
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคําหนัก 1 บาท ให้แก่

สมาชิกเกษียณอาย ุ3 ราย 

 วันที 27 พฤษภาคม 2559 นายสุวฒัน์  แก้ว-

เ ฮียง ปร ะธานกรรมการ นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย 

กรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จดัการ  

มอบสร้อยคอทองคาํหนกั 1 บาท มูลค่า 21,650 บาท 

ให้แก่นายบณัฑิต สิงห์พนัธ์ุ สมาชิกแผนกบริหาร 

เ นืองจากเกษียณอายุ โดยมอบให้ ณ ทีทําการ

สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ 

  วันที 27 พฤษภาคม 2559 นายสุวฒัน์  แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ นายศรีโพธิ  วายุพกัตร์ รอง

ประธานฝ่ายการเงิน นายสายณัห์ แผนประดิษฐ์ 

เลขานุการ นายรวิพงษ์ ศุภศรี แ ละนายณัฐภู มิ  

สุวรรณวงศา กรรมการ ร่วมงานเลียงเกษียณอายนุาง  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อรวรรณ เ มืองลี  ส มาชิกแ ผนกบริหาร (บัญชี)          

ณ ร้านฟาร์มมิงโก อ.เมือง จ.อ่างทอง พร้อมมอบ

สร้อยคอทองคาํหนกั 1 บาท มูลค่า 21,100 บาท 

  วันที 18 มิถุนายน 2559 นายสุวฒัน์  แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ และนายเฉลย  ชมบุหรั น 

รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์  ร่วมงานเลียง

เกษียณอายุของนายประยูร อินทร์อารีย์ สมาชิก

แผนกบริหาร (ซีวลิ) ทีร้านอาหารครัวเบตง อ.เมือง 

จ.อ่างทอง พร้อมมอบสร้อยคอทองคาํหนกั 1 บาท  

มูลค่า 22,000 บาท 

สหกรณ์ฯ บ ริจาคเงินให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

10,000 บาท ตามโครงการ CSR 100 ปีสหกรณ์ไทย 

 วนัที 27 พฤษภาคม 2559 นายสุวฒัน์  แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ นายศรีโพธิ  วายุพกัตร์ รอง

ประธานฝ่ายการเงิน นายลิขิต  มีบาํรุง เหรัญญิก นาย

มานะกูล  พรรณ เรณู  นายอ นุรั กษ์  ท องโ ตนด 

กรรมการ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จดัการ และ 

นางสาวดวงกมล แก้วสุกใส เจ้าหน้าที ธุร การ 

เดินทางไปร่วมโครงการ “CSR 100 ปี สหกรณ์ไทย 

ปันนาํใจใหน้้องนอ้ย” กบัสํานกังานสหกรณ์จงัหวดั

อ่ าง ท อ ง  ณ ศู น ย์ก า ร ศึ ก ษ า พิ เ ศ ษ ป ร ะ จํา จัง -            

หวดัอ่างทอง เลขที 63/1 หมู่ 5  ต.จาํปาหล่อ  อ.เมือง  

 (อ่านต่อหน้า 3) 

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 

»�·Õè 31 ©ºÑº·Õè 334  

ประธานฯ มอบสรอ้บคอทองคํา หนัก 1 บาท 
ใหแ้ก่นางอรวรรณ เมืองลี เนืองจากเกษียณอายุ 
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ฉบบัที่ 334 ประจําเดือน กรกฎาคม 2559 

 
 

 

เจ้าหน้าทีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

นางเกษมศรี    เมฆหมอก ผูจัดการ 

นางนาถ    มงคลหวา หัวหนาฝายฯ 

นางสาวนุชนารถ  แกวน้ําเชื้อ เจาหนาที่บัญช ี

นางสาวฐิติพร    ควรบําเรอ เจาหนาที่การเงิน 

นางสาวดวงกมล   แกวสุกใส เจาหนาที่ธุรการ  

 

 

 

 

 

 

 

กองบรรณาธิการ 

บรรณาธิการ             นายเฉลย  ชมบุหร่ัน  

กองบรรณาธิการ  นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร  

 นายสายัณห  แผนประดิษฐ 

 นายพีระภัทร  ลอยละล่ิว 

 นายณัฐภูมิ  สุวรรณวงศา นางสาวณัฐริญา  อนุสิ 

 นายมานะกูล  พรรณเรณู นางละออ  แกวสาระ 

 นายไชยพันธน  ทรัพยสุทธิ 

       อารดเวิรค    นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสุวัฒน แกวเฮียง ประธานกรรมการ 

นายศรีโพธ์ิ    วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน 

นายเฉลย      ชมบุหรั่น  รองประธานฝายประชาสัมพันธ 

นายสายัณห แผนประดิษฐ   เลขานุการ 

นายลิขิต มีบํารุง เหรัญญิก 

นายพีระภัทร ลอยละล่ิว กรรมการ 

นายพงษศักดิ์ คงม ี กรรมการ 

นายรวิพงษ ศุภศรี กรรมการ 

นายอนุรักษ ทองโตนด กรรมการ 

นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา กรรมการ 

นางสาวณัฐริญา  อนุสิ กรรมการ 

นายมานะกูล พรรณเรณ ู กรรมการ 

นายเสนห ชุมหฤทัย กรรมการ 

นางละออ แกวสาระ กรรมการ 

นายธนกฤต วโรตนม กรรมการ 

รายชือคณะกรรมการดําเนินการชุดที 34 (2559) การอบรมสมาชกิรุ่นท ี1 (29 – 30 พ.ค. 59) 
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ฉบบัที่ 334 ประจําเดือน กรกฎาคม 2559 

 
สหกรณ์ฯ บริจาคเงิน ให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ 10,000 

บาท (ต่อจากหน้า 1) 

จ.อ่างทอง โทร. 035 865319 โดยสหกรณ์ออมทรัพย ์

สหภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกัด มอบเงินจาํนวน 

10,000 บาท (หนึงหมืนบาทถ้วน) พร้อมกับนม

กล่องมูลค่า 500 บาท คณะกรรมการสหภาพแรงงาน

มอบเงิน 2,100 บาท (สองพนัหนึงร้อยบาทถ้วน) 

สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง มอบขา้วสารและ

ไข่ไก่ให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหว ัด

อ่างทอง โดยมีนางส าวอาภาพร วรรณสุนธยา 

ผูอ้าํนวยการศูนยฯ์ เจา้หนา้ที และเด็กพิเศษ ร่วมให้

การตอ้นรับ และร่วมกนัรับมอบเงินและสิงของ 

 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจาํจงัหวดัอ่างทอง 

มีหน้าทีให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม (EI) และ

เตรียมความพร้อมแก่เด็กทีมีความต้องการจาํเป็น

พิเศษโดยกลุ่มบริหารงานวิชาการ ศูนย์แห่งนีดูแล

เด็กพิเศษ 40 คน และศูนย์การศึกษาพิเศษประจาํ

อาํเภอต่าง ๆ มีเดก็พิเศษในความดูแล 200 กวา่คน 

กรรมการฯ และผู้ จัดการ ร่วมงานเลียงส่งประธาน

ชมรมสหกรณ์จังหวดัอ่างทอง 

 วนัที 26 พฤษภาคม 2559 นายสุวฒัน์  แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ รอง

