
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ นําสมาชิกเ ดินทางไปศึกษาดูงานด้าน

เศรษฐกิจพอเพียงทีหุบกะพง จ.เพชรบุรี 

วนัที 15 ธนัวาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย ์

สหภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั นาํโดย นายสุวฒัน์ 

แก้วเฮียง ประธานกรรมการ นายมานะกูล พรรณ-

เรณู รองประธานฝ่ายการเงิน นายสายณัห์ แผน-

ประดิษฐ์ เลขานุการ นายศรีโพธิ วายพุกัตร์ นางสาว

ณัฐริญา อนุสิ นายวิรัต ชูจิตต์ นางสาวพรรษพร   

แสงประพาฬ นายรวพิงษ ์ศุภศรี กรรมการ นางเกษม-

ศรี เมฆหมอก ผูจ้ดัการ นางสาวนุชนารถ  แก้วนําเชือ 

และนางสาวดวงกมล แก้วสุกใส พร้อมกับสมาชิก

และสมาชิกสมทบ รวม 49 คน เดินทางไปศึกษา     

ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที 2 ณ ศูนยส์าธิตสหกรณ์

โครงการหุบกะพง อ.ชะอาํ จ.เพชรบุรี เพือเขา้เยียม

ชมสถานีเรียนรู้จากแปลงสาธิต รวม 4 สถานี คือ 

สถานีเรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั ง สถานีเรียนรู้การ

เลียงโคขนุ สถานีเรียนรู้ปลูกผกัปลอดภยั และสถานี

เรียนรู้ผลิตภณัฑข์องใชใ้นครัวเรือน หลงัศึกษาดูงาน

ทีศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง สหกรณ์

ออมทรัพย์ฯ ได้นําสมาชิกเดินทางไปพักผ่อนที

ชายหาดทะเลชะอาํดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคํา หนัก 1 บาท แก่

สมาชิกทีเกษียณอาย ุ

 วนัที 16 ธนัวาคม 2560 นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ ทําการมอบสร้อยคอทองคํา   

หนัก 1 บาท (มูลค่า 19,900 บาท) ให้แก่นายมนู  

เจริ ญทรัพย์  สมาชิกแ ผนกวิส โคส ซ่อ มบํา รุง 

เนืองจากขอเกษียณอายกุ่อนกาํหนด โดยมอบให้ใน

งานเลียงการเกษียณอายุทีร้านครัวคุณกุ้ง อ.ป่าโมก 

จ.อ่างทอง 

กรรมการฯ และเจ้าหน้าที ร่วมสัมมนากับ สสอป.      

ทีอาคาร ชสอ.  จ.นนทบุรี   

  ว ันที 26 พฤศจิกายน 2560 นายศรีโพธิ 

วายุพกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) นาย  

(อ่านต่อหน้า 3 ) 

 

 

 

 

 

 

ปที่ 32 ฉบับท่ี 352 

เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 
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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  

เขาศึกษาดูงานที่หบุกะพง (15 ธ.ค. 60) 
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กรรมการฯ และเจ้าหน้าที ร่วมสัมมนากับ สสอป.      

ทีอาคาร ชสอ.  จ.นนทบุรี (ต่อจากหน้า 1)  

วริัต ชูจิตต์ กรรมการสมาคมฯ และนางสาวนุชนารถ 

แก้วนาํเชือ เจา้หน้าทีศูนย์ประสานงาน สสอป. เข้า

ร่วมการสัมมนาศูนย์ประสาน สสสอป. ประจาํปี 

2560 ณ หอ้งประชุม 701 อาคารชุมนุมสหกรณ์ออม

ทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 

  ณ วนัที 31 ตุลาคม 2560 สสอป. มีสมาชิก 

5,901 คน (ณ วนัที 26 พฤศจิกายน 2560 สสอป.      

มีสมาชิก 6,013 คน) มีศูนย์ประสานงาน 65 ศูนย ์

(สหกรณ์) สมาชิก สสอป. เสียชีวิตตังแต่วนัที 1 

มกราคม - 31 ตุลาคม 2560 รวม 44 คน (สมาชิก 4 

สมาคมฯ เสียชีวิต รวม 483 คน) อตัราเรียกเก็บเงิน

สงเคราะห์ศพ ณ เดือนตุลาคม 2560 ศพละ 11.75 

บาท (สมาชิก สสอ.รรท. 45,231 คน และ สสอป. 

5,901 คน) เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้เรียกเก็บ ประจาํปี 

2561 เป็นเงิน 4,500 บาท ค่าบํารุงรายปี 50 บาท 

สําหรับสมาชิกใหม่ เสียค่าสมคัร 100 บาท สําหรับ

สํานักงานใหม่ของสมาคมฯ ณ อาคารสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์ 7 กลุ่มวิชาชีพ ซึงอยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง มีพืนทีขนาด 60 ตารางเมตร อยู่ชัน 3 

ร่วมกบัสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสทธ. 

นายก สสอป. เข้าร่วมสัมมนากับ สส.ชสอ. 

  วนัที 27 พฤศจิกายน 2560 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงาน

ไทยเรยอน จํากัด เข้าร่วม “การสัมมนาสหกรณ์

สมาชิกศูนยป์ระสานงานเกียวกับการกู้วนซําสร้าง

หรือทาํลายวนิยัทางการเงินและความมนัคงในระบบ

สหกรณ์” ณ ห้องประชุม 701 ชุมนุมสหกรณ์ออม

ทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั ถนนนครอินทร์ อ.บาง-

กรวย จ.นนทบุรี ซึงจดัโดยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (สส.ชสอ.) ร่วมกบั ชุมนุมสหกรณ์ออม

ทรัพย์ครูไทย จํากัด (ชสอค.)  สมาคมฌาปนกิ จ

สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย 

และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จาํกดั (ชสอ.) 

การสัมมนาเกียวกับวินัยทางการเ งินกับ

ความมนัคงในระบบสหกรณ์ดงักล่าวเกิดจากการที

ธนาคารแห่งประเทศไทย กังวลประเด็นเรืองการ

ปล่อยกู้วนซําให้แก่สมาชิก โดยเฉพาะในรายทีตาํ

กว่า 1 ปี (ทาํสัญญากู้ใหม่ หลังส่งชําระตํากว่าปี) 

ส่วนใหญ่เป็นการกู้เพือการบริโภค ผิดหลกัการการ

ปล่อย rollover หนีของสถาบนัการเงินทีจะปล่อยกู้

ใหม่ต่อเมือลูกหนีตอ้งผ่อนชําระมาแล้วไม่น้อยกว่า 

1 - 2 ปี ซึงถือเป็นสัญญาณอนัตราย “การกู้วนซําทาํ

ใหสิ้นเชือไม่มีคุณภาพเติบโตเร็ว หนีไม่ถูกปลดออก

เสียที และผู้กู้วนซํามกัจะเป็นรายเดิม ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยจึงกงัวลจะสร้างภาระหนีบุคคล”แล้ว

นนั เพือใหไ้ดข้อ้สรุปและแนวทางแก้ไข และเสนอ

หน่วยงานทีเกียวขอ้งต่อไป 

- ดร.ก๊ก ดอนสําราญ นายก สส.ชสอ. เป็น

ประธานเปิดการสัมมนาและบรรยานพิเศษ เรือง 

“วนิยัทางการเงินกับความมนัคงในระบบสหกรณ์” 

- พลโท ดร.วรีะ  วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด 

บรรยายพิเศษ เรือง “ชสอ. กบัการพฒันาหลกัเกณฑ์

การปล่อยกู้” 

- การเสวนา เรือง “การใหส้มาชิกกูว้นซาํกบั

วินัยทางการเงิน” โดยคณะวิทยากร ได้แก่นาย
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ปรเมศวร์  อินทรชุมนุม รองประธานกรรมการ ชสอ.

