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง ชุดที 1 ครังที 12 

ปร ะ จํา เ ดือ น พฤ ศ จิก า ยน  25 6 0 ห้อ งปร ะ ชุ ม

สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง โดยมีนายศรีโพธิ 

วายุพักตร์  ประธานสันนิบาตส หกรณ์จังหว ัด

อ่างทองทาํหนา้ทีประธานในทีประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีประชุมทาํการรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง ชุด

ที 1 ครังที 11 วนัองัคารที 17 ตุลาคม 2560 รับรอง

รายรับ - รายจ่ายสันนิบาตฯ ประจาํเดือนตุลาคม 

2560 โดยมีเ งินคงเหลือยกมาจากเดือนกันยายน 

2560 เป็นเงิน 9,108.88 บาท ไม่มีรายรับและรายจ่าย 

มีเงินคงเหลือยกไปเดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 

9,108.88 บาท ติดตามผลการประชุมคราวก่อน 1 

เรือง มีมติใหค้ณะกรรมการสันนิบาตฯ นาํเรืองการ

จดักิจกรรมสันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัอ่างทองไป

พิจารณ าในการประชุมค รัง ต่อไ ปใน วันที  18 

ธันวาคม 2560 

กรรมการฯ ร่วมการประชุมคณะกรรมการชมรม

สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ประจําเดือนพฤศจิกายน 

  วนัที 17 พฤศจิกายน 2560 นายศรีโพธิ วายุ-

พักตร์  กรรมการสหกรณ์ฯ เข้าร่วมการประชุม

คณะกรรมการบริหารชมรมสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง 
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ครังที 2/2561 ณ ห้องประชุมสํานักงานสหกรณ์

จังหวดั อ่างทอง โดยมีนายมานะกูล พรรณเรณู 

ประธานชมรมฯ ทําหน้าทีประธานในทีประชุม 

ที ป ร ะ ชุ ม มี ม ติ รั บ ร อ ง ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ครังที 1/2561 วนั

องัคารที 17 ตุลาคม 2560 ทาํการรับรองรายรับ - 

รายจ่ายชมรมฯ ประจาํเดือนตุลาคม 2560 โดยมีเงิน

คงเหลือยกมาจากเดือนกันยายน 2560 จํานวน 

116,162.52 บาท รายรับ 4,000 บาท รายจ่าย 650 

บาท เงินคงเหลือยกไปเดือนพฤศ จิกายน 2560 

จํานวน 119,512.52 บาท ทีประชุมมีมติ รับรอ ง

แผนงานชมรมสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง ประจาํปี 

2561 - 2562 รับทราบผลการเข้าพบกับสหกรณ์

จงัหวดัอ่างทองของประธานชมรมฯ ในวนัที 15 

พฤศจิกายน 2560 เพือขอทราบการแก้ไขปัญหาของ

สหกรณ์การเกษตรสามโก้จาํกดั และปัญหาการรับ

จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับขอ งสหกรณ์บริการ 

สหภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

นายกสมาคมฯ ทําการมอบเงินสงเคราะห์ จํานวน 

600,000 บาท ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิกฯ 

  วนัที 19 พฤศจิกายน 2560 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.)  

นายช ัยยา ตีบไธสงค์ กรรมการส มาคมฯ แ ละ 

นางสาวสิระดา แย้มกลีบ ผู้จ ัดการสหกรณ์ออม

ทรัพยค์อสโมอุตสาหกรรม จาํกดั ร่วมกนัทาํพิธีมอบ

เงินสงเคราะห์เบืองต้น จาํนวน 600,000 บาท (หก

แสนบาทถ้วน) ให้แก่นายพิสิฐ บุญลาํ นายไพบูลย ์

บุญลาํ นางสาวพิชญาภา บุญลาํ และนางสาวกญัจนา 

บุญล้า  ผู ้รับผ ลประโยชน์ของนายพิรุณ บุญล ํา 

สม าชิ กส มาคมฯ ซึ ง เ สียชี วิต  แ ละสั งก ัด ศู นย์

ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพยค์อสโมอุตสาหกรรม

จาํกดั เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 

นายก สส อป . และกรรมการฯ เ ข้ าร่วม ประชุ ม

คณะกรรมการสมาคมฯ ประจําเดือนสิงหาคม 2560 

   ว ันที 25 พฤศจิกายน 2560 นายศรีโพธิ  

วายุพกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) นาย

วรัิต  ชูจิตต ์พร้อมกบัคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดที 4 

และเจ้าหน้าทีสมาคมฯ ทําการประชุมครังที  8

ประจาํเดือนพฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 302 

อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

จาํกดั ถนนนครอินทร์ อ.บางกรวย  จ.นนทบุรี โดยมี

นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ นายกสมาคมฯ ทําหน้าที

ประธานในทีประชุม 

ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการสมาคมฯ ชุดที 4 ครังที 5 ประจาํเดือน

สิงหาคม 2560 ติตตามเรืองสืบเนืองจากการประชุม

ครังทีแลว้ จาํนวน 16 เรือง รับทราบจาํนวนสมาชิก

สมาคมฯ ณ วนัที 31 ตุลาคม 2560 จาํนวน 5,910 คน  

รับทร าบรายชือ และจ ํานวนศู นย์ประสานงาน               

ณ  ว ันที  3 1  ตุ ล า ค ม  2 5 6 0  จํา น ว น 6 4  ศู น ย์

ประสานงาน รับทราบจาํนวนสมาชิกของ สสอ. 