ประธานฝ่ายการเงิน นางละออ แก้วสาระ กรรมการ

และนางเกษมศรี  เมฆหมอก ผู้จดัการ  พร้อมกับ 

นายวิรัต ชูจิตต์ รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์

สหกรณ์บริการสหภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั เขา้

ร่วมงานเลียงสังสรรค์ พ.ต.อ.พีรพันธ์ุ  จ ันทร์-

เทียน  ผู ้กํากับการสถานีตาํรวจภูธรวิเศษชัยชาญ 

และประธานชมรมสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง เนืองใน

โอกาสย้ายไปรับราชการเป็นผู ้กํากับการสถานี-

ตาํรวจภูธรหนองมะโมง จ.ชยันาท พร้อมกับเลียง

ตอ้นรับผูก้าํกบัการฯ คนใหม่ ณ ห้องประชุมอาํเภอ

วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ทงันี สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

ไดม้อบของทีระลึกให้ดว้ย 

สหกรณ์ฯ จัดอบรมสมาชิกรุ่นที 1 ประจําปี 2559 ที

อัมพวา 

  วนัที 29 - 30 พฤษภาคม 2559 สหกรณ์-

ออมทรัพย์ฯ จดัการอบรมสมาชิกประจาํปี 2559        

รุ่นที 1 เรือง “สมาชิกกบัการมีส่วนร่วมต่อความ- 

มนัคงของสหกรณ์” ณ กุลนทีรีสอร์ท อ.อ ัมพวา               

จ.สมุทรสงคราม โดยมีสมาชิก กรรมการ ผู้ตรวจ-

สอบกิจการ และเจา้หน้าทีสหกรณ์ เข้าร่วม จาํนวน 

46 คน 

  วันที 29 พฤษภาคม 2559 นายสุวฒัน์  แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ ทาํหน้าทีเป็นประธานพิธี

เปิดการอบรม จากนัน นางเกษมศรี เมฆหมอ ก 

ผูจ้ดัการสหกรณ์ฯ ทาํการบรรยาย เรือง “โครงการ-

ประกันหนีสูญ” และนายเฉลย ชมบุหรั น รอง

ประธานฝ่ายปร ะชาสัมพันธ์ เ ป็นผู้ด ํา เ นินการ      

การระดมความคิด เรือง “สมาชิกกบัการมีส่วนร่วม-

ต่อความมนัคงของสหกรณ์” โดยแบ่งสมาชิกเป็น 4 

กลุ่ม หล ังการระดมความคิดเห็นในกลุ่ม ผู ้แทน

สมาชิกทงั 4 กลุ่มได้นําเสนอผลการระดมความ

คิดเห็นของแต่ละกลุ่ม 

 ในภาคบ่ายนายสุพิทยา พุกจินดา ผูเ้ ชียว-

ชาญดา้นพฒันาธุรกิจโคนมสหกรณ์ กรมส่งเสริม-

สหกรณ์ บรรยาย เรือง “อุดมการณ์ หลกัการ วิธีการ-

สหกรณ์” หลงัจากนัน นาํสมาชิกเดินทางไปไหว้

หลวงพ่อนิลมณี วดับางกุ้ง (โบสถป์รกโพธิ) ต.บาง-

กุ้ง อ.บางคณฑี จ.สมุทรสงคราม และไปเดินชม



 4 


ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  31 
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ตลาดนําอมัพวา หลงัจากกลับจากตลาดนํา รับ-

ประทานอาหารเยน็และสังสรรค์ร่วมกนั 

 วันที 30 พฤษภาคม 2559 สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์ฯ ประมาณ 30 คน ร่วมกันใส่บาตรใน

คลอง หน้ากุลนทีรีส อร์ท อ .อ ัมพวา จ.ส มุทร-

สงคราม โดยรีสอร์ทเตรียมอาหารพร้อมกบัดอกไม้

ธูปเทียนไวใ้ห ้คิดค่าบริการ ชุดละ 60 บาท 

 นายสาวิทย์ แก้วหวาน ทีปรึกษาสหกรณ์-

ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟ-

แห่งประเทศไทย จาํกัด เป็นวิทยากร บรรยาย เรือง 

“การสร้างความมั นคงให้สหกรณ์อย่างย ั งยืน” 

จากนัน นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ รองประธานฝ่าย-

การเงิน ทาํหนา้ทีเป็นประธานพิธีปิดการอบรม 

 หลังจากเสร็จสิ นการอบรม สหกรณ์ฯ นํา

สมาชิกทีเข ้าร่วมการอบรมเดินทางไปนมัสการ

หลวงพ่อวดับ้านแหลม พระคู่บ้านคู่ เมืองจงัหวดั

สมุทรสงคราม ณ วดัเพชรสมุทรวรวหิาร ต.แม่กลอง 

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม จากนนัไปชมตลาดร่มหุบ 

ซึงอยู่ทีสถานีรถไฟแม่กลอง (อยู่ใกลก้บัวดั)  

กรรมการฯ และเจ้าหน้าที เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ

ประจําปี 2559 ของ ชสอ.  

วนัที 4 มิถุนายน 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ ผูเ้ชียวชาญประจาํคณะพฒันาและเสริมสร้าง

ความรู้ดา้นวชิาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่ง-

ประเทศไทย จําก ัด และรองประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ และเป็น

ผูแ้ทนสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเร-

ยอน จาํกัด นายสายณัห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ 

นายลิขิต มีบํารุง เหรัญญิก นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย 

กรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จดัการ-

สหกรณ์ฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 

2559 ณ ห้องรอยลั จูบิลี บอลรูม อิมแพค็ เมืองทอง-

ธานี จ.นนทบุรี โดยมีผูแ้ทนสมาชิก และผู ้สังเกตุ-

การณ์ เข้าร่วมการประชุม 1,000 กว่าคน โดยมี       

ดร. เฉลิมพล ดุลสัมพนัธ์ ประธานกรรมการฯ เป็น

ประธานในทีประชุม 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2559 ชุมนุมฯ มีสมาชิก

จาํนวน 1,071 สหกรณ์ฯ ระหวา่งปีมีสมาชิกเขา้ใหม่ 

31 สหกรณ์ สมาชิกลาออก 6 สหกรณ์ มีทุนเรือนหุน้ 

14,037.37 ล้า นบาท ทุ นส ะ ส มต าม ข้อ บัง คับ ฯ 

1,950.66 ล้านบาท เงินให้กู้แก่สมาชิก 70,402.37 

ลา้นบาท เงินลงทุน 24,413.00 ล่านบาท กําไรสุทธิ

ประจําปี  2559 จํานวน 1,117,195,503.35 บาท ที

ประชุมใหญ่มีมติจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 5.80 จ่ายเงิน

เฉลียคืน ร้อยละ 3.80 

  

 

 

 

 

 

  

 สําหรับการเลือกตังประธานกรรมการฯ 

และกรรมการดาํเนินการ ปรากฏวา่ทีมรักษ์สหกรณ์

ไดรั้บการเลือกตงั 9 คน และทีมเฉลิมพล ได้รับการ

เลือกตงั 1 คน ดงันี คือ 

 1. ประธานกรรมการ ไดแ้ก่ พลโท ดร.วีระ 

วงศ์สรรค์  ทีมรักษ์สหกรณ์ ดํารงต ําแหน่ง 1 ปี 

(เนืองจากเป็นประธานกรรมการ แทน ดร.เฉลิมพล 
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ดุลสัมพนัธ์ ซึงพน้ตาํแหน่งประธานกรรมการ ชสอ. 

