
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคําหนัก 1 บาท และหนัก 

50 สตางค์ ให้แก่สมาชิกเกษียณอายุ 3 ราย 

 วันที 7 พฤษภาคม 2559 นายสุวฒัน์  แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ รอง-

ประธานฝ่ายการเงิน และนายเฉลย ชมบุหรัน รอง-

ประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ เข้า ร่วมงานเลียง

สังสรรค์การเกษียณอายุของนายสอาด ปุนนิลุบล 

สมาชิกแผนกแวร์เฮา้ท ์ณ ร้านอาหารย่านซือปลาเผา 

พร้อมมอบสร้อยคอทองคําหนัก  1 บาท มูลค่า 

21,800 บาท (สองหมืนหนึงพนัแปดร้อยบาทถว้น) 

  

 

 

 

 

 

 

วันที 13 พฤษภาคม 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน มอบสร้อยคอทองคาํ

หนกั 50 สตางค์ มูลค่า 11,100 บาท (หนึงหมืนหนึง-

พนัหนึงร้อยบาทถว้น) ใหแ้ก่นายยุทธนา  วฒันะภูติ 

สมาชิกแผนกบริหาร เนืองจากเกษียณอายุ โดยมอบ

ให ้ณ ทีทาํการ สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงาน - 

 

 

 

 

 

 

 

ไทยเรยอน จาํกดั 

วันที 13  พฤษภาคม 2559 นายสุวฒัน์  แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ มอบสร้อยคอทองคาํหนกั  

1 บาท มูลค่า 21,700 บาท (สองหมืนหนึงพนัเจด็-

ร้อยบาทถ้วน) ให้แก่นางสาวนิรมล รจิตจามีกร 

สมาชิกแผนกสํานักงานใหญ่ กรุงเทพฯ เนืองจาก

เกษียณอายุ โดยมอบให้ ณ ทีทาํการ สหกรณ์ออม-

ทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

สหกรณ์ฯ มอบเงินค่าอาหารกลางวันแก่นักศึกษา

ฝึกงาน 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที 13 พฤษภาคม 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน มอบเงินค่าอาหาร

กลางวนัใหแ้ก่ นางสาวปาริชาติ บวัระยบั นกัศึกษา

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ 

(อ่านต่อหน้า 3) 

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 

»�·Õè 31 ©ºÑº·Õè 333  
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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) สหกรณ์ฯ เยียมไขส้มาชิกป่วย 

นายบรรณาวฒุ ิ ดอกบวั สมาชิกแผนกบริหาร 

นายทุตยิพงศ ์ พลพภิพ สมาชิกแผนกเอน็.ดี.ที. 

นายวรีะวทิย ์ วรีะศกัดถิาวร สมาชิกแผนกไฟฟ้า 

นายธนกฤต  วโรตนม ์สมาชิกแผนกสปินนิง ซ่อมฯ 
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สหกรณ์ฯ มอบเงินค่าอาหารกลางวันแก่นักศึกษา

ฝึกงาน (ต่อจากหน้า 1) 

จ.ปทุมธานี ซึงเข้าฝึกงานกับสหกรณ์ในวนัที 11 

มกราคม - 13 พฤษภาคม 2559 เป็นเงินจาํนวน 4,000 

บาท (สีพนับาทถว้น) 

นายก สสอป. กรรมการฯ เข้าร่วมประชุมร่วม 3 สมา-

คมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ  

วนัที 29 มีนาคม 2559 นายศรีโพธิ  วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นายพชัรพล วชิ ัยประเสริฐ อุปนายก คนที 3 นางลดั-

ดา  ไชยประสิทธิ เหรัญญิก และนายสมจิตร แสน-

โคตร์ ผู ้ช่ วยเหรัญญิก เข ้าร่วมการประชุมร่วม

คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 3 สมาคม

คือ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณอ์อม-

ทรัพยร์าชการรัฐวสิาหกิจไทย (สสอ.รรท.) สมาคม-

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์-

ทหาร (สสอท.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์-

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ- 

(สสอป.) โดยมีนางสุมาลี วมุิตานนท์ นายกสมาคม 

สสอ.รรท. เป็นประธานในทีประชุม 

ทีประชุมมีมติให้รับสมาชิกของสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจ 

(สสอต.) เข้าเป็นสมาชิก สสอ.รรท. ตังแต่วนัที        

1 พฤษภาคม 2559 ซึงจะทาํให้ 4 สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์มีสมาชิก รวมกนัเกา้หมืนกวา่คน 

นายก สสอป. กรรมการฯ และสมาชิกเข้าร่วมการ

ประชุมใหญ่วิสามัญ สสอ.รรท.  

 วนัที 19 เมษายน 2559 นายศรีโพธิ  วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสห - 

กรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) นาย

สํารวย  รอดวงษ ์อุปนายก คนที 2 นายพชัรพล วชิยั-

ประเสริฐ อุปนายก คนที 3 นางลดัดา ไชยสิทธิ เห-

รัญญกิ นายสมจิตร แสนโคตร ผูช่้วยเหรัญญิก นาย

วิรัต ชูจิตต์ กรรมการฯ นางสุนี ชูจิตต์ และนาง

อชัณา วายุพกัตร์ สมาชิก สสอป. เขา้ร่วมการประชุม

ใหญ่วิสามญั ครังที 1/2559 สมาคมฌาปนกิจสง-

เคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออ มทรัพย์ราชการรัฐ-

วิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.) ณ ห้องประชุม 701 อา-

คารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จาํกดั โดยมีนางสุมาลี ยุกตานนท์ นายก สสอ.รรท. 

เป็นประธานในทีประชุม 

ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

ใหญ่สามญัประจาํปี 2558 รับทราบผลการดาํเนิน-

งานของสมาคม สสอ.รรท. ระหว่างเดือนมกราคม - 

มีนาคม 2559 มีมติทาํการแก้ไขขอ้บงัคบัสมาคมฯ 

ขอ้ 10 (2) เพือรับสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสง-

เคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจเข้า

เป็นสมาชิกสมทบของ สสอ.รรท. แก้ไขขอ้บงัคบั

สมาคมฯ ขอ้ 16 เพือปรับลดอตัราเงินสงเคราะห์จาก

เดิม ศพละ 8.20 บาท เหลือศพละ 6.10 บาท ทาํการ

แก้ไขขอ้บงัคบัฯ ขอ้ 21 เพือกาํหนดเงินสงเคราะห์

ล่วงหน้า 4,000 บาท ทีเรียกเก็บจากสมาชิกจะเป็น

เงินสํารองจ่ายเป็นค่าจดัการศพ และเงินสงเคราะห์

ครอบครัว 655 ศพ 

สหกรณ์บริการฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 

2558 เลือกตัง “ศรีโพธิ” เป็นประธานฯ วาระทีสอง 

วนัที 22 เมษายน 2559 สหกรณ์บริการ -

สหภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกัด จดัการประชุม

ใหญ ่สามญัประจาํปี 2558 (เรียกประชุมครังที 2) ณ 
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หอ้งประชุมสหภาพแรงงานฯ โดยมีสมาชิกเข้าร่วม

ประชุม 26 คน และมีนายศรีโพธิ  วายุพกัตร์ ประ- 

ธานกรรมการฯ เป็นประธานในทีประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

