
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคํา หนัก 1 บาท แก่

สมาชิกทีเกษียณอาย ุ

วนัที 1 กนัยายน 2560 นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ นายเฉลย ชมบุหรัน รองประธาน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  และนายสุทัศน์ เอียมแ ส ง 

กรรมการ เข้าร่วมงานเลียงเกษียณอายุของนาย

สุวฒัน์ บุญญภิญโญ สมาชิกแผนกบริหาร (อลัซิลลารี- 

ผลิต) ณ สโมสรพนกังาน บริษทั ไทยเรยอน จาํกัด 

(มหาชน) ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง และนาย

สุวฒัน์ แก้วเฮียง ทาํการมอบสร้อยคอทองคาํ หนัก  

1 บาท (มูลค่า 21,200 บาท) ใหแ้ก่สมาชิกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายก สสอป. และอุปนายก ร่วมงานครบรอบ “45 ปี 

วันก่อตัง ชสอ.” 

วนัที 1 กนัยายน 2560 นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) และนาย

พชัรพล วชิยัประเสริฐ อุปนายก คนที 3 เข้าร่วมพิธี

ทาํบุญเลียงพระเพล และมอบกระเช้าผลไม้ให้แก่ 

พลโท ดร.วรีะ  วงศ์สรรค ์ประธานกรรมการ ชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั ณ อาคาร

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด 

ถนนนครอินทร์ อ .บางกรวย จ.นนทบุรี เนืองใน

โอกาสครบรอบ “45 ปี การก่อตังชุมนุมสหกรณ์

ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด” โดยมีผู ้แทน

หน่วยราชการ ชุมนุมสหกรณ์ระดบัประเทศ ผู้แทน

สหกรณ์สมาชิกเขา้ร่วมงานเป็นจาํนวนมาก 

นายก สสอป. กรรมการ และเจ้าหน้าทีฯ ร่วมการอบรม

การตรวจสอบศูนย์ประสานงาน  

 วนัที 26 สิงหาคม 2560 นายศรีโพธิ  วายุพกัตร์ 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) นายพชัรพล 

(อ่านต่อหน้า 3 ) 

»�·Õè 32 ©ºÑº·Õè 349 
 

เดือนตุลาคม 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 

 

¡ÃÃÁ¡ÒÃÊË¡Ã³�Ï àÂÕèÂÁä¢�ÊÁÒªÔ¡»�ÇÂ 

นายวสวรรธน์  ชาติสันติราษฎร์ (30 ส.ค. 60) 

นายเป้  นิมพงษ ์(30 ส.ค. 60) 

นางสาํอางค ์ ผลพชืน์ (4 ก.ย. 60) 

นางเดือนฉาย  เงินทิพย ์(1 ก.ย. 60) 
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นายก สสอป.  กรรมการ และเจ้าหน้าทีฯ ร่วมการอบรม

การตรวจสอบศูนย์ประสานงาน  (ต่อจากหน้า 1) 

วิชัยประเสริฐ อุปนายก คนที 3 นางพชัรพล ยงัสี 

เหรัญญิก นางสิริภัสสร เอียมสุวรรณ นายสมจิตร์ 

แสนโคตร นายวรัิต ชูจิตต์ นายเสด็จ บุนนาค นาย 

ช ัยยา ตีบไธสงค์ นายประวร มาดี นายญาณพฒัน์      

คุ ้มตะโก กรรมการฯ นายตวงสิทธิ สุมนรัตนชัย  

และนางสาวณัฎฐศศิ  จินดาสกุลพัชร์ เจ ้าหน้าที

สมาคมฯ เขา้ร่วมโครงการอบรมผู ้ตรวจสอบศูนย์

ประสานงาน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์

ออมทรัพย์ 7 กลุ่มวิชาชีพ ณ อาคารชุมนุมสหกรณ์

ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด อ.บางกรวย       

จ.นนทบุรี 

การอบรมมี ดร.ก๊ก ดอนสําราญ นายกสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส. ชสอ.) 

เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมและบรรยาย หัวข้อ 

“บริบทการดาํเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

และศูนยป์ระสานงาน” การบรรยาย เรือง “กระบวนการ

และเทคนิคการตรวจสอบและรายงานการตรวจสอบ

กิจการ” ด้านการเงิน การบัญชี  ด ้านการบริหาร

จดัการ และด้านการบริหารการเงิน โดยนางสาว     

สุกญัญา มงคลวรกิจชยั ผูต้รวจสอบบญัชี สส.ชสอ. 

และการบรรยาย เรือง “รูปแบบควรจะเป็นการ

บริหารศูนยป์ระสานงาน” โดยนางมลชรีณา  กิติขจร 

ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาํแพงเพชร จาํกดั 

นายก สสอป. และกรรมการ เข้าพบคณะกรรมการ

ศูนย์ประสานงาน สอ. ตลาดหน้าค่ายจักรพงษ์ จํากัด   

วนัที 7 กนัยายน 2560 นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) นายพชัรพล 

วิชัยประเสริฐ อุปนายก คนที 3 และนายสมจิตร์ 

แสนโคตร กรรมการ พร้อมกบันายสุรศกัดิ  ยศปัญญา 

ผูจ้ดัการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) และกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปราจีน จาํกดั เดินทางไปเยียม

คณะกรรมการศูนยป์ระสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์

ตลาดหนา้ค่ายจกัรพงษ์ จาํก ัด เพือแลกเปลียนความ

คิดเ ห็นในเ รือ งของการดําเ นินงานของสมาคม           

สสอป. โดยมีประธานฯ คณะกรรมการฯ และ

ผู ้จ ัดการสหกรณ์ให้การต้อนรับ ทังสองฝ่ายได้

แลกเปลียนความคิดเห็นในการบริหารงานสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ อย่างกวา้งขวาง 

นายก สสอป. เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 

สอ. สหภาพแรงงานพานาโซนิค จํากัด 

วนัที 8 กนัยายน 2560 นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) และนาย

วิรัต ชู จิตต์ กรรมการ เข้าร่วมการประชุมใหญ่ 

สามญัประจาํปี สิ นสุด 30 มิถุนายน 2560 สหกรณ์

ออมทรัพยส์หภาพแรงงานพานาโซนิค จาํกดั ณ โรง

อาหารบริษทั พานาโซนิค แอ็พไลแอ็นซ์ (ประเทศ-

ไทย) จาํกัด นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์ถนนเทพ-

รัตน ต.บางสมคัร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ ได้กล่าวปราศรัยต่อ

ทีประชุมและไดเ้ชิญชวนใหส้มาชิกสหกรณฯ์ สมคัร

เข้า เป็นสมาชิกสมาคมฯ รวมทังได้มอบนาฬิกา

สมาคมฯ จาํนวน 9 เรือน ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ที

เป็นสมาชิกสมาคมฯ ดว้ย 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานพานาโซ- 
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นิค จาํกดั มีสมาชิก 288 คน ทุนเรือนหุน้ 19.28 ลา้น

