
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการสหกรณ์ฯ ได้ รับการแต่งตังเป็นสภาที

ปรึกษา ประจําปี  2560 ของ ชสอ. 

วนัที 31 สิงหาคม 2560 พลโท ดร.วรีะ วงศ์-

สรรค์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

แห่งประเทศไทย จํากัด ได้ลงนามคําสั งชุ มนุม

สหกร ณ์อ อ มทรัพย์แ ห่งประ เ ทศ ไทย  จํากัด ที 

77/2560 เรือง แต่งตงัสภาทีปรึกษา ประจาํปี 2560 

จาํนวน 19 คน โดยมีนายสิทธิชัย  อึงภากรณ์ เป็น

ประธานทีปรึกษา ทังนี นายศรีโพธิ  วายุพักตร์ 

กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทย        

เรยอน จาํกดั ไดรั้บการแต่งตงัเป็นสภาทีปรึกษาสาย

วชิาชีพเอกชน 
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กรรมการสหกรณ์ฯ ได้รับการแต่งตังเป็นทีปรึกษา

กิตติมศักดิ ของ ชสอ. 

วนัที 26 กนัยายน 2560 พลโท ดร.วรีะ วงศ์-

สรรค์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

แห่งประเทศไทย จํากัด ได้ลงนามค ําสั งชุ มนุม

ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พย์แ ห่ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  จํากั ด                  

ที 92/2560 เรือง แต่งตงัทีปรึกษากิตติมศกัดิ ชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 8 ระบบ 

จาํนวน 203 คน ทงันี นายศรีโพธิ  วายุพกัตร์ กรรม-

การสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน 

จาํกดั ไดรั้บการแต่งตงัเป็น รองประธานคณะทาํงาน

ระบบสวสัดิการ 

สหกรณ์ฯ นํากรรมการ สมาชิก และเจ้าหน้าที จํานวน 

50 คน ไปศึกษาดูงาน และอบรม ที สอ. ครูเลย จํากัด  

วนัที 7 - 9 ตุลาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์

สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด  นํากรรมการ 

สมาชิก และเจา้หนา้ทีสหกรณ์ฯ รวม 50 คน เดินทาง

ไปศึกษาอบรมสมาชิก รุ่นที 2 และศึกษาดูงานที

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูเลย จาํกดั ดงันี คือ 

วนัที 7 ตุลาคม 2560 เวลา 20.00 น. ออกเดิน- 

 (อ่านต่อหน้า 3 ) 

ปที่ 32 ฉบับท่ี 350 

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
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กองบรรณาธิการ 

บรรณาธิการ      นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร  

กองบรรณาธิการ นายเฉลย  ชมบุหร่ัน  

 นายสายัณห  แผนประดิษฐ 

 นางสาวณัฐริญา  อนุสิ     นายสุทัศน  เอี่ยมแสง 

 นายณัฐภูมิ  สุวรรณวงศา นายวิรัต  ชูจิตต 

 นางสาวพรรษพร  แสงประพาฬ 

 นายอนุรักษ  ทองโตนด 

 นายไชยพันธน  ทรัพยสุทธิ 

       อารดเวิรค    นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชือคณะกรรมการดาํเนินการชุดท ี35 (พ.ศ. 2560) 

นายสุวัฒน แกวเฮียง ประธานกรรมการ 

นายมานะกูล พรรณเรณ ู     รองประธานฝายการเงิน 

นายเฉลย      ชมบุหรั่น  รองประธานฝายประชาสัมพันธ 

นายสายัณห แผนประดิษฐ   เลขานุการ 

นายเสนห ชุมหฤทัย เหรัญญิก 

นางสาวณัฐริญา  อนุสิ กรรมการ 

นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร กรรมการ 

นายธนกฤต วโรตนม กรรมการ 

นายสุทัศน เอ่ียมแสง กรรมการ 

นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา กรรมการ 

นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ กรรมการ 

นายวิรัต ชูจิตต กรรมการ 

นายอนุรักษ ทองโตนด กรรมการ 

นายสมยศ นันตาวัง กรรมการ 

นายรวิพงษ ศุภศรี กรรมการ 

เจ้าหน้าทีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

นางเกษมศร ี เมฆหมอก ผูจัดการ 

นางนาถ มงคลหวา หัวหนาฝายทั่วไป 

นางสาวนุชนารถ แกวนํ้าเชื้อ เจาหนาที่บญัช ี

นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ เจาหนาที่การเงิน 

นางสาวดวงกมล แกวสุกใส เจาหนาที่ธุรการ 

 

สหกรณฯ นําสมาชิก กรรมการ และเจาหนาที่ 

ศึกษาดูงาน ที่จังหวัดเลย (7-9 ต.ค. 60) 
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สหกรณ์ฯ นํากรรมการ สมาชิก และเจ้าหน้าที จํานวน 

50 คน ศึกษาดูงานที จ.เลย  (ต่อจากหน้า 1)  

ทางจากหนา้ทีทาํการสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ 

วนัที 8 ตุลาคม 2560 ทัศนะศึกษาอุทยาน

แห่งชาติภูเรือ อ.ภูเรือ ชมแก่งคุดคู้ สุดแดนสยาม       

อ.เชียงคาน และตลาดคนเดินเชียงคาน พกัคา้งคืนที 

อ.เชียงคาน จ.เลย 

 วนัที 9 ตุลาคม 2560 ศึกษาดูงานสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูเลย จาํกดั และแวะนมสัการพระธาตุ

ศรีสองรัก อ.ด่านซ้าย จ.เลย 

 กา ร ศึ กษ า อ บร ม แ ล ะ ดูง าน ดังก ล่ า วมี

วตัถุประสงคเ์พือให้สมาชิกไดรั้บทราบถึงหลกัการ 

อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ เพือให้สมาชิกได้

ร่วมศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จํากัด 

พร้อมกับคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที เ พือให้

ผู ้เ ข ้า ร่ วมโค รงการ ศึ กษ า ดูงาน ไ ด้เ รี ยน รู้กา ร

บริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เลย จํากัด  

เพือใหส้มาชิกไดท้ศันะศึกษาสถานทีทีมชืีอเสียงของ

จงัหวดั และเพือสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่าง

สมาชิก กรรมการ และเจา้หนา้ที ทีเขา้ร่วมโครงการ 

สําหรับการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูเลย จาํกัด มีนายสําเนียง ศรีบุรินทร์ เหรัญญิก 

และนายเอกพฒัน ์นิติดา ผูจ้ดัการ เจา้หน้าทีสหกรณ์

ออมทรัพยค์รูเลย จาํกดั ใหก้ารตอ้นรับ และร่วมกนั

บรรยายเรืองการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย ์

รวมทังได้แลกเปลียนความคิดเห็นกับผู้เข ้าร่วม

การศึกษาดูงาน สําหรับก รรมการและสมาชิก

สหกรณ์ฯ ได้ให้ความสนใจสอบถามเ รืองการ

บริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูเลย จาํกดั ดว้ย

ความสนใจเป็นอย่างมาก 

รองประธานฝ่ายการเงนิ เข้าร่วมการสัมมนากับ ชสอ. 

