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เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560

สหกรณ์ ฯ มอบสร้ อ ยคอทองคํ า หนั ก 1 บาท แก่
สมาชิ กทีเกษียณอายุ
วันที 1 กันยายน 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายเฉลย ชมบุหรั น รองประธาน
ฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ และนายสุ ทัศ น์ เอี ยมแสง
กรรมการ เข้ า ร่ ว มงานเลี ยงเกษี ย ณอายุ ข องนาย
สุ วฒั น์ บุญญภิญโญ สมาชิกแผนกบริ หาร (อัลซิ ลลารี ผลิต) ณ สโมสรพนักงาน บริ ษ ทั ไทยเรยอน จํากัด
(มหาชน) ต.โพสะ อ.เมื อ ง จ.อ่ า งทอง และนาย
สุ วฒั น์ แก้วเฮีย ง ทําการมอบสร้ อยคอทองคํา หนัก
1 บาท (มูลค่า 21,200 บาท) ให้แก่ สมาชิกด้วย

นายก สสอป. และอุป นายก ร่ วมงานครบรอบ “45 ปี
วันก่อตัง ชสอ.”
วันที 1 กันยายน 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก สหกรณ์
ออมทรัพ ย์ส ถานประกอบการ (สสอป.) และนาย
พัชรพล วิชยั ประเสริ ฐ อุปนายก คนที 3 เข้าร่ วมพิธี
ทํา บุญ เลียงพระเพล และมอบกระเช้าผลไม้ให้ แ ก่
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชุ มนุ ม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ณ อาคาร
ชุ ม นุ มสหกรณ์ อ อมทรั พย์แ ห่ งประเทศไทย จํากัด
ถนนนครอิ น ทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุ รี เนื องใน
โอกาสครบรอบ “45 ปี การก่ อ ตังชุ ม นุ มสหกรณ์
ออมทรั พย์แ ห่ ง ประเทศไทย จํา กัด ” โดยมี ผู ้แ ทน
หน่วยราชการ ชุมนุมสหกรณ์ ระดับประเทศ ผู้แทน
สหกรณ์สมาชิกเข้าร่ วมงานเป็ นจํานวนมาก
นายก สสอป. กรรมการ และเจ้ าหน้ าทีฯ ร่ วมการอบรม
การตรวจสอบศูนย์ ประสานงาน
วันที 26 สิ งหาคม 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก สหกรณ์
ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นายพัชรพล
(อ่ านต่ อหน้ า 3 )
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รายชือคณะกรรมการดําเนินการชุดที 35 (พ.ศ. 2560)
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นายสุวัฒน
แกวเฮียง
ประธานกรรมการ
นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝายการเงิน
นายเฉลย ชมบุหรั่น รองประธานฝายประชาสัมพันธ
นายสายัณห แผนประดิษฐ เลขานุการ
นายเสนห
ชุมหฤทัย
เหรัญญิก
นางสาวณัฐริญา อนุสิ
กรรมการ
นายศรีโพธิ์
วายุพักตร
กรรมการ
นายธนกฤต
วโรตนม
กรรมการ
นายสุทัศน
เอี่ยมแสง
กรรมการ
นายณัฐภูมิ
สุวรรณวงศา กรรมการ
นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ กรรมการ
นายวิรัต
ชูจิตต
กรรมการ
นายอนุรักษ
ทองโตนด
กรรมการ
นายสมยศ
นันตาวัง
กรรมการ
นายรวิพงษ
ศุภศรี
กรรมการ

นายวสวรรธน์ ชาติสันติราษฎร์ (30 ส.ค. 60)

นายเป้ นิ มพงษ์ (30 ส.ค. 60)

เจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ ออมทรัพย์ ฯ
นางเกษมศรี
นางนาถ
นางสาวนุชนารถ
นางสาวฐิติพร
นางสาวดวงกมล

เมฆหมอก
มงคลหวา
แกวน้ําเชื้อ
ควรบําเรอ
แกวสุกใส

ผูจัดการ
หัวหนาฝายทั่วไป
เจาหนาที่บญ
ั ชี
เจาหนาที่การเงิน
เจาหนาที่ธุรการ

กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ  นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
กองบรรณาธิการ นายเฉลย ชมบุหรั่น
 นายสายัณห แผนประดิษฐ
 นางสาวณัฐริญา อนุสิ  นายสุทัศน เอี่ยมแสง
 นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา นายวิรัต ชูจิตต
 นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ
 นายอนุรักษ ทองโตนด
 นายไชยพันธน ทรัพยสุทธิ
อารดเวิรค  นางสาวดวงกมล แกวสุกใส

นางเดื อนฉาย เงินทิพย์ (1 ก.ย. 60)

