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สหกรณฯ มอบสรอยคอทองคําหนัก 1 บาท ใหแก
สมาชิกเกษียณอายุ 3 ราย และ 50 สตางค 1 ราย
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายลิขิต มีบํารุง
ประธานกรรมการ นายสายั ณ ห แผนประดิ ษ ฐ
เลขานุการ และนายเฉลย ชมบุหรั่น กรรมการฯ เขา
รวมงานเลี้ยงเนื่องจากการเกษียณอายุข องนางสมใจ
สัญญเดช สมาชิกแผนกวิสโคส (ผลิต) ที่รานอาหาร
คลองบุญ ต.เจาปลุก อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
และทําการมอบสรอยคอทองคําหนัก 1 บาท (มูลคา
20,300 บาท) ใหดวย
วันที่ 30 มิถุนายน 2561 นายลิขิต มีบํารุง
ประธานกรรมการ นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ
และนายพงษศักดิ์ คงมี กรรมการฯ เขารวมงานเลี้ย ง
เนื่ องจากการเกษีย ณอายุ ข องนายอุ ไร มากประมู ล
สมาชิกแผนกอินทรูเมนท ที่บานพัก ต.จําปาหลอ

ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

อ.เมืองอางทอง จ.อางทอง และทําการมอบสรอยคอ
ทองคําหนัก 1 บาท (มูลคา 20,150 บาท) ใหดวย
วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2561 นายศรี โ พธิ์
วายุ พั กตร รองประธานฝ า ยการเงิ น นายสายั ณ ห
แผนประดิ ษ ฐ เลขานุ ก าร นายกฤษณชั ย สิ น ธุ
ประสิทธิ์ เหรัญญิก นายสุทัศน เอี่ยมแสง นายอนุรักษ
ทองโตนด และนายพีระภัทร ลอยละลิ่ว กรรมการฯ
เข าร วมงานเลี้ ยงเนื่ องจากการเกษี ย ณอายุ จากการ
ทํางานของนายสุทิน ปาพฤกษา และนายไพฑูรย ปา
พฤกษา สมาชิกแผนกวิสโคส (ซอ มบํา รุง) ที่ส โมสร
พนักงาน บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) ต.โพสะ
อ.เมืองอางทอง จ.อางทอง
โดยนายศรีโพธิ์ วายุพักตร รองประธานฝาย
การเงิ น ทํา การมอบสร อยคอทองคํ า หนัก 1 บาท
(มูลคา 20,150 บาท) ใหแ ก นายไพฑูรย ปาพฤกษา
และนายสายัณห แผนประดิษ ฐ เลขานุการ ทํา การ
มอบสรอยคอทองคําหนัก 50 สตางค (มูลคา 10,300
บาท) ใหแกนายสุทิน ปาพฤกษา
นายกสสอป. เข าร ว มการประชุ ม คณะกรรมการ
อํานวยการ 8 สมาคมฌาปนกิจฯ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายศรี โ พธิ์
วายุพักตรนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
(อานตอหนา 3)
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ÃÒÂª×Íè ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃªØ´·Õè 36 (¾.È.2561)

นายลิขิต
มีบ ํารุง
ประธานกรรมการ
นายศรีโพธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน
นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝายประชาสัมพันธ
นายสายัณห
แผนประดิษฐ เลขานุการ
นายกฤษณชัย
สินธุประสิทธิ์ เหรัญญิก
นายเฉลย
ชมบุหรั่น
กรรมการ
นายสุทัศน
เอี่ยมแสง
กรรมการ
นายณัฐภูมิ
สุวรรณวงศา กรรมการ
นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ กรรมการ
นายวิรัต
ชูจิตต
กรรมการ
นายอนุรักษ
ทองโตนด
กรรมการ
นายสมยศ
นันตาวัง
กรรมการ
นายพีระภัทร
ลอยละลิ่ว
กรรมการ
นางสาวณัฐริญา อนุสิ
กรรมการ
นายพงษศักดิ์
คงมี
กรรมการ

ÊË¡Ã³Ï ÁÍºà§Ô¹¤ÒÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ 10,000 ºÒ·
ãËá¡¹ÒÂÍØ´Á ¡ÃØ´ºíÒÃØ§ (ÍÍ¡«ÔÅÅÒÃÕè ¼ÅÔµ)
à¹×Íè §¨Ò¡à»¹âÃ¤äµ (23 ¾.¤. 61)

à¨ÒË¹Ò·ÕÊè Ë¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾ÂÏ
นางเกษมศรี
นางนาถ
นางสาวนุชนารถ
นางสาวฐิติพร
นางสาวดวงกมล

เมฆหมอก
มงคลหวา
แกวน้ําเชื้อ
ควรบําเรอ
แกวสุกใส

ผูจัดการ
หัวหนาฝายทั่วไป
เจาหนาที่บญ
ั ชี
เจาหนาที่ธุรการ
เจาหนาที่การเงิน

¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ àÂÕèÂÁ¹Ò§¹ÔÅÇÃÃ³ ¡ÅÔè¹ºíÒÃØ§
¼Ù¡ÍµÑé§ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾ÂÏ
áÅÐÁÍºà§Ô¹ãË 3,000 ºÒ· (31 ¾.¤. 61)

กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ
 นายมานะกูล พรรณเรณู

กองบรรณาธิการ
 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร  นายเฉลย ชมบุหรั่น
 นายสุทัศน เอี่ยมแสง  น.ส.พรรษพร แสงประพาฬ
 นายอนุรักษ ทองโตนด  นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา
 นายวิรัต ชูจิตต
 นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว
 นายไชยพันธน ทรัพยสุทธิ
อารดเวิรค  นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ

¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ àÂÕèÂÁä¢¹Ò§ÊÒÇÀ¤ÇÃÃ³ à¢µ¹Í¡
(ËÍ§»¯ÔºÑµÔ§Ò¹à¤ÁÕ)
à¹×Íè §¨Ò¡¼ÒµÑ´«ÕÊ (23 ÁÔ.Â. 61)
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นายกสสอป. เข าร ว มการประชุ ม คณะกรรมการ
อํานวยการ 8 สมาคมฌาปนกิจฯ (ตอจากหนา 1)
สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) และ
นางลั ด ดา ไชยสิ ท ธิ์ อุป นายก คนที่ 1 เข าร วมการ
ประชุ มคณะกรรมการอํา นวยการ สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะหส มาชิกสหกรณออมทรัพย 7 กลุมวิชาชีพ
ณ หอ งประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ส หกรณ
สมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
โดยมี ดร. กก ดอนสําราญ นายก สส.ชสอ. ทําหนาที่
ประธานในที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการ
ประชุ มคณะกรรมการอํา นวยการ สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะหส มาชิกสหกรณออมทรัพย 7 กลุมวิชาชีพ
ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 และครั้งที่ 3
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 พิจารณาความคืบหนาขอ
งบประมาณการตกแตงอาคารสมาคมฯ 20 ลานบาท
พิจารณาการขั บ เคลื่ อนแผนร วม 8 สมาคมฯ และ
การพัฒนา IT ของทุกสมาคมฯ
นายกสสอป.และกรรมการเดิ น ทางไปแนะนํ า
สมาคมฯ ใหกับคณะกรรมการสหกรณฯ ที่ลพบุรี
วั น ที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายศรี โ พธิ์
วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส มาชิก
สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) และ
นายวิรัต ชู จิตต กรรมการสมาคมฯ เดินทางไปรวม
ประชุ มกั บ คณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณอ อม
ทรั พ ย พนั ก งานสหกรณ ล พบุ รี จํ า กั ด เพื่ อ แนะนํ า
สมาคม สสอป. และเชิญ ชวนใหสหกรณฯ เปนศูนย
ประสานงานของ สสสอป. ณ ที่ ทํ า การสหกรณ ฯ
อาคารสหกรณการเกษตรเมืองลพบุรี จํากัด เลขที่ 9
หมูที่ 8 ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โดยมี
ประธานกรรมการฯ และคณะกรรมการดําเนินการให
การต อ นรั บ ทั้ ง นี้ นายกสมาคมฯ ได ทํ า การมอบ
นาฬิกาของสมาคมฯ ใหแกสหกรณฯ ดวย
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นายกสสอป. เขาปฏิบัติงานสมาคมฯ ที่นนทบุรี
วัน ที่ 27 พฤษภาคม 2561 นายศรี โ พธิ์
วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณ
ออมทรัพยส ถานประกอบการ (สสอป.) เดิ นทางไป
ปฏิ บั ติ ง านสมาคมฯ ณ ที่ ทํ า การสมาคมฯ ชั้ น 5
อาคารชุ มนุ มสหกรณ อ อมทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย
จํากัด ถนนนครอินทร อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ทั้ง นี้
นายสมจิตร แสนโคตร และนายญาณพัฒน คุมตะโก
ได เ ข า ร วมการประชุ ม คณะกรรมการด า นเทคนิ ค
อาคารสํานักงาน สฌ.สอ. ดวยเชนกัน
นายกสสอป. เขารวมสัมมนาคณะกรรมการสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห 7 กลุมวิชาชีพ
วัน ที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายศรี โ พธิ์
วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) และ
นายวิ รัต ชู จิต ต กรรมการเขา ร วมการสั ม มนาร ว ม
คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห 7 กลุ ม
วิชาชีพ ในรูปแบบกรรมการทั้งคณะเต็มจํานวน ครั้งที่
3/2561 ณ ห องประชุ ม 701 ชั้ น 7 อาคารชุ ม นุ ม
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ถนนนคร
อิน ทร อ.บางกรวย จ.นนทบุ รี โดยมี ดร.ก ก ดอน
สําราญ เปนประธานเปดการสัมมนา
- กอนการสัมมนา คณะกรรมการสมาคมฯ 8
สมาคมเดิ น ทางไปดูค วามคื บ หน า ในการก อ สร า ง
อาคารสํ า นั ก งาน 8 สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห
(อาคาร สฌ.สอ.) ซึ่ งอยู ฝงตรงขามกับอาคาร ชสอ.
จากนั้น เขาสูการสัมมนา “พิจารณาประเด็นเนื้อหาที่
ควรแกไขใน พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห
พ.ศ. 2545 และประกาศกระทรวงที่เกี่ย วของ” โดย
นายพิ บู ล ย มะนะโส นั ก พั ฒนาสั ง คมชํ า นาญการ
พิเศษ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รวมกับ
นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห ทั้ ง 8 สมาคม
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สั ม มนากรรมการ เจ า หน า ที่ สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห ฯ 8 สมาคม (10 ประเด็ น) โดยนายก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ทั้ง 8 สมาคม
1. การพัฒนาระบบฐานขอมุลและโปรแกรม
2. การกํากับติดตามและดูแลศูนยประสานงาน
3. การบริหารอาคารสํานักงาน สฌ.สอ.
4. การประชุมรวมและหัวขอที่จะพัฒนารวม
5. การกําหนดอายุสมาชิก และแนวปฏิบัติรวม
6. การกําหนดการปองกันทุจริต
7. การพัฒนาศูนยประสานงาน
8. การประชาสัมพันธและการสื่อสารกับสมาชิก
9. สวั ส ดิ การเจ า หน าที่ กรรมการและศู น ย
ประสานงาน
10. การเสนอแกกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบ

นายกสสอป. และกรรมการเข า ร ว มการประชุ ม
คณะกรรมการ สสอป. ประจําเดือนพฤษภาคม 2561
วั น ที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายศรี โ พธิ์
วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส มาชิก
สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) และ
นายวิ รัต ชูจิต ต เข ารวมการประชุ มคณะกรรมการ
ดําเนิ นการ สสอป. ชุ ด ที่ 4 ครั้ งที่ 14 ประจําเดื อน
พฤษภาคม 2561 ณ หองประชุม ชั้น 4 ชั้น 7 อาคาร
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ชุ ม นุ ม สหกรณ ออมทรั พย แ ห ง ประเทศไทย จํ า กั ด
ถนนนครอินทร อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
- ที่ป ระชุ มมีมติ รับ รองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการ สสอป. ชุดที่ 4 ครั้งที่ 13 ประจําเดือน
เมษายน 2561
- ทํ าการติด ตามผลการประชุ มคราวก อน
รวม 28 เรื่อง
- รั บ ทราบรายชื่ อ ศู น ยป ระสานงานและ
จํานวนสมาชิ กสสอป. ของแต ล ะศู นย ป ระสานงาน
ประจําเดือนมีนาคม 2561 และประจําเดือนเมษายน
2561 โดยมี ศู น ย ป ระสานงาน 65 ศู น ย ฯ จํ านวน
สมาชิกเดือนมีนาคม 2561 จํานวน 5,795 คน และ
จํานวนสมาชิกเดือนเมษายน 2561 จํานวน 5,823 คน
- รับ ทราบจํานวนสมาชิ กของประจํ าเดือน
มีนาคม 2561 ของ สสอ.รท. จํานวน 25,615 คน และ
สสอร. จํานวน 19,701 คน รับทราบจํานวนสมาชิ ก
ของประจําเดือนเมษายน 2561 ของ สสอ.รท. จํานวน
25,680 คน และ สสอร. จํานวน 19,734 คน
- รั บ ทราบรายงานการตรวจสอบกิ จการ
สม าค มฯ ข อง นาย แ สง ประที ป นํ า จิ ต รไ ท ย
ประจําเดือนมีนาคม 2561 และเดือนเมษายน 2561
- รับทราบผลการดําเนินงานของ สส. ชสอ.
จากนายสุ พ ล มหาวรรณ กรรมการสสอป. (สาย
วิชาชีพสถานประกอบการ)
- อนุมั ติ จา ยเงิ นสงเคราะหให แ ก ผู รับ เงิ น
สงเคราะหของสมาชิก สสอป. ที่เสียชีวิต 2 ราย คือ
1. ผูรับเงินสงเคราะหของนางเพ็ญ บํารุงแยม
อายุ 81 ป สมาชิกรอบ 6/2554 ศูนย ประสานงาน
สหกรณออมทรัพยฝาจีบ จํากัด จ.ปทุมธานี เสียชีวิต
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ดวยโรคกล ามเนื้ อหัวใจ
ขาดเลือด
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2. ผู รับ เงิ นสงเคราะห ข องนายทองม วน
จํ านงนิต ย อายุ 58 ป สมาชิก รอบ 1/2555 ศู น ย
ประสานงานสหกรณ อ อมทรั พยนิ ค เคสยาม จํ า กั ด
จ. ปทุมธานี เสียชีวิตวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ดวย
โรคปอดอักเสบ
- มีมติใหเชิญ ดร.กก ดอนสําราญ นายก
สส.ชสอ. เขารวมการประชุมเพื่อใหคําแนะนําในการ
กําหนดแนวทางในการเตรียมการจัดตั้งสมาชิกสมาคม
กองที่ 2 ที่จะทําการจายเงินสงเคราะหใหแกผูรับเงิ น
สงเคราะห จํ านวนน 300,000 บาท โดยจ ายเงิ น
สงเคราะหลวงหนาประมาณ ปละ 2,500 - 3,000 บาท
- มี ม ติ ใ ห สิ ท ธิ์ กรรมการฯ และผู จัด การ
สหกรณที่เปนศูนยป ระสานงานของสมาคมฯ ที่อายุ
เกิ น 57 - 65 ป สมั ค รเข าเป นสมาชิกสมาคมฯ ได
โดยมีเงื่อนไขใหเก็บเงินสงเคราะหลวงหนาตามปของ
ผูสมัค รถึง 60 ป และใหผูส มัครต องเขี ยนใบรับ รอง
สุขภาพตนเองดวย
นายกสสอป. เขาปฏิบัติงานสมาคมฯ ที่นนทบุรี
วั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน 2561 นายศรี โ พธิ์
วายุพักตรนายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะหส มาชิ ก
สหกรณ อ อมทรั พ ย ส ถานประกอบการ (สสอป.)
เดิ นทางไปปฏิ บั ติ ง านที่ สํ า นั กงานสมาคมฯ ชั้ น 5
อาคารชุ มนุ ม สหกรณ ออมทรั พ ยแ ห ง ประเทศไทย
จํากัด ถนนนครอินทร อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
นายกสสอป. และกรรมการฯ ทํ า พิ ธี ม อบเงิ น
สงเคราะห 600,000 บาท ใหแก ทายาทสมาชิก ที่
เสียชีวิต
วั น ที่ 3 มิ ถุ น ายน 2561 นายศรี โ พธิ์
วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส มาชิก
สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) นาย
ชั ย ยา ตี บ ไธสง กรรมการ สสอป. และประธาน
กรรมการศู น ย ป ระสานงานสหกรณ อ อมทรั พ ย
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พนักงานถุงเทาไทย จํากัด และนายดุลนภพ หมื่นทอง
กรรมการศูนยฯ ไดทําพิธีมอบเงินสงเคราะห จํานวน
600,000 บาทให กับ ผู รับ เงินสงเคราะห ของนางไพ
ลอม แกวสวัสดิ์ สมาชิก สสอป. ซึ่งเสียชีวิต โดยมอบ
ในพิ ธีฟง พระสวดพระอภิ ธรรมศพ ณ วัด โคกพุ ท รา
ต.โคกพุทรา อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง
นายกสสอป. และกรรมการเข า ประชุ ม ร ว มกั บ
กรรมการสหกรณฯ ที่จังหวัดนครสวรรค
วั น ที่ 5 มิ ถุ น ายน 2561 นายศรี โ พธิ์
วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ และนายวิรัต
ชูจิตต กรรมการสมาคมฯ เดินทางไปประชุมรวมกับ
คณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ อ อมทรั พ ย
เจาหนาที่สหกรณนครสวรรค จํากัด ณ หองประชุ ม
ชุมนุมสหกรณการเกษตรนครสวรรค จํากัด อ.เมือง
จ.นครสวรรค โดยมี นายอนุ สรณ จั นทรส ประธาน
กรรมการฯ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม
การเข า ร ว มประชุ ม กั บ คณะกรรมการฯ
ดังกลาวของนายกสมาคมฯ และกรรมการฯ เพื่อทํา
การชี้แจงขอสงสัยเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินสงเคราะห
ลวงหน าจากสมาชิ ก สมาคมฯ และชี้ แ จงเรื่ องการ
ดํา เนิ น งานของสมาคมฯ ให คณะกรรมการฯ ได รับ
ทราบ
นายกสมาคมฯ ร ว มการประชุ ม คณะกรรมการ
อํานวยการ 5 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
วั น ที่ 7 มิ ถุ น ายน 2561 คณะกรรมการ
อํ า นวยการ สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห 5 กลุ ม
วิช าชี พ ประกอบดวย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รท.)
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหของสมาชิกสหกรณออม
ทรั พย รั ฐวิ ส าหกิ จไทย (สสอร.) สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยท หาร (สสอท.)
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย
ตํารวจ (สสอต.) และ สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห
สมาชิ ก สหกรณ อ อมทรั พ ย ส ถานประกอบการ
(สสอป.) ณ หองประชุม 302 ชั้น 3 อาคารสํานักงาน
ชุ ม นุ ม สหกรณ อ อมทรั พย แ ห ง ประเทศไทย จํ า กั ด
จ. นนทบุรี โดยมีนายศรีโพธิ์ วายุพักตร นายก สสอป.
ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม และ สมาคมฌาปนกิจ
สง เค ราะ ห ส ม าชิ กส ห กรณ อ อ มท รั พ ย สถ าน
ประกอบการ (สสอป.) เปนเจาภาพจัดการประชุม
- ที่ประชุมมีมติใหคณะกรรมการอํานวยการ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 5 กลุมวิช าชีพ เดินทาง
ไปศึ ก ษาดู ง านการจั ด ทํ า โปรแกรมระบบสมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห ของบริ ษั ท หนึ่ ง ในวั น ที่ 21
มิถุนายน 2561 กอนที่จะมาทําการพิจารณาในเรื่อง
การจัดซื้อโปรแกรมระบบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
เวอรชั่น 2 จากบริษัทไอโซแคร
- ที่ประชุมีมติใหแตละสมาคมฯ ไปพิจารณา
เรื่องการใหกรรมการสหกรณฯ และผูจัดการสหกรณ
ที่ เ ป น ศู น ย ป ระสานงานของสมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห 5 กลุมวิชาชีพที่อายุเกิน 57 - 65 ป สมัคร
เขาเปนสมาชิกของแตละสมาคมฯ ได ตามความเห็น
ของแตละสมาคมฯ โดยไมตองมีมติเห็นเหมือนกันทุก
สมาคมฯ
- มี มติ ให ส มาคมฌาปนกิ จสงเคราะห 5
กลุมวิชาชีพ ทําหนังสือรวมกันคัดคาน “แนวทางการ
รับสมัครตรงสมาชิกสหกรณสาขาอาชีพตาง ๆ ที่ไมได
เปนศูนยประสานงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
อาชีพตาง ๆ เขาเปนสมาชิกของ สส.ชสอ.”
- มีมติใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 5 กลุม
วิชาชีพทําการพิจารณา เรื่องเปดรับสมัครสมาชิกรอบ
พิเศษ อายุไมเกิน 60 ป ได ตามความเห็นของแตละ
สมาคมฯ
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ประธานกรรมการฯ และกรรมการเข าร ว มการ
สัมมนาที่เมืองทองธานี
วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายลิขิต มีบํ ารุง
ประธานกรรมการ นายศรี โ พธิ์ วายุ พั ก ตร รอง
ประธานฝายการเงิน และนายวิรัต ชูจิตต กรรมการฯ
เขารวมการสัมมนาทางวิชาการ “ราง พ.ร.บ. สหกรณ
พ.ศ. .....” ของขบวนการออมทรั พ ย ไทย ณ ห อ ง
ประชุ ม ฟ นิก ซ 4 - 6 อาคาร IMPACT Exhibition
Center (ICE) จั ด โดย ชมรมนั ก พั ฒ นากฎหมาย
สหกรณไทย รวมกับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหกลุม
วิ ช าชี พ ต า ง ๆ และชุ ม นุ ม สหกรณ อ อมทั พ ย ต า งๆ
สนั บ สนุ น โดยที ม พลั ง รั ก ษ ส หกรณ การสั ม มนามี
ดร.กก ดอนสําราญ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สหกรณ ส มาชิ กของชุ มนุ มสหกรณ อ อมทรั พย แ ห ง
ประเทศไทย (สส.ชสอ.) เปนผูนําการสัมมนา พรอม
กับ นายปรเมศร อินทรชุมนุม รองอธิบดี สํานักงานชี้
ขาดอัยการสูงสุด พรอมกับวิทยากรอีกหลายทาน ใน
การสัมมนาครั้งนี้ ผูรวมการสัมมนาไดรวมกันลงราย
มือชื่อเพื่อเสนอราง พ.ร.บ. สหกรณ ฉบับขบวนการ
สหกรณออมทรัพยไทยตอสภานิติบัญญัตแิ หงชาติดว ย
อนึ่ง เวลา 18.00 น. นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
ไดเ ข า รวมงาน “วั นรวมพลั งรั กษส หกรณ ” ณ ห อ ง
แชฟไฟร 204 - 206 อิมแพ็คเมืองทองธานี
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ประธานฯ รับโลประกาศเกียรติคุณ “สหกรณอ อม
ทรัพยดีเดน ระดับดี ขนาดกลาง จาก ชสอ.
วันที่ 9 มิ ถุนายน 2561 นายลิขิต มีบํ ารุ ง
ประธานกรรมการเข ารั บ โลป ระกาศเกีย รติ คุณจาก
ชุ ม นุ ม สหกรณ อ อมทรั พย แ หง ประเทศไทย จํ า กั ด
“รางวั ล สหกรณ อ อมทรั พ ย ดี เ ด น ระดั บ ดี ขนาด
กลาง” โดยมี ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจํา
สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี เป น ผู ม อบรางวั ล และเป น
ประธานเป ด การประชุ มใหญ สามั ญ ประจํ า ป ข อง
ชุ ม นุ ม สหกรณ อ อมทรั พย แ หง ประเทศไทย จํ า กั ด
ณ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
ประธานกรรมการฯ และกรรมการฯ เข าร ว มการ
ประชุมใหญ สามัญประจําป 2561 ชสอ. ที่นนทบุรี
วันที่ 9 มิ ถุนายน 2561 นายลิขิต มีบํ ารุ ง
ประธานกรรมการ นายสุทัศน เอี่ยมแสง หัวหนาฝาย
สินเชื่อ นายเฉลย ชมบุหรั่น นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว
กรรมการสหกรณฯ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร ที่ปรึกษา
กิ ต ติ มศั กดิ์ ชุ มนุ มสหกรณอ อมทรั พยแ ห ง ประเทศ
ไทย จํ ากั ด และ นายก สสอป. เขาร วมการประชุ ม
ใหญ สามั ญ ประจํ า ป 2561 ณ ห อ งรอยั ล จู บิ ล ลี่
บอลรูม อาคารชาเลนเจอร ศูนยแสดงสินคาและการ
ประชุ มอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยมีรอง
ศาสตราจารย พิ เ ศษ พลโท ดร.วี ร ะ วงศ ส รรค
ประธานกรรมการ ชสอ. ทํ า หน า ที่ ป ระธานในที่
ประชุ ม โดยมี ผู แ ทนสหกรณ ส มาชิ ก เข า ร ว มการ
ประชุม 947 คน และผูสังเกตุการณ 1,000 กวาคน
ณ วั นที่ 31 มี นาคม 2561 ชุม นุ มสหกรณ
ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด มีสมาชิก 1,093
สหกรณ ฯ ทุ น เรื อ นหุ น 24,018.17 ล า นบาท ทุ น
สํารอง 1,863.93 ลานบาท ทุนสะสม 602.09 ลาน
บาท เงินรับฝาก 64,263.84 ลา นบาท ตั๋วสัญญาใช
เงิน 10,346.01 ลานบาท เงินกูยืม 17,528 ลานบาท
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เงินใหกูแกสหกรณสมาชิก 86,306.35 ลานบาท เงิน
ลงทุ น 33,104.54 ล า นบาท เงิ น ฝากธนาคาร
1,694.73 ล า นบาท ที่ ดิ น อาคาร และอุ ป กรณ
274.98 ลานบาท อื่นๆ 651.12 ลานบาท กําไรสุท ธิ
ประจํ าป 2560 จํา นวน 1,612.30 ล า นบาท รวม
สิ น ทรั พ ย 122,031.72 ล า นบาท ที่ ป ระชุ ม ใหญ
อนุมัติจายเงินปนผล รอยละ 5.30 และจายเงินเฉลี่ย
คื น ร อ ยละ 4.0 ทํ า การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการ
ดําเนินการ ชุดที่ 46 รวม 7 คน (ดํารงตําแหนง 2 ป)
และทําการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ 3 คน (ดํารง
ตําแหนง 1 ป)
คณะกรรมการอํ านวยการฯ ทํ าการอบรมสมาชิ ก
ใหมและประชุมประจําเดือนมิถุนายน 2561
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายลิขิต มีบํารุง
ประธานกรรมการ นายศรี โ พธิ์ วายุ พั ก ตร รอง
ประธานฝ ายการเงิ น นายมานะกูล พรรณเรณู รอง
ป ร ะ ธ า น ฝ า ย ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ น า ย ส า ยั ณ ห
แผนประดิ ษ ฐ และนายกฤษณชั ย สิ น ธุ ป ระสิ ท ธ
เหรั ญ ญิ ก ทํ าการอบรมสมาชิ กใหม ข องสหกรณ ฯ
1 คน ณ หองประชุมสหภาพแรงงานไทยเรยอน โดย
กอ นการอบรมได ทําการฉายวิดี ทัศ น เรื่ อง “30 ป
แหงความเชื่อมั่น ศรัทธา พึ่งพาตนเอง” ใหสมาชิกได
ชม หลังการอบรม สหกรณฯ ทําการมอบหมอนตรา
สหกรณฯ ใหแกสมาชิกที่เขารวมการอบรมดวย
อนึ่ง หลังจากเสร็จการอบรมสมาชิกใหมแลว
ไดทําการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ครั้งที่ 6
โ ด ย ที่ ป ร ะ มี ม ติ รั บ ร อ ง ร า ย ง า น ก า ร ปร ะ ชุ ม
คณะกรรมการอํ า นวยการ ชุ ด ที่ 36 ครั้ ง ที่ 5 วั น
อังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ติดตามผลการประชุม
คราวก อ น 4 เรื่ อง พิ จารณาเรื่ อ ง การซื้ อ หุ น กรณี
พิ เ ศษของสมาชิ ก มี มติ ใ ห ป ระชาสั มพั นธ เ ชิ ญ ชวน
สมาชิ ก ซื้ อสั บ ปะรดจากสํ า นัก งานสหกรณ จัง หวั ด
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อ างทอง เพื่ อ เป นการช วยเหลื อเกษตรกร มี มติ ใ ห
ขยายวงเงินกูเพื่อ เหตุฉุกเฉิน และเปด การใหกูเงินกู
สามัญและเงินกูพิเศษเพื่อการชําระหนี้นอกระบบและ
เพื่ อ เป น ค า ใช จ า ยในครอบครั ว สมาชิ ก ซึ่ ง จะได
นําเสนอตอ ที่ป ระชุมคณะกรรมการดํ าเนิ นการเพื่ อ
พิจารณาอนุมัติตอไป
นายก สสอป. และกรรมการเขาปฏิบัติงานสมาคมฯ
และรวมงานเลี้ยงแสดงความยินดีกบั กรรมการ ชสอ.
วั น ที่ 14 มิ ถุ น ายน 2561 นายศรี โ พธิ์
วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณ
ออมทรั พ ย ส ถานประกอบการ และนางสิ ริภั ส สร
เอี่ ย ม สุ ว รรณ กรรมการผู จั ด การ เดิ น ทาง มา
ปฏิบัติงานที่สํานักงานสมาคมฯ ชุมนุมสหกรณออม
ทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด จ.นนทบุรี
ในเวลา 18.30 น. ทั้ ง สองคนเข า ร ว มงาน
เลี้ยงตอนรับและแสดงความยินดีกับ คณะกรรมการ
ดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ ชสอ. ชุดที่ 36 ณ
บริเวณชั้น 1 อาคาร ชสอ.