ผศ.ดร.รังสรรค์  ปิติปัญญา กรรมการ ชสอ. นาย

สถิตย์ชยั วรานนท์วนิช  ประธาน ชสอค. นายอุทยั 

ศรีเทพ นายก สสอค. ดร.ก๊ก ดอนสําราญ นายก 

สส.ชสอ. และพล.ต.อ. วิโรจน์ สัตยารักษ ์ 

จาก นัน ได้เ ปิดโอกาสให้ผู ้เข้า ร่วมการ

สัมมนาได้แสดงความคิดเห็นต่อทีประชุม ทังนี 

วทิยากร และผูแ้ทนสหกรณ์ออมทรัพยที์เขา้ร่วมการ

สัมมนาส่วนใหญ่ไม่ เ ห็นด้วยกับข้อกังวลขอ ง

ธนาคารแห่งประเทศไทยดงักล่าว หากธนาคารแห่ง

ประเทศไทยมีมติห้ามไม่ให้มีการกู้วนซําจะสร้าง

ความเดือดร้อนใหแ้ก่สมาชิกสหกรณ์เป็นอยา่งมาก 

นายก สสอป.  เข้าร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญ ครังที 

1/2560 สส.ชสอ. 

วนัที 27 พฤศจิกายน 2560 นายศรีโพธิ 

วายุพกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) เข้า

ร่วมการประชุมใหญ่วิสามญั ครังที 1/2560 สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)      

ณ หอ้งประชุม 701 ชนั 7 อาคารชุมนุมสหกรณ์ออม

ทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ถนนนครอินทร์        

อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมี ดร.ก๊ก ดอนสําราญ 

นายก สส.ชสอ. ทาํหนา้ทีประธานในทีประชุม 

ทีประชุมมีมติรับทราบเรืองทีประธานฯ 

แจง้ให้ทราบรวม 9 เรือง มีมติทาํการแก้ไขเพิมเติม

ขอ้บงัคบัสมาคมฯ พ.ศ. 2559 (แก้ไขครังที 3 พ.ศ. 

2560) หมวด 4 วิธีการรับสมัครและการขาดจาก

สมาชิกภาพ ข้อ 11 หมวด 6 สิทธิและหน้าทีของ

สมาชิก ขอ้ 21 (2) กาํหนดใหมี้ผูแ้ทนสมาชิกเขา้ร่วม

ประชุมใหญ่ มีมติแก้ไขเพิมเติม ระเบียบสมาคมฯ  

ว่าด้วยการเลือกตงัคณะกรรมการดาํเนินการ พ.ศ. 

2560 มีมติแก้ไขเพิมเติมระเบียบสมาคมฯ ว่าด้วย

เจา้หนา้ทีสมาคม พ.ศ. 2560 ฯลฯ 

 ณ วนัที 31 ตุลาคม 2560 สส.ชสอ. มีสมาชิก 

266,379 คน สมาชิกทีเสียชีวิต 1,649 คน สมาชิก

ลาออก 317 คน อตัราเงินสงเคราะห์ศพละ 2.270 

บาท ผู ้รับผลประโยชน์ได้รับเงินสงเคราะห์ศพ     

เป็นเงิน 600,217 บาท 

  

 

 

 

 

 

 

 

นายก สสอป. เข้าปฏิบัติหน้าที ทีสมาคมฯ 

 ว ันที 30 พฤศจิกายน 2560 นายศรีโพธิ  

วายุพกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

เดินทางไปปฏิบตัิหนา้ที ณ สํานักงานสมาคมฯ ชนั 5 

อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

จาํกดั ถนนนครอินทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

นายก สสอป. เข้าร่วมการสัมมนาศูนย์ประสานงาน 

สสอป. ที อ.นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา 

วนัที 3 ธนัวาคม 2560 นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) เข้าร่วมพิธี

เ ปิดและร่วมการ ประชุมสัมมนาประธานศู นย์
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ประสานงาน และผูจ้ดัการศูนยป์ระสานงานสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ตาํรวจ ณ 

โรงแรงโต่บกัเส็ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 

โดยมีพลตํารวจตรีสมเกียรติ ธรรมนิยาย นายก 

สสอต. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม 

หลงัพิธีเปิดการอบรม ดร.ก๊ก ดอนสําราญ 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก

ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็น

วิทยากรบรรยาย เรือง “ฌาปนกิจสงเคราะห์เพือ

สวสัดิการทีมั นคงแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์” 

และ “การป้องกันการทุจริตเงินฌาปนกิจสงเคราะห์” 

และต่อดว้ยการรายงานการประชุมกลุ่มย่อย 2 กลุ่มฯ 

และพิธีปิดการอบรม 

นายก สสอป. เข้าร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญ ครังที 

1/2560 สสอ.รรท. 

  วนัที 6 ธันวาคม 2560 ศรีโพธิ วายุพกัตร์

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) เข้าร่วมการ

ประชุมใหญ่วสิามญั ครังที 1/2560 สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราช การ 

รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.)  ณ ห้องนครนนท ์

โรงแรมเดอะริช ต.บางไผ่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

โดยมีนางสุมาลี ยกุตานนท์ นายกสมาคม สสอ.รรท.

ทาํหนา้ทีประธานในทีประชุม 

ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

ใหญ่ส ามัญปร ะ จํา ปี  2559 รั บทร าบเ รื อ งการ

บริหารงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) และ 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพยร์ัฐวสิาหกิจไทย (สสอร.) ทงันี ประธานฯ แจง้

ว่าตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2561 ทงัสองสมาคมฯ จะ

แยกกันบริหารงานเ ป็น เอ กเ ทศ หลังจากทีไ ด้

บริหารงานร่วมกนัมาเป็นเวลาหลายปี อนึง หลงัจาก

วาระการประชุมในวาระที 3 ขา้งตน้ ทงัสองสมาคม

ไดแ้ยกห้องประชุมเพือพิจารณาในวาระที 4 ไดแ้ก่ 

การแ ก้ไขข้อ บังคับของสมาคม สสอ.รท. และ 

สสอร. ทาํการแก้ไขระเบียบของสมาคม สสอ.รท. 

