
 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคําหนัก 1 บาท ให้แก่

สมาชิกเกษียณอายุ  1 ราย 

วนัที 6 มกราคม 2560 นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ และนายเฉลย ชมบุหรัน รอง-

ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ทาํการมอบสร้อยคอ-

ทองคาํหนกั 1 บาท มูลค่า 20,600 บาท (สองหมืน-

หกร้อยบาทถ้วน) ให้แก่นายกมลศักดิ  พฒันสิงห์ 

สม าชิ กแ ผนก ไฟฟ้า  โดย มอ บ ให้ในงานเ ลี ย ง

สังสรรค์การเกษียณอายุ ทีร้านอาหารครัวคุณกุ้ง           

อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ มอบกระเช้าของขวัญให้ 3 หน่วยงาน  

วนัที 10 มกราคม 2560 นายสุวฒัน์  แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายศรีโพธิ 

วายุพกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน และนางเกษมศรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมฆหมอก ผู้จดัการ ร่วมกันมอบกระเช้าของขวญั       

ปีใหม่ 2560 และขอรับพรจากท่านสหกรณ์จงัหวดั

อ่างทอง ผูแ้ทนหวัหนา้สํานกังานตรวจบญัชีสหกรณ์

อ่างทอง และหัวหน้าสํานักงานทีดินอ่างทอง โดย

เดินทางไปมอบให ้ณ สํานกังานฯ ทงั 3 แห่ง 

สหกรณ์ฯ ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ลําดับ 3 จาก 

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง 

  วนัที 21 มกราคม 2560 นางนาถ  มงคลหวา้ 

หวัหนา้ฝ่ายทวัไป และนางสาวดวงกมล  แก้วสุกใส 

เจา้หน้าทีธุรการ เข้าร่วม “โครงการ นาํเสนอนวตั-

กรรมสหกรณ์ออมทรัพยภ์าคกลาง ปี 2559 และการ

ประกวดเผยแพร่ผลงานนวตักรรมสหกรณ์ออม-

ทรัพย์ภาคกลาง” ณ โรงแรมแมนฮตัตัน อ.คลอง-

หลวง จ.ปทุมธานี ซึงจดัโดยชมรมสหกรณ์ออม-

ทรัพย์ภาคก ลาง  แ ละได้รับการส นับสนุนงบ -

ประมาณจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศ-

ไทย จาํกดั การประกวด และเผยแพร่ผลงานฯ มีนาย         

สุรัตน์ จนัทร์วนัเพ็ญ ประธานกรรมการชมรม-

สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง กล่าวต้อนรับ โดยมี

รองประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์-

แห่งประเทศไทย จาํกดั เป็นประธานพิธีเปิด และทาํ    

หหหหหหหหหหห  (อ่านต่อหน้า 3) 

เดือนมนีาคม พ.ศ. 2560 

ปที ่31 ฉบับที ่342 
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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 

 

สหกรณ์ฯ เป็นเจา้ภาพฟังพระสวดงานศพ 

มารดานายธาํรงศกัดิ  รักชาติเจริญ  

 

สหกรณ์ฯ เป็นเจา้ภาพฟังพระสวดงานศพ 

บุตรชายนายสมจิตร์  พฒันะมงคล  

สหกรณ์ฯ เป็นเจา้ภาพฟังพระสวดงานศพ 

บุตรชายนายปภาวิน  อฐัมาภรณ์  
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สหกรณ์ฯ ได้ รับรางวัลนวัตกรรมดีเ ด่น ลําดับ 3     

(ต่อจากหน้า 1) 

การบรรยาย เรือง “นโยบายการบริหารงานขอ ง 

ชสอ.” และต่อด้วยการนาํเสนอผลงานนวตักรรม

สหกรณ์ของ 4 สหกรณ์ฯ 

ผลการตดัสินการประกวด “นวตักรรมดีเด่น

สหกรณ์ออมทรัพยภ์าคกลาง ประจาํปี 2559” มีดงันี  

- รางวลันวตักรรมดีเด่น ล ําดับ 1 ได้แก่ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จาํกัด เรือง “Magic 

Mirror Online”  

-  รางวลันวตักรรมดีเด่น ลําดบั 2 ได้แก่ 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูลพบุรี จาํกดั เรือง “นวตักรรม

การจดัระบบงานเอกสารและข้อมูลการปฏิบติังาน

ดว้ยระบบขอ้มูลส่วนกลางในองคก์ร” 

- รางวลันวตักรรมดีเด่น ล ําดับ 3 ได้แก่ 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

เรือง “นวตักรรมการการสร้างภูมิคุม้กนัแก่สมาชิก  

ผูค้าํประกนั”  

- รางวลันวตักรรมดีเด่น ล ําดับ 4 ได้แก่ 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนกังาน บมจ. เครืองสุขภณัฑ์-

อเมริกันแสตนด์ดาร์ด (ประเทศไทย) จาํกัด เรือง 

“นวัตกรรมการพัฒนาโปรแ กรมคํานวณอัตร า

ดอกเบียเงินกู้”  

นายก สสอป. ปฎิบัติงานทีสมาคมฯ จ.นนทบุรี 

 วนัที 11 มกราคม 2560 นายศรีโพธิ วายุ- 

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) นาย

สํารวย  รอดวงษ์  และนางลดัดา  ไชยสิทธิ เหรัญญิก 

เดินทางไปปฏิบัติงานของสมาคมฯ ณ ทีทําการ

สมาคมฯ อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประ - 

เทศไทย จาํกัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

รองประธานฝ่ายการเงิน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดศพ

มารดารองประธานชมรมฯ 

   วนัที 11 มกราคม 2560 นายศรีโพธิ  วายุ-

พกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน และกรรมการชมรม-

สหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง เดินทางไปร่วมเป็นเจา้ภาพ

สวดศพมารดานายประจวบ  เนตรพลตรี รอ ง-

ประ ธานช มรม ส หกร ณ์ จังหวัด อ่ างทอ ง แ ล ะ 

ประธานสหกรณ์การเกษตรไชโย จาํกัด ณ บา้นพกั 

ต.ราชสถิตย ์อ.ไชโย จ.อ่างทอง โดยชมรมสหกรณ์-

จงัหวดัอ่างทอง เป็นเจา้ภาพสวดศพ 

กรรมการสหกรณ์ฯ ร่วมกิจกรรมสันทนาการขอบคุณ

ผู้ลงทุนใน ชสอ.  ทีกาญจนบุรี 

 วนัที 12 - 14 ธันวาคม 2559 นายพีระภทัร  

ลอยละลิว และนายณัฐภูมิ  สุวรรณวงศา กรรมการ

เขา้ร่วมกิจกรรมสันทนาการ ตามโครงการขอบคุณ 

ผูล้งทุนกบัชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศ-

ไทย จาํกดั ทีจงัหวดักาญจนบุรี 

นายก สสอป. และกรรมการ เข้าร่วมแนะนําสมาคมกับ

กรรมการสหกรณ์ฯ ทีปทุมธานี 

วนัที 17 มกราคม 2560 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) นาย

สํารวย รอดวงษ์ อุปนายก คนที 2 และนายวิรัต        

ชูจิตต์ กรรมการ เดินทางไปแนะนําสมาคมฯ แก่

คณะกรรมการศูนยป์ระสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์

บริษ ัทเฉลียวการช่างและค้าวสัดุก่อสร้าง จํากัด 

เลขที 111/534 ซอยอมัรินทร์นิเวศน์ 3 ถนนสายไหม 

แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน 10220 กรุงเทพฯ โทร. 

