
 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคําหนัก 1 บาท ให้แก่

สมาชิกทีเกษียณอาย ุ

วนัที 28 มีนาคม 2560 นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ นายมานะกูล พรรณเรณู รอ ง

ประธานฝ่ายการเ งิน นายเฉลย ชมบุหรั น รอง

ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นายเสน่ห์  ชุ่มหฤทยั 

เหรัญญิก นายศรีโพธิ วายพุกัตร์ นายสุทศัน์ เอียมแสง 

กรรมการ เขา้ร่วมงานเลียงสังสรรค์เนืองในโอกาส

การเกษียณอายุของนางบวัขาว  มะโนรืน สมาชิก 

แผนกอัลซิลลารี ผลิต ทีสโมสรพนักงาน บริษัท

ไทยเรยอน จาํกดั (มหาชน) ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 

ทงันี นายสุวฒัน์  แก้วเฮียง ได้มอบสร้อยคอทอง    

คาํ หนกั 1 บาท มูลค่า 21,000 บาท และกล่าวอวยพร

ให้แก่สมาชิกทีเกษียณอายุ โดยนายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ ได้รับเชิญให้ก ล่าวอวยพรให้แก่สมาชิกที

เกษียณอายุดว้ย 

นายก สสอป. เดินทางไปปฏิบัติหน้าที ทีสมาคมฯ   

สามวัน  

  วนัที 19 มีนาคม วนัที 30 มีนาคม และวนัที 

12 เมษายน 2560 นายศรีโพธิ วายุพักตร์ นายก

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) เดินทางไปปฏิบติั 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา้ที ทีทาํการสมาคมฯ ชนั 5 อาคารชุมนุมสหกรณ์

ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จําก ัด อ.บางกรวย           

จ.นนทบุรี  

นายก สสอป. เข้าร่วมการประชุมใหญ่ สสอต. ที

อาคาร ชสอ. นนทบุรี  

  วนัที 24 มีนาคม 2560 นายศรีโพธิ  วายุพกัตร์ 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์สถานประกอบการ(สสอป.) และนาย       

นุกูล  ยงัสี กรรมการผูจ้ัดการ เข้าร่วมการประชุม

ใหญส่ามญัประจาํปี 2559 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์

ตาํรวจ ณ หอ้งประชุม 701 ชนั 7 อาคารชุมนุมสหกรณ์

ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั ถนนนครอินทร์ - 

(อ่านต่อหน้า 3) 
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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 

นางสาวณฐัริญา  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 

 

บิดานายอํานวย–นายอํานาจ  จันทรมา (27 มี.ค. 60) 

บิดานายพิสิฐศักดิ์  ขาวเนตร (27 มี.ค. 60) 

บิดานายนายวิศรุต  ชางขํา (4 เม.ย. 60) 

นางสาวจุฑารัตน  กลิน่จันทร (14 เม.ย. 60) 
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นายก สสอป. เข้าร่วมการประชุมใหญ่ สสอต. ทีอาคาร 

ชสอ. นนทบุรี (ต่อจากหน้า 1) 

อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมีพลตาํรวจตรีสมเกียรติ 

ธรรมนิยาย นายกสมาคมฯ ทาํหน้าทีประธานในที

ประชุม 

ทีประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่ 

วิสามญั ครังที 1/2559 วนัที 18 พฤษภาคม 2559 

รับทราบรายงานจาํนวนสมาชิก ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

2559 จาํนวน 28,521 คน สมาชิกเสียชีวติ 260 คน 

รับทราบเกณฑ์การจดัสรรค่าใช้จ่ายสนบัสนุนการ

ด ําเ นินงานของศูนย์ประสานงาน มีมติ รับรอง

รายงานงบดุล และบญัชีรายรับ - รายจ่ายสมาคมฯ 

ประจําปี 2559 มีมติอนุมติัประมาณการรายรับ - 

รายจ่ายสมาคมฯ ประจาํปี 2560 ทาํการแก้ไขขอ้บงัคบั

สมาคมฯ รวม 7 ข้อ (ข ้อ 16. (1) เ งินสงเคราะห์

ล่วงหน้าปีละไม่เกิน 5,000 บาท) ทาํการเลือกตัง

คณะกรรมการดาํเนินการ 11 คน รวมกบักรรมการฯ 

ทียงัคงอยู่อีก 5 คน รวมเป็น 16 คน  

รองประธานฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่ สอ.สหภาพ

แรงงานอนิโด-ไทย จํากัด  

 วนัที 16 มีนาคม 2560 นายมานะกูล  พรรณ-

เรณู รองประธานฝ่ายการเงิน เข้าร่วมประชุมใหญ่

สามญัประจาํปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพ

แรงงานอินโด-ไทย จาํกัด ณ คลับเฮา้ท์ (โรงยิม) 

บริษทั อินโด-ไทย ซินเทติคส์ จาํกัด จ.พระนคร-     

ศรีอยุธยา 

 สหกรณ์ฯ มีสมาชิก 110 คน ทุนเรือนหุ้น 

15,674,260 บาท เงินรับฝากสมาชิก 3,056,099.44 

บาท เงินให้กู้แก่สมาชิก 15,858,968.42 บาท กาํไร

สุทธิ 782,967.22 บาท เงินปันผล 3.75 เงินเฉลียคืน 4.50 

นายก สสอป. เข้าร่วมการประชุมใหญ่ สอ.สหภาพ

แรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ จํากัด ทีแก่งคอย 

วนัที 24 มีนาคม 2560 นายศรีโพธิ  วายุพกัตร์ 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) และนาย

สํารวย รอดวงษ ์อุปนายกคนที 2 เขา้ร่วมการประชุม

ใหญ่สามญัประจาํปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพ

แรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ จาํกัด ณ ห้องอาหาร

บริษทั ไทยคริลิคไฟเบอร์ จาํกดั อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 

โดยมีนายนกัสิทธิ คุ้มชนะ ประธานกรรมการ ทาํ

หนา้ทีประธานในทีประชุม 

นอกจากวาระการประชุมอืนๆ แลว้ ทีประชุม 

มีมติทําการเลือกตังนายนักสิทธิ คุ ้มชนะ เ ป็น

ประธานกรรมการ วาระที 2 และเลือกตงักรรมการ 

แทนกรรมการทีหมดวาะ จาํนวน 6 คน ทาํการแก้ไข

ข้อบ ังคับสหกรณ์ฯ 2 ข้อ คือ  ข้อ 32. คุณสมบัติ

สมาชิก โดยเปลียนชือสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพ

แรงงานไทยไทยอคริลิคไฟเบอร์ จาํกดั เป็น สหกรณ์

ออมทรัพยส์หภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิงทอ จาํกดั 

และ ขอ้ 95 ผูต้รวจสอบกิจการ โดยเพิมคุณสมบติั

ของผูต้รวจสอบกิจการให้เป็นไปตามระเบียบนาย

ทะเบียนฉบบัใหม่ 

สหกรณ์ฯ มีสมาชิก 424 คน ทุนเรือนหุ้น 

75.89 ลา้นบาท เงินรับฝากจากสมาชิก 41.96 ลา้นบาท 

ทุนสํารอง 6.22 ลา้นบาท เงินใหกู้แ้ก่สมาชิก 112.52 

ลา้นบาท เงินฝาก ชสอ. 5 ลา้นบาท สินทรัพย์รวม 

131.12 ลา้นบาท กาํไรสุทธิประจาํปี 2559 จาํนวน 

5,657,534.75 บาท ทีประชุมมีมติจดัสรรกําไรสุทธิ

ประจําปี เป็นทุนสํารอง 800,000 บาท (ร้อยละ 

14.14) อนุมติัจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 5.25 เงินเฉลีย
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คืน ร้อยละ 6 ค่าบาํรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย 

ร้อยละ 1 เป็นเงิน 30,000 บาท 

อนึง สหกรณ์ฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 

"สหกรณ์ดีเด่นระดบัจงัหวดั ประจาํปี 2559”  

กรรมการสหกรณ์ฯ สมาชิก และเจ้าหน้าทีฯ เข้าร่วม

การประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559 สสอป.   