นางสําอางค์ ผลพืชน์ (4 ก.ย. 60)
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นายก สสอป. กรรมการ และเจ้ าหน้ าทีฯ ร่ วมการอบรม
การตรวจสอบศูนย์ ประสานงาน (ต่ อจากหน้ า 1)
วิช ัย ประเสริ ฐ อุปนายก คนที 3 นางพัช รพล ยังสี
เหรั ญ ญิ ก นางสิ ริภ ัส สร เอี ยมสุ วรรณ นายสมจิตร์
แสนโคตร นายวิรัต ชู จิตต์ นายเสด็จ บุน นาค นาย
ชัยยา ตี บไธสงค์ นายประวร มาดี นายญาณพัฒ น์
คุ ้มตะโก กรรมการฯ นายตวงสิ ทธิ สุ ม นรัต นชัย
และนางสาวณัฎ ฐศศิ จิ น ดาสกุ ล พัช ร์ เจ้า หน้า ที
สมาคมฯ เข้า ร่ วมโครงการอบรมผู ้ตรวจสอบศู น ย์
ประสานงาน สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ สหกรณ์
ออมทรั พย์ 7 กลุ่ มวิชาชี พ ณ อาคารชุ มนุ มสหกรณ์
ออมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จํา กั ด อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี
การอบรมมี ดร.ก๊ก ดอนสําราญ นายกสมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส หกรณ์ ส มาชิ ก ของชุ ม นุ ม
สหกรณ์ อ อมทรัพย์แ ห่ งประเทศไทย (สส. ชสอ.)
เป็ นประธานพิ ธี เ ปิ ดการอบรมและบรรยาย หัวข้อ
“บริ บทการดํา เนิ นงานสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์
และศูนย์ประสานงาน” การบรรยาย เรื อง “กระบวนการ
และเทคนิคการตรวจสอบและรายงานการตรวจสอบ
กิ จการ” ด้า นการเงิ น การบัญ ชี ด้า นการบริ ห าร
จัดการ และด้ า นการบริ หารการเงิ น โดยนางสาว
สุ กญ
ั ญา มงคลวรกิจชัย ผูต้ รวจสอบบัญชี สส.ชสอ.
และการบรรยาย เรื อง “รู ปแบบควรจะเป็ นการ
บริ หารศูนย์ประสานงาน” โดยนางมลชรี ณา กิติขจร
ผูจ้ ดั การ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาํ แพงเพชร จํากัด
นายก สสอป. และกรรมการ เข้ าพบคณะกรรมการ
ศูนย์ประสานงาน สอ. ตลาดหน้ าค่ ายจักรพงษ์ จํากัด
วันที 7 กันยายน 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก สหกรณ์
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ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นายพัชรพล
วิช ัย ประเสริ ฐ อุ ป นายก คนที 3 และนายสมจิต ร์
แสนโคตร กรรมการ พร้ อมกับนายสุ รศักดิ ยศปั ญญา
ผูจ้ ดั การสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กชุ มนุ ม
สหกรณ์ออมทรั พย์ครู ไทย (สสอค.) และกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปราจีน จํากัด เดินทางไปเยียม
คณะกรรมการศูนย์ประสานงานสหกรณ์ ออมทรัพย์
ตลาดหน้าค่ายจักรพงษ์ จํากัด เพือแลกเปลียนความ
คิ ด เห็ น ในเรื องของการดํา เนิ น งานของสมาคม
สสอป. โดยมี ประธานฯ คณะกรรมการฯ และ
ผู ้จ ัด การสหกรณ์ ใ ห้ ก ารต้ อ นรั บ ทังสองฝ่ ายได้
แลกเปลียนความคิดเห็นในการบริ หารงานสมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ฯ อย่างกว้างขวาง
นายก สสอป. เข้ าร่ วมการประชุ มใหญ่ สามั ญประจําปี
สอ. สหภาพแรงงานพานาโซนิค จํากัด
วันที 8 กันยายน 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก สหกรณ์
ออมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.) และนาย
วิ รั ต ชู จิ ต ต์ กรรมการ เข้ า ร่ วมการประชุ ม ใหญ่
สามัญ ประจําปี สิ นสุด 30 มิ ถุนายน 2560 สหกรณ์
ออมทรัพย์สหภาพแรงงานพานาโซนิค จํากัด ณ โรง
อาหารบริ ษทั พานาโซนิค แอ็พไลแอ็นซ์ (ประเทศไทย) จํากัด นิ คมอุ ตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนเทพรัตน ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ ได้ก ล่าวปราศรั ยต่อ
ทีประชุมและได้เชิญชวนให้สมาชิกสหกรณ์ฯ สมัคร
เข้า เป็ นสมาชิ ก สมาคมฯ รวมทังได้ มอบนาฬิ ก า
สมาคมฯ จํานวน 9 เรื อน ให้แก่ สมาชิ ก สหกรณ์ ฯ ที
เป็ นสมาชิกสมาคมฯ ด้วย
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานพานาโซ-
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นิค จํากัด มีสมาชิก 288 คน ทุนเรื อนหุน้ 19.28 ล้าน
บาท ทุ น สํ า รอง 1.88 ล้ า นบาท ทุ น สะสมตาม
ข้อบังคับ 1.55 ล้า นบาท เงิ น ให้กู้แก่ สมาชิ ก 42.77
ล้านบาท เงิ น รับฝาก 9.97 ล้านบาท ทุนดําเนิ นงาน
44.51 ล้า นบาท กําไรสุ ท ธิ ป ระจํา ปี 1,553,876.86
บาท ทีประชุ มมีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลร้ อ ยละ 4.30
และจ่ายเงินเฉลียคืนร้อยละ 7 ทีประชุมมีมติเ ลือกตัง
นายอดิศกั ด์ โพธินา เป็ นประธานกรรมการคนใหม่
และเลือกตังกรรมการ 6 คน
รองประธานฝ่ ายการเงิน เข้ าร่ วมประชุ มประจําเดื อน
ค ณ ะ ก รร ม ก า รก ลา ง
สอร. ทีกรุงเทพฯ
วันที 10 กันยายน
2 5 6 0 น า ย ม า น ะ กู ล
พรรณเรณู รองประธาน
ฝ่ ายการเงิน เดินทางไป
ประ ชุ มปร ะจํ า เ ดื อ น
กัน ยายน 2560 คณะกรรมการสหพันธ์ ส หกรณ์ อ อมทรัพ ย์ผู ้ใช้แ รงงาน
(สอร.) ณ ห้องประชุ มสหกรณ์ ออมทรั พย์ส หภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิ จการรถไฟแห่ งประเทศไทย จํากัด
กรุ งเทพฯ
ประธานกรรมการฯ อบรมสมาชิ กใหม่
วันที 12 กันยายน 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ ทําการอบรมสมาชิ กใหม่ 2 คน
ณ ห้ อ งประชุ ม สหภาพแรงงานไทยเรยอน และ
มอบหมอนสหกรณ์ ฯ ให้แ ก่ ส มาชิ ก ทีเข้า ร่ วมการ
อบรมด้วย
กรรมการสหกรณ์ ฯ เข้ าร่ วมศึกษาดูงาน ทีเพชรบุรี
วันที 15 กันยายน 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
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นายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการ และนายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝ่ ายการเงิน (ในฐานะรองประธาน
ฝ่ ายการเงิ น สหกรณ์บริ ก ารสหภาพแรงงานไทย
เรยอน จํากัด) พร้ อมกับคณะกรรมการชมรมสหกรณ์
จังหวัดอ่างทอง รวม 32 คน เข้าร่ วมการศึ กษาดูงาน
สหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เ นี ยนเขื อนเพชรโค้ง ข่ อ ย จํา กัด
เลขที 359/1 ม.9 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยมี
นายอณุ อินทร์ แย้ม ประธานกรรมการ นายอรรถพล
วรกลั น กรรมการศึ ก ษา นางไพลิ น สระทองหน
เหรั ญ ญิ ก และนางสาวชนาภัท ร กลิ นพุ ด ตาล
ผูจ้ ดั การ เป็ นตัวแทนสหกรณ์
ในการต้อนรับ
ณ วันที 31 สิ งหาคม
2560 สหกรณ์ ฯ มี ส มาชิ ก
5,450 คน สมาชิ ก สมทบ
1,087 คน รวมสมาชิ ก 6,537
คน ทุนเรื อนหุน้ 149.55 ล้าน
บาท ทุนสํ ารอง 20.32 ล้านบาท ทุ น สะสมอื นๆ 6.81 ล้า นบาท เงิ น รั บ ฝาก
172.37 ล้านบาท หนีสิ นอืนๆ 17.56 ล้านบาท เงิ นให้
กูแ้ ก่สมาชิก 295.19 ล้านบาท ดอกเบียค้างรับ 13.277
ล้า นบาท ลู ก หนี ตามคํา พิ พ ากษา 9.36 ล้า นบาท
ทีดิ น /อาคาร/ทรั พย์สิน อืน 13.02 ล้านบาท เงิ นสด
และเงิ นฝากธนาคาร 45.25 ล้านบาท ตัวสั ญญาใช้
เงินและสลากออมสิ น 6.00 ล้านบาท ถือหุน้ ช.ส.ค./
หุ ้ น ช.ส.จ./หุ ้ น สก.1-2 จํา นวน 2.20 ล้า นบาท
สหกรณ์ฯ ให้เงินกูส้ ามัญสู งสุ ด 250,000 บาท มีก าร
จัดชันก่ อนการกู้เงินของสมาชิก
กรรมการสหกรณ์ ฯ ร่ ว มการประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ
ประจําปี 2560 ทีเพชรบุรี
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วันที 15 กันยายน 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
และนายวิรั ต ชู จิตต์ กรรมการ เข้าร่ วมการประชุ ม
ใหญ่ ส ามัญประจํา ปี 2560 ชมรมสหกรณ์ จงั หวัด
อ่ า งทอง ณ บ้า นธารทิ พ ย์ แก่ ง กระจาน เพชรบุ รี
ต.แก่ ง กระจาน อ.แก่ ง กระจาน จ.เพชรบุ รี โดยมี
กรรมการ และเจ้า หน้ า ที สหกรณ์ ทุ ก ประเภทใน
จังหวัดอ่างทอง เข้าร่ วมการศึกษาดูงาน และร่ วมการ
ประชุ ม ใหญ่ จํา นวน 32 คน โดยมี น ายมานะกู ล
พรรณเรณู รองประธานสหกรณ์ บ ริ ก ารสหภาพ
แรงงานไทยเรยอน จํากัด ทําหน้าทีประธานฯ ในที
ประชุ ม
ทีประชุ มมี มติ รั บรองรายงานการประชุ ม
ใหญ่ สามัญประจําปี 2559 รั บรองรายรั บ - รายจ่า ย
ชมรมฯ เดือนตุล าคม 2559 - สิ งหาคม 2560 โดยมี
เงิ น คงเหลื อ ยกมาจากเดือ นตุ ล าคม 2559 เป็ นเงิ น
152,600.89 บาท มีร ายรั บจากค่าบํารุ ง สมาชิ ก เงิ น
ค่าลงทะเบี ย นการประชุ มใหญ่ เงิ น สนับสนุ น จาก
สั น นิ บ าตสหกรณ์ แห่ ง ประเทศไทย เป็ นเงิ น
69,185.63 บาท รายจ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็ น
เงิ น 98,337 บาท เงิ นคงเหลื อยกไปเดื อ นกันยายน
2560 จํานวน 123,449.52 บาท รั บ ทราบผลการ
ดํา เนิ น งานของชมรมสหกรณ์ จ ัง หวัด อ่ า งทอง
ประจําปี 2559 ทําการเลือ กตังคณะกรรมการชมรม
สหกรณ์จงั หวัดอ่างทองประจําปี 2560 - 2561 รวม 4
ตําแหน่ง คือ
ประธานชมรมฯ - นายมานะกูล พรรณเรณู
(รองประธานสหกรณ์บริ การสหภาพแรงงานไทยเร
ยอน จํากัด)
รองประธานชมรมฯ - นายวิโรจน์ แจ่มแจ้ง
(ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรง -
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ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากัด)
เลขานุ ก าร - นางสาวชั ช ฎา ศุ ข ะพั น ธ์
(สหกรณ์ ก ารเกษตรผู ้เ ลี ยงและค้า สั ต ว์อ่ า งทอง
จํากัด)
เหรัญญิก - นางภาวินีย์ อุ่นละม้าย (สหกรณ์
ออมทรัพย์โรงพยาบาลอ่างทอง จํากัด)
กรรมการ ร่วมการประชุ มใหญ่ วิส ามั ญ ครังที 1/2560
สั น นิบาตสหกรณ์ จังหวัดอ่ างทอง ทีเพชรบุรี
วันที 15 กันยายน 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
และนายวิรั ต ชูจิตต์ กรรมการ เข้าร่ วมการประชุ ม
ใหญ่วสิ ามัญ ครังที 1/2560 สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัด
อ่ า งทอง ณ บ้า นธารทิ พ ย์ แก่ ง กระจาน เพชรบุ รี
ต.แก่ ง กระจาน อ.แก่ ง กระจาน จ.เพชรบุ รี โดยมี
กรรมการ และเจ้า หน้ า ที สหกรณ์ ทุ ก ประเภทใน
จังหวัดอ่างทองเข้าร่ วมการประชุมใหญ่วสิ ามัญ ครัง
ที 1/2560 รวม 32 คน โดยมีนายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
ประธานสันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง ทําหน้าที
ประธานในทีประชุ ม
ที ประชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ เ พิ มจํ า นวน
กรรมการสัน นิ บาตสหกรณ์จงั หวัดอ่ า งทอง จาก 7
คน เป็ น 9 คน ที ประชุ มมี มติท ํา การเลื อ กตังซ่ อ ม
กรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตําแหน่ง เนืองจาก
หมดวาระการดํารงตําแหน่ งในสหกรณ์ ตน้ สั งกัด 2
คน ได้แก่ นายสุ รสิ งห์ บงกชเกิด กรรมการผูจ้ ดั การ
สหกรณ์ บริ ก ารสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากั ด
และนางสาววรรณษิตา คุ ณ ากรโกศัลย์ เลขานุ ก าร
สหกรณ์ ก ารเกษตรไชโย จํา กั ด ทํา การเลื อ กตัง
กรรมการสันนิบาตสหกรณ์ จงั หวัดเพิ ม 2 คน ได้แ ก่
นายสมทร ซ่ อนเล็บ รองประธานสหกรณ์การเกษตร
เพือการตลาดลู ก ค้า ธกส. อ่ างทอง จํากัด และนาย
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วัน ชาติ แสงรื น ประธานกรรมการสหกรณ์ ก าร
ปศุ สัตว์อ่างทอง จํากัด

