ปที่ 32 ฉบับที่ 352
เดือนมกราคม พ.ศ. 2561

สหกรณ์ ฯ นํ า สมาชิ กเดิ น ทางไปศึ กษาดู ง านด้ า น
เศรษฐกิจพอเพียงทีหุบกะพง จ.เพชรบุรี
วันที 15 ธันวาคม 2560 สหกรณ์ ออมทรั พย์
สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด นําโดย นายสุ วฒั น์
แก้วเฮียง ประธานกรรมการ นายมานะกู ล พรรณเรณู รองประธานฝ่ ายการเงิ น นายสายัณ ห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ นางสาว
ณัฐ ริ ญา อนุ สิ นายวิรั ต ชู จิต ต์ นางสาวพรรษพร
แสงประพาฬ นายรวิพงษ์ ศุภศรี กรรมการ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ นางสาวนุ ชนารถ แก้วนําเชือ
และนางสาวดวงกมล แก้วสุ กใส พร้ อมกับสมาชิ ก
และสมาชิ ก สมทบ รวม 49 คน เดิ นทางไปศึ ก ษา
ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง รุ่ นที 2 ณ ศูนย์สาธิ ตสหกรณ์
โครงการหุบกะพง อ.ชะอํา จ.เพชรบุ รี เพือเข้าเยียม
ชมสถานี เ รี ยนรู ้ จากแปลงสาธิ ต รวม 4 สถานี คื อ
สถานี เรี ยนรู ้ การปลูกหน่อ ไม้ฝรั ง สถานี เรี ยนรู ้ การ
เลียงโคขุน สถานีเรี ยนรู ้ ปลูกผักปลอดภัย และสถานี
เรี ยนรู ้ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรื อน หลังศึกษาดูงาน
ทีศู น ย์ส าธิ ตสหกรณ์ โ ครงการหุ บกะพง สหกรณ์
ออมทรั พ ย์ ฯ ได้น ํ าสมาชิ ก เดิ น ทางไปพัก ผ่ อ นที
ชายหาดทะเลชะอําด้วย

สหกรณ์ ฯ มอบสร้ อ ยคอทองคํ า หนั ก 1 บาท แก่
สมาชิ กทีเกษียณอายุ
วันที 16 ธันวาคม 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ ทํา การมอบสร้ อ ยคอทองคํา
หนัก 1 บาท (มู ล ค่ า 19,900 บาท) ให้ แ ก่ น ายมนู
เจริ ญทรั พ ย์ สมาชิ ก แผนกวิ ส โคส ซ่ อ มบํา รุ ง
เนืองจากขอเกษียณอายุก่อนกําหนด โดยมอบให้ใน
งานเลียงการเกษีย ณอายุทีร้ านครั วคุณกุ้ง อ.ป่ าโมก
จ.อ่างทอง
กรรมการฯ และเจ้ า หน้ าที ร่ ว มสั ม มนากับ สสอป.
ทีอาคาร ชสอ. จ.นนทบุรี
วัน ที 26 พฤศจิ ก ายน 2560 นายศรี โพธิ
วายุพกั ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นาย
(อ่ านต่ อหน้ า 3 )
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รายชือคณะกรรมการดําเนินการชุดที 35 (พ.ศ. 2560)
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