   วนัที 25 มีนาคม 2560 นายศรีโพธิ  วายุพกัตร์ 

นายก สสอป. นายวิรัต ชูจิตต์ และนายกฤษณชัย 

สินธุประสิทธิ กรรมการสมาคมฯ พร้อมกับสมาชิก 

สสอป. 7 ท่าน ได้แก่ นายสุรสิงห์  บงกชเกิด นาย 

พรชัย แก้วสาระ นายปรีชา ตรีกาลนนท์ นางสุนี      

ชูจิตต์ นางอชัณา วายุพกัตร์ นางวินิตา จาํรัส นาย  

กมลศกัดิ พฒันสิงห์ และนางสาวนุชนารถ  แก้วนํา-

เชือ เจา้หนา้ทีประจาํศูนยป์ระสานงานสหกรณ์ออม

ทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกัด เขา้ร่วมการ

สั ม ม น า ร่ ว ม  3 

ส ม าคม ฌาป นกิ จ

สงเคราะห์ฯ ได้แก่ 

ส ม าคม ฌาป นกิ จ

สงเคราะห์สหกรณ์

สมาชิกของชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์

แ ห่งป ระเทศ ไทย 

จําก ัด (สส.ชส อ.)  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

ไทย จาํกดั (สสอค.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ 

(สสอป.) ณ ห้องประชุมแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม 

เมืองทองธานี อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และร่วมการ

ประชุมใหญ่ สามญัประจาํปี 2559 สมาคมฌาปนกิจ

ส ง เ ค ร าะห์ส ม า ชิ ก ส หก ร ณ์ อ อ มท รัพ ย์ส ถา น

ประกอบการ (สสอป.) ณ ห้องแชฟไฟร์ 104 อาคาร

อิมแพค ฟอรัม เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

โดยมีนายศรีโพธิ  วายุพักตร์ นายกสมาคมฯ ทํา

หน้าทีประธานในทีประชุม ทงันี การสัมมนาและ

ประชุมใหญ่ดงักล่าวประสบความสําเร็จดว้ยดี โดย

นายศรีโพธิ วายพุกัตร์ และนายวริัต ชูจิตต์ ไดรั้บการ

เลือกตังเป็นกรรมการ สสอป. ชุดที 4 และนาย       

ศรีโพธิ วายุพักตร์ ได้รับการเลือกตังเ ป็นนายก

สมาคมฯ สมยัที 2 ดว้ย 

นายก สสอป. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจ

รับการจ้างงานก่อสร้างอาคาร สฌ.สอ. 

วนัที 31 มีนาคม 2560 นายศรีโพธิ   วายพุกัตร์ 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) เข้าร่วมการ

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับ

การ จ้า ง งานก่ อ ส ร้ างอ าค าร

สม าคมฌาปนกิจสง เ คราะ ห์

สมาชิก 7 กลุ่ มวิชาชีพ ครังที 

1/ 25 6 0 ณ  ห้อ งประ ชุ ม 60 2 

อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

แห่งประเทศไทย จาํกดั จ.นนทบุรี 

โดยมีนายอุทัย  ศรีเทพ นายก 

สสอค. เป็นประธานในทีประชุม  

ทีประชุมรับทราบขนัตอนการดําเนินการ

ก่อสร้างอาคารสํานกังาน สฌ.สอ. รับทราบการแต่งตงั

คณ ะกรร มการ ตามร ะ เ บียบส มาค มฌา ปนกิ จ

สงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออม

ทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. 2559 

ได้แก่ คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง
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อาคารสํานักงาน สฌ.สอ. คณะกรรมการบริหาร

โครงการ และคณะกรรมการควบคุมงาน ฯลฯ 

นายก สสอป. และกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่ 

สอ. พนักงานถุงเท้าไทย จํากัด ทีสมุทรปราการ 

วนัที 31 มกราคม 2560 นายศรีโพธิ  วายุพกัตร์ 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) นายพชัรพล 

วชิยัประเสริฐ อุปนายก คนที 3 นายวรัิต ชูจิตต์ และ 

นางลดัดา ไชยสิทธิ เขา้ร่วมการประชุมใหญ่สามญั

ประจาํปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์พนกังานถุงเท้า

ไทย จาํกดั ณ หอ้งประชุมรวมใจ บริษทั ถุงเท้าไทย 

จาํกดั เลขที 29/1 หมู่ที 4 ซอยเกิดเยียม ต.สําโรงกลาง 

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยมีนายช ัยยา           

ตีบไธสง ประธานกรรมการ ทาํหน้าทีประธานในที

ประชุม นอกจากวาระการประชุมตามปกติแล้ว ที

ประชุมไดมี้มติเลือกตงักรรมการ แทนกรรมการที

หมดวาระ 8 คน และทาํการแก้ไขขอ้บงัคบัฯ รวม     

8 ขอ้ 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานถุงเท้าไทย

จาํกดั มีสมาชิก 415 คน ทุนเรือนหุน้ 10.84 ลา้นบาท 

ทุนสํารอง 1.08 ล้านบาท หุ้น ชสอ. และเงินฝาก

สหกรณ์อืน 3.21 ลา้นบาท เงินฝากประจาํ ชสอ. 4.5 

ล ้านบาท เงินให้กู้แก่สมาชิก เงินกู้สามัญ จาํนวน 

14.81 ลา้นบาท เงินกู้สามญัระยะสันโครงการพิเศษ

สมัครกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ จาํนวน 74,650 

บาท เงินกู้สามญัระยะสันในโอกาสพิเศษครบรอบ  

5  ปี  จ ํานวน 749,400 บาท ทุนด ําเนินงานทังสิ น 

12,744,513.67 บาท กาํไรสุทธิประจาํปี 2559 จาํนวน 

483,035.36 บาท ทีประชุมมีมติอนุมตัิจ่ายเงินปันผล 

ร้อยละ 3.40  เงินเฉลียคืน ร้อยละ 8.00 

นายก สสอป. และกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่ 

สามัญประจําปี  2559 สอ.อาจิกาว่าฯ ทีชลบุรี 

วนัที 1 เมษายน 2560 นายศรีโพธิ  วายุพกัตร์ 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นายวิรัต       