นายก สสอป. และกรรมการ เข้ าร่ ว มการประชุ ม
คณะกรรมการ สสอป. ประจําเดื อนกันยายน 2560
วันที 17 กันยายน 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก สหกรณ์
ออมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.) และนาย
วิ รั ต ชู จิ ต ต์ กรรมการ พร้ อ มกั บ กรรมการ และ
เจ้า หน้ าที สมาคมฯ ทํา การประชุ มคณะกรรมการ
ดําเนิ น การ สสอป. ชุ ด ที 4 ครั งที 6 ประจํา เดื อ น
กัน ยายน 2560 ณ ห้ อ งประชุ ม 301 ชัน 3 อาคาร
ชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แ ห่ งประเทศไทย จํา กัด
ถนนนครอิ นทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุ รี โดยมี นาย
ศรี โพธิ วายุพกั ตร์ นายกสมาคมฯ ทําหน้าทีประธาน
ในทีประชุม
ทีประชุ มมี มติติดตามผลการประชุ มคราว
ก่ อ น รั บทราบจํา นวนสมาชิ ก สสอป. ณ วัน ที 31
สิ ง หาคม 2560 โดยมี ส มาชิ ก ยกมา ณ วัน ที 31
กรกฎาคม 2560 จํานวน 5,758 ราย สมาชิก ใหม่ รอบ
8/60 (คุ ้มครอง 1 สิ งหาคม 2560) จํานวน 59 ราย
สมาชิ ก เสี ย ชี วิต จํานวน 4 ราย สมาชิ ก คงเหลือ ณ
วันที 31 สิ งหาคม 2560 จํานวน 5,813 ราย รั บทราบ
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รายชือสมาชิ กทีได้รับการคุม้ ครอง วันที 1 กัน ยายน
2560 จํานวน 61 ราย จาก 21 ศู น ย์ป ระสานงาน
อนุ มตั ิรับสมาชิ ก ใหม่ (รอบ 10/2560) ประจําเดื อน
ตุล าคม 2560 จํานวน 21 ศู น ย์ฯ รวม 80 ราย สรุ ป
จํานวนสมาชิก ณ วันที 17 กัน ยายน 2560 รวมทังสิ น
5,954 คน อนุ มัติ จ่า ยคื น เงิ น สงเคราะห์ ล่ ว งหน้ า
คงเหลือ และเงิ นสงเคราะห์ส่วนเกิ น 600,000 บาท
ตังแต่เดื อ นมกราคม - มิ ถุนายน 2560 รวมเป็ น เงิ น
335,077.07 บาท มีมติอนุมตั ิจา่ ยเงินสงเคราะห์ให้แก่
ผูร้ ับผลประโยชน์ของสมาชิก สสอป. รวม 3 ราย ฯลฯ
นายก สสอป. เดิ น ทางไปแนะนํ า สมาคมฯ แก่ ค ณะกรรมการ สอ.พนักงานกู๊ดเยียร์ ฯ ปทุมธานี
วันที 21 กันยายน 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ส มาชิ ก สหกรณ์
ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) เดิ นทางไป
บรรยาย เรื อง “การสมัค รเข้าเป็ น สมาชิ ก สสอป.”
ให้แ ก่ ค ณะกรรมการ และเจ้า หน้า ที สหกรณ์ อ อม
ทรั พย์พนักงานกู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด เลขที
50/9 หมู่ 3 ตํา บลคลองหนึ ง อํา เภอคลองหลวง
จัง หวัด ปทุ ม ธานี โดยมี ป ระธานกรรมการ และ
กรรมการ ให้การต้อ นรับ ทังนี นายกสมาคมฯ และ
กรรมการสหกรณ์ ฯ ได้แลกเปลี ยนความคิดเห็นใน
เรื องการดําเนิ น งานของสมาคมฯ อย่า งกว้างขวาง
และนายกสมาคมฯ ได้ม อบนาฬิ ก าของสมาคมฯ
ให้แก่ คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ด้วย
นายก สสอป. เข้ า ร่ ว มการประชุ ม คณะกรรมการ
อํานวยการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ ทีนนทบุรี
วันที 22 กันยายน 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก สหกรณ์
ออมทรั พย์สถานประกอบการ เข้าร่ วมการประชุ ม
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คณ ะกรรมการ อํ า นวยการ สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 7 กลุ่มวิชาชี พ
ครั งที 5 ณ ห้ อ งประชุ ม 601 ชัน 6 อาคารชุ ม นุ ม
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ แ ห่ งปร ะเ ทศ ไท ย จํ า กั ด
จ.นนทบุ รี โดยมี ดร.ก๊ ก ดอนสํ า ราญ นายก สส.
ชสอ. ทําหน้าทีประธานในทีประชุม
ทีประชุ มมี มติ รั บรองรายงานการประชุ ม
คณ ะกรรมการ อํ า นวยการ สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 7 กลุ่มวิชาชี พ
ครั งที 4 รั บ ทราบปฎิ ทิ น กํา หนดการประชุ ม ร่ วม
คณะกร รมการบริ หารร่ วม สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 7 กลุ่มวิชาชี พ
ประจํา ปี 2560 พิ จารณารายละเอี ย ดพิ ธี ถ วายผ้ า
พระกฐินพระราชทาน ประจําปี 2560 ซึ งสมเด็จพระ
เจ้า อยู่ หัวมหาวชิ ราลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร
ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ ให้ ส มาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์สหกรณ์ สมาชิ กของชุ มนุ มสหกรณ์อ อม
ทรั พย์แห่ งประเทศไทย (สส.ชสอ.) นําไปถวาย ณ
วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง อ.เมื อง จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ ในวันเสาร์ ที 21 ตุลาคม 2560 โดยมีสมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
7 กลุ่ ม วิ ช าชี พ ร่ วมเป็ นเจ้า ภาพด้ว ย พิ จ าณาราย
ละเอีดยโครงการประชุ มสัมมนาคณะกรรมการ และ
เจ้ า หน้ า ที สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์ 7 กลุ่มวิชาชีพ ประจําปี 2560 ใน
วันที 30 กัน ยายน - 1 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รี สอร์ ท ต.แสนสุ ข อ.เมือ ง จ.ชลบุรี (บางแสน)
รั บทราบรายงานผลการก่ อ สร้ า งอาคารสํ า นัก งาน
สฌ.สอ. ประจํา เดื อนสิ ง หาคม 2560 รายงานการ
ตรวจรั บงานการก่ อสร้ างอาคารสํานัก งาน สฌ.สอ.