และ สสอร. ไดแ้ก่ ระเบียบวา่ด้วยเจา้หน้าทีสมาคม 

ระเบียบวา่ดว้ยการจ่ายเงินค่าเบียประชุม ค่าเบียเลียง 

ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพกั ค่าลงทะเบียน หรือประโยชน์

อืนทาํนองเดียวกนัให้แก่กรรมการ เจ้าหน้าทีหรือ

บุคคลอืนใดทีทาํประโยชน์ให้สมาคมฯ ระเบียบวา่

ดว้ยเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและค่าพิธีกรรม

ทางศาสนาของสมาชิกสมาคม ฯลฯ และพิจารณา

ระเบียบอืน  ๆของสมาคม สสอ.รท. และ สสอร. สําหรับ

ทีประชุมใหญ่ของ สสอร. ได้มีการพิจารณาเรือง

บญัชีรายได้ - รายจ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน 

สสอร. ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556, 2557 และ 2558 

คณะกรกรมการอํานวยการทําการอบรมสมาชิกใหม่ 

และประชุมประจําเดือนธันวาคม 2560 

  วนัที 12 ธนัวาคม 2560 นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพ

แรงงานไทยเรยอน จาํกัด นายมานะกูล พรรณเรณู 

รองประธานฝ่ายการเงิน นายเสน่ห์  ชุ่มหฤทัย 

เหรัญญิก และ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ดัการ ทาํ

การอบรมสมาชิกใหม่ของสหกรณ์ฯ ประจาํเดือน

ธันวาคม 2560 รวม 7 คน ณ ห้องประชุมสหภาพ

แรงงานไทยเรยอน ทงันี สมาชิกใหม่ทีไม่ผ่านการ

อบรมจากสหกรณ์ฯ จะไม่สามารถทาํการกูเ้งินกู้จาก

สหกรณ์ฯ ได ้
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หลงัจากการอบรมสมาชิก คณะกรรมการ

อาํนวยการ และผูจ้ดัการ รวม 4 คนไดท้าํการประชุม

คณะกรรมการอาํนวยการประจาํเดือนธันวาคม 2560 

ทีประชุมมีมติมีมติให้คณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณ์ฯ ทําการคดัเลือกสมาชิก กรรมการ และ 

เจ้าหน้าทีสหกรณ์ดีเด่นประจาํปี 2560 ทังนีการ

คดัเลือกดังกล่าวเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลใน

สหกรณ์ ทีประชุมมีมติให้เสนอคณะกรรมการ

ดาํเนินการเพือยกเลิกแผนงานของคณะกรรมการ

ดาํเนินการประจาํปี 2560 สามแผนงานทีคณะกรรมการ

ยงัไม่ได้ดาํเนินการ ได้แก่ แผนงานให้ความรู้ด้าน

สหกรณ์แก่ผูน้าํชุมชน การทดสอบความรู้แก่สมาชิก 

(ความรู้ขนัต้น ความรู้ขนักลาง และความรู้ขนัสูง) 

และการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินใหแ้ก่สมาชิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายก สสอป. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ

บริหารร่วมที ชสอ. 

วนัที 14 ธนัวาคม 2560 นายศรีโพธิ วายพุกัตร์ 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) เข้าร่วมการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์7 กลุ่มวิชาชีพ 

ครังที 6/2560 ณ หอ้งประชุม 701 ชสอ. โดยมี ดร. ก๊ก 

ดอนสําราญ นายก สส.ชสอ. ทาํหนา้ทีประธานในที

ประชุม 

ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

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

สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์7 กลุ่มวิชาชีพ 

ครังที 6/2560 วนัที 15 พฤศจิกายน 2560 ทําการ

พิจาณา “ร่าง ทิศทางแนวทางการบริหารร่ วม 7 

สมาคมฯ ในเ รืองทีควรหารือและปรับทิศทาง

ตรงกัน” พิจารณากําหนดพืนทีใช้สอยของแต่ละ

สมาคมฯ รับทราบ เรื องที ส สอค . แ จ้งรายชื อ

คณะกรรมการโครงสร้างบริหารร่วม 7 สมาคมฯ 

(เพิมเติม) รับทราบปัญหาความล่าช้าจากการกาํหนด

พืนทีอาคารสํานกังาน สฌ.สอ. พิจารณาอนุมตัิเบิก

เงินค่างานงวดที 7 และ 8 เป็นเงินงวดละ 5,700,000 

บาท พิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายค่าลิพฟ์ งวดที 2 

จาํนวน 630,000 บาท อนุมติัการเสนอราคางานวาง

ท่อระบายนําของบริษัท วรณณรัช  พฒันา จาํกัด       

มีมติใหแ้ต่ละสมาคมฯ นาํร่าง “ระเบียบฯ วา่ดว้ยการ

บริหารอาคารสํานกังานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์7 กลุ่มวิชาชีพ” และ เรือง 

“การพิจารณาแนวทางการเก็บเงินในการบริหาร

อาคารสํานกังาน” ไปพิจารณาก่อนนาํกลบัมาเสนอ

ในทีประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมในเดือน

มกราคม 2561 

นายก สสอป.  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ 

สสอป. ประจําเดือนธันวาคม 2560 

วันที 17 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการ

ดาํเนินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) ชุดที 4 ทาํ
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การประชุมครังที 9 ประจาํเดือนธันวาคม 2560 ณ 

ห้องประชุม 302 อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

แห่งประเทศไทยจาํกดั ถนนนครอินทร์ อ.บางกรวย 

จ.นนทบุรี โดยมีนายศรีโพธิ วายุพกัตร์ นายกสมาคม

ทาํหนา้ทีประธานในทีประชุม 

ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณ ะ กร ร มก าร ส มาคมฯ  ชุ ด ที  4  ค รังที  6  - 8 

ประจาํเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2560 ติดตาม

เรืองสืบเนืองจากการประชุมครังทีแลว้ จาํนวน 35 

เรือง รับทราบจาํนวนสมาชิกสมาคมฯ ณ วนัที 30 

พฤศจิกายน 2560 จาํนวน 5,972 คน รับทราบรายชือ

แ ล ะ จํา น ว น ศู น ย์ป ร ะ ส า น ง า น  ณ  ว ัน ที  3 0 

พฤศจิกายน 2560 จํานวน 65 ศูนย์ประสานงาน 

รับทราบรายชือสมาชิก สสอป. รอบที 12/2560 

(สมคัรเดือนตุลาคม 2560 และไดรั้บความคุ้มครอง

ตงัแต่วนัที 1 ธนัวาคม 2560 เวลา 09.00 น.) จาํนวน 

32 ราย จากศูนยป์ระสางาน 15 ศูนยป์ระสานงาน มี

มติ รับ รอ งง บ การเ งิ น ส มา คม ฯ ป ระ จํา เ ดื อ น

พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมตัิการรับสมาชิก รอบที 

1/2561 (สมคัรเดือนพฤศจกิายน 2560 และจะได้รับ

ความคุม้ครองวนัที 1 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.) 