ใหญ่วสิามญั ครังที 2/2559 รับทราบจาํนวนสมาชิก

เขา้ใหม่และขอลาออกประจาํปี 2558 โดยมีสมาชิก

คงเหลือ 124 คน รับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 

2558 สหกรณ์ฯ มีทุนเรือนหุน้ 464,500 บาท เงินฝาก

สหกรณ์ฯ อืน 8,224.91 บาท เงินรับฝากสหกรณ์ฯ 

อืน 7,615,014.87 บาท โดยในปี พ.ศ. 2558 สหกรณ์

ไดจ่้ายคืนเงินฝากใหแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพ-

แรงงานไทยเรยอน จาํกัด 50,000 บาท และสหกรณ์

มีกําไรสุทธิประจาํปี 2558 จาํนวน 158,988.45 บาท 

ทีประชุมมีมติอนุมตัิงบการเงิน งบกําไรขาดทุน 

สําหรับสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2558 ทีประชุมมีมติ

ใหโ้อนกาํไรสุทธิประจาํปี 2558 จาํนวน 158,988.45 

บาทมาชดเชยการขาดทุน ซึงจะทาํให้คงเหลือการ

ขาดทุนสะสม เป็นเงินจาํนวน 397,158.48 บาท ที

ประชุมมีมติอนุมติัประมาณการรายรับ - รายจ่าย

สหกรณ์ฯ ประจาํปี 2559 มีมติเลือกตงันางลดัดา 

ไชยสิทธิ เป็นผูต้รวจสอบกิจการประจาํปี 2559  ที

ประชุมทาํการเลือกตงันายศรีโพธิ วายุพกัตร์ เป็น

ประธานกรรมการฯ และเลือกตังกรรมการใหม่          

4 คน คือ นายไพศาล ทบัไทย นายศิริศกัดิ ทรงวฒิุ-

เลิศ นายสุทศัน์ เอียมแสง และนางอัชณา วายุพกัตร์ 

เป็นกรรมการฯ 

ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที ร่วมการสัมมนากับ สส.ชสอ. 

  วนัที 23 เมษายน 2559 นางเกษมศรี  เมฆ-

หมอก ผู ้จ ัดการ  นางสาวนุชนาถ  แ ก้วนํา เ ชื อ 

เจ้าหน้าทีบัญชี  และนางสาวฐิ ติพร  ควรบํา เร อ  

เจา้หนา้ทีเงินกู้ เดินทางไปร่วมการสัมมนาสหกรณ์

ออ มทรัพย์ แ ละศู นย์ปร ะส านงานกลุ่ มส ถ าน

ประกอบการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สถาน

ประกอบการ สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์

ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ณ โรงแรม

แมนฮตัตนั อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมี ดร.ก๊ก  

ดอนสําราญ นายก สส.ชสอ. เป็นประธานเปิด และ

ปิดการสัมมนา 

สําหรับหวัขอ้การสัมมนาประกอบดว้ยการ

บรรยายพิเศษโดย ดร. ก๊ก  ดอนสําราญ นายก สส. 

ชส อ. เ รือง “กฎหมายเกียวกับการบริหารงาน

สหกรณ์” โดยนายปรเมศวร์  อินทรชุมนุม เลขานุ-

กา อยัการสูงสุด  เรือง “การเสริมสร้างหลกัประกนั

ความมันคงของครอบครัว” โดยนายพิบูลย์  มะ-

นะโส นกัพฒันาสังคมชาํนาญการพิเศษ 

นายก สสอป. และ กรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม

ใหญ่วิสามัญ ครังที 1/2559 ที ชสอ. 

  วนัที 29 เมษายน 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นางลัดดา ไชยสิทธิ เหรัญญิก และนายสมจิตร   

แสนโคตร ผูช่้วยเหรัญญิก เขา้ร่วมการประชุมใหญ ่
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  31 
 

ฉบบัที่ 333 ประจําเดือน มิถุนายน 2559 

 
วิสามญั ครังที 1/2559 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง-

ประเทศไทย ณ ห้องประชุม 701 อาคารชุมนุม-

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด อ.บาง-

กรวย จ.นนทบุรี โดยมี ดร. ก๊ก ดอนสําราญ นายก 

สส.ชสอ. เป็นประธานในทีประชุม 

ทีปร ะชุ ม รั บท ร าบผ ล กา รดํา เ นิน งาน      

ของ สส.ชสอ. (เดือนมกราคม - เมษายน 2559) โดย

มีสมาชิก 231,933 คน สมาชิกสมคัรใหม่ ตงัแต่วนัที 

1 มกราคม - 1 เมษายน) 6,869 คน สมาชิกเสียชีวิต 

631 คน สมาชิกลาออก 73 คน  

ทีประชุมมีมติแกไ้ขอตัราเงินสงเคราะห์ศพ 

เดือนมกราคม - เมษายน 2559 เป็นดงันี คือ 

      1) เดือนมกราคม 2559 แกเ้ป็น 2.65 บาทต่อศพ 

      2) เดือนมีนาคม 2559 แกเ้ป็น 2.61 บาทต่อศพ 

      3) เดือนเมษายน 2559 แกเ้ป็น 2.59 บาทต่อศพ 

  ทีประชุ มมีมติแ ก้ไขข้อ บังคับส มาค ม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุม-

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2554 

ฉบบัที 1 (แก้ไข ครังที 15 พ.ศ. 2559) ดงันี คือ 

ข้อความใหม่ “ขอ้ 17. เมือสมาชิกของสมา-

คมคนใดคนหนึงถึงแก่ความตาย สมาชิกทุกคนมี

หน้าทีต้องชาํระเงินค่าสงเคราะห์ ศพละไม่เกิน 20 

บาท ตามทีกฏกระทรวงกาํหนดอตัราค่าสมคัร เงิน

ค่าบาํรุง และเงินสงเคราะห์ พ.ศ. 2547 สําหรับอตัรา

เงินสงเคราะห์ หากมีการเปลีบนแปลงโดยอตัราเงิน

สงเคราะห์เรียกเก็บรายศพจะต้องไม่เกินตามวรรค

หนึง ใหใ้ชม้ติของคณะกรรมการจดัทาํเป็นประกาศ

ของสมาคม และแจง้ใหน้ายทะเบียนทราบนบัแต่วนั

ประกาศภายใน 14 วนั” 

ข้อความใหม่ “ขอ้ 20 สมาคมจะเรียกเก็บเงิน

สงเคราะห์ล่วงหน้าจากสมาชิกเป็นจาํนวนเงินไม่

เกิน 5,000 บาท (ห้าพนับาทถ้วน) เพือสํารองจ่าย

เป็นค่าจดัการศพ และสงเคราะห์ครอบครัว ตาม

จาํนวนสมาชิกทีตายซึงเป็นไปตามอตัราทีกําหนด

ในขอ้บงัคบั ขอ้ 17 และสมาคมจะคืนให้แก่สมาชิก

เท่าทีสมาชิกผู ้นันย ังไม่ตกอยู่ในความผูกพันที

จะตอ้งจา่ยเงินสงเคราะห์” 

เหตุผล เป็นไปตามกฏกระทรวงกาํหนดเงิน

ค่าสมัคร ค่าบํารุง และเงินสงเคราะห์ พ.ศ. 2547 

การแก้ไขขอ้บงัคบัสมาคมฯ ข้อที 17 และข้อ 20 จะ

มีผลทําให้สมาคมไม่ต้องทาํการเปิดประชุมใหญ่ 

วิส าม ัญ ทุกค รัง ทีจะทําก าร ปรับลด อัต รา เ งิ น

สงเคราะห์ศพ ซึงทาํให้สมาคมตอ้งเสียค่าใช้จ่ายใน

การจดัประชุมใหญ่วสิามญัเป็นเงินจาํนวนมาก 

คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ทําการ

ประชุมครังแรก 

วนัที 6 พฤษภาคม 2559 นายเฉลย ชมบุ-

หรั น ประธานคณะกรรมการการศึกษาและประชา-

สัมพันธ์ นายมานะกูล พรรณเรณู นายพีระภัทร  

ลอยละลิว และนายณัฐภูมิ  สุวรรณวงศา กรรมการ

การศึกษาฯ พร้อมด้วยนายศรีโพธิ วายุพกัตร์ รอง

ประธานฝ่ายการเงิน และนางเกษมศรี เมฆหมอก 

ผูจ้ดัการ เขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการการศึก-

ษาและประชาสัมพนัธ์ สหกรณ์ฯ ครังที 1 ณ ห้อง

ประชุมสหภาพแรงงานไทยเรยอน โดยมีนายเฉลย 

ชมบุหรัน ประธานคณะกรรมการการศึกษาฯ เป็น

ประธานในทีประชุม 

ทีประชุมกําหนดรายละเอียดการจดัการ

อบรมสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจาํปี 2559 รุ่นที 1 เรือง 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  31 
 