02 536 0517 - 9 โดยมีนายเฉลียว  สวสัดี ประธาน - 
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กรรมการ กรรมการฯ และทีปรึกษา ใหก้ารตอ้นรับ 

นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ นายกสมาคมฯ ได้

บรรยาย เรือง “สสอป.” ให้คณะกรรมการศูนย์

ประสานงานฯ ไดรั้บทราบและกรรมการศูนย์ฯ ได้

สอบถามขอ้สงสัยเรืองต่าง ๆ อย่างกวา้งขวาง 

รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และเลขานุการ เข้า

ร่วมการฝึกอบรมกับ ชสอ. ทีเชียงใหม่ 

 วนัที 18 - 20 มกราคม 2560 นายเฉลย  ชม-

บุหรั น รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และนาย

สายณัห์  แผนประดิษฐ์ 

เลขานุการ เข้า ร่วม

โ ครงก ารฝึ ก อ บร ม 

ห ลั ก สู ต ร  “ ค ณ ะ -

กรรมการอาํนวยการ” 

ณ โรงแ รมพรพิงค์ -

ท า ว เ ว อ ร์  อ . เ มื อ ง       

จ.เชียงใหม่ ซึงจดัโดย

ชุมนุมสหกรณ์ออม-

ทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 

นายก สสอป. และกรรมการ เข้าปฏิบัติงาน ทีสมาคม 

จ.นนทบุรี 3 วัน 

  วันที 22 มกราคม 2560 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) นาง

สิริภสัสร เอียมสุวรรณ เลขานุการ นางลดัดา ไชย-

สิทธิ เหรัญญิก นายชัย ยา ตีบไธสง กรรมการ 

เดินทางมาปฎิบัติงานของสมาคมฯ เพือสัมภาษณ์

ผูส้มคัรเข้าเป็นเจา้หน้าที สสอป. คนใหม่ แทนคน

เก่าทีลาออกจากงาน และปฎิบตัิงานด้านอืนๆ ณ 

สํานกังานสมาคมฯ ชนั 5 อาคารชุมนุมสหกรณ์ออม-  

ทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

วันที 1 กุมภาพันธ์ 2560 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) นาง

สิริภสัสร เอียมสุวรรณ เลขานุการ และนางลดัดา 

ไชยสิทธิ เหรัญญิก เดินทางมาปฎิบัติงานของ

สมาคมฯ ณ ทีทาํการสมาคมฯ ชนั 5 อาคารชุมนุม-

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด อ.บาง-

กรวย จ.นนทบุรี 

วั น ที  6  กุม ภ าพั น ธ์ 

2560 นายศรีโพธิ วา-

ยุพกัตร์ นายกสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออม

ท รั พ ย์ ส ถ า น ป ร ะ -

กอบการ (สสอ ป.) 

น า ย พัช ร พ ล  วิชั ย

ประเสริฐ  อุปนาย ก 

คนที 3 นางลดัดา ไชยสิทธิ เหรัญญิก เดินทางมา

ปฎิบติังานสมาคมฯ เพือสัมภาษณ์ผู้สมคัรเข้าเป็น

เจา้หนา้ที สสอป. คนใหม่ แทนคนเก่าทีลาออกจาก

งาน และปฎิบติังานดา้นอืนๆ ณ สํานกังานสมาคมฯ 

ชนั 5 อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศ-

ไทย จาํกดั อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

นายก สสอป. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ-

นโยบายและแผน 7 สมาคมฯ 

 วนัที 20 มกราคม 2560 นายศรีโพธิ  วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) เข้า

ร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน 
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฺสมาชิกสหกรณ์ออม-

ทรัพย์ 7 กลุ่มวิชาชีพ ครังที 4 ณ ห้องประชุม 302 

อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

จาํกัด โดยมี ดร.มนูญ บุญศรีมณีชยั นายก สสธท. 

ทาํหนา้ทีประธานในทีประชุม 

ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 

ครังที 3  พิจารณาการจ ัดทําแผ นก ารเ งิน แผ น

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการแต่ละครัง 

และพิจารณากําหนดเกณฑ์มาตราฐานและแนว

ทางแก้ไขปัญหาเพือการบริหารความเสียง โปร่งใส 

มีธรรมาภิบาล 

นายก สสอป. และกรรมการ แนะนําสมาคมฯ ให้

คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ทีสมุทรปราการ 

วนัที 24 มกราคม 2560 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) นาย

พชัรพล วิช ัยประเสริฐ อุปนายก คนที 3 นางลดัดา 

ไชยสิทธิ เหรัญญิก นายชัยยา ตีบไธสงค์ และนาย

วิรัต ชูจิตต์ กรรมการ เดินทางไปแนะนําสมาคมฯ 

ใหแ้ก่คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์-

ธนบุรีประกอบรถยนต์ จํากัด อ .เมือง จ.สมุทร-

ปราการ โดยมีคณะกรรมการ และเจา้หน้าทีสหกรณ์

ใหก้ารตอ้นรับ 

ทงันี นายชัยยา ตีบไธสงค์ เป็นวิทยากร

แนะนาํสมาคมฯ โดยมีกรรมการฯ ท่านอืนๆ ร่วมให้

คาํแนะนาํและตอบคาํถามแก่คณะกรรมการสหกรณ์

ดว้ย 

นายก สสอป. และกรรมการ ร่วมการประชุมใหญ่ 

สามัญประจําปี  2559 สอ. สร. ไทยเรยอน จํากัด 

วนัที 31 มกราคม 2560 นายศรีโพธิ  วายุ - 

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) นาย

ชุมพล ภูมิพนัธ์ รองเลขานุการ นายวรัิต ชูจิตต์ และ 

นายกฤษณชยั สินธุประสิทธิ กรรมการ เข้าร่วมการ

ประชุมใหญ่สามัญประจาํปี 2559 สหกรณ์ออม-

ทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกัด ณ สโมสร-

พนกังาน บริษทัไทยเรยอน จาํกดั (มหาชน)  

นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ นายกสมาคมฯ ทาํ

การกล่าวปราศรัยแนะนําสมาคมฯ และเชิญชวน

สมาชิกสหกรณ์ฯ และบุคคลในครอบครัวสมคัรเขา้

เป็นสมาชิกสมาคมฯ หลงัจากนัน คณะกรรมการ

สมาคมฯ ไดร่้วมกนัมอบนาฬิกาของสมาคมฯ ให้แก่

สมาชิก สสอป. รวม 9 เ รือน ปัจจุบัน สมาชิก

สหกรณ์ และบุคคลในครอบครัว เ ป็นสมาชิ ก 

สสอป. จาํนวน307 กว่าคน 

รองประธานฯ และเหรัญญิก เข้าร่วมการสัมมนา        

“ ชสอ. พบ สหกรณ์ออมทรัพย์ภาค” ทีสงขลา 

 วนัที 3 - 5 กุมภาพนัธ์  2560 นายเฉลย  ชม-

บุหรั น รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และนาย

เสน่ห์  ชุ่มหฤทยั เหรัญญิก ในฐานะกรรมการชมรม-

สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง เข้าร่วมการสัมมนา

โครงการ “ ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพยภ์าค” ซึงจดั

โดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จาํกดั ร่วมกบัชมรมสหกรณ์ออมทรัพยภ์าคใต ้ชมรม

สหกรณ์ออมทรัพยภ์าคตะวนัตก และชมรมสหกรณ์-

ออมทรัพย์ภาคกลาง ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช         

รีสอร์ท สงขลา อ. เมือง จ. สงขลา 

ประธานฯ และรองประธานฝ่ายการเ งิน ร่วมการ

ประชุมประจําเดือน มกราคม - กมุภาพันธ์ สอร. 