ชูจิตต์ และนายชยัยา ตีบไธสง เขา้ร่วมการประชุม

ใหญส่ามญัประจาํปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังาน

อาจีกาว่า แอนด์ เอสซีไอ และดับบลิวซีพี  จ ํากัด         

ณ ร้านอาหารบริษทั อาจีกาวา่ แอนด์ เอสซีไอ เมทลั

เทค จาํกัด เลขที 49 หมู่ที 9 ถนนสุขประยูร ตาํบล     

มาบโป่ง อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี โดยมีนาย

ภาสกร ผ ัดห ล้า  ประธานกรรมการ ทําหน้าที

ประธานในทีประชุม  

นอกจากวาระการประชุมตามปกติแล้ว ที

ประชุมไดมี้มติเลือกตงันายศุภชยั ม่วงปลอด ดาํรง

ตาํแหน่งประธานกรรมการ และเลือกตงักรรมการ 

แทนกรรมการทีหมดวาระ 3 คน และมีมติขออนุมติั

ตดัหนีสงสัยจะสูญ ประมาณ 4,363 บาท และสหกรณ์ฯ 

ไดท้าํการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกดว้ย

ทงันี ก่อนปิดการประชุม สหกรณ์ฯ ได้เชิญนาย     

ศรีโพธิ วายุพกัตร์ นายกสมาคมฯ กล่าวปราศรัย 

พร้อมกับทาํการมอบนาฬิกาของสมาคมฯ รวม 9 

เรือน ใหแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ฯ และนายชยัยา ตีบไธสง 

ทาํการบรรยาย เรือง “การสมคัรเป็นสมาชิก สสอป.” 

แก่สมาชิกทีเขา้ร่วมการประชุมใหญ่ 

สหกรณ์ฯ มีสมาชิก 188 คน ทุนเรือนหุ้น 

15.79 ลา้นบาท ทุนสํารอง 0.62 ลา้นบาท ทุนต่าง ๆ 

ตามขอ้บงัคบัฯ 0.15 ลา้นบาท เงินฝากประจาํ ชสอ. 

5.0 ล้านบาท เงินให้กู้แก่สมาชิก 13.11 ล้านบาท    

ทุนดาํเนินงาน 16,576,025.60 บาท กาํไรสุทธิประจาํปี
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2559 จาํนวน 1,077,609.43 บาท ทีประชุมมีมติอนุมติั

จ่ายเงินปันผล ร้อยละ 5.80 เงินเฉลียคืน ร้อยละ 4.60 

ประธานฯ และรองประธานฯ เข้าร่วมประชุมประจําเดือน

คณะกรรมการกลาง สอร. ทีกรุงเทพฯ 

            วนัที 9 เมษายน 2560 นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง  

ประธานกรรมการ และนายมานะกูล  พรรณเรณู 

รอ งประ ธานฝ่ ายการเงิน  เ ดินทางไ ปปร ะชุ ม

ประจาํเดือนเมษายน 2560 คณะกรรมการสหพนัธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ใช้แรงงาน (สอร.) ณ ห้อง

ปร ะชุ มส โมส รพนักงานการไฟฟ้านครหลวง 

กรุงเทพฯ จดัโดยมูลนิธิไพศาล  ธวชัชยันนัท ์

ผู้จัดการร่วมมอบหนังสือให้ กศน. อ่างทอง 

วนัที 3 เมษายน 2560 นางเกษมศรี เมฆหมอก 

ผูจ้ดัการ เขา้ร่วมมอบหนังสือ และสือความรู้ต่าง ๆ 

ให้แก่สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศ ัย (กศน.) จังหวดัอ่างทอ ง 

ร่วมกบัสํานกังานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการฯ เข้าร่วมประชุมประจําเดือนเมษายน 2560 

สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 

วนัที 19 เมษายน 2560 นายศรีโพธิ  วายุพกัตร์ 

กรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ

สันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง ชุดที 1 ครังที 6 ทาํ

การประชุมประจําเดือนเมษายน 2560 ณ ห้อง

ประชุมสํานกังานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง โดยมีนาย

ศรีโพธิ วายุพตักร์ ประธานสันนิบาตฯ ทาํหน้าที

ประธานในทีประชุม 

ทีประชุมทาํการรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง     

ชุดที 1 ครังที 5 ประจาํเดือนมีนาคม 2560 วนัศุกร์ที 

17 มีนาคม 2560 มีมติรับรองรายรับ - รายจ่ายสันนิบาต

สหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง ติดตามผลการเตรียมการ

จดัการอบรมกรรมการฯ และเจา้หน้าทีสหกรณ์ใน

จงัหวดัอ่างทอง เรือง “บริหารงานสหกรณ์อย่างไร 

ใหไ้กลคุก” ในวนัที 8 พฤษภาคม 2560 รับทราบผล

การเดินทางไปเยยีมและพบปะกบัสหกรณ์ในจงัหวดั 

3 สหกรณ์ฯ ในวนัที 18 เมษายน 2560 ไดแ้ก่ สหกรณ์

การเกษตรบางเสด็จ จาํกัด และสหกรณ์บา้นมนัคง

เทศบาลปาโมก จาํกดั อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง พร้อมกบั

สหกรณ์บริการพฒันาชุมชนสุทธาวาส จาํกัด อ.เมือง 

จ.อ่างทอง และมีมติให้คณะกรรมการสันนิบาต

สหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง เดินทางไปเยียมและพบปะ

กับสหกรณ์ในจงัหวดั 4 สหกรณ์ฯ ในวนัที 23 

พฤษภาคม 2560 ไดแ้ก่ สหกรณ์ผู ้เลียงนกกระทา

อ่างทอง จําก ัด ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง 

สหกรณ์ผูเ้พาะเลียงสัตวน์ําอ่างทอง จาํกัด ต.คลอง-

ขนาก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง สหกรณ์การปลูก

พืชไร่วงันาํเยน็ จาํกดั ต.วงันาํเยน็ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 

และสหกรณ์ผูเ้ลียงไก่ลุ่มแม่นําน้อย จาํกัด ต.สีร้อย 

อ.วิเศษชยัชาญ จ.อ่างทอง 

รองประธานฯ และหัวหน้าฝ่ายทัวไป เข้าร่วมการ

ประชุมชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 

  วนัที 19 เมษายน 2560 นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ 

กรรมการ และนางนาถ มงคลหวา้ หวัหนา้ฝ่ายทวัไป 
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เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชมรมสหกรณ์

จงัหวดัอ่างทอง ครังที 7/2560 ประจาํเดือนเมษายน

2560 ณ ห้องประชุมสํานักงานสหกรณ์จังหวดั

อ่างทอง โดยมีนายประจวบ เนตรพลตรี รองประธาน

ชมรมฯ ทาํหนา้ทีประธานในทีประชุม   

ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการชมรมฯ ครังที 6/2560 ประจาํเดือน