รรท. จาํนวน 45,231 คน รับทราบรายชือสมาชิก 

สสอป. รอบ 11/2560 (สม ัครเดือนกันยายน 2560

และได้รับการคุ ้มครองตังแต่วนัที 1 พฤศจิกายน 

2560 เวลา 09.00 น.) จํานวน 81 ราย จากศูนย์

ประสานงาน 23 ศูนย์ประสานงาน มีมติรับรองงบ

การเงินสมาคมฯ ประจาํเดือนตุลาคม 2560 มีมติ

อนุมัติการับสมาชิก รอบ 12/2560 (สมัครเดือน
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ตุลาคม 2560 และจะได้รับการคุ้มครองวนัที 1 

ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. อนุมตัิการจ่ายเงิน

สงเคราะห์แก่ผูรั้บผลประโยชน์ของสมาชิกสมาคมฯ 

ทีเสียชีวิต 3 ราย พิจารณาอนุมติัเรืองการตบแต่ง

สํานกังาน สสอป. แห่งใหม่ มีมติมอบหมายงานแก่

คณะกรรมการเพือรับผิดชอบในการสัมมนาศูนย์

ประสานประจําปี 2560 ในวนัที 26 พฤศจิกายน 

2560 ฯลฯ 

สหกรณ์ฯ จัดฝึกอบรมเรียนรู้วิธีการผูกผ้างานพิธ ี

 วนัที 21 พฤศจิกายน 2560 สหกรณ์ฯ จัด

โครงการฝึกอบรมเรียนรู้วิธีการผูกผ้างานพิธีต่างๆ 

ให้แก่สมาชิกทีสนใจ เพือนาํไปใช้ประกอบอาชีพ

เสริม ณ หอ้งประชุมสหภาพแรงงานไทยเรยอน  

กรรมการฯ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ ทําการเยียมไข้

สมาชิกป่วย 5 ราย 

วันที 31 ตุลาคม 2560 นายสุทศัน์  เอียมแสง 

และนายสมยศ นนัตาวงั กรรมการ เดินทางไปเยียม

ไข้นางสาวภณิตา  ภูมิเศรษฐี สมาชิกแผนกห้อง-

ปฏิบัติการเคมี ทีบ้านพัก ต.ทางพระ อ.โพธิทอง         

จ.อ่างทอง เนืองจากผ่าตดัไส้ติง 

 

 

 

 

 

 

  

 

  วันที 9 พฤศจิกายน 2560 นายสุทศัน์  เอียมแสง  

และนายสมยศ  นนัตาวงั กรรมการ เดินทางไปเยียม 

ไขส้มาชิกแผนกสปินนิง ผลิต ทีป่วย 2 ราย คือ 

 - นายยุทธนา  พานคํา ทีบา้นพกั ต.สายทอง 

อ. ป่าโมก จ. อ่างทอง เนืองจากป่วยเป็นไขห้วดัใหญ่ 

- นายชาญณรงค์  ไหมทอง ทีบา้นพกั ต.บา้นอิฐ 

อ.เมือง จ.อ่างทอง เนืองจากป่วยเป็นไขห้วดั 

  วันที 17 พฤศจกิายน 2560 นายสุวฒัน์  แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ และนายสมยศ นันตาวงั 

เดินทางไปเยยีมนางสาวพิมพพ์ิศา วงษ์พานิช สมาชิก

แผนกห้องปฏิบัติการเคมี ทีบ้านพัก ต.บ้านแห          

อ.อ่างทอง จ.อ่างทอง เนืองจากป่วยเป็นโรคมะเร็ง 

  วันที 23 พฤศจกิายน 2560 นายสุวฒัน์  แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ นายสุทศัน์  เอียมแสง และ

นายสมยศ นนัตาวงั เดินทางไปเยียมไขน้ายสุรเชษฐ์  

เสงี ยมงาม สมาชิกแผนกสปินนิ ง ผลิต ทีโรง-

พยาบาลอ่างทองเวชการ จ.อ่างทอง เนืองจากป่วย

เป็นโรคลาํไส้อกัเสบ 

 อนึง ในการเดินทางไปเยียมไข้สมาชิกป่วย

ทงั 5 ราย สหกรณ์ฯ ไดซื้อของเยียมไข ้เป็นเงิน 300 

บาท มอบให้แก่สมาชิกทุกคนดว้ย 

สหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพบิดา มารดาของสมาชิก

และสมาชิกทีเสียชีวิต 4 ราย 

  วันที 21 ตุลาคม 2560 นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ นายวรัิต ชูจิตต์ นายสุทศัน์ เอียม

แสง กรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ดัการ

เดินทางไปเป็นเจ้าภาพฟังพระสวดนายอนุสรณ์   

ทิณวงษ์ สมาชิกแผนกสปินนิ ง ผ ลิต ทีบ้านพัก         

อ.โพธิทอง จ.อ่างทอง และช่วยเงินทําบุญ 5,000 

บาท (หา้พนับาทถว้น) 