 วันที 8 มกราคม 2560 นายมานะกูล  พรรณ- 
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เรณู กรรมการ เขา้ร่วมการประชุมสหพนัธ์สหกรณ์-

ออมทรัพย์ผู ้ใช้แรงงาน (สอร.) ณ ห้องประชุม-

สโมสรพนกังานการไฟฟ้านครหลวง กรุงเทพฯ 

 วันที 5 กุมภาพันธ์  2560 นายสุวฒัน์  แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ และนายมานะกูล  พรรณ-

เรณู รองประธานฝ่ายการเงิน เข้าร่วมการประชุม

สหพนัธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ผู ้ใช้แรงงาน (สอร.)      

ณ หอ้งประชุมสโมสรพนกังานการไฟฟ้านครหลวง 

เขตวดัเลียบ กรุงเทพฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ มอบเงนิสินไหมทดแทนการเสียชีวิต ให้แก่

ทายาทสมาชิกทีเสียชีวิต 50,000 บาท 

วนัที 4 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุวฒัน์ แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ และนายมานะกูล พรรณ-

เรณู รองประธานฝ่ายการเงิน  มอบเงินสินไหม

ทดแทนการเสียชีวิต จากบริษทั กรุงเทพประกัน-

ชีวิต จาํกัด (มหาชน) จํานวน 50,000 บาท ให้แก่

บุตรสาว 2 คนของนางสาวเนตรนิภาพรรณ์ ทอง

อ่อน สมาชิกแผนกห้องปฏิบัติการเคมี ซึงเสียชีวิต 

โดยสหกรณ์ฯ ทาํประกนัชีวติกลุ่มใหแ้ก่สมาชิก และ

เป็นผูจ่้ายเบียประกนัใหแ้ก่สมาชิกทุกคน  

ประธานสันนิบาตสหกรณ์ฯ และประธานสหกรณ์ฯ 

เข้าร่วมประชุมใหญ่ สอ.สร. ไทยคาร์บอนแบล็ค จก. 

วนัที 9 กุมภาพนัธ์ 2560 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ ประธานสันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง 

และนายสุวฒัน์ แก้วเฮียง ประธานฯ สหกรณ์ออม

ทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั และนายวิรัต 

ชูจิตต์ กรรมการ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามญั- 

ประจาํปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน-

ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากัด ณ อาคารโรงจอดรถ-

จักรยานยนต์ บริษ ัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากัด       

อ.เมือง จ.อ่างทอง โดยมีนายวิโรจน์ แจ่มแจง้ ประ-

ธานกรรมการ ทาํหน้าทีประ ธานในทีประชุม ทงันี 

นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ ประธานสันนิบาตสหกรณ์

จงัหวดัอ่างทอง และนายสุวฒัน์ แกว้เฮียง ประธานฯ 

ไดรั้บเชิญใหก้ล่าวปราศรัยต่อทีประชุมดว้ย 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทย-

คาร์บอนแบล็ค จาํกัด มีสมาชิก 284 คน ทรัพยสิ์น-

รวม 358.65 ลา้นบาท ทุนเรือนหุ้น 223.16 ลา้นบาท 

เงินสํารอง 13.48 ลา้นบาท เงินรับฝาก 94.28 ลา้น-

บาท เงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ 286.81 ลา้นบาท 

กาํไรสุทธิประจาํปี 11,592,645.79 บาท ทีประชุม

ใหญมี่มติจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 4.40 และเงินเฉลีย-

คืน ร้อยละ 1 

นายก สสอป. และกรรมการฯ เข้าร่วมพิธีการบําเพ็ญ

กศุลถวายพระบรมศพรัชกาลที 9 

  วนัที 11 กุมภาพนัธ์ 2560 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) นาง

สิริภสัสร  เอียมสุวรรณ์ เลขานุการ นางลดัดา ไชย-

สิทธิ เหรัญญิก และนายชัยยา ตีบไธสง กรรมการ 

พร้อมกับคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าทีสมาคม-

ฌาปนกิจสงเคราะห์ 7 วิชาชีพ รวม 49 คน โดยการ
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นาํของ ดร. ก๊ก ดอนสําราญ นายก สส.ชสอ. เขา้ร่วม

การบาํเพ็ญกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ-

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (เป็นเจา้ภาพสวดพระ

บรมศพ) ณ พระทีนงัดุสิตมหาปราสาท พระบรม-

มหาราชวงั กรุงเทพมหานคร 

นายก สสอป. และกรรมการ ร่วมการประชุมใหญ่ 

สามัญ ประจําปี 2559 สอ. สร.นิเคสยามอลูมิเนียมฯ 

  วนัที 12 กุมภาพนัธ์ 2560 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ นายธัญญา 

สายสิน อุปนายก คนที 1 นายสมจิตร แสนโคตร 

ผู ้ช่วยเหรัญญิก และนายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการ 

เดินทางไปร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจาํปี 

2559 สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานนิเคสยาม-

อลูมิเนียม จาํกดั ณ ร้านอาหารไก่ย่างโคราช นวนคร 

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีนายสุทศัน์ เชือจิว 

ประธานกรรมการ เป็นประธานในทีประชุม  

   สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ มีสมาชิก 173 คน ทุน

เรือนหุ้น 16.21 ลา้นบาท ทุนสํารอง 2.38 ลา้นบาท 

เงินรับฝาก 742,140.44 บาท เงินให้กู้ยืม 24.88 ลา้น

บาท กาํไรสุทธิประจาํปี 2559 จาํนวน 1,063,588.59 

บาท ทีประชุมใหญ่มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล ร้อย-

ละ 4.8 และจ่ายเงินเฉลียคืน ร้อยละ 6 

 นายศรีโพธิ วายพุกัตร์ นายก สสอป. ไดรั้บ

เชิญให้กล่าวปราศรัยต่อทีประชุม และกรรมการ

สมาคมฯ ร่วมกันมอบนาฬิกาของสมาคมฯ 9 เรือน

ใหแ้ก่สมาชิก สสอป. ทีเขา้ร่วมการประชุมใหญ่ดว้ย 

นายก สสอป. และกรรมการฯ ร่วมพิธีทําบุญเนืองใน

วันครบรอบการก่อตังสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 

วนัที 14 กุมภาพนัธ์ 2560 นายศรีโพธิ วาย-ุ  

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) นาง

ลดัดา ไชยสิทธิ เหรัญญิก นายสมจิตร แสนโคตร 

ผู ้ช่วยเหรัญญิก และนายวิรัต ชูจิตต์ เข้าร่วมการ

ทาํบุญเลียงพระเชา้ เนืองในโอกาสวนัคลา้ยวนัก่อตงั 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 7 วิชาชีพ ณ อาคาร-