7

ฉบับที่ 349 ประจําเดือน ตุลาคม 2560

งวดที 1 และงวดที 2 โดยคณะกรรมการอํานวยการ
สส.ชสอ. อนุ มตั ิจ่ายเงินค่าก่อสร้างอาคารสํานัก งาน
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อม
ทรั พย์ 7 กลุ่ มวิช าชี พ งวดที 1 เป็ นเงิ น 5,700,000
บาท และงวดที 2 เป็ นเงิน 5,700,000 บาท รวมเป็ น
เงิน 11,400,000 บาท ฯลฯ
นายก สสอป. และกรรมการ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารร่ วมฯ ทีนนทบุรี
วันที 22 กันยายน 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก สหกรณ์
ออมทรั พย์สถานประกอบการ เข้า ร่ วมการประชุ ม
คณะกรรมการบริ หารร่ วม สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 7 กลุ่มวิชาชี พ
ครังที 3/2560 ณ ห้องประชุ ม 601 ชัน 6 อาคารชุ มนุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จํา กั ด
จ.นนทบุ รี โดยมี ดร. ก๊ ก ดอนสํ า ราญ นายก สส.
ชสอ. ทําหน้าทีประธานในทีประชุม
ทังนี วาระการประชุ มส่ วนใหญ่ เ ป็ นวาระ
เดียวกับการประชุมของคณะกรรมการอํานวยการ
คณะกรรมการ สมาชิ ก และเจ้ าหน้ าที 2 สหกรณ์ ฯ
จากนวนคร ปทุมธานี เข้ าศึกษาดูงานสหกรณ์
วัน ที 23 กั น ยายน 2560 คณะกรรมการ
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ พ นัก งานบริ ษัท เจวี ซี เ คนวู ด
อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุ ม ธานี
จํานวน 47 คน และกรรมการสหกรณ์ อ อมทรั พย์
พนัก งานบริ ษ ทั มาจอเร็ ต ต์ (ประเทศไทย) จํากั ด
นิค มอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ 2 อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี จํานวน 3 คน เดินมาศึกษาดูงานสหกรณ์
ออมทรั พย์ฯ โดยมี น ายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง ประธาน
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กรรมการสหกรณ์ออมทรั พย์สหภาพแรงงานไทยเร
ยอน จํากัด นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธาน
ฝ่ ายการเงิ น นายสายัณห์ แผนประดิ ษ ฐ์ เลขานุ การ
นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ นายวิรัต ชู จิตต์ นางเกษมศรี
เมฆหมอก ผู ้จดั การ นางสาวนุ ช นารถ แก้วนําเชื อ
นางสาวฐิ ติ พร ควรบําเรอ และนางสาวดวงกมล
แก้วสุ กใส ให้การต้อนรับ
ผู ้เ ข้า ศึ ก ษาดู ง านได้ รั บชมวิดี ท ัศน์ “30 ปี
แห่ งความเชื อมัน ศรัทธา พึงพาตนเอง” รั บฟั งการ
บรรยาย เรื อง การให้บริ การของสหกรณ์ สวัสดิก าร
ทีสหกรณ์ จดั ให้แ ก่ส มาชิ ก โดยนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ โดยมี ประธานกรรมการ และนาย
ศรี โพธิ วายุ พ ัก ตร์ ร่ วมกั น ให้ ข้ อ มู ล ด้า นต่ า งๆ
เพิ มเติม
นอกจากนัน นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ นายก
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อม
ทรั พ ย์ ส ถานประกอบการ (สสอป.) ได้ท ํา การ
บรรยาย เรื อง “การสมัครเข้าเป็ นสมาชิก สสอป.” แก่
ผูเ้ ดินทางมาศึ กษาดูงานรับทราบ
อนึ ง สหกรณ์ ฯ ได้เป็ นเจ้าภาพเลี ยงอาหาร
กลางวัน และอาหารว่างแก่ผมู้ าศึกษาดูงานด้วย
สหกรณ์ ฯ เป็ นเจ้ าภาพสวดศพบิด า - มารดาสมาชิ ก
และสวดศพสมาชิ กฯ รวม 2 ราย
วันที 3 กันยายน 2560 นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝ่ ายการเงิ น นายสายัณ ห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ
กรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ ร่ วม
เป็ นเจ้าภาพฟั ง พระสวดงานศพมารดานายณัฐ วุฒิ
รอดยิ ง สมาชิ กแผนกวิสโคส ผลิ ต ทีวัดแสนสุ ข อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง พร้อมช่วยเงินทําบุญ จํานวน 300 บาท
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วันที 12 กันยายน 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายเฉลย ชมบุหรั น รองประธาน
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ นางสาว
พรรษพร แสงประพาฬ นายสุ ทัศ น์ เอี ยมแสง
กรรมการ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ นางนาถ
มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ ายทัวไป นางสาวฐิ ติพร ควรบําเรอ เจ้าหน้าทีการเงิน และนางสาวดวงกมล แก้วสุ กใส เจ้าหน้าทีธุ รการ เดินทางไปเป็ นเจ้าภาพสวด
ศพบิดาของนางสาวนุ ชนารถ แก้วนําเชื อ เจ้าหน้า ที
บัญชี ทีวัดธัญญะนิ ตญาราม (หลุ มข้าว) ต.หลุ มข้าว
อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี และช่วยเงินทําบุญ 300 บาท
อนึ ง คณะกรรมการ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ
ได้ร่วมกันเป็ นเจ้าภาพสวดศพด้วย