  วันที 21 ตุลาคม 2560 นายมานะกูล พรรณ-

เรณู รองประธานฝ่ายการเงิน นายสมยศ นันตาวงั 
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นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา กรรมการ และนางสาว     

นุชนารถ แก้วนาํเชือ เจา้หน้าทีบญัชี เดินทางไปเป็น

เจ้าภาพฟังพระสวดบิดานายวีระพงษ์ ภิรมย์สุข 

สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต ทีวดัพายทอง ต.สายทอง 

อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง และช่วยเงินทาํบุญ 300 บาท  

  วันที 13 พฤศจิกายน 2560 นายเฉลย ชม-

บุหรัน รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นายสมยศ 

นนัตาวงั นายรวิพงษ์ ศุภศรี กรรมการ นางเกษมศรี 

เมฆหมอก ผูจ้ดัการ นางนาถ มงคลหวา้ หวัหน้าฝ่าย

ทวัไป และนางสาวดวงกมล แก้วสุกใส เจา้หน้าที

ฝ่ายธุรการ เดินทางไปเป็นเจา้ภาพสวดศพมารดานาย

สุรชัย เครือรัตน์ สมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็น

สมาชิก ณ วดัทอ้งคุ้ง อ. เมือง จ.อ่างทอง และช่วย

เงินทาํบุญ 500 บาท 

  วันที 27 พฤศจกิายน 2560 นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ นายศรีโพธิ วายพุกัตร์ นายสุทศัน์ 

เอียมแสง กรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก 

ผูจ้ดัการสหกรณ์ฯ เดินทางไปเป็นเจา้ภาพสวดศพ

บิดานางธนกร ชินะตงักูร สมาชิกแผนกพน้สภาพ

การเป็นพนกังาน ณ วดัทา้ยย่าน ต.ศาลาแดง อ.เมือง 

จ.อ่างทอง และช่วยเงินทาํบุญ 500 บาท 

สหกรณ์ฯ ช่วยเงินทําบุญงานศพมารดาสมาชิก 

 วันที 18 ตุลาคม 2560 สหกรณ์ฯ ช่วยเงิน

ทาํบุญงานศพมารดานายสมพงษ์  ไตรนทีพิทักษ ์

สมาชิกแผนกบริหาร (อ๊อกซิลลารี ผลิต) จาํนวน 

1,000 บาท (หนึงพนับาทถว้น) เนืองจากสหกรณ์ฯ 

ไม่ไดไ้ปร่วมเป็นเจา้ภาพฟังพระสวด 

สหกรณ์ฯ บริจาคเงนิเพือการกุศล 6 ราย 

 วันที 10 ตุลาคม 2560 สหกรณ์บริจาคเงิน

ร่ วม ทําบุญถวายผ้ าพร ะรา ช ทานขอ งส มาค ม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 7 

กลุ่มวิชาชีพ เพือนําไปถวาย ณ วดัเกาะหลกัพระ

อารามหลวง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีข ันธ์ จํานวน 

1,000 บาท 

 วันที 20 ตุลาคม 2560 สหกรณ์ ร่วมเป็น

เจ้าภาพทอดกฐินส ามัคคี เ พือส มทบทุนบูรณ ะ

อุโบสถและสร้างกาํแพงรอบวดั ทอดถวาย ณ วดัแม่

มอกหลวง บ้านแม่มอกกลาง ต.แม่มอก อ.เถิง         

จ.ลาํปาง จาํนวน 500 บาท 

วันที 3 พฤศจิกายน 2560 สหกรณ์ฯ บริจาค

สิงของเพือใชจ้บัรางวลัชิงโชคเพือหารายได้สมทบ

ทุนในการสร้างอุโบสถ วดัพายทอง อ .ป่าโมก         

จ.อ่างทอง เป็นรถจักรยาน จาํนวน 1 ค ัน มูลค่า 

1,100 บาท 

วันที 17 พฤศจกิายน 2560 สหกรณ์ฯ บริจาค

เงินเพือการกุศล จาํนวน 3 ราย คือ 

 - บริจาคเงินร่วมโครงการผ้าป่าเพือผู ้ใช้

แรงงานเพือจัดหารายได้ในการขับเคลือ นแผน

ยุทธศ าสตร์ สู่ ทศวรรษใหม่  ส นับส นุนการทํา

กิจกรรมของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย 

(คสรท.) จาํนวน 1,000 บาท 

 - บริจาคเงินร่วมโครงการจิตอาสาพฒันา

ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ณ โรงเ รียนบ้านชอน-

สมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี  ร่วมกับสหภาพ

แรงงานไทยเรยอน จาํนวน 2,000 บาท 

 - บริจาคเงินสนับสนุนทุนการศึกษาอาหาร

กลางว ันแ ละอุปกรณ์การเ รียนแ ก่เด็กผู้ยากไ ร้          

ณ โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง ใน

อาํเภอนครไทย จ.พิษณุโลก ร่วมกับมูลนิธิไพศาล 

ธวชัชยันนัท ์จาํนวน 1,000 บาท 
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เมือวนัที 6 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการ