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด 

โดยมี ดร.ก๊ก  ดอนสําราญ นายกสมาคมฌาปนกิจ 

สส.ชสอ. เป็นประธานในพิธีทาํบุญ 

หลังพิธีทําบุญเช้า  ได้มีพิธี เผากระดาษ

รายชือสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 7 วิชาชีพ

ซึงเสียชีวิตมาตงัแต่ปี พ.ศ. 2554 รวม 28,810 คน 

นอกจากนนั ผูเ้ขา้ร่วมงานไดท้าํพิธีไหวพ้ระพุทธรูป

ประจาํ ชสอ. ไหวพ้ระพรหม และไหวศ้าลตา-ยาย 

  อนึง สํ าหรับเ งินสงเ คร าะห์ทีส มาคม-

ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 7 วิชาชีพ จ่ายให้แก่ทายาท

ของสมาชิกเสียชีวติ ตงัแต่ พ.ศ. 2554 - ปัจจุบนั เป็น

จาํนวน 25,810 คน เป็นเงิน 15,886,000,000 บาท 

นายก สสอป. และกรรมการ ร่วมพิธีเปิดซองประกวด

ราคาก่อสร้างอาคาร ทีทําการสมาคมฯ 

  วนัที 14 กุมภาพนัธ์ 2560 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

และนายวรัิต ชูจิตต์ กรรมการ เขา้ร่วมเป็นสักขีพยาน

ในการรับซอง และเปิดซองประกวดราคาการ

ก่อสร้างอาคารสํานกังานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

7 วชิาชีพ ณ หอ้งประชุม 701 อาคารชุมนุมสหกรณ์-

ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั จ.นนทบุรี 

  ทงันี นายธัญญา สายสิน อุปนายก คนที 1

เป็นคณะกรรมการรับซองประกวดราคา และนายสม 
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จิตร แสนโคตร์ ผูช่้วยเหรัญญิก เป็นคณะกรรมการ

เปิดซองประกวดราคาการก่อสร้าง  

นายกสมาคมฯ และกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม 

คณะกรรมการ สสอป. ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2560 

วนัที 14 กุมภาพนัธ์ 2560 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) นาย

วริัต ชูจิตต์ กรรมการ พร้อมดว้ยคณะกรรมการ และ

เจ้าหน้าที ทาํการประชุมประจําเดือนกุมภาพันธ์ 

2560 ณ หอ้งประชุม 301 อาคาร ชสอ. จ.นนทบุรี 

นอกจากวาระการประชุมตามปกติแล้ว ที

ประชุมไดมี้มติอนุมตัิจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผูรั้บ

ผลประโยชน์ของสมาชิก สสอป. ทีเสียชีวติ รวม 4 

ราย เป็นเงิน 2,400,000 บาท ดว้ย 

นายก สสอป. ร่วมประชุมคณะกรรมการอํานวยการ 7 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 7 วิชาชีพ 

วนัที 16 กุมภาพนัธ์ 2560 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) เข้า

ร่วมการประชุมคณะกรรมการอาํนวยการสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 7

กลุ่มวิชาชีพ ครังที 3 ณ ห้องประชุม 301 อาคาร 

ชสอ. จ.นนทบุรี โดยมี ดร.ก๊ก ดอนสําราญ นายก 

สส.ชสอ. เป็นประธานในทีประชุม 

ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 

คณะกรรมการอํานวยการสมาคมฌาปนกิจสง-

เคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 7 กลุ่มวิชาชีพ 

ครังที 2 วนัที 18 พฤศจิกายน 2559 รับทราบผลการ

พิจารณาการประกวดราคางานก่อสร้างอาคาร

สํานักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ครังที 3

รับทราบกําหนดการประชุมใหญ่สามัญประจาํปี 

2559 ของ สส.ชสอ. สสอค. และ สสอป. วนัที 25 

มีนาคม 2560 ณ ศูนยป์ระชุมอิมแพคเมืองทองธานี  

 

 

 

 

 

 

 

 

นายก ส ส อป. และกรรมการฯ  มอบเงินแก่ผู้ รั บ

ผลประโยชน์ 600,000 บาท 

วนัที 16 กุมภาพนัธ์ 2560 นายศรีโพธิ วายุ-

พักตร์  นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สถาน

ประกอบการ (สสอป.) นายวรัิต ชูจิตต์ และนายชัย-

ยา ตีบไธสง กรรมการ เดินทางไปทาํพิธีมอบเงินสง-

เคราะห์ จํานวน 600,000 บาท ให้แก่ผู ้รับผล-

ประโยชน์ของนายสมหมาย แพงไพรี สมาชิก  

สส อป. ศูน ย์ปร ะสานงานส หกร ณ์อ อมทรั พย์

เครืองปรับอากาศมิตซูบิชิ จาํกดั ในงานฌาปนกิจศพ

ทีวดัหนองไทร ต.หนองนาง อ.พนสันิคม จ.ชลบุรี 

คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

ประชุมประจําเดือนกมุภาพันธ์   2560 

 วนัที 17 กุมภาพนัธ์ 2560 คณะกรรมการ

สันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง ชุดที 1 ทาํการ

ประชุมครังที 4 ประจาํเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 ณ  

หอ้งประชุมสํานกังานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง โดยมี

นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ ประธานสันนิบาตสหกรณ์-

จงัหวดัอ่างทองเป็นประธานในทีประชุม 
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ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุ มคณะ-

กรรมการสันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง ชุดที 1 

ครังที 3 ประจาํเดือนมกราคม 2560 มีมติเลือนการจดั

สัมมนากรรมการฯ และเจา้หนา้ทีสหกรณ์ฯ ในวนัที 

10 มีนาคม 2560 เนืองจากรอการพิจารณาอนุมตัิการ

สนบัสนุนงบประมาณจากสันนิบาตสหกรณ์แห่ง-

ประเทศไทย รับทราบการได้รับเงินจากสันนิบาต-

สหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยเป็นเงินสนบัสนุนการ

ดาํเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง 

จาํนวน 12,000 บาท และเงินสนบัสนุนการจดังาน

วนัสหกรณ์แห่งชาติ ประจาํปี 2560 จาํนวน 10,000 

บาท มีมติให้คณ ะกร รมการฯ  เดินทางไปพบ

คณะกรรมการสหกรณ์ในจงัหวดัอ่างทอง 4 สหกรณ์

ในวนัที 20 มีนาคม 2560 

 กรรม การฯ และหัวหน้าฝ่ายทัวไป เ ข้าร่วมการ

ประชุมชมรมสหกรณ์ฯ ประจาํเดือนกมุภาพันธ์ 

วนัที 17 กุมภาพนัธ์ 2560 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ กรรมการ และนางนาถ มงคลหวา้ หวัหน้า-

