
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณฯ มอบสรอยคอทองคําหนัก 1 บาท ใหแก

สมาชิกเกษียณอายุ 3 ราย และ 50 สตางค 1 ราย 

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายสายัณห  แผนประดิษฐ 

เลขานุการ และนายเฉลย ชมบุหร่ัน กรรมการฯ เขา

รวมงานเลี้ยงเน่ืองจากการเกษียณอายุของนางสมใจ 

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 เขารวมงานเลี้ยง 

เน่ืองจากการเกษียณอายุของนายอุไร มากประมูล 

สมาชิกแผนกอินทรูเมนท ที่บานพัก ต.จําปาหลอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.เมืองอางทอง จ.อางทอง และทําการมอบสรอยคอ

ทองคําหนัก 1 บาท (มูลคา 20,150 บาท) ใหดวย 

วันที่  30  มิถุนายน 2561 นายศรีโพ ธ์ิ

วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน นายสายัณห  

แผนประดิษฐ  เลขานุการ นายกฤษณชัย  สิน ธุ

ประสิทธ์ิ เหรัญญิก นายสุทัศน เอี่ยมแสง นายอนุรักษ 

ทองโตนด และนายพีระภัทร ลอยละลิ่ว กรรมการฯ 

เขารวมงานเลี้ยงเน่ืองจากการเกษียณอายุจากการ

ทํางานของนายสุทิน ปาพฤกษา และนายไพฑูรย ปา

พฤกษา สมาชิกแผนกวิสโคส (ซอมบํารุง) ที่สโมสร

พนักงาน บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) ต.โพสะ 

อ.เมืองอางทอง จ.อางทอง 

โดยนายศรีโพธิ์ วายุพักตร รองประธานฝาย

การเงิน ทําการมอบสรอยคอทองคํา หนัก 1 บาท 

(มูลคา 20,150 บาท) ใหแก นายไพฑูรย ปาพฤกษา 

และนายสายัณห แผนประดิษฐ เลขานุการ ทําการ

มอบสรอยคอทองคําหนัก 50 สตางค (มูลคา 10,300

บาท) ใหแกนายสุทิน ปาพฤกษา 

นายกสสอป. เขารวมการประชุมคณะกรรมการ

อํานวยการ 8 สมาคมฌาปนกิจฯ 

 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายศรีโพธ์ิ 

วายุพักตรนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก 

(อานตอหนา 3) 

 

ปท่ี 33 ฉบับที่ 358 ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 
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¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ àÂÕèÂÁ¹Ò§¹ÔÅÇÃÃ³ ¡ÅÔè¹ºíÒÃØ§ 
¼Ù�¡�ÍµÑé§ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�Ï 

áÅÐÁÍºà§Ô¹ãË� 3,000 ºÒ· (31 ¾.¤. 61) 

ÊË¡Ã³�Ï ÁÍºà§Ô¹¤�ÒÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ 10,000 ºÒ· 
ãË�á¡�¹ÒÂÍǾ Á ¡ÃØ´ºíÒÃØ§ (Í�Í¡«ÔÅÅÒÃÕè ¼ÅÔµ) 

à¹×èÍ§¨Ò¡à»�¹âÃ¤äµ (23 ¾.¤. 61) 

¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ àÂÕèÂÁä¢�¹Ò§ÊÒÇÀ¤ÇÃÃ³ à¢µ¹Í¡ 
(Ë�Í§»¯ÔºÑµÔ§Ò¹à¤ÁÕ) 

à¹×èÍ§¨Ò¡¼�ÒµÑ´«ÕÊ (23 ÁÔ.Â. 61) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองบรรณาธิการ 

บรรณาธิการ    
 นายมานะกูล พรรณเรณู  

กองบรรณาธิการ 
 นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร   นายเฉลย ชมบุหรั่น  

 นายสุทัศน เอ่ียมแสง    น.ส.พรรษพร แสงประพาฬ 

 นายอนุรักษ ทองโตนด  นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา 

 นายวิรัต ชูจิตต           นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว 

 นายไชยพันธน ทรพัยสุทธิ 

       อารดเวิรค   นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

ÃÒÂª×èÍ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃªǾ ·Õè 36 (¾.È.2561) 

นายลิขิต มีบํารุง ประธานกรรมการ 

นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร  รองประธานฝายการเงิน 

นายมานะกูล  พรรณเรณู  รองประธานฝายประชาสัมพันธ 

นายสายัณห แผนประดิษฐ  เลขานุการ 

นายกฤษณชัย สินธุประสิทธ์ิ เหรัญญิก 

นายเฉลย ชมบุหรั่น กรรมการ 

นายสุทัศน เอ่ียมแสง 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 

 
à¨�ÒË¹�Ò·ÕèÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�Ï 

นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ 

นางนาถ มงคลหวา หัวหนาฝายทั่วไป 

นางสาวนุชนารถ แกวนํ้าเช้ือ เจาหนาที่บญัช ี

นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ เจาหนาที่ธุรการ 

นางสาวดวงกมล แกวสุกใส เจาหนาที่การเงิน 
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นายกสสอป. เขารวมการประชุมคณะกรรมการ

อํานวยการ 8 สมาคมฌาปนกิจฯ (ตอจากหนา 1)