บาท ทุนสํารอง 1.88  ล้านบาท ทุนส ะสมตาม

ขอ้บงัคบั 1.55 ลา้นบาท เงินให้กู้แก่สมาชิก 42.77 

ลา้นบาท เงินรับฝาก 9.97 ลา้นบาท ทุนดาํเนินงาน 

44.51 ลา้นบาท กําไรสุทธิประจาํปี 1,553,876.86 

บาท ทีประชุมมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลร้อยละ 4.30 

และจ่ายเงินเฉลียคืนร้อยละ 7 ทีประชุมมีมติเลือกตงั

นายอดิศกัด์ โพธินา เป็นประธานกรรมการคนใหม่ 

และเลือกตงักรรมการ 6 คน 

รองประธานฝ่ายการเงิน เข้าร่วมประชุมประจําเดือน

ค ณ ะ ก รร ม ก า ร ก ล า ง 

สอร. ทีกรุงเทพฯ 

 วนัที 10 กนัยายน 

2 5 6 0  น า ย ม า น ะ กู ล  

พรรณเรณู รองประธาน

ฝ่ายการเงิน เดินทางไป

ป ร ะ ชุ ม ปร ะ จํา เ ดื อ น

กันยายน 2560 คณะ -

กรรมการสหพนัธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ผู ้ใช้แรงงาน 

(สอร.) ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพ

แรงงานรัฐวสิาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย จาํกดั 

กรุงเทพฯ  

ประธานกรรมการฯ อบรมสมาชิกใหม่ 

วนัที 12 กนัยายน 2560 นายสุวฒัน์  แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ ทาํการอบรมสมาชิกใหม่ 2 คน  

ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานไทยเรยอน แ ละ       

มอบหมอนสหกรณ์ฯ ให้แก่สมาชิกทีเข้าร่วมการ

อบรมดว้ย 

กรรมการสหกรณ์ฯ เข้าร่วมศึกษาดูงาน ทีเพชรบุรี 

  วนัที 15 กนัยายน 2560 นายศรีโพธิ  วายุพกัตร์ 

นายวรัิต  ชูจิตต์ กรรมการ และนายมานะกูล พรรณ-

เรณู รองประธานฝ่ายการเงิน (ในฐานะรองประธาน

ฝ่ายการเงิน สหกรณ์บริการสหภาพแรงงานไทย      

เรยอน จาํกดั) พร้อมกบัคณะกรรมการชมรมสหกรณ์

จงัหวดัอ่างทอง รวม 32 คน เข ้าร่วมการศึกษาดูงาน

สหกรณ์เครดิตยูเนียนเขือนเพชรโค้งข่อย จาํกัด 

เลขที 359/1 ม.9 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยมี

นายอณุ อินทร์แยม้ ประธานกรรมการ นายอรรถพล 

วรกลั น กรรมการศึกษา นางไพลิน สระทองหน 

เหรัญญิก  แ ละนางส าวช นาภัทร กลิ นพุดตาล 

ผูจ้ดัการ เป็นตวัแทนสหกรณ์ 

ในการตอ้นรับ 

  ณ วนัที 31 สิงหาคม 

2560 สหกรณ์ฯ มีสมาชิก 

5,450 คน สมาชิกส มทบ 

1,087 คน รวมสมาชิก 6,537 

คน ทุนเรือนหุน้ 149.55 ลา้น

บาท ทุนสํารอง 20.32 ลา้น-

บาท ทุนสะสมอืนๆ 6.81 ล ้านบาท เ งินรับฝาก 

172.37 ลา้นบาท หนีสินอืนๆ 17.56 ลา้นบาท เงินให้

กูแ้ก่สมาชิก 295.19 ลา้นบาท ดอกเบียคา้งรับ 13.277 

ล้านบาท ลูกหนีตามคําพิพากษา 9.36 ล ้านบาท 

ทีดิน/อาคาร/ทรัพย์สินอืน 13.02 ลา้นบาท เงินสด

และเงินฝากธนาคาร 45.25 ล ้านบาท ตวัสัญญาใช้

เงินและสลากออมสิน 6.00 ลา้นบาท ถือหุน้ ช.ส.ค./

หุ้น ช .ส.จ./ หุ้น สก.1-2 จํานวน 2.20 ล้านบาท 

สหกรณ์ฯ ใหเ้งินกูส้ามญัสูงสุด 250,000 บาท มีการ

จดัชนัก่อนการกู้เงินของสมาชิก   

กรรมการสหกรณ์ฯ ร่วมการประชุมใหญ่ส ามัญ

ประจําปี 2560 ทีเพชรบุรี 
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วนัที 15 กนัยายน 2560 นายศรีโพธิ วายพุกัตร์ 

และนายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการ เข้าร่วมการประชุม

ใหญ่สามัญประจาํปี 2560 ชมรมสหกรณ์จงัหวดั

อ่างทอง ณ บ้านธารทิพย์ แก่งกระจาน เพชรบุรี       

ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยมี

กรรมการ และเจา้หน้าทีสหกรณ์ทุกประเภทใน

จงัหวดัอ่างทอง เขา้ร่วมการศึกษาดูงาน และร่วมการ

ประชุมใหญ่ จํานวน 32 คน โดยมีนายมานะกูล 

พรรณเรณู รองประธานสหกรณ์บริการสหภาพ

แรงงานไทยเรยอน จาํกดั ทาํหน้าทีประธานฯ ในที

ประชุม 

ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

ใหญ่สามญัประจาํปี 2559 รับรองรายรับ - รายจ่าย

ชมรมฯ เดือนตุลาคม 2559 - สิงหาคม 2560 โดยมี

เงินคงเหลือยกมาจากเดือนตุลาคม 2559 เป็นเงิน 

152,600.89 บาท มีรายรับจากค่าบาํรุงสมาชิก เงิน

ค่าลงทะเบียนการประชุมใหญ่ เงินสนับสนุนจาก

สันนิบ าตส ห กรณ์ แ ห่งป ร ะเ ท ศ ไทย  เ ป็ น เ งิ น 

69,185.63 บาท รายจ่ายในการจดักิจกรรมต่างๆ เป็น

เงิน 98,337 บาท เงินคงเหลือยกไปเดือนกันยายน 

2560 จํานวน 123,449.52 บาท รับทราบผลการ

ด ํา เ นินงานขอ งชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่ างทอ ง 

ประจาํปี 2559 ทาํการเลือกตงัคณะกรรมการชมรม

สหกรณ์จงัหวดัอ่างทองประจาํปี 2560 - 2561 รวม 4 

ตาํแหน่ง คือ 

        ประธานชมรมฯ - นายมานะกูล พรรณเรณู

(รองประธานสหกรณ์บริการสหภาพแรงงานไทยเร

ยอน จาํกดั) 

รองประธานชมรมฯ - นายวิโรจน์ แจ่มแจง้ 

(ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรง -  

ไทยคาร์บอนแบลค็ จาํกดั) 

  เลขานุการ  - นางส าวชัชฎา ศุ ขะพัน ธ์

(สหกรณ์การเกษตรผู ้เ ลียงและค้าสัตว์อ่างทอง 

จาํกดั) 