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
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สหกรณฯ นําสมาชิก กรรมการ และเจาหนาที่
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กรรมการฯ และเจ้ า หน้ า ที ร่ วมสั ม มนากับ สสอป.
ทีอาคาร ชสอ. จ.นนทบุรี (ต่ อจากหน้ า 1)
วิรัต ชูจิตต์ กรรมการสมาคมฯ และนางสาวนุ ชนารถ
แก้วนําเชื อ เจ้า หน้าทีศู นย์ประสานงาน สสอป. เข้า
ร่ วมการสั มมนาศู น ย์ประสาน สสสอป. ประจํา ปี
2560 ณ ห้องประชุม 701 อาคารชุมนุ มสหกรณ์อ อม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
ณ วันที 31 ตุล าคม 2560 สสอป. มีส มาชิ ก
5,901 คน (ณ วัน ที 26 พฤศจิก ายน 2560 สสอป.
มีส มาชิ ก 6,013 คน) มี ศูน ย์ประสานงาน 65 ศู น ย์
(สหกรณ์ ) สมาชิ ก สสอป. เสี ย ชี วิต ตังแต่ วนั ที 1
มกราคม - 31 ตุล าคม 2560 รวม 44 คน (สมาชิ ก 4
สมาคมฯ เสี ยชีวิต รวม 483 คน) อัตราเรี ยกเก็ บเงิ น
สงเคราะห์ศ พ ณ เดือ นตุล าคม 2560 ศพละ 11.75
บาท (สมาชิ ก สสอ.รรท. 45,231 คน และ สสอป.
5,901 คน) เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเรี ยกเก็บ ประจําปี
2561 เป็ นเงิ น 4,500 บาท ค่ าบํา รุ งรายปี 50 บาท
สําหรับสมาชิ กใหม่ เสี ยค่าสมัคร 100 บาท สําหรับ
สํ า นั ก งานใหม่ ข องสมาคมฯ ณ อาคารสมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ 7 กลุ่ มวิช าชี พ ซึ งอยู่ร ะหว่า ง
การก่ อ สร้ า ง มี พืนทีขนาด 60 ตารางเมตร อยู่ชัน 3
ร่ วมกับสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ สสทธ.
นายก สสอป. เข้ าร่ วมสั มมนากับ สส.ชสอ.
วันที 27 พฤศจิกายน 2560 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน
ไทยเรยอน จํา กัด เข้า ร่ วม “การสั มมนาสหกรณ์
สมาชิ กศู นย์ประสานงานเกี ยวกับการกู้วนซําสร้ า ง
หรื อทําลายวินยั ทางการเงินและความมันคงในระบบ
สหกรณ์ ” ณ ห้อ งประชุ ม 701 ชุ มนุ มสหกรณ์ อ อม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ถนนนครอินทร์ อ.บาง-
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กรวย จ.นนทบุรี ซึ งจัดโดยสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์
สหกรณ์ สมาชิก ของชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย (สส.ชสอ.) ร่ วมกับ ชุ มนุมสหกรณ์ออม
ทรั พ ย์ ค รู ไทย จํา กัด (ชสอค.) สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์สมาชิกชุมนุ มสหกรณ์ อ อมทรั พย์ครู ไทย
และชุ ม นุ มสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
จํากัด (ชสอ.)
การสั ม มนาเกี ยวกับ วิ น ัย ทางการเงิ น กั บ
ความมันคงในระบบสหกรณ์ดงั กล่าวเกิ ด จากการที
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย กังวลประเด็ น เรื องการ
ปล่ อ ยกู้วนซําให้แ ก่ ส มาชิ ก โดยเฉพาะในรายที ตํา
กว่า 1 ปี (ทํา สั ญญากู้ใหม่ หลัง ส่ ง ชํา ระตํากว่า ปี )
ส่ วนใหญ่เป็ นการกู้เพือการบริ โภค ผิดหลัก การการ
ปล่ อย rollover หนี ของสถาบัน การเงินทีจะปล่ อยกู้
ใหม่ต่อเมือลูกหนีต้องผ่อนชําระมาแล้วไม่น ้อยกว่า
1 - 2 ปี ซึ งถือเป็ นสัญญาณอันตราย “การกู้วนซําทํา
ให้สินเชือไม่มีคุณภาพเติบโตเร็ ว หนีไม่ถูกปลดออก
เสี ยที และผู ้กู้วนซํามัก จะเป็ นรายเดิม ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยจึงกัง วลจะสร้ างภาระหนี บุ ค คล”แล้ว
นัน เพือให้ได้ขอ้ สรุ ปและแนวทางแก้ไข และเสนอ
หน่วยงานทีเกียวข้องต่อไป
- ดร.ก๊ก ดอนสําราญ นายก สส.ชสอ. เป็ น
ประธานเปิ ดการสั มมนาและบรรยานพิ เ ศษ เรื อง
“วินยั ทางการเงินกับความมันคงในระบบสหกรณ์”
- พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ
ชุ ม นุ มสหกรณ์ อ อมทรั พย์แ ห่ งประเทศไทย จํากัด
บรรยายพิเศษ เรื อง “ชสอ. กับการพัฒนาหลักเกณฑ์
การปล่อยกู้”
- การเสวนา เรื อง “การให้สมาชิ กกูว้ นซํากับ
วิ น ัย ทางการเงิ น ” โดยคณะวิ ท ยากร ได้ แ ก่ น าย
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ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รองประธานกรรมการ ชสอ.
ผศ.ดร.รั งสรรค์ ปิ ติ ปัญ ญา กรรมการ ชสอ. นาย
สถิ ตย์ชยั วรานนท์วนิช ประธาน ชสอค. นายอุทยั
ศรี เ ทพ นายก สสอค. ดร.ก๊ ก ดอนสํ า ราญ นายก
สส.ชสอ. และพล.ต.อ. วิโรจน์ สัตยารักษ์
จากนัน ได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ผู ้ เ ข้า ร่ ว มการ
สัม มนาได้ แ สดงความคิ ด เห็ น ต่ อ ที ประชุ ม ทังนี
วิทยากร และผูแ้ ทนสหกรณ์ออมทรัพย์ทีเข้าร่ วมการ
สั ม มนาส่ วนใหญ่ ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ ข้ อ กั ง วลของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าว หากธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยมี มติ ห้ามไม่ให้มีก ารกู้วนซําจะสร้ า ง
ความเดือดร้อนให้แก่ สมาชิกสหกรณ์เป็ นอย่างมาก
นายก สสอป. เข้ าร่ วมการประชุ ม ใหญ่ วิสามัญ ครังที
1/2560 สส.ชสอ.
วัน ที 27 พฤศจิ ก ายน 2560 นายศรี โพธิ
วายุพกั ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) เข้า
ร่ วมการประชุ มใหญ่วิสามัญ ครั งที 1/2560 สมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส หกรณ์ ส มาชิ ก ของชุ ม นุ ม
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย (สส.ชสอ.)
ณ ห้องประชุม 701 ชัน 7 อาคารชุมนุมสหกรณ์อ อม
ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จํา กั ด ถนนนครอิ น ทร์
อ.บางกรวย จ.นนทบุ รี โดยมี ดร.ก๊ ก ดอนสําราญ
นายก สส.ชสอ. ทําหน้าทีประธานในทีประชุม
ทีประชุ ม มี ม ติ รั บ ทราบเรื องที ประธานฯ
แจ้งให้ทราบรวม 9 เรื อง มี มติทาํ การแก้ไขเพิ มเติ ม
ข้อบังคับสมาคมฯ พ.ศ. 2559 (แก้ไขครั งที 3 พ.ศ.
2560) หมวด 4 วิธี ก ารรั บสมัค รและการขาดจาก
สมาชิ ก ภาพ ข้อ 11 หมวด 6 สิ ทธิ แ ละหน้ าที ของ
สมาชิ ก ข้อ 21 (2) กําหนดให้มีผูแ้ ทนสมาชิกเข้าร่ วม
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ประชุ ม ใหญ่ มี มติแ ก้ไขเพิ มเติม ระเบีย บสมาคมฯ
ว่าด้วยการเลื อกตังคณะกรรมการดํา เนิ นการ พ.ศ.
2560 มี มติ แ ก้ ไขเพิ มเติมระเบี ยบสมาคมฯ ว่า ด้วย
เจ้าหน้าทีสมาคม พ.ศ. 2560 ฯลฯ
ณ วันที 31 ตุลาคม 2560 สส.ชสอ. มีสมาชิก
266,379 คน สมาชิ ก ที เสี ยชี วิต 1,649 คน สมาชิ ก
ลาออก 317 คน อัตราเงิ น สงเคราะห์ศ พละ 2.270
บาท ผู ้รั บ ผลประโยชน์ ไ ด้รั บ เงิ น สงเคราะห์ ศ พ
เป็ นเงิน 600,217 บาท

นายก สสอป. เข้ าปฏิบัติหน้ าที ทีสมาคมฯ
วัน ที 30 พฤศจิ ก ายน 2560 นายศรี โพธิ
วายุพกั ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
เดินทางไปปฏิบตั ิหน้าที ณ สํานักงานสมาคมฯ ชัน 5
อาคารชุ มนุ มสหกรณ์อ อมทรัพย์แ ห่ งประเทศไทย
จํากัด ถนนนครอินทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
นายก สสอป. เข้ าร่ วมการสั มมนาศู นย์ ป ระสานงาน
สสอป. ที อ.นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา
วันที 3 ธันวาคม 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก สหกรณ์
ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) เข้าร่ วมพิธี
เปิ ดและร่ วมการประชุ ม สั ม มนาประธานศู น ย์