เพราะหมดวาระการเป็นกรรมการทีสหกรณ์ต้น

สังกดั)  

 2. กรรมการดาํเนินการ ทีดาํรงตาํแหน่ง 2 ปี 

คือ พลตาํรวจโทมงคล กมลบุตร ดร.สามคัคี เดชกลา้ 

ดร.สมนึก บุญใหญ่ นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน์ นาย

สถิตยช์ยั วรานนท์วนิช นายโชคชยั เลิศเกียรติวงศ์ 

และนายธนู มีสัตย ์ทีมรักษ์สหกรณ์  

 3. กรรมการดาํเนินการ ทีดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี 

คือ นายชัยยุทธ์  มาศสุพงศ์ ทีมรักษ์สหกรณ์ และ 

พ.ต.อ. น.พ. ดนุกฤต กลมัพากร ทีมเฉลิมพล (เนือง-

จากดาํรงตําแหน่งแทนกรรมการทีหมดวาระการ

ดาํรงตาํแหน่งต้นส้งกัด 1 คน และดํารงตําแหน่ง

แทนกรรมการทีลาออกไปสมัคร เป็นประธาน

กรรมการ ชสอ.) 

 อนึง มีผู ้ส มัครเ ข้า รับการเลือ กตัง เ ป็น

ประธานกรรมการ 3 คน และสมัครเข้ารับการ

เลือกตงัเป็นกรรมการดาํเนินการ 27 คน 

  ส่วนการเลือกตงัผู ้ตรวจสอบกิจการ มีผู ้

ไดรั้บการเลือกตงั 3 คน จากผูส้มคัรเขา้รับการเลือก-

ตงั 7 คน ไดแ้ก่ นายอุทยั  ศรีเทพ นายแพทย์วิษณุกร 

อ่อนประสงค์ และนายเจิด  จนัทโรทยั 

กรรมการฯ ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2558 

- 2559 สอ.สร. อินโดรามาเคมีคอลล์ จํากัด 

 วนัที 4 มิถุนายน 2559 นายเฉลย  ชมบุหรั น 

รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นายอนุรักษ์  ทอง-

โตนด และนายณัฐ ภูมิ  สุวรรณวงศา กรรมการ 

เดินทางไปร่วมการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2558 

- 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานอินโด-

รามาเคมีคอลล์ จาํกัด ณ โรงจอดรถจกัรยานยนต ์

บริษัท  อ อ รัส ส เ ปเ ชี ยล ลิ ตี  จ ํากัด  อ .แ ก่งคอ ย             

จ.สระบุรี  

สหกรณ์ฯ ทําการอบรมสมาชิกใหม่ พร้อมกับมอบ

ของระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมด้วย 

  วนัที 6 มิถุนายน 2559 นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ นายศรีโพธิ วายุพักตร์ รอง

ประธานฝ่ายการเงิน และนายลิขิต มีบาํรุง เหรัญญิก 

ร่วมกันอบรมสมาชิกใหม่ จาํนวน 8 คน ณ ห้อง

ประชุมสหภาพแรงงานไทยเรยอน โดยมีประธาน-

กรรมการ และรองประธานฝ่ายการเงิน เป็นวิทยากร 

ทงันี ก่อนการอบรม สหกรณ์ฯ ไดเ้ปิดวดีิโอ “30 ปี- 

แห่งความ เชือมัน ศรัทธา พึงพาตนเอง”  และ 

หลงัจากการอบรม สหกรณ์ฯ ได้มอบเสือแจ็คเก็ต 

หรือหมอนตราสหกรณ์ ให้แก่สมาชิกทีเข้าร่วมการ

อบรมดว้ย 

 อนึง สมาชิกใหม่ของสหกรณ์ฯ ทุกคนต้อง

เขา้รับการอบรมก่อน จึงจะไดรั้บสิทธิในการกู้เงินกู้

ทุกประเภทของสหกรณ์ฯ 

คณะกรรม การอํานวย การประชุ มประจําเ ดือน

มิถุนายน 2559 

 วนัที 6 มิถุนายน 2559 นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ นายศรีโพธิ วายุพักตร์ รอง

ประธานฝ่ายการเงิน และนายลิขิต  มีบาํรุง เหรัญญิก

เข้า ร่วมการปร ะชุมคณ ะกรรมการอํานวยการ

ประจาํเดือนมิถุนายน 2559 

 ทีประชุมมีมติรับทราบความคืบหน้าในการ

แก้ไขปัญหาของสถานีบริการนํามนั ปตท. ของ

สหกรณ์บริการฯ มีมติให้สมาชิกทีเปิดบญัชีเงินฝาก

กบัสหกรณ์ฯ เดือนละ 500 บาท เนืองจากกู้เงินกับ

สหกรณ์ฯ และจะสามารถปิดบญัชีเงินฝากดงักล่าว
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ไดก้็ต่อเมือไม่มีหนีเงินกู้กับสหกรณ์ฯ แล้วเท่านัน 

หากทาํการกู้เงินกูใ้หม่จะตอ้งฝากเงินฝากต่อไป ไม่

สามารถปิดบญัชีเงินฝากได ้

นายก สสอป. และกรรมการ เข้าร่วมประชุม 4 สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 

  วนัที 8 มิถุนายน 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นายธัญญา สายสิน อุปนายก คนที 1 นายพชัรพล 

วิชัยประสิทธิ อุปนา-

ยก คนที 3 และนางลดั-

ดา ไชยสิทธิ เหรัญญิก 

เข้า ร่วม “การประชุม

ระ หว่าง  ส ส อ .รรท . 

สสอท. สสอป.  และ 

สสอต.” โดยมีนางสุ-

มาลี ยุกตานนท์ นายก

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม-

ทรัพย์ราชการรัฐวิสาหกิจไทย (สสอ. รรท.) เป็น

ประธานในทีประชุม ทังนี พลเรือโทบงกช ผาสุข 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์-

ทหาร (สสอท.) และพลตาํรวจตรีสมเกียรติ ธรรม-

นิยาย นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของ-

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ํารวจ (สสอต.) เข้าร่วมการ

ประชุมดว้ย 

ทีประชุมมีมติรับทราบเรืองการคาํนวณเงิน

สงเคราะห์ระหวา่งสมาคมฯ ไตรมาส 1 รายงานการ

รับสมคัรสมาชิก สสอต. รอบ 6/2559 ประกาศ สสอ. 

รรท. รายงานการพ้นสมาชิกภาพ ถึงแก่กรรม 

ลาออก ประจาํเดือนพฤษภาคม 2559 และการร่างปฎิ 

ญาร่วมกนัระหว่าง 4 สมาคม 

นายกสมาคมฯ และกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม 

คณะกรรมการ สสอป. ประจาํเดือนมิถุนายน 2559 

วนัที 9 มิถุนายน 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์  นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคระห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

และนายวิรัต  ชูจิตต์ และกรรมการ สสอป. พร้อม

กับเจา้หน้าที สสอป. ทําการประชุมประจาํเดือน

มิถุนายน 2559 คณะกรรมการสสอป. ณ ห้องประ-

ชุม 302 ชุมนุมสหกรณ์-

ออมทรัพย์แห่งประเทศ-

ไทย จาํกัด โดยมีนายศรี-

โ พ ธิ  ว า ยุพัก ต ร์  นา ย ก 

สสอป. ทาํหน้าทีประธาน

ในทีประชุม 

ที ป ร ะ ชุ ม มี ม ติ รั บ ร อ ง

รายงานการประชุมประจาํ-

เดือนพฤษภาคม 2559 รับรองงบการเงินประจาํเดือน

พฤษภาคม 2559 อนุมติัการสมคัรเขา้เป็นสมาชิก

ใหม่ของ สสอป. รวม 51 ราย อนุมติัจ่ายเงินสง-

เคราะห์ศพ ให้แก่ทายาทสมาชิกทีเสียชีวิต 3 รายๆ 

ละ 600,000 บาท ไดแ้ก่สมาชิกจากศูนย์ประสานงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์วาปีปทุม จาํก ัด จ.มหาสารคาม         