ฉบบัที่ 333 ประจําเดือน มิถุนายน 2559 

 
“สมาชิกกับการมีส่วนร่วมต่อความมั นคงขอ ง

สหกรณ์” ในวนัที 29 - 30 พฤษภาคม 2559 ณ กุล-

นทีรีสอร์ท อ.อ ัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยรับ

สมคัรสมาชิกเขา้ร่วมการอบรม 40 คน 

 

 

 

 

 

 

 

นายกสมาคมฯ และกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม

ประจําเดือนพฤษภาคม 2559 คณะกรรมการ สสอป.  

วนัที 9 พฤษภาคม 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นายวรัิต ชูจิตต์ และนายกฤษณชัย  สินธุประสิทธิ

กรรมการฯ พร้อมดว้ยคณะกรรมการฯ คนอืนๆ และ

เจ้าหน้าที สสอป. ทําการประชุมคณะกรรมการ

ดาํเนินการ สสอป. ประจาํเดือนพฤษภาคม 2559 ณ 

หอ้งประชุม 301 อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์-

แห่งประเทศไทย จาํกดั 

ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการประจาํเดือนเมษายน 2559 งบการเงิน

ประจาํเดือนเมษายน 2559 รับทราบสมาชิกสมคัร

ใหม่เดือนเมษายน 2559 จาํนวน 70 คน คืนสภาพ 7 

คน รวมเป็นสมาชิก 5,148 คน รับทราบจาํนวนศูนย์

ประสานงาน 61 ศูนย ์ฯลฯ  

สหกรณ์ฯ จัดอบรมสมาชิกใหม่ 

วนัที 10 พฤษภาคม 2559 สหกรณ์ฯ จดัอบ- 

รมใหค้วามรู้แก่สมาชิกใหม่ เพือให้สมาชิกมีความรู้ 

ความเข้าใจเกียวกับสิทธิ หน้าที และสวสัดิการที

สมาชิกจะไดรั้บจากสหกรณ์ฯ รวมทังความรู้ ความ

เขา้ใจเกียวกบัการออมเงิน และการกูเ้งินจากสหกรณ์

โดยมีสมาชิกเขา้ร่วมการอบรม 13 คน ทงันี สหกรณ์

จดัอบรมสมาชิกใหม่ทุกเดือน ๆ ละครัง สมาชิกทีไม่

ผ่านการอบรมจะไม่มีสิทธิกูเ้งินจากสหกรณ์ฯ โดยมี

นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการฯ นายศรี-

โพธิ วายุพกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นางเกษม-

ศรี เมฆหมอก เป็นวิทยากร และนายเฉลย ชมบุหรั น 

รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นายสายณัห์ แผน-

ประดิษฐ์ เลขานุการ และ นายลิขิต มีบาํรุง เหรัญญิก

เข้าร่วมให้ข้อมูลเพิมเติมแก่สมาชิกทีเข้าร่วมการ

อบรมในครังนีดว้ย 

คณะกรรมการอํานวยการ ทําการประชุมครังแรก 

วนัที 10 พฤษภาคม 2559 นายสุวฒัน์ แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการคณะกรรมการอาํนวยการ 

นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ นายสายณัห์ แผนประดิษฐ์  

นายลิขิต มีบํารุง กรรมการอ ํานวยการ และนาง 

เกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จดัการ เข้าร่วมการประชุม

คณะกรรมการอาํนวยการ ครังที 1โดยมีนายสุวฒัน์  

แก้วเฮียง ประธานคณะกรรมการอาํนวยการ เป็น

ประธานในทีประชุม 

 ที ป ร ะ ชุ ม มี ม ติ อ นุ มัติ ให้ทําก า ร ม อ บ

สร้อยคอทองคาํ หนกั 50 สตางค์ ให้แก่สมาชิกทีขอ

ลาออกก่อนการเษียณ อนุมัติโครงการจดัอบรม

ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน

ไทยเรยอน จาํกัด รุ่นที 1 ประจาํปี 2559 ในวนัอา-

ทิตยที์ 29 - วนัจนัทร์ที 30 พฤษภาคม 2559 ทีกุล-

นทีรีสอร์ท อ.อมัพวา จ.สมุทรสงคราม  ฯลฯ 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  31 
 

ฉบบัที่ 333 ประจําเดือน มิถุนายน 2559 

 
นายก สสอป. และกรรมการฯ แนะนําสมาคมฯ กับ

คณะกรรมการ สอ. สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนฯ 

วนัที 10 พฤษภาคม 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

และนายวรัิต  ชูจิตต์ กรรมการฯ เดินทางไปแนะนาํ 

“ส สอ ป. ” แ ก่คณะกรรมการฯ แ ละเจ้าหน้ าที 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอน-

แบล็ค จาํก ัด ณ ห้องประชุมทวิสัมพันธ์ สหกรณ์

ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบลค็ จาํกดั 

อ.เ มือ ง จ.อ่างทอง โดยมีนายวิโรจน์ แจ่มแจ้ง 

ประธานกรรมการฯ กรรมการ แ ละเจ้าหน้า ที

สหกรณ์ ให้การตอ้นรับ กรรมการสหกรณ์ฯ ได้ให้

ความสนใจและสอบถามข้อมูลของ สสอป. อย่าง

กวา้งขวาง และใช้เวลาพูดคุยสองชวัโมง 

สหกรณ์ฯ สนับสนุน สค. บ้านบ่อแร่ จํากัด ให้ใช้ห้อง

ประชุม และเป็นเจ้าภาพเลียงอาหารกลางวัน 

 วนัที 13 พฤษภาคม 2559 สหกรณ์เครดิตยู-

เนียนบา้นบ่อแร่ จาํกดั จดัอบรมกรรมการ ทีปรึกษา

สหกรณ์ ผูต้รวจสอบกิจการ และเจา้หน้าทีสหกรณ์ 

เรือง “การบริหารงานสหกรณ์เ ครดิตยูเนียนให้

ประสบความสําเร็จ” ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออม-

ทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด อ.เมือง           

จ.อ่างทอง โดยสหกรณ์ฯ เป็นเจา้ภาพเลียงอาหาร

กลางวนั และอาหารว่าง ระหว่างการอบรม 2 มือ

และประธานกรรมการฯ กล่าวตอ้นรับดว้ย 

นายก สสอป. เข้าร่วมการสัมมนาศูนย์ประสานงาน  

สส.ชสอ. 4 ภูมิภาคทีกรุงเทพฯ 

วนัที 14 พฤษภาคม 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) เขา้

ร่วมการสัมมนาศู นย์ป ระส านงาน ส ส .ช ส อ .                 