มีความสุ
ขนะครัอบอมทรัพย
ขาวสหกรณ


ปที่ 32

ประสานงาน และผูจ้ ดั การศูนย์ประสานงานสมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก ของสหกรณ์ ตาํ รวจ ณ
โรงแรงโต่บกั เส็ ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรี อยุธยา
โดยมี พลตํ า รวจตรี ส มเกี ย รติ ธรรมนิ ย าย นายก
สสอต. เป็ นประธานพิธีเปิ ดการอบรม
หลังพิธี เปิ ดการอบรม ดร.ก๊ก ดอนสําราญ
นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส หกรณ์ สมาชิ ก
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ น
วิทยากรบรรยาย เรื อง “ฌาปนกิ จสงเคราะห์ เ พื อ
สวัส ดิ ก ารที มั นคงแก่ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์”
และ “การป้องกันการทุจริ ตเงินฌาปนกิจสงเคราะห์”
และต่อด้วยการรายงานการประชุมกลุ่มย่อย 2 กลุ่มฯ
และพิธีปิดการอบรม
นายก สสอป. เข้ าร่ วมการประชุ ม ใหญ่ วิสามัญ ครังที
1/2560 สสอ.รรท.
วัน ที 6 ธัน วาคม 2560 ศรี โ พธิ วายุ พกั ตร์
นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก สหกรณ์
ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) เข้าร่ วมการ
ประชุ มใหญ่วสิ ามัญ ครังที 1/2560 สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ร าชการ
รั ฐ วิส าหกิ จ ไทย (สสอ.รรท.) ณ ห้ อ งนครนนท์
โรงแรมเดอะริ ช ต.บางไผ่ อ.บางกรวย จ.นนทบุ รี
โดยมีนางสุ มาลี ยุกตานนท์ นายกสมาคม สสอ.รรท.
ทําหน้าทีประธานในทีประชุม
ทีประชุ มมี มติ รั บรองรายงานการประชุ ม
ใหญ่ ส ามั ญ ประจํา ปี 2559 รั บ ทราบเรื องการ
บริ หารงานของสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ ราชการไทย (สสอ.รท.) และ
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อม
ทรัพย์รัฐวิสาหกิ จไทย (สสอร.) ทังนี ประธานฯ แจ้ง
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ว่าตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2561 ทังสองสมาคมฯ จะ
แยกกั น บริ หารงานเป็ นเอกเทศ หลั ง จากที ได้
บริ หารงานร่ วมกันมาเป็ นเวลาหลายปี อนึ ง หลังจาก
วาระการประชุมในวาระที 3 ข้างต้น ทังสองสมาคม
ได้แยกห้อ งประชุ มเพือพิจารณาในวาระที 4 ได้แ ก่
การแก้ ไ ขข้อ บัง คับ ของสมาคม สสอ.รท. และ
สสอร. ทํา การแก้ไขระเบียบของสมาคม สสอ.รท.
และ สสอร. ได้แก่ ระเบียบว่าด้วยเจ้า หน้าทีสมาคม
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าเบียประชุ ม ค่ าเบียเลียง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน หรื อประโยชน์
อืนทํานองเดี ยวกัน ให้แ ก่ ก รรมการ เจ้าหน้า ที หรื อ
บุค คลอื นใดทีทําประโยชน์ให้ส มาคมฯ ระเบียบว่า
ด้วยเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและค่าพิธีกรรม
ทางศาสนาของสมาชิ ก สมาคม ฯลฯ และพิ จารณา
ระเบียบอืนๆ ของสมาคม สสอ.รท. และ สสอร. สําหรับ
ที ประชุ ม ใหญ่ ข อง สสอร. ได้มีก ารพิ จารณาเรื อง
บัญ ชี ร ายได้ - รายจ่ าย และงบแสดงฐานะการเงิ น
สสอร. ณ วันที 31 ธันวาคม 2556, 2557 และ 2558
คณะกรกรมการอํานวยการทํ าการอบรมสมาชิ กใหม่
และประชุ มประจําเดือนธันวาคม 2560
วันที 12 ธันวาคม 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส หภาพ
แรงงานไทยเรยอน จํากัด นายมานะกู ล พรรณเรณู
รองประธานฝ่ ายการเงิ น นายเสน่ ห์ ชุ่ ม หฤทัย
เหรัญญิก และ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ ทํา
การอบรมสมาชิ กใหม่ข องสหกรณ์ ฯ ประจําเดื อ น
ธัน วาคม 2560 รวม 7 คน ณ ห้อ งประชุ มสหภาพ
แรงงานไทยเรยอน ทังนี สมาชิ ก ใหม่ทีไม่ผ่ านการ
อบรมจากสหกรณ์ฯ จะไม่สามารถทําการกูเ้ งินกู้จาก
สหกรณ์ฯ ได้
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หลังจากการอบรมสมาชิ ก คณะกรรมการ
อํานวยการ และผูจ้ ดั การ รวม 4 คนได้ทาํ การประชุ ม
คณะกรรมการอํานวยการประจําเดือนธันวาคม 2560
ทีประชุ ม มี ม ติ มี มติ ให้ ค ณะกรรมการดํา เนิ น การ
สหกรณ์ ฯ ทําการคัด เลื อ กสมาชิ ก กรรมการ และ
เจ้า หน้ า ที สหกรณ์ ดี เ ด่ น ประจํา ปี 2560 ทังนี การ
คัดเลื อ กดัง กล่ า วเป็ นไปตามหลัก ธรรมาภิ บ าลใน
สหกรณ์ ที ประชุ ม มี ม ติ ใ ห้ เ สนอคณะกรรมการ
ดําเนิ นการเพือยกเลิก แผนงานของคณะกรรมการ
ดําเนินการประจําปี 2560 สามแผนงานทีคณะกรรมการ
ยัง ไม่ ได้ดาํ เนิ นการ ได้แก่ แผนงานให้ความรู้ ด้า น
สหกรณ์แก่ผนู ้ าํ ชุ มชน การทดสอบความรู้ แก่ สมาชิก
(ความรู ้ ข นต้
ั น ความรู ้ ข นกลาง
ั
และความรู ้ ขนสู
ั ง)
และการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินให้แก่สมาชิก