1 ราย และจากศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์

นวมินทร์ จาํกดั 2 ราย และติดตามผลการดาํเนินงาน

ของ สสอป. หลายเรือง 

รองประธานฝ่ายการเงิน และเจ้าหน้าที ร่วมประชุม

ประจาํเดือนชมรมสหกรณ์จงัหวัดอ่างทอง 

วนัที 17 มิถุนายน 2559  นายศรีโพธิ   วาย ุ- 

พกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน และนางนาถ  มงคล- 
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หว้า หัวหน้าฝ่ายทวัไป เข้าร่วมการประชุมคณะ-

กรรมการชมรมสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง ประจาํ-

เดือนมิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสํานักงาน

สหกรณ์จังหวดัอ่างทอง โดยมี พ.ต.อ.พีระพันธ์ 

จันทร์เทียน ประธานชมรมฯ เป็นประธานในที

ประชุม 

ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการชมรมฯ เดือนพฤษภาคม 2559 มีมติ

รับร องรายรับ - รายจ่าย ชมรมฯ ปร ะจํา เ ดือ น

พฤษภาคม 2559 โดยมีเงินคงเหลือยกมาจากเดือน

เมษายน 2559 จาํนวน 154,437.14 บาท ไม่มีรายรับ 

บาท รายจ่าย 2,878 บาท และเงินคงเหลือยกไป

เดือนมิถุนาย น 2559 จํานวน 151,559.14 บาท 

ติดตามผลการประชุมครังก่อน 1 เรือง คือ ติดตาม

เรืองการจดัการแข่งขันเดิน-วิงการกุศลหารายได้

ให้แก่ชมรมฯ รับทราบการเชือมโยงธุรกิจระหว่าง

สหกรณ์สมาชิกชมรมฯ และมีมติให้จดัการประชุม

ใหญ่สามญัประจาํปี 2558 และเดินทางไปศึกษา-         

ดูงานประจาํปีของชมรมฯ ในเดือนตุลาคม 2559 

โดยเดินทางไปทีเกาะช้าง จ.ตราด 

นายก สสอป. และอุปนายก เข้าร่วมประชุมใหญ่ 

วิสามัญ ครังที 1/2559 สมาคม สสธท. 

วนัที 18 มิถุนายน 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

และนายสํารวย รอดวงษ์ อุปนายก คนที 2 เข้าร่วม

การประชุมใหญ่ วิสามญั ครังที 1/2559 สมาคม-

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์-

สาธารณสุขไทย (สสธท.) และการประชุมใหญ่ 

วิสามัญ ครังที 1/2559 กองทุนสวสัดิการสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม-

ทรัพยส์าธารณสุขไทย ณ ห้องประชุม 701 ชุมนุม-

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด โดยมี 

ดร.มะณู  บุญศรีมณีชยั นายกสมาคมฯ เป็นประธาน

ในทีประชุม 

  ทีประชุมมีมติแก้ไขขอ้บงัคบัสมาคมฯ ข้อ 

17. ลดการหักเงินสงเคราะห์ทีมอบให้แก่ทายาท

สมาชิกทีเสียชีวติ จากศพละ 8 บาท เป็นศพละ 7.45 

บาท และแก้ไขขอ้บงัคบัฯ ขอ้ 20. เพือเพิมจาํนวน

เงินทีสํารองจ่ายเป็นค่าจดัการศพ จากจาํนวน 500 

ศพ เป็น 537 ศพ เนืองจากการลดการหักเงินค่า

สงเคราะห์ตามขอ้ 17. 

กรรมการสหกรณ์ฯ เข้าร่วมการอบรมกับสันนิบาต

สหกรณ์แห่งประเทศไทย ทีกรุงเทพฯ 

 วนัที 23 - 24 มิถุนายน 2559 นายลิขิต           

มีบํารุ ง  เ ห รัญ ญิก  แ ละนาย ธ นกฤต วโร ตน ม ์

กรรมการ เข้าร่วมการอบรม เรือง “เทคนิคการ

ติดตามหนี และการเขียนคาํร้องฟ้องบงัคบัคดี” รุ่นที 

2 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจ ํารัส (น.ม.ส. ) 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 

 การอบรมมีวตัถุประสงค์เพือให้มีความรู้

และความเข้าใจทีชัด เจนต่อ พ.ร .บ. สหกรณ์ /

กฎหมายสหกรณ์ฯ ในการติดตามทวงถามหนี และ

เพือใหม้ีความรู้และความเข้าใจ การเขียนคาํร้องกบั

ลูกหนีทีคา้งชาํระให้มีผลทางกฏหมาย 

นายก สสอป. และกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม

คณะผู้บริหารสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ 7 สมาคม 

วนัที 24 มิถุนายน 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  31 
 

ฉบบัที่ 334 ประจําเดือน กรกฎาคม 2559 

 
นายธัญญา สายสิน อุปนายก คนที 1 นายสํารวย  

รอ ดวงษ์ อุปนายก  คนที 2 นายพัชรพล วิชัย-

ประเสริฐ อุปนายก คนที 3 และนางลดัดา ไชยสิทธิ 

เหรัญญิก เขา้ร่วมการประชุมคณะผู้บริหารสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 7 

สมาคม ณ ห้องประชุม 301 ชุมนุมสหกรณ์ออม-

ท รั พ ย์แ ห่ งป ร ะ เ ทศ ไ ท ย  จํากัด  อ . บ า งก ร ว ย                

จ.นนทบุรี โดยมี ดร.ก๊ก ดอนสําราญ นายกสมาคม 

สส.ชสอ. เป็นประธานในทีประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีประชุมมีมติรับทราบขันตอ นการจด

ทะเ บีย นก รรมสิ ทธิทีดิน  รวม 7 สม าคม แ ละ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ รับทราบเรืองการจดั

สัมมนากรรมการ เจ้าหน้าที 7 สมาคม (รวม 217 

คน) ในวนัที 29 - 30 กรกฏาคม 2559 ณ โรงแรม-

รอ ยัลฮิลล์ กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท อ .เมือ ง         

จ.นค รนายก ทีประชุมมีมติอนุมัติข ันตอนการ

ดาํเนินการโครงการก่อสร้างสํานกังาน 7 สมาคม  

สหกรณ์ฯ บริจาคเงินร่วมทําบุญทอดผ้าป่า 3 ราย เป็น

เงิน 1,5000 บาท 

วันที 6 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ฯ บริจาคเงิน

ร่วมทาํบุญทอดผา้ป่าการศึกษาโรงเรียนบ้านไร่ตา-

พุฒ  จ. เ พชรบูรณ์  ร่วมกับ สหกรณ์อ อ มทรั พย์

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช จาํนวน 500 บาท

และบริจาคเงินร่วมเป็นเจา้ภาพถวายผ้าพระกฐิน

พระราช ทานประจาํปี 2559 ร่วมกับสันนิบาต-

สหกรณ์แห่งประเทศไทย ณ วดับวังาม พระอาราม-

หลวง อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี จาํนวน 500 บาท 

 วันที 20 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ฯ บริจาค

เงินเพือร่วมทําบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุน

ก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลวดัเขา-

แก้ว ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ร่วมกับสํานกั-

งานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง เป็นเงิน 500 บาท 

สหกรณ์ฯ มอบเงินช่วยทําบุญแก่สมาชิกทีทําการ

อุปสมบท จํานวน 500 บาท 

  วนัที 23 มิถุนายน 2559 นายพีระภทัร ลอย-

ละลิว กรรมการ มอบเงินช่วยทาํบุญใหแ้ก่นายธงชยั 

นิมนวล สมาชิกแผนกวสิโคส ผลิต เนืองจากทาํการ

อุปสมบท จาํนวน 500 บาท ณ ทีทาํการสหกรณ์ฯ 

กรรมการสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ เยียมไข้

สมาชิกป่วย  7 ราย 

  วั นที 19 พฤษภาคม 2559 นายสุวฒัน์  แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ นายลิขิต มีบาํรุง เหรัญญิก 