 ว ันที 27 กัน ยายน 2 56 0 นายมานะ กูล  

พรรณเรณู รองประธานฝ่ายการเงิน เข้าร่วมการ

สัมมนา เรือง “ผลกระทบของเกณฑ์การกํากบัดูแล

สหกรณ์ออมทรัพย์ต่อ ชสอ. และสหกรณ์สมาชิก” 

ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ซึงจดัโดย

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 

 การสัมมนาได้รับเกียรติจากนายพิเชษฐ์ 

วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วม

บรรยายพิเศษ เ กียวกับนโยบายการกํากับดูแ ล

สหกรณ์ออมทรัพย์ ซึงแนวทางทีจะดาํเนินการ คือ  

1. การจดัทาํเกณฑก์ารกาํกบัดูแลสหกรณ์ หาจุดร่วม

ระหว่างกระทรวงการคลัง  ธปท. กรมส่ งเสริม

สหกรณ์ โดยจะรับฟังความคิดเห็นของขบวนการ

สหกรณ์ นาํมาปรับหาจุดร่วม โดยสหกรณ์ต้องเดิน

ต่อไปได ้2. การพฒันาบุคลากรสหกรณ์ โดยยกร่าง

หลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ให้เ นือหาความทนัสมัย     

มีคุณภาพ อบรมอย่างเข ้มข้น เพือให้บุคลากรของ

สหกรณ์มีคุณภาพประสิทธิภาพยงิขนึ 3. หนีสินของ

สมาชิกสหกรณ์ ปัจจุบนัอตัราหนีสินต่อคนเพิมมาก

ขึน สหกรณ์ควรจะจดัสมดุลระหว่างหนีสินและเงิน

ออมให้มากขึน เพิมสัดส่วนการออมลดปัญหา

หนีสินของสมาชิก ช่วยเพิ มสภาพคล่อ งให้กับ

สหกรณ์ ป้องกนัวิกฤตทางการเงินทีอาจจะเกิดขึนใน

อนาคต เมือถึงวนัเกษียณสมาชิกควรจะไดมี้เงินออม

เหลือไวใ้ช้มากกวา่มีแต่หนีสิน 

นายก สสอป. และกรรมการฯ เดินทางไปแนะนํา

สมาคมฯ ทีชลบุรี 

วนัที 28 กนัยายน 2560 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
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สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

และนายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการฯ พร้อมกบันายสุพล 

มหาวรรณ กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (สส.ชสอ.) เดินทางไปแนะนาํสมาคมฯ 

ใหแ้ก่คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยม์ิตซูบิชิเอล

เลเวเตอร์เอเซีย จาํกัด เลขที 700/86 นิคมอมตะนคร 

ถนนบางนา - ตราด ต.ดอนหวัฬอ อ.เมือง จ.ชลบุรี 

20000 โทร. 038 213170 พร้อมกับเชิญชวนให้เป็น

ศูนยป์ระสานงานของ สสอป. และ สส.ชสอ. โดยมี

ประธานกรรมการ พร้อมกับกรรมการฯ ให้ความ

สนใจ และสอบถามขอ้มูลต่างๆ ของทงัสองสมาคม

ฯ อย่างกว้างขวาง  ทังนี  นายก สสอป. ได้มอบ

นาฬิกาของสมาคมฯ ให้แก่สหกรณ์ฯ ดว้ย 

นายก สสอป. และกรรมการ เข้าร่วมการสัมมนา

คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที 7 สมาคมฯ  

 วนัที 30 กนัยายน - 1 ตุลาคม 2560 นายศรีโพธิ  

วายุพกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) นาย

วริัต ชูจิตต์ พร้อมกบักรรมการ และเจา้หน้าทีสมาคม

รวม 15 คน เขา้ร่วมการประชุมสัมมนาคณะกรรมการ

และเจา้หน้าทีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ 7 กลุ่มวิชาชีพ เพือจดัทําแผน

ยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ณ โรงแรมเดอะ

ไทด์ รีสอร์ท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี มีผู ้เขา้ร่วม

การสัมมนา 230 คน 

การสัมมนามีวตัถุประสงคเ์พือจดัทาํแผนใน

การบริหารจดัการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย และ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม-

ทรัพย์ 7 กลุ่ มวิชาชีพ เ พือเ ป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงพฒันาระบบและกระบวนการทาํงานให้มี

ประสิทธิภาพของสมาคมฌาปนกิจสงเ คราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย และ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพย ์7 กลุ่มวิชาชีพ และเพือจดัทาํแผนปฎิบติัการ 

ปี 2561 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย และสมาคม

ฌาปนกิจสงเคระห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 7 

กลุ่มวชิาชีพ 

วนัที 30 กนัยายน 2560 ดร.ก๊ก  ดอนสําราญ 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก

ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(สส.ชสอ.) เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา และ

บรรยายพิเศษ “ทิศทางการบริหารงานสมาคม

ฌาปนกิจ 7 กลุ่มวิชาชีพ” 

- การบร รยายพิ เ ศ ษ “ทิศ ทางขอ งนาย

ทะเบียนกลางกบัการบริหารงานสมาคมฌาปนกิจ 7 

กลุ่มวิชาชีพ” โดยนายประหยดั  ดีอ่อง ทีปรึกษา 

กรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

 

 

 

 

 

 

 

- เสวนา “ก้าวต่อไปการดาํเนินงานสมาคม 

7 กลุ่มวิชาชีพ กบั พ.ร.บ. การฌาปนกิจสงเคราะห์ 

พ.ศ. 2545” โดย ดร.ก๊ก  ดอนสําราญ นายก สส.ชสอ. 
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นายอุทยั ศรีเทพ นายก สสอค. ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย 

นายก สสธท. นางสุมาลี ยกุตานนท์ นายก สสอ.รรท 

พล .ร .ท.บงกช  ผ่ าสุข นายก สสอ ท.  พล .ต.ต . 

สมเกียรติ ธรรมนิยาย นายก สสอต. นายศรีโพธิ 

วายุพกัตร์ นายก สสอป. นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง 

เลขานุการกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว  

และนายพิบูลย ์มะนะโส ผูอ้าํนวยการกลุ่มเสริมสร้าง

หล ักประกันความมั นคงของครอบครัว ด ําเนิน

รายการโดยนายสมชาย  รัตนอารี กรรมการ สสอค. 

- การนําเสนอ “ร่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 7 กลุ่มวิชาชีพ” โดย   

ดร.มะณู บุญศรีมณี ชัย ประธานคณะกรรมการ-

นโยบายและแผน (นายก สสธท.) และดร.ธานี       

ก่อบุญ กรรมการ สสธท. 

- แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม (ตามกลุ่มยุทธศาสตร์) 

และกลุ่มของเจา้หนา้ที 

ระดมแนวคิด  “แนวทางการบริหารงาน

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 7 กลุ่มวิชาชีพ” โดย 

คณะกรรมการและเจา้หนา้ที 7 กลุ่มวิชาชีพ 

- สังสรรค์สุนทรีย ์7 กลุ่มวิชาชีพ (การแสดง

ของแต่ละสมาคมฯ) 

วนัที 1 ตุลาคม 2560 การสัมมนาเริมตน้ดว้ย

การนําเสนอ  “แนวทางการบริหารงานสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์ 7 กลุ่มวิชาชีพ” โดยผูแ้ทนกลุ่ม 

5 กลุ่ม จากการประชุมกลุ่มย่อยในวนัที 30 กนัยายน 

2560 หล ังจากนัน เ ป็นการอภิปรายทั วไป และ       

ดร.ก๊ก ดอนสําราญ นายก สส.ชสอ. สรุปผลการ

สัมมนา และกล่าวปิดการสัมมนา ในเวลา 12.30 น. 

รองประธานฝ่ายการเงนิ เข้าร่วมการสัมมนากับ ชสอ. 