นายก สสอป. เข้ า ร่ ว มการประชุ ม คณะกรรมการ
บริหารร่ วมที ชสอ.
วันที 14 ธันวาคม 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก สหกรณ์
ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) เข้าร่ วมการ
ประชุ มคณะกรรมการบริ หารร่ วมสมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 7 กลุ่มวิชาชี พ
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ครังที 6/2560 ณ ห้องประชุม 701 ชสอ. โดยมี ดร. ก๊ก
ดอนสําราญ นายก สส.ชสอ. ทําหน้าทีประธานในที
ประชุ ม
ที ประชุ ม มี มติ รั บรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริ หารร่ วม สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 7 กลุ่มวิชาชี พ
ครั งที 6/2560 วัน ที 15 พฤศจิ กายน 2560 ทํา การ
พิ จ าณา “ร่ างทิ ศ ทางแนวทางการบริ ห ารร่ วม 7
สมาคมฯ ในเรื องที ควรหารื อและปรั บ ทิ ศ ทาง
ตรงกัน ” พิ จารณากํา หนดพืนที ใช้ส อยของแต่ ล ะ
สมาคมฯ รั บ ทราบเรื องที สสอค. แจ้ ง รายชื อ
คณะกรรมการโครงสร้ า งบริ หารร่ วม 7 สมาคมฯ
(เพิ มเติม) รับทราบปั ญหาความล่าช้าจากการกําหนด
พืนทีอาคารสํานัก งาน สฌ.สอ. พิจารณาอนุ มตั ิเ บิ ก
เงินค่างานงวดที 7 และ 8 เป็ นเงิน งวดละ 5,700,000
บาท พิ จารณาอนุ ม ัติก ารเบิ กจ่ า ยค่ า ลิ พฟ์ งวดที 2
จํานวน 630,000 บาท อนุ มตั ิ การเสนอราคางานวาง
ท่ อ ระบายนํา ของบริ ษ ัท วรณณรั ช พัฒ นา จํา กัด
มีมติให้แต่ละสมาคมฯ นําร่ าง “ระเบียบฯ ว่าด้วยการ
บริ หารอาคารสํานักงานสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์
สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ 7 กลุ่มวิชาชีพ” และ เรื อง
“การพิ จารณาแนวทางการเก็บ เงิ น ในการบริ หาร
อาคารสํานักงาน” ไปพิจารณาก่ อ นนํากลับมาเสนอ
ในที ประชุ ม คณะกรรมการบริ หารร่ วมในเดื อ น
มกราคม 2561
นายก สสอป. เข้ า ร่ ว มการประชุ ม คณะกรรมการ
สสอป. ประจําเดื อนธันวาคม 2560
วัน ที 17 ธั น วาคม 2560 คณะกรรมการ
ดําเนิ นสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ กสหกรณ์
ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) ชุ ดที 4 ทํา
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การประชุ มครังที 9 ประจํา เดื อนธัน วาคม 2560 ณ
ห้อ งประชุ ม 302 อาคารชุ มนุ ม สหกรณ์อ อมทรั พย์
แห่ งประเทศไทยจํากัด ถนนนครอินทร์ อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี โดยมีนายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ นายกสมาคม
ทําหน้าทีประธานในทีประชุม
ทีประชุ มมี มติ รั บรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการสมาคมฯ ชุ ด ที 4 ครั งที 6 - 8
ประจํา เดื อนกันยายน - พฤศจิก ายน 2560 ติ ดตาม
เรื องสื บเนื องจากการประชุมครังที แล้ว จํานวน 35
เรื อง รั บทราบจํา นวนสมาชิ ก สมาคมฯ ณ วันที 30
พฤศจิกายน 2560 จํานวน 5,972 คน รับทราบรายชื อ
แ ล ะ จํ า น วน ศู นย์ ป ร ะ สา นง าน ณ วั น ที 3 0
พฤศจิ ก ายน 2560 จํา นวน 65 ศู น ย์ป ระสานงาน
รั บ ทราบรายชื อสมาชิ ก สสอป. รอบที 12/2560
(สมัครเดือนตุล าคม 2560 และได้รับความคุ ้มครอง
ตังแต่วนั ที 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.) จํานวน
32 ราย จากศู นย์ประสางาน 15 ศูน ย์ประสานงาน มี
มติ รั บ รอ งงบการเ งิ น สมาคมฯ ประจํ า เดื อ น
พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุ มตั ิการรั บสมาชิ ก รอบที
1/2561 (สมัครเดือนพฤศจิกายน 2560 และจะได้รับ
ความคุม้ ครองวันที 1 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.)
อนุ มตั ิก ารจ่ายเงิ นสงเคราะห์ แก่ ผูร้ ั บผลประโยชน์
ของสมาชิ กสมาคมฯ ที เสี ยชี วิต 1 ราย ได้แ ก่ ผูร้ ั บ
ผลประโยชน์ ข องนายสุ จริ ต สุ ริ ย ะ อายุ 68 ปี
สมาชิ กรอบที 2/2554 เสี ยชีวติ วันที 2 ธันวาคม 2560
ด้วยโรคมะเร็ งกล่ องเสี ย ง สังกัดศู นย์ประสานงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์นกั สหกรณ์ตรัง จํากัด จ.ตรัง เป็ น
เงิ น 600,000 บาท กํา หนดรายละเอี ย ดในการ
เตรี ยมการจัดการประชุ มใหญ่สามัญประจําปี 2560
ในวันที 24 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้ทาํ หนังสื อเชิ ญ
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สมาชิ กรับตรง และสมาชิกสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์
องค์ กรอิส ระจํากัด เข้าร่ วมการประชุ มใหญ สามัญ
ประจําปี 2560 ของสมาคมฯ ฯลฯ
นายก สสอป. เข้ า ร่ ว มการประชุ ม คณะกรรมการ
อํานวยการ 4 สมาคม ที ชสอ.
วันที 20 ธันวาคม 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก สหกรณ์
ออมทรั พ ย์ (สสอป.) นายพัช รพล วิช ั ยประเสริ ฐ
อุ ป นายก คนที 3 นางสิ ริ ภัส สร เ อี ยมสุ ว รรณ
กรรมการผูจ้ ดั การ และนายประวร มาดี กรรมการฯ
เข้ า ร่ วมการประชุ ม คณะกรรมการอํ า นวยการ
4 สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ฯ ได้ แ ก่ สมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
ตํารวจ (สสอต.) สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.) สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ร าชการ
รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.) และสมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราระห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส ถาน
ประกอบการ (สสอป.) ณ ห้องประชุ มอาคารชุ มนุ ม
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย จํา กัด ถนน
นครอินทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ทีประชุ มพิจารณาข้อเสนอที ให้คงอายุก าร
รับสมัครสมาชิกปี พ.ศ. 2561 ไว้ที 57 ปี เช่ นเดี ยวกับ
การรับสมัครสมาชิ กในปี พ.ศ. 2560 พิจารณาขยาย
อายุผสู ้ มัครเป็ นสมาชิ กสมาคมฯ ในวาระพิเศษเป็ น
60 ปี และพิ จารณาในเรื องการบริ หารงานของ 4
สมาคมฯ
อนึ ง หลัง จากเลิ ก ประชุ ม คณะกรรมการ
สสอ.รรท. และคณะกรรมการ สสอป. ได้ทาํ การ
มอบกระเช้าของขวัญให้แก่ 3 สมาคมฯ ด้วย
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กรรมการสหกรณ์ ฯ เข้ าร่ วมการประชุ มคณะกรรมการ
สั นนิบาตจังหวัดอ่างทอง ประจําเดื อนธันวาคม 2560
วัน ที 21 ธัน วาคม 2560 นายศรี โ พธิ วายุพัก ตร์ เข้าร่ วมการประชุ มคณะกรรมการสั นนิ บาต
สหกรณ์ จงั หวัดอ่ า งทอง ชุ ดที 1 ครั งที 13 ณ ห้อ ง
ประชุ มสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง โดยมีนาย
ศรี โพธิ วายุพกั ตร์ ประธานสันนิบาตสหกรณ์จงั หวัด
อ่างทอง ทําหน้าทีประธานในทีประชุ ม
ทีประชุ มมี มติ รั บรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง ชุ ด
ที 1 ครังที 12 ประจําเดือนพฟศจิกายน 2560 วันศุก ร์
ที 17 พฤศจิกายน 2560 มีมติรับรองรายรับ - รายจ่าย
สั น นิ บ าตสหกรณ์ จ ัง หวัด อ่ า งทอง ประจํา เดื อ น
พฤศจิกายน 2560 โดยมีเงิ นคงเหลือยกมาจากเดือน
ตุลาคม 2560 เป็ นเงิน 9,108.88 บาท ไม่มีรายรั บ ไม่
มีรายจ่าย มีเงินคงเหลือยกไปเดือ นพฤศจิกายน 2560
เป็ นเงิน 9,108.88 บาท (เงินฝากในธนาคาร 9,108.88
บาท ไม่มีเงินสด) ทีประชุ มมีมติให้เดิ นทางไปเยียม
และแนะนํา สั น นิ บ าตสหกรณ์ จ งั หวัด อ่ างทองแก่
สหกรณ์ ใ นจัง หวัด อ่ า งทอง 3 สหกรณ์ ฯ ได้ แ ก่
สหกรณ์ สตรี ไชโย จํากัด สหกรณ์ บริ ก ารการตลาด
สิ น ค้ า เกษตรปลอดภัย ชาวอ่ า งทอง จํา กั ด และ
สหกรณ์ อ่ า งทองเดิ น รถ จํากั ด โดยมอบหมายให้
ประธานฯ เป็ นผู ้ประสานงานสหกรณ์ ฯ สามแห่ ง
เพือกําหนดวันเดินทางไปเยียมและมีมติให้กรรมการ
นําเรื องการจัดกิจกรรมอืนๆ ของสั นนิ บาตสหกรณ์
จังหวัดอ่างทองมาพิจารณาในการประชุมครังต่อไป
กรรมการฯ และเจ้ า หน้ าที เข้ าร่ วมการประชุ ม
คณะกรรมการชมรมสหกรณ์ จงั หวัดอ่ างทอง
วันที 21 ธันวาคม 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
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กรรมการ และนางนาถ มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ ายทัวไป
เข้า ร่ วมการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารชมรม
สหกรณ์ จงั หวัดอ่ างทอง ณ ห้อ งประชุ มสํ านัก งาน
สหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง โดยมีนายมานะกูล พรรณเรณู ประธานชมรมฯ ทําหน้าทีประธานในทีประชุม