4 ภูมิภาค (กทม. 1-2) ณ โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ถนน

บรมราชชนนี เขตบางพลดั กรุงเทพฯ  

การสัมมนามีวตัถุประสงค์เพือให้ผู ้แทน

ศูนยป์ระสานงาน สส.ชสอ. และผู้แทนสหกรณ์ที    

ยงัไม่ไดเ้ป็นศูนยป์ระสานงานของ สส.ชสอ. ไดรั้บ

ทราบถึงสวสัดิการ ความมนัคงของสมาชิกสหกรณ์

ดา้นฌาปนกิจสงเคราะห์ และ เพือรับทราบ พรบ. 

การฌาปนกิจสงเคราะห์พร้อมแนนวปฏิบัติตาม

กฏหมาย โดยมี ดร. ก๊ก ดอนสําราญ นายก สส.ชสอ. 

เป็นประธานเปิดการสัมมนา จากนนั นายพิบูลย ์มา-

นะโส วิทยากรจากกรมกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัวเป็นวิทยากรบรรยาย เ รือง “การเสริม-

สร้างหลกัประกันความมนัคงของครอบครัว” เรือง 

“การปฏิบัติตามพร ะราชบัญญัติการฌาปนกิจ

สงเคราะห์ พ.ศ. 2545”และ ดร.ก๊ก  ดอนสําราญ 

นายก สส.ชสอ. พร้อมกนันายพิบูลย ์ มานะโส กรม-

กิจการสตรีแ ละสถาบันครอบครัว เ ป็นวิทยากร

เสวนา เรือง “นานาสาระ ฌาปนกิจสงเคราะห์” 

รองประธานฝ่ายการเงิน เข้าร่วมประชุมประจําเดือน

ชมรมสหกรณ์จังหวดัอ่างทอง 

วนัที 17 พฤษภาคม 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน เข้าร่วมการประชุม

ประจาํเดือนพฤษภาคม 2559 คณะกรรมการชมรม-

สหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง ณ ห้องประชุมสํานกังาน-

สหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง โดยมี พ.ต.อ. พีรพนัธ์ุ  

จนัทร์เทียน ประธานชมรมฯ ทาํหน้าทีประธานใน            

ทีประชุม และมีนายอรุณ แก้วนอ้ย สหกรณ์จงัหวดั- 

อ่างทองเขา้ร่วมการประชุมดว้ย 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  31 
 

ฉบบัที่ 333 ประจําเดือน มิถุนายน 2559 

 
ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประ-      

ชุมคณะกรรมการชมรมฯ เดือนเมษายน 2559 มีมติ

รับรองรายรับ - รายจ่ายชมรมฯ ประจาํเดือนเมษายน 

2559 โดยมีเงินคงเหลือยกมาจากเดือนมีนาคม 2559 

จํานวน 153,967.14 บาท ราย รับ 11,850 บาท 

รายจ่าย 11,380 บาท และเงินคงเหลือยกไปเดือน

พฤษภาคม 2559 จาํนวน 154,437.14 บาท ติดตาม

ผลการประชุมครังก่อน 1 เรือง คือ การจดัหารายได้

เข้าชมรมฯ ซึงทีประชุมมีมติให้จ ัดการแข่งขัน

จกัรยานเพือหารายไดเ้ขา้ชมรมฯ ฯลฯ 

 นายก สสอป. และกรรมการ ร่วมการประชุมใหญ่ 

วิสามัญ ครังที 1/2559 สสอต. ที ชสอ.  

วนัที 18 พฤษภาคม 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นายสํารวย รอดวงษ ์อุปนายก คนที 2 นายพชัระพล 

วิชยัประเสริฐ อุปนายก คนที 3 นายสมจิตร แสน-

โ ค ต ร์  ผู ้ ช่ ว ย เ ห รั ญ ญิ ก  แ ล ะ น า ย วิ รั ต  ชู จิต ต ์

กรรมการฯ เขา้ร่วมการประชุมใหญ่ วสิามญั ครังที 

1/2559 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสห-

กรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจ (สสอต.) อาคารชุมนุมสห-

กรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกัด อ.บางกรวย 

จ.นนทบุรี โดยมีพลตาํรวจตรีสมเกียรติ ธรรมนิยาย 

นายกสมาคมฯ เป็นประธานในทีประชุม 

  ทีประชุมมีมติรับทราบรายงานการประชุม

ใหญ่สามญัประจาํปี 2558 รับทราบจาํนวนสมาชิก

สมาคมฯ ณ วนัที 30 เมษายน 2559 มีจาํนวน 25,298 

คน สมาชิกเสียชีวติระหวา่งเดือนมกราคม - เมษายน 

2559 จาํนวน 88 คน รับทราบมติของคณะกรรมการ

สมาคมฯ เมือวนัที 21 เมษายน 2559 ซึงเห็นชอบให ้

สสอต. ออกจากการเป็นสมาชิกสมทบของ สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออม-

ทรัพย์ครูไทย (สสอค.)และสมคัรเข้าเป็นสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม-

ทรัพย์ราชการ รัฐวสิาหกิจไทย (สสอ.รรท.) ตงัแต่

วนัที 3 - วนัที 1 พฤษภาคม 2559 รับทราบเรืองการ

รับสมคัรสมาชิกรอบ 8/2559 ถึง 1/2560 ซึงผูส้มคัร

ตอ้งมีอายุไม่เกิน 58 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2501) ฯลฯ 

กรรมการสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ เยียมไข้

สมาชิกป่วย 5 ราย 

วันที 6 พฤษภาคม 2559 นายลิขิต  มีบาํรุง 

เหรัญญิก และนายเสน่ ห์ ชุ่มหฤทัย  กรรมการ 

เดินทางไปเยยีมไขส้มาชิกป่วย 2 ราย คือ 

- นายวีระวิทย์  วีระศักดิถาวร สมาชิกแผนก

ไฟฟ้า ไปเยียมทีโรงพยาบาลอ่างทอง เนืองจากเกิด

อุบตัิเหตุแขนหกั  

- นายปิยะ อธิลาภ สมาชิกแผนกออ๊กซิลลารี 

ซ่อมบาํรุง ทีบ้านพกั ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง

เนืองจากเกิดอุบติัเหตุในทีทาํงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที 9 พฤษภาคม 2559 นายสุวฒัน์ แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ นายสายณัห์ แผนประดิษฐ์ 

นายปิยะ  อธิลาภ สมาชิกแผนกออ๊กซิลลารี ซ่อมบาํรุง 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  31 
 