  เหรัญญิก - นางภาวนีิย ์อุ่นละมา้ย (สหกรณ์

ออมทรัพยโ์รงพยาบาลอ่างทอง จาํกดั) 

กรรมการ ร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญ ครังที 1/2560 

สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ทีเพชรบุรี 

วนัที 15 กนัยายน 2560 นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ 

และนายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการ เข้าร่วมการประชุม

ใหญ่วสิามญั ครังที 1/2560 สันนิบาตสหกรณ์จงัหวดั

อ่างทอง ณ บ้านธารทิพย์ แก่งกระจาน เพชรบุรี          

ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยมี

กรรมการ และเจา้หน้าทีสหกรณ์ทุกประเภทใน

จงัหวดัอ่างทองเขา้ร่วมการประชุมใหญ่วสิามญั ครัง

ที 1/2560 รวม 32 คน โดยมีนายศรีโพธิ วายุพกัตร์ 

ประธานสันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง ทาํหน้าที

ประธานในทีประชุม 

ทีประชุ มมีมติ เ ห็นชอ บให้เ พิ มจํานวน

กรรมการสันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง จาก 7 

คน เป็น 9 คน ทีประชุมมีมติทําการเลือกตังซ่อม

กรรมการแทนกรรมการทีพน้จากตาํแหน่ง เนืองจาก

หมดวาระการดาํรงตาํแหน่งในสหกรณ์ตน้สังกัด 2 

คน ไดแ้ก่ นายสุรสิงห์ บงกชเกิด กรรมการผูจ้ดัการ 

สหกรณ์บริการสหภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกัด 

และนางสาววรรณษิตา คุณากรโกศัลย์ เลขานุการ 

สหกรณ์การเกษตรไชโย จํากัด ทําการเ ลือกตัง

กรรมการสันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัเพิม 2 คน ได้แก่ 

นายสมทร ซ่อนเล็บ รองประธานสหกรณ์การเกษตร

เพือการตลาดลูกค้า ธกส. อ่างทอง จาํกัด และนาย 
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วนัชาติ แสงรืน ประธานกรรมการสหกรณ์การ      

ปศุสัตวอ์่างทอง จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายก สสอป. และกรรมการ เข้าร่วมการประชุม

คณะกรรมการ สสอป. ประจําเดือนกันยายน 2560 

วนัที 17 กนัยายน 2560 นายศรีโพธิ วายพุกัตร์ 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) และนาย

วิรัต ชูจิตต์ กรรมการ พร้อ มกับกรรมการ และ

เจ้าหน้าทีสมาคมฯ ทําการประชุมคณะกรรมการ

ดาํเ นินการ สสอป. ชุดที 4 ครังที 6 ประจําเดือน

กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 301 ชัน 3 อาคาร

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด 

ถนนนครอินทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมีนาย 

ศรีโพธิ วายุพกัตร์ นายกสมาคมฯ ทาํหนา้ทีประธาน

ในทีประชุม 

ทีประชุมมีมติติดตามผลการประชุมคราว

ก่อน รับทราบจาํนวนสมาชิก สสอป. ณ วนัที 31 

สิงหาคม 2560 โดยมีสมาชิ กยกมา ณ วนัที  31 

กรกฎาคม 2560 จาํนวน 5,758 ราย สมาชิกใหม่ รอบ

8/60 (คุ ้มครอง 1 สิงหาคม 2560) จาํนวน 59 ราย 

สมาชิกเสียชีวิต จาํนวน 4 ราย สมาชิกคงเหลือ ณ 

วนัที 31 สิงหาคม 2560 จาํนวน 5,813 ราย รับทราบ

รายชือสมาชิกทีไดรั้บการคุม้ครอง วนัที 1 กนัยายน 

2560 จํานวน 61 ราย จาก 21 ศูนย์ประสานงาน 

อนุมติัรับสมาชิกใหม่ (รอบ 10/2560) ประจาํเดือน

ตุลาคม 2560 จาํนวน 21 ศูนย์ฯ รวม 80 ราย สรุป 

จาํนวนสมาชิก ณ วนัที 17 กนัยายน 2560 รวมทงัสิน 

5,954 คน อนุมัติจ่ายคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า

คงเหลือ และเงินสงเคราะห์ส่วนเกิน 600,000 บาท 

ตงัแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 รวมเป็นเงิน 

335,077.07 บาท มีมติอนุมติัจา่ยเงินสงเคราะห์ใหแ้ก่

ผูรั้บผลประโยชน์ของสมาชิก สสอป. รวม 3 ราย ฯลฯ 

นายก สสอป. เดินทางไปแนะนําสมาคมฯ แก่คณะ-

กรรมการ สอ.พนักงานกู๊ดเยียร์ฯ ปทุมธานี 

วนัที 21 กนัยายน 2560 นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) เดินทางไป

บรรยาย เรือง “การสมคัรเขา้เป็นสมาชิก สสอป.” 

ให้แก่คณะกรรมการ และเจา้หน้าทีสหกรณ์ออม

ทรัพย์พนกังานกู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกัด เลขที

50/9 หมู่ 3 ตําบลคลองหนึง อ ําเภอคลองหลวง 

จังหวดัปทุมธานี โดยมีประธานกรรมการ และ

กรรมการ ใหก้ารตอ้นรับ ทงันี นายกสมาคมฯ และ

กรรมการสหกรณ์ฯ ได้แลกเปลียนความคิดเห็นใน

เรืองการดาํเนินงานของสมาคมฯ อย่างกวา้งขวาง 

และนายกสมาคมฯ ได้มอบนาฬิกาของสมาคมฯ 

ใหแ้ก่คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ดว้ย 

นายก สสอป.  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ

อํานวยการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ทีนนทบุรี 

วนัที 22 กนัยายน 2560 นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์สถานประกอบการ เขา้ร่วมการประชุม 
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คณ ะก ร ร มก าร อํานวย ก าร  ส มา คมฌ าป น กิ จ

สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์7 กลุ่มวิชาชีพ 

ครังที 5 ณ ห้องประชุม 601 ช ัน 6 อาคารชุมนุม

ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ แ ห่ งป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  จํากั ด                

จ.นนทบุรี โดยมี ดร.ก๊ก  ดอนสําราญ นายก สส. 

ชสอ. ทาํหนา้ทีประธานในทีประชุม 

ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณ ะก ร ร มก าร อํานวย ก าร  ส มา คมฌ าป นกิ จ

สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์7 กลุ่มวิชาชีพ 

ครังที 4 รับทราบปฎิทินกําหนดการประชุมร่วม

คณ ะกร รมการ บริห าร ร่วม ส ม าคมฌาปนกิ จ

สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์7 กลุ่มวิชาชีพ 

ประจําปี 2560 พิจารณารายละเอียดพิธีถวายผ ้า      

พระกฐินพระราชทาน ประจาํปี 2560 ซึงสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออม

ทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) นาํไปถวาย ณ 

วดัเกาะหลกั พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ประจวบ-

คีรีขนัธ์ ในวนัเสาร์ที 21 ตุลาคม 2560 โดยมีสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์          

7 กลุ่มวิชาชีพร่วมเป็นเจ้าภาพด้วย พิจาณาราย

ละเอีดยโครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการ และ

เจ้าหน้า ทีสมาคมฌาปนกิ จส งเ คร าะ ห์ส มา ชิก

สหกรณ์ออมทรัพย ์7 กลุ่มวิชาชีพ ประจาํปี 2560 ใน

วนัที 30 กนัยายน - 1 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะ-

ไทด ์รีสอร์ท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี (บางแสน) 

รับทราบรายงานผลการก่อสร้างอาคารสํานักงาน 

สฌ.สอ. ประจาํเดือนสิงหาคม 2560 รายงานการ

ตรวจรับงานการก่อสร้างอาคารสํานกังาน สฌ.สอ. 