และนายเสน่ห์ ชุ่มหฤทยั กรรมการ มอบของเยียมไข้

ให้แก่นายณัฐพงษ์ บุกบุญ สมาชิกแผนกสปินนิง 

ซ่อมบาํรุง ณ ทีทาํการสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ เนืองจาก

แขนหกั 

วันที 31 พฤษภาคม 2559 นายเฉลย ชมบุ-

หรั น รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และนายพีระ-

ภัทร ลอ ยละลิ ว กรรมการ เ ดินทางไปเยียมไข ้     

นายมานพ  ผลโต สมาชิกแผนกอลัซิลลารี ซ่อม-

บาํรุง ณ บา้นพกั ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง เนือง-

จากผ่าตดัตา 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  31 
 

ฉบบัที่ 334 ประจําเดือน กรกฎาคม 2559 

 
วันที 9 มิถุนายน 2559 นายสายณัห์ แผน-

ประดิษฐ์ เลขานุการ นายลิขิต  มีบาํรุง เหรัญญิก นาย

เสน่ห์  ชุ่มหฤทยั นายรวพิงษ ์ ศุภศรี และนายณฐัภูมิ 

สุวรรณวงศา กรรมการ เดินทางไปเยียมไข้นาย

ธรรมรัตน์  ภู่ภกัดี สมาชิกแผนกเซฟตี ทีโรงพยาบาล

อ่างทอง เนืองจากเกิดอุบัติเหตุขณะทาํการดับไฟ

ไหมใ้นโรงงาน 

วันที 18 มิถุนายน 2559 นายสายณัห์ แผน-

ประดิษฐ์ เลขานุการ และนายลิขิต  มีบาํรุง เหรัญญิก 

เ ดิ น ท า ง ไ ป เ ยี ย ม ไ ข้น า ย ป ก ร ณ์  ม า ป ร ะ ส พ  

สมาชิกแ ผนกอ๊อกซิลลารี ผลิต ทีโรงพยาบาล

อ่างทองเวชการ เนืองจากป่วยเป็นโรคต่อมหมวกไต

อกัเสบ 

วันที 22 มิถุนายน 2559 นายเฉลย  ชมบุหรัน 

รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และนายพีระภทัร 

ลอย ละลิ ว กรรมก าร เ ดินทางไปเ ยียมไข้นาง

พรพรรณ บุญกลา้ สมาชิกแผนกสปินนิง ผลิต ณ 

บา้นพกั อ.เมือง จ.อ่างทอง เนืองจากผ่าผงัพืดทีมือ 

วันที 23 มิถุนายน 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นายพีระภทัร ลอย-

ละลิ ว กรรมการ แ ละนางเกษมศรี  เมฆหมอ ก 

ผูจ้ดัการ เดินทางไปเยยีมไขน้างกษมา บุญมี สมาชิก

แผนกพน้สภาพการเป็นพนกังาน ทีโรงพยาบาลอา่ง- 

ทอง เนืองจากผ่าตดัมดลูก 

วันที 23 มิถุนายน 2559 นายสุวฒัน์  แก้ว-

เฮียง และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จดัการ เดินทาง

ไปเยียมไขน้างละออ  แก้วสาระ สมาชิกแผนกพน้-

สภาพการเป็นพนกังานทีบา้นพกั ต.หัวไผ่ อ.เมือง  

จ.อ่างทอง เนืองจากมีอาการเกร็ดเลือดตาํ ปวดตาม

ตวั และปวดหวั 

อนึง ในการเดินทางไปเยียมสมาชิกป่วยทงั 

7 ราย สหกรณ์ฯ ได้ทาํการซือของเยียมไข้ให้แก่

สมาชิกทุกคน เป็นเงิน คนละ 300 บาท 

สหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพมารดา และคู่สมรส

สมาชิก 

  วันที 19 มิถุนายน 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นายเฉลย ชมบุหรัน 

รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นายสายณัห์ แผน-

ประดิษฐ์ เลขานุการ นายลิขิต มีบาํรุง เหรัญญิก นาย

พงษ์ศ ักดิ คงมี นายรวิพงษ์ ศุภศรี กรรมการ นาง

เกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ดัการ และนางนาถ มงคล-

หวา้ หวัหนา้ฝ่ายทวัไป ร่วมเป็นเจา้ภาพฟังพระสวด

งานศพมารดานายสุชินทร์ ชิดชอบ สมาชิกแผนก

อินทรูเมนท์ ณ บ้านพกั อ.บา้นหมี จ.ลพบุรี พร้อม

ช่วยเงินทาํบุญ 500 บาท 

 วันที 22 มิถุนายน 2559 นายสุวฒัน์  แก้ว-

เ ฮียง ประธานกรรมการ นายเสน่ห์  ชุ่มหฤทัย 

กรรมการ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จดัการ และ

นางสาวนุชนารถ  แก้วนําเชือ เจา้หน้าทีบญัชี ร่วม

เป็นเจ้าภาพฟังพระสวดงานศพสามีนางศรีไพร  

สุวรรณลภาพร สมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็น-

พนกังาน ณ วดัราชปักษี (นก) พร้อมช่วยเงินทาํบุญ 

500 บาท 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  31 
 

ฉบบัที่ 334 ประจําเดือน กรกฎาคม 2559 

 
 

  

สมาชิกสหกรณ์ฯ หรือท่านผู้อ่านทีเห็นชือ

คอลมัน์ขา้งตน้หลายท่านคงสงสัยว่า “เหลือรายละ 

5.87 บาท” คืออะไร? แต่สําหรับท่านทีเป็นสมาชิก 

สสอป. หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) คงรู้

ไดดี้วา่ “เหลือรายละ 5.87 บาท” คือเงินสงเคราะห์ที

สมาชิก สสอป. ทุกคนต้องจ่ายให้แก่ทายาทของ

สมาชิก สสอป. ทีเสียชีวติ ซึงเดิมตอ้งจ่ายให้ศพละ 

8.50 บาท การทีสมาชิก สสอป. จ่ายเงินสงเคราะห์

ศพ ลดลง  ศ พละ 2.63 บาท เ นือ งจากสม าคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

ราชการรัฐวสิาหกิจไทย ( สสอ.รรท.) ไดรั้บสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออม

ทรัพย์ต ํารวจ (สสอต.) เข้าเป็นสมาชิกสมทบของ 

สสอ.รรท. ทาํให้จาํนวนสมาชิกของ สสอ.รรท. 

เพิมขึน จึงทาํให ้สสอ.รรท. ตอ้งลดอตัราการเก็บเงิน

สงเคราะห์ต่อศพลดลง 

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพยร์าชการรัฐวสิาหกิจไทย (สสอ.รรท.) นนั

นอกจากจะมีสมาชิกของสมาคมฯ แลว้ สสอ.รรท. 