ฝ่ายทวัไป เขา้ร่วมการประชุมชมรมสหกรณ์จงัหวดั-

อ่างทอง ประจํา เดือนกุมภาพันธ์  2560 ณ ห้อง-

ประชุมสํานกังานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง โดยมีนาย

ประจวบ เนตรพลตรี รองประธานชมรมฯ ทาํหน้าที

ประธานในทีประชุม 

ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการชมรมฯ ครังที 4/2560 วนัองัคารที 17 

มกราคม 2560 มีมติรับรองรายรับ - รายจ่ายชมรมฯ 

ประจาํเดือนมกราคม 2560 โดยมีเงินคงเหลือยกมา

จากเดือนธันวาคม 2559 เป็นเงิน 126,480.89 บาท 

รายรับ 2,407.48 บาท รายจา่ย 680 บาท เงินคงเหลือ

ยกไปเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 เป็นเงิน 128,208.75 

บาท มีมติกาํหนดรายละเอียดการจดังานวนัสหกรณ์-

แห่งชาติ ประจาํปี 2560 รับทราบเรืองการจดัสัมมนา

ของคณะกรรมการ ปปง. ให้แก่กรรมการฯ และ

ผู ้จ ัดการสหกรณ์ในจังหวดัอ่างทองในวนัที 10 

มีนาคม 2560 

กรรมการสหกรณ์ฯ เยียมไข้สมาชิกป่วย 7 ราย 

 วันที 8 มกราคม 2560 นายเฉลย ชมบุหรัน 

รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ เดินทางไปเยียมไข้

สมาชิกป่วย  2 ราย คือ 

 - นายบุญสม  ภู่ระหงษ์ สมาชิกแผนกสปิน-

นิง ผลิต ทีบา้นพกั ต.หวัไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง เนือง-

จากเกิดอุบติัเหตุรถยนต์ตกถนน 

 - นายพิภพ   ไหลพึงทอง สมาชิกแผนกไฟ-

ฟ้า ทีโรงพยาบาลวเิศษชยัชาญ จ.อ่างทอง เนืองจาก

เกิดอุบติัเหตุทางรถจกัรยานยนต ์

 วันที 30 มกราคม 2560 นายสุวฒัน์  แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ นายเสน่ห์  ชุ่มหฤทยั หัว-

หน้าฝ่ ายสินเชือ และนายณัฐภูมิ   สุวรรณวงศา 

กรรมการฯ เดินทางไปเยียมไขส้มาชิกป่วย 3 ราย คือ 

 - นางทัมทิม  มาประเสริฐ  สมาชิกแผนก

ห้อ งปฏิบัติการเคมี ทีบ้านพัก ต .หัวไผ่  อ.เมือง         

จ.อ่างทอง เนืองจากป่วยเป็นโรคลาํไส้อกัเสบ  

 -  นายชาญณรงค์  ไหมทอง สมาชิกแผนก

ส ปิ น นิ ง  ผ ลิ ต  ที บ้า นพัก  ต . บ้ า นอิ ฐ  อ . เ มื อ ง               

จ.อ่างทอง เนืองจากป่วยเป็นโรคลาํไส้อกัเสบ 

 - นางเพ็ญศรี  สินธุประสิทธิ สมาชิกแผนก

บริหาร (อลัซิลลารี ผลิต) ทีบา้นพกั ต.โพสะ อ.เมือง 

จ.อ่างทอง เนืองจากผ่าตดัเนืองอกทีมดลูก 

วันที 23 กมุภาพันธ์ 2560 นายสุวฒัน์  แกว้  -  

เฮียง ประธานกรรมการ นายสายณัห์  แผนประดิษฐ์  
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เลขานุการ และนายสุทัศน์ เอียมแสง กรรมการ 

เดินทางไปเยยีมไขส้มาชิกป่วย 2 ราย คือ 

 - นายปลองยุทธ์  นาคยศ  สมาชิ กแ ผนก

บริหาร (วิสโคส ผลิต)  ทีโรงพยาบาลอ่างทอ ง 

เนืองจากผ่าตดักระดูกนิ วก้อยแตก  

 - นายสมยศ นันตาวัง สมาชิกแผนกเซ็น-

ทรัล (ซ่อมบํารุง) ทีโรงพยาบาลอ่างทองเวชการ 

เนืองจากป่วยปอดติดเชือ 

อนึง ในการเดินทางไปเยียมสมาชิกป่วยทงั 

5 ราย สหกรณ์ฯ ได้ทําการซือของเยียมไข้ให้แก่

สมาชิกทุกคน เป็นเงิน คนละ 300 บาท 

สห กรณ์ฯ  ม อบเ งินช่ วยทํา บุญส มาชิ กที ทํ าการ

อุปสมบท 500 บาท 

 วนัที 28 มกราคม 2560 นายอนุรักษ์ ทอง-

โตนด กรรมการ ร่วมงานเลียงสังสรรค์การอุปสม-

บทนายสถาพร ป่าพฤกษา สมาชิกแผนกวิสโคส 

ผลิต ทีบา้นพกั ต.ลาดนาํเคม็ อ.ผกัไห่ จ.พระนครศรี-

อยุธยา และช่วยเงินทาํบุญ 500 บาท 

สหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพมารดา และบุตรสมาชิก 

รวม 4 ราย 

 วันที 30 มกราคม 2560 นายสุวฒัน์ แกว้เฮียง 

ประธานกรรมการ นายศรีโพธิ วายุพักตร์ รอง-

ประธานฝ่ายการเงิน นายเฉลย ชมบุหรัน รองประ-

ธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นายสายณัห์ แผนประดิษฐ์ 

เลขานุการ นายลิขิต มีบาํรุง เหรัญญิก นายเสน่ห์ ชุ่ม-

หฤทยั หัวหน้าฝ่ายสินเชือ นายรวิพงศ์ ศุภศรี นาย

อนุรักษ ์ ทองโตนด กรรมการ และนางนาถ มงคล-

หวา้ หวัหน้าฝ่ายทวัไป เดินทางไปเป็นเจา้ภาพสวด

ศพบุตรชายของนายปภาวิน อ ัฐมาภรณ์ สมาชิก

แผนกอลัซิลลารี ผลิต ทีวดัโลห์สุทธาวาส อ.เมือง     

จ.อ่างทอง และช่วยเงินทาํบุญงานศพ จาํนวน 500 

บาท 

วันที 2 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุวฒัน์ แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ และ 

นางสาวณัฐริญา อนุสิ กรรมการ เดินทางไปเป็น

เจา้ภาพสวดศพมารดานายธํารงค์ศกัดิ รักชาติเจริญ 

สมาชิกแผนกพน้สภาพการเป็นพนกังาน ณ บา้นพกั 

ต.ลาดนาํเคม็ อ.ผกัไห่ จ.พระนครศรีอยธุยา และช่วย

เงินทาํบุญงานศพ จาํนวน 500 บาท 

 วันที 2 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุวฒัน์ แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ นายมานะกูล พรรณเรณู 

รองประธานฝ่ายการเงิน นายสายณัห์ แผนประดิษฐ์ 

เลขานุการ นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทยั เหรัญญิก นายศรี-