ฉบบัที่ 333 ประจําเดือน มิถุนายน 2559 

 
เลขานุการ และนายพีระภทัร ลอยละลิว กรรมการ 

เดินทางไปเยียมไขน้ายทุติยพงศ์ พลพิภพ สมาชิก

แผนกเอ็น.ดี.ที. ทีบ้านพัก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 

เนืองจากป่วยไตขาดนาํ 

วันที 11 พฤษภาคม 2559 นายอนุรักษ์ ทอง-

โตนด กรรมการ และนางเกษมศรี  เมฆหมอก 

ผู ้จ ัดการ มอบของเยียมไข้ให้แก่นายบรรณาวุฒิ 

ดอกบวั สมาชิกแผนกบริหาร ณ ทีทาํการสหกรณ์-

ออ มทรัพย์ส หภาพแรงงานไท ยเ ร ยอน จํากัด 

เนืองจากเกิดอุบติัเหตุขาหกั 2 ขา้ง 

วันที 14 พฤษภาคม 2559 นายเฉลย  ชม-

บุหรัน รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นายลิขิต         

มีบาํรุง เหรัญญิก และนางสาวนุชนารถ แก้วนาํเชือ 

เดินทางไปเยียมไข้นายธนกฤต วโรตนม์ สมาชิก

แผนกสปินนิง ซ่อมบาํรุง ณ บา้นพกั อ.วิเศษชยัชาญ 

จ.อ่างทอง เนืองจากป่วยเป็นโรคเก๊า 

สหกรณ์ฯ บริจาคเงินให้แก่สหภาพแรงงานฯ จัดการ

แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์  จํานวน 5,000 บาท 

 วนัที 9 เมษายน 2559 สหกรณ์ฯ ทาํการบริ-

จาคเงินให้แก่สหภาพแรงงานไทยเรยอน จาํนวน 

5,000 บาท เพือสนบัสนุนการจดัการแข่งขนัฟุตบอล 

“สานสัมพนัธ์” เพือสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่ง

คณะกรรมการสหภาพฯ สมาชิก และชาวบา้นรอบ

ชุมชน โดยการแข่งขันกีฬาในวนัที 5 พฤษภาคม 

2559 ณ สนามกีฬาหอพกัชมดาว 

สหกรณ์ฯ จ่ายเงนิค่าบํารุงให้แก่สหพันธ์สหกรณ์ออม-

ทรัพย์ผู้ใช้แรงงาน จํานวน 2,000 บาท 

  วนัที 9 เมษายน 2559 สหกรณ์ฯ ได้จ่าย    

เ งินค่ าบํา รุงสมาชิ กประจําปี 2559 ให้แก่สห-            

พนัธ์สหกรณ์ออมทรัพยผ์ูใ้ชแ้รงงาน (สอร.) จาํนวน  

2,000 บาท (หา้พนับาทถว้น) 

สหกรณ์ฯ บริจาคเงินให้แก่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย 

จํานวน 5,000 บาท 

 วนัที 12 เมษายน 2559 สหกรณ์ฯ ทาํการ 

บริจาคเงินประจาํปี 2559 ให้แก่พิพิธภณัฑ์แรงงาน-

ไทย จาํนวน 5,000 บาท (ห้าพนับาทถว้น) เพือเป็น

การสนับสนุนการดาํเนินงานของพิพิธภณัฑ์แรง-

งานไทย ซึงเป็นพิพิธภณัฑ์แรงงานแห่งแรก และ

แห่งเดียวของทวีปเอเซีย  

สหกรณ์ฯ มอบสมุดเงินฝากออมทรัพย์ฯ พร้อมกับ

เงินฝาก 500 บาท ให้แก่สมาชิก เนืองจากภรรยาคลอด

บุตร 

วนัที 21 พฤษภาคม 2559 นายสุวฒัน์  แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ มอบสมุดเงินฝากออมทรัพย์

พร้อมเงินฝาก จาํนวน 500 บาท ให้แก่นายสมควร  

ประดบัศรี สมาชิกแผนกสปินนิง ซ่อมบาํรุง เนือง-

จากภรรยาคลอดบุตร 

สหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพคู่สมรส และบิดาของ

สมาชิก 

 วนัที 19 พฤษภาคม 2559 นายสุวฒัน์  แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการฯ นาย สาย ัณห์  แผน -

ประดิษฐ์ เลขานุการ และนายพีระภทัร  ลอยละลิว 

กรรมการฯ เดินทางไปเป็นเจ้าภาพสวดศพสามี      

ของนางลาํพึง  เสงียมงาม สมาชิกแผนกพ้นสภาพ-

การเป็นสมาชิก และเป็นบิดาของนายสุรเชษฐ  

เสงียมงาม สมาชิกแผนกสปินนิง ผลิต ทีวดัโพธิ- 

สระโสภณ อ.เมือง จ.อ่างทอง โดยสหกรณ์ฯ มอบ

เงินช่วยงานใหแ้ก่นางรําพึง  เสงียมงาม จาํนวน 500 

บาท (หา้ร้อยบาทถว้น) และนายสุรเชษฐ  เสงียมงาม 

จาํนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถว้น) 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  31 
 

ฉบบัที่ 333 ประจําเดือน มิถุนายน 2559 

 
 

 

เมือวนัที 29 - 30 พฤษภาคม 2559 สหกรณ์

จดัโครงการศึกษาอบรมสมาชิกสหกรณ์ฯ รุ่นที 1 

เรือง “สมาชิกกับการมีส่วนร่วมต่อความมันคงของ

สหกรณ์” ณ กุลนทีรีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

ได้รับความร่วมมือ จากสมาชิก กรรมการ แ ละ

เจ้าหน้าที เข้า ร่วมการศึกษาอบรม รวม 46 คน 

นอกจากการให้ความรู้ทางวิชาการกบัสมาชิกแล้ว 

ไดจ้ดัให้สมาชิกได้ระดมความคิด เพือแสดงความ

คิดเห็นว่าจะทําอย่างไรให้สหกรณ์มีความมนัคง 

โดยเฉพาะในระหว่างการยืนข้อเ รียกร้ องขอ ง

สหภาพแรงงานฯ ต่อบริษทัฯ โดยแบ่งสมาชิกเป็น 4 

กลุ่ม ให้แสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที และนํา

ความคิดนาํเสนอ ดงันี 

กลุ่มที 1. จาํนวนสมาชิก 11 คน มีขอ้เสนอดงันี      

1. ใหค้ณะกรรมการสหกรณ์ฯ ทาํหนงัสือชีแจง

สถานการณ์สภาพคล่องของสหกรณ์ให้สมาชิก

ทราบในช่วงทีมีการเจรจาต่อรองยืนขอ้เรียกร้องของ

สหภาพแรงงานฯ 

2. ช่วยกนัประชาสัมพนัธ์ให้เข้าใจถึงสถาน-

การณ์ยืนข้อเ รียกร้องว่าสหกรณ์มีความมันค ง

อย่างไร 

3. ใหป้ระธานกรรมการ และผูจ้ดัการสหกรณ์ฯ 

ทาํความเขา้ใจกับสมาชิกกลุ่มเสียงทีจะทาํการถอน

เงินให้ทราบถึงสถานการณ์ของสหกรณ์ในช่วงยืน

ขอ้เรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ 

4. จาํกดัพวกข่าวลือทงัหลายทีจะเกิดขึนในช่วง

เจรจาต่อรอง เช่น ถา้มีเหตุการณ์อะไรเขา้มาตอ้งทาํ

การชีแจงใหส้มาชิกทราบก่อนโดยเร่งด่วน 

 

 

5. สร้างแรงจูงใจ เช่น สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผล

ช่วงสิ นปี 2559 อตัรา 4.50 ขึนไป ถา้สมาชิกไม่มีการ

ถอนเงินในช่วงการเจรจาต่อรอง 

กลุ่มที 2. จาํนวนสมาชิก 10 คน มีขอ้เสนอ ดงันี 

1 .ให้จ ัดก ารอ บร มทางวิช าก าร  แ ละ การ

ดาํเนินงานของสหกรณ์ฯ ให้กบัสมาชิกอย่างทวัถึง

ให้มาทีสุด และชีแจงถึงหน่วยงานของรัฐทีรองรับ 

คือ กรมส่ งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์  

2. เพิมหวัขอ้การเสวนาของสมาชิกทีประสบ-

ความสํา เ ร็จ โดยใช้หลักการสหกรณ์ เ พือเพิ ม

ทศันคติทีดีกับสหกรณ์ สมาชิกได้เ ห็นถึงความ-

สําคญัของสหกรณ์จากสมาชิกทีประสบความสําเร็จ 

3. ให้คณะกรรมการ และเจา้หน้าทีสหกรณ์ฯ 

ประชาสัมพนัธ์สถานการณ์ผลการเจรจาขอ้เรียกร้อง

ของสหภาพแรงงานฯ ใหส้มาชิกทราบอย่างต่อเนือง 

โดยผ่านทางโซเชียลเน็ตเวร์ิค เวป็ไซต ์หรือแอพพลิ-

เคชนัไลน์ 

4. ส่งเสริมสัปดาห์การออมเงิน เพิมหุน้ เงินฝาก 

5. ส่งเสริมอาชีพใหก้บัสมาชิก ตามหลกัเศรษฐ-

กิจพอเพียง เพือเพิมรายได ้หรือลดรายจ่าย หากมี

การนดัหยดุงาน สมาชิกสามารถดาํรงชีพไดจ้ากราย-

ไดเ้สริม 

6. ให้คณะกรรมการประสานงานกับคณะ-

กรรมการสหภาพแรงงานฯ วา่ พยายามอย่าหยุดงาน

ใหมี้การเจรจาต่อรองไปเรือยๆ 

7. จดัทาํแบบสอบถาม เพือสอบถามสมาชิกว่า

ตอ้งการทราบอะไร ตอ้งการอบรมอาชีพอะไร 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  31 
 