สหกรณฯ เปนเจาภาพฟงพระสวดงานศพมารดา
นายณัฐวุฒิ รอดยิ่ง สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต

สหกรณ์ ฯ มอบของทีระลึกแก่ สมาชิ กที ทําการมงคลสมรส
วันที 10 กัน ยายน 2560 นายสมยศ นันตาวัง
เข้าร่ วมงานเลียงฉลองมงคลสมรสของนายธัญยบูรณ์
ยิ มนิ ย ม สมาชิ ก แผนกเซ็ น ทรั ล (ซ่ อ มบํา รุ ง) ที
บ้านพัก ต.เจ้าปลุก อ.มหาราช จ.พระนครศรี อยุธ ยา
และมอบหม้อหุงข้าวไฟฟ้า มูลค่า 500 บาท ให้แก่ สมาชิก
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กรรมการสหกรณ์ ฯ เยียมไข้ สมาชิ กป่ วย 3 ราย
วันที 1 กัน ยายน 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายสมยศ นันตาวัง นายสุ ทศั น์
เอี ยมแสง กรรมการ เดิน ทางไปเยียมไข้นางเดือ นฉาย เงิ นทิ พย์ สมาชิ กแผนกบริ หาร (ฝ่ ายบุคคล) ที
โรงพยาบาลอ่ า งทองเวชการ อ.เมื อ ง จ.อ่ า งทอง
เนืองจากป่ วยเป็ นไข้หวัดใหญ่
วันที 4 กันยายน 2560 นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝ่ ายการเงิ น นายสายัณ ห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ นายสุ ทศั น์ เอียมแสง กรรมการ
นางสาวนุ ช นารถ แก้วนําเชื อ เจ้าหน้า ทีบัญชี และ
นางสาวฐิ ติพร ควรบําเรอ เจ้าหน้าทีการเงิ น เดิ นทาง
ไปเยียมไข้นางสํ า อาค์ ผลพื ชน์ สมาชิ กแผนกพ้น สภาพการเป็ นพนัก งาน เนื องจากป่ วยเป็ นไข้ห วัด
ใหญ่ ทีโรงพยาบาลพีระเวช อยุธยา อ.พระนครศรี อยุธยา
จ.พระนครศรี อยุธยา
วันที 5 กันยายน 2560 นายสุ วฒ
ั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายมานะกู ล พรรณเรณู รอง
ประธานฝ่ ายการเงิน นายสุ ทศั น์ เอียมแสง กรรมการ
และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จดั การ เดิน ทางไป
เยี ยมไข้ น างภมรกาญจน์ พึ งอยู่ สมาชิ ก แผนก
บริ หาร (ฝ่ ายบุ ค คล) ที บ้า นพัก ต.โพสะ อ.เมื อ ง
จ.อ่างทอง เนืองจากป่ วยเป็ นไข้หวัดใหญ่
อนึ ง ในการเดินทางไปเยียมสมาชิ กป่ วย ทัง
3 ราย สหกรณ์ ฯ ได้ทําการซื อของเยียมไข้ใ ห้แ ก่
สมาชิ กทุกคน เป็ นเงินคนละ 300 บาท
สหกรณ์ ฯ บริ จ าคเงิ น เพื อการกุ ศล 6 ราย เป็ นเงิ น
4,000 บาท
วันที 31 กรกฎาคม 2560 สหกรณ์ฯ บริ จาค
เงินร่ วมทําบุญผ้าป่ ามหากุศล เพือจัดตังศูนย์ฝึกอาชีพ
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คนพิการอาเซี ยน ร่ วมกับมู ลนิธิ สากลเพือคนพิก าร
จํานวน 500 บาท
วัน ที 21 สิ งหาคม 2560 สหกรณ์ ฯ บริ จาค
เงิ น เพื อช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย นํา ท่ ว มจั ง หวัด
สกลนครและพืนที ใกล้เคียง ร่ วมกับ สหกรณ์ อ อม
ทรัพย์ครู นครพนม จํากัด จํานวน 1,000 บาท
วัน ที 12 กั น ยายน 2560 สหกรณ์ ฯ บริ จาค
เงินเพือการกุศล 3 ราย คือ
- บริ จาคเงิ น เพื อช่ วยเหลื อ สหกรณ์ อ อม
ทรั พ ย์ ที ประสบอุ ท กภัย ในพื นที จังหวัด ทางภาค
ตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ในกิ จกรรม “สหกรณ์ร่วมใจ
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภัย นําท่ ว ม” ร่ วมกั บ ชุ ม นุ ม
สหกรณ์ ออมทรั พย์แ ห่ งประเทศไทย จํากัด จํานวน
500 บาท
- บริ จาคเงิ น ร่ วมทํา บุ ญ เป็ นเจ้า ภาพเทศน์
มหาชาติ เ วสสั น ดรชาดก 13 กัณ ฑ์ เพื อสมทบทุ น
มูล นิ ธิ ราชประชานุ เ คราะห์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์
สมทบทุนการศึ กษาแก่ เด็กนักเรี ยนทียากไร้ ร่ วมกับ
สหกรณ์ออมทรั พย์ขา้ ราชการกระทรวงศึ กษาธิ ก าร
จํานวน 1,000 บาท
- บริ จาคเงินสมทบในการทอดกฐิ นสามัค คี
ประจําปี 2560 เพือจัดสร้ างพระอุโบสถวัดบ้านใหม่
สามัค คี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ร่ วมกับสหกรณ์ อ อม
ทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด จํานวน 500
บาท
วันที 22 กันยายน 2560 สหกรณ์ ฯ บริ จาคเงิ น
สนับสนุนงบประมาณการจัดกิ จกรรม “โครงการแด่
น้อ ง โครงการ 3” ณ โรงเรี ยนห้วยฮ่อม อ.ร้ องกวาง
จ.แพร่ ร่ วมกับ สหกรณ์ อ อมทรั พย์ ค รู แ พร่ จํา กัด
จํานวน 500 บาท

มีความสุ
ขนะครัอบอมทรัพย
ขาวสหกรณ


ปที่ 32

การตีราคาหลักทรั พย์ เพื อจํานองเป็ นประกันเงินกู้กับ
สหกรณ์ ฯ
คณะกรรมการดํา เนิ น การสหกรณ์ อ อม
ทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด ชุ ดที 32 ได้
ทํา การประชุ ม เมื อวัน ที 17 ธั น วาคม 2557 มี ม ติ
กําหนดหลัก เกณฑ์ก ารตี ราคาหลักทรั พย์ที สมาชิ ก
นํามาจํานองกับสหกรณ์ฯ เพือกู้เงินกูพ้ ิเศษ โดยตาม
ระเบียบว่าด้วยเงินกูพ้ ิเศษ ใช้หลักเกณฑ์การคํานวณ
ดังนี คือ
ราคาประเมินทางราชการ + ราคาซื อขายจริง
2
การจ่ายเงินกู้ให้แก่ผูก้ ู้ จะจ่ายให้ไม่ เกิ นร้ อย
ละ 70 ของราคาหลัก ทรั พ ย์ ที คิ ดจากสู ตรข้างต้น
กรณี ทีดิน มีร ถยนต์เ ข้า ได้ถึ งที และอยู่ริมถนนซอย
ห่ า งจากถนนหลวงหลัก หรื อ ถนน รพช. ลาดยาง
หรื อถนนคลองชลประทานลาดยางไม่เกิน 300 เมตร
และมี สาธารณู ปโภคพร้ อ ม การจ่ายเงิ นกู้ให้แก่ ผู้กู้
จะจ่ายได้ไม่เกินร้ อยละ 80 ของราคาหลักทรัพย์ทซืี อ
ขายจริ ง ตามราคาที คณะกรรมการดํ า เนิ น การ
ประเมิน ราคาได้ในขณะนัน โดยกําหนดให้ค ณะกรรมการฝ่ ายสิ นเชื อใช้เกณฑ์การประเมินราคาซื อ
ขายจริ งได้ ไ ม่ เ กิ น 4 เท่ า ของราคาประเมิ น ทาง
ราชการ ทังนี ให้ พิ จ ารณาตามสภาพของที ดิ น
ดัง กล่ า ว และให้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ต ั งแต่ ว ัน ที 19
ธันวาคม 2557
การขยายงวดชํ าระหนีเงินกู้เพื อเหตุฉุกเฉิน
คณะกรรมการดํา เนิ น การสหกรณ์ อ อม
ทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด ชุ ดที 32 ได้
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ทํา การประชุ ม เมื อวัน ที 19 มกราคม 2558 มี ม ติ
อนุ มัติ ให้ แ ก้ ไ ขระเบี ย บสหกรณ์ ฯ เพื อขยายงวด
ชําระหนีเงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉิ น จากเดิมต้องชําระเสร็จ
สิ นภายใน 6 เดือน หรื อ 12 งวด เป็ น 9 เดือน สําหรับ
สมาชิ ก ที รั บ ค่ า จ้ า งเป็ นรายเดื อ น หรื อ 18 งวด
สําหรับสมาชิ กทีรับค่าจ้างเดือนละ 2 ครัง ทังนี เพือ
บรรเทาความเดื อดร้ อนของสมาชิ ก ทีกู้เ งิ นเพือเหตุ
ฉุ ก เฉิ น แล้วเหลื อ เงิ น ในซองน้ อย ไม่ เ พีย งพอกับ
ค่ า ใช้จ่า ยประจํา เดื อ นหรื อ ประจํา งวด นอกจากนี
สมาชิ กยังสามารถได้สิทธิ กู้เพือเหตุ ฉุก เฉิ นเพิมขึน
จากยอดกู้ เ ดิ มอี ก ด้วย ทังนี ให้มีผ ลบังคับใช้ต งแต่
ั
วันที 20 มกราคม 2558