มีนาคม 2560 รับรองรายรับ - รายจ่ายของชมรมฯ 

ประจาํเดือนมีนาคม 2560 โดยมีเงินคงเหลือยกมา 

126,318.75 บาท ไม่มีรายรับ รายจ่าย 1,420 บาท     

มีเ งินคงเหลือยกไปเดือนเมษายน 2560 จํานวน 

124,898.75 บาท ติดตามผลการประชุมคราวก่อน      

1 เรือง มีมติมอบหมายให้กรรมการชมรมฯ แต่ละ

ท่านติดต่อประสานงานกับกรรมการชมรมฯ ทีไม่

ค่อยไดเ้ขา้ร่วมการประชุมประจาํเดือนของชมรมฯ 

สหกรณ์ฯ ม อบสมุดบัญชีเงินฝากให้แก่สมาชิกที

ภรรยาคลอดบุตร 

 วันที 22 กุมภาพันธ์ 2560 นางนาถ  มงคลหวา้ 

หัวหน้าฝ่ายทวัไป มอบสมุดบัญชีพร้อมเงินฝาก 

จาํนวน 500 บาท ให้แก่นายจกัรกฤษ  ชนะพาล สมาชิก

แผนกสปินนิง ผลิต เนืองจากภรรยาคลอดบุตร 

 วันที 7 มีนาคม 2560 นางนาถ  มงคลหว้า 

หัวหน้าฝ่ายทวัไป มอบสมุดบัญชีพร้อมเงินฝาก

จาํนวน 500 บาท ให้แก่นายกฤษณะ ธาดาวตัรภรณ์ 

สมาชิกแผนกวสิโคส ผลิต เนืองจากภรรยาคลอดบุตร 

สหกรณ์ฯ มอบของทีระลึกแก่สมาชิก ทีทําการมงคล

สมรส 2 ราย 

วันที 26 มีนาคม 2560 นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ มอบของทีระลึกให้แก่นาย      

ธนศักดิ ชีระภากร สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต   

เนืองในโอกาสจดังานมงคลสมรส โดยมอบให้ใน

งานเลียงมงคลสมรส ทีโดมสวนนาํเฉลิมพระเกียรติ 

อ.เมือง จ.อ่างทอง 

วันที 26 มีนาคม 2560 นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ มอบของทีระลึกให้แก่นายอรุณ 

วงษ์จีน สมาชิกแผนกบอยเลอร์เฮา้ท ์เนืองในโอกาส

จดังานมงคลสมรส โดยมอบให้ในงานเลียงมงคล

สมรส ทีบา้นพกั ต.เอกราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 

สหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพบิดา - มารดาสมาชิก

และสวดศพสมาชิกฯ รวม  6 ราย 

  วันที 27 มีนาคม 2560 นายธนกฤต  วโรตนม์ 

นายสุทัศน์ เอี ยมแ สง นายณัฐภูมิ  สุวรรณวงศา 

กรรมการ และนางสาวดวงกมล แกว้สุกใส เจา้หน้า-

ทีธุรการ ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังพระสวดงานศพบิดา

นายพิสิฐศักดิ ขาวเนตร สมาชิกแผนกอ๊อกซิลลารี 

ผลิต ทีวดัพายทอง ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 

พร้อมช่วยเงินทาํบุญจาํนวน 300 บาท 

   วันที 27 มีนาคม 2560 นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการฯ นายมานะกูล พรรณเรณู รอง

ประธานฝ่ายการเงิน นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ 

กรรมการ และนางสาวนุชนารถ แกว้นาํเชือ เจา้หน้าที

บญัชี ร่วมเป็นเจา้ภาพฟังพระสวดงานศพบิดานาย

อาํนวย จนัทร์มา สมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็น

พนักงาน และเป็นบิดาของนายอาํนาจ จนัทร์มา 

สมาชิกแผนกอ๊อกซิลลารี ผลิต ณ ว ัดจันทรังษี        

ต.หวัไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง พร้อมช่วยเงินทาํบุญกับ

สมาชิกคนละ 500 บาท 

  วันที 4 เมษายน 2560 นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ นายศรีโพธิ วายุพักตร์ และ

นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ กรรมการ ร่วมเป็น



มีความสุขนะครับ  8 


ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  31 
 

ฉบับที ่344 ประจําเดอืน พฤษภาคม 2560 

 
เจ้าภาพฟังพระสวดงานศพบิดานายวิศรุต ช้างข ํา 

สมาชิกแผนกอินทรูเมนท์ ทีวดัโพธิสระโสภณ ต.โพ-

สะ อ.เมือง จ.อ่างทอง พร้อมช่วยเงินทาํบุญ 500 บาท 

วันที 14 เมษายน 2560 นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ นายสาย ัณห์ แผนประดิษ ฐ์ 

เลขานุการ นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทยั เหรัญญิก นายศรีโพธิ 

วายุพกัตร์ นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ กรรมการ 

และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ดัการ เดินทางไปเป็น

เจ้าภาพฟังพระสว ดงานศ พนางส าวจุฑา รัตน์         

กลินจนัทร์ สมาชิกแผนกห้องปฏิบติัการเคมี ทีวดั

พายทอง ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง พร้อมช่วย

เงินทาํบุญ 3,000 บาท 

วันที 15 เมษายน 2560 นายมานะกูล พรรณเรณู 

รองประธานฝ่ายการเงิน นายศรีโพธิ วายุพักตร์ 

นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ กรรมการ และนางสาว

นุชนารถ แก้วนาํเชือ เจา้หน้าทีบญัชี เดินทางไปเป็น

เจ้าภาพฟังพระสวดงานศพมารดานางวรรณา           

ณ พิกุล สมาชิกแผนกพน้สภาพการเป็นพนกังาน ที

วดัโพธิสระโสภณ ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทองและ

ช่วยเงินทาํบุญ 500 บาท 

วันที 17 เมษายน 2560 นายเฉลย ชมบุหรั น 

รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทยั 

เหรัญญิก นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ นายสุทศัน์ เอียมแสง 

กรรมการ และนางนาถ  มงคลหวา้ หวัหน้าฝ่ายทวัไป 

เดินทางไปเป็นเจ้าภาพฟังพระสวดงานศพมารดา

นาย ณราม  พงศกรกิจพร (ราม สุทธิวงษ์) สมาชิก 

แผนกพน้สภาพการเป็นพนกังาน ทีวดัโบสถ์ ต.ย่าน-

ซือ อ.เมือง จ.อ่างทอง และช่วยเงินทาํบุญ 500 บาท 

กรรมการสหกรณ์เยียมไข้สมาชิกป่วย  4 ราย 

  วันที 22 มีนาคม 2560 นายเฉลย   ชมบุหรั น  

รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และนางเกษมศรี 

เมฆหมอก ผู้จดัการ มอบของเยียมไขใ้ห้แก่นายภิญโญ 

อน้ไชยะ สมาชิกแผนกบริหาร (เซ็นทรัล ซ่อมบาํรุง) 