อนุมติัการจ่ายเงินสงเคราะห์แก่ผูรั้บผลประโยชน์

ของสมาชิกสมาคมฯ ทีเสียชีวิต 1 ราย ไดแ้ก่ ผูรั้บ

ผลประโยชน์ของนายสุจริต   สุ ริยะ อายุ 68 ปี 

สมาชิกรอบที 2/2554 เสียชีวิตวนัที 2 ธนัวาคม 2560 

ดว้ยโรคมะเร็งกล่องเสียง สังก ัดศูนย์ประสานงาน

สหกรณ์ออมทรัพยน์กัสหกรณ์ตรัง จาํกดั จ.ตรัง เป็น

เ งิน 600,000 บาท กําหนดรายละเอียดในการ

เตรียมการจดัการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2560 

ในวนัที 24 กุมภาพนัธ์ 2560 มีมติให้ทาํหนงัสือเชิญ

สมาชิกรับตรง และสมาชิกสังกดัสหกรณ์ออมทรัพย์

องค์กรอิสระจาํกดัเข้าร่วมการประชุมใหญ สามญั

ประจาํปี 2560 ของสมาคมฯ ฯลฯ 

นายก สสอป.  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ

อํานวยการ 4 สมาคม ที ชสอ. 

วนัที 20 ธนัวาคม 2560 นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์ (สสอป.) นายพชัรพล วิช ัยประเสริฐ    

อุปนายก  คนที 3 นางสิ ริ ภัส สร เ อีย มสุวรรณ 

กรรมการผูจ้ดัการ และนายประวร มาดี กรรมการฯ 

เข้า ร่วมการประชุมคณะกรรมการอํานวย การ            

4 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ได้แก่  สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

ตาํรวจ (สสอต.) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยท์หาร (สสอท.) สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราช กา ร 

รัฐวสิาหกิจไทย (สสอ.รรท.) และสมาคมฌาปนกิจ

สงเ คราระห์ส มาชิกส หกรณ์อ อมทรัพย์ส ถา น

ประกอบการ (สสอป.) ณ ห้องประชุมอาคารชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด ถนน 

นครอินทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

ทีประชุมพิจารณาข้อเสนอทีให้คงอายุการ

รับสมคัรสมาชิกปี พ.ศ. 2561 ไวที้ 57 ปีเช่นเดียวกบั

การรับสมคัรสมาชิกในปี พ.ศ. 2560 พิจารณาขยาย

อายุผูส้มคัรเป็นสมาชิกสมาคมฯ ในวาระพิเศษเป็น 

60 ปี และพิจารณาในเรืองการบริหารงานของ 4 

สมาคมฯ  

อนึง หลังจากเลิกประชุมคณะกรรมการ 

สสอ.รรท. และคณะกรรมการ สสอป. ได้ทาํการ

มอบกระเชา้ของขวญัใหแ้ก่ 3 สมาคมฯ ดว้ย 
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กรรมการสหกรณ์ฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ

สันนิบาตจังหวดัอ่างทอง ประจําเดือนธันวาคม 2560 

วนัที 21 ธันวาคม 2560 นายศรีโพธิ วายุ- 

พกัตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสันนิบาต

สหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง ชุดที 1 ครังที 13 ณ ห้อง

ประชุมสํานกังานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง โดยมีนาย

ศรีโพธิ วายุพกัตร์ ประธานสันนิบาตสหกรณ์จงัหวดั

อ่างทอง ทาํหนา้ทีประธานในทีประชุม 

  ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง ชุด

ที 1 ครังที 12 ประจาํเดือนพฟศจิกายน 2560 วนัศุกร์

ที 17 พฤศจิกายน 2560 มีมติรับรองรายรับ - รายจ่าย

สันนิบาตสหกรณ์จังหวดัอ่างทอง ประจาํเ ดือน

พฤศจิกายน 2560 โดยมีเงินคงเหลือยกมาจากเดือน

ตุลาคม 2560 เป็นเงิน 9,108.88 บาท ไม่มีรายรับ ไม่

มีรายจ่าย มีเงินคงเหลือยกไปเดือนพฤศจิกายน 2560 

เป็นเงิน 9,108.88 บาท (เงินฝากในธนาคาร 9,108.88 

บาท ไม่มีเงินสด) ทีประชุมมีมติให้เดินทางไปเยียม

และแนะนําสันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัอ่างทองแก่

สหกรณ์ในจังหวดัอ่างทอง 3 สหกรณ์ฯ ไ ด้แก่ 

สหกรณ์สตรีไชโย จาํกัด สหกรณ์บริการการตลาด

สินค้าเกษตรปลอดภัยชาวอ่างทอง  จํากัด แ ละ 

สหกรณ์อ่างทองเดินรถ จาํกัด โดยมอบหมายให้

ประธานฯ เป็นผู ้ประสานงานสหกรณ์ฯ สามแห่ง

เพือกาํหนดวนัเดินทางไปเยียมและมีมติใหก้รรมการ

นาํเรืองการจดักิจกรรมอืนๆ ของสันนิบาตสหกรณ์

จงัหวดัอ่างทองมาพิจารณาในการประชุมครังต่อไป 

กรรม การฯ  และเ จ้าหน้าที  เ ข้ าร่วม การประชุ ม

คณะกรรมการชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 

  วนัที 21 ธนัวาคม 2560 นายศรีโพธิ วายพุกัตร์ 

กรรมการ และนางนาถ มงคลหวา้ หวัหนา้ฝ่ายทวัไป 

เข้า ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม

สหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง ณ ห้องประชุมสํานักงาน

สหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง โดยมีนายมานะกูล พรรณ-

เรณู ประธานชมรมฯ ทาํหน้าทีประธานในทีประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีประชุมมีมติทําการรับรองรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ครังที 2/2561 

วนัศุกร์ที 17 พฤศจิกายน 2560 ทาํการรับรองรายรับ 

- รายจ่ายชมรมฯ ประจาํเดือนพฤศจกิายน 2560 โดย

มีเงินคงเหลือยกมาจากเดือนพฤศจิกายน 2560 เป็น

เงิน 119,512.52 บาท รายจ่าย 775 บาท เงินคงเหลือ

ยกไปเดือนธันวาคม 2560 เป็นเงิน 119,512.52 บาท

กาํหนดจดัการอบรมกรรมการและเจา้หน้าทีสหกรณ์

สมาชิกชมรมฯ ในเดือนพฤษภาคม 2561 กาํหนดจดั

งานวนัสหกรณ์แห่งชาติ ประจาํปี 2561 ในวนัที 26 

กุมภาพนัธ์ 2561 ณ วดัเจา้บุญเกิด อ.ไชโย จ.อ่างทอง 

โดยมีพิธีสดุดดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ทาํบุญ

เลียงพระเพล เลียงอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียนวดั    

เจ้าบุญเกิด มีมติให้กรรมการชมรมฯ เดินทางไป

เยียมสหกรณ์สมาชิกทีไม่ค่อยไดเ้ขา้ร่วมการประชุม

ประจําเดือนกับชมรมฯ และกําหนดการประชุม

เดือนมกราคม 2561 ในวนัที 16 มกราคม 2561 หลงั
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เลิกการประชุมจดังานเลียงสังสรรค์วนัขึนปีใหม่ 