การลาออกจากสหกรณ์ ฯ แล้ วสมัครเป็ นสมาชิ กใหม่
ด้วยคณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ อ อม
ทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด ชุ ดที 35 ทํา
การประชุ มเมื อวัน ที 15 กุ มภาพัน ธ์ 2560 มี มติ ให้
กํา หนดหลัก เกณฑ์ สํ า หรั บ สมาชิ ก ที ลาออกจาก
สหกรณ์ฯ และต้องการสมัครเป็ นสมาชิกใหม่ ดังนี
1. สมาชิ กทีสมัครเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ ครังแรก
สหกรณ์ฯ เก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้า จํานวน 30 บาท
2. สมาชิ กทีลาออกแล้ว และสมัค รสมาชิ ก
สหกรณ์ฯ ครังที 2 สหกรณ์ฯ เก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้า
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จํานวน 200 บาท
3. สมาชิ ก ที ลาออกแล้ ว สมั ค รสมาชิ ก
สหกรณ์ฯ ครังที 3 สหกรณ์ฯ เก็ บค่าธรรมเนี ยมแรก
เข้า จํานวน 500 บาท
4. สมาชิ ก ที ลาออกจากสหกรณ์ ฯ ครบ 3
ครัง สหกรณ์จะไม่รับเข้าเป็ นสมาชิก
5. สิ ทธิ ในการกูย้ ืมเงิน มีดงั นี
5.1 เงิ น กู้เ พื อเหตุ ฉุ กเฉิ น เป็ นสมาชิ ก อายุ
ครบ 3 เดือน สามารถกู้เงิน กู้เหตุฉุ กเฉิ นได้ สําหรั บ
สมาชิ ก ที เคยลาออกจากสหกรณ์ ฯ เมื อสมัค รเป็ น
สมาชิ ก ใหม่ จ ะสามารถยื นคํา ขอกู้ เ งิ น กู้ เ พื อเหตุ
ฉุ กเฉิ นได้ ต้องเป็ นสมาชิกมาแล้ว 6 เดือน
5.2 เงินกู้สามัญ เป็ นสมาชิกอายุครบ 6 เดือน
สามารถกู้เงินกู้สามัญได้ สําหรับสมาชิ กทีเคยลาออก
จากสหกรณ์ฯ เมือสมัครเป็ นสมาชิ กใหม่จะสามารถ
ยืนคําขอกูเ้ งินกู้สามัญได้ตอ้ งเป็ นสมาชิ ก มาแล้ว 18
เดือน (1 ปี 6 เดือน)