ด ําเ นินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน

ไทยเรยอน จาํกัด ชุดที 35 ทาํการประชุมครังที 23 

ประจาํเดือนธันวาคม 2560 ไดม้ีมติกําหนดตาราง

การกู้เงินกู้สามญัใหม่ แทนตารางเงินกู้เดิมทีใช้มา

หลายปี โดยตารางเงินกู้ใหม่นี มีขันการกู้เงินตาม

อายุงานและจาํนวนหุ้นทีสมาชิกแต่ละคนมีอยู่ โดย

เริมจากขนัที 1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ 6 เดือน สมาชิก  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สามารถกู้เงินกูส้ามญัจากสหกรณ์ฯ ได ้40,000 บาท 

จนถึงขนัที 30 เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 16 ปี มีหุ้น 

300,000 บาท สามารถกู้ เ งินกู้จากสหกรณ์ฯ ได ้

1,500,000 บาท ทงันี ตารางเงินกู้ใหม่ให้มีผลบงัคบั

ใช้ตังแต่วันที 7 ธันวาคม 2560 เหตุผลของการปรับ

ตารางเงินกู้ ใหม่ คือ การให้สิทธิของสมาชิกทีมีอายุ

งานและมีหุ้นบางขันให้ได้รับเงนิกู้สามัญเพิมขึน ตาม

ตารางการกู้เงินกูส้ามญั ดงันี คือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิทธิการกู้เงินสามัญ 

1) อายสุมาชิก 6 เดือน กูไ้ด้ 40,000.- 16) อายสุมาชิก 10 ปี หุ้น 130,000.- กูไ้ด้ 650,000.- 

2) อายสุมาชิก 1 ปี กูไ้ด้ 50,000.- 17) อายสุมาชิก 10 ปี หุ้น 140,000.- กูไ้ด้ 700,000.- 

3) อายสุมาชิก 2 ปี กูไ้ด้ 60,000.- 18) อายสุมาชิก 11 ปี หุ้น 150,000.- กูไ้ด้ 750,000.- 

4) อายสุมาชิก 3 ปี กูไ้ด้ 70,000.- 19) อายสุมาชิก 11 ปี หุ้น 160,000.- กูไ้ด้ 800,000.- 

5) อายสุมาชิก 3 ปี หุ้น 25,000.- กูไ้ด้ 100,000.- 20) อายสุมาชิก 12 ปี หุ้น 170,000.- กูไ้ด้ 850,000.- 

6) อายสุมาชิก 4 ปี หุ้น 35,000.- กูไ้ด้ 150,000.- 21) อายสุมาชิก 13 ปี หุ้น 180,000.- กูไ้ด้ 900,000.- 

7) อายสุมาชิก 5 ปี หุ้น 45,000.- กูไ้ด้ 200,000.- 22) อายสุมาชิก 14 ปี หุ้น 190,000.- กูไ้ด้ 950,000.- 

8) อายสุมาชิก 5 ปี หุ้น 50,000.- กูไ้ด้ 250,000.- 23) อายสุมาชิก 15 ปี หุ้น 200,000.- กูไ้ด้ 1,000,000.- 

9) อายสุมาชิก 6 ปี หุ้น 60,000.- กูไ้ด้ 300,000.- 24) อายสุมาชิก 15 ปี หุ้น 210,000.- กูไ้ด้ 1,050,000.- 

10) อายสุมาชิก 7 ปี หุน้ 70,000.- กูไ้ด้ 350,000.- 25) อายสุมาชิก 16 ปี หุ้น 220,000.- กูไ้ด้ 1,100,000.- 

11) อายสุมาชิก 7 ปี หุน้ 80,000.- กูไ้ด ้400,000.- 26) อายสุมาชิก 16 ปี หุ้น 230,000.- กูไ้ด้ 1,150,000.- 

12) อายสุมาชิก 8 ปี หุน้ 90,000.- กูไ้ด้ 450,000.- 27) อายสุมาชิก 16 ปี หุ้น 240,000.- กูไ้ด้ 1,200,000.- 

13) อายสุมาชิก 8 ปี หุน้ 100,000.- กูไ้ด้ 500,000.- 28) อายสุมาชิก 16 ปี หุ้น 260,000.- กูไ้ด้ 1,300,000.- 

14) อายสุมาชิก 9 ปี หุน้ 110,000.- กูไ้ด้ 550,000.- 29) อายสุมาชิก 16 ปี หุ้น 280,000.- กูไ้ด้ 1,400,000.- 

15) อายสุมาชิก 9 ปี หุน้ 120,000.- กูไ้ด้ 600,000.- 30) อายสุมาชิก 16 ปี หุ้น 300,000.- กูไ้ด้ 1,500,000.- 
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วนัที 26 พฤศจิกายน 2560 สมาคมฌาปนกิจ

ส ง เ ค ราะ ห์ส ม าชิ ก ส หก รณ์ อ อ มทรั พ ย์ส ถาน

ประกอบการ (สสอป.) ได้จัดการสัมมนา “ศูนย์

ประสานงาน (สสอป.) ประจาํปี 2560 ขึน ณ ห้อง

ประชุม 701 อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยจาํกัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี สหกรณ์