2561 โดยชมรมสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง เป็นผู ้ออก

ค่าใชจ่้ายทงัหมด สําหรับสถานทีจดังานจะไดแ้จง้ให้

ทราบต่อไป 

กรรมการฯ และเจ้าหน้าที ทําการเยียมไข้สมาชิกป่วย 

3 ราย   

วันที 4 ธันวาคม 2560 นายสุวฒัน์  แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ  และนา ยสุ ทัศน์  เ อียมแส ง 

กรรมการ เดินทางไปเยียมไข้สมาชิกป่วย 2 ราย 

ไดแ้ก่  

- นายสุรชัย เครือรัตน์ สมาชิกแผนกพ้น

สภาพการเป็นพนกังาน โดยไปเยียมทีโรงพยาบาล

อ่างทอง อ.เมือง จ.อ่างทอง เนืองจากป่วยเป็นโรค

ริดสีดวง 

- นายจําเนียร  ศรีวฒันาธรรม สมาชิกแผนก

สปินนิง ผลิ ต โดยไปเ ยียมทีบ้านพัก ต .โพส ะ            

อ.เมือง จ.อ่างทอง เนืองจากป่วยเป็นต่อมไทรอยด์

อกัเสบ 

 วันที 22 ธันวาคม 2560 นายสุทศัน์  เอียมแสง 

และนายสมยศ  นนัตาวงั กรรมการ เดินทางไปเยียม

ไข้นายชรินทร์  มาลัยหอม สมาชิกแผนกสปินนิง 

ผ ลิต  ทีโ รง พย าบา ลอ่ างทอ งเ วช ก าร  อ . เ มือ ง             

จ.อ่างทอง เนืองจากถูกปลาแขยงตาํเทา้ทาํใหต้ิดเชือ 

 อนึง ในการเดินทางไปเยียมไข้สมาชิกป่วย

ทงั 3 ราย สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเร

ยอน จาํก ัด ได้ซือของเยียมไข้ เ ป็นเงิน 300 บาท 

มอบใหแ้ก่สมาชิกทุกคนดว้ย 

สหกรณ์ฯ มอบของขวัญให้แก่สมาชิก ทีทําการมงคล

สมรส 

 วนัที 24 ธนัวาคม 2560 นายสุวฒัน์  แกว้เฮียง  

ประธานกรรมการ เดินทางไปร่วมงานมงคลสมรส

ของนายธนัญชัย  เจริญทรัพย์ สมาชิกแผนกอลั-

ซิลลารี ผลิต ทีบ้านพกั ต.หวัไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง 

พร้อมมอบของทีระลึก (หม้อหุงขา้วไฟฟ้า) ราคา 

500 บาท ให้แก่สมาชิก 

สหกรณ์ฯ ม อบสมุดบัญชีเงินฝากให้แก่สมาชิกที

ภรรยาคลอดบุตร 

 วันที 18 ธันวาคม 2560 นางสาวฐิติพร     

ควรบําเรอ เจา้หน้าทีเงินกู้ มอบสมุดบญัชีเงินฝาก

ออมทรัพย์ พร้อมเงินฝาก จาํนวน 500 บาท ให้แก่

นายอรุณ  วงษ์จีน สมาชิกแผนกบอยเลอร์เฮ้าท ์

เนืองจากภรรยาคลอดบุตร 

สหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพบิดา – มารดาและบุตร

สมาชิกเสียชีวิต 3 ราย 

 วันที 1 ธันวาคม 2560 นายเฉลย  ชมบุหรัน 

รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นางนาถ มงคลหวา้ 

หวัหนา้ฝ่ายทวัไป และนางสาวดวงกมล  แก้วสุกใส 

เจา้หนา้ทีธุรการ เดินทางไปเป็นเจา้ภาพฟังพระสวด

งานศพบิดานายพิเชษฐ์ ชูวงษ ์สมาชิกแผนกเซ็นทรัล 

(ซ่อมบาํรุง) ทีวดัโบสถ์ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง และ

ช่วยเงินทาํบุญ 500 บาท 

 วันที 1 ธันวาคม 2560 นายสุวฒัน์  แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ นายมานะกูล พรรณเรณู รอง

ประธานฝ่ายการเงิน นายสายณัห์  แผนประดิษฐ์ 

เลขานุการ นางเกษมศรี  เมฆหมอก ผู ้จดัการ และ

นางส าวนุช นาร ถ แ ก้วนํา เ ชื อ เจ้าหน้าทีบัญ ชี 

เดินทางไปเป็นเจ้าภาพฟังพระสวดงานศพมารดา

ของนายฉลอง  พึงอยู่ สมาชิกแผนกวิสโคส (ซ่อม-

บาํรุง) ทีบ้านพัก ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง และ

ช่วยเงินทาํบุญ 500 บาท 
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คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพ

แรงงานไทยเรยอน จาํกดั ไดม้ีมติกาํหนดวนัประชุม

ใหญ่สามญัประจาํปี 2560 ในวันที 31 มกราคม 2561 

ณ  ส โมส รพนักงานบริ ษัท  ไทย เ รยอ น จํากัด 

(มหาชน) โดยก่อนการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 

2560 สหกรณ์ฯ จะจัดให้มีการลงคะแนนเสียง

เลือกตงัคณะกรรมการสหกรณ์ฯ แทนกรรมการฯ ที

หมดวาระ ณ บริเวณโรงจอดรถชนัล่าง (จุด 8) ตงัแต่ 

เวลา 06.30 - 15.30 น. สําหรับทีโรงงานหนองแค 

สหกรณ์ฯ จดัการลงคะแนนเสียงเลือกตงักรรมการฯ 

ทีร้านอาหารของบริษทัฯ ในเวลา 08.00 - 13.00 น.

ห ลังจ า ก ห ม ด เ วล าล ง ค ะ แ น น เ สี ย ง เ ลื อ ก ตัง 

คณะอนุกรรมการ จัดการเลือกตังจะทําการนับ

คะแนน และนําผลการเลือกตังเสนอต่อทีประชุม

ใหญ่ เพือใหล้งมติรับรองผลการเลือกตงัต่อไป 

 ปี พ. ศ. 2560  มีกรรมการสหกรณ์ฯ 8 คน ที

หมดวาระการดาํรงตาํแหน่ง คือ  

1. กรรมการฯ ทีหมดวาระ และต้องหยุดพัก

การเป็นกรรมการสหกรณ์ฯ อย่างน้อย 1 ปี  เนืองจาก

ดาํรงตาํแหน่งครบ 4 ปี รวม 3 คนไดแ้ก่ นายเสน่ห์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หฤทยั เหรัญญิก นายธนกฤต วโรตนม์ หวัหน้าฝ่าย 