ที ประชุ ม มี ม ติ ท ํา การรั บ รองรายงานการ
ประชุ มคณะกรรมการบริ หารชมรมฯ ครังที 2/2561
วันศุก ร์ ที 17 พฤศจิกายน 2560 ทําการรั บรองรายรับ
- รายจ่ายชมรมฯ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2560 โดย
มีเงินคงเหลือยกมาจากเดือ นพฤศจิกายน 2560 เป็ น
เงิน 119,512.52 บาท รายจ่าย 775 บาท เงิ นคงเหลื อ
ยกไปเดือนธันวาคม 2560 เป็ นเงิน 119,512.52 บาท
กําหนดจัดการอบรมกรรมการและเจ้าหน้าทีสหกรณ์
สมาชิ กชมรมฯ ในเดือนพฤษภาคม 2561 กําหนดจัด
งานวัน สหกรณ์แ ห่ งชาติ ประจําปี 2561 ในวันที 26
กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดเจ้าบุญเกิ ด อ.ไชโย จ.อ่างทอง
โดยมีพิธี สดุดดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ทําบุญ
เลี ยงพระเพล เลี ยงอาหารกลางวันเด็ก นัก เรี ยนวัด
เจ้าบุ ญเกิ ด มี ม ติ ให้ ก รรมการชมรมฯ เดิ น ทางไป
เยียมสหกรณ์สมาชิ กทีไม่ค่อยได้เข้าร่ วมการประชุ ม
ประจํา เดื อ นกับชมรมฯ และกํา หนดการประชุ ม
เดือนมกราคม 2561 ในวันที 16 มกราคม 2561 หลัง
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เลิ ก การประชุ ม จัด งานเลียงสั ง สรรค์วนั ขึ นปี ใหม่
2561 โดยชมรมสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง เป็ นผู ้ออก
ค่าใช้จ่ายทังหมด สําหรับสถานทีจัดงานจะได้แจ้งให้
ทราบต่อไป
กรรมการฯ และเจ้ าหน้ าที ทํ าการเยียมไข้ สมาชิ กป่ วย
3 ราย
วันที 4 ธันวาคม 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ และนายสุ ทัศ น์ เ อี ยมแสง
กรรมการ เดิ น ทางไปเยียมไข้ส มาชิ ก ป่ วย 2 ราย
ได้แก่
- นายสุ รชั ย เครื อรั ต น์ สมาชิ ก แผนกพ้น
สภาพการเป็ นพนักงาน โดยไปเยียมทีโรงพยาบาล
อ่างทอง อ.เมือ ง จ.อ่า งทอง เนื องจากป่ วยเป็ นโรค
ริ ดสี ดวง
- นายจําเนียร ศรีวฒ
ั นาธรรม สมาชิ กแผนก
สปิ นนิ ง ผลิ ต โดยไปเยี ยมที บ้ า นพั ก ต.โพสะ
อ.เมือ ง จ.อ่ างทอง เนื องจากป่ วยเป็ นต่อ มไทรอยด์
อักเสบ
วันที 22 ธันวาคม 2560 นายสุ ทศั น์ เอียมแสง
และนายสมยศ นันตาวัง กรรมการ เดิ นทางไปเยียม
ไข้น ายชริ น ทร์ มาลัยหอม สมาชิ ก แผนกสปิ นนิ ง
ผลิ ต ที โรงพยาบาลอ่ า งทองเวชการ อ .เมื อ ง
จ.อ่างทอง เนืองจากถูกปลาแขยงตําเท้าทําให้ติดเชือ
อนึ ง ในการเดินทางไปเยียมไข้สมาชิ กป่ วย
ทัง 3 ราย สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเร
ยอน จํา กัด ได้ซื อของเยี ยมไข้ เป็ นเงิ น 300 บาท
มอบให้แก่ สมาชิกทุกคนด้วย
สหกรณ์ ฯ มอบของขวัญให้ แก่ สมาชิ ก ทีทํ าการมงคล
สมรส
วันที 24 ธันวาคม 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
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ประธานกรรมการ เดิ นทางไปร่ วมงานมงคลสมรส
ของนายธนัญชัย เจริ ญ ทรั พย์ สมาชิ ก แผนกอัล ซิ ล ลารี ผลิ ต ทีบ้า นพัก ต.หัวไผ่ อ.เมื อง จ.อ่างทอง
พร้ อ มมอบของที ระลึ ก (หม้อ หุ ง ข้า วไฟฟ้ า ) ราคา
500 บาท ให้แก่สมาชิก
สหกรณ์ ฯ มอบสมุ ด บั ญ ชี เงิ น ฝากให้ แก่ ส มาชิ ก ที
ภรรยาคลอดบุตร
วัน ที 18 ธั น วาคม 2560 นางสาวฐิ ติ พ ร
ควรบําเรอ เจ้า หน้า ทีเงิน กู้ มอบสมุ ดบัญชี เงิ นฝาก
ออมทรั พย์ พร้ อ มเงิน ฝาก จํานวน 500 บาท ให้แ ก่
นายอรุ ณ วงษ์ จีน สมาชิ ก แผนกบอยเลอร์ เ ฮ้า ท์
เนืองจากภรรยาคลอดบุตร
สหกรณ์ ฯ เป็ นเจ้ าภาพสวดศพบิด า – มารดาและบุ ตร
สมาชิ กเสี ยชี วิต 3 ราย
วันที 1 ธันวาคม 2560 นายเฉลย ชมบุหรั น
รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ นางนาถ มงคลหว้า
หัวหน้าฝ่ ายทัวไป และนางสาวดวงกมล แก้วสุ กใส
เจ้าหน้าทีธุ รการ เดินทางไปเป็ นเจ้าภาพฟั งพระสวด
งานศพบิดานายพิเชษฐ์ ชูวงษ์ สมาชิกแผนกเซ็นทรัล
(ซ่ อ มบํารุ ง) ที วัดโบสถ์ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง และ
ช่วยเงินทําบุญ 500 บาท
วันที 1 ธันวาคม 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายมานะกู ล พรรณเรณู รอง
ประธานฝ่ ายการเงิ น นายสายัณห์ แผนประดิ ษ ฐ์
เลขานุ ก าร นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จดั การ และ
นางสาวนุ ช นารถ แก้ ว นําเชื อ เจ้ า หน้ า ที บั ญ ชี
เดิ น ทางไปเป็ นเจ้าภาพฟั ง พระสวดงานศพมารดา
ของนายฉลอง พึงอยู่ สมาชิ ก แผนกวิสโคส (ซ่ อ มบํา รุ ง) ทีบ้านพัก ต.โพสะ อ.เมื อง จ.อ่ างทอง และ
ช่วยเงินทําบุญ 500 บาท
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คณะกรรมการสหกรณ์ ออมทรั พย์ส หภาพ
แรงงานไทยเรยอน จํากัด ได้มีมติกาํ หนดวันประชุ ม
ใหญ่สามัญประจําปี 2560 ในวัน ที 31 มกราคม 2561
ณ สโมสรพนั ก งานบริ ษั ท ไทยเรยอน จํา กั ด
(มหาชน) โดยก่ อนการประชุ มใหญ่สามัญ ประจําปี
2560 สหกรณ์ ฯ จะจัด ให้ มี ก ารลงคะแนนเสี ย ง
เลือกตังคณะกรรมการสหกรณ์ฯ แทนกรรมการฯ ที
หมดวาระ ณ บริ เวณโรงจอดรถชันล่าง (จุด 8) ตังแต่
เวลา 06.30 - 15.30 น. สํ า หรั บที โรงงานหนองแค
สหกรณ์ฯ จัดการลงคะแนนเสี ยงเลือกตังกรรมการฯ
ทีร้ านอาหารของบริ ษทั ฯ ในเวลา 08.00 - 13.00 น.
หลั ง จากห มด เ วล าลง ค ะแ นนเ สี ย งเ ลื อ กตั ง
คณะอนุ ก รรมการจัด การเลื อ กตังจะทํา การนั บ
คะแนน และนําผลการเลื อกตังเสนอต่ อ ที ประชุ ม
ใหญ่ เพือให้ลงมติรับรองผลการเลือกตังต่อไป
ปี พ. ศ. 2560 มีกรรมการสหกรณ์ฯ 8 คน ที
หมดวาระการดํารงตําแหน่ง คือ
1. กรรมการฯ ทีหมดวาระ และต้ องหยุดพั ก
การเป็ นกรรมการสหกรณ์ ฯ อย่ างน้ อย 1 ปี เนื องจาก
ดํารงตําแหน่ งครบ 4 ปี รวม 3 คนได้แก่ นายเสน่ห์
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หฤทัย เหรัญญิก นายธนกฤต วโรตนม์ หัวหน้าฝ่ าย