ฉบบัที่ 333 ประจําเดือน มิถุนายน 2559 

 
กลุ่มที 3. จาํนวนสมาชิก 10 คน มีขอ้เสนอ ดงันี 

1. นาํบุคคลในครอบครัวของสมาชิกมาสมคัร

เป็นสมาชิกสมทบกบัสหกรณ์ เพือเสริมสร้างความ

มนัคง 

2. สมาชิกควรมีความเชือมั นและศรัทธาใน 

องค์กร หากมีกรณีการเรียกร้องของสหภาพแรงงาน

สมาชิกไม่ควรหวนัไหวและตืนตระหนก 

3.ให้สหกรณ์ฯ ลดค่าใช้จ่ายบางประเภท เช่น 

การส่งกรรมการและเจา้หนา้ทีเขา้ร่วมอบรมสัมมนา

ควรมีการเลือกหวัขอ้ทีเป็นประโยชน์  

4.  การนําเสนอ ข่าวสหกรณ์  เ ช่น เว็ปไซค ์

วารสารข่าวสหกรณ์ หรือสือโซเชียล ต่างๆ ควร

นาํเสนอขอ้มูลทีสร้างภาพลักษณ์ทีดีต่อสหกรณ์ฯ 

และบริษทัฯ 

กลุ่มที 4. จาํนวนสมาชิก 10 คน มีขอ้เสนอ ดงันี 

1. เชิญชวนให้สมาชิกเพิมค่าหุ้น ไม่ถอนหุ้น

และเงินฝากในช่วงมีการยืนขอ้เรียกร้องของสหภาพ

แรงงานฯ 

2. เชิญชวนพนักงานทียังไม่ได้เ ป็นสมาชิก 

สมคัรเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 

3. ทาํการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารต่างๆ ของ

สหกรณ์ฯ ใหส้มาชิกทราบอย่างต่อเนือง 

4. เชิญชวนให้สมาชิกฝากเงินและเพิมค่าหุ้น 

ในช่วงทีโบนสัออก และช่วงเงินเดือนออก 

5. สร้างแรงจูงใจให้สมาชิกหน้าใหม่เขา้ร่วม

อบรมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์ 

ทงั 4 กลุ่ม มีข้อเสนอทีดีให้กบัสหกรณ์ฯ ทุก

กลุ่ มฯ  ต้องขอขอบคุ ณทุกท่านที ช่วยกันระดม

ความคิดในครังนี สมาชิกทุกท่านทีร่วมอบรมมีความ

มนัใจวา่สหกรณ์ฯ จะผ่านพน้วกิฤต สถานการณ์การ

ยืนขอ้เรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ อย่างแน่นอน 

แล้วท่านสมาชิกทีไม่ไดเ้ขา้ร่วมล่ะ มีความเชือมนัแค่

ไหน สิงหนึงทีทุกกลุ่มคิดเห็นตรงกัน คือ การที

สมาชิกไม่ตืนตระหนก ไม่หวันไหว กับสถานการณ์ 

ไม่ลาออกถอนหุ้น ไม่ถอนเงนิฝาก ใช้จ่ายเงินตามปกติ 

เพราะผลสุดทา้ย สหภาพแรงงานฯ จะสามารถตกลง

ขอ้เรียกร้องกับบริษทัฯ ไดด้งัเช่นทุกครังทีผ่านมา 

สหกรณ์ฯ จะดาํเนินธุรกิจต่อไปเพือหาผลประโยชน์

คืนกลบัสู่สมาชิก หากสมาชิกหวนัไหวไม่มีความ

มนัใจ ถอนหุ้น ถอนเงินฝาก สหกรณ์ฯ จะได้รับ

ผลกระทบอย่างแน่นอน คือ เงินไหลออก ตอ้งเรียก

เงินคืนจากลูกหนี หรือจากเ งินฝ ากทีสหกรณ์ฯ 

นาํไปฝากไว ้หรืออาจตอ้งกู้เงินจากธนาคารออกมา

เพือรองรับการถอนหุน้ และถอนเงินฝากของสมาชิก 

ทาํใหส้หกรณ์ฯ เสียรายได ้ยกตวัอย่างเช่น สหกรณ์ฯ 

ฝากเงินกบัธนาคาร และสหกรณ์อืน โดยกําหนด

ระยะเวลาไว ้1 ปี ไดรั้บดอกเบียในอตัราร้อยละ 4.00 

ต่อปี เมือถอนก่อนกําหนดอตัราดอกเบียจะเหลือ

เท่ากบัเงินฝากออมทรัพย ์คือ อตัราร้อยละ 0.50 ต่อปี 

หรือน้อยกวา่นัน เช่นนีทาํให้รายได้ของสหกรณ์ฯ 

ลดลงอย่างเห็นไดช้ดั หรือการทีสหกรณ์ฯ เรียกเงิน

ให้กู้คืนจากสหกรณ์อืนก่อนกําหนด โดยนาํเงินมา

ฝากไวก้บัธนาคารเพือสภาพคล่องทางการเงิน จาก

ดอกเบียเงินใหกู้้แก่สหกรณ์อืน อตัราร้อยละ 5 - 5.50 

ต่อปี มาฝากธนาคารไดรั้บดอกเบียเพียง 0.50 ต่อปี 

ทาํให้สหกรณ์ฯ เสียผลประโยชน์เป็นจาํนวนมาก 

สหกรณ์ฯ หวงัเป็นอยา่งยงิว่า เหตุการณ์เช่นนีจะไม่

เกิดขึนระหวา่งการยืนขอ้เรียกร้องของสหภาพฯ ใน

ปีนี หากสมาชิกเชือมันในองค์กร เชือได้เลยว่า “เงิน

ปันผล” ในปีนีจะเพิมขึนจากปีก่อนอย่างแน่นอน 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  31 
 

ฉบบัที่ 333 ประจําเดือน มิถุนายน 2559 

 
 

สวสัดีครับ “แวดวงสหกรณ์” ฉบบัประจาํ 

เดือนมิถุนายน 2559 มาพบกบั ท่านสมาชิกและ

ท่านผู้อ่านทุกท่านแล้วครับ สําหรับ “ข่าวสหกรณ์” 