ฝ่ายสินเชือ  และนายรวพิงษ ์ ศุภศรี กรรมการฯ 

2. กรรมการฯ ทีหมดวาระ และสาม ารถ

สมัครเป็นกรรมการต่อได้อีก 1 วาระ เนืองจากดาํรง

ตาํแหน่งมา 1 วาระ รวม 5 คน ได้แก่ นายสุวฒัน์ 

แก้วเฮียง ประธานกรรมการ นายมานะกูล  พรรณ-

เรณู รองประธานฝ่ายการเงิน นายสายณัห์  แผน-

ประดิษฐ์ เลขานุการ นายศรีโพธิ  วายุพกัตร์ และนาง 

สาวณัฐริญญา  อนุสิ 

สําหรับกรรมการทียังดํารงตําแหน่งต่อไปอีก 

1 ปี ได้แก่  นายเฉลย  ชมบุหรั น รองประธานฝ่าย

ประชาสัมพันธ์ นางสาวพรรษพร  แสงประพาฬ 

นายณฐัภูมิ  สุวรรณวงศา  นายอนุรักษ์  ทองโตนด 

นายวิรัต  ชู จิตต์ นายสุทัศน์  เอียมแสง และนาย     

สมยศ  นนัตาวงั 

 คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพ

แรงงานไทยเรยอน จาํกดั ไดมี้มติกาํหนดวนัเปิดรับ

ผู ้สมัครเ ข้า รับการเ ลือ กตัง เ ป็นกรรมการแ ทน

กรรมการฯ ทีหมดวาระการดาํรงตาํแหน่งทงั 8 คน 

ในวนัที 1 - 22  ธันวาคม 2560 โดยเปิดรับสมคัร

ตําแหน่งประธานกรรมการ 1 ตําแหน่ง และกรมการ

ดําเนินการ 7 ตําแหน่ง ปรากฏวา่มีผู้สมคัรเขา้รับการ

เลือกตงัเป็นประธานกรรมการ และกรรมการ คือ 

ตําแหน่งประธานกรรมการ 

หมายเลข  1 นายสุวัฒน์       แก้วเฮียง 

  แผนกบริหาร (วสิโคส ผลิต) 

หมายเลข  2 นายลิขิต          มีบํารุง 

  แผนกอินทรูเมนท์  
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ตําแหน่งกรรมการดําเนินการ 

หมายเลข  1 นายศรีโพธ ิ วายพุักตร์ 

  แผนกพน้สภาพการเป็นพนกังาน 

หมายเลข  2 นางสาวณัฐริญา อนุสิ 

  แผนกห้องปฏิบติัการเคมี 

หมายเลข  3 นายมานะกลู พรรณเรณู  

แผนกพน้สภาพการเป็นพนกังาน 

หมายเลข  4 นางสาวพรรณเพ็ญ  ณ พิกุล        

แผนกห้องปฏิบติัการเคมี 

หมายเลข 5 นายคงศักดิ คงมี   

  แผนกอินทรูเมนท์ 

หมายเลข  6 นางอภิญญา อยู่สุข   

แผนกอลัซิลลารี ผลิต 

หมายเลข  7 นายพีระภัทร ลอยละลิว 

แผนกวิสโคส ผลิต 

หมายเลข  8 นายสายณัห์ แผนประดิษฐ์ 

  แผนกอ็อกซิลลารี ผลิต  

หมายเลข  9 นายกฤษณชัย    สินธุประสิทธิ 

  แผนกบริหาร (สปินนิง ซ่อมบาํรุง) 

 คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ได้ทาํการแต่งตงั 

คณะอนุกรรมการจดัการเลือกตงั จาํนวน 15 คน เพือ

ทาํหน้าทีจัดการเลือกตงัคณะกรรมการฯ ชุดใหม่

แทนกรรมการทีหมดวาระในวนั เวลา และสถานที 

ทีไดแ้จง้ใหท้ราบขา้งตน้ โดยมีนายธนกฤต วโรตนม ์

เป็นประธานคณะกรรมการจดัการเลือกตัง และมี

นายรริพงษ์  ศุภศรี นายวีระยุทธ โตมะโน นาย

สุพฒัน์  แสงมณี นางทับทิม มาประเสริฐ นายเอ  

บุญมี นายณัฐพงศ์ แป้งนวล นายทศพร  ถุงทรัพย ์

นายเกียรติช ัย  พงษ์ยิ ม นายพงพรหม ประภาศรัย 

นายไชยพนัธ์ ทรัพย์สุทธิ นายพยุงศักดิ เวชโช นาย

ฉตัรชยั  เทียงทว ี นางสาวกานตช์นิต  หาญกล้า เป็น

อนุกรรมการจดัการเลือกตงั สมาชิกฯ ทุกท่านมีสิทธิ

ลงคะแนนเสียงเลือกตงัประธานกรรมการฯ ได้ 1 คน 

จากผูส้มคัร 2 คน และทาํการเลือกตงั กรรมการฯ ได้ 

7 คน จากผูส้มคัรเข้ารับการเลือกตงั 9 คน ผู้ทีได้รับ

การเลือกตัง จะดํารงตําแหน่ง คนละ  2 ปี 

 วนัที 31 มกราคม 2561 สหกรณ์ฯ ขอเชิญ

ชวนสมาชิกฯ ทุกท่านไปร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตงั

กรรมการฯ ใน ว ัน เ วลา  และสถานทีดังก ล่าว 

โดยเฉพาะสมาชิกแผนกพน้สภาพการเป็นพนกังาน 

ซึงเป็นสมาชิกทีไม่ได้ทาํงานแลว้ มีจาํนวนถึง 208 

คน ขอเชิญท่านเดินทางมาลงคะแนนเสียงเลือกตัง

โดยพร้อมเพียงกัน ทงันี เพือให้ท่านมีส่วนในการ

ร่วมคดัเลือกคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดใหม่ดว้ย 

เวลา 17.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ขอเชิญ

สมาชิกส หกรณ์ทุกท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่ 

สามัญประจําปี 2560 ณ สโมสรพนักงานบริษัท 

ไทยเรยอน จาํกัด (มหาชน) โดยพร้อมเพียงกนัด้วย 

หลงัเลิกการประชุม ขอเชิญสมาชิกทุกท่านรับเงิน

ปันผล และเงินเฉลียคืน หากท่านไม่เข้าร่วมการ

ประชุมโดยไม่มีเหตุอันควร ท่านจะสามารถรับเงนิปัน

ผลและเฉลียคืน ในวนัที 7 กมุภาพันธ์ 2561 
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สวสัดีครับ “แวดวงสหกรณ์” ฉบบัประจํา 