งวดที 1 และงวดที 2 โดยคณะกรรมการอาํนวยการ 

สส.ชสอ. อนุมตัิจ่ายเงินค่าก่อสร้างอาคารสํานกังาน

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพย์ 7 กลุ่มวิชาชีพ งวดที 1 เป็นเงิน 5,700,000 

บาท และงวดที 2 เป็นเงิน 5,700,000 บาท รวมเป็น

เงิน 11,400,000 บาท ฯลฯ 

นายก สสอป.  และกรรมการ เข้าร่วมการประชุม

คณะกรรมการบริหารร่วมฯ ทีนนทบุรี 

วนัที 22 กนัยายน 2560 นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์สถานประกอบการ เข้าร่วมการประชุม 

คณ ะกร ร มการ บริ ห ารร่ วม ส ม าค มฌาปนกิ จ

สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์7 กลุ่มวิชาชีพ 

ครังที 3/2560 ณ ห้องประชุม 601 ชัน 6 อาคารชุม-

นุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ ไทย จํากัด        

จ.นนทบุรี โดยมี ดร. ก๊ก ดอนสําราญ นายก สส.      

ชสอ. ทาํหนา้ทีประธานในทีประชุม 

ทงันี วาระการประชุมส่วนใหญ่เป็นวาระ

เดียวกบัการประชุมของคณะกรรมการอาํนวยการ 

คณะกรรมการ สมาชิก และเจ้าหน้าที 2 สหกรณ์ฯ     

จากนวนคร ปทุมธานี เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ 

 ว ันที 23 กันยายน 2560 คณะกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทเจวีซีเคนวูด           

อิเลก็ทรอนกิส์ (ประเทศไทย) จาํกดั นิคมอุตสาหกรรม-

นวนคร โครงการ 3 อ.คลอ งหลวง จ.ปทุมธานี 

จาํนวน 47 คน และกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์

พนักงานบริษทั มาจอเร็ตต์ (ประเทศไทย) จาํกัด  

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ 2 อ.คลองหลวง 

จ.ปทุมธานี จาํนวน 3 คน เดินมาศึกษาดูงานสหกรณ์

ออมทรัพย์ฯ โดยมีนายสุวฒัน์ แก้วเฮียง ประธาน
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กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเร

ยอน จาํกัด นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธาน

ฝ่ายการเงิน นายสายณัห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ 

นายศรีโพธิ วายพุกัตร์ นายวรัิต ชูจิตต์  นางเกษมศรี 

เมฆหมอก ผู้จดัการ นางสาวนุชนารถ แก้วนําเ ชือ 

นางสาวฐิติพร ควรบาํเรอ  และนางสาวดวงกมล 

แก้วสุกใส ใหก้ารตอ้นรับ 

  ผู ้เข้าศึกษาดูงานได้รับชมวิดีทัศน์ “30 ปี 

แห่งความเชือมนั ศรัทธา พึงพาตนเอง” รับฟังการ

บรรยาย เรือง การใหบ้ริการของสหกรณ์ สวสัดิการ

ทีสหกรณ์จดัให้แก่สมาชิก โดยนางเกษมศรี เมฆ-

หมอก ผูจ้ดัการ โดยมี ประธานกรรมการ และนาย

ศรีโพธิ วายุพักตร์ ร่วมกันให้ข้อมูลด้านต่างๆ 

เพิมเติม 

  นอกจากนนั นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ นายก

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) ได้ทําการ

บรรยาย เรือง “การสมคัรเขา้เป็นสมาชิก สสอป.” แก่

ผูเ้ดินทางมาศึกษาดูงานรับทราบ 

อนึง สหกรณ์ฯ ได้เป็นเจา้ภาพเลียงอาหาร

กลางวนั และอาหารวา่งแก่ผูม้าศึกษาดูงานดว้ย 

สหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพบิดา - มารดาสมาชิก

และสวดศพสมาชิกฯ รวม 2 ราย 

วันที 3 กันยายน 2560 นายมานะกูล พรรณ-

เรณู รองประธานฝ่ายการเงิน นายสายณัห์ แผน-

ประดิษฐ์ เลขานุการ นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ 

กรรมการ และนางเกษมศรี  เมฆหมอก ผูจ้ดัการ ร่วม

เป็นเจ้าภาพฟังพระสวดงานศพมารดานายณัฐวุฒิ 

รอดยิง สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต ทีวดัแสนสุข อ.ป่า-

โมก จ.อ่างทอง พร้อมช่วยเงินทาํบุญ จาํนวน 300 บาท 

วันที 12 กันยายน 2560 นายสุวฒัน์  แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ นายเฉลย ชมบุหรัน รองประธาน

ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ นางสาว

พรรษพร แสงประพาฬ นายสุทัศน์  เอียมแส ง 

กรรมการ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ดัการ นางนาถ 

มงคลหวา้ หัวหน้าฝ่ายทวัไป นางสาวฐิติพร  ควร-

บาํเรอ เจา้หนา้ทีการเงิน และนางสาวดวงกมล แก้ว-

สุกใส เจา้หนา้ทีธุรการ เดินทางไปเป็นเจา้ภาพสวด

ศพบิดาของนางสาวนุชนารถ แก้วนําเชือ เจา้หน้าที

บญัชี ทีวดัธัญญะนิตญาราม (หลุมข้าว) ต.หลุมขา้ว 

อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี และช่วยเงินทาํบุญ 300 บาท 

อนึง คณะกรรมการ และเจา้หนา้ทีสหกรณ์ฯ 

ไดร่้วมกนัเป็นเจา้ภาพสวดศพดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ มอบของทีระลึกแก่สมาชิกทีทําการมงคล-

สมรส 

วนัที 10 กนัยายน 2560 นายสมยศ  นนัตาวงั 

เขา้ร่วมงานเลียงฉลองมงคลสมรสของนายธญัยบรูณ์  

ยิ มนิยม สมาชิกแผ นกเซ็นทรัล (ซ่อมบํา รุง)  ที

บา้นพกั ต.เจา้ปลุก อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 

และมอบหมอ้หุงขา้วไฟฟ้า มูลค่า 500 บาท ใหแ้ก่สมาชิก 

สหกรณฯ เปนเจาภาพฟงพระสวดงานศพมารดา 

นายณัฐวุฒิ รอดย่ิง สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต 
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กรรมการสหกรณ์ฯ เยยีมไข้สมาชิกป่วย  3 ราย 