 วนัที 7 ตุลาคม 2560 นายมานะกูล   พรรณ- 

เรณู เดินทางไปร่วมการสัมมนา เรือง “การบริหาร

ความเสียงด้านการลงทุนภาวะเศรษฐกิจไทยใน

ปัจจุบัน” ณ ห้องประชุม 701 ชุมนุมสหกรณ์ออม

ทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํก ัด ซึงจดัโดย ชสอ. และ

เข้าร่วมการสัมมนาในฐานะสหกรณ์ออมทรัพย์ที

เป็นสมาชิกโครงการการออมเพือรักษาเสถียรภาพ

ทางการเงินกบั ชสอ. 

รอง ประ ธา นฝ่ ายการ เ งิน  เ ข้ า ร่วม กา รประชุ ม

คณะกรรมการ สอร. 

 วนัที 8 ตุลาคม 2560 นายมานะกูล  พรรณ-

เรณู เดินทางไปร่วมการประชุมประจาํเดือนตุลาคม 

2560 คณะกรรมการสหพนัธ์สหกรณ์ออมทรัพยผ์ูใ้ช้

แรงงาน (สอร.) ณ สโมสรพนกังานการไฟฟ้านคร

หลวง เขตวดัเลียบ กรุงเทพฯ 

นา ยก ส ส อป .  เ ข้ า ร่วม ป ร ะชุ ม ค ณะ กรร ม การ

อํานวยการ  4 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  

วนัที 10 ตุลาคม 2560 นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) นายพชัรพล 

วิชยัประเสริฐ อุปนายก คนที 3 และนางสิริภสัสร 

เอียมสุวรรณ กรรมการผูจ้ดัการ เขา้ร่วมการประชุม 

ร่วม 4 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ได้แก่สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

ราช การรัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.)  สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยท์หาร 

(สสอ ท.)  สมาคมฌาปนกิจส งเคราะห์ส มาชิ ก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์

ออมทรัพย์ต ํารวจ (สสอต.) ณ ห้องประชุม 302 

อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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จาํกัด ถ.นครอินทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมี 

พลตาํรวจตรีสมเกียรติ ธรรมนิยาย นายก สสอต. ทาํ

หน้าทีประธานในทีประชุม ทีประชุมพิจารณาแนว

ทางการรับสมาชิกระหวา่ง 4 สมาคมฯ ตงัแต่วนัที 1 

มกราคม 2560 พิจารณาร่างระเบียบสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์ฯ วา่ดว้ยเจา้หน้าที เสนอให้คณะกรรมการ

ระหว่าง 4 สมาคมใหค้วามเห็นชอบ เพือจะไดน้าํไป

เปรียบเทียบกับระเบียบเดิมทีถือปฏิบติั และจะได้

แก้ไขในส่วนทีเกียวขอ้งต่อไป ฯลฯ 

กรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสันนิบาต

สหกรณ์จงัหวัดอ่างทอง ประจาํเดือนตุลาคม 2560 

วนัที 17 ตุลาคม 2560 นายศรีโพธิ  วายุพกัตร์ 

กร รมการ เข้า ร่วมการประชุ มคณ ะกร ร มการ

สันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง ชุดที 1 ครังที 11 

ประจาํเดือนตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสํานกังาน

สหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง โดยมีนายศรีโพธิ วายุพกัตร์ 

ทาํหนา้ทีประธานในทีประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณ ะก ร ร ม การ สัน นิบ าต ฯ ชุ ด ที 1  ค รัง ที 1 0 

ประจําเดือนกันยายน 2560 มีมติรับรองรายรับ 

รายจ่ายสันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง ประจาํเดือน

สิงหาคม - กันยายน 2560 โดยมีเงินคงเหลือยกมา

จากเดือนมิถุนายน 2560 จาํนวน 9,108.88 บาท ไม่มี

รายรับ ไม่มีรายจ่าย เงินคงเหลือยกไปเดือนสิงหาคม 

2560 จํานวน 9,108.88 บาท (เ งินฝากธนาคาร 

จาํนวน 9,108.88 บาท) ติดตามผลการประชุมคราว

ก่อน 2 เรือง มีมติแต่งตังนายประทีป  พุ่มมาลา 

เลขานุการสหกรณ์การเกษตรแสวงหา จาํกัด เป็น 

รองประธานสันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง มีมติ

ให้เดินทางไปเยียมสหกรณ์ในจงัหวดัอ่างทอง 3

สหกรณ์ฯ ในวนัที 14 พฤศจิกายน 2560 ฯลฯ 

กรรมการฯ ร่วมการประชุมคณะกรรมการชมรม

สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ประจําเดือนตุลาคม 2560 

วนัที 17 ตุลาคม 2560 นายศรีโพธิ  วายุพกัตร์ 

กรรมการ และนางนาถ  มงคลหวา้ หวัหน้าฝ่ายทวัไป 

เข้า ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม

สหกรณ์จังหวดัอ่างทอง ครังที 1/2561 ณ ห้อง

ประชุมสํานักงานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง โดยมี 

นายมานะกูล  พรรณเรณู ประธานชมรมฯ ทาํหน้าที

ประธานในทีประชุม 

ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารชมรมสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง 

ครังที 11/2560 วนัที 11 สิงหาคม 2560 มีมติรับรอง

รายรับ - รายจ่ายของชมรมฯ ประจาํเดือนกรกฎาคม 

2560 โดยมีเ งินคงเหลือยกมาจากเดือนกันยายน 

2560 จาํนวน 123,449.52 บาท รายรับ 49,600 บาท 

รายจ่าย 56,887 บาท มีเ งินคงเหลือยกไปเดือน

ตุลาคม 2560 เป็นเงิน 116,162.52 บาท มีมติติดตาม

ผลการประชุมคราวก่อน 2 เรือง  มีมติมอบหมายให้

ประธานชมรมฯ รองประธานชมรมฯ เลขานุการ 

และเหรัญญิก ทาํการยกร่าง “แผนงานชมรมสหกรณ์

จงัหวดัอ่างทอง ประจาํปี 2560 - 2561” เพือนําเสนอ
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ให้ทีประชุมคณะกรรมการชมรมฯ เป็นผูพิ้จารณา

รับรองต่อไป 

นายก สสอป.  และกรรมการศูนย์ฯ มอบเงิน 600,000 

บาท ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์สมาชิกทีเสียชีวิต 

วนัที 17 ตุลาคม 2560 นายศรีโพธิ  วายุพกัตร์ 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นายวิรัต        

ชูจิตต์ กรรมการสมาคมฯ พร้อมด้วยนายธนกฤต  

วโรตนม์ หัวหน้าฝ่ายสินเชื อ นางสาวพรรษพร      

แสงประพาฬ นายสมยศ  นันตาวงั กรรมการศูนย์

ประสานงานฯ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ดัการ

ศูนน์ประส านงานส หกรณ์อ อมทรั พย์สหภาพ

แรงงานไทยเรยอน จาํกดั ร่วมกนัมอบเงินสงเคราะห์

ศพ จาํนวน 600,000 บาท ให้แก่นางสาวนุชนารถ  

แ ก้วนํา เ ชือ  ผู ้ รับผ ลประโยช น์ขอ งนายส มพิศ       

แก้วนาํเชือ สมาชิกสมาคมฯ รอบ 1/2557 ซึงเสียชีวติ

เมือวนัที  11 กนัยายน 2560 

นายก สส อป. และกรรมการฯ เ ข้ าร่วม ประชุ ม

คณะกรรมการสมาคมฯ ประจาํเดือนตุลาคม 2560 

 วนัที 20 ตุลาคม 2560 นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) และนาย