ออมทรัพย์ฯ ได้ส่งนางสาวนุชนารถ  แก้วนําเชือ 

เจ้าหน้าทีศูนย์ประสานเขา้ร่วมการสัมมนา โดยมี

นาย ศ รี โ พธิ  วายุพักต ร์  แ ละ นา ยวิรัต   ชู จิต ต ์

กรรมการสหกรณ์ฯ เข ้าร่วมการสัมมนาในฐานะ

กรรมการ สสอป. โดยในการสัมมนาดงักล่าวมีนาย

ศรีโพธิ  วายุพกัตร์ นายก สสอป. ทาํหน้าทีประธาน

พิธีเปิดการสัมมนา 

 ณ วนัที 31 ตุลาคม 2560 สมาคมฯ มีศูนย์

ประสานงาน 65 ศูนยป์ระสานงาน มีสมาชิกยกมา

จากเดือนธันวาคม 2559 จาํนวน 5,596 คน สมาชิก

เข้าใหม่ ระหว่างเ ดือนมกราคม - ตุลาคม 2560 

จาํนวน 608 คน สมาชิกขอคืนสภาพการเป็นสมาชิก 

39 คน รวมเป็นสมาชิก 6,243 คน แต่มีสมาชิก

ลาออก 59 คน เสียชีวติ 44 คน และสมาชิกพน้สภาพ 

239 คน ดงันันจึงเหลือสมาชิก 5,901 คน อย่างไรก็

ตาม หากรวมสมาชิกทีไดรั้บการคุม้ครองในวนัที 1 

พฤศจิกายน 2560 จาํนวน 79 คน และสมาชิกสมคัร

ใหม่ในเดือนตุลาคม 2560 จาํนวน 33 คน ทําให้ ณ 

วันที  25 พฤศจิกายน  2560 สสอป. มีสมาชิกรวม 

ทังสิน 6,013 คน ปัจจุบนัสมาชิกของ สสอป. เป็น

สมาชิกสมทบของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยร์าชการ รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.) ณ 

 

 

วนัที 31 ตุลาคม 2560 สสอ. รรท. มีสมาชิก 45,231 

คน แ ละ สสอป. มีส มาชิก 5,901 คน รวมเป็น 

51,132 คน ทงันี ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2561 สสอ. 

รรท. จะแยกการบริหารงานสมาคมออกเ ป็น 2 

สมาคม คือ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยร์าชการไทย (สสอ.รท.) ซึงมศูีนย์

ประสานงาน 43 ศูนย์ ส มาชิก 25,538 คน และ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม

ท รั พ ย์ รั ฐ วิ ส า ห กิ จ ไ ท ย ( ส ส อ ร . ) ซึ ง มี ศู น ย์

ประสานงาน 24 ศูนย์ฯ และมีสมาชิก 19,694 คน 

ดงันัน ตังแต่วนัที 1 มกราคม 2560 จะมีสมาชิก 

สสอป. เป็นสมาชิกสมทบของ สสอ.รท. เพียง

สมาคมเดียว โดยจาํนวนสมาชิกของ 2 สมาคมฯ ก็

จะลดลงดว้ย ณ เดือนตุลาคม 2560 สมาชิก 4 สมาคม

เ สี ย ชีวิต ร วม  49 2  ค น  โด ยส ม า ค มฯ  หัก เ งิ น

สงเคราะห์ศพให้แก่ผู ้รับผลประโยชน์ของสมาชิก 

ศพละ 11.75 บาท โดยไดรั้บเงินสงเคราะห์ 600,000 

บาท เมือ สสอร. แยกออกไปบริหารงานเองตงัแต่

วนัที 1 มกราคม 2561  อตัราสงเคราะห์ศพทีจะเรียก

เก็บจากสมาชิกก็จะเพิมขึน ในขณะทีจาํนวนสมาชิก

ทีเสียชีวติก็จะลดลง 

 การ เ รีย ก เ ก็บ เ งิ น ส งเ ครา ะห์ ล่ วง หน้ า

ประจาํปี 2561 สสอป. เรียกเก็บคนละ 4,500 บาท 

ซึงเป็นไปตามมติทีประชุมใหญ่ของ สสอป. ใน

เดือนมีนาคม 2560 โดยสมาชิกตอ้งชาํระเงินค่าบาํรุง

รายปี 50 บาท พร้อมกบัเงินสงเคราะห์ในส่วนทีติด

ลบให้แก่สมาคมฯ ด้วย ทงันี รายละเอียดขอดูได้ที

ศูนยป์ระสานทีสมาชิกเป็นสมาชิกทุกแห่ง 
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สวสัดีครับ “แวดวงสหกรณ์” ฉบบัประจาํ 