กรรมการฯ และผูจัดการรว มงานทําบุญกับ บริษั ท
ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายลิขิต มีบํารุง
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยส หภาพแรงงาน
ไทยเรยอน จํ า กั ด นายศรี โ พธิ์ วายุ พั ก ตร รอง

8

ฉบับที่ 358 ประจําเดือน กรกฎาคม 2561

ประธานฝ า ยการเงิน นายกฤษณชั ย สิ นธุ ป ระสิ ท ธิ์
เหรัญญิก นายเฉลย ชมบุหรั่น นายสุทัศน เอี่ยมแสง
นายสมยศ นั น ตาวั ง กรรมการฯ นางเกษมศรี
เมฆหมอก ผู จัด การสหกรณ ฯ และนางสาวฐิ ติ พ ร
ควรบํา เรอ เจ า หนา ที่ ธุรการ เข า รวมพิ ธีทํ า บุญ เพื่ อ
อุทิศสวนกุศลใหแกพนักงานบริษัทที่เสียชีวิต และเพือ่
ความเป น ศิ ริ ม งคลของพนั กงานทุ ก คน ที่ สโมสร
พนั กงาน บริ ษัท ไทยเรยอน จํ ากั ด (มหาชน) โดยมี
นายประสาน สิ ป านี ประธานบริ ษั ท ไทยเรยอน
จํากัด (มหาชน) เปนประธานในพิธีดังกลาว โดยมีผูนํา
ชุ มชน เจ าหน าที่ส วนราชการ กรรมการสหภาพฯ
กรรมการสหกรณ ฯ ผู บ ริ ห าร และพนั ก งานเข า
รวมงานจํานวนมาก
ร อ ง ป ร ะ ธ า น ฝ า ย ก า ร เ งิ น ฯ ร ว ม ป ร ะ ชุ ม
ค ณะ ก ร รม ก า รสั น นิ บ าต ส ห ก ร ณ จั งห วั ด ฯ
ประจําเดือนมิถุนายน
วันที่ 18 มิ ถุ นายน 2561 คณะกรรมการ
สั น นิ บ าตสหกรณ จัง หวั ด อ า งทอง ชุ ด ที่ 1 ทํ า การ
ประชุ มครั้ ง ที่ 16 ประจํ า เดื อนมี นาคม - มิ ถุ นายน
2561 ณ ห อ งประชุ ม สํ า นั ก งานสหกรณ จั ง หวั ด
อ า งทอง โดยมี น ายศรี โ พธิ์ วายุ พั ก ตร ประธาน
สันนิบาตจังหวัดฯ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม
ที ่ป ระชุม มีม ติรับ รองรายงานการประชุม
คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณจังหวัด อางทอง ชุด
ที่ 1 ครั้งที่ 15 ประจํา เดือนกุมภาพันธ 2561 วันที่
16 กุม ภาพัน ธ 2561 ทํ า การรับ รองรายรับ รายจา ยสัน นิบ าตฯ ประจํ า เดือ นกุม ภาพัน ธ พฤษภาคม 2561 โดยมีเงินคงเหลือยกมาจากเดือน
มกราคม 2561 จํ า นวน 9,108.88 บาท รายรับ
10,000 บาท รายจาย 10,000 บาท คงเหลือยกไป
เดือนมิถุนายน 2561 จํานวน 9,108.88 บาท มีมติ
ยกเลิก การเดิน ทางไปเยี ่ย มสหกรณใ นจัง หวัด
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อางทองรวม 3 สหกรณฯ เนื่องจากความไมพรอม
ในบางเรื่อง กําหนดจัด การอบรม เรื่อง “กฎหมาย
สิน เชื ่อ แ ละเทคนิค การติด ต ามหนี ้” ในวัน ที่
6 กันยายน 2561 โดยขอความสนับ สนุนวิท ยากร
และคาใชจายจากสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
มีมติม อบหมายใหป ระธานสัน นิบ าตจังหวัด ฯ เขา
รว มประชุม หารือ แนวทางการดํ า เนิน งานของ
สัน นิบ าต ส ห ก ร ณแ หง ป ระเท ศ ไ ท ย ใน วัน ที่
25 มิถ ุน าย น 2561 ณ โรงแรมสีด า รีส อรท
จ. นครนายก มีม ติกํ า หนดจัด การประชุม ใหญ
สามัญ ประจําป 2560 ในเดือนตุล าคม 2561
รองประธานฝ ายการเงินและผูจั ดการเข ารว มการ
ประชุมคณะกรรมการชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง
วัน ที ่ 18 มิถ ุน ายน 2561 นายศรีโ พธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน และนางเกษม
ศรี เมฆหมอก ผู จ ัด การ เขา รว มก ารประชุม
คณะกรรมการบริหารชมรมสหกรณจังหวัด อา งทอง
ครั ้ง ที ่ 9/2561 ณ หอ งประชุม สํ า นัก งานสหกรณ
จัง หวัด อา งทอง โดยมีน ายมานะกูล พรรณเรณู
ประธานชมรมฯ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม
ที ่ป ระชุม มีม ติทํ า การรับ รองราย รับ รายจายของชมรมฯ ประจําเดือนพฤษภาคม 2561
โดยมีเ งินคงเหลือ ยกมาจากเดือ นเมษายน 2561
จํ า นวน 122,808.23 บาท รายรับ 4,000 บาท
รายจา ย 5,945 บาท เงิน คงเหลือ ยกไปเดือ น
มิถ ุนายน 2561 จํ า นวน 120,863.23 บาท มีม ติ
กํา หนดวัน ศึกษาดูง านและวัน ประชุมใหญ สามัญ
ประจํ า ป 2560 ของชมรมฯ ในวัน ที ่ 19 - 20
ตุลาคม 2561 และเดินทางไปศึกษาดูงานที่สหกรณ
ก า ร เ ก ษ ต ร ข าม ส ะแ ก ง แ ส ง จํ ากัด จัง ห วัด
นครราชสีมา
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นายก สสอป. เข ารว มการประชุ มคณะกรรมการ
อํ านวยการ สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห 7 กลุ ม
วิชาชีพ
วั น ที่ 20 มิ ถุ น ายน 2561 นายศรี โ พธิ์
วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
สหกรณ ออมทรั พยส ถานประกอบการ เข าร วมการ
ประชุ มคณะกรรมการอํานวยการ สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห 7 กลุ มวิช าชี พ ครั้ งที่ 5 ณ ห องประชุ ม
สส.ชสอ. ชั้น 5 อาคารชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย จํ า กั ด จ.นนทบุ รี โดยมี ดร.ก ก
ดอนสําราญ นายก สส.ชสอ. เปนประธานในที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ ทราบรายละเอี ย ดการ
ตกแต ง อาคารสํ า นั ก งาน และมี ม ติ ยื น ยั น ให ใ ช
งบประมาณในการตกแตงอาคารสํานักงาน สฌ.สอ.
จํานวน 20 ลานบาท มีมติใหจัดจางนางสาวรัฐศรัณย
อุ ทั ย ภ านุ ม าศ วุ ฒิ ปริ ญ ญ าโ ทด า น ส ถ าป นิ ก
ประสบการณ ก ารทํ า งานดา นออกแบบ 25 ป และ
ผลงานครั้ ง ล า สุ ด คื อ เป นผู ออกแบบห อ งประทั บ ที่
สนามหลวงครั้ ง ล า สุ ด เพื่ อ ทํ า หน า ที่ ค วบคุ ม งาน
ออกแบบภายในอาคาร รวมทั้ ง ออกแบบห อ ง
เกียรติยศ โดยเริ่มงานตั้งแตเดื อนมิถุนายน 2561 เดือนมกราคม 2562 โดยจายคาจางเดือนละ 80,000
บาท เปนเงิน 640,000 บาท ฯลฯ
กรรมการฯ มอบของที่ ร ะลึก ให แ กส มาชิ กทํ าการ
มงคลสมรส ที่เพชรบูรณ
วันที่ 24 มิ ถุนายน 2561 นายวิรัต ชู จิต ต
กรรมการฯ เดิ นทางไปรวมงานพิธี มงคลสมรสของ
นายวัชรกรณ พรรณเรณู สมาชิกแผนกสปนนิ่ง ผลิต
ที่บานพัก อ.วิเชี ยรบุรี จ.เพชรบู รณ และมอบของที่
ระลึก (หมอถุงขาวไฟฟา) มูลคา 550 บาท ใหดวย
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กรรมการสหกรณฯ เยี่ยมไขสมาชิกปวย 5 ราย
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายลิขิต มีบํารุง
ประธานกรรมการ นายสุทัศน เอี่ยมแสง หัวหนาฝาย
สินเชื่อ และนายสมยศ นันตาวัง กรรมการฯ เดินทาง
ไปเยี่ยมไขนางพจนาถ จิตตะมาก สมาชิกแผนกหอง
ปฏิ บั ติ ง านเคมี ที่ บ า นพั ก อ.ป า โมก จ.อ า งทอง
เนื่องจากเปนผาตัดไสติ่ง
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายลิขิต มีบํารุง
ประธานกรรมการ นายสุทัศน เอี่ยมแสง หัวหนาฝาย
สิ น เชื่ อ นายวิ รัต ชู จิต ต และนายสมยศ นั นตาวั ง
กรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยมไขนางมะลิ เส็งรอดรัตน
สมาชิ กแผนกเอ็ น วี โ รนเมนท คอนโทน ที่ บ า นพั ก
ต.โพสะ อ.เมืองอางทอง จ.อางทอง เนื่องจากผาตัด
นิ้วกลาง - นิ้วนางขางขวา
วันที่ 18 มิถุนายน 2561 นายลิขิต มีบํารุง
ประธานกรรมการ นายสมยศ นั นตาวั ง กรรมการฯ
และนางสาวฐิติพร ควรบําเรอ เดินทางไปเยี่ยมไขนาย
มนตรี มาลี หอม สมาชิก แผนกแวร เ ฮา ท ที่บ า นพั ก
ต.โรงชา ง อ.ป า โมก จ.อ า งทอง เนื่ องจากเปน โรค
กระเพาะอาหาร