ยังได้รับสมาชิ กขอ ง 2 สม าคมฯ คือ  ส มาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

สถานประกอบการ (สสอป.)  และสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยท์หาร (สสอท)  

เขา้เป็นสมาชิกสมทบของ สสอ.รรท. ด้วย  ณ วันที 

31 มีนาคม 2559 สามสมาคมฯ มีสมาชิกรวมกัน 

จํานวน 73,820 ราย คณะกรรมการดาํเนินการสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์ทงั 3 สมาคมฯ พิจารณาเห็นว่า

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออม

ทรัพย์ต ํารวจ (สส อต.)  เ ห็นส มาคมฯ ทีมีการ

ดํา เ นินงานตามระบบทีถูกต้อ ง รัดกุมโปร่งใส 

เป็นไปตามพระราชบญัญติัการฌาปนกิจสงเคราะห์ 

พ.ศ. 2545 และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีกาํหนดใน

กฎกระทรวง และระเบียบต่าง ๆ ของกระทรวงการ

พฒันาสังคมและความมันคงของมนุษย์ทงัในด้าน

ทะเบียนสมาชิก ดา้นการเงิน และดา้นบญัชี โดยไดมี้

การตรวจสอบเรียบร้อยแลว้ จึงไดมี้มติใหรั้บสมาชิก

ของ สสอต. เข้าเป็นสมาชิกสมทบของสสอ.รรท. 

โดย สสอ. รรท. ไดจ้ดัการประชุมใหญ่วสิามญั ครัง

ที 1/2559 ในวนัที 19 เมษายน 2559 เพือทําการ

แก้ไขขอ้บงัคบัสมาคมฯ ขอ้ที 10. เพือเพิมขอ้ความ

ใหส้มาชิก สสอต. เป็นสมาชิกสมทบของ สสอ.รรท. 

ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

ในวันที 1 พฤษภาคม 2559 สมาชิกสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์

ตํารวจ (สสอต.) จํานวน 24,9556 ราย ได้เป็นสมาชิก

สมทบของ สสอ.รรท. ทาํให้สมาชิกของ สสอ.รรท. 

มีจาํนวนทงัสิ น 98,776 ราย ดงันี คือ 

 1. สมาชิกสหกรณ์ราชการและรัฐวิสาหกิจ

จาํนวน  42,772  คน  
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  31 
 

ฉบบัที่ 334 ประจําเดือน กรกฎาคม 2559 

 
2. สมาชิกสหกรณ์ราชการทหาร จาํนวน 

25,977 คน 

 3.  สมาชิกสหกรณ์สถานประกอบการ  

5,071 คน 

4. สมาชิกสหกรณ์ตาํรวจ 24,956 คน  

การมีสมาชิกสมาคมฯ เพิมขึนจากการที 

สสอต. เข้ามาเป็นสมาชิกสมทบของ สสท. รรท. ทาํ

ใหอ้ตัราจดัเก็บเงินสงเคราะห์ทีจ่ายใหแ้ก่ทายาทของ

สมาชิกสมาคมทีเสียชีวติ ลดลงจากศพละ 8.50 บาท 

เหลือศพละ 6.10 บาท ตังแต่วันที 1 พฤษภาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 เนืองจากสมาชิกสมาคมทงั 4 สมาคมฯ มี

เพิมขึนทุกวนั ณ วนัที 31 พฤษภาคม 2559 ทงั 4 

สมาคมฯ มีสมาชิกเพิมขึนรวมเป็น 100,902 คน 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพย์ราชการรัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.) จึงได้

จดัการประชุมใหญ่วสิามญั ครังที 2/2559 เมือวนัที 

27 มิถุนายน 2559 เพือทาํการแก้ไขขอ้บงัคบัสมาคม

สสอ.รรท. ข้อ 18 และข้อ 21 ซึงมีผลทาํให้อตัรา

จดัเก็บเงินสงเคราะห์ศพเพือจ่ายให้แก่ทายาทของ

สมาชิก 4 สมาคมทีเสียชีวติลดลง จากศพละ 6.10 

บาท เหลือศพละ 5.87 บาท โดยมีผลตังแต่วนัที 1 

กรกฎาคม 2559 เป็นตน้ไป ซึงจะมีผลดีต่อสมาชิก

สหกรณ์ฯ ของเราซึงเป็นสมาชิก สสอป. ดว้ย 

สําหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ ของเรา หากท่าน

ตอ้งการสมคัรเข้าเป็นสมาชิกของ สสอป. สามารถ

สมคัรเขา้เป็นสมาชิกไดใ้นระหว่างวนัที 1 - 20 ของ

ทุกเดือน โดยเสียเงินค่าสมคัร 100 บาท ค่าบาํรุงราย

ปี ปีละ 50 บาท และเสียเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าปีละ 

4,000 บาท โดยในปีหนึงปีใด ถ้า เงินสงเคราะห์ 

4,000 บาท ซึงถูกหกัศพละ 5.87 บาท ใช้ไม่หมด 

สสอป. ก็จะแจ้งให้ท่านชําระในปีต่อไป เท่ากับ

จาํนวนเงินทีใชไ้ปในปีนนั  เช่น ปี พ.ศ. 2559 ใชเ้งิน

สงเคราะห์ไป 3,500 บาท ในวนัที 1 มกราค 2560 

ท่านก็ต้องชําระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า จาํนวน 

3,500 บาท แต่ถา้ปีใดใชเ้งินสงเคราะห์ล่วงหน้าเกิน 

4,000 บาท เช่น ใช้ไป 4,600 บาท ในปีถดัไป ท่านก็

ต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า เป็นเงิน 4,600 บาท 

โดยเป็นการจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าของปี พ.ศ. 

2560 จาํนวน 4,000 บาท และจ่ายเงินสงเคราะห์คืน

ให้แก่ สสอป. ทีได้สํารองจ่ายให้ไปก่อน อกี 600 บาท   

 ในกรณีทีสมาชิก สสอป. เสียชีวิต ทายาทที

สมาชิกระบุไวใ้ห้เป็นผูร้ับเงินสงเคราะห์จากสมาคม

จะได้รับเงินสงเคราะห์ศพ จาํนวน 600,000 บาท 

(หก แสนบาทถ้วน) ทังนี  พระราช บัญญัติการ

ฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 กําหนดให้สมาคม

หกัเงินสงเคราะห์เพือเป็นค่าดาํเนินการของสมาคม

ได้ไม่เกิน ร้อยละ 4 ของเงินทีทายาทได้รับ ซึง 

สสอป. จะหักเงินสงเคราะห์ร้อยละ 4 เป็นเงิน 

24,000 บาท โดยเป็นเงินค่าดาํเนินงานของสมาคม

ร้อยละ 3 จํานวน 18,000 บาท และมอบให้ศูนย์

ประสานงานฯ (สหกรณ์ฯ) ร้อยละ 1 จาํนวน 6,000 

บาท  ดังนันทายาทสมาชิ ก จะได้ รับเ งินจํานวน 

576,000 บาท 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  31 
 

ฉบบัที่ 334 ประจําเดือน กรกฎาคม 2559 

 
 