วันที 1 กันยายน 2560 นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ นายสมยศ นันตาวงั นายสุทศัน์ 

เอียมแสง กรรมการ เดินทางไปเยียมไข้นางเดือน-

ฉาย เงินทิพย ์สมาชิกแผนกบริหาร (ฝ่ายบุคคล) ที

โรงพยาบาลอ่างทองเวชการ อ.เมือง จ.อ่างทอง

เนืองจากป่วยเป็นไขห้วดัใหญ ่

 วันที 4 กันยายน 2560 นายมานะกูล พรรณ-

เรณู รองประธานฝ่ายการเงิน นายสายณัห์ แผน-

ประดิษฐ์ เลขานุการ นายสุทศัน์ เอียมแสง กรรมการ 

นางสาวนุชนารถ แก้วนาํเชือ เจ้าหน้าทีบญัชี และ 

นางสาวฐิติพร ควรบาํเรอ เจา้หนา้ทีการเงิน เดินทาง

ไปเยียมไข้นางสําอาค์ ผลพืชน์ สมาชิกแผนกพน้-

สภาพการเป็นพนักงาน เนืองจากป่วยเป็นไขห้วดั

ใหญ่ ทีโรงพยาบาลพีระเวช อยธุยา อ.พระนครศรีอยธุยา           

จ.พระนครศรีอยธุยา 

 วันที 5 กันยายน 2560 นายสุวฒัน์  แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ นายมานะกูล  พรรณเรณู รอง

ประธานฝ่ายการเงิน นายสุทศัน์  เอียมแสง กรรมการ 

และนางเกษมศรี  เมฆหมอก ผู้จดัการ เดินทางไป

เยียมไข้นางภมรกาญจน์  พึงอยู่  สมาชิกแผนก

บริหาร (ฝ่ายบุคคล) ทีบ้านพัก ต.โพสะ อ.เมือง        

จ.อ่างทอง เนืองจากป่วยเป็นไขห้วดัใหญ่  

อนึง ในการเดินทางไปเยียมสมาชิกป่วย ทงั 

3 ราย สหกรณ์ฯ ได้ทําการซือของเยียมไข้ให้แก่ 

สมาชิกทุกคน เป็นเงินคนละ 300 บาท 

สหกรณ์ฯ บริจาคเงินเพือการกุศล 6 ราย เป็นเ งิน 

4,000 บาท 

วันที 31 กรกฎาคม 2560 สหกรณ์ฯ บริจาค

เงินร่วมทาํบุญผา้ป่ามหากุศล เพือจดัตงัศูนยฝึ์กอาชีพ

คนพิการอาเซียน ร่วมกบัมูลนิธิสากลเพือคนพิการ 

จาํนวน 500 บาท 

วันที 21 สิงหาคม 2560 สหกรณ์ฯ บริจาค

เ งิ นเพือ ช่วย เหลือผู้ประส บภัยนําท่วมจังหว ัด

สกลนครและพืนทีใกล้เคียง ร่วมกับสหกรณ์ออม

ทรัพยค์รูนครพนม จาํกดั จาํนวน 1,000 บาท 

 วันที 12 กันยายน 2560 สหกรณ์ฯ บริจาค

เงินเพือการกุศล 3 ราย คือ 

 - บริจาคเงินเพือช่วยเหลือสหกรณ์ออม

ทรัพย์ทีประสบอุทกภัยในพืนทีจ ังหว ัดทางภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ในกิจกรรม “สหกรณ์ร่วมใจ

ช่วยเหลือผู้ปร ะสบภัยนําท่วม ” ร่วมกับชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกดั จาํนวน 

500 บาท 

 - บริจาคเงินร่วมทาํบุญเป็นเจา้ภาพเทศน์

มหาชาติเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ เพือสมทบทุน

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัภ ์

สมทบทุนการศึกษาแก่เด็กนกัเรียนทียากไร้ ร่วมกับ

สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

จาํนวน 1,000 บาท 

 - บริจาคเงินสมทบในการทอดกฐินสามคัคี 

ประจาํปี 2560 เพือจดัสร้างพระอุโบสถวดับ้านใหม่

สามคัคี อ.ชยับาดาล จ.ลพบุรี ร่วมกับสหกรณ์ออม

ทรัพยม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จาํกัด จาํนวน 500 

บาท 

            วันที 22 กันยายน 2560 สหกรณ์ฯ บริจาคเงิน

สนบัสนุนงบประมาณการจดักิจกรรม “โครงการแด่

นอ้ง โครงการ 3” ณ โรงเรียนห้วยฮ่อม อ.ร้องกวาง 

จ.แพร่ ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด 

จาํนวน 500 บาท 
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การตีราคาหลักทรัพย์เพือจํานองเป็นประกันเงินกู้กับ