โพธิ วายุพกัตร์ นายวรัิต ชูจิตต์ นางสาวณัฐริญา     

อนุสิ และนางสาวนุชนารถ แก้วนําเชือ เจา้หน้าที

บญัชี เดินทางไปเป็นเจา้ภาพสวดศพบุตรชายของ

นายสมจิตร พฒันมงคล สมาชิกแผนกพน้สภาพการ-

เป็นพนกังาน ทีวดัแสนสุข ต.บางปลากด อ.ป่าโมก 

จ.อ่างทอง และช่วยเงินทาํบุญงานศพ จาํนวน 500 

บาท 

  วันที 15 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุวฒัน์ แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ นายเฉลย ชมบุหรั น รอง

ประธานฝ่ายการเงิน นายสายณัห์ แผนประดิษฐ์ 

เลขานุการ นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย เหรัญญิก นาย

ธนกฤต วโรตนม์ หวัหน้าฝ่ายสินเชือ นายศรีโพธิ 

วายุพกัตร์ นายสุทศัน์ เอียมแสง นายณฐัภูมิ สุวรรณ-

วงศา และนายรวพิงษ์  ศุภศรี กรรมการ เดินทางไป

เป็น เจ้าภาพสวดศพมารดานางนงนุช  นิ มนว ล 

สมาชิกสหกรณ์ฯ แผนกวิสโคส ผลิต ทีวดัแสนสุข 

จ.อ่างทอง และช่วยเงินทาํบุญงานศพ 500 บาท 
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        สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่านคงทราบดีแลว้วา่ในปี 

พ.ศ . 2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

เปิดรับสมคัรสมาชิกสหกรณ์ฯ และสมาชิกสมทบ 

รวมทงับุคคลในครอบครัวของสมาชิกสมาคมฯ เขา้

เป็นสมาชิกสมาคมฯ โดยผู้ทีจะสมัครเข้าเป็นสมาชิก

สมาคมฯ ในปี พ.ศ. 2560 ต้องเป็นบุคคลทีมีอายุไม่

เกิน 57 ปี หรือเกิดไม่เกินปี พ.ศ. 2503 - 2504 ผู้ที

สมคัรเขา้เป็นสมาชิกตอ้งชาํระค่าสมคัร 100 บาท ค่า

บาํรุงปีละ 50 บาท และ เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าปีละ 

4,000 บาท โดยเปิดรับสมคัรทุกวนั หลงัจากสมคัร

แล้ว ผู้สมัครเ ป็นสมาชิกส มาคมฯ จะได้รับการ

คุ้มครองในเวลา 09.00 น. ของวันที 1 ในเดือนทีสาม

หลังจากเ ดือนทีสมัค รเ ข้าเ ป็นส มาชิ กสม าค มฯ 

กล่าวคือ ในเดือนทีสมคัรเป็นสมาชิกนบัเป็นเดือน         

ที 1 ถือว่าเ ป็นเดือนของการรับสมัคร และเดือนที

สอ งของการสมัคร ถือว่า เ ป็นเ ดือนทีสมาคมฯ         

จะตรวจสอบหลักฐานการสมคัร ในวนัที 1 เวลา   

09.00 น. เป็นเดือนทีผู ้สมคัรจะได้รับการคุม้ครอง

จากสมาคมฯ ตวัอย่าง เช่น นาย ก. สมัครเข้าเป็น

สมาชิกสมาคมฯ ในวนัที 15 มีนาคม 2560 ดงันนั ใน

วันที 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ผูส้มคัรเป็น

สมาชิก สสอป. รอบ 5/2560 ไดรั้บการคุม้ครอง หาก

สมาชิกเสียชี วิต ผู ้รับผลประโยชน์ของสมาชิกที

เสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์ 600,000 บาท โดย

สมาคมฯ จะหักค่าดําเนินงานร้อยละ 4 จาก เงิน

สงเคราะห์ทีผูรั้บผลประโยชน์ของสมาชิก เป็นเงิน 

24,000 บาท ดงันนั ผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิก จะ  

ได้รับเงินสงเคราะห์สุทธิ 576,000 บาท 

สําหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ สมาชิกสมทบ

หรือบุคคลในครอบครัวทีมีอายุเกิน 57 ปี และมี

ความประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมาคมฯ ได้

ทาํการเรียกร้องให้สมาคมฯ เปิดโอกาสให้สมคัรเข้า

เป็นสมาชิกสมาคมฯ ได้นนั คณะกรรมการบริหาร

ร่วมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 7 วิชาชีพไดท้าํการ

ประชุมกนั และมีมติเบืองตน้ให้เปิดโอกาสให้ผูที้มี

อายุเกิน 57 ปี สมคัรเข้าเป็นสมาชิกได ้โดยจะเปิดรับ

สมัครเฉพาะผู้ทีมีอายุไม่เกิน 60 ปี เท่านัน ทงันี ผู ้ทีมี

อายุเกิน 57 ปี จะตอ้งจ่ายเงินค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า

ยอ้นหลงั ปีละ 4,000 บาท ตามอายุของตน ดงันี คือ 

- อายุ 58 ปี จ่ายเงินสงเคราะห์ 2 ปี เป็นเงิน 

8,000 บาท  

 - อายุ 59 ปี จ่ายเงินสงเคราะห์ 3 ปี เป็นเงิน 

12,000 บาท 

 - อายุ 60 ปี จ่ายเงินสงเคราะห์ 4 ปี เป็นเงิน 

16,000 บาท  

 คณะกรรมการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ 

(สสอป.) ไดมี้มติเห็นชอบตามขอ้เสนอของทีประชุม

คณ ะ ก ร รม ก า ร บ ริห า ร ร่ วม ส ม า ค มฌาป น กิ จ

สงเคราะห์ 7 วิชาชีพ และจะต้องเสนอขอแก้ไข

ขอ้บงัคบัสมาคมฯ เพือให้สมาคมฯ สามารถเปิดรับ

สมาชิกเป็นกรณีพิเศษเป็นครังคราวได้ หากที

ประชุมใหญ่สมาคมฯในวนัที 25 มีนาคม 2560 

เห็นชอบใหท้าํการแกไ้ขข้อบงัคบัฯ ได ้สมาคมฯ จะ

ทําการเปิดรับสมัครสมาชิกทีมีอายุเกิน 57 ปี ในวันที 1 

เมษายน - 31 กรกฏาคม 2560 จึงขอให้ทุกท่านทาํการ

สมคัรในช่วงเวลาดงักล่าวดว้ย 
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สวสัดีครับ “ข่าวสหกรณ์ฯ” ประจาํเดือน