วิรัต ชูจิตต์ พร้อมกับกรรมการฯ และเจ้าหน้าที

สมาคมฯ ทาํการประชุมครังที 7 ประจาํเดือนตุลาคม 

2560 ณ ห้องประชุ ม 301 ชัน 3 อาคารชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํก ัด ถนน 

นครอินทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมีนายศรีโพธิ 

วายุพกัตร์ นายกสมาคมฯ ทาํหน้าทีประธานในที

ประชุม 

ทีประชุมมีมติติดตามเรืองสืบเนืองจากการ - 

ประชุมครังทีแล้ว 18 เรือง รับทราบจาํนวนสมาชิก 

สสอป. ณ วนัที 30 กนัยายน 2560 จาํนวน 5,841 คน 

รั บ ท ร า บจํา น วน ศู น ย์ป ร ะ ส า น งา น  6 4  ศู น ย ์

ประสานงาน รับทราบรายชือสมาชิก สสอป. รอบ 

10/2560 ทีได้รับความคุ ้มครอง ณ วนัที 1 ตุลาคม 

2560 จาํนวน 63 คน มีมติอนุมัติสมาชิกใหม่ รอบ 

11/2560 ซึงสมคัรเป็นสมาชิกเดือนกันยายน 2560 

และได้รับความคุ้มครองวนัที 1 พฤศจิกายน 2560 

จาก 24 ศูนย์ประสานงาน 78 คน อนุมัติจ่ายเงิน

สงเ คราะห์ จํานวน  60 0,000 บาท ให้แ ก่ ผู้ รับ

ผลประโยชน์ของสมาชิก สสอป. ทีเสียชีวติ 2 ราย 

ไดแ้ก่ นายยอน  กุลดันาม อาย ุ49 ปี สมาชิก สสอป. 

รอบ 1/2555 ศูนยป์ระสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์

พนกังานสหกรณ์สุรินทร์ จาํกัด ซึงเสียชีวิตวนัที 1 

กนัยายน 2560 ดว้ยโรคมะเร็งทวารหนกั และนายเตา้ 

คาํขอด อายุ 84 ปี สมาชิก สสอป. รอบ 1/2554 ศูนย์

ประสานงานส หกรณ์ออมทรัพย์พนักงานฝาจีบ 

จาํก ัด ซึงเสียชีวิต วนัที 5 ตุลาคม 2560 เนืองจาก

หวัใจล้มเหลวเฉียบพลนั และมีมติรับรองรายรับ - 

รายจ่ายสมาคมฯ ประจาํเดือนกนัยายน 2560 มีมติให้

ให้จ ัดการสัมมนาศูนย์ปร ะส านงานส มาค มฯ 

ประจาํปี 2560 วนัที 25 พฤศจิกายน 2560 ฯลฯ 

นายก สสอป. และกรรมการฯ เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน

พระราชทานรัชกาลที 10 

 ว ันที 20 - 21 ตุลาคม 2560 นายศรีโพธิ  

วายุพกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) นาย

วรัิต  ชูจิตต ์พร้อมกบักรรมการสมาคมฯ รวม 7 คน 

เขา้ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานของสมเดจ็พระ

เจา้อยู่หวัมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ซึง
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พระราชทานแด่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ร่วมกบั

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 7 กลุ่มวชิาชีพ เพือนาํไป

ถวาย ณ วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง อ.เมือง       

จ.ประจวบคีรีขนัท์ โดยมีนายอุทัย  ศรีเทพ นายก 

สส อ ค.  เ ป็น ประ ธานในพิ ธีถวายผ้าพร ะกฐิ น

พระราชทาน ทงันี ในวนัที 20 ตุลาคม 2560 เป็นวนั

ทาํพิธีสมโภชน์ผา้พระกฐินพระราชทาน และวนัที 

21 ตุลาคม 2560 เป็นวนัถวายผา้พระกฐินพระราช-

ทาน โดยไดรั้บเงินในส่วนของ 7 สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์ฯ  บริจาคถวายวดัเกาะหล ัก จํานวน 

1,080,000 บาท (หนึงลา้นแปดหมืนบาทถ้วน) ทงันี 

ย ังไม่รวมเ งินบริจาคของประ ชาช นในจังหว ัด

ประจวบคีรีขนัธ์ 

กรรมการฯ และเจ้าหน้าที มอบของเยียมไข้สมาชิก

ป่วย 10 ราย    

 วันที 7 กันยายน 2560 นายเสน่ห์  ชุ่มหฤทยั 

เหรัญญิก และนายสมยศ  นนัตาวงั กรรมการ เดินทาง

ไปเยียมไขน้ายวรวิทย ์ คาํสะอาด สมาชิกแผนกสปิน

นิ ง ผลิต ทีบ้านพัก ต.หัวไผ่  อ.เ มือง จ.อ่างทอ ง 

เนืองจากเกิดอุบตัิเหตุกระดูกไหปลาหร้าหกั  

วันที 20 กันยายน 2560 นายสุทศัน์  เอียมแสง 

และนายสมยศ  นนัตาวงั กรรมการ เดินทางไปเยียม

ไขน้ายสมหมาย  อยู่เพช็ร สมาชิกแผนกวสิโคส ผลติ 

ทีบ้านพัก ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง เนืองจาก

หมอนรองกระดูกแตก  

 วันที 25 กันยายน 2560 นายสุวฒัน์  แก้วเฮียง  

ประธานกรรมการ เดินทางไปเยียมไข้นายสัณห์      

ศิ ริมงคล สมาชิกแผนกบริหาร (วิสโคส ผลิต) ที

โรงพยาบาลราชธานี อ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนคร  

ศรีอยุธยา เนืองจากผ่าตดัเข่า 

 วันที 27 กันยายน 2560 นายสายณัห์  แผน-

ประดิษฐ์ เลขานุการ นายสุทศัน์  เอียมแสง และนาย

สมยศ   นันตาวงั กรรมการ เ ดินทางไปเยียมไข้

สมาชิกป่วย 2 ราย คือ 

- นายอดิสรณ์  สุขสําอางค์  สมาชิกแผนก

วิส โ คส  ผ ลิต  ที บ้านพัก  ต. ป่าโ มก อ . ป่าโ ม ก                

จ.อ่างทอง เนืองจากกระดูกขาแตก 

  - นายอารีย์  รัตนโสม สมาชิกแผนกสปินนิง 

ผลิต ณ บ้านพกั ต.โรงช้าง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 

เนืองจากเป็นเป็นไขห้วดัใหญ ่

   

 

 

 

 

 

 

วันที 29 กันยายน 2560 นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทยั 

เหรัญญิก นายวริัต ชูจิตต์ นายธนกฤต วโรตนม์ นาย

สมยศ  นันตาวงั กรรมการ เ ดินทางไปเยียมไ ข้

นางสาวอรพรรณ สมตวั สมาชิกแผนกห้องปฎิบติั-

การเค มี ทีบ้านพัก  ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง 

เนืองจากป่วยเป็นไขห้วดัใหญ่ 

วันที 6 ตุลาคม 2560 นายสายัณห์  แผน-

ประดิษฐ์ เลขานุการ นายสุทศัน์  เอียมแสง และนาย

สมยศ   นันตาวงั กรรมการ เ ดินทางไปเยียมไข้

สมาชิกป่วย  2 ราย คือ 

- นายสุวรรณ  ทวคูีณ สมาชิกแผนกสปินนิง 

ผลิต ทีบา้นพกั ต.จาํปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง เนือง  
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จากเกิดอุบติัเหตุมีดตดัปลายนิ ว 