5.3 เงิ น กู้พิเ ศษ เป็ นสมาชิ ก อายุ ค รบ 2 ปี
สามารถยื นกู้เ งิ น กู้พิเ ศษได้ สํ า หรั บสมาชิ ก ที เคย
ลาออกจากสหกรณ์ฯ เมือสมัครเป็ นสมาชิ กใหม่ จะ
สามารถยืนคําขอกูเ้ งินกูพ้ ิเศษได้ตอ้ งเป็ นสมาชิกแล้ว
5 ปี
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6. สิ ทธิ ก ารรั บสวัส ดิก ารตามอายุก ารเป็ น
สมาชิ ก หากเคยลาออกเริ มนับสิ ทธิ ใหม่ ดังนี คือ
6.1 กรณี สมาชิ กเสี ยชีวติ สหกรณ์ฯ ช่วยเงิ น
ทําบุญตามอายุการเป็ นสมาชิ ก ดังนี
- เป็ นสมาชิก 1 - 6 เดือน ช่วยเงินทําบุญ 500
บาท
- เป็ นสมาชิ ก 3 ปี แต่ ไม่ ถึ ง 5 ปี ช่ วยเงิ น
ทําบุญ 3,000 บาท
- เป็ นสมาชิ ก ตังแต่ 5 ปี ขึ นไป ช่ วยเงิ น
ทําบุญ 5,000 บาท
6.2 กรณี บิดา - มารดา, คู่สมรส หรื อบุต ร
เสี ยชี วิต สหกรณ์ ฯ ช่ วยเงินทําบุ ญตามอายุการเป็ น
สมาชิ ก ดังนี
- เป็ นสมาชิก 1 เดือน แต่ไม่ถึง 5 ปี ช่ วยเงิ น
ทําบุญ 300 บาท
- เป็ นสมาชิ ก ตังแต่ 5 ปี ขึ นไป ช่ วยเงิ น
ทําบุญ 500 บาท
6.3 การมอบสร้ อ ยคอทองคํา แก่ ส มาชิ ก ที
เกษียณอายุ สมาชิ กทีเคยลาออกจากสหกรณ์ ฯ และ
กลับมาสมัครเป็ นสมาชิกใหม่ หากเกษียณอายุได้รับ
สร้ อยคอทองคํา ดังนี
- เป็ นสมาชิ ก ตังแต่ 7 ปี แต่ ไ ม่ ถึ ง 13 ปี
ได้รับสร้ อยคอทองคํา หนัก 2 สลึง
- เป็ นสมาชิ ก ครบ 13 ปี ได้ รั บ สร้ อ ยคอ
ทองคํา หนัก 1 บาท
7. สมาชิ ก ที ลาออกจากสหกรณ์ ฯ แล้ ว
สามารถสมัค รเข้า เป็ นสมาชิ กใหม่ ได้หลัง จากการ
ลาออกครบ 6 เดือนแล้วเท่านัน
ทั งนี ให้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ต ั งแ ต่ วั น ที 21
กุมภาพันธ์ 2560 เป็ นต้นไป
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สวัส ดี ค รั บ “แวดวงสหกรณ์ ” ฉบับประจํา
เดื อนตุ ลาคม 2560 มาพบกับ สมาชิ ก และผูอ้ ่า นทุ ก
ท่านแล้วครับ
ขอแสดงความยิน ดี ก ับ คุ ณธัน ยบูรณ์ ยิ มนิย ม สมาชิ ก แผนกเซ็ น ทรั ล (ซ่ อ มบํารุ ง ) เนื องใน
โอกาสทําการมงคลสมรสในเดือ นกันยายนทีผ่านมา
ขอให้ชี วิตสมรสของคุ ณธั น ยบู ร ณ์ มี แ ต่ ค วามสุ ข
และรั กกันตราบนานเท่ านานครั บ ***@@@** ขอ
แสดงความยินดีกบั คุณมานะกูล พรรณเรณู ทีได้รับ
การเลื อ กตังเป็ น “ประธานชมรมสหกรณ์ จัง หวั ด
อ่ างทอง” ในฐานะรองประธานฝ่ ายการเงิ น สหกรณ์
บริ การสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํา กั ด ครั บ
***@@@*** ขอแสดงความยิน ดี ก ับ คุ ณวัช ริน ทร์
แตงทอง เนื องในโอกาสทีภรรยาคลอดบุตรไปเมือ
เร็ วๆ นี และสหกรณ์ ฯ ได้มอบสมุ ดบัญ ชี เ งิ น ฝาก
ออมทรั พย์ พร้ อ มกับเงิ นฝาก จํานวน 500 บาท ให้
เรี ย บร้ อ ยแล้ว ***@@@*** เพราะลู ก ชายเป็ นนัก
ดนตรี คุ ณสุ วัฒน์ คุ ณวรรณดี แก้ ว เฮีย ง ทําการซื อ
กี ตาร์ ตัวที 4 ให้ลูกชายไปเมือเร็ วๆ นี ฝากยิน ดี ก ับ
ลู ก ชายคนเก่ ง ด้ วยนะครั บ ***@@@*** ทํา การ
ผ่ า ตั ด เข่ า ที โรงพยาบาลราชธานี เ รี ยบร้ อ ยแล้ ว
สําหรั บ คุ ณสั ณห์ ศิ ริมงคล ขอให้สุข ภาพแข็ง แรง
แล ะ ห าย เ ป็ นป ก ติ โ ดย เร็ วค รั บ ***@@@***
หลังจากเดิ นทางไปเยียมหัวหน้างานทีโรงพยาบาล
ราชธานีแล้ว คุณไข่ มุกข์ จันทโคตร์ และเพือนๆ พา
กันไปทานอาหารเย็นที ร้านอาหารบ้านส้ มตํา งานนี
อิ ม อ ร่ อ ย ด้ ว ย กั น ทุ ก ค น ค รั บ ***@@@***
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ขอขอบคุณ คุณชรัมภ์ คงคามี ทีได้ทาํ การเพิ มเงินค่า
หุน้ กับสหกรณ์ฯ เมือเดือนกันยายนทีผ่านมา ขอให้
วันเกษี ยณของคุณชรั มภ์ และสมาชิ กทุกท่า นมีเงิ น
ค่ า หุ ้น นับ ล้า นบาทนะครั บ ***@@@*** สมาชิ ก
หลายท่ าน เดิ นทางไปกราบพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รั ช กาลที 9 กัน อย่างต่ อเนื อง
แม้วา่ จะต้องใช้เวลารอคอยนานหลายชัวโมง แต่ทุก
ท่ า นก็ ไ ม่ ย่ อ ท้ อ ได้ แ ก่ คุ ณ ยิ น ดี คุ ณ เ ฉลิ ม ศรี
กลันฉะอ้ อน (ครังที 3) คุณลําดวน พงษ์ สมทรง (ครัง
ที 2) คุ ณ กํา ไร สั ญ ญเดช และคุ ณ นิ ภ าพร ภู่ ระย้ า
***@@@*** อาชีพหลักคือการเป็ นนายหน้ารั บทํา
ประกันภัยรถ แต่อาชี พรองของ คุ ณณราม พงศกรกิจพร (ราม สุ ทธิวงษ์ ) ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอลรุ่ น
อาวุโ ส ถื อ เป็ นความสุ ข ของคนวัย เกษี ย ณอย่ า ง
แท้จริ ง ครั บ ***@@@*** ปลายเดื อ นกัน ยายนที
ผ่านมา สองพีน้อง คุณสุ ภาพ ไพจิตร์ จินดา และคุ ณ
พั ช ริ ด า มี บํ ารุ ง เดิ น ทางไปเยี ยมบ้ า นที สงขลา
ขากลับอ่างทอง พบดารา ลิ พท์และออย ทีสนามบิน
หาดใหญ่ สองสาวขอถ่ า ยรู ปคู่ ก ับดาราทังสองคน
ด้วย ***@@@***
ใช้ เ วลาว่า งหลัง การเกษี ย ณด้ วยการขั บ
รถยนต์พาพระไปสอนหนังสื อเด็กนักเรี ยนทีจังหวัด
ลพบุรีเป็ นประจํา ขออนุโมทนาบุญกับ คุ ณสมชาย
แก้ ว โย ด้วยครั บ ***@@@*** กลับมาทํา งานแล้ว
สําหรับ คุณวรวิทย์ คําสะอาด หลังจากหยุดพักรักษา
ตัวระยะหนึง เนืองจากประสบอุบตั ิเหตุทาํ ให้กระดูก
ไหปลาร้ าหัก ขอให้สุ ข ภาพแข็งแรงหายเป็ นปกติ
โดยเร็ วครั บ ***@@@*** กลับ มาทํา งานได้แ ล้ ว
สําหรั บ คุ ณสมหมาย อยู่เพ็ ชร หลังจากป่ วยเพราะ
เป็ นโรคหมอนรองกระดูกแตก ฝากดู แลตัวเองด้วย
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นะ ค รั บ ***@@@*** ข อ ขอ บ คุ ณ คุ ณ ศิ ริ พ ร
ศรีสุวรรณธนู และคุณปราณี ดวงผดุง ทีได้สมัครเข้า
เป็ นสมาชิ ก ของ สสอป. แล้ว ครั บ ***@@@***
ขอขอ บคุ ณ สมาชิ ก 3 ท่ า นที ไ ด้ นํ า บุ คคลใน
ครอบครัวมาสมัครเข้าเป็ นสมาชิ ก สสอป. ได้แก่ คุณ
ปราณี ดวงผดุง (สามี) คุ ณอารีย์ นามวั น (มารดา)
และ คุ ณ สมเกี ย รติ กานทั บ (บิ ด า) ***@@@***
หลังจากทีสมัครเป็ นสมาชิก สสอป. แล้ว ขณะนี คุณ
สุ นั นท์ ฉํ าจิตร อยู่ระหว่างการเตรี ย มเอกสารที จะ
สมัครเป็ นสมาชิ ก สส.ชสอ. เป็ นสมาคมฯ ที สอง
ครับ ขอแสดงความยิน ดีด้วยนะครั บ ***@@@***
ขออนุ โมทนาบุ ญ กับ คุ ณทศพล ถุง ทรั พย์ ที ได้ท ํา
การบริ จาคโลหิตร่ วมกับสหภาพแรงงานไทยเรยอน
เมื อเร็ ว ๆ นี ครับ ***@@@*** ขอเกษี ยณอายุ ก่อ น
กําหนดไปอีกท่ าน สําหรั บ คุณสุ วัฒน์ บุญญภิญโญ
ขอให้ชีวติ มีแต่ความสุ ขหลังการเกษีย ณอายุด้วยนะ
ครั บ และขอขอบคุณทียังเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ ฯ อยู่
ต่ อ ไปครั บ ***@@@*** เดิ น ทางไปเที ยวทุ่ ง ปอ
เทือ ง และสวนสั ตว์ ทีกาญจนบุรี คุ ณยุจิรา ผดุงผล
บอกว่า หลงรักเจ้ายีราฟคอยาวเสี ยแล้ว สงสัยต้อ งหา
มาเลี ยงไว้ทีบ้า นดี ไหมครับ น้อ งยุย้ ***@@@***
เดิ น ทางไปเที ยวประชุ ม ที ประเทศจี น คุ ณมยุ รี
ดิฐ ภักดี ชล พู ด ภาษาจี นในที ประชุ มด้วยแม้จะเป็ น
ช่ วงสั นๆ ก็ ตาม ขอชื นชมว่า เก่ ง มากครั บคุ ณ ติ ม
***@@@*** ลาออกจากงานทีไทยเรยอนแล้ว โดย
คุ ณนิ ภ าพร ดั ด ผดุ ง เดิ น ทางไปทํางานที ประเทศ
เกาหลีใต้ ขอให้ประสบความสําเร็ จในการทํางานใน
สถานทีทํา งานแห่ งใหม่ด้วยนะครับ ***@@@***
เกิ ดในเดื อ นตุ ล าคมเหมื อ นกัน สําหรั บ คุ ณฐิ ติ พร
ควรบําเรอ (1 ต.ค.) คุ ณปลองยุทธ์ นาคยศ (4 ต.ค.)
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คุณศรีโพธิ วายุพักตร์ (19 ต.ค.) และคุณนาถ มงคลหว้ า (23 ต.ค.) ขอให้ทงั 4 ท่าน มีสุ ขภาพแข็ งแรง
พบแต่ สิ งดี ๆ ในชี วิ ต และสมหวัง ในทุ ก สิ งที
ปรารถนาทุกประการครั บ ***@@@*** คุ ณสุ ทัศน์
เอี ยมแสง ฝากขอบคุ ณ คุ ณ ปรี ช า ตรี ก าลนนท์
ทีบริ จาคเงินร่ วมทอดผ้าป่ าสามัคคีกบั มูลนิธิ สหภาพ
แรงงานไทยเรยอน จํ า นวน 2,000 บาท ***@@@*** เช่ น เดี ย วกัน ขอขอบคุ ณ คุ ณ สมศั ก ดิ
ทับ ไทย (และคุ ณ พ่อไพศาล ทับไทย) ทีร่ วมกันหา
ผูเ้ ป็ นประธานทอดผ้าป่ าได้ถึง 8 ท่าน บริ จาคท่านละ
1,000 บาท
ขอแสดงความเสี ยใจกับ คุณนุ ช นารถ แก้ วนํ าเชื อ ที สู ญเสี ยคุณพ่อไปเมือเดือนกันยายนทีผ่ า น
มา ทังนี คุ ณ พ่ อ เป็ นสมาชิ ก สสอป. ด้ ว ยครั บ
***@@@*** ลาออกจากงานไปเป็ นปี แล้ว สําหรั บ
คุณวิภาวรรณ์ เอียมสอาด มีเวลาว่างก็แ วะมาเยียม
พี ๆ น้ อ งๆ ที ห้ อ งแลปบ้า งนะครั บ ***@@@***
ดอกดาวเรื องที เริ มบานหน้ า ที ทํา การสหภาพฯ สหกรณ์ ฯ เป็ นฝี มือ การปลู ก รดนํา พรวนดิ น ของ
คุณอนุรักษ์ ทองโตนด งานนีได้ใจทุ กคนไปเลยครั บ
***@@@*** ขอแสดงความยิ น ดี ก ับ คุ ณ กฤษณ์
เย็นทรวง ทีลูกสาวได้รับประกาศนี ยบัตรเป็ น “ผูท้ ี มี
พฤติกรรมดีเ ด่น” จากโรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ลพบุ รี เมื อปลายเดื อ นกั น ยาย นที ผ่ า นมาครั บ
***@@@*** กลับมาอ่ างทองอี ก ครัง สํา หรั บ คุ ณ
สวัสดิ คุ ณโสฬส เชื อเมื องพาน มาพร้ อมกับ “ติ ณ
ติ ณ เกษตรกรตั วน้ อ ย” หลานชายที น่ า รั ก ยิ น ดี
ต้อ นรั บการกลับ บ้า นของสองท่ า นอี ก ครั งครั บ
****@@@*** พ บ กั น ฉ บั บ ห น้ า ***@@@***
สวัสดีครับ ***@@@***