“มีนาคม 2560” มาพบกับเพือนสมาชิกและท่าน

ผูอ่้านทุกท่านแลว้ครับ 

เนืองในวนัคลา้ยวนัเกิดทีผ่านมา คุณพรใจ  

ศรีสุวรรณธนู ไดรั้บเคก้วนัเกิดจากเจา้หน้าทีสหภาพ

แรงงานฯ ทงั 3 คน ทาํเอาเจา้ตวัเป็นปลืมอย่างมาก

เลย ขอใหมี้ความสุขมากๆ ครับ ###๙๙๙### บริจาค

โลหิตเป็นครังที 11 แลว้ สําหรับ คุณกิติศักดิ  พรหม-

ช น ะ  ข อ อ นุโ ม ทน า บุญ ด้ว ย ค รับ  ###๙ ๙ ๙ ###  

เดินทางไปร่วมงานเทศกาลไหวพ้ระทีวดัเขาวง-

พระจนัทร์ จ.ลพบุรี มาแลว้ คุณสุพจน์  สดแสงจันทร์ 

เดินขึนภูเขาไปไหวพ้ระดว้ยบันไดความสูง 3,790 

ขนั เรียบร้อยแล้ว  ###๙๙๙### ขอแสดงความยินดี

กบั คุณศรีโพธิ  วายุพักตร์ ทีได้รับการแต่งตงัเป็นที

ปรึกษากิตติมศกัดิของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย จําก ัด, สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน

บริษทัรอยลั ปอร์ซเลน จาํกัด และคณะกรรมการ

สมานฉันท์แรงงานไทย ในเวลาใกล้เคียงกันครับ 

###๙๙๙### มีเฟสบุ๊คเป็นของตนเองเหมือนกัน 

สําหรับ คุณสมภพ  คุ้มวงษ์ โดยใช้ชือในเฟสบุ๊คว่า   

“ตึก เบสบารอล” ขอเชิญเพือนสมาชิกไปสมคัรเป็น

เพือนกบัคุณสมภพไดน้ะครับ ###๙๙๙### พาภรรยา

ไปเทียวงานมรดกโลกทีอยุธยามา ไม่ทราบวา่ คุณ

ประทวน  สัญญะวิรี ซือของอะไรให้ภรรยาบา้งครับ 

###๙๙๙### เดินทางไปเทียวประเทศอินเดีย เมือ

กลางเดือนกุมภาพนัธ์ทีผ่านมา คุณพงษ์สว่าง  สีแก้ว-

สิว และภรรยาถือโอกาสแวะเยียมคุณสุระนา อดีต

ผูบ้ริหารของบริษทัดว้ยครับ ###๙๙๙### สําหรับพี

โอ่ง คุณเพิมพูลพัชร์  จ๋วงพานิช  พาสามีและลูกไป

เทียวมาเก๊าและฮ่องกงมาในเวลาไล่เลียก ันทุกคน มี

ความสุขมากครับ  ###๙ ๙๙ ### เ ดินทางไกลไป

ร่วมงานแต่งงานลูกสาวเพือนพนกังานไทยเรยอนถึง

โคราช งานนี คุณบรรเทิง  จําเริญใหญ่ มี คุณปรีชา 

พิณประเสริฐ เป็นเพือนร่วมทางครับ ###๙๙๙###

เดินทางไปกราบพระบรมศพในหลวงรัชการที 9 

มาแลว้ สําหรับสมาชิกสหกรณ์หลายท่าน เช่น คุณ

วัชรี  ทวีคูณ คุณอารีย์  จันทรโคตร คุณนนทรี เกษ-

จันทร์ และคุณปนัดดา  เดชฟุ้ง ทุกท่านบอกว่ามี

ความสุขและเป็นมงคลสําหรับชีวติมากทีสุดเลยครับ  

###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกบั คุณลิขิต  มีบํารุง 

ทีไดรั้บพระราชทาน “เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชันที 

3” เนืองในโอกาสทีบริจาคโลหิตครบ 50 ครัง เมือ

วนัที 22 กุมภาพนัธ์ทีผ่านมาครับ ###๙๙๙### ขอ

แสดงความยินดีกับ คุณอัชณา  วายุพักตร์  ทีเป็น

เจา้ภาพแต่งงานหลานสาวไปเมือเร็วๆ นี งานนีป้า

ออ้ยมีความสุขมากเลยครับ ###๙๙๙### ยงัขยนัปัน

จกัรยานออกกาํลงักายเป็นประจาํทุกวนั สําหรับ คุณ

ประนอม  พานคํา ขอใหสุ้ขภาพแข็งแรงไม่เจบ็ไม่ไข้

นะครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความเสียใจกับ คุณ

นงค์นุช  นิมนวล ทีสูญเสียคุณแม่ไปเมือกลางเดือน

กุมภาพนัธ์ทีผ่านมา ###๙๙๙### เช่นเดียวกัน ขอ

แสดงความเสียใจกับ  คุณโกศล  กันเกตุ และคุณ

สมปอง  นาคกุญชร ทีสูญเสียมารดาไปในเวลาที

ใกล้เคียงกันด้วยครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความ

ยินดีกับ คุณมานะกลู  พรรณเรณู ทีได้รับการแต่งตงั

เป็นรองประธานฝ่ายการเงิน คุณเฉลย  ชมบุหรัน 

เป็นรองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ คุณสายัณห์  

แผนประดิษฐ์ เป็นเลขานุการ คุณเสน่ห์  ชุ่มหฤทัย 

เป็นเหรัญญิก และคุณธนกฤต  วโรตนม์ เป็นหวัหนา้-
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ฝ่ายสินเชือ ของคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ครับ ###

๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกบั คุณกฤษณชัย  สินธุ-

ประสิทธิ ทีปฏิบติัหน้าทีเป็นผูพิ้พากษาสมทบ ศาล

แรงงานภาค 1 สระบุรี เ รียบร้อยแล้วครับ ###

๙๙๙### ฝากประชาสัมพนัธ์จาก คุณสุวัฒน์  แก้ว-

เฮียง รองประธานมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน 

ว่า มูลนิธิฯ จะทาํการ “ทอดผ้าป่าเพือหารายไดจ้ดั

กิจกรรมของมูลนิธิ”  ในวันที 22 เมษายน 2560 ขอ

เ ชิ ญ เ พือ น สมา ชิ ก ทุกท่าน ร่ วม เ ป็นก รร มกา ร

ทอดผา้ป่าโดยพร้อมเพียงกนัครับ ###๙๙๙### แมจ้ะ

มีเฟสบุค๊เป็นของตวัเองแล้ว แต่เพือนๆ บอกว่า คุณ

สายฝน  บุญยขันธ์ ไม่ค่อยอัพเดทข้อมูลให้เพือน

ทราบเลยครับ ###๙๙๙## ยงัขยนัขันแข็งมาทาํงาน

อย่างสมํา เสมอ สําหรับ คุณพิณทิพย์   สมบูรณ์ 

ปลายปีขอให้ไดค้ะแนนดีๆ นะครับ ###๙๙๙## พา

ครอบครัวไปเดินหา้งเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต บาง-

ใหญ่ ห้างทีมีขนาดใหญ่ ติดอันดับโ ลกมาแ ล้ว 

สําหรับ คุณวราภรณ์ ทับไทย และสามี งานนีไม่

ทราบว่าหิ วของหมดไหมครับ ###๙๙๙### ทาํงาน

วนัที 28 กุมภาพันธ์ เป็นวนัสุดท้ายทีไทยเรยอน 

ขอใหคุ้ณพรใจ  ศรีสุวรรณธนู มีชีวติหลงัการเกษียณ

อย่างมีความสุข แล้วอย่าลืมกลบัมาเยียมน้องๆ บา้ง

นะครับ ###๙๙๙### เ งียบหายไปเลย สําหรับ คุณ

ปราณี  ดวงผดุง (วอเตอร์ฯ) หวงัว่าชีวิตหลังการ

เกษียณจะมีความสุขกบัครอบครัวมากๆ นะครับ ###

๙๙๙### ฝากประชาสัมพนัธ์มาจาก คุณไชยพันธน์ 

ทรัพย์สุทธิ ว่าชมรมผู ้เกษียณอายุไทยเรยอน จดัทํา

เสือโปโล คอปกสีดาํ จาํหน่าย ราคาตวัละ 230 บาท 

ขอเชิญสมาชิกทุกท่านช่วยกนัซือ เพือหารายได้ใน

การจดักิจกรรมใหช้มรมฯ ครับ ###๙๙๙### ไปเลียง

หลานทีจงัหวดันครสวรรค์นานๆ จะกลบัอ่างทอง

เสียที เพือนๆ ฝากความระลึกถึงมายงั คุณประไพ  

เวชโช ด้วยครับ หวงัว่าป้าแจ๊วคงจะสบายดีนะครับ 

###๙๙๙### ลงทุนปลูกหญา้ทีสนามหน้าบ้านด้วย

ตนเอง สําหรับ คุณสมชาย  คุณเกษมศรี  เมฆหมอก 

งานนีนอกจากประหยดัแลว้ ยงัไดอ้อกกําลงักายไป

ในตวัด้วยครับ ###๙๙๙### วนัไหนทีต้องทําขนม

ถว้ยขาย คุณอภิญญา  อยู่สุข ตอ้งตืนมานึงขนมตอนตี

สองทุกวนั ขอให้กิจการขายดี เฮงๆ นะครับ ###

๙๙๙### นอ้งอนัดา ลูกสาวของ คุณนิภาพร  ภู่ระย้า 

อายุครบ 2 ขวบแล้ว กาํลังน่ารักมากเลย ขอแสดง

ความยินดีกับคุณฝนดว้ยครับ ###๙๙๙### ขอแสดง

ความยินดีกับ คุณยุทธนา  ช่างคิด และคุณวิไลวรรณ  

ดอนใหม่ ทีเข้าร่วมพิธีมงคลสมรสไปเมือเร็วๆ นี 

ขอให้รักกันตราบนานเท่านานครับ ###๙๙๙### 

หลานชายของ คุณเตือน  สามัคคี เปิดร้านขายส้มตาํ

และไก่ย่างวิเชียรบุรีทีหน้าบา้นของคุณเตือน ฝาก

เพือนๆ ช่วยกันอุดหนุนด้วยนะครับ ###๙๙๙### 

กลุ่มเสียสละไปบาํเพ็ญประโยชน์ด้วยการทาํความ

สะอาดทีวดัแสนสุข ไดข้่าววา่ คุณเชวง  ฐิตสมานนท์ 

ร่วมล้างห้องนําด้วย ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน

ดว้ยครับ ###๙๙๙### มาทาํงานพร้อมกนั กลบับา้นก็

พร้อมกัน ดูมีความสุขจริงๆ คู่นี คุณพยุง  สุคันธรส 

กับคุณสุกัญญา  บุญช่วย  เห็นแล้วอดอิจฉาไม่ได ้

ขอให้มีความสุขเช่นนีตลอดไปครับ ###๙๙๙### 

กลับมาทํางานได้แล้วสําหรับคุณเพ็ญศรี  สินธุ-

ประสิทธิ ทีเข้ารับการผ่าตดัมดลูก และพกัฟืนเสีย

หลายวนั ขอให้สุขภาพแข็งแรงโดยเร็วนะครับ ###

๙๙๙### ขอใหมี้ความสุขกบัการทาํงานทุกท่านครับ

พบกนัฉบบัหนา้ ###๙๙๙### สวสัดีครับ ###๙๙๙### 
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รายงานกิจการประจาํเดือน กุมภาพนัธ ์2560 (MONTHLY REPORTS FEBRUARY 2017) 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จํานวนสมาชิก  Membership 1,198 คน  Pr 

2. ทุนเรือนหุ้น  Share capital 333,379,280.00 บาท Baht 

3. เงินรับฝากออมทรัพย์ ยอดยกมา  Savings deposit From last month 10,278,020.20 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 5,125,255.97 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 3,688,330.15 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  11,714,946.02 บาท Baht 

4. เงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษ ยอดยกมา  Special deposit From last month 116,837,296.78 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 5,109,306.59 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 4,842,020.67 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  117,104,582.70 บาท Baht 

5. เงินรับฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา  Education Fund deposit From last month 7,118,400.00 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 431,015.93 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 250,715.93 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  7,298,700.00 บาท Baht 

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

7. ทุนสะสมตามข้อบังคบั  Reserve according to by-laws,regulation and other 988,719.17 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 27,378,444.72 บาท Baht 

10. เงินฝากสหกรณ์อืน  Deposits in other Co-operatives 104,899,737.54 บาท Baht 

11. เงินให้กู้แก่สมาชิก ยอดยกมา  Loans to members form last month 307,667,212.81 บาท Baht 

  ให้กู้ระหว่างเดือน  Loans to members in this month 25,347,400.00 บาท Baht 

  รับชําระคนืระหว่างเดือน  Loans repayment form members in this month 25,262,186.23 บาท Baht 

 คงเหลือ ณ วันสินเดือน  Total Loans to members   307,752,426.58 บาท Baht 

12. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อืน  Loans to other co-operatives 22,000,000.00 บาท Baht 

13. ดอกเบียรับจากเงินให้กู้  Interest received from Loans 2,581,192.25 บาท Baht 

14. รายได้เดือนมกราคม 2560  Revenues from January - February 2017 3,046,919.96 บาท Baht 

15. รายจ่ายเดือนมกราคม 2560  Expenses from January - February 2017 866,011.99 บาท Baht 

16. รายได้สูง (ตํา) กว่าค่าใช้จ่าย  Total income (Approximated) 2,180,907.97 บาท Baht 
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เจา้หนา้ทีสหกรณ์ฯ เขา้ร่วมประกวดผลงานนวตักรรม

ของสหกรณ์ฯ ที จ.ปทุมธานี (21 ม.ค. 60) 

รองประธานฯ และเหรัญญิก เขา้ร่วมการสัมมนา “ชสอ. 

พบสหกรณ์ออมทรัพยภ์าค” ที จ.สงขลา (3 - 5 ก.พ. 60) 

กรรมการฯ เยียมไขน้างสาวจิราภรณ์  ทรพัยอ์ุภยั  

ทีบา้นพกั ต.หวัไผ ่อ.เมือง จ.อ่างทอง (4 ก.พ. 60) 

สหกรณ์ฯ ทาํการอบรมสมาชิกใหม่ ประจาํเดือน

กมุภาพนัธ์ 2560 จาํนวน 4 คน (14 ก.พ. 60) 

กรรมการฯ เป็นเจา้ภาพฟังพระสวดงานศพมารดา 

นางนงคนุ์ช  นิมนวล ทีวดัแสนสุข (15 ก.พ. 60) 

กรรมการฯ และเจา้หนา้ทีฯ ร่วมการประชุมประจาํเดือน

ชมรมสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง (17 ก.พ. 60) 