สวสัดีครับ “แวดวงสหกรณ์” ฉบบัประจาํ 

เดือนกรกฏาคม 2559 มาพบกบั ท่านสมาชิก และ

ท่านผู้อ่านทุกท่านแล้วครับ 

ขอแสดงความย ินดีกบั คุณวิภาดา  ทอง-

ประไพ ทีลูกชายคนเก่งหายป่วยออกจากโรงพยา-

บาลราชธานีได้เมือกลางเดือนทีผ่านมาครับ ###

๙๙๙### เกิดเมือวนัที 10 มิถุนายน ขอให้ คุณกําไร  

สัญญเดช  มีสุขภาพแข ็งแรง ชีว ิตมีแต่ความสุข

ต ล อ ด ไ ป ค ร ับ  ###๙ ๙ ๙ ### เ ก ิด เ มื อ ว นั ที  2 4 

มิถุนายน คุณนภาภรณ์ ป่าพฤกษา พร้อมกับสามีไป

ไหวพ้ระเพือขอพรในวนัเกิดหลายวดั ขอให้พระ

คุม้ครองและชีวติมีความสุขมากๆ นะครับ ###

๙๙๙### หารายไดเ้สริมให้กับครอบครัว  ดว้ยการ

ขายนําเต ้าหู้นมสด ฝากเพือนๆ ช่วยกนัอุดหนุน 

คุณนิธิ  อ้นไชยะ ดว้ยครับ ฝีมือของคุณแม่ครับ ###

๙๙๙### สําหรับ คุณอภิญญา  อยู่สุข ทาํขนมถว้ย

ห าร าย ไ ด เ้ ส ริม ให ้ก ับ ค ร อ บ ค รัว เ ป็น ป ร ะ จํา

เช่นเดียวกนั เพือนสมาชิกตอ้งการซือ สั งล่วงหน้า

ไดน้ะครับ ###๙๙๙### ถ่ายรูปหล่อคราวละหลาย

รูปลงเฟสบุ๊คส์อยู่บ่อยๆ  สําหรับ คุณลิขิต  มีบํารุง 

เพือนๆ พากนัชมวา่เขาหล่อ จริงๆ ดว้ยครับ ###

๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกบัสมาชิกแผนกไฟฟ้า 

4 ท่าน ทีได้รับรางวลัในการประสบความสําเร็จใน

การทาํให้ไฟมอเตอร์ทีเสียชํารุดในแผนกบอยเลอร์

และโพลูชันคอนโทล จากบริษทัไปเมือเร็วๆ นี

ไดแ้ก่ คุณธีรศักดิ  ศรีเผือด คุณศรายทุธ  เทียงท้อง-

คุ้ง  คุณธงชัย  ดิสสละ และคุณชนาธิป  แพงมา ###

๙๙๙### ฝากประชาสัมพนัธ์มาจากน้องผึง คุณศรี

ประภา  แสงสว่าง ว่าคุณแม่ของสามีเปิดร้านอาหาร 

“ครัวคุณย่า” อยู่ตรงขา้มปัมนาํมนัพีพีที ทางลงจาก

สะพานป่าโมก มีก๋วยเตียวและขนมจีนอร่อยๆ ให้

ทานครับ ###๙๙๙### โพสต์ขอ้ความบนเฟสบุ๊คส์

ส่วนตวัว่า “คิดก ันบ้างนะ ช่วยให้สังคมดี” อ่าน

แล้วดูดีครับ แต่ไม่ทราบว่า คุณสมหมาย  อธิลาภ 

เขียนถึงเรืองอะไรครับ  ###๙๙๙### ก่อนถึงวนั

ออกบวชตามศาสนาอิสลาม คุณณัฐริญา  อนุสิ ลา

งาน 3 วนั เพือเตรียมตวัออกบวช ตามหลกัขอ ง

ศาสนา ขอชืนชมครับทีทาํหน้าทีตามหลกัศาสนา

อย่างดีมากเลยครับ   ###๙๙๙### วนัเวลาผ่านไป

อย่างรวดเร็ว สมาชิก 21 ท่าน เกษียณอายุครบ 5 ปี

แล้ว เช่น คุณโกศล  กันเกตุ  คุณอนันต์  กลีบขยาย  

คุณมณฑา  สุดสาคร คุณลําดวน  พงษ์สมทรง และ

คุณบุญชู   ธนีรมย์ ###๙๙๙### สําหรับสมาชิกที

เกษียณอายุครบ 10 ปี ในปีนี ไดแ้ก่ คุณธีระยุทธ  

ทองเพ็ชร คุณโสภณ  ฉิมวัย และคุณวิรัตน์  เจริญ-

สุข ขอให้ทงัสามท่านมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป

ครับ ###๙๙๙###  สมาชิก ทีเกษียณอายุครบ 5 ปี 

และ10 ปี ทัง 24 ท่าน คณะกรรมการสหกรณ์ฯ 

และเจา้หน้าทีสหกรณ์ฯ จะเดินทางไปเยียมและ

มอบของเยียมมูลค่า 500 บาท ให้กบัทุกคนครับ 

ขอขอบคุณ คุณวัชระ  รุ่งเรือง ทีนาํคุณพ่อ 

คุณแม่ มาสมคัรเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์ สสอป. ครับ ###๙๙๙### เช่นเดียวกนั 

ขอขอบคุณ คุณพยุง  สุคันธรส ทีนาํคุณพ่อ คุณแม่ 

มาสมคัรเป็นสมาชิก สสอป. ดว้ยครับ ###๙๙๙### 

สําหรับ คุณประนอม  พานคํา มาสมคัรเป็นสมาชิก 

ส ส อ ป.  ด้วย ตนเ อ ง  ไ ม่ท รา บว่าป้าน อ มมอ บ

ผลประโยชน์ให้หลานคนไหนครับ###๙ ๙๙ ### 

สม าช ิกท่านใดต ้อ งการส มคัร เข า้เ ป็นส มาชิก 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  31 
 

ฉบบัที่ 334 ประจําเดือน กรกฎาคม 2559 

 
สสอป. ติดต่อสอบถามรายละเอียดจากเจา้หน้าที

สหกรณ์ฯ ไดทุ้กคน หรือที คุณนาถ  มงคลหว้า 

ทงันี สสอป. เปิดรับสมาชิกในวนัที 1 - 20 ของทุก

เดือนคร ับ ###๙๙๙ ### ขอขอ บคุณ คุณบัวขาว       

มะโนรืน ทีทาํการเพิมค่าหุ้นในเดือนนี ขอให้มีหุ้น

เป็นลา้นบาทในวนัเกษียณอายุนะครับ ###๙๙๙### 

หลงัจากจดังานบวชลูกชายแลว้ คุณประยูร อินอา-

รีย์ ก็จดังานให้ตนเอง คือ งานเกษียณอายุ ไปเมือ

เ ร็ว ๆ นี  ขอ ให ้ช ีวติ หล งักา รเ กษีย ณ อ าย ุม ีแ ต่

ความสุขตลอดไปครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความ

เสียใจกับ คุณสุชินทร์  ชิดชอบ ทีสูญเสียมารดาไป

เมือเร็วๆ นี  ###๙๙๙### เช่นเดียวกนั ขอแสดงความ

เสียใจกบั คุณศรีไพร  สุวรรณลภาพร ทีสูญเสียสามี 

ในเวลาใกล้เคียงกันครับ ###๙๙๙### เข ้ารับการ

ผ่าตัดพงัผึดทีผ่ามือไปเรียบร้อยแล้ว สําหรับ คุณ

พรพรรณ  บุญกล้า ตอนนีกลบัมาทาํงานไดต้ามปกติ

แลว้ครับ ###๙๙๙### ขออนุโมทนาบุญกบั คุณธงชัย 

นิมนวล เนืองในโอกาสทีไดท้าํการอุปสมบทไปเมือ

เร็ว ๆ นีครับ ###๙๙๙### ช่วยบริษทัดบัไฟจนตวัเอง

ไดรั้บบาดเจบ็ ตอนนีกลบัมาทาํงานได้แล้ว สําหรับ 

คุณธรรมรัตน์  ภู่ภักดี  ขอให้หายเป็นปกติแ ละ

สุขภาพแข็งแรงโดยเร็วครับ ###๙๙๙### ทุกครังที

ได้สูตรอาหารใหม่ๆ มาจากอินเ ตอร์เ น็ต แ ละ

เฟส บุ๊ค ส์  คุณอัชณา วายุพั กต ร์ จะต้องลอ งทํา

รับประทานเป็นประจาํ ส่วนจะอร่อยหรือไม่ต้อง

ถามเจ้าตัวดูครับ ###๙๙ ๙### เปลียนโทรศพัท์

เครืองใหม่ ไฉไลกว่าเดิมแล้ว สําหรับ  คุณณัฐภูมิ  

สุวรรณวงศ า  ส่วนจะเ ป็นยีห ้ออ ะไ รตอ้ งถ าม

น้องเอ็มมีเอาเองครับ ######๙๙๙### ผลผลิตใหม่

ของคุณวัฒนชัย  กลัดสนิท ไดแ้ก่ แตงกวา ครับ ได้

ข่าววา่ให้ผลผลิตไดดี้ทีเดียว เพือนสมาชิกท่านใด

ตอ้งการทานติดต่อซือได ้ที เจา้ตวัเลยครับ ###

๙๙๙###  

ฝากปร ะชาส ัมพนัธ์มาจาก  คุณสุ ท ัศน์  

เ อียม แสง  กร รมการส หกรณ์บริการ ฯ  ขอเช ิญ

สมาชิกทุกท่านไปใช้บริการของสถานีนาํมนั ปตท. 