ฉบบันี เป็นฉบบัทีจดัทาํเป็น “ปีที 31” แล้วครับ มี

โครงการเ ดินทางไปเทียว และเยียมเพือนทีประ-

เทศญีปุ่นในเดือนตุลาคม สําหรับสองหนุ่มใหญ่  

คุณไชยพันธน์  ทรัพย์สุทธิ และคุณสมพงษ์  พันธ์-

พุ่ม  งานนี ไปเ ดียวโดยไ ม่มีผู ้ต ิดตามคร ับ  ###

(*_*)### ขออนุโมทนาบุญกบั คุณพยุงศักดิ  คุณ

ประไพ เวชโช ทีทาํการอุปสมบทลูกชายคนเล็กไป

เ มือ ป ลาย เ ดือ นพฤ ษ ภาค มที ผ ่า นมาค รับ  ###

(*_*)###  นอกจากจะทาํงานแล้ว คุณจิราวรรณ  

คงพืช  ยงัจาํหน่ายเครืองสําอางทางเฟสบุ๊คส์ด้วย 

ฝาก เ พือน ๆ  ช่วยกนัอุดหนุนด ้วย นะครับ  ###

(*_*)### ขออนุโมทนาบุญกบั คุณอภิชา อธิลาภ ที

ไดท้าํบุญครบรอบ 100 วนัให้กบัคุณพ่อไปเมือ

ปลายเดือนพฤษภาคมทีผ่านมาครับ ###(*_*)###  

เพราะน้องครีม ลูกสาวเกิดในวนัที 12 พฤษภาคม 

คุณสมพิศ  บัวระยับ  จึงพาเจา้ของวนัเกิด และคนใน

ครอบครัวไปฉลองกนัทีร้านระเบียงนํา อยุธยา ไม่

ทราบฉลองทีเสร็จสินการฝึกงานกับสหกรณ์ฯ ดว้ย

หรือเปล่าครับ ###(*_*)### เกิดวนัเดียวกนักับน้อง

ครีม สําหรับ คุณมานะกูล พรรณเรณู ขอให้สุขภาพ

แข็งแรง  ชี วิตมีแ ต่ความสุขตลอ ดไ ปครับ  ###

(*_*)### เ กิดปลาย เ ดือน พฤษ ภา คมทีผ่ านมา 

สําหรับ คุณนุชนารถ  แก้วนําเชือ ขอให้สุขภาพ

แข็งแรง พบแต่สิงดี ๆ ในชีวิตตลอดไปครับ ###

(*_*)### ขอขอบคุณ คุณนิรมล รจิตจามีกร สมาชิก

แผนกสํานกังานใหญ่ ซึงเกษียณอายุการทาํงาน แต่

เจา้ตวัก็ยงัคงเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ต่อไป ขอใหชี้วิต

หลังการเกษียณมีแต่ความสุขตลอดไปครับ ###

(*_*)### เกษียณอายจุากการทาํงานเช่นกัน สําหรับ 

คุณฉอ้อน  ศรีวฒันาธรรม ขอให้มีความสุขหลงัการ

เกษียณอายุตลอดไป และเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 

ต่อไปดว้ยนะครับ ###(*_*)### ขอแสดงความยินดี

กบั คุณมงคล  ดุษณย์ี ทีไดรั้บการวา่จา้งให้มาทาํงาน

ทีแผนกสปินนิง ซ่อมบาํรุง ในตาํแหน่งพนกังานจา้ง

เหมาครับ ###(*_*)### กลบัมาทาํงานไดแ้ล้ว สํา-

หรับคุณบรรณาวุฒ ิ  ดอกบัว  หล งัจากประ สบ

อุบตั ิเหตุขาหกั ทังสองขา้งขอ ให้หายเป็นปกติ

โดยเร็วนะครับ ###(*_*)### บอกผ่านเฟสบุ๊คส์ 

ให้เพือนๆ รู้ว่า “เบาะซ้ายยงัว่าง คนขา้งๆ ก้อไม่มี” 

เพือนๆ คนใดจะไปช่วยนังเป็นเพือนให้ก ับ คุณ

สุดารัตน์  ม่วงคง บอกกลบัเจา้ตวัไดเ้ลยครับ ###

(*_*)### เกษียณอายุไปหลายปีแลว้ คุณเยาวลักษณ์  

เรียงผา กลบัไปอยู่บา้นทีลพบุรี ไม่ทราบวา่สบายดี

ไหมครับ วา่งๆ แวะมาเยียมน้องๆ ทีสหกรณ์ฯ บา้ง

นะครับ ###(*_*)### กลบัจากการไปเทียวเ กาะ

ลา้นแลว้ สําหรับ คุณศิริพร ศรีสุวรรณธนู ทริปนีมี

ล ูก ส าวเ ป็ นส ปอ นเ ซ อ ร์พาไป เ ทีย วค รับ  ###

(*_*) ### ข อ แ ส ด ง คว าม เ สียใ จก ับ  ค ุณ รํา พ ึง  

เสงียมงาม และคุณสุรเชษฐ  เสงียมงาม ทีสูญเสีย

สามีและคุณพ่อไปเมือเร็วๆ นีครับ ###(*_*)### 

กลบัมาทาํงานไดแ้ล้ว สําหรับ คุณวีระวิทย์ วีระ-

ศักดิถาวร หล ังจากทีป ระ สบอุบตั ิเ หต ุแขนหกั 

ขอ ให ้หายเ ป็นปก ติโ ดย เร็วคร ับ  ###(*_*) ### 

ขอขอบคุณ คุณไตรเทพ  พึงวงษ์ญาติ และคุณสรา-

วุธ เนียมจํารัส ทีได้สมคัรเข้าเป็นสมาชิก สสอป. 

เ รีย บร ้อ ย แ ล ว้ค รับ  ###(*_*)### เ ช ่น เ ด ีย วก นั 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  31 
 

ฉบบัที่ 333 ประจําเดือน มิถุนายน 2559 

 
ขอขอบคุณ คุณอัชณา  วายุพักตร์ ทีนาํน้องสะใภม้า

สมคัรเป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์ฯ และสมาชิก 

สสอป. เช่นเดียวกนัครับ ###(*_*)### ขอขอบคุณ

เพือนสมาชิก 3 ท่านทีทาํการเพิมค่าหุ้นกบัสหกรณ์

ไดแ้ก่ คุณเกรียงไกร สุพรรณสาย คุณวราภรณ์ วุฒิ-

เสถียร คุณรุ่งโรจน์  กิมเกิด และคุณศรัญยู  ใต้บวร-

พิทักษ์  ขอให้ทุกท่านมีหุ ้นในวนัเกษียณอายุเป็น

ลา้นบาทนะครับ ###(*_*)### เกษียณอายุในเดือน

มิถุนายนนี หลงัจากที คุณวันดี  สิทธิกูล ไดร้ับการ

ต ่อ อ า ย ุกา รทํางานม า  6 เ ด ือ น  ก็ข อ ให ้ช ีว ิต มี

ความสุขหลงัจากเกษียณอายุดว้ยครับ ###(*_*)### 

ขออนุโมทนาบุญกบั คุณนาถ  มงคลหว้า ทีทาํการ

อุปสมบทลูกชายไปเมือปลายเดือนทีผ่านมาครับ 

###(*_*)### เช่นเดียวกนัขออนุโมทนาบุญกบั คุณ

ประยูร  อินทร์อารีย์ ทีทาํการอุปสมบทลูกชายต้น

เดือนมิถุนายนครับ ###(*_*)### สําเร็จลุล่วงไป

ดว้ยดีสําหรับการจดัอบรมสมาชิกสหกรณ์ประจาํปี 

2559 รุ่นที 1 ทีอ ัมพวา  จ.สมุทรสงคราม โดยมี

ผูเ้ขา้ร่วมการอบรม จาํนวน 46 ท่าน ###(*_*)### 

ขอแสดงความยินดีกบัสมาชิกสหกรณ์ 3 ท่าน ที

ไดรั้บกระปุกออมสิน (รูปแพะ)น่ารักจากสหกรณ์

เนืองจากเข้าร่วมการอบรมกบัสหกรณ์ฯ เป็นครัง

แรก คือ คุณณัฐธินี  สีนุต คุณสุพรรณษา  ภูแฉล้ม 

และคุณสุวรรณา ตันติพิบูลทรัพย์ (สมาชิกสมทบ) 