ฝ่ ายสิ นเชื อ และนายรวิพงษ์ ศุภศรี กรรมการฯ
2. กรรมการฯ ที หมดวาระ และสามารถ
สมั ครเป็ นกรรมการต่ อได้ อีก 1 วาระ เนื องจากดํารง
ตํา แหน่ ง มา 1 วาระ รวม 5 คน ได้ แ ก่ นายสุ วฒั น์
แก้วเฮียง ประธานกรรมการ นายมานะกู ล พรรณเรณู รองประธานฝ่ ายการเงิ น นายสายัณ ห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ และนาง
สาวณัฐริ ญญา อนุสิ
สําหรั บกรรมการทียังดํารงตําแหน่ งต่ อไปอีก
1 ปี ได้แ ก่ นายเฉลย ชมบุ หรั น รองประธานฝ่ าย
ประชาสั มพัน ธ์ นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ
นายณัฐ ภูมิ สุ วรรณวงศา นายอนุ รักษ์ ทองโตนด
นายวิรัต ชู จิต ต์ นายสุ ท ัศ น์ เอี ยมแสง และนาย
สมยศ นันตาวัง
คณะกรรมการสหกรณ์ ออมทรั พย์ส หภาพ
แรงงานไทยเรยอน จํากัด ได้มีมติกาํ หนดวัน เปิ ดรั บ
ผู ้ ส มัค รเข้ า รั บ การเลื อ กตังเป็ นกรรมการแทน
กรรมการฯ ทีหมดวาระการดํารงตําแหน่ งทัง 8 คน
ในวัน ที 1 - 22 ธัน วาคม 2560 โดยเปิ ดรั บสมัค ร
ตําแหน่ ง ประธานกรรมการ 1 ตํ าแหน่ ง และกรมการ
ดําเนินการ 7 ตําแหน่ ง ปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้ารั บการ
เลือกตังเป็ นประธานกรรมการ และกรรมการ คือ
ตําแหน่ งประธานกรรมการ
หมายเลข 1 นายสุ วัฒน์ แก้วเฮียง
แผนกบริ หาร (วิสโคส ผลิต )
หมายเลข 2 นายลิขิต
มีบํ ารุ ง
แผนกอินทรู เมนท์
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ตําแหน่ งกรรมการดําเนินการ
หมายเลข 1 นายศรีโพธิ
วายุพักตร์
แผนกพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน
หมายเลข 2 นางสาวณัฐริญา อนุสิ
แผนกห้องปฏิบตั ิการเคมี
หมายเลข 3 นายมานะกูล พรรณเรณู
แผนกพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน
หมายเลข 4 นางสาวพรรณเพ็ญ ณ พิกลุ
แผนกห้องปฏิบตั ิการเคมี
หมายเลข 5
นายคงศักดิ
คงมี
แผนกอินทรู เมนท์
หมายเลข 6 นางอภิญญา อยู่สุข
แผนกอัลซิ ลลารี ผลิต
หมายเลข 7 นายพีระภัทร ลอยละลิว
แผนกวิสโคส ผลิต
หมายเลข 8 นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์
แผนกอ็อกซิ ลลารี ผลิต
หมายเลข 9 นายกฤษณชั ย สิ นธุประสิ ทธิ
แผนกบริ หาร (สปิ นนิ ง ซ่ อมบํารุ ง)
คณะกรรมการสหกรณ์ ฯ ได้ทาํ การแต่งตัง
คณะอนุกรรมการจัดการเลือกตัง จํานวน 15 คน เพือ
ทํา หน้า ที จัดการเลื อ กตังคณะกรรมการฯ ชุ ดใหม่
แทนกรรมการทีหมดวาระในวัน เวลา และสถานที
ทีได้แจ้งให้ทราบข้างต้น โดยมีนายธนกฤต วโรตนม์
เป็ นประธานคณะกรรมการจัดการเลื อ กตัง และมี
นายรริ พ งษ์ ศุ ภ ศรี นายวี ร ะยุ ท ธ โตมะโน นาย
สุ พฒ
ั น์ แสงมณี นางทับทิ ม มาประเสริ ฐ นายเอ
บุญ มี นายณัฐ พงศ์ แป้ งนวล นายทศพร ถุงทรั พย์
นายเกี ย รติ ช ัย พงษ์ ยิ ม นายพงพรหม ประภาศรั ย
นายไชยพันธ์ ทรั พย์สุทธิ นายพยุงศักดิ เวชโช นาย
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ฉัตรชัย เทียงทวี นางสาวกานต์ชนิต หาญกล้า เป็ น
อนุ กรรมการจัดการเลือกตัง สมาชิ กฯ ทุกท่านมีสิทธิ
ลงคะแนนเสี ยงเลือกตังประธานกรรมการฯ ได้ 1 คน
จากผูส้ มัคร 2 คน และทําการเลือกตัง กรรมการฯ ได้
7 คน จากผูส้ มัครเข้ารับการเลือกตัง 9 คน ผู้ทีได้ รับ
การเลือกตัง จะดํารงตําแหน่ ง คนละ 2 ปี
วันที 31 มกราคม 2561 สหกรณ์ ฯ ขอเชิ ญ
ชวนสมาชิ กฯ ทุกท่านไปร่ วมลงคะแนนเสี ยงเลือกตัง
กรรมการฯ ใน วัน เวลา และสถานที ดั ง กล่ า ว
โดยเฉพาะสมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็ นพนัก งาน
ซึ งเป็ นสมาชิ กทีไม่ ได้ทาํ งานแล้ว มี จาํ นวนถึง 208
คน ขอเชิ ญท่านเดินทางมาลงคะแนนเสี ยงเลือ กตัง
โดยพร้ อ มเพี ยงกัน ทังนี เพื อให้ท่า นมี ส่วนในการ
ร่ วมคัดเลือกคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุ ดใหม่ดว้ ย
เวลา 17.00 น. สหกรณ์ ออมทรั พย์ ฯ ขอเชิ ญ
สมาชิ กสหกรณ์ ทุ ก ท่ า นเข้ า ร่ วมการประชุ ม ใหญ่
สามั ญประจํ า ปี 2560 ณ สโมสรพนัก งานบริ ษัท
ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) โดยพร้ อมเพี ยงกันด้วย
หลังเลิกการประชุ ม ขอเชิ ญสมาชิ ก ทุก ท่ านรั บเงิ น
ปั น ผล และเงิ น เฉลี ยคื น หากท่ านไม่ เ ข้ าร่ ว มการ
ประชุ มโดยไม่ มีเหตุอันควร ท่ านจะสามารถรับเงินปัน
ผลและเฉลียคืน ในวันที 7 กุมภาพันธ์ 2561
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สวัส ดี ค รั บ “แวดวงสหกรณ์ ” ฉบับประจํา
เดื อนมกราคม 2561 มาพบกับ ท่ านสมาชิ ก และท่าน
ผูอ้ ่านทุกท่านแล้วครับ
ขอแสดงความยินดีกบั คุณธนัญญชั ย เจริ ญ
ทรั พย์ เนื องในโอกาสทําการมงคลสมรสในเดือ น
ธันวาคมทีผ่านมา ขอให้ ชีวิตสมรสพบแต่ความสุ ข
ตลอดไปครั บ  ใช้เวลาว่างช่ วงวันหยุ ด
ยาว 3 วัน ของเดื อ นธั น วาคม ไปเที ยวภู ทั บ เบิ ก
สํ า หรั บ ครอบครั ว ของ คุ ณ วั ช ระ คุ ณ นภาภรณ์
ป่ าพฤกษา โดยมี คุ ณ พั ช ริ ด า ไพจิ ต ร์ จิ น ดา ร่ วม
เดิ นทางไปด้วยครั บ  เช่ นเดียวกัน คุ ณ
รัตนา มหันตริยะ และเพือนๆ ก็ไปเทียวภูทบั เบิกใน
เวลาไล่ เ ลี ยกั น ได้ข่ า วว่ า ซื อสตอเบอร์ รี มาฝาก
เพื อนๆ ด้วยครั บ  กลับจากเชี ย งใหม่
แล้ว สําหรับคุณไชยพันธน์ ทรัพย์ สิทธิ หลังจากที ไป
เทียวกับครอบครัวมา 5 วัน งานนี มีแ ต่ค วามสุ ขครั บ
 เนืองในเทศกาลขึนปี ใหม่ คุณประทวน
สั ญญะวิ รี ซื อสร้ อ ยคอทองคํา หนัก 2 บาท เป็ น
ของขวัญให้แก่ภรรยาตนเอง ช่ างเป็ นสามีทีดีมากเลย
ครั บ  จับ สลากของขวัญวันขึ นปี ใหม่
กับ เพื อนๆ ในห้ อ งฝ้ า ย คุ ณหทั ย ชนก อธิ ล าภ จับ
สลากได้เป็ นกระติกนําร้ อน น้องใหม่ บ่นว่ากระติ ก
นําร้ อ นอ้วนพอๆ กับตนเองเลย  ขอ