- นายสราวุฒิ  เนียมจํารัส  สมาชิกแผนก

สปินนิ ง ผ ลิ ต ทีบ้านพัก  ต.ป่าโมก อ . ป่าโมก               

จ.อ่างทอง เนืองจากป่วยเป็นไขห้วดัใหญ่ 

วันที 14 ตุลาคม 2560 นายสุทศัน์  เอียมแสง 

กรรมการ และ นางเกษศรี เมฆหมอก ผู้จ ัดการ 

เดินทางไปเยยีมไขน้างมาเลียม  วงษ์ศรีงาม สมาชิก

แผนกห้องปฏิบติัการเคมี ทีบา้นพกั ต.โพสะ อ.เมือง 

จ.อ่างทอง เนืองจากป่วยเป็นไขห้วดัใหญ่ 

วันที 24 ตุลาคม 2560 นายธนกฤต  วโรตนม์ 

หวัหนา้ฝ่ายสินเชือ นางสาวพรรษพร  แสงประพาฬ

นายสมยศ  นันตาวงั และนายสุทัศน์  เอียมแสง 

กรรมการ เดินทางไปเยียมไขน้ายวีระศักดิ รอดยิง 

สมาชิกแผนกเซ็นทรัล (ซ่อมบาํรุง) ทีบา้นพกั ต.โพสะ 

อ.เมือง จ.อ่างทอง เนืองจากรถจกัรยานยนต์ชนกนั

และนิ วแตก 

 อนึง ในการเดินทางไปเยียมไข้สมาชิกป่วย

ทงั 10 ราย สหกรณ์ฯ ไดซื้อของเยียมไข ้เป็นเงิน 300 

บาท มอบใหแ้ก่สมาชิกทุกคนดว้ย 

สหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพบิดา - มารดา และบุตร

สมาชิกทีเสียชีวิต 3 ราย 

 วันที 12 ตุลาคม 2560 นายสุวฒัน์  แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ  และนา ยสุ ทัศน์  เ อียมแส ง 

กรรมการ เดินทางไปเป็นเจ้าภาพสวดศพบิดานาย

ประสาน  สินธ์ุชยั สมาชิกสํานกังานใหญ่ กรุงเทพฯ 

ณ วดัเสมียนนารี เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ และช่วยเงิน

ทาํบุญ  500 บาท 

 วันที 16 ตุลาคม  2560 นายมานะกูล  พรรณ-

เรณู รองประธานฝ่ายการเงิน นายสายณัห์  แผน-

ประดิษฐ์ เลขานุการ นายศรีโพธิ  วายุพกัตร์ และ 

นายสุทัศน์ เอียมแสง กรรมการ เดินทางไปเป็น

เจ้าภาพฟังพระสวดศพบุตรนายสยุมพร  เดชะติน 

สมาชิกแผนกเซฟตี (ความปลอดภยัและสิงแวดลอ้ม) 

ทีบ้านพกั (ใกล้วดัรุ้ง) ต.บา้นรี อ.เมือง จ.อ่างทอง 

และช่วยเงินทาํบุญ  500 บาท 

 วันที 18 ตุลาคม  2560 นายเฉลย  ชมบุหรัน

รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นายเสน่ห์  ชุ่ม-

หฤทัย เหรัญญิก นายสุทัศน์ เอียมแสง และนาย     

รวิพงษ์  ศุภศรี กรรมการ เดินทางไปเป็นเจา้ภาพ

สวดศพมารดานายนิมิต  หงษ์เผือก สมาชิกแผนก

เซ็นทรัล (ซ่อมบํารุง) ทีวดัไทร ต.ป่างิ ว อ.เมือง        

จ.อ่างทอง และช่วยเงินทาํบุญ  500 บาท 

สหกรณ์ฯ มอบสมุดบัญชีเงินฝากพร้อมเงินฝาก 500 

บาท ให้แก่สมาชิกทีภรรยาคลอดบุตร 

วันที 14 กันยายน 2560 นางนาถ มงคลหวา้ 

หวัหนา้ฝ่ายทวัไป มอบสมุดบญัชีเงินฝาก พร้อมเงิน

ฝาก 500 บาท ให้แก่นายวชัรินทร์ แตงทอง สมาชิก

แผนกสปินนิง ผลิต เนืองจากภรรยาคลอดบุตร 

วันที 7 ตุลาคม 2560 นางนาถ มงคลหว้า 

หวัหนา้ฝ่ายทวัไป มอบสมุดบญัชีเงินฝาก พร้อมเงิน

ฝาก 500 บาท ให้แก่นายนิยม  ถาดทอง สมาชิก

แผนกสปินนิง ผลิต เนืองจากภรรยาคลอดบุตร 

สหกรณ์ฯ บริจาคเงินเพือการกศุล จํานวน 1,000 บาท 

วนัที 28 ก ันยายน 2560 สหกรณ์ฯ บริจาค

เงินร่วมทาํบุญทอดผา้ป่าสามคัคี “เพือหารายไดใ้น

การจัดกิจกรรมของมูลนิธิสหภาพแรงงานไทย       

เรยอน และช่วยเหลืออดีตสมาชิกสหภาพแรงงาน

ไทยเรยอน และสมาชิกสหภาพแรงงานไทยเรยอน

ในปัจจุบนั ทีไดรั้บความเดือดร้อน” เป็นเงิน 1,000 

บาท (หนึงพนับาทถว้น) 
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สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทย       

เรยอน จาํกดั ไดซื้อกิจการสถานีบริการนาํมนั ปตท. 

มาจากสหกรณ์อ่างทองเดินรถ จาํกัด เป็นเงิน 5.5 

ลา้นบาท เพือให้สหกรณ์อ่างทองเดินรถ จาํกดั นํา

เ งินทีได้รับจากการจําหน่ายสถานีบริการนํามัน 

ปตท. มาจ่ายคืนเงินฝากทีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ นาํไป

ฝากไว้กับสหกรณ์อ่างทองเดินรถ จาํกัด จากนัน 

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้เข้าไปบริหารงานสถานี

บริการนาํมนั ปตท. ไดร้ะยะหนึง สํานกังานสหกรณ์

จงัหวดัอ่างทองได้แจ้งให้

สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ทราบ

วา่สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ไม่

สามารถบริหารงานสถานี

บริการนาํมนัได ้เพราะเป็น

ก า ร ก ร ะ ทํ า ที ขั ด กั บ

วตัถุประสงคข์องการจดัตงั

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ทงัๆ 

ทีสหกรณ์จงัหวดัอ่างทองในสมยันนัเป็นผูเ้สนอแนะ

ให้สหกรณ์อ อมทรัพย์ฯ เข้าไปซือกิจการสถานี

บริการนํามัน ปตท. จากสหกรณ์อ่างทองเดินรถ

จาํกดั เนืองจากเห็นวา่สหกรณ์อ่างทองเดินรถ จาํกัด

ไม่ประสบความสําเร็จในการบริหารงานสถานี

บริการนาํมนั ปตท. และอาจมีปัญหาในการจ่ายคืน

เงินฝาก จาํนวน 5.5 ลา้นบาท ให้แก่สหกรณ์ออม

ทรัพยฯ์ แต่เมือมีการเปลียนสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง

เป็นคนใหม่ สหกรณ์จงัหวดัอ่างทองคนใหม่แจง้ว่า

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ไม่สามารถบริหารงานสถานี

บริการนาํมนัได ้และแนะนาํให้ขายกิจการ หรือให้

บุคคลอืนเช่า หรือจัดตังสหกรณ์บริการฯ ขึนมา

เพือให้มาจัดซือ กิจการสถานีนํามัน ปตท. และ

บริหารงานแทนสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ 

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้มีมติ

ให้จัดตังสหกรณ์บริการฯ ขึนมา โดยมีนายศรีโพธิ  

วายุพักตร์ เ ป็นประธานผู้ก่อต ังสหกรณ์บริการ 

สหภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกัด หลงัจากทีไดท้าํ

การจดัตงัสหกรณ์บริการฯ ในปี พ.ศ.  2555 สหกรณ์

ออมทรัพย์ฯ ได้นําเงินมาฝากกับสหกรณ์บริการฯ 

เพือให้สหกรณ์บริการฯ นาํเงินไปซือกิจการสถานี

บริการนาํมนั ปตท. มาบริหารงาน โดยมียอดเงินฝาก

ทงัสิน 7,500,000 บาท ซึง

เ งินส่ วนหนึงประ มาณ

ส อ งล้านบาท เ ป็น เ งิ น

หมุนเวียนสําหรับการซือ

นาํมนัมาจาํหน่าย 

ประมาณกลางปี 

พ.ศ. 2558 ผู ้แทนบริษัท 

ปตท.  จํากัด (มหาช น ) 

แจ้งให้คณะกรรมการสหกรณ์บริการฯ ทราบว่า 

บริษ ัทฯ มีนโยบายจะยกเลิกสถานีบริการนํามัน

ปตท. รุ่นเก่า ทีสหกรณ์บริการฯ บริหารงานอยู่

เพือให้จดัสร้างสถานีบริการใหม่ทีมีร้านเ ซเว่น  

อีเลฟเว่น และร้านกาแฟอเมซอนอยู่ด้วย โดยให้

สหกรณ์บริการฯ ก่อสร้างสถานีบริการนํามันขนาด

เล็กตามเนือที ทีดินทีมีอยู่ แต่ต้องลงทุนก่อสร้างเป็น

เงิน 15 ล้านบาท คณะกรรมการสหกรณ์บริการฯ 

พิจารณาเห็นว่า สหกรณ์บริการฯ ไม่ควรลงทุนสร้าง

สถานีบริการนํามนัใหม่ เพราะตอ้งใช้เ งินจาํนวน

มาก ประกอบกับมีภาระ ต้องคืน เงินฝากให้แก่

สหกรณ์ออ มทรัพย์ฯ  7.5 ล้านบาท ซึงจะทําให้
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สหกรณ์บริการฯ มีหนีถึง 22.5 ลา้นบาท ทงันีสัญญา

การบริหารปัมนาํมนั ปตท. ระหว่างสหกรณ์บริการฯ 

และบริษทั ปตท. จาํกัด (มหาชน) จะหมดอายุใน

เดือนมกราคม 2561 ถา้สหกรณ์บริการฯ ไม่สามารถ

ขายกิจการสถานีบริการให้เอกชนได้ก่อนเดือน

มกราคม 2561 เมือสัญญาบริหารงานสถานีบริการฯ 

หมดอายุลง และบริษทั ปตท จาํกดั (มหาชน) ไม่ต่อ

สัญญาการบริหารงานสถานีบริการนํามนั  ปตท. 

ให้กับสหกรณ์บริการฯ เนืองจากสหกรณ์บริการฯ 

ไม่สามารถลงทุนก่อสร้างสถานีบริการแบบใหม่

ตามทีบริษ ัท ปตท. จําก ัด (มหาช น) ก ําหนดไ ว ้ 

บริษทั ปตท. จาํกัด (มหาชน) ก็จะรือถอนอุปกรณ์

การจาํหน่ายนาํมนักลบัไปทงัหมด สหกรณ์บริการฯ 

ก็จะเหลือทีดินเพียงอย่างเดียว ซึงมีมูลค่าประมาณ 

1.5 - 2.0 ลา้นบาท ดงันนั จะทาํให้สหกรณ์บริการฯ 

ไม่สามารถหาเงินมาคืนเงินฝากให้แก่สหกรณ์ออม

ทรัพยฯ์ จาํนวน 7.5 ลา้นไดท้งัหมด  ผลทีตามมาอาจ

ทําให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ต้องมีหนีสูญ ประมาณ     

5 ล้าน คณะกรรมการสหกรณ์บริการฯ จึงได้มีมติให้

ขายกิจการให้แก่บุคคลภายนอก โดยมีผูติ้ดต่อขอซือ

กิจการสถานีบริการนํามนั ปตท. รวม 3 ราย กระ-

บวนการเจรจาซือขายสถานีบริการนํามัน ปตท. ใช้

เวลานาน และกรรมการเหน็ดเหนือยมาก ในทีสุด

คณะกรรมการสหกรณ์บริการฯ ไดมี้มติให้จาํหน่าย

ทีดิน และสิทธิในการบริหารงานสถานีบริการนาํมนั

ใหแ้ก่นายพิช ุตม ์ พงษพ์านิช ในราคา 6.4 ลา้นบาท 

สหกรณ์บริการฯ ได้ทาํการโอนทีดินและสิทธิการ

บริหารงานสถานีนํามันให้แก่ผู ้ซือ ในว ันที 2 9 

สิงหาคม 2560 และผู้ซือได้ทําการโอนเงินให้แก่

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โดยตรงเป็นเงิน 6.4 ลา้นบาท 

โดยก่อนการซือ ขายสถานีบริการนํามัน  ปตท. 

คณะกรรมการสหกรณ์บริการฯ ไดใ้ห้สหกรณ์ออม

ทรัพย์ฯ ถอนเงินฝากไปสองครัง เป็นเงิน 250,000 

บาท ทําให้สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ มีเงินฝากคงเหลือ 

7,250,000 บาท เมือสหกรณ์บริการฯ ให้สหกรณ์ออม

ทรัพย์ฯ ถอนเงนิฝากไปอีก 6,400,000 บาท จึงทาํให้มี

เงินฝากคงเหลือ 850,000 บาท โดยคณะกรรมการ

สหกรณ์บริการฯ จาํนวน 11 คน ได้ทาํหนังสือคาํ

ประกนัเงินฝากคงเหลือ 850,000 บาท ใหแ้ก่สหกรณ์

ออมทรัพยฯ์  

สหกรณ์บริการฯ ได้จาํหน่ายนาํมนัให้แก่

สมาชิกสหกรณ์ฯ และบุคคลทวัไปวนัสุดท้ายใน

วนัที 17 ก ันยายน 2560 และในวนัที 20 กันยายน 

2560 สหกรณ์บริการฯ ได้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

ถอนเงินฝากทีเหลือ จาํนวน 850,000 บาท พร้อมจ่าย

ดอกเบียเ งินฝาก จํานวน 72,289.10 บาท ทําให้

สหกรณ์บริการฯ สามารถจ่ายคืนเงินฝาก จํานวน 

7,500 ,000  บาท ใ ห้แก่ส หกรณ์ออ มทรัพย์ฯ  ไ ด้

ครบถ้วนไม่เป็นภาระในการบริหารของสองสหกรณ์ฯ 

แต่อย่างไร นอกจากนนั สหกรณ์บริการฯ ไดจ่้ายเงิน

ชดเชยการเลิกจา้งตามอายงุานของเจา้หนา้ทีสหกรณ์ฯ 

5 คน เป็นเงิน 144,300 บาท 

ทงันี ขอขอบคุณคณะกรรมการสหกรณ์

บริการฯ ชุดที 1 - 6 และเจา้หน้าทีสหกรณ์ฯ ทีได้

ช่วยกันบริการงานสหกรณ์บริการฯ ด้วยดีมาโดย

ตลอด ทุกท่านทาํงานดว้ยความเสียสละอย่างแทจ้ริง 

จนสามารถจ่ายคืนเงินฝากให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

จนครบ ขอบคุณเป็นอย่างสูงแก่สมาชิกสหกรณ์บริการฯ 

และกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ทุกท่านทีสนับสนุน

สหกรณ์บริการฯ ด้วยดีตลอดมา 
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สวสัดีครับ “แวดวงสหกรณ์” ฉบบัประจํา 