###(*_*)### เพราะหลานสาวได้กระปุกออมสิน 

คุณยายสุนทร  เกตุนาค จึงใส่ธนบตัร 50 บาท เป็น

ขวญัถุงให้หลานนุ๊ก ก็ขอให้เงินเต็มกระปุกโดยเร็ว

นะคร ับ ###(*_*)###  นอ กจากจะแ สดงความ

คิดเห็นต่อในระหว่างการอบรมเป็นอย่างดี คุณ

เพิมพูลพัชร์  จ๋วงพานิช ยงัร้องเพลงให้น้องๆ ฟัง

ไดไ้พเราะดว้ยครับ ###(*_*)###  ยงัเป็นคนทีร้อง

เพลงมากกว ่าใครในรถบสั สําหร ับ คุณสุว ัฒน์  

แก้วเฮียง แมแ้ต่บนรถก็ยงัร้องเกือบตลอดทาง งานนี

ทาํเอา คุณวิรัต ชูจติต์ หงอยไปเลยครับ ###(*_*)### 

ระหว่างเดินทางกลบัอ่างทอง เพือนสมาชิกเห็น 

คุณสุนี  ชูจิตต์ นังร้องไห้ สอบถามจึงรู้ว่าสุนขัที

บา้นตาย เป็นกาํลงัใจให้นะครับป้านี ###(*_*)### 

นานๆ สองเพือนเก่า ร่วมแผนกอย่าง คุณสมควร  

ยกย่อง และ คุณปัทมพร  ศรีสว่าง จะได้เจอกนัสัก

ที งานนีค งม ีเ รืองค ุยกนัไ ด  ้นานเ ลยคร ับ  ###

(*_*)### ไม่วา่จะพบหนา้ใครๆ คุณบุญช่วย   กสิกลุ 

ตอ้งชวนให้ไปเรียนการฝึกสมาธิด้วยกนั เจา้ตวับอก

ว่าฝึกแลว้ มีความสุขมาก เพือนสมาชิกท่านใดสนใจ

ติดต่อเรียนได้ครับ ###(*_*)### เปิดรับสอนการ

เล่นแบดมินตันให้กับเด็กๆ แ ละผู้สนใจทั วไป 

สําหรับ คุณรัฐเขต  โฆษิตวรกิจกุล ท่านใดสนใจ

เรียนติดต่อได้ทุกวนัครับ ###(*_*)### ขณะนี 

สหภาพฯ และบริษทัฯ ได้ยืนข้อเรียกร้องเพือขอ

แก้ไขขอ้ตกลงเกียวกับสภาพการจ้างระหวา่งก ัน

และก ันแล ้ว คุณกิติศักดิ    พรหมชนะ และชาว      

เฟรนด์ชิพเตรียมวงไวเ้ล่นให้กาํลงัใจแก่สมาชิกทุก

คนได้แลว้ครับ ###(*_*)### อย่างไรก็ตาม คาดวา่

การเจรจาของสหภาพในปีนีคงจะสําเร็จลุล่วงไป

ดว้ย ด ีใช ่ไหม คร ับ  ค ุณสุ ท ัศน์  เ อียม แ ส ง  รอ ง

ปร ะ ธา นส ห ภา พฯ  ค น หนุ่ม ไ ฟ แ ร ง คร ับ  ###

(*_*)### ฝากบอกมาจาก คุณศรีโพธิ  วายุพักตร์ 

รองประธานฝ่ายการเงิน ขอเชิญสมาชิกทีฝากเงิน

ฝ ากอ อ มทร ัพยพ์ ิเ ศ ษ นําสมุด เ ง ินฝ ากมาปรับ

ดอกเบียครึงปีไดต้ังแต่วันที 1 กรกฎาคม 2559 นะ

ครับ (*_*) พบกันฉบับหน้า (*_*) สวัสดีครับ (*_*) 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  31 
 

ฉบบัที่ 333 ประจําเดือน มิถุนายน 2559 

 
รายงานกิจการประจาํเดือน พฤษภาคม 2559 (MONTHLY REPORTS MAY 2016) 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

THAIRAYON LABOUR UNION  SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จํานวนสมาชิก  Membership 1,193 คน  Pr 

2. ทุนเรือนหุ้น  Share capital 326,292,230.00 บาท Baht 

3. เงินรับฝากออมทรัพย์ ยอดยกมา  Savings deposit From last month 11,839,684.18 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 3,776,438.26 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 4,454,650.75 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  11,161,471.69 บาท Baht 

4. เงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษ ยอดยกมา  Special deposit From last month 106,001,556.27 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 3,634,553.47 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 3,235,915.70 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  106,400,194.04 บาท Baht 

5. เงินรับฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา  Education Fund deposit From last month 6,782,200.00 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 480,307.93 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 1,460,007.93 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  5,802,500.00 บาท Baht 

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

7. ทุนสะสมตามข้อบังคบั  Reserve according to by-laws,regulation and other 900,887.01 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 21,052,453.43 บาท Baht 

10. เงินฝากสหกรณ์อืน  Deposits in other Co-operatives 87,630,405.37 บาท Baht 

11. เงินให้กู้แก่สมาชิก ยอดยกมา  Loans to members form last month 295,280,374.68 บาท Baht 

  ให้กู้ระหว่างเดือน  Loans to members in this month 32,838,900.00 บาท Baht 

  รับชําระคนืระหว่างเดือน  Loans repayment form members in this month 33,403,104.27 บาท Baht 

 คงเหลือ ณ วันสินเดือน  Total Loans to members   294,716,170.41 บาท Baht 

12. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อืน  Loans to other co-operatives 43,698,342.47 บาท Baht 

13. ดอกเบียรับจากเงินให้กู้  Interest received from Loans 6,680,360.00 บาท Baht 

14. รายได้เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2559  Revenues from January - May 2016 7,992,813.06 บาท Baht 

15. รายจ่ายเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2559  Expenses from January - May 2016 1,525,000.30 บาท Baht 

16. รายได้สูง (ตํา) กว่าค่าใช้จ่าย  Total income (Approximated) 6,467,812.76 บาท Baht 
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สหกรณ์ฯ จดัอบรมสมาชิกใหม่ เพอืใหค้วามรูเ้กยีวกบัสหกรณ์ฯ ดา้นการออมเงนิ การกูเ้งนิ  และการเขา้ร่วมกจิกรรม 

กบัสหกรณ์ฯ ในดา้นต่างๆ โดยมกีรรมการ และผูจ้ดัการ เป็นวทิยากร (10 พ.ค.59) 

สหกรณ์ฯ มอบสรอ้ยคอทองคํา หนัก 2 สลงึ ใหแ้กน่ายยุทธนา วฒันะภตูิ สมาชิกแผนกบริหาร (แวรเ์ฮา้ท)์  

และมอบสรอ้ยคอทองคํา หนัก 1 บาท ใหแ้ก่นางสาวนิรมล รจิตจามีกร สมาชิกแผนกสาํนักงานใหญ่  

เนืองจากเกษียณอาย ุโดยมอบใหท้สีาํนักงานสหกรณ์ฯ (13 พ.ค. 59) 

สหกรณ์เครดิตยูเนียนบา้นบ่อแร ่จํากดั มอบ

กระเชา้ขนมใหแ้ก่ประธานฯ เนืองจากขอใชส้ถานที

จดัอบรมกรรมการ และเจา้หนา้ทีฯ (13 พ. ค. 59) 

นายก สสอป. และนายวริตั ชูจติต ์กรรมการ สสอป.     

เขา้ร่วมการประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์

สมาชิกของสหกรณ์ออมทรพัยต์ํารวจ (18 พ. ค. 59) 