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 นายลิขิต มีบํารุง
ประธานกรรมการ นายสุทัศน เอี่ยมแสง หัวหนาฝาย
สินเชื่อ และนายวิรัต ชูจิตต กรรมการฯ เดินทางไป
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เยี่ยมไข สมาชิกปวย 2 ราย ไดแก
- นายสัณห ศิริมงคล สมาชิกแผนกบริหาร
(วิ ส โคส ผลิ ต ) ที่ ห อพั ก บริ ษั ท ไทยเรยอน จํ า กั ด
(มหาชน) ต.โพสะ อ.เมื อ งอ า งทอง จ.อ า งทอง
เนื่องจากเปนโรคความดันโลหิตสูง
- นางสาวภควรรณ เขตนอก สมาชิกแผนก
หองปฏิบัติงานเคมี ที่หอพัก บริษัท ไทยเรยอน จํากัด
(มหาชน) ต.โพสะ อ.เมื อ งอ า งทอง จ.อ า งทอง
เนื่องจากผาตัดซีส
ในการเดินทางไปเยี่ยมไขสมาชิกทั้ง 5 ราย
สหกรณฯ ซื้อของเยี่ยมไขมอบใหรายละ 300 บาท
กรรมการสหกรณฯ มอบเงินชว ยเหลือ ใหแ กนาย
พงศปณต เปนบุญ จํานวน 10,000 บาท ซึ่งปว ย
เปนโรคไต
วันที ่ 30 มิถ ุนายน 61 นายลิข ิต มีบํา รุง
ประธานกรรมการฯ นายสุทัศ น เอี่ย มแสง และนาย
สมย ศ นัน ต าวัง กรรมการฯ รว มกัน มอบเงิน
ชวยเหลือ คา รัก ษาพยาบาลใหแ ก นายพงษป ณต
เปนบุญ สมาชิกแผนกสปนนิ่ง ผลิต เนื่องจากปวย
เปนโรคไต และตองการฟอกไตเปนประจํา โดยมอบ
ให ณ ที่ทําการสหกรณฯ
กรรมการสหกรณฯ มอบเงินชว ยทํ าบุญ งานศพ
บิดาสมาชิกแผนกหอ งปฏิบัติงานเคมี
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายลิขิต มีบํารุง
ประธานกรรมการฯ และนายมานะกูล พรรณเรณู
รองประธานฝา ยประชาสัม พัน ธ รวมกัน มอบเงิน
ชวยทําบุญ งานศพบิด านางสาวภควรรณ เขตนอก
สมาชิก แผนกหอ งปฏิบ ัต ิง านเคมี จํ า นวน 1,000
บาท ณ ที่ทําการสหกรณฯ เนื่องจากไมไดเ ดินทาง
ไปฟง พระสวดพระอภิธ รรมงานศพบิด าสมาชิก ที่
จัง หวัด นครราชสีม า สหกรณฯ จึง ชว ยเงิน ทํา บุญ
งานศพในจํานวนเงินดังกลาวใหแ กส มาชิก
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สมาชิกสหกรณฯ ทุกทานคงทราบดีแ ลววา
ใน ป พ.ศ. 2561 สมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห
สมาชิก สหกรณอ อมทรัพ ยส ถานประกอบการ
(สสอป.) รับสมาชิกสหกรณฯ ที่มีอ ายุไมเ กิน 57 ป
(เกิด พ.ศ. 2504 และ พ.ศ. 2505) เขาเปน สมาชิก
สมาคมฯ และในป พ.ศ. 2562 สมาคมฯ จะลดอายุ
ของผู ส มัค รเขาเปน สมาชิก สมาคมฯ เหลืออายุไ ม
เกิน 56 ป อยา งไรก็ต าม เนื่อ งจากยัง มีส มาชิกที่มี
อายุเ กิน 57 ป มีค วามประสงคจ ะสมัค รเขา เปน
สมาชิกสมาคมฯ จํานวนหนึ่ง คณะกรรมการสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสถาน
ประกอบการ (สสอป.) ชุดที่ 4 ทําการประชุม ครั้งที่
15 ในวัน อาทิต ยที ่ 1 กรกฎาคม 2561 มีม ติใ ห
สมาคมฯ เปดรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ รอบพิเศษ
สําหรับผูส มัครที่มีอ ายุไ มเกิน 60 ป (เกิดป พ.ศ.
2501) โดยไมตองชําระเงินเพิ่ม ตามรายละเอีย ด
ดังนี้ คือ
1. เปดรับสมัค รระหวางวันที่ 16 กรกฎาคม
- วันที่ 31 ตุลาคม 2561
2. คุณสมบัติข องผูส มัคร
2.1 เปน สมาชิก สามัญ หรือ สมาชิก
สมทบของสหกรณออมทรัพยในสถานประกอบการ
2.2 เปนบิด า, มารดา, คูส มรส, พี่นอ ง
รวมบิด า มารดา, บิด า - มารดาของคูส มรส, บุต ร
และบุต รบุญ ธรรมของสมาชิก สหกรณใ นสถาน
ประกอบการ (หากไมไ ดเ ปน สมาชิก สมทบของ
สหกรณออมทรัพ ยในสถานประกอบการ จะสมัค ร
เขา เปน สมาชิก สสอป. ได สมาชิก สามัญ ตามขอ
1. ตองสมัค รเปนสมาชิกสมาคมฯ กอน)
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2.3 ผู ส มัค รเปน สมาชิก ตอ งมีอ ายุ
ระหวาง 58 - 60 ป (เกิดป พ.ศ. 2501)
3. ผูส มัค รเปนสมาชิก ชํ าระคาสมัค ร 100
บาท คา บํ ารุง รายป 50 บาท และเงินสงเคราะห
ลวงหนา ปล ะ 4,500 บาท รวมเปนเงิน 4,650 บาท
4. หลักฐานประกอบการรับสมัคร
4.1 สําเนาบัต รประจําตัวประชาชน
4.2 สําเนาทะเบีย นบานของผูสมัคร
4.3 ใบรับรองแพทย (ฉบับจริง) ซึ่ง ออก
โดยสถานพยาบาลของรัฐ ตามกฎหมายวา ดว ย
สถานพยาบาลของรัฐเทานั้น
4.4 สํ า เนาบัต รประจํ า ตัวประชาชน/
สําเนาทะเบีย นบานของผูรับเงินสงเคราะหทุกคน
4.5 สํา เนาเอกสารอื่นๆ เชน ทะเบีย น
สมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ฯลฯ
5. สถานที่รับ สมัค ร
5.1 สหกรณอ อมทรัพ ยต น สัง กัด ของ
ผูส มัครที่เปนศูนยประสานงาน
5.2 ที่ทํา การสมาคมฯ (กรณีที่ส หกรณ
ตนสังกัดไมไดเปนศูนยประสานงานของสมาคมฯ)
คณะกรรมการสหกรณฯ มีความยินดีข อ
เชิญสมาชิกสหกรณฯ และบุคคลในครอบครัว ตาม
ขอ 2.2 ที ่ม ีอ ายุ 58 ป - 60 ป สมัค รเขา เปน
สมาชิกสสอป. ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 การ
สมัครเขาเปนสมาชิกสสอป. ของผูที่มีอายุ 58 - 60
ป ดังกลาว ผูส มัครไมตองจายเงินสงคราะหลวงหนา
เพิ่มใหแก สสอป. ทั้งนี้ การเปดรับสมาชิกสหกรณฯ
และบุค คลในครอบครัว ที่มีอ ายุ 58 ป - 60 ป ใน
ครั้งนี้ อาจจะเปนการเปด เปนครั้งสุด ทาย เนื่องจาก
ไดเ ปด โอกาสใหส มัค รครั ้ง นี ้เ ปน ครั ้ง ที ่ส องแลว
“สมัครเปนสมาชิก สสอป. คิด อยางไรก็คุมคา ตอ
การสมัคร”
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สวัส ดีครับ “แวดวงสหกรณ” ฉบับ ประจํา
เดือนกรกฎาคม 2561 มาพบกับ ทานสมาชิกและ
ทานผูอานทุกทานแลวครับ ###๙๙๙###
ขอแสดงความยิน ดีก ับ คุณ สมชาย คุณ
เหมือ นมาศ พงษไพร เนื่องในโอกาสวันครบรอบ
28 ป ของการแตง งานเมื่อ วัน ที ่ 25 กรกฎาคม
ขอใหทั ้ง สองทา นมีแ ตค วามสุข ตลอดไป ###
๙๙๙### ขออนุโมทนาบุญกับ คุณลุงปราโมทย คู
โค และ คุณ ปา อารีย  จัน ทรโคตร ที ่ไ ดรว มเปน
เจาภาพอุปสมทบใหแกห ลานชายคูแฝดทั้งสองคนที่
วัด แสนสุข ครับ ###๙๙๙### ในงานอุป สมบท
ดัง กลา ว คุณ พวงทอง หมีท อง มาชวยงานอยา ง
เต็ม ที ่ใ นฐานะคนสนิท ของครอบครัว ครับ ###
๙๙๙### ใชชีวิต หลังการเกษีย ณอายุอยูที่จังหวัด
พัท ลุง บา นเกิด แมวา รา งกายของ คุณ พรใจ ศรี
สุวรรณธนู จะไมแ ข็งแรงแตเจาตัวก็บอกวา สู ๆ ไม
ทอ ถอย เปน กํ า ลัง ใจใหค ุณ ปอ มดว ยครับ ###