เดือนธันวาคม 2560 มาพบกบั ท่านสมาชิก และ

ท่านผู ้อ่านทุกท่านแล้วครับ 

 ขอแสดงความยินดีกบั คุณปลองยุทธ์  นาค-

ยศ  เนืองในโอกาสวนัครอบรอบการแต่งงานปีที 15

เมือวนัที 19 พฤศจิกายนทีผ่านมา ขอให้ชีวิตรัก     

พบแต่ความสุขตลอดไปครับ ๙๙@@๙๙ ขอแสดง

ความยินดีก ับ คุณศรีโพธิ  วายุพักตร์ ทีไดร้ับการ

เลือกตงัเป็นรองประธานมูลนิธิพิพิธภณัฑ์แรงงาน

ไทย เมือกลางเดือนตุลาคมทีผ่านมาครับ ๙๙@@๙๙ 

ขอแสดงความยินดีกบั คุณบรรเทิง  จําเริญใหญ่ ที

หลานเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัรเกียรตินิยม

อนัดบั 2 จากมหาวิทยาล ัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
เมือปลายเดือนพฤศจิกายนทีผ่านมาครับ ๙๙@@๙๙ 

มีวนัคล ้ายวนัเกิดในเวลาใกล ้เค ียงกนั สําหรับ

สมาชิก 5 ท่าน และกรรมการสหกรณ์ฯ 2 ท่าน

ไดแ้ก่ คุณวิเชียร  กลินเกษร (2 พ.ย.)  คุณณัฐธินี    

สีนุต (2 พ.ย.) คุณกชพร  อุดมพงษ์  (3 พ.ย.) คุณ

วิรัต  ชูจิตต์ (5 พ.ย.) คุณรัตนภรณ์  ปุราทะกา (7 

พ.ย.) คุณสุวัฒน์  แก้วเฮียง  (8 พ.ย.) และคุณเฉลิม

ศรี  กลันฉะอ้อน  (12 พ.ย.)  ขอให้ทัง 7  ท่านมี

สุขภาพแข็งแรง พบแต่สิงดีๆ  ในชีวิตตลอดไปครับ  

๙๙@@๙๙  วนัลอยกระทงปีนี คุณสุภาพ  ไพจิตร์-

จ ินดา  ไปลอยก ระทงในงานเผา เทียนเล ่นไฟ         

ที อ ุท ย า น ป ร ะ ว ตั ิศ า ส ต ร ์ส ุโ ข ท ยั  ๙ ๙ @@๙ ๙ 

เช่นเดียวกบั คุณเสน่ห์   ชุ่มหฤทัย ทีไดล้อยกระทง

ทีเชียงใหม่ เพราะเป็นช่วงเวลาทีได ้ไปสัมมนาที

เชียงใหม่พอดีครับ  ๙๙@@๙๙ สําหรับสองตายาย 

คุณอํานาจ   คุณทุเรียน  ขําศิริ พากนัลอยกระทงที

แม่นาํเจา้พระยาหน้าบ้านครับ  ๙๙@@๙๙ วนัลอ ย

กระทงทีผ ่านมา  คุณสุกัญญา  ทิพย์สุวรรณ คุณ

เฉลิมศรี  กลันฉะอ้อน คุณอัชณา  วายุพักตร์ และ

คุณพวงทอง หมีทอง  พาก ันรับประทานอาหา ร

กลางวนัทีร้านอินทร์โตฟาร์ม อ.แสวงหา ทุกคนมี

ความสุข และอิมอร่อยกับอาหารทีทานเป็นอย่าง

มากครับ ๙๙@@๙๙ ขอขอบคุณ คุณนิอร  สงวน-

เสริมศรี (สํานกังานใหญ่) ทีทาํการเพิมค่าหุ้นกับ

สหกรณ์ฯ ขอให้คุณนิอร มีเ งินค่าหุ้นจาํนวนมาก

ในวนัเกษียณอายุนะครับ ๙๙@@๙๙ ขอแสดงความ

ย ินด ีก ับ  ค ุณนิภาพร  ภู่ระย้า  ทีล ูกส าวคนเ ล ็ก

ชนะเลิศการวิ งแข่งขนักีฬาสีของโรงเรียนครับ 

๙๙@@๙๙ นอกจากทาํงานแล้ว คุณสุนันท์  ฉําจิตร 

ยงัขายลูกชิ น ไก่ทอด เป็นอาชีพเสริมอีกดว้ย ขอให้

ขายดี มีกาํไรเยอะ ๆ ครับ ๙๙@@๙๙ กลบัมาทาํงาน

แล้ว หลงัจากทีหยุดรักษาตวัเพราะป่วย ขอให้ คุณ

พิมพ์พิศา  วงษ์พานิช  ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง หาย

เป็นปกติโดยเร็วครับ ๙๙@@๙๙ ขอแสดงความยนิดี

กบั คุณโสฬส  เชือเมืองพาน  เนืองในโอกาสเดินทาง

มารับประกาศนียบตัร ทีกรุงเทพฯ เนืองในโอกาส 

“ได้สําเร็จการเรียนรู้โครงการพลงัปัญญาประจาํปี 

2559 ระดับ 1 หล ักสูตรชีวิตทีสมดุลด้วยศาสตร์

พระราชา พลังแห่งคุณค่าของตนเอง” ๙๙@@๙๙  

อ่านคาํคมของ คุณนนทรี  เกษจันทร์ ทีวา่ “ความสวย

ไม่คงทน ความจนสิคงที  ไม่ค่อยจะมีแหลก  แต่

แปลกอ้วนจริงอว้นจงั”  แล้วอดขาํไม่ไดค้รับ ส่วน

จะเป็นแบบทีเจา้ตวัพูดหรือไม่คงตอ้งถามเจา้ตวัครับ 

๙๙@@๙๙ วนัเกิดปีนี คุณวิภาดา  ทองประไพ  ไดรั้บ

ช่อดอกกุหลาบแสนสวยจากสามี ทาํเอาเจา้ตวัปลืม
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มากเลยครับ ขอให้มีความสุขมาก ๆ นะครับน้อง