เนืองจากผ่าตดัต่อมทอมซิล โดยมอบให ้ณ ทีทาํการ

สหกรณ์ฯ 

 วันที 30 มีนาคม 2560 นายเสน่ห์  ชุ่มหฤทยั 

เหรัญญิก นายสุทศัน์  เอียมแสง และนายสมยศ  นนัตาวงั 

กรรมการฯ เดินทางไปเยียมไขส้มาชิกป่วย 2 ราย คือ 

 - นายกล้า  ปันเงิน  สมาชิกแ ผนกซีวิล ที

บา้นพกั ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง เนืองจากลอก

พงัผืดทีขอ้ศอก 

 - นายฉัตรชัย  ไ หมทอง  สมาชิกแ ผนก       

อลัซิลลารี ผลิต ทีบา้นพกัใกล้กบัวดัท่าอิฐ อ.โพธิ-

ทอง จ.อ่างทอง เนืองจากผ่ากระดูกงอกทีขา 

 วันที 8 เมษายน 2560 นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ นายมานะกูล พรรณเรณู รอง

ประธานฝ่ายการเงิน นายสุทศัน์ เอียมแสง และนาย

สมยศ นนัตาวงั กรรมการ เดินทางไปเยียมไข้นาย 

นฐัพงษ์ บาํเทิง สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต ทีโรง-

พยาบาลอ่างทองเวชการ เนืองจากป่วยเป็นโรค

อีสุกอีใส 

อนึง ในการเดินทางไปเยียมสมาชิกป่วยทงั 

4 ราย สหกรณ์ฯ ได้ทําการซือของเยียมไข้ให้แก่ 

สมาชิกทุกคน เป็นเงิน คนละ 300 บาท 
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วนัที 25 มีนาคม 2560 สมาคมฌาปนกิจ

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

ประกอบการ (สสอป.) จดัการประชุมใหญ่สามญั

ประจาํปี 2559 ณ ห้องแชฟไฟร์ 104 อาคารอิมแพค 

ฟอรัม เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมี

นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ นายกสมาคมฯ ทําหน้าที

ประธานในทีประชุม และมีนายยอดศักดิ สุขโรจณี 

รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบางสีทอง ใน

ฐานะผูแ้ทนนายทะเบียนทอ้งถิน สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์ และนายพิบูลย์ มะนะโส ผู ้แทนนาย

ทะเบียนกลาง สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เข้าร่วม

การประชุมและร่วมกล่าวปราศรัยต่อทีประชุมดว้ย 

สหกรณ์ฯ ไดเ้ชิญชวนกรรมการสมาคมฯ 3 

คน ได้แก่ นายศรีโพธิ  วายุพกัตร์ นายกสมาคมฯ 

นายวรัิต  ชูจิตต์ และนายกฤษณชยั  สินธุประสิทธิ 

กรรมการฯ พร้อมกบัสมาชิก สสอป. 7 ท่าน ได้แก่ 

นายสุรสิงห์  บงกชเกิด นายพรชยั  แก้วสาระ นาย

ปรีช า ตรี กาลนนท์ นาง สุนี  ชู จิต ต์ นางอัชณ า 

วายุพกัตร์ นางวนิิตา  จาํรัส นายกมลศกัดิ  พฒันสิงห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

และนางสาวนุชนารถ  แก้วนําเชือ เจ้าหน้าทีบญัชี 

เขา้ร่วมการประชุมใหญ่ สสอป.  

ผลการประชุมใหญ่สามัญประจําปี  2559 

สสอป. สรุปได้ดังนี คือ 

- ทีประชุมมีมติรับทราบความเป็นมาของ

การจัด การปร ะชุ มใหญ่  ส าม ัญประ จําปี  2559 

รับทราบรายนามคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดที 3 

รวม 14 คน และ เจา้หน้าทีสมาคมฯ รวม 2 คน 

  - ทําการรับรองรายงานการประชุมใหญ่ 

สามญั ครังที 5 ประจาํปี 2558 วนัที 5 มีนาคม 2559  

- รับทราบจาํนวนสมาชิก ณ วนัที 31 ธันวาคม

2558 จํานวน 5,113 คน สมาชิกเข้าใหม่ ปี 2559

จาํนวน 811 คน สมาชิกคืนสภาพ 7 คน สมาชิก

ลาออก 226 สมาชิกพ้นสภาพ 191 คน สมาชิก

เสียชีวิต 33 คน สมาชิกคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

2559 จาํนวน 5,481 คน  

  - รับทราบรายชือสมาชิกศูนย์ประสานงาน 

พร้อมกบัศูนยป์ระสานงาน 62 ศูนย ์และสมาชิกรับ

ตร ง รับทราบจํานวนส มาชิก เ สีย ชี วิต  3 3 คน 

รับทราบจาํนวนสมาชิก 4 สมาคมฯ ณ วนัที 31 

ธันวาคม 2559 คือ สสอ.รรท. จาํนวน 43,773 คน 

สสอท. จาํนวน 29,110 คน สสอป. จาํนวน 5,481 

คน และ สสอต. จาํนวน 28,521 คน 

- มีมติอนุมติังบการเงินสมาคมฯ ประจาํปี 

2559 

- มีมติอนุมตัิประมาณการรายได ้- ประมาณ

รายจ่าย สมาคมฯ ประจาํปี 2560 โดยตงัประมาณ

รายได ้1,792,500 บาท และตงัประมาณการรายจ่าย 

1,749,900 บาท 

- มีมติเลือกตงันายวินยั  นิยโมสถ ผูส้อบบญัชี- 
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รับอนุญาต เลขที 2492 หา้งหุน้ส่วน แสงพี.ที.เทรด-