แสดงความยิ น ดีก ับ คุ ณสมนึ ก จิ ตตวิปู น เนื องใน
โอกาสเดินทางไปชมพระเมรุ มาศทีท้องสนามหลวง
เมือปลายเดื อนธันวาคมทีผ่ านมาครั บ 
ขอขอบคุณ คุณเพิมพูลพัช ร์ จ๋ วงพานิ ช ทีนําสามี มา
สมัครเป็ นสมาชิ ก สมทบของสหกรณ์ 
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เช่ น เดี ย วกัน ขอขอบคุ ณ คุ ณบุ ญช่ วย บุ ญมี ที นํา
ภรรยามาสมัค รเป็ นสมาชิ ก สมทบของสหกรณ์ ฯ
ด้วยเช่นกันครับ  ขอขอบคุณ คุณวีระชั ย
เส็ งรอดรั ต น์ และคุณสุ พรรษา ปันดํ า ที ทําการเพิ ม
เงิ น ค่ าหุ ้ นรายเดื อนในเดื อ นธันวาคมทีผ่า นมาครั บ
ขอให้ท งสองท่
ั
า นมี หุ้ น เป็ น ล้านในวันเกษี ย ณอายุ
ครับ  ขอแสดงความยินดี กบั คุ ณสุ กัญญา
ศุภศิลป์ เนืองในโอกาสทําการปลูกบ้านหลังใหม่ ถ้า
ทําบุญขึนบ้านใหม่เมือไรช่ วยส่ งข่าวกันบ้างนะครั บ
 ขอแสดงความยิ น ดี ก ั บ คุ ณ ศิ ริ พ ร
ศรี สุ วรรณธนู ที ได้ รั บ รางวัล จากการจับ สลาก
ของขวัญวันขึนปี ใหม่ข องบริ ษทั ฯ โดยได้รับรางวัล
ที 4 เป็ นตูเ้ ย็นครั บ  ขอแสดงความยินดี
กับ คุ ณ ดวงพร หิ รัญ ศุ ภ โชติ เนื องในโอกาสวัน
ครบรอบ 11 ปี ของการแต่ งงานเมื อวันที 23 ธันวาคม
ทีผ่ านมาครั บ ขอให้ชีวิตสมรสมีค วามสุ ข ยิ ง ๆ ขึน
ไปด้วยครับ 
ขอแสดงความเสี ย ใจกับ คุ ณฉลอง พึ งอยู่
ทีสู ญ เสี ย มารดาไปเมือต้น เดือ นธัน วาคมที ผ่า นมา
ครับ  เช่นเดียวกัน ขอแสดงความเสี ยใจ
กับ คุณพิเชษฐ์ ชู วงษ์ ทีสู ญเสี ยคุณพ่อ (คุณทวี ชูวงษ์
อดี ตสมาชิ กแผนกเซ็ นทรั ล ซ่ อมบํารุ ง) ไปในเวลา
ใกล้เ คียงกัน  ปลายปี ทีผ่านมา คุ ณนาถ
มงคลหว้ า เดิน ทางไปทําจํานองทีดิ นสมาชิ ก 3 วัน
ติด ต่ อ กัน รวม 3 จัง หวัด โดยเดิ น ทางไปทํา จํา นอง
ไกลสุ ด ที เชี ยงใหม่ ต้อ งขอขอบคุ ณสมาชิ ก ซื อตั ว
เครื องบินให้บินไปทําจํานองตอนเช้าและบินกลับใน
ตอนเย็นครั บ  ก่ อ นปี ใหม่ ไ ม่ กีวัน คุ ณ
กรกฤช พิศ มั ย พร้ อมกับเพือนๆ ไปตกปลาที บ้า น
ท่ า แร่ ต.ย่ านซื อ ได้ป ลาตัวใหญ่ หนัก หลายกิ โ ล
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ถึง 13 ตัวเลยครับ งานนี ที มงานบอกว่าหายเหนื อย
หายหนาวเลยครับ  เกษี ยณอายุปีนี แล้ว
สํา หรั บ คุ ณมานิ ตย์ แสนพั นธ์ เจ้าตัวบอกว่าจะยัง
เป็ นสมาชิ ก สหกรณ์ ฯ ต่ อ ไปเพื อไปร่ วมกิ จกรรม
ต่างๆ กับสหกรณ์ฯ ครั บ  สองสมาชิ ก
แผนกวิสโคส ผลิ ต คุ ณอนุ รักษ์ ทองโตนด และคุ ณ
นงค์ นุช นิมนวล ขอเกษียณอายุก่อนกําหนด โดยคุณ
อนุ รัก ษ์ลาออกไปประกอบอาชี พส่ วนตัว ส่ วนคุ ณ
แมว ลาออกไปพักผ่ อน ขอให้ ทังสองท่านประสบ
ความสมหวัง ดัง ที ตังใจด้ว ยนะครั บ 
พากั น ไปเที ยวเชี ย งราย และเชี ย งใหม่ ห ลายวัน
สําหรับกลุ่มเพือนสมาชิ กแผนกสปิ นนิง ผลิต ได้แก่
คุ ณกํ าไร สั ญ ญเดช คุ ณ รั ตนภรณ์ ปุ ร าทะกา คุ ณ
นิติพัฒน์ บุญแต้ และคุ ณนกยูง รั กขาว หวังว่าคงมี
ความสุ ข กัน ทุ ก ท่ า นนะครั บ  ส่ วนคุ ณ
จี ราวรรณ คงพื ช ไปนอนดู ด าวที ดอยเสมอดาว
จ.น่ า น ไม่ ทราบว่าฟ้ า เปิ ดได้เ ห็ น ดาวหรื อ ไม่ค รั บ
 สํ า หรั บ คุ ณ พิ เ ชษฐ์ ปราณี พร้ อ ม
ครอบครัว เดินทางไปพักผ่อนรับลมหนาวทีภูทบั เบิก
จ.เพชรบู รณ์ ค รั บ  สํ าหรั บครอบครั ว
ของ คุ ณกํ าธร คุ ณวราภรณ์ ตังใจ เดิ นทางไปเที ยว
เชี ยงใหม่ในช่วงเทศกาลปี ใหม่ เช่ นเดี ยวกัน ลูก ๆ ดู
มีความสุ ขด้วยกันทุกคนครับ  โชคไม่ดี
ก่ อ นปี ใหม่ ครั วและโรงจอดรถที บ้ า นของ คุ ณ
อํานาจ จันทร์ มา พังลงมาเพราะปลวกกิ น แต่โชคดีที
เป็ นหลังเงินโบนัสของบริ ษทั ออก เจ้าตัวบ่น ว่าหมด
เงิ น ทํา ใหม่ ไ ปหลายเลยครั บ  สมาชิ ก
และกรรมการสหกรณ์ ฯ ที เกิ ด ในเดื อ นธั น วาคม
มีหลายท่ านได้แก่ คุ ณจํ าเนี ยร ศรีวัฒนาธรรม (27
ธ.ค.) คุ ณ ยิ น ดี กลั นฉอ้ อน (28 ธ.ค.) คุ ณ ณั ฐ ภู มิ
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สุ ว รรณวงศา (28 ธ.ค.) คุ ณสุ รศั กดิ พึ งทรั พย์ (29
ธ.ค.) คุ ณณั ฐ ริ ญา อนุ สิ (31 ธ.ค.) และคุ ณสุ ทนต์
อยู่ส อาด (31 ธ.ค.) ขอให้ ส มาชิ ก ทุ ก ท่ า น “จงมี
สุ ข ภาพแข็งแรง พบเจอแต่สิ งดีๆ ในชี วิตตลอดไป
ครับ” 
ขออนุโมทนบุญกับ คุณพยุง สุ คันธรส คุ ณ
สุ กัญญา บุญช่ ว ย และเพือนๆ ทีได้นําโรงเย็นมู ลค่ า
หนึ งแสนกว่า บาทไปบริ จาคให้แ ก่ วดั บ้า นผาขวาง
จ.น่ า น เมื อปลายปี ที ผ่ า นมา  จัด งาน
เลียงสังสรรค์วนั ขึนปี ใหม่ ให้แก่ ลู กน้องในโรงงาน
ของตนเองไปแล้วโดย คุณสมปอง จาระนุ่น ได้จดั ให้
มีการจับสลากของขวัญแก่ลูกน้อง ซึ งรางวัลที 1 เป็ น
สร้ อยคอทองคําด้วยครั บ  ฝากประชาสั ม พัน ธ์ จาก คุ ณศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายก สสอป.
ว่าคณะกรรมการ สสอป. ได้ มี มติ ให้ คงอายุการรั บ
สมั คร ผูส้ มัครเป็ สมาชิก สสอป. ในปี พ.ศ. 2561 ไว้
ที อายุ 57 ปี เ ช่ น เ ดี ย วกั บ ปี พ.ศ . 2560 ครั บ
 สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส หภาพแรงงาน
ไทยเรยอน จํา กั ด กํา หนดวัน ประชุ มใหญ่ส ามัญ
ประจํา ปี 2560 ในวันพุ ธที 31 มกราคม 2561 เวลา
17.00 น. ณ สโมสรพนัก งาน (คลับเฮ้า ท์) บริ ษ ัท
ไทยเรยอน จํา กัด (มหาชน) โดยในเวลา 06.30 15.30 น. ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่ วมลงคะแนนเสี ยง
เลื อ กตังโดยพร้ อมเ พี ย งกั น สมาชิ ก สามาร ถ
ลงคะแนนเสี ยงเลือ กตังประธานกรรมการได้ 1 คน
(จากผูส้ มัคร 2 คน) และกรรมการ 7 คน (จากผูส้ มัคร
9 คน) สํ าหรับหน่ วยเลื อ กตังโรงงานหนองแค ทํา
การเลือกตัง ตังแต่เวลา 08.00 - 13.00 น.) ปล. อย่าลืม
มาใช้สิ ทธิ เลื อ กตังกันนะครั บ  พบกั น
ฉบับหน้ า  สวัสดีครับ 