ทราย  ๙๙@@๙๙ต้นเ ดือนธันวาคมทีผ่านมา คุณ

บรรเทิง  จําเริญใหญ่ พาครอบครัวไปพกัผ่อนทีเขา

คอ้ ขอแสดงความยินดีดว้ยครับ ๙๙@@๙๙ สําหรับ 

คุณยุทธนา  คุณวิไลวรรณ  ช่างคิด พาคุณแม่ต้อยไป

สูดโอโซนทีเขาใหญ่ดว้ยครับ  ๙๙@@๙๙ ขอเป็น

กําลังใจให้กับ  คุณฉัตรชัย  เทียงทวี  ทีประส บ

อุบติัเหตุจนนิวมือหกัขอให้หายเป็นปกติโดยเร็วครับ  

๙๙@@๙๙ ชีพจรลงเท้าอีกแล้ว คราวนี คุณพัชริดา  

ไพจิตร์จินดา เ ดินทางไปงานศพพ่อของเพือนที

ชยัภูมิ ๙๙@@๙๙ ขอแสดงความเสียใจกับ  คุณ

สมพงษ์  ไตรนทีพิทักษ์ ทีสูญเสียมารดาเมือเดือน

ตุลาคมทีผ่านมา ๙๙@@๙๙ ขอแสดงความเสียใจ

ก บั  ค ุณ ส ุ ร ช ัย  เ ค ร ือ ร ัต น ์  ที ส ูญ เ ส ีย ค ุณ แ ม่

เช่นเดียวกนั ๙๙@@๙๙ ขอแสดงความเสียใจกับ 

คุณธนกร  ชินะตังกูร ทีสูญเสียคนพ่อไปเมือปลาย

เดือนพฤศจิกายนครับ  ๙๙@@๙๙ ขอแสดงความ

เสียใจกบั คุณพิเชษฐ์  ชูวงษ์ ทีสูญเสียคุณพ่อ (คุณ

ทวี ชูวงษ์ อดีตสมาชิกสหภาพฯ/สหกรณ์ฯ แผนก

เซ็นทร ัล ซ่อมบาํรุง) ไปเมือเร็วๆ นี  ๙๙@@๙๙ 

เช่นเดียวกนั ขอแสดงความเสียใจกบั คุณฉลอง   

พึงอยู่ ทีสูญเสียคุณแม่ไปในเวลาไล่เลียกนัครับ 

๙๙@@๙๙ เป็นแม่คา้ออนไลน์ และแม่ค้าตลาดนดั

อีกคน สําหรับ คุณนิภาพร ภู่ระย้า ขอให้กิจการที

ทาํมีความเจริญรุ่งเรือง คา้ขายรํารวยเงินทองดว้ย

ครับ ๙๙@@๙๙ ขออนุโมทนาบุญกับ คุณสมพิศ  

วงษ์ประเสริฐ ทีไดท้าํการบวชชีพราหมณ์เมือต้น

เดือนธันวาคมทีผ่านมาครับ ๙๙@@๙๙ พาคนรู้ใจ

ไปเดินห้างโรบินสัน ลพบุรี มีเพือนมากระซิบบอก

ว่า สาวทีเดินคู ่กบั คุณวัชรกรณ์  พรรณเรณู สวย

และน่ารักมากครับ มีข่าวดีเมือไรบอกดว้ยนะครับ 

๙๙@@๙๙ ขอแสดงความย ินด ีก ับ คุณพรรษพร  

แสงประพาฬ และคุณพรรณเพ็ญ ณ พิกลุ ทีได้รับ

การเล ือกตั งเ ป็นคณะกรรมการมูลนิธิสหภาพ

แรงงานไทยเรยอน เมือปลายเดือนพฤศจิกายนที

ผ่านมาครับ ๙๙@@๙๙ ขออนุโมทนาบุญกบั คุณ

หิรัญ  ชมเชิด  เนืองในโอกาสบวชเนกขมัมะ 3 วนั

เมือช่วงวนัพ่อทีผ่ านมาครับ ๙๙@@๙๙  ท่านที

ตอ้ ง การ ทาน คอร์นเฟลกส์  ติดต่อ ซือ ได้ที  คุณ             

สุพรรษา ปันคํา  เจา้ของกิจการ “เต้ยคอร์นเฟลกส์” 