ดิง เลขที 99/32 ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

12160 เป็นผูต้รวจสอบบญัชีสมาคมฯ ประจาํปี 2560 

จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 3,000 บาท 

- ทาํการเลือกตงัคณะกรรมการสมาคมฯ ชุด

ที 4 จาํนวน 17 คน ไดแ้ก่  

1. นายพชัรพล วชิยัประเสริฐ สหกรณ์ออม

ทรัพยส์ยามนิสสัน จาํกดั 

2. นายศรีโพธิ วายพุกัตร์ สหกรณ์ออมทรัพย์

สหภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

3. นายธัญญา สายสิน สหกรณ์ออมทรัพย์

พนกังานฝาจบี จาํกดั 

4. นายเสด็จ บุนนาค สหกรณ์ออมทรัพย์

เนชนัมลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั 

5. นายวรัิต ชูจิตต์ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพ

แรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

6. นายชัยยา ตีบไธสง สหกรณ์ออมทรัพย์

พนกังานถุงเทา้ไทย จาํกดั 

7. นายอนุสรณ์ จนัทรส สหกรณ์ออมทรัพย์

พนกังานสหกรณ์นครสวรรค ์จาํกดั 

8. นายสมจิตร แสนโคตร์ สหกรณ์ออม

ทรัพยนิ์เคสยามอลูมิเนียม จาํกดั 

9. นายนุกูล ยงัสี สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กร

อิสระ จาํกดั 

10. นางวชัราพร ยงัสี สหกรณ์ออมทรัพย์

องค์กรอิสระ จาํกดั 

11. นายสํารวย รอดวงษ ์สหกรณ์ออมทรัพย์

พนกังานฝาจบี จาํกดั 

12. นายญาณพฒัน์ คุ้มตะโก สหกรณ์ออม

ทรัพยอ์าหารสยาม จาํกดั 

13. นางสิริภสัสร เอียมสุวรรณ์ สหกรณ์ออม

ทรัพยมิ์ตซูบิซิมอเตอร์ประเทศไทย จาํกดั 

14. นายณฐัวุฒิ ไชยชูลี สหกรณ์ออมทรัพย์

นครหาดใหญ่ จาํกดั 

15. นายชุมพล ภูมิพนัธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์

สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ จาํกดั 

16. นางสาวสมหมาย  สราญจิตร์ สหกรณ์ออม

ทรัพยส์หภาพแรงงานแพนเอเซียเปเปอร์ไทย จาํกดั 

17. ประวร มาดี สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพ

แรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสมาคมฯ ไดท้าํการเลือกตงั

กนัเองเพือดาํรงตาํแหน่ง ต่าง ๆ ดงันี คือ 

1. นายศรีโพธิ วายุพกัตร์    นายกสมาคมฯ 

2. นายณฐัวฒิุ ไชยชูลี       อุปนายก คนที 1 

3. นายธัญญา สายสิน       อุปนายก คนที 2 

4 นายพชัรพล วชิยัประสิทธิ  อุปนายก คนที 3 

5. นายอนุสรณ์ จนัทรส       เลขานุการ 

6. นายชมพล ภูมิพนัธ์ุ      ผูช่้วยเลขานุการ 

7. นางวชัราพร ยงัสี           เหรัญญิก 

8. น.ส. สมหมาย  สราญจติตร์  ผูช่้วยเหรัญญิก 

9. นางสิริภสัสร  เอียมสุวรรณ์  กรรมการผูจ้ดัการ 

- ทีประชุมมีมติทําการแก้ไข ข้อบังคับ

สมาคมฯ 3 ขอ้ ดงันี คือ 

1. แก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ ข้อที 9 (4)  
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ขอ้ความใหม่ “ข้อ 9. ผู้สมคัรเป็นสมาชิก

ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปนี  

(4) มีอายใุนวนัสมคัรไมเ่กิน 60 ปี หรือ ตามที

สมาคมกําหนดและในวาระพิเศษ คณะกรรมการอาจ

กําหนดอายผูุ้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต่างจากทีกําหนดไว้

ได้เป็นกรณีพิเศษ” 

 เหตุผลทีขอแก้ไข เพือรองรับแนวทางปฏิบติั

ของสมาคมฯ ในกรณีทีอาจจะมีการรับสมคัรสมาชิก

ในวาระพิเศษในระยะเวลาทีจําก ัด และสามารถ

กาํหนดอายุผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกทีแตกต่างจากการ

สมคัรในเวลาปกติได ้

  2. แก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ ข้อที 14 (4) 

ขอ้ความใหม่ “ข้อ 14. (4) ถูกคดัชือออก

เนืองจากขาดส่งเ งินสงเคราะห์ เงินสงเคราะห์

ล่วงหน้าตามทีสมาคมเรียกเก็บ หรือเรียกเพิมเติม

แล้วแต่กรณี โดยสมาคมแจง้เป็นหนงัสือ หรือผ่านสือ

ต่าง ๆ ของสมาคม ใหช้าํระเงินสงเคราะห์ตามข้อ 19 

แล้ว จาํนวน 3 ครัง แต่ละครังมีเวลาห่างกนั 15 วนั 

ซึงครังสุดทา้ยไดท้าํหนงัสือลงทะเบียนตอบรับ หรือ

สม าคมติดต่อ หาหลัก แหล่ งทีอยู่ไ ม่ได้ คณ ะ -

กรรมการพิจารณาแล้วมีมติให้พน้สมาชิกภาพ การ

สินสุดสมาชิกภาพตามขอ้นี สมาชิกไม่มีสิทธิเรียกค่า

สมคัร เงินค่าบาํรุงและเงินสงเคราะห์ทีไดช้ําระตาม

ขอ้บงัคบัจากสมาคม เวน้แต่เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า

ทียงัไม่ไดต้กอยูใ่นความผูกพนัทีจะตอ้งจ่ายเป็นเงิน

สงเคราะห์ให่แก่สมาชิกทีถึงแก่ความตาย 

  เหตุผลทีขอแก้ไข  เพือใหเ้กิดความชดัเจนใน

การปฏิบติังาน ว่าการทีสมาชิกไม่จ่ายเงินสงเคราะห์

ล่วงหน้าตามทีสมาคมเรียกเก็บ หรือ เรียกเพิมเติม

แลว้แต่กรณี เนืองจากเงินสงเคราะห์ไม่พอจ่ายในปีที

ผ่านมา เป็นสาเหตุทีทาํให้พน้จากการเป็นสมาชิก

สมาคมเช่นเดียวกับกรณีทีไม่จ่ายเงินสงเคราะห์

ล่วงหนา้รายปีเช่นกนั  

      3. แก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ ข้อที 16 (2) 

ขอ้ความใหม่ “ขอ้16. ผูส้มคัรเข้าเป็นสมา-

ชิกสมาคม ต้องชาํระเงินค่าสมคัรเป็นเงินคนละ 100 

บาท (หนึงร้อยบาทถว้น) และเมือสมาคมมีมติรับเขา้

เป็นสมาชิกตามข้อ 11 แล้ว จะตอ้งชําระเงินให้แก่

สมาคม ดงันี 

(1) เงินค่าบาํรุงปีละ 50 บาท (ห้าสิบบาทถว้น) 

(2) เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ ปีละ 4,500 บาท 

(สีพนัห้าร้อยบาทถว้น) 

กรณีเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าใช้จริงมากกวา่

หรือน้อยกว่าจํานวนเงินทีเรียกเก็บไว ้สมาคมจะ

เรียกเก็บเพิมขึนหรือลดลงในปีต่อไป และสมาคมจะ

คืนให้แก่สมาชิกเท่าทีสมาชิกผู ้นันยงัไม่ตกอยู่ใน

ความผูกพนัทีจะตอ้งจ่ายเงินสงเคราะห์” 

เหตุผลทีทําการแก้ไข เพือให้สมาคมเรียก

เก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกตามจาํนวนจริงทีตอ้ง

จ่ายใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ของสมาชิกทีเสียชีวติในแต่

ละปี และสมาคมไม่ตอ้งเรียกเก็บเพิมขึนจาํนวนมาก

ในปีถัดไป เนืองจาก 4 สมาคมสมาชิกเพิมขึนใน

ปัจจุบัน รวม 107,231 ทําให้อ ัตราการเสียชีวิต

เพิมขึน 
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สวสัดีครับ “แวดวงสหกรณ์” ฉบบัประจํา 