สหกรณ์ฯ 

คณะกรรมการดํา เนินการสหกรณ์ออม

ทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั ชุดที 32 ได้

ทาํการประชุมเมือวนัที 17 ธันวาคม 2557 มีมติ

กาํหนดหลกัเกณฑ์การตีราคาหลักทรัพย์ทีสมาชิก

นาํมาจาํนองกบัสหกรณ์ฯ เพือกู้เงินกูพ้ิเศษ โดยตาม

ระเบียบวา่ดว้ยเงินกูพ้ิเศษ ใช้หลกัเกณฑ์การคาํนวณ 

ดงันี คือ  

ราคาประเมินทางราชการ + ราคาซือขายจริง 

2 

การจ่ายเงินกู้ใหแ้ก่ผูกู้ ้จะจ่ายให้ไม่เกินร้อย

ละ 70 ของราคาหลักทรัพย์ทีคิดจากสูตรข้างต้น 

กรณีทีดินมีรถยนต์เข้าได้ถึงทีและอยู่ริมถนนซอย

ห่างจากถนนหลวงหลัก หรือถนน รพช. ลาดยาง 

หรือถนนคลองชลประทานลาดยางไม่เกิน 300 เมตร 

และมีสาธารณูปโภคพร้อม การจ่ายเงินกู้ให้แก่ผู้กู ้

จะจ่ายไดไ้ม่เกินร้อยละ 80 ของราคาหลกัทรัพยที์ซือ

ขายจริง ตามราคาทีคณะกรรมการดําเ นินการ

ประเมินราคาได้ในขณะนัน โดยกําหนดให้คณะ-

กรรมการฝ่ายสินเชือใช้เกณฑ์การประเมินราคาซือ

ขายจริงได้ไม่ เกิน 4 เท่า  ของราคาประเมินทาง

ราช การ ทังนี  ให้พิจารณาตามสภาพของทีดิน

ด ังก ล่าว  แ ล ะให้ มีผ ลบังคับใช้ ต ังแ ต่ว ันที  1 9 

ธนัวาคม 2557 

การขยายงวดชําระหนีเงนิกู้เพือเหตุฉุกเฉิน 

คณะกรรมการดํา เนินการสหกรณ์ออม

ทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั ชุดที 32 ได้

ทําการประชุมเมือวนัที 19 มกราคม 2558 มีมติ

อนุมัติให้แก้ไขระเบียบสหกรณ์ฯ เพือขยายงวด 

ชาํระหนีเงินกูเ้พือเหตุฉุกเฉิน จากเดิมตอ้งชาํระเสร็จ

สินภายใน 6 เดือน หรือ 12 งวด เป็น 9 เดือน สําหรับ

สมาชิกทีรับค่าจ้าง เ ป็นรายเ ดือน หรือ 18 งวด 

สําหรับสมาชิกทีรับค่าจา้งเดือนละ 2 ครัง ทงันี เพือ

บรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกทีกู้เงินเพือเหตุ

ฉุกเ ฉินแล้วเหลือเงินในซองน้อย ไม่เพียงพอกับ

ค่าใช้จ่ายประจาํเดือนหรือประจาํงวด นอกจากนี 

สมาชิกยงัสามารถได้สิทธิกู้เพือเหตุฉุกเฉินเพิมขึน

จากยอดกู้เดิมอีกด้วย ทังนีให้มีผลบังคับใช้ตงัแต่

วนัที 20 มกราคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลาออกจากสหกรณ์ฯ แล้วสมัครเป็นสมาชิกใหม่ 

ดว้ยคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออม

ทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั ชุดที 35 ทาํ

การประชุมเมือวนัที 15 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้

กําหนดหลักเกณฑ์สําหรับสมาชิกทีลาออกจาก

สหกรณ์ฯ และตอ้งการสมคัรเป็นสมาชิกใหม่ ดงันี 

1. สมาชิกทีสมคัรเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ครังแรก 

สหกรณ์ฯ เก็บค่าธรรมเนียมแรกเขา้ จาํนวน 30 บาท 

2. สมาชิกทีลาออกแลว้ และสมคัรสมาชิก

สหกรณ์ฯ ครังที 2 สหกรณ์ฯ เก็บค่าธรรมเนียมแรกเขา้  
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จาํนวน 200 บาท 

3.  สม าชิก ทีลาออกแ ล้วส มัครสมาชิ ก

สหกรณ์ฯ ครังที 3 สหกรณ์ฯ เก็บค่าธรรมเนียมแรก

เขา้ จาํนวน 500 บาท  

4. สมาชิกทีลาออกจากสหกรณ์ฯ ครบ 3 

ครัง สหกรณ์จะไม่รับเขา้เป็นสมาชิก  

5. สิทธิในการกูยื้มเงิน มีดงันี 

5.1 เงินกู้เพือเหตุฉุกเฉิน เป็นสมาชิกอายุ

ครบ 3 เดือน สามารถกู้เงินกู้เหตุฉุกเฉินได้ สําหรับ

สมาชิกทีเคยลาออกจากสหกรณ์ฯ เมือสมคัรเป็น

สมาชิกใหม่จะสามารถยืนคําขอกู้เ งินกู้เ พือเหตุ

ฉุกเฉินได ้ตอ้งเป็นสมาชิกมาแลว้ 6 เดือน  

5.2 เงินกู้สามัญ เป็นสมาชิกอายุครบ 6 เดือน 

สามารถกู้เงินกู้สามญัได ้สําหรับสมาชิกทีเคยลาออก

จากสหกรณ์ฯ เมือสมคัรเป็นสมาชิกใหม่จะสามารถ

ยืนคาํขอกูเ้งินกู้สามญัไดต้อ้งเป็นสมาชิกมาแลว้ 18 

เดือน (1 ปี 6 เดือน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 เงินกู้พิเศษ เป็นสมาชิกอายุครบ 2 ปี 

สามารถยืนกู้เ งินกู้พิเศษได้ สําหรับสมาชิกทีเคย

ลาออกจากสหกรณ์ฯ เมือสมคัรเป็นสมาชิกใหม่จะ

สามารถยืนคาํขอกูเ้งินกูพิ้เศษไดต้อ้งเป็นสมาชิกแลว้ 

5 ปี 

6. สิทธิการรับสวสัดิการตามอายุการเป็น

สมาชิก หากเคยลาออกเริมนบัสิทธิใหม่ ดงันี คือ 

6.1 กรณีสมาชิกเสียชีวติ สหกรณ์ฯ ช่วยเงิน

ทาํบุญตามอายุการเป็นสมาชิก ดงันี 

- เป็นสมาชิก 1 - 6 เดือน ช่วยเงินทาํบุญ 500 

บาท 

- เ ป็นสมาชิก 3 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี ช่วยเงิน

ทาํบุญ 3,000 บาท 

- เ ป็นสมาชิกตังแต่ 5  ปีขึนไป ช่ วยเ งิน

ทาํบุญ 5,000 บาท 

6.2 กรณี บิดา - มารดา, คู่สมรส หรือบุตร 

เสียชีวิต สหกรณ์ฯ ช่วยเงินทําบุญตามอายุการเป็น

สมาชิก ดงันี 

- เป็นสมาชิก 1 เดือน แต่ไม่ถึง 5 ปี ช่วยเงิน

ทาํบุญ 300 บาท  

- เ ป็นสมาชิกตังแต่ 5  ปีขึนไป ช่วยเ งิน

ทาํบุญ 500 บาท  

6.3 การมอบสร้อยคอทองคาํแก่สมาชิกที

เกษียณอาย ุสมาชิกทีเคยลาออกจากสหกรณ์ฯ และ

กลบัมาสมคัรเป็นสมาชิกใหม่ หากเกษียณอายุได้รับ

สร้อยคอทองคาํ ดงันี  

- เป็นสมาชิกตังแต่ 7 ปี แต่ไม่ถึง 13 ปี 

ไดรั้บสร้อยคอทองคาํ หนกั 2 สลึง 

- เป็นสมาชิกครบ 13 ปี ได้รับสร้อยคอ

ทองคาํ หนกั 1 บาท  

7. สมาชิ กทีลาออกจากสหกรณ์ฯ แล้ว

สามารถสมัครเขา้เป็นสมาชิกใหม่ได้หลงัจากการ

ลาออกครบ 6 เดือนแลว้เท่านนั 

ทัง นี ให้ มี ผ ล บัง คับ ใ ช้ ต ัง แ ต่ ว ัน ที  2 1 

กุมภาพนัธ์ 2560 เป็นตน้ไป 
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สวสัดีครับ “แวดวงสหกรณ์” ฉบบัประจํา 