๙๙๙### เกษีย ณอายุไ ปอีก คน สํ า หรับ คุณแสง
ดาว หาเรือ นชีพ ขอใหมีชีวิต หลัง การเกษีย ณอายุ
ดวยความสุขนะครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความ
ยิน ดีก ับ คุณ มานะกูล พรรณเรณู ที ่ไ ดร ับ การ
เลือกตั้ง เปนคณะกรรมการบริห ารสหพันธส หกรณ
ออมทรัพ ยผู ใ ชแ รงงาน (สอร.) เมื ่อ ตน เดือ น
กรกฎาคมที ่ผ า นมาครับ ###๙๙๙### ขอแสดง
ความยินดีกับ คุณเยาวลักษณ เสาใบ ที่เ ขา รวมวิ่ง
การกุศ ล 5 กิโ ลเมตรเปน ครั้ง แรก และสามารถวิ่ง
เขา ถึง เสน ชัย ดว ยครับ ###๙๙๙### กลั บ มา
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ทํางานได แลว สําหรับ คุ ณจําเนียร ศรีวัฒนาธรรม
หลัง จากเขา รัก ษาตัว ดว ยโรคเสน เลือ ดหัว ใจตีบ
ขอใหหายเปนปกติโ ดยเร็วครับ ###๙๙๙### ขอ
แสดงความยิน ดีกับ คุณ อํ า นาจ ขํ า ศิร ิ ที ่ห ลาน
โอโซน อายุค รบ 7 เดือ น และนั่ง ไดแ ลว อยาบอก
นะวา คุณ ปู ไมห ลงหลานครับ ###๙๙๙### ขอ
แสดงความยินดีกับ คุณบุญจันทร ชื่นใจ ในโอกาส
ที่ทําการออกรถเกงปายแดงคัน ใหมไปเมื่อ เร็ว ๆ นี้
ครับ ###๙๙๙### ยายที่ทํางานใหมอีกครั้งสําหรับ
คุณการุ ณย เจี ยมจิ ตศิ ริ พงษ (เตา ) ขอใหม ีค วาม
เจริญกาวหนา ในสถานที่ทํางานใหมด วยครับ ###
๙๙๙### ออกกํ า ลัง กายดว ยการวิ ่ง เปน ประจํ า
สําหรับ คุณคมสันต สิงหมี และมีโอกาสก็ไปรวมวิ่ง
แขง ขัน ดว ยครับ ###๙๙๙### งานแหเ ทีย น
เขา พรรษาของโรงเรีย น นอ งอิค ลูก ชายของคุณ
วิภาดา ทองประไพ แตงตัวหลอและนารักมากที่สุด
เลยครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ คุณ
กิตติศักดิ์ จันทโคตร เนื่องในโอกาสซื้อสรอ ยขอ มือ
เสน ใหญเ ปน ของ ขวัญ ใหก ับ ต ัว เองครับ ###
๙๙๙###
ขอแสดงความยินดีกับ คุณศรีโพธิ์ วายุพักตร
ที่มีเ หลนคนที ่ส ามจาก เจนหลานสาว เหลน “ยูกิ
โกะ” คลอดที ่ญี ่ปุ น ไมรู วา คุณ ตาจะไดอุ ม เหลน
เมื่อไรครับ ###๙๙๙### เดิน ทางไปเที่ย วภาคใต
หลายจังหวัด คุณรัตนา มหันตริยะ และครอบครัว
มีความสุขมากเนื่องจากไปทั้งกระบี่ ภูเก็ต สุราษฎร
ธานี เสีย เวลาหลายวัน แตคุ ม สุด คุ ม ครับ ###
๙๙๙### ขอแสดงความเสีย ใจกับ คุณ พรชัย
ปนคํา และ คุณสุพรรษา ปนคํา ที่ส ูญเสีย คุณยาย
ไปเมื ่อเร็วๆ นี้ค รับ ###๙๙๙### ขอแสดงความ
เสียใจกับ คุณดวงฤทัย หอเลิศธรรม ที่สูญ เสีย คุณ
ยายไปเมื่อ เร็ว ๆ นี ้ค รับ ###๙๙๙### ขอแสดง
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ความเสียใจกับ คุณอํานวยเดช สบายแท ที่สูญเสีย
คุณพอ ไปในปลายเดือ นกรกฎาคมที ่ผ า นมาครับ
###๙๙๙### ขอแสดงความเสียใจกับ คุณวิทูล ภู
เผือ ก คุณ รุ ง อรุณ ภูเ ผือ ก ที ่ส ูญ เสีย คุณ พอ และ
คุณพรทิพย ภูเผือ ก ที่สูญ เสีย คุณพอสามี คือ คุณ
ไสว ภูเ ผือ ก (อดีต สมาชิกแผนกวิส โคส ผลิต ) ใน
เวลาใกลเ คีย งกัน ครับ ###๙๙๙### ขอแสดง
ความเสีย ใจกับ คุ ณปภาวิน อั ฐมาภรณ ที่ป ระสบ
อุบ ัต ิเ หตุใ นขณะทํ า งาน ขอใหห ายเปน ปกติ แ ละ
สุ ข ภา พแ ข็ ง แ รง โด ย เ ร็ ว ค รั บ ###๙ ๙ ๙ ###
ขอขอบคุณ คุณชูชีพ ดัดผดุง ที่ไดทําการเพิ่มคาหุน
กับ สหกรณฯ ในเดือนกรกฎาคมที่ผ า นมา ขอใหมี
หุน เปนจํา นวนมากในวัน เกษีย ณอายุด ว ยนะครับ
###๙๙๙### ขอขอบคุณ คุณจรัญ ขําสถิตย ที่ได
สมัค รเขา เปน สมาชิก สสอป. เรีย บรอ ยแลว ครับ
###๙๙๙### ขอขอบคุณ คุณบุญตา ชมชื่น ที่ได
นําคุณพอ คุณแมม าสมัค รเขาเปน สมาชิก สสอป.
ดวยเชน กัน ครับ ###๙๙๙### ขอขอบคุณ คุณ
ปรานอม กันมณี ที่นําสามีมาสมัค รเขาเปน สมาชิก
สสอป. แลว หลัง จากที่เ จา ตัวไดส มัค รเปน สมาชิก
สสอป. มากอ นหนา นี ้แ ลว ครับ ###๙๙๙###
เพื่อนๆ เขาไปดูเฟซบุกของ คุณจงรักษ มาลัยหอม
บอกวา เจา ของเฟซบุก ไมค อยโพสตขอ ความเลย
แลว อยา งนี ้เ พื ่อ นๆ จะรู ข า วคราวของเพื ่อ นได
อยางไรครับ ###๙๙๙### จําหนายน้ํามะกูด รอย
เปอรเ ซ็นต ไมใ สส ารเคมี ราคาขวดละ 100 บาท
เพื่อนสมาชิกทานใดสนใจ ติด ตอ คุณอภิญญา อยู
สุข ไดค รับ ###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ
คุณสมเกีย รติ กานทับ ที ่อยูร ะหวา งการกอ สรา ง
บานหลังใหญ เห็นบา นที่กํา ลังกอสรา งชื่น ใจแทน
ครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความยิน ดีก ับ คุณ
ทัศ นีย  โมก ขศัก ดิ ์ เนื ่อ ง ในโอกาสที ่ป ระธาน
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คณะกรรมการฮาลาลจังหวัดอางทอง มาตรวจโรงงาน
น้ําออยสด และไดรับการรับ รองใหเ ปนอาหารฮาลา
ลเรีย บรอ ยแลวครับ ###๙๙๙### กิจการคลีนิค
ของลูก สาวของ คุณ พงษส วา ง สีแ กว สิ ่ว กํ า ลัง
ดํา เนิน การไปไดด วยดี ฝากเพื ่อ นสมาชิก ชว ยกัน
สนับสนุนดวยครับ
นา ชื ่น ใจแทน คุณ นนทรี เกษจัน ทร วัน
หนึ่งคุณแมตุกไมส บาย ลูกแตงคทําการทอดไขเจีย ว
ใหคุณแมทาน ลูกชายโตเปนหนุมใชงานไดแลวครับ
###๙๙๙### เนื ่อ งในโอกาสวัน เกิด คุณ ภณิต า
ภูมิเศรษฐี เดินทางไปไหวพ ระขอพรที่วัด ถ้ํา เสือ จ.
กาญจนบุรี ขอใหสุข ภาพแข็งแรง ชีวิต มีแตความสุข
ตลอดไปครับ ###๙๙๙### ขออนุโ มทนาบุญ กับ
คุณ มงคล ดุษ ณีย เนื ่อ งในโอกาสที ่ภ รรยาบวชชี
พราหมณที ่ว ัด ตน สนไปเมื ่อ เร็ว ๆ นี ้ค รับ ###
๙๙๙### ไมไดพบกันนานสําหรับ สมาชิกแผนกพน
สภาพการเปนพนักงานหลายทาน เชน คุณเมตตา
แตง เครือ มาศ คุณ เลี ่ย ม ทรงวุฒิเ ลิศ คุณหวาน
รอดยิ่ง คุณมณเทียร อยูสุข คุณสรอ ยใจ ปาเรือ น
ขอใหท ุก ทา นสุข ภาพแข็ง แรง ชีว ิต มีค วามสุข
ตลอดไปนะครับ ###๙๙๙### กลัวภรรยาจะไมมี
แรงทํ า งานลว งเวลา คุณสุวัฒ น แกว เฮีย ง จึง พา
คุณ วรรณดี แกว เฮีย ง ไปทานเอ็ม เคสุกี ้ที ่บิ ๊ก ซี
อางทอง นารักที่สุดเลยครับคุณสามี ###๙๙๙###
ใกลคลอดแลว สําหรับ คุณจันทรตรีญา มาลาพงษ
เพื่อนๆ แอบบอกวา แมแ ตใสช ุด คลุม นองตรี ก็ย ัง
นา รักเหมือ นเดิมครับ ###๙๙๙### พบกันฉบับ
หนา ###๙๙๙### สวัสดีครับ ###๙๙๙###