เดือนพฤษภาคม 2560 มาพบกบั สมาชิก และผูอ้่าน

ทุกท่านแลว้ครับ 

ขอแสดงความยินดีกับ คุณอรุณ วงษ์จีน 

(บอยเลอร์เฮา้ท)์ และคุณธนศักดิ  ชีระภากร (วิสโคส 

ผลิ ต )  เ นือ งจากทําก ารจัดงานมงคลสมรส ใน         

วนัเดียวกนั ขอใหชี้วติสมรสของสมาชิกทงัสองท่าน    

จ ง มี แ ต่ ค ว า ม สุ ข แ ล ะ รั ก กัน ต ล อ ด ไ ป ค รั บ 

***@@@*** ขอแสดงความยินดีกับ คุณสมภพ  

คุณเสถียร   คุ้มวงษ์ ทีมีหลานเพิมอีกคนเมือเร็วๆ นี

ครับ ***@@@*** ใชเ้วลาว่างหารายได้เสริมให้กบั

ตวัเอง ดว้ยการขบัรถสามล้อเครืองทีอยุธยา ขอให้

กิจการของ คุณสมพร  สุวรรณผดุง เจริญก้าวหน้า

ด้วยดี มี ลูกค้า เยอะๆ นะครับ ***@@@*** ขอ

อนุโมทนาบุญกับ คุณพัช ระ  ป้อมลอย และคุณ      

พงพรหม  ประภาสัย ทีได้ทาํการอุปสมบทในเดือน

เมษายนทีผ่านมา ***@@@*** ปฎิบัติหน้าทีใน

ฐานะผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นดว้ยความเขม้แขง็ สําหรับคุณ

ไพฑูรย์  สามัคคี ขอให้มีโอกาสได้เป็นผู ้ใหญ่บา้น

โ ดยเ ร็ วนะครับ ***@@@*** ขอ ขอ บคุณ คุ ณ

กฤษณชัย  คุณเพ็ญศรี   สินธุประสิทธิ  คุณพรรษพร  

แสงประพาฬ และคุณศรัณยู   ใต้บวรพิทักษ์ ทีได้ทาํ

การเพิมเงินค่าหุ้นกับสหกรณ์ฯ เมือเดือนเมษายนที

ผ่านมา ขอใหว้นัเกษียณของทุกท่านมีเงินค่าหุ้นนบั

ล้านบาทนะครับ ***@@@*** ช่วงเทศกาลวัน

สงกรานต์ คุณเยาวลักษณ์  เสาใบ เดินทางกลับไป

เยียมบา้นทีจงัหวดัอุบลราชธานี ไม่ทราบวา่นาํหมูยอ

มาขายให้เพือนๆ ด้วยไหมครับ ***@@@*** ขอ

แสดงความยินดีกับคุณรดาทิพย์  ไร่สุขศิริ ทีลูกไม่

ตอ้งถูกเกณฑท์หาร ทาํใหส้ามารถบวชต่อไดจ้นครบ

พรรษาครับ ***@@@*** ขอแสดงความเสียใจกบั 

คุณณราม  พงศกรกิจพร (คุณราม สุทธิวงษ์) คุณ

วรรณา  ณ พิกุล และคุณปัทมพร  ศรีสว่าง ทีสูญเสีย

คุณแม่ของทงัสามท่านไปในเวลาใกลเ้คียงกนัในช่วง

เทศกาลวนัสงกรานต์ทีผ่านมา ***@@@*** ขอ

แสดงความเสียใจกับครอบครัว  กลิ นจนัทร์ และ 

แผนกห้องปฏิบติัการเคมี  ทีสูญเสีย คุณจุฑารัตน์  

กลินจันทร์ เพราะอุบติัเหตุ ขอใหน้อ้งออ้ไปสู่ชาติภพ

ทีดีงามดว้ยครับ ***@@@*** ขอแสดงความเสียใจ

กบั คุณจักรกรด  ผลเจริญ ทีสูญเสียคุณพ่อไปเมือ

ปลายเดือนเมษายนทีผ่านมาครับ ***@@@***   

กลับมาทํางานแล้ว สําหรับ คุณบุญเรือน  

ศิลปประดิษฐ์ หลังจากหยุดพกัรักษาตวั เพราะป่วย

เป็นโรคเส้นเลือดอุดตนัเป็นเวลาหนึงอาทิตย์ ขอให้

สุ ข ภ า พ แ ข็ ง แ ร ง ห า ย เ ป็ น ป ก ติ โ ด ย เ ร็ ว ค รั บ 

***@@@*** ทาํงานได้แล้ว สําหรับ คุณณัฐพงษ์  

บําเทิง หลงัจากป่วยเพราะเป็นโรคอีสุกอีใสเกือบ

อาทิตย์ครับ ***@@@*** ขอขอบคุณ คุณราเยส  

เดียวซิงห์ และคุณขุนทอง  นึกอุ่นจิตร์ ได้สมคัรเข้า

เป็นสมาชิกของ สสอป. แล้วครับ ***@@@***

เกษียณอายุไปอีกท่าน สําหรับ คุณเตือน สามัคคี 

ขอให้ชีวิตหลังการเกษียณอายุมีแต่ความสุขและ

สุขภาพแข็งแรงตลอดไปครับ ***@@@*** ส่งลูก

สาวกลับไปทํางานต่อทีอเมริกาแล้ว สําหรับคุณ

เพิมพูลพัชร์  จ๋วงพานิช ช่วงเวลาแห่งความสุขของ

คนเราช่างรวดเร็วใช่ไหมครับพีโอ่ง ***@@@*** 

ขอแสดงความยินดีกับ คุณเสน่ห์  คุณวิลาวรรณ       

ชุ่มหฤทัย เนืองในโอกาสครบรอบ  27 ปีของการ
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แต่งงานเมือตน้เดือนพฤษภาคมทีผ่านมา ขอให้ชีวติ

สมรสของทังสองท่านมีแต่ความสุขและรักกัน

ตลอดไปครับ ***@@@*** เดินทางไปเทียวเมือง

ซาปา ประเ ทศ เวียดนาม  คุ ณม ยุรี   ดิฐภักดีช ล 

ประทับใจกับความสวยงามของสถานทีท่องเทียว

และมีความสุขเป็นอย่างมากครับ ***@@@*** 

เดินทางไปเทียวเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว

มาแล้ว ไม่ทราบว่า คุณศรัณยพงศ์  กังขอนนอก มี

ผูติ้ดตามทีรู้ใจไปดว้ยหรือเปล่าครับ ***@@@***

ของขวญัวนัเกิดปีนีที คุณลัดดา  นาคประวิต ไดรั้บ

จากสามี คือ เครืองปรับอากาศสําหรับติดทีบา้นครับ

ต่อไปนีคงไม่ตอ้งร้อนอีกแลว้นะครับ ***@@@*** 

เพราะปวดหวัไหล่มาเป็นปี คุณอัชณา  วายุพักตร์ จึง

ตดัสินใจไปพบหมอและต้องทํากายภาพบาํบดัที

โรงพยาบาลราชธานีถึง 5 วนั ขอให้หายเป็นปกติ

โดยเร็วครับ ***@@@*** เป็นคนหนึงทีชอบร้อง

เพลงและเล่นกีตา้มาก ไดข้่าววา่ คุณสุรพล  ยมพาลไพ่

สะสมกีตา้ไวห้ลายตวัครับ ***@@@*** 

  ขยนัทาํงานล่วงเวลามาก สําหรับ คุณลิขิต  

มีบํารุง ไม่ทราบว่าจะเอาเงินเก็บไว้ทีไหน รักษา

สุขภาพบา้งนะครับ ***@@@*** ขอแสดงความ

ยินดีกบั คุณสมชาย  คุณเกษมศรี  เมฆหมอก เนืองใน

โอกาสลูกสาวคนเล็กเข ้ารับพระราชทานปริญญา

บัตร (พยาบาล) เ มือต้น เดือนพฤษภาคมนีครับ 

***@@@*** เมือวนัคล้ายวนัเกิดของ คุณแม่บุญชู  

ธนีรม ย์  ใ นปล ายเ ดือ น เ มษ าย นทีผ่ าน มา คุ ณ           

วัชรกรณ์  พรรณเรณู ส่งรูปเคก้วนัเกิดไปให้คุณแม่

ทางเฟสบุ๊คพร้อมกับข้อความบนเคก้ว่า” “รักแม่” 