มีความสุ
ขนะครัอบอมทรัพย
ขาวสหกรณ


ปที่ 32

14

ฉบับที่ 349 ประจําเดือน ตุลาคม 2560

มีความสุ
ขนะครัอบอมทรัพย
ขาวสหกรณ
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รายงานกิจการประจําเดือน กันยายน 2560 (MONTHLY REPORTS SEPTEMBER 2017)
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED
1. จํานวนสมาชิก Membership
2. ทุนเรื อนหุ้น Share capital
3. เงินรั บฝากออมทรั พย์ ยอดยกมา Savings deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
4. เงินรั บฝากออมทรั พย์ พเิ ศษ ยอดยกมา Special deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
5. เงินรั บฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education Fund deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
6. ทุนสํ ารอง Compulsory reserve
7. ทุนสะสมตามข้อบังคับ Reserve according to by-laws,regulation and other
8. ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรั พย์ แห่งประเทศไทย จํากัด
Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of
Thailand Limited (FSCT)
9. เงินฝากธนาคาร (7 ธนาคาร รวม 11 บัญชี) Deposits at Banks
10. เงินฝากสหกรณ์ อืน Deposits in other Co-operatives
11. เงินให้ ก้แู ก่ สมาชิก ยอดยกมา Loans to members form last month
 ให้ ก้รู ะหว่ างเดือน Loans to members in this month
 รั บชําระคืนระหว่ างเดือน Loans repayment form members in this month
คงเหลือ ณ วันสิ นเดือน Total Loans to members
12. เงินให้ ก้แู ก่ สหกรณ์ อืน Loans to other co-operatives
13. ดอกเบียรั บจากเงินให้ ก้ ู Interest received from Loans
14. รายได้เดือนมกราคม - กันยายน 2560 Revenues from January - September 2017
15. รายจ่ายเดือนมกราคม - กันยายน 2560 Expenses from January - September 2017
16. รายได้สูง (ตํา) กว่ าค่าใช้ จ่าย Total income (Approximated)

1,194 คน Pr
343,570,390.00 บาท Baht
12,229,766.33 บาท Baht
3,252,200.90 บาท Baht
3,849,616.02 บาท Baht
11,632,351.21 บาท Baht
119,793,247.62 บาท Baht
4,083,930.18 บาท Baht
3,184,848.15 บาท Baht
120,692,329.65 บาท Baht
8,282,800.00 บาท Baht
442,417.18 บาท Baht
6,04,517.18 บาท Baht
8,120,700.00 บาท Baht
29,963,469.18 บาท Baht
635,950.17 บาท Baht
50,060,000.00 บาท Baht

21,069,751.01 บาท Baht
133,754,315.63 บาท Baht
310,393,317.66 บาท Baht
29,330,300.00 บาท Baht
23,684,012.75 บาท Baht
316,039,604.91 บาท Baht
8,000,000.00 บาท Baht
13,236,375.50 บาท Baht
18,964,909.24 บาท Baht
4,655,493.89 บาท Baht
14,309,415.35 บาท Baht

มีความสุ
ขนะครัอบอมทรัพย
ขาวสหกรณ
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กรรมการฯ มอบของที่ระลึกใหแกนายธัญยบูรณ
ยิ้มนิยม เนื่องจากทําการมงคลสมรส (10 ก.ย. 60)

กรรมการ และเจาหนาที่ เปนเจาภาพฟงพระสวดงาน
ศพบิดานางสาวนุชนารถ แกวน้ําเชื้อ (12 ก.ย. 60)

กรรมการฯ เขารวมศึกษาดูงานและประชุมใหญ
ชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง (15-16 ก.ย. 60)

นายก สสอป. บรรยายเรื่องการสมัครเปนสมาชิก สสอป.
ใหแกกรรมการ สอ.พนักงานกูดเยียร จํากัด (21 ก.ย. 60)

กรรมการ และสมาชิก สอ.พนักงานบริษัทเจวีซเี คนวูด อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด และกรรมการ
สอ. พนักงานมาจอเร็ตต (ประเทศไทย) จํากัด เขาศึกษาดูงานสหกรณฯ (23 ก.ย. 60)