เดือนตุลาคม 2560 มาพบกบั สมาชิก และผูอ่้านทุก

ท่านแลว้ครับ 

ขอแสดงความยินดีกับ คุณธันยบูรณ์  ยิม-

นิยม สมาชิกแผนกเซ็นทรัล (ซ่อมบาํรุง) เนืองใน

โอกาสทาํการมงคลสมรสในเดือนกนัยายนทีผ่านมา  

ขอให้ชีวิตสมรสของคุณธันยบูรณ์ มีแต่ความสุข 

และรักกันตราบนานเท่านานครับ ***@@@** ขอ

แสดงความยินดีกบั คุณมานะกูล  พรรณเรณู ทีไดรั้บ

การเลือกตังเป็น “ประธานชมรมสหกรณ์จังหวัด

อ่างทอง” ในฐานะรองประธานฝ่ายการเงิน สหกรณ์

บริการสหภาพแ รงงานไทยเรยอน จําก ัด  ครับ 

***@@@*** ขอแสดงความยินดีกับ คุณวัชรินทร์   

แตงทอง เนืองในโอกาสทีภรรยาคลอดบุตรไปเมือ

เร็วๆ นี และสหกรณ์ฯ ได้มอบสมุดบญัชีเงินฝาก

ออมทรัพย์ พร้อมกับเงินฝาก จาํนวน 500 บาท ให้

เรียบร้อยแล้ว ***@@@*** เพราะลูกชายเป็นนัก

ดนตรี คุณสุวัฒน์ คุณวรรณดี  แก้วเฮียง ทาํการซือ

กีตาร์ ตวัที 4 ให้ลูกชายไปเมือเร็วๆ นี ฝากยินดีกับ

ลูกชายคนเก่งด้วยนะครับ ***@@@*** ทําการ

ผ่าตัดเข่ าทีโรงพยาบาลราชธานีเ รีย บร้อยแ ล้ว 

สําหรับ คุณสัณห์  ศิริมงคล ขอให้สุขภาพแข็งแรง

แ ล ะ ห าย เ ป็ น ป ก ติ โ ด ย เ ร็ วค รั บ  ***@@@*** 

หลงัจากเดินทางไปเยียมหัวหน้างานทีโรงพยาบาล

ราชธานีแลว้ คุณไข่มุกข์  จันทโคตร์  และเพือนๆ พา

กนัไปทานอาหารเยน็ทีร้านอาหารบา้นส้มตาํ งานนี

อิ ม อ ร่ อ ย ด้ ว ย กั น ทุ ก ค น ค รั บ  ***@@@*** 

ขอขอบคุณ  คุณชรัมภ์  คงคามี ทีไดท้าํการเพิมเงินค่า

หุน้กบัสหกรณ์ฯ เมือเดือนกนัยายนทีผ่านมา  ขอให้

วนัเกษียณของคุณชรัมภ์ และสมาชิกทุกท่านมีเงิน 

ค่าหุ้นนับล้านบาทนะครับ ***@@@*** สมาชิก

หลายท่าน เดินทางไปกราบพระบรมศพ พระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที 9 กนัอย่างต่อเนือง 

แมว้า่จะตอ้งใชเ้วลารอคอยนานหลายชวัโมง แต่ทุก

ท่านก็ไ ม่ ย่อ ท้อ  ได้แ ก่  คุ ณยินดี   คุณ เ ฉ ลิม ศ รี          

กลันฉะอ้อน  (ครังที 3) คุณลําดวน  พงษ์สมทรง (ครัง

ที 2) คุณกําไร  สัญญเดช  และคุณนิภาพร ภู่ระย้า 

***@@@*** อาชีพหลกัคือการเป็นนายหน้ารับทาํ

ประกนัภยัรถ แต่อาชีพรองของ คุณณราม  พงศกร-

กิจพร (ราม  สุทธิวงษ์) ไดแ้ก่ การแข่งขนัฟุตบอลรุ่น

อาวุโส ถือ เป็นความสุขของคนวยัเกษียณอย่าง

แท้จริงครับ ***@@@*** ปลายเดือนกันยายนที

ผ่านมา สองพีน้อง คุณสุภาพ  ไพจิตร์จินดา และคุณ

พัชริดา  มี บํารุง  เ ดินทางไปเยียมบ้านทีสงขลา        

ขากลบัอ่างทอง พบดารา ลิพท์และออย ทีสนามบิน

หาดใหญ่ สองสาวขอถ่ายรูปคู่กับดาราทงัสองคน

ดว้ย ***@@@***  

ใช้เวลาว่างหลังการเกษียณด้วยการขับ

รถยนตพ์าพระไปสอนหนงัสือเดก็นกัเรียนทีจงัหวดั

ลพบุรีเป็นประจาํ ขออนุโมทนาบุญกบั คุณสมชาย  

แก้วโย ด้วยครับ ***@@@*** กลับมาทาํงานแล้ว 

สําหรับ คุณวรวทิย์  คําสะอาด หลงัจากหยุดพกัรักษา

ตวัระยะหนึง เนืองจากประสบอุบติัเหตุทาํให้กระดูก

ไหปลาร้าหัก ขอให้สุขภาพแข็งแรงหายเป็นปกติ

โดยเร็วครับ ***@@@*** กลับมาทาํงานได้แล้ว 

สําหรับ คุณสมหมาย  อยู่ เพ็ชร หลงัจากป่วยเพราะ

เป็นโรคหมอนรองกระดูกแตก ฝากดูแลตวัเองดว้ย
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น ะ ค รั บ  ***@@@*** ข อ ข อ บ คุ ณ  คุ ณ ศิ ริ พ ร           

ศรีสุวรรณธนู และคุณปราณี  ดวงผดุง ทีไดส้มคัรเขา้

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

ขอ ข อ บคุณ ส ม าชิ ก  3  ท่ า นทีไ ด้นํา บุ ค ค ล ใน

ครอบครัวมาสมคัรเขา้เป็นสมาชิก สสอป. ไดแ้ก่ คุณ

ปราณี  ดวงผดุง (สามี)  คุณอารีย์  นามวัน (มารดา) 

และคุณสมเกียรติ  กานทับ  (บิดา) ***@@@***  

หลงัจากทีสมคัรเป็นสมาชิก สสอป. แลว้ ขณะนี คุณ

สุนันท์  ฉําจิตร อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารทีจะ

สมัครเป็นสมาชิก สส.ชสอ. เป็นสมาคมฯ ทีสอง

ครับ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ ***@@@*** 

ขออนุโมทนาบุญกับ คุณทศพล  ถุงทรัพย์ ทีได้ทํา

การบริจาคโลหิตร่วมกบัสหภาพแรงงานไทยเรยอน 

เมือเร็วๆ นีครับ ***@@@*** ขอเกษียณอายุก่อน

กาํหนดไปอีกท่าน สําหรับ คุณสุวัฒน์  บุญญภิญโญ 

ขอใหชี้วติมีแต่ความสุขหลงัการเกษียณอายุด้วยนะ

ครับ และขอขอบคุณทียงัเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ อยู่

ต่อไปครับ ***@@@*** เดินทางไปเทียวทุ่งปอ

เทือง และสวนสัตว ์ทีกาญจนบุรี คุณยุจิรา  ผดุงผล 

บอกวา่ หลงรักเจา้ยรีาฟคอยาวเสียแลว้ สงสัยตอ้งหา

มาเลียงไวที้บ้านดีไหมครับน้องยุย้  ***@@@*** 

เดินทางไปเทียวประชุม ทีประเทศจีน คุ ณมยุรี       

ดิฐภักดีชล พูดภาษาจีนในทีประชุมด้วยแม้จะเป็น

ช่วงสันๆ ก็ตาม ขอชืนชมว่าเก่งมากครับคุณติ ม 

***@@@*** ลาออกจากงานทีไทยเรยอนแล้ว โดย 

คุณนิภาพร  ดัดผดุง  เดินทางไปทาํงานทีประเทศ

เกาหลีใต ้ขอใหป้ระสบความสําเร็จในการทาํงานใน

สถานทีทาํงานแห่งใหม่ด้วยนะครับ ***@@@*** 

เกิดในเดือนตุลาคมเหมือนกัน สําหรับ คุณฐิติพร  

ควรบําเรอ (1 ต.ค.) คุณปลองยุทธ์  นาคยศ (4 ต.ค.)  