มีความสุ
ขนะครัอบอมทรัพย
ขาวสหกรณ
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มีความสุ
ขนะครัอบอมทรัพย
ขาวสหกรณ
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รายงานกิจการประจําเดือน ธันวาคม 2560 (MONTHLY REPORTS DECMBER 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 - ธันวาคม 2560 Revenues from January - December 2017
15. รายจ่ายเดือนมกราคม - ธันวาคม 2560 Expenses from January - December 2017
16. รายได้สูง (ตํา) กว่ าค่าใช้ จ่าย Total income (Approximated)

1,215 คน Pr
349,969,510.00 บาท Baht
11,600,793.13 บาท Baht
7,016,980.90 บาท Baht
5,832,003.05 บาท Baht
12,785,770.98 บาท Baht
112,720,955.38 บาท Baht
10,597,323.45 บาท Baht
11,667,662.46 บาท Baht
111,650,616.37 บาท Baht
8,703,500.00 บาท Baht
433,512.88 บาท Baht
187,812.88 บาท Baht
8,949,200.00 บาท Baht
29,963,469.18 บาท Baht
536,497.17 บาท Baht
50,060,000.00 บาท Baht

34,490,807.97 บาท Baht
132,323,276.56 บาท Baht
317,593,434.45 บาท Baht
45,103,100.00 บาท Baht
48,533,782.74 บาท Baht
314,162,751.71 บาท Baht
2,000,000.00 บาท Baht
17,916,419.00 บาท Baht
24,714,415.99 บาท Baht
6,795,937.08 บาท Baht
17,918,478.91 บาท Baht

มีความสุ
ขนะครัอบอมทรัพย
ขาวสหกรณ
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สหกรณ์ฯ เป็ นเจ้าภาพฟั งพระสวดงานศพมารดานาย
ฉลอง พึงอยู่ ทีบ้านพัก อ.เมือง จ.อ่างทอง (1 ธ.ค. 60)

สหกรณ์ฯ เป็ นเจ้าภาพฟั งพระสวดงานศพบิดานาย
พิเชษฐ์ ชูวงษ์ ทีวัดโบสถ์ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง (1 ธ.ค. 60)

กรรมการฯ เดินทางไปเยียมไข้นายสุรชัย เครือรัตน์
สมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน (4 ธ.ค. 60)

กรรมการฯ เดินทางไปเยียมไข้นายจําเนียร ศรีวัฒนาธรรม
สมาชิกแผนกสปิ นนิง ผลิต (4 ธ.ค. 60)

สหกรณ์ฯ มอบของทีระลึกให้แก่นายธนัญชัย เจริญทรัพย์
เนืองจากทําการมงคลสมรส (24 ธ.ค. 60)

นายก สสอป. และกรรมการ เข้าร่วมประชุมใหญ่
สหกรณ์นครสวรรค์ จํากัด (26 ธ.ค. 60)