เดือนพฤศจิกายน 2560 มาพบกบั ท่านสมาชิก และ

ท่านผูอ้่านทุกท่านแลว้ครับ 

  ขอแสดงความยินดีกบั คุณสุภาพ  ไพจิตร์-

จินดา ทีรักษาสุขภาพตนเองด้วยการวิงออกกําลงั

รอบสนามฟุตบอลวนัละ 5 - 7 รอบ ขอให้สุขภาพ

แข็งแรงตลอดไปครับ  ขออนุโมทนา

บุญกบั คุณกฤษณชัย  คุณเพ็ญศรี  สินธุประสิทธ ิที

บริจาคเงินร่วมทอดกฐินกบัวดัหลายวดัเป็นเงินเกือบ

หมืนบาทเลยครับ  กลบัมาทาํงานแลว้ 

สําหรับ คุณภณิตา  ภูมิ เศรษฐี  หลังจากทีหยุดพัก

รักษาตัวหลังจากการผ่าตัดไส้ติ ง ขอให้สุขภาพ

แข็งแรงโดยเร็วนะครับ  ขอแสดง

ความยินดีกบั คุณอัชณา  วายุพักตร์ ทีได้เดินทางไป

ร่วมพิธีหมันหลานชายกบัคู่หมนัสาวทีจงัหวดัน่าน

มาเมือเร็วๆ นี  ขอแสดงความยินดีกบั 

คุณนิยม ถาดทอง เนืองจากภรรยาคลอดบุตรและ

ไดรั้บบญัชีเงินฝากจากสหกรณ์ฯ เรียบร้อยแลว้ครับ 

 หลังจากทีได้เปลียนชือจาก “หทัย

ชนก” เป็นชือ “อภิชา” มาไดร้ะยะหนึง ตอนนี น้อง

ใหม่ กลบัมาใช้ชือ “หทัยชนก อธิลาภ” เหมือนเดิม

แล้วครับ  ขออนุโมทนาบุญกับคุณ   

อรอนงค์  จินาบุญ ทีลูกชายทําการอุปสมบทเพือ

ถวายเ ป็นพระราช กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมือปลายเดือนตุลาคม

ทีผ่านมาครับ  สีสาวแผนกสปินนิง 

ผลิต ไดแ้ก่ คุณนิดา ศรีสวาท คุณรัตนภรณ์  ปุราทะกา  

คุณทัศนีย์ โมกขศักดิ และคุณกําไร สัญญเดช เดินทาง

ไปร่วมการศึกษาดูงานกับสหกรณ์ฯ ทีจงัหวดัเลย 

ทุกท่านมีความสุขและไดรั้บความรู้กลบัมามากเลย

ครับ  สําหรับสองพีนอ้ง คุณศิรินทิพย์  

ม่วงศรีจันทร์ และคุณศิริพร  ศรีสุวรรณธนู ซือเสือที

ระลึกลายเดียวกันจากภูเ รือ ใส่เดินตลาดคนเดิน       

เ ชี ยงคานพร้ อ ม กัน ดู แล้วน่ ารั กทังคู่ เ ลย ค รั บ 

 สํ าหรับคุณพรใจ  ศ รีสุ วรรณธนู 

เดินทางมาจากพทัลุง เพือมาร่วมการศึกษาดูงานกบั

ส ห ก ร ณ์ ฯ ข อ บ คุ ณ ป้ า ป้ อ ม ม า ก เ ล ย ค รั บ 

 มีภาระในการดูแลคุณพ่อซึงป่วย

หนัก ขอเป็นกําล ังใจให้กับ คุณธนกร  ชินะตังกูร  

และขอให้คุณพ่อหายเป็นปกติโดยเร็วด้วยนะครับ 

 พาลูกชายไปเทียวทะเลหัวหินกับ

เพือนกลุ่มใหญ่  สําหรับ คุณนัฐพล  อธิลาภ คุณนุช-

นารถ  แก้วนําเชือ  ไม่ทราบว่าน้องเจียบซืออะไร      

ม า ฝ าก พี ๆ  แ ล ะ น้อ ง ๆ  ใน ส ห ก ร ณ์ บ้ าง ค รั บ 

 เพราะนําท่วมบ้านทีบางบาล คุณ

วิภาวรรณ์  เอียมสอาด ไดรั้บเรือไฟเบอร์กลาสสีแดง

สดจากคุณพ่อดว้ยครับ  

  ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี กั บ  คุ ณ ศ รี โ พ ธิ  

วายพัุกตร์ ทีได้รับการแต่งตงัจากชุมนุมสหกรณ์ออม

ทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด (ชส อ.) ให้ด ํารง

ตาํแหน่งเป็น กรรมการสภาทีปรึกษาสายวิชาชีพ

เอกชน ประจําปี 2560 และได้รับการแต่งตงัเป็น        

ทีปรึกษากิตติมศักดิชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย จาํกดั โดยดาํรงตําแหน่งรองประธาน

คณะทาํงานระบบสวสัดิการ รวม 2 ตาํแหน่งครับ 

  ร้านอาหาร “เรือนเจา้สัว” ของคุณ 

ภาดล  ไชยรักษ์ เปลียนเวลาขายอาหารใหม่ โดยขาย

ในเวลา 16.00 น. - 23.00 น. ขอเชิญเพือนสมาชิกไป
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อุดหนุนคุณเจียบด้วยนะครับ  ขอ

แสดงความยินดีกบั คุณรัตนพันธ์  เชือเมืองพาน ทีได้

ออกรถยนต์ไฮลกัซ์ รีโว่ รุ่นดบับลัแค็ปมาเมือเร็วๆ 

นีค รับ ขอให้มีความสุขกับรถยนตฺคันใหม่และ

เ ดิ น ท าง ไ ป ไ ห น ให้ มี แ ต่ ค วา ม ป ล อ ด ภัย ค รั บ 

 เดินทางไปเทียวประเทศสิงคโปร์เมือ

ตน้เดือนพฤศจกิายน คุณศรัณยพงศ์  กังขอนนอก พา

คุณแม่ไปเทียวดว้ย ช่างเป็นลูกทีน่ารักมากเลยครับ 

 ขอแสดงความเสียใจกบั คุณประสาน  

สินธ์ุชัย สมาชิกสํานักงานใหญ่ทีสูญสียคุณพ่อไป

เมือกลางเดือนทีผ่านมา  เช่นเดียวกนั 

ขอแสดงความเสียใจกับ คุณสยุมพร  เดชะติน ที

สูญเสียบุตรสาว และคุณนิมิต  หงษ์เผือก ทีสูญเสีย

คุณแม่ และคุณวีระพงษ์  ภิรมณ์สุข ทีสูญเสียบิดาไป

ในเวลาใกล้เคียงกันครับ  ขอแสดง

ความเสียใจกบัครอบครัว และเพือนสมาชิกแผนก

สปินนิ ง ผ ลิ ต ทีสู ญเสี ย  คุ ณอนุสรณ์   ทิณวงษ์ 

เนืองจากโรคมะเร็ง ขอให้ “นอ้งตมั” ไดไ้ปสู่ชาติภพ

ทีดีดว้ยนะครับ  กาํลงัอยู่ระหวา่งการ

เชิญชวนเพือนๆ บริจาคเงินเพือซือโลงเย็นถวายวดั

บา้นผาขวาง ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน เพือนสมาชิกท่าน