เดือนมกราคม 2561 มาพบกบั ท่านสมาชิก และท่าน

ผูอ่้านทุกท่านแลว้ครับ 

ขอแสดงความยนิดีกบั คุณธนัญญชัย  เจริญ

ทรัพย์ เนืองในโอกาสทาํการมงคลสมรสในเดือน

ธันวาคมทีผ่านมา ขอให้ชีวิตสมรสพบแต่ความสุข

ตลอดไปครับ  ใช้เวลาวา่งช่วงวนัหยุด

ยาว 3 วันของเดือนธันวาคม ไปเทียวภูทับเ บิก

สําหรับครอบครัวของ คุณวัช ระ คุณนภาภรณ์           

ป่าพฤกษา โดยมี คุณพัชริดา  ไพจิตร์จินดา ร่วม

เดินทางไปด้วยครับ  เช่นเดียวกนั คุณ

รัตนา  มหันตริยะ  และเพือนๆ ก็ไปเทียวภูทบัเบิกใน

เวลาไล่ เลียกัน ได้ข่าวว่าซือ สตอเบอร์รีมาฝาก    

เพือนๆ ด้วยครับ  กลับจากเชียงใหม่

แลว้ สําหรับคุณไชยพันธน์ ทรัพย์สิทธิ หลงัจากทีไป

เทียวกบัครอบครัวมา 5 วนั งานนีมีแต่ความสุขครับ 

 เนืองในเทศกาลขึนปีใหม่ คุณประทวน  

สัญญะวิรี ซือสร้อยคอทองคํา หนัก 2 บาท เป็น

ของขวญัใหแ้ก่ภรรยาตนเอง ช่างเป็นสามีทีดีมากเลย

ครับ   จบัสลากของขวญัวนัขึนปีใหม่

กับเพือนๆ ในห้องฝ้าย คุณหทัยชนก อธิลาภ จับ

สลากได้เป็นกระติกนาํร้อน น้องใหม่บ่นว่ากระติก

นําร้อนอ้วนพอๆ กับตนเองเลย  ขอ

แสดงความยินดีกับ คุณสมนึก  จิตตวิปูน เนืองใน

โอกาสเดินทางไปชมพระเมรุมาศทีทอ้งสนามหลวง

เมือปลายเดือนธันวาคมทีผ่านมาครับ   

ขอขอบคุณ คุณเพิมพลูพัชร์  จ๋วงพานิช ทีนาํสามีมา

สมัครเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์  

เช่นเดียวกัน ขอขอบคุณ คุณบุญช่วย  บุญมี ทีนํา

ภรรยามาสมัครเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ 

ดว้ยเช่นกนัครับ  ขอขอบคุณ คุณวีระชัย  

เส็งรอดรัตน์ และคุณสุพรรษา  ปันดํา ทีทาํการเพิม

เงินค่าหุ้นรายเดือนในเดือนธันวาคมทีผ่านมาครับ 

ขอให้ทงัสองท่านมีหุ้นเป็นล้านในวนัเกษียณอายุ

ครับ  ขอแสดงความยินดีกบั คุณสุกัญญา    

ศุภศิลป์ เนืองในโอกาสทาํการปลูกบา้นหลงัใหม่ ถา้

ทาํบุญขึนบา้นใหม่เมือไรช่วยส่งข่าวกนับา้งนะครับ 

 ขอ แ ส ดง ความ ยิน ดีกับ  คุ ณศิ ริพร        

ศรีสุวรรณธนู  ทีได้รับรางวลั จากการจับสลาก

ของขวญัวนัขึนปีใหม่ของบริษทัฯ โดยได้รับรางวลั

ที 4 เป็นตูเ้ย็นครับ  ขอแสดงความยินดี

กับคุณดวงพร  หิรัญศุภโชติ  เนืองในโอกาสวัน

ครบรอบ 11 ปี ของการแต่งงานเมือวนัที 23 ธันวาคม 

ทีผ่านมาครับ ขอให้ชีวิตสมรสมีความสุขยิง ๆ ขึน

ไปดว้ยครับ  

ขอแสดงความเสียใจกับ คุณฉลอง  พึงอยู่     

ทีสูญเสียมารดาไปเมือต้นเดือนธันวาคมทีผ่านมา 

ครับ  เช่นเดียวกนั ขอแสดงความเสียใจ

กบั คุณพิเชษฐ์  ชูวงษ์ ทีสูญเสียคุณพ่อ (คุณทว ีชูวงษ ์

อดีตสมาชิกแผนกเซ็นทรัล ซ่อมบาํรุง) ไปในเวลา

ใกล้เคียงกนั  ปลายปีทีผ่านมา คุณนาถ  

มงคลหว้า เดินทางไปทาํจาํนองทีดินสมาชิก 3 วนั

ติดต่อกันรวม 3 จงัหวดั โดยเดินทางไปทาํจาํนอง

ไกลสุดทีเชียงใหม่ ต้องขอขอบคุณสมาชิกซือตั ว

เครืองบินใหบิ้นไปทาํจาํนองตอนเชา้และบินกลบัใน

ตอนเย็นครับ  ก่อนปีใหม่ไม่กีวนั คุณ 

กรกฤช พิศมัย พร้อมกับเพือนๆ ไปตกปลาทีบ้าน    

ท่าแร่ ต.ย่านซือ ได้ปลาต ัวใหญ่ หนักหลายกิโล      
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ถึง 13 ตวัเลยครับ งานนีทีมงานบอกว่าหายเหนือย 

หายหนาวเลยครับ   เกษียณอายุปีนีแลว้ 

สําหรับ คุณมานิตย์  แสนพันธ์ เจา้ตวับอกว่าจะยงั

เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ต่อไปเพือไปร่วมกิจกรรม     

ต่างๆ กบัสหกรณ์ฯ ครับ  สองสมาชิก

แผนกวิสโคส ผลิต คุณอนุรักษ์ ทองโตนด และคุณ 

นงค์นุช นิมนวล ขอเกษียณอายกุ่อนกาํหนด โดยคุณ

อนุรักษ์ลาออกไปประกอบอาชีพส่วนตวั ส่วนคุณ

แมว ลาออกไปพกัผ่อน ขอให้ ทงัสองท่านประสบ

ความสมหวงัดังทีต ังใจด้วยนะครับ      

พากันไปเทียวเชี ยงราย และเ ชียงใหม่หลายวัน 

สําหรับกลุ่มเพือนสมาชิกแผนกสปินนิง ผลิต ได้แก่ 

คุณกําไร สัญญเดช  คุณรัตนภรณ์  ปุราทะกา คุณ

นิติพัฒน์  บุญแต้ และคุณนกยูง  รักขาว หวงัวา่คงมี

ความสุขกันทุกท่านนะครับ  ส่วนคุณ

จีราวรรณ คงพืช ไปนอนดูดาวทีดอยเสมอดาว        

จ.น่าน ไม่ทราบว่าฟ้าเปิดได้เห็นดาวหรือไม่ครับ 

 สําหรับ คุณพิเชษฐ์   ปราณี พร้อม

ครอบครัว เดินทางไปพกัผ่อนรับลมหนาวทีภทูบัเบิก 

จ.เพชรบูรณ์ครับ  สําหรับครอบครัว       

ของคุณกําธร  คุณวราภรณ์  ตังใจ เดินทางไปเทียว

เชียงใหม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่นเดียวกนั ลูกๆ ดู 

มีความสุขดว้ยกนัทุกคนครับ  โชคไม่ดี

ก่อนปีใหม่ ครัวแ ละโรงจอดรถทีบ้านขอ ง คุณ

อํานาจ  จนัทร์มา พงัลงมาเพราะปลวกกิน แต่โชคดีที

เป็นหลงัเงินโบนสัของบริษทัออก เจา้ตวับ่นวา่หมด

เงินทําใหม่ไปหลายเลยครับ  สมาชิก

และกรรมการสหกรณ์ฯ ทีเกิดในเดือนธันวาคม       

มีหลายท่านได้แก่ คุณจําเนียร  ศรีวัฒนาธรรม (27 

ธ.ค.) คุณยินดี  กลันฉอ้อน (28 ธ.ค.) คุณณัฐภูมิ  

สุวรรณวงศา (28 ธ.ค.) คุณสุรศักดิ  พึงทรัพย์ (29 

ธ.ค.) คุณณัฐริญา  อนุสิ  (31 ธ.ค.) และคุณสุทนต์        

อยู่สอาด (31 ธ.ค.) ขอให้สมาชิกทุกท่าน “จงมี

สุขภาพแข็งแรง พบเจอแต่สิงดีๆ ในชีวิตตลอดไป

ครับ”  