และสมคัรเป็นสมาชิกบตัรบลูการ์ดเพือรับสิทธิ

ประโยชน์ต่างๆ ไดน้ะครับ  ###๙๙๙### ดีใจกบั

คุณสมชาย  พงษ์ไพร ดว้ยครับ มะนาวทีปลูกไวเ้ริม

ออกลูกแล้ว ต่อไปนีไม่ตอ้งเสียเงินซือมะนาวทาน

แล้วครับ ###๙๙๙### เช่นเดียวกบั คุณสมปอง  นาค-

กุญชร ทีตอนนีเก็บผกัสวนครัวทีบา้นมาขายเพือนๆ 

เนืองจากทานไม่ทัน เ ป็นการเ พิ มรายได้ให้กับ

ครอบครัวอีกทางหนึงครับ ###๙๙๙### ใช้ชีวิตหลงั

การเกษียณอายุอย่างเรียบง่าย สําหรับ คุณจรัสศรี  

ดอกบัว ดว้ยการทําสวนและช่วยสามีทาํไอศกรีม

ขาย เ พือนๆ ทีสนใจสั งมาทานไดน้ะครับ ###

๙๙๙### เพราะเพือนเดินทางมาจากอเมริกา และ

อยากไปเทียวภาคใต ้ของไทย คุณเพิมพูลพัช ร์   

จ๋วงพานิช  จึงต้องทาํหน้าทีไกด์พาเพือนล่องใตไ้ป

เทียวสุราษฎร์ธานี กระบี และภูเก็ต งานนีป้าโอ่ง

สนุกสนานและมีความสุขมากเลยครับ ###๙๙๙###  

สหกรณ์ฯ จะนาํสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพ

แรงงานไทยเรย อน จํากดั ไปศึกษาดูงานแปลง

สาธิตปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ และพืชผกัต่างๆ ทีกรม

อู ่ท ห า ร เ รือ ป ้อ ม พ ร ะ จ ุล จ อ ม เ ก ล า้  จ งั ห ว ดั

สมุทรปราการในวนัที 28 กรกฏาคม 2559 ขอเชิญ

สมาชิกเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพียงกันครับ 

###๙๙๙### พบกันฉบับหน้า ###๙๙๙###  สวัสดี

ครับ ###๙๙๙### 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  31 
 

ฉบบัที่ 334 ประจําเดือน กรกฎาคม 2559 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  31 
 

ฉบบัที่ 334 ประจําเดือน กรกฎาคม 2559 

 
รายงานกิจการประจาํเดือน มิถุนายน 2559 (MONTHLY REPORTS JUNE 2016) 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

THAIRAYON LABOUR UNION  SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จํานวนสมาชิก  Membership 1,197 คน  Pr 

2. ทุนเรือนหุ้น  Share capital 3,27,865,880.00 บาท Baht 

3. เงินรับฝากออมทรัพย์ ยอดยกมา  Savings deposit From last month 11,161,471.69 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 6,622,615.70 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 6,631,282.20 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  11,152,805.19 บาท Baht 

4. เงนิรับฝากออมทรัพย์พเิศษ ยอดยกมา  Special deposit From last month 106,400,194.04 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 6,773,508.17 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 4,161,470.21 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  109,012,232.00 บาท Baht 

5. เงินรับฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา  Education Fund deposit From last month 5,802,500.00 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 407,823.18 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 110,223.18 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  6,100,100.00 บาท Baht 

6. ทุนสํารอง  Compulsory reserve 28,213,469.18 บาท Baht 

7. ทุนสะสมตามข้อบังคบั  Reserve according to by-laws,regulation and other 873,037.01 บาท Baht 

8. ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากดั 40,060,000.00 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 22,913,619.88 บาท Baht 

10. เงินฝากสหกรณ์อืน  Deposits in other Co-operatives 87,130,405.37 บาท Baht 

11. เงินให้กู้แก่สมาชิก ยอดยกมา  Loans to members form last month 294,716,170.41 บาท Baht 

  ให้กู้ระหว่างเดือน  Loans to members in this month 40,504,500.00 บาท Baht 

  รับชําระคนืระหว่างเดือน  Loans repayment form members in this month 33,642,503.00 บาท Baht 

 คงเหลือ ณ วันสินเดือน  Total Loans to members   301,578,167.41 บาท Baht 

12. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อืน  Loans to other co-operatives 41,488,342.47 บาท Baht 

13. ดอกเบียรับจากเงินให้กู้  Interest received from Loans 8,192,706.75 บาท Baht 

14. รายได้เดือนมกราคม - มิถนุายน 2559  Revenues from January - June 2016 12,252,273.11 บาท Baht 

15. รายจ่ายเดือนมกราคม - มิถนุายน 2559  Expenses from January - June 2016 3,137,889.61 บาท Baht 

16. รายได้สูง (ตํา) กว่าค่าใช้จ่าย  Total income (Approximated) 9,114,383.50 บาท Baht 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  31 
 

ฉบบัที่ 334 ประจําเดือน กรกฎาคม 2559 

 
 

 

สหกรณ์ฯ จดัอบรมสมาชิกใหม่ โดยมปีระธานกรรมการฯ รองประธานฝ่ายการเงนิ เป็นวทิยากร  

และเหรญัญกิใหก้ารตอ้นรบั พรอ้มมอบเสอืแจค็เกต็ และหมอน ใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมการอบรม (6 มิ.ย. 59) 

สหกรณ์ฯ มอบของเยียมไขใ้หแ้กน่างกษมา  บุญมี 

สมาชิกแผนกพน้สภาพการเป็นพนักงาน 

เนืองจากผ่าตดัมดลูก (23 มิ.ย. 59) 

สหกรณ์ฯ มอบเงนิช่วยทําบญุใหแ้ก่ 

นายธงชยั  นิมนวล จาํนวน 500 บาท 

เนืองจากทาํการอปุสมบท (23 มิ.ย. 59) 

สหกรณ์ฯ บริจาคเงนิใหแ้ก่ศูนยก์ารศกึษาพิเศษ

ประจําจงัหวดัอา่งทอง จาํนวน 10,000 บาท  

ตามโครงการ CSR 100 ปีสหกรณ์ไทย (27 พ.ค. 59) 

สหกรณ์ฯ มอบสรอ้ยคอทองคาํหนัก 1 บาท ใหแ้ก่

นายบณัฑติ  สงิหพ์นัธุ ์สมาชิกแผนกบรกิาร

เนืองจากเกษียณอาย ุ(27 พ.ค. 59) 