ครับ ๙๙@@๙๙ เพราะแมลงป่องต่อยคุณพ่อ ทาํให้ 

คุณการุณย์  เจียมจิตศิริพงษ์ ตอ้งพาคุณพ่อไปหา

หมอกลางดึก เพือฉีดยากันบาดทะยกั โชคดีทีคุณ

พ่อไม่เป็นอะไรมากครับ ๙๙@@๙๙ ขอแสดงความ

ยินดีกับ คุณเสน่ห์  ชุ่มหฤทัย ทีได้รับการเลือกตัง

เป็นประธานกลุ ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและ

ใกล้เคียง อีกสมยัหนึง ๙๙@@๙๙ และเช่นเดียวกัน 

ขอแ สดงความย ินดีกบั คุณสุทัศน์   เ อียมแสง  ที

ไดรั้บการเลือกตังเป็นรองประธานกลุ่มสหภาพ

แรงงานย่านรังสิตและใกลเ้คียงเป็นวาระที 2 ครับ 

๙๙@@๙๙ ท่านทีตอ้งการทราบความเคลือนไหว

ของคุณตูนในโครงการ “ก้าวคนละก้าว” ติดตาม

ไดที้เฟสบุ๊คส์ของ คุณพรพรรณ เจริญศรี เพราะมี

รายละเอียดและอพัเดตการวิงของคุณตูนทุกวนั

ครับ ๙๙@@๙๙ สหกรณ์ฯ เปิดรับสมคัรผู้สมคัรเขา้

รับการเลือกตงัเป็น ประธานกรรมการ 1 คน และ

กรรมการดาํเนินการ 7 คน ระหว่างวนัที 1 - 22 

ธันวาคม 2560 ขอเชิญสมาชิกทีสนใจสมคัรได้ที      

ทีทาํการสหกรณ์ฯ ครับ ๙๙@@๙๙ พบกันฉบับหน้า 

๙๙@@๙๙  สวัสดีครับ ๙๙@@๙๙    
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รายงานกิจการประจาํเดือน พฤศจิกายน 2560 (MONTHLY REPORTS NOVEMBER 2017) 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จํานวนสมาชิก  Membership 1,197 คน  Pr 

2. ทุนเรือนหุ้น  Share capital 347,708,840.00 บาท Baht 

3. เงินรับฝากออมทรัพย์ ยอดยกมา  Savings deposit From last month 11,856,015.00 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 4,293,934.16 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 4,549,156.03 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  11,600,793.13 บาท Baht 

4. เงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษ ยอดยกมา  Special deposit From last month 114,117,420.53 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 1,605,057.99 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 3,001,523.14 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  112,720,955.38 บาท Baht 

5. เงินรับฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา  Education Fund deposit From last month 8,354,000.00 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 430,084.51 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 80,584.51 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  8,703,500.00 บาท Baht 

6. ทุนสํารอง  Compulsory reserve 29,963,469.18 บาท Baht 

7. ทุนสะสมตามข้อบังคบั  Reserve according to by-laws,regulation and other 611,050.17 บาท Baht 

8. ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากดั 50,060,000.00 บาท Baht 

 Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of 

Thailand Limited (FSCT) 

  

9. เงินฝากธนาคาร (7 ธนาคาร รวม 11 บัญชี)  Deposits at Banks 25,043,418.65 บาท Baht 

10. เงินฝากสหกรณ์อืน  Deposits in other Co-operatives 132,622,735.09 บาท Baht 

11. เงินให้กู้แก่สมาชิก ยอดยกมา  Loans to members form last month 314,781,281.16 บาท Baht 

  ให้กู้ระหว่างเดือน  Loans to members in this month 32,296,090.00 บาท Baht 

  รับชําระคนืระหว่างเดือน  Loans repayment form members in this month 29,483,936.71 บาท Baht 

 คงเหลือ ณ วันสินเดือน  Total Loans to members   317,593,434.45 บาท Baht 

12. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อืน  Loans to other co-operatives 4,000,000.00 บาท Baht 

13. ดอกเบียรับจากเงินให้กู้  Interest received from Loans 16,365,065.50 บาท Baht 

14. รายได้เดือนมกราคม - พฤศจิกายน2560 Revenues from January - November 2017 22,879,410.47 บาท Baht 

15. รายจ่ายเดือนมกราคม - พฤศจกิายน 2560 Expenses from January - November 2017 5,098,375.57 บาท Baht 

16. รายได้สูง (ตํา) กว่าค่าใช้จ่าย  Total income (Approximated) 17,781,034.90 บาท Baht 
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สหกรณฯ เปนเจาภาพสวดศพนายอนสุรณ ทิณวงษ 

และชวยเงินทําบุญ 5,000 บาท (21 ต.ค. 60) 

กรรมการฯ เดินทางไปเย่ียมไขนายสุรเชษฐ เสง่ียมงาม 

สมาชกิแผนกสปนนิ่ง ผลติ (7 พ.ย. 60) 

นายก สสอป. กรรมการ มอบเงินสงเคราะหหกแสนบาท 

แกทายาทสมาชกิ ทีส่มุทรปราการ (19 พ.ย. 60) 

กรรมการ และเจาหนาที่ฯ เขารวมสมัมนาศนูย

ประสานงาน สสอป. ท่ีนนทบุร ี(26 พ.ย. 60) 

สหกรณฯ เปนเจาภาพสวดศพมารดานายสุรชัย  
เครอืรตัน สมาชกิแผนกพนสภาพฯ (13 พ.ย. 60) 

สหกรณฯ มอบรถจักรยาน ใหแกวัดพายทอง     
เพือ่จับรางวัลหารายไดสรางอโุบสถ (17 พ.ย. 60) 