ใดต้องการร่วมทาํบุญติดต่อได้ที คุณพยุง คันธรส 

โทร. 081 946 6697 และคุ ณสุกัญญา บุญช่วย 

เจ้าภาพจะเดินทางไปบริจาคโลงเย็นในวนัที 29 

ธันวาคม 2560  ขอขอบคุณสมาชิก

สามท่านทีสม ัครเข้า เ ป็นสมาชิก  สสอ ป. รอ บ 

12/2560 แล้ว ได้แ ก่  คุณวัชระ  ป่าพฤกษา คุณ         

นภาภรณ์ ป่าพฤกษา  และคุณสมยศ  นันตาวัง ทัง

สามท่านจะไดร้ับการคุม้ครองตงัแต่วนัที 1 ธนัวาคม 

2560 เวลา 09.00 น. ครับ  เดินทางมา

ติดต่อกับสหกรณ์ฯ เมืออาทิตย์ก่อน คุณสิทธิพล  

โนนทิง ดูอ ้วนขึนกว่าเก่า แต่สุขภาพก็ยงัแข็งแรง

เหมือนเดิมครับ  ขอแสดงความยินดี

กบั  คุณสุนทร  หุ่นกลํา ทีได้ทาํการปลูกบ้านหลัง

ใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ขอให้มีความสุข และ 

อยู่ เย็น เ ป็ นสุข กับบ้านหลังใหม่ตลอดไ ปครับ 

 มี เ ฟ ส บุ๊ค ส์ เ ป็ นข อ ง ตัว เ อ งแ ล้ว 

สําหรับ คุณยุทธนา  พานคํา เพือนคนใดตอ้งการเป็น

เพือนแอ ดเฟสได้เลยครับ ใช้ ชือแ ละนามสกุล

ภาษาไทยของตวัเองเป็นชือเฟสบุ๊คส์ครับ  

ฝากประชาสัมพนัธ์จาก คุณเฉลย  ชมบุหรัน 

รองประธานฝ่ายศึกษาและประชาพนัธ์ วา่ “วนัพุธที 

13 ธันวาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพ

แรงงานไทยเรยอน จาํกดั จะนาํสมาชิกเดินทางไป

ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียที “ศูนย์เ รียนรู้

โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง” อ.ชะอาํ  

จ.เพชรบุรี โดยรับสมคัรผู ้ร่วมโครงการ จาํนวน 50 

คน (รวมกรรมการ และเจา้หนา้ทีสหกรณ์ฯ) สมาชิก

ทีสนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อได้ทีสหกรณ์ฯ ครับ 

 เทศกาลกินเจในปีนี คุณเกษมศรี  

เมฆหมอก รับประทานอาหารเจ 3 วนั จากปกติ        

ต้อ ง ทา น 9  วัน  แ ต่จะ ท าน กี ว ัน ก็ ได้ บุ ญ ค รั บ 

  ขอแสดงความยินดีกบั คุณทุติยพงศ์ 

พลพิภพ ทีกําล ังจะก่อสร้างร้านอาหารทีป่าโมก 

ขอให้กิจการร้านอาหารประสบความสําเร็จ ขายดี     

มีกาํไรมากๆ นะครับ   ใช้เวลาว่างไป

ช่วยตดัหญา้ทีวดัแสนสุขเป็นประจาํ เพือช่วยเหลือ

งานของวดั ขออนุโมทนาบุญ และชืนชมกับ คุณ

อํานาจ  ขําศิริ ครับ  พบกนัฉบบัหน้า 

  สวสัดีครับ  
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รายงานกิจการประจาํเดือน ตุลาคม 2560 (MONTHLY REPORTS OCTOBER 2017) 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จํานวนสมาชิก  Membership 1,199 คน  Pr 

2. ทุนเรือนหุ้น  Share capital 345,845,010.00 บาท Baht 

3. เงินรับฝากออมทรัพย์ ยอดยกมา  Savings deposit From last month 11,632,351.21 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 3,765,804.94 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 3,542,141.15 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  11,856,015.00 บาท Baht 

4. เงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษ ยอดยกมา  Special deposit From last month 120,692,329.65 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 1,358,720.73 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 7,933,629.85 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  114,117,420.53 บาท Baht 

5. เงินรับฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา  Education Fund deposit From last month 8,120,700.00 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 427,872.34 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 194,572.34 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  8,354,000.00 บาท Baht 

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

7. ทุนสะสมตามข้อบังคบั  Reserve according to by-laws,regulation and other 620,750.17 บาท Baht 

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

 Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of 

Thailand Limited (FSCT) 

  

9. เงินฝากธนาคาร (7 ธนาคาร รวม 11 บัญชี)  Deposits at Banks 23,208,229.21 บาท Baht 

10. เงินฝากสหกรณ์อืน  Deposits in other Co-operatives 132,618,292.84 บาท Baht 

11. เงินให้กู้แก่สมาชิก ยอดยกมา  Loans to members form last month 316,039,604.91 บาท Baht 

  ให้กู้ระหว่างเดือน  Loans to members in this month 35,507,200.00 บาท Baht 

  รับชําระคนืระหว่างเดือน  Loans repayment form members in this month 36,765,523.75 บาท Baht 

 คงเหลือ ณ วันสินเดือน  Total Loans to members   314,781,281.16 บาท Baht 

12. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อืน  Loans to other co-operatives 6,000,000.00 บาท Baht 

13. ดอกเบียรับจากเงินให้กู้  Interest received from Loans 14,767,120.50 บาท Baht 

14. รายได้เดือนมกราคม - ตุลาคม 2560 Revenues from January - October 2017 20,754,711.72 บาท Baht 

15. รายจ่ายเดือนมกราคม - ตุลาคม 2560 Expenses from January - October 2017 4,904,372.39 บาท Baht 

16. รายได้สูง (ตํา) กว่าค่าใช้จ่าย  Total income (Approximated) 15,850,339.33 บาท Baht 
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นายก สสอป. แนะนาํสมาคมฯ แกคณะกรรมการ 

สอ.มิตซูบิชิเอลเลเวเตอรเอเซีย จํากัด (28 ก.ย. 60) 

กรรมการฯ มอบของเยีย่มไขแก น.ส.อรพรรณ  สมตัว 

สมาชิกแผนกหองปฏบิัติการเคม ี(29 ก.ย. 60) 

สหกรณฯ นําสมาชิก กรรมการ และเจาหนาท่ีสหกรณฯ จํานวน 50 คน เดินทางไปศึกษาดูงาน 

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด และทัศนะศึกษาสถานท่ีตางๆ ในจังหวัดเลย (7-9 ต.ค. 60) 

สหกรณฯ เปนเจาภาพฟงพระสวดศพบดิานาย

ประสาน สิทธุชัย สมาชิกสํานักงานใหญ (12 ต.ค. 60) 

สหกรณฯ เปนเจาภาพฟงพระสวดศพบุตรนาย 

สยุมพร  เดชะตนิ สมาชิกแผนกเซฟตี ้(16 ต.ค. 60) 