ขออนุโมทนบุญกบั คุณพยุง  สุคันธรส  คุณ

สุกัญญา บุญช่วย และเพือนๆ ทีไดน้ําโรงเยน็มูลค่า

หนึงแสนกว่าบาทไปบริจาคให้แก่วดับา้นผาขวาง  

จ.น่าน เมือปลายปีทีผ่านมา   จัดงาน

เลียงสังสรรค์วนัขึนปีใหม่ให้แก่ลูกน้องในโรงงาน

ของตนเองไปแลว้โดย คุณสมปอง จาระนุ่น ไดจ้ดัให้

มีการจบัสลากของขวญัแก่ลูกนอ้ง ซึงรางวลัที 1 เป็น

สร้อยคอทองคาํด้วยครับ   ฝากประชา-

สัมพนัธ์จาก คุณศรีโพธิ วายุพักตร์ นายก สสอป.        

ว่าคณะกรรมการ สสอป. ได้มีมติให้คงอายุการรับ

สมัคร ผูส้มคัรเป็สมาชิก สสอป. ในปี  พ.ศ. 2561 ไว้

ทีอายุ  57  ปี  เ ช่ น เ ดี ย วกับ ปี  พ .ศ .  2 56 0  ค รั บ 

 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน

ไทยเรยอน จาํกัด กําหนดวนัประชุมใหญ่สามัญ

ประจาํปี 2560 ในวนัพุธที 31 มกราคม 2561 เวลา 

17.00 น. ณ สโมสรพนักงาน (คลับเฮ้าท์) บริษ ัท 

ไทยเรยอน จาํกัด (มหาชน) โดยในเวลา 06.30 - 

15.30 น. ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมลงคะแนนเสียง

เ ลือ ก ตัง โ ดยพ ร้ อ มเ พีย งกัน  ส มาชิ กส า มาร ถ

ลงคะแนนเสียงเลือกตงัประธานกรรมการได้ 1 คน 

(จากผูส้มคัร 2 คน) และกรรมการ 7 คน (จากผูส้มคัร         

9 คน) สําหรับหน่วยเลือกตังโรงงานหนองแค ทาํ

การเลือกตงั ตงัแต่เวลา 08.00 - 13.00 น.) ปล. อย่าลืม

มาใช้สิทธิเลือกตงักันนะครับ  พบกัน

ฉบับหน้า  สวัสดีครับ  



มีความสุขนะครับ  14 


ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  32 
 

ฉบับที ่352 ประจําเดอืน มกราคม 2561 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มีความสุขนะครับ  15 


ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  32 
 

ฉบับที ่352 ประจําเดอืน มกราคม 2561 

 
รายงานกิจการประจาํเดือน ธนัวาคม 2560 (MONTHLY REPORTS DECMBER 2017) 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จํานวนสมาชิก  Membership 1,215 คน  Pr 

2. ทุนเรือนหุ้น  Share capital 349,969,510.00 บาท Baht 

3. เงินรับฝากออมทรัพย์ ยอดยกมา  Savings deposit From last month 11,600,793.13 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 7,016,980.90 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 5,832,003.05 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  12,785,770.98 บาท Baht 

4. เงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษ ยอดยกมา  Special deposit From last month 112,720,955.38 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 10,597,323.45 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 11,667,662.46 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  111,650,616.37 บาท Baht 

5. เงินรับฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา  Education Fund deposit From last month 8,703,500.00 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 433,512.88 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 187,812.88 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  8,949,200.00 บาท Baht 

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

7. ทุนสะสมตามข้อบังคบั  Reserve according to by-laws,regulation and other 536,497.17 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 34,490,807.97 บาท Baht 

10. เงินฝากสหกรณ์อืน  Deposits in other Co-operatives 132,323,276.56 บาท Baht 

11. เงินให้กู้แก่สมาชิก ยอดยกมา  Loans to members form last month 317,593,434.45 บาท Baht 

  ให้กู้ระหว่างเดือน  Loans to members in this month 45,103,100.00 บาท Baht 

  รับชําระคนืระหว่างเดือน  Loans repayment form members in this month 48,533,782.74 บาท Baht 

 คงเหลือ ณ วันสินเดือน  Total Loans to members   314,162,751.71 บาท Baht 

12. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อืน  Loans to other co-operatives 2,000,000.00 บาท Baht 

13. ดอกเบียรับจากเงินให้กู้  Interest received from Loans 17,916,419.00 บาท Baht 

14. รายได้เดือนมกราคม - ธันวาคม 2560 Revenues from January - December 2017 24,714,415.99 บาท Baht 

15. รายจ่ายเดือนมกราคม - ธันวาคม 2560 Expenses from January - December 2017 6,795,937.08 บาท Baht 

16. รายได้สูง (ตํา) กว่าค่าใช้จ่าย  Total income (Approximated) 17,918,478.91 บาท Baht 
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สหกรณฯ์ เป็นเจา้ภาพฟังพระสวดงานศพมารดานาย
ฉลอง  พงึอยู่ ทีบา้นพกั อ.เมอืง จ.อ่างทอง (1 ธ.ค. 60)  

สหกรณฯ์ เป็นเจา้ภาพฟังพระสวดงานศพบิดานาย
พิเชษฐ ์ ชวูงษ ์ทีวัดโบสถ ์อ.สามโก ้จ.อ่างทอง (1 ธ.ค. 60)  
 

กรรมการฯ เดินทางไปเยียมไขน้ายสรุชยั  เครือรัตน ์
สมาชกิแผนกพน้สภาพการเป็นพนกังาน (4 ธ.ค. 60)  

กรรมการฯ เดินทางไปเยียมไขน้ายจาํเนยีร  ศรีวัฒนาธรรม 
สมาชกิแผนกสปินนิง ผลติ (4 ธ.ค. 60)  

 

สหกรณฯ์ มอบของทีระลกึให้แก่นายธนญัชยั  เจริญทรัพย ์
เนืองจากทําการมงคลสมรส (24 ธ.ค. 60)  

นายก สสอป. และกรรมการ เขา้รว่มประชมุใหญ่
สหกรณน์ครสวรรค ์จํากดั (26 ธ.ค. 60)  

 