มีความสุ
ขนะครัอบอมทรัพย
ขาวสหกรณ
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รายงานกิจการประจําเดือน มิถุนายน 2561 (MONTHLY REPORTS JUNE 2018)
สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED
1. จํานวนสมาชิก Membership
2. ทุนเรือนหุน Share capital
3. เงินรับฝากออมทรัพย ยอดยกมา Savings deposit From last month
 ฝากระหวางเดือน Deposit in this month
 ถอนระหวางเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ้นเดือน Balance
4. เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ ยอดยกมา Special deposit From last month
 ฝากระหวางเดือน Deposit in this month
 ถอนระหวางเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ้นเดือน Balance
5. เงินรับฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education Fund deposit From last month
 ฝากระหวางเดือน Deposit in this month
 ถอนระหวางเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ้นเดือน Balance
6. ทุนสํารอง Compulsory reserve
7. ทุนสะสมตามขอบังคับ Reserve according to by-laws, regulation and other
8. ถือหุน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 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. เงินฝากสหกรณอื่น Deposits in other Co-operatives
11. เงินใหกูแกสมาชิก ยอดยกมา Loans to members form last month
 ใหกูระหวางเดือน Loans to members in this month
 รับชําระคืนระหวางเดือน Loans repayment form members in this month
คงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน Total Loans to members
12. เงินใหกูแกสหกรณอื่น Loans to other cooperatives
13. ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู Interest received from Loans
14. รายไดเดือน มกราคม - มิถุนายน 2561 Revenues from January - June 2018
15. รายจายเดือน มกราคม - มิถุนายน 2561 Expenses from January - June 2018
16. รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจาย Total income (Approximated)