เห็นแลว้ประทบัใจมากเลยครับ ขอให้คุณแม่บุญชูมี

ความสุขมาก ๆ นะครับ ***@@@*** ขอแ สดง

ความยินดีกบั คุณสมปอง   ภู่ระหงษ์ เนืองในโอกาส

ทาํการอุปสมบทลูกชายเมือเดือนเมษายนทีผ่านมา

ครับ ***@@@*** เพือนๆ  ทีไดเ้ขา้ไปดูเฟสบุ๊คของ 

คุณเสน่ห์  ศรีเสงียม (สปินนิง ผลิต) ต่างพูดกนัว่า 

คุณเสน่ห์แชร์คลิปต่าง ๆ มาไวใ้นเฟลบุ๊คของตนเอง 

เมือเข้าไปชมแล้วมีประโยชน์เป็นอย่างมากครับ 

***@@@*** พาลูกชายไปเทียวทะเลเป็นครังแรก

คุณนิภาพร  ดัดผดุง มีความสุขมากเมือไดเ้ห็นลูกชาย

มีความสุขในครังนี ***@@@*** 

ขอขอ บคุณสมาชิกสหกรณ์ออ มทรัพย์

สหภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกัด ทีเข้าร่วมอบรบ

สัมมนากบัสหกรณ์ฯ เมือวนัที 22 - 23 เมษายน 2560 

ที จัง หว ัด ร ะ ย อ ง  ทีผ่ า น ม า เ ป็ น อ ย่ า ง สู ง ค รั บ 

***@@@*** มีโอ กาส ได้แ สดงความรัก ต่อกัน

สําหรับ คุณสุวัฒน์  แก้ว เ ฮียง  และคุ ณวรรณดี        

แก้วเฮียง งานนีท่านประธานรู้สึกซาบซึงมากครับ 

***@@@*** คุณมงคล  ดุษณย์ี บอกว่ากว่าจะได้มา

สัมมนากบัสหกรณ์ฯ ก็ตอนเกษียณแล้ว รู้อย่างนีมา

เขา้ร่วมสัมมนานานแลว้ครับ ***@@@*** สําหรับ

คุณปานแก้ว  บุญสํารวย   เป็นคนเดียวทีวิทยากร

เรียกชือบ่อยทีสุด ไม่ทราบว่าวิทยากรสนใจอะไร

พิเศษหรือเปล่าครับ ***@@@*** ขอบคุณ คุณ

ประนอม  ตระกลูทิพย์ ทีนาํมะม่วงกวนแสนอร่อยมา

ให้ทา นร ะ หว่าง เ ดินท าง ไ ป สัม มนา ด้วย ค รั บ 

***@@@*** ขอขอบคุณ คุณมานะกูล  พรรณเรณู 

ที เ ป็ นผู ้บรรย าย ในหัวข้อ  เ รื อ ง “สถานการณ์

เศรษฐกิจปัจจุบนัสมาชิกตอ้งปรับตวัอยา่งไร” ถึงจะ

เป็นตวัแทน แต่สามารถบรรยายไดเ้หมือนตวัจริงเลย

ครับ ***@@@*** พบกันฉบับหน้า ***@@@*** 

สวัสดีครับ ***@@@*** 
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รายงานกิจการประจาํเดือน เมษายน 2560 (MONTHLY REPORTS APRIL 2017) 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จํานวนสมาชิก  Membership 1,196 คน  Pr 

2. ทุนเรือนหุ้น  Share capital 335,661,180.00 บาท Baht 

3. เงินรับฝากออมทรัพย์ ยอดยกมา  Savings deposit From last month 11,073,913.88 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 5,748,220.12 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 5,609,868.95 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  11,212,265.05 บาท Baht 

4. เงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษ ยอดยกมา  Special deposit From last month 119,352,869.27 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 2,913,269.93 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 2,093,328.78 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  120,172,810.42 บาท Baht 

5. เงินรับฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา  Education Fund deposit From last month 7,257,800.00 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 409,930.27 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 45,530.27 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  7,622,200.00 บาท Baht 

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

7. ทุนสะสมตามข้อบังคบั  Reserve according to by-laws,regulation and other 856,023.17 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 29,522,057.73 บาท Baht 

10. เงินฝากสหกรณ์อืน  Deposits in other Co-operatives 113,846,266.20 บาท Baht 

11. เงินให้กู้แก่สมาชิก ยอดยกมา  Loans to members form last month 306,968,045.04 บาท Baht 

  ให้กู้ระหว่างเดือน  Loans to members in this month 39,846,550.00 บาท Baht 

  รับชําระคนืระหว่างเดือน  Loans repayment form members in this month 38,277,624.24 บาท Baht 

 คงเหลือ ณ วันสินเดือน  Total Loans to members   308,536,970.80 บาท Baht 

12. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อืน  Loans to other co-operatives 18,000,000.00 บาท Baht 

13. ดอกเบียรับจากเงินให้กู้  Interest received from Loans 5,570,590.50 บาท Baht 

14. รายได้เดือนมกราคม - เมษายน 2560 Revenues from January - April 2017 6,590,069.23 บาท Baht 

15. รายจ่ายเดือนมกราคม - เมษายน 2560 Expenses from January - April 2017 1,352,164.65 บาท Baht 

16. รายได้สูง (ตํา) กว่าค่าใช้จ่าย  Total income (Approximated) 5,237,904.58 บาท Baht 
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นายศรีโพธิ์  วายุพักตร นายก สสอป. และนายวิรัต  ชูจิตต เขารวมประชุมใหญ สอ.พนักงานถุงเทาไทย จํากัด  

ที่ จ.สมุทรปราการ (31 มี.ค. 60) และเขารวมประชุมใหญ สอ.อาจีกาวา แอนด เอซีไอ และดับบลิวซีพี จํากัด ท่ี จ.ชลบุรี (1 เม.ย. 60) 

 

ประธานกรรมการฯ มอบของที่ระลึกใหแกนายธนศักด์ิ  ชีระภากร 

เนื่องจากทําการมงคลสมรส (26 มี.ค. 60) 

ประธานกรรมการฯ มอบของท่ีระลึกใหแกนายอรุณ  วงษจีน 

เนื่องจากทําการมงคลสมรส (26 มี.ค. 60) 

 

สหกรณฯ เปนเจาภาพฟงพระสวดงานศพมารดา 

นางวรรณา  ณ พิกุล ที่วัดโพธิ์สระโสภณ (15 เม.ย.60) 

 

สหกรณฯ เปนเจาภาพฟงพระสวดงานศพมารดา 

นายณราม  พงศกรกิจพร ท่ีวัดโบสถ (ยานซื่อ) (17 เม.ย.60) 

 