คุณศรีโพธิ  วายุพักตร์ (19 ต.ค.) และคุณนาถ  มงคล-

หว้า (23 ต.ค.) ขอให้ทงั 4 ท่าน มีสุขภาพแข็งแรง 

พบแ ต่สิ งดีๆ  ในชี วิต  แ ล ะส มหวังในทุกสิ ง ที

ปรารถนาทุกประการครับ ***@@@*** คุณสุทัศน์  

เ อียมแสง  ฝากขอบคุณ  คุณปรีชา   ตรีกาลนน ท์          

ทีบริจาคเงินร่วมทอดผา้ป่าสามคัคีกบัมูลนิธิสหภาพ

แ ร งงานไทยเ ร ย อน จํานวน 2,0 00 บาท ***-

@@@*** เ ช่นเ ดียวกัน ขอขอบคุณ คุณสมศักดิ       

ทับไทย (และคุณพ่อไพศาล  ทบัไทย) ทีร่วมกนัหา      

ผูเ้ป็นประธานทอดผา้ป่าไดถ้ึง 8 ท่าน บริจาคท่านละ 

1,000 บาท  

ขอแสดงความเสียใจกบั คุณนุชนารถ  แก้ว-

นําเชือ ทีสูญเสียคุณพ่อไปเมือเดือนกันยายนทีผ่าน

มา ทังนี  คุณพ่อ เป็นส มาชิก  สสอ ป.  ด้วยค รับ 

***@@@*** ลาออกจากงานไปเป็นปีแล้ว สําหรับ 

คุณวภิาวรรณ์  เอียมสอาด  มีเวลาว่างก็แวะมาเยียม    

พีๆ น้องๆ ทีห้องแลปบ้างนะครับ  ***@@@***  

ดอกดาวเรืองทีเ ริมบานหน้าทีทําการสหภาพฯ - 

สหกรณ์ฯ เป็นฝีมือการปลูก รดนํา พรวนดินของ 

คุณอนุรักษ์  ทองโตนด งานนีไดใ้จทุกคนไปเลยครับ 

***@@@*** ขอแสดงความยินดีกับ คุณกฤษณ์  

เย็นทรวง ทีลูกสาวไดร้ับประกาศนียบตัรเป็น “ผูที้มี

พฤติกรรมดีเด่น” จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั 

ลพ บุรี  เ มือ ปล ายเดือ นกันย าย นทีผ่า นมาครับ 

***@@@*** กลบัมาอ่างทองอีกครัง สําหรับ คุณ

สวัสดิ  คุณโสฬส  เชือเมืองพาน  มาพร้อมกับ “ติณ

ติณ เกษตรกรตัวน้อย” หลานชายทีน่ารัก ยินดี

ต้อนรับการกลับบ้านขอ งสองท่านอีกครังค รับ 

****@@@*** พ บ กั น ฉ บั บ ห น้ า ***@@@*** 

สวัสดีครับ ***@@@*** 
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ฉบับที ่349 ประจําเดอืน ตุลาคม 2560 

 
รายงานกิจการประจาํเดือน กนัยายน 2560 (MONTHLY REPORTS SEPTEMBER 2017) 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จํานวนสมาชิก  Membership 1,194 คน  Pr 

2. ทุนเรือนหุ้น  Share capital 343,570,390.00 บาท Baht 

3. เงินรับฝากออมทรัพย์ ยอดยกมา  Savings deposit From last month 12,229,766.33 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 3,252,200.90 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 3,849,616.02 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  11,632,351.21 บาท Baht 

4. เงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษ ยอดยกมา  Special deposit From last month 119,793,247.62 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 4,083,930.18 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 3,184,848.15 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  120,692,329.65 บาท Baht 

5. เงินรับฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา  Education Fund deposit From last month 8,282,800.00 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 442,417.18 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 6,04,517.18 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  8,120,700.00 บาท Baht 

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

7. ทุนสะสมตามข้อบังคบั  Reserve according to by-laws,regulation and other 635,950.17 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 21,069,751.01 บาท Baht 

10. เงินฝากสหกรณ์อืน  Deposits in other Co-operatives 133,754,315.63 บาท Baht 

11. เงินให้กู้แก่สมาชิก ยอดยกมา  Loans to members form last month 310,393,317.66 บาท Baht 

  ให้กู้ระหว่างเดือน  Loans to members in this month 29,330,300.00 บาท Baht 

  รับชําระคนืระหว่างเดือน  Loans repayment form members in this month 23,684,012.75 บาท Baht 

 คงเหลือ ณ วันสินเดือน  Total Loans to members   316,039,604.91 บาท Baht 

12. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อืน  Loans to other co-operatives 8,000,000.00 บาท Baht 

13. ดอกเบียรับจากเงินให้กู้  Interest received from Loans 13,236,375.50 บาท Baht 

14. รายได้เดือนมกราคม - กนัยายน 2560 Revenues from January - September 2017 18,964,909.24 บาท Baht 

15. รายจ่ายเดือนมกราคม - กนัยายน 2560 Expenses from January - September 2017 4,655,493.89 บาท Baht 

16. รายได้สูง (ตํา) กว่าค่าใช้จ่าย  Total income (Approximated) 14,309,415.35 บาท Baht 

 



มีความสุขนะครับ  16 


ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  32 
 

ฉบับที ่349 ประจําเดอืน ตุลาคม 2560 

 
 

 

กรรมการฯ มอบของท่ีระลึกใหแกนายธัญยบูรณ  

ยิ้มนยิม เนื่องจากทําการมงคลสมรส (10 ก.ย. 60) 

กรรมการ และเจาหนาท่ี เปนเจาภาพฟงพระสวดงาน

ศพบิดานางสาวนุชนารถ  แกวน้ําเช้ือ (12 ก.ย. 60) 

กรรมการฯ เขารวมศึกษาดูงานและประชุมใหญ

ชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง (15-16 ก.ย. 60) 

นายก สสอป. บรรยายเร่ืองการสมัครเปนสมาชิก สสอป. 

ใหแกกรรมการ สอ.พนักงานกูดเยยีร จํากัด (21 ก.ย. 60) 

กรรมการ และสมาชิก สอ.พนักงานบริษัทเจวีซีเคนวูด อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด และกรรมการ

สอ. พนักงานมาจอเร็ตต (ประเทศไทย) จํากัด เขาศึกษาดูงานสหกรณฯ (23 ก.ย. 60) 