1,206 คน
355,282,460.00 บาท
15,535,901.24 บาท
3,712,407.76 บาท
6,037,423.07 บาท
13,210,885.93 บาท
122,487,532.19 บาท
7,436,696.46 บาท
9,017,912.55 บาท
120,906,316.10 บาท
7,793,700.00 บาท
453,062.28 บาท
290,862.28 บาท
7,955,900.00 บาท
31,773,469.18 บาท
794,465.29 บาท
50,060,000.00 บาท

Pr
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht

23,667,219.01
126,255,317.07
308,945,142.54
42,642,500.00
40,164,405.34
311,423,237.20
28,000,000.00
8,635,375.25
12,666,994.59
9,911,093.43
8,755,901.16

Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

มีความสุ
ขนะครัอบอมทรัพย
ขาวสหกรณ
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»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ ÃÑºâÅÃÒ§ÇÑÅÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â´Õà´¹
ÃÐ´Ñº´Õ ´Ò¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ ¨Ò¡ ªÊÍ.
áÅÐà¢ÒÃÇÁ»ÃÐªØÁãËÊÒÁÑ»ÃÐ¨íÒ» 2561 (9 ÁÔ.Â. 61)

¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ áÅÐ¼Ù¨Ñ´¡ÒÃÊË¡Ã³Ï à¢ÒÃÇÁ
¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
ªÁÃÁÊË¡Ã³¨Ñ§ËÇÑ´ÍÒ§·Í§ (18 ÁÔ.Â. 61)

¹ÒÂÇÔÃÑµ ªÙ¨Ôµµ ÁÍº¢Í§·ÕèÃÐÅÖ¡ãËá¡
¹ÒÂÇÑªÃ¡Ã³ ¾ÃÃ³àÃ³Ù (Ê»¹¹Ôè§ ¼ÅÔµ)
à¹×èÍ§¨Ò¡·íÒ¡ÒÃÁ§¤ÅÊÁÃÊ (24 ÁÔ.Â. 61)

ÊË¡Ã³Ï ÁÍºà§Ô¹ ªÇÂ¤ÒÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅãËá¡
¹ÒÂ¾§È»³µ à»¹ºØ (Ê»¹¹Ô§è ¼ÅÔµ)
¨íÒ¹Ç¹ 10,000 ºÒ· «Öè§»ÇÂà»¹ âÃ¤äµ (30 ÁÔ.Â. 61)

»ÃÐ¸Ò¹Ï ·íÒ¡ÒÃÁÍºÊÃÍÂ¤Í·Í§¤íÒ Ë¹Ñ¡ 1 ºÒ· ãËá¡
¹ÒÂÍØäÃ ÁÒ¡»ÃÐÁÙÅ ÊÁÒªÔ¡á¼¹¡ÍÔ¹·ÃÙàÁ¹·
·ÕèºÒ¹¾Ñ¡ (30 ÁÔ.Â. 61)

¡ÃÃÁ¡ÒÃ ·íÒ¡ÒÃÁÍºÊÃÍÂ¤Í·Í§¤íÒ ãËá¡
¹ÒÂÊØ·¹Ô »Ò¾Ä¡ÉÒ (50 Ê.µ.) áÅÐ
¹ÒÂä¾±ÙÃÂ »Ò¾Ä¡ÉÒ Ë¹Ñ¡ (1 ºÒ·) (30 ÁÔ.Â. 61)