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) และ 

นางลัดดา ไชยสิทธ์ิ อุปนายก คนที่ 1 เขารวมการ

ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย 7 กลุมวิชาชีพ 

ณ หองประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณ

สมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 

โดยมี ดร. กก ดอนสําราญ นายก สส.ชสอ. ทําหนาที่

ประธานในที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย 7 กลุมวิชาชีพ 

คร้ังที่ 2 วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 และคร้ังที่ 3 

วันที ่9 พฤษภาคม 2561 พิจารณาความคืบหนาขอ

งบประมาณการตกแตงอาคารสมาคมฯ 20 ลานบาท 

พิจารณาการขับเคลื่อนแผนรวม 8 สมาคมฯ และ 

การพัฒนา IT ของทุกสมาคมฯ 

นายกสสอป.และกรรมการเดินทางไปแนะนํา

สมาคมฯ ใหกับคณะกรรมการสหกรณฯ ที่ลพบุรี 

วันที่  25 พฤษภาคม 2561 นายศรีโพธ์ิ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) และ 

นายวิรัต ชูจิตต กรรมการสมาคมฯ เดินทางไปรวม

ประชุมกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออม

ทรัพยพนักงานสหกรณลพบุรี จํากัด เพื่อแนะนํา

สมาคม สสอป. และเชิญชวนใหสหกรณฯ เปนศูนย

ประสานงานของ สสสอป. ณ ที่ทําการสหกรณฯ 

อาคารสหกรณการเกษตรเมืองลพบุรี จํากัด เลขที่ 9 

หมูที ่8 ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โดยมี

ประธานกรรมการฯ และคณะกรรมการดําเนินการให

การตอนรับ ทั้ง น้ี นายกสมาคมฯ ไดทําการมอบ

นาฬิกาของสมาคมฯ ใหแกสหกรณฯ ดวย 

นายกสสอป. เขาปฏิบัติงานสมาคมฯ ที่นนทบุรี  

วันที่  27 พฤษภาคม 2561 นายศรีโพธิ์ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณ

ออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) เดินทางไป

ปฏิบัติงานสมาคมฯ ณ ที่ทําการสมาคมฯ ชั้น 5 

อาคารชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 

จํากัด ถนนนครอินทร อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ทั้งน้ี 

นายสมจิตร แสนโคตร และนายญาณพัฒน คุมตะโก 

ไดเขารวมการประชุมคณะกรรมการดานเทคนิค 

อาคารสํานักงาน สฌ.สอ. ดวยเชนกัน 

นายกสสอป. เขารวมสัมมนาคณะกรรมการสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห 7 กลุมวิชาชีพ 

  วันที่  28 พฤษภาคม 2561 นายศรีโพธิ์ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) และ

นายวิรัต ชูจิตต กรรมการเขารวมการสัมมนารวม

คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 7 กลุม

วชิาชีพ ในรูปแบบกรรมการทั้งคณะเต็มจํานวน คร้ังที่ 

3/2561 ณ หองประชุม 701 ชั้น 7 อาคารชุมนุม

สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ถนนนคร

อินทร อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมี ดร.กก ดอน

สําราญ เปนประธานเปดการสัมมนา 

- กอนการสัมมนา คณะกรรมการสมาคมฯ 8 

สมาคมเดินทางไปดูความคืบหนาในการกอสราง

อาคารสํานักงาน 8 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

(อาคาร สฌ.สอ.) ซ่ึงอยูฝงตรงขามกับอาคาร ชสอ. 

จากน้ัน เขาสูการสัมมนา “พิจารณาประเด็นเนื้อหาที่

ควรแกไขใน พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห 

พ.ศ. 2545 และประกาศกระทรวงที่เก่ียวของ” โดย 

นายพิบูลย มะนะโส นักพัฒนาสังคมชํานาญการ

พิเศษ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รวมกับ

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ทั้ง 8 สมาคม 
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สัมมนากรรมการ เจ าหนาที่  สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหฯ 8 สมาคม (10 ประเด็น) 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. สวัสดิการเจาหนาที่  กรรมการและศูนย

ประสานงาน 

10. การเสนอแกกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกสสอป. และกรรมการเขารวมการประชุม

คณะกรรมการ สสอป. ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 

วันที่  28 พฤษภาคม 2561 นายศรีโพธิ์ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) และ 

นายวิรัต ชูจิตต เขารวมการประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการ สสอป. ชุดที่ 4 คร้ังที่ 14 ประจําเดือน

พฤษภาคม 2561 ณ หองประชุม ชั้น 4 ชั้น 7 อาคาร

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 

ถนนนครอินทร อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการ สสอป. ชุดที่ 4 คร้ังที ่13 ประจําเดือน

เมษายน 2561 

- ทําการติดตามผลการประชุมคราวกอน 

รวม 28 เร่ือง 

- รับทราบรายชื่อศูนยประสานงานและ

จํานวนสมาชิกสสอป. ของแตละศูนยประสานงาน

ประจําเดือนมีนาคม 2561 และประจําเดือนเมษายน 

2561 โดยมีศูนยประสานงาน 65 ศูนยฯ จํานวน

สมาชิกเดือนมีนาคม 2561 จํานวน 5,795 คน และ

จํานวนสมาชิกเดือนเมษายน 2561 จํานวน 5,823 คน 

- รับทราบจํานวนสมาชิกของประจําเดือน

มีนาคม 2561 ของ สสอ.รท. จํานวน 25,615 คน และ 

สสอร. จํานวน 19,701 คน รับทราบจํานวนสมาชิก

ของประจําเดือนเมษายน 2561 ของ สสอ.รท. จํานวน 

25,680 คน และ สสอร. จํานวน 19,734 คน 

- รับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการ

สม าค มฯ  ข อง นายแ สง ประที ป  นํ า จิต รไท ย 

ประจําเดือนมีนาคม 2561 และเดือนเมษายน 2561 

- รับทราบผลการดําเนินงานของ สส. ชสอ. 

จากนายสุพล มหาวรรณ กรรมการสสอป. (สาย

วิชาชีพสถานประกอบการ) 

- อนุมัติจายเงินสงเคราะหใหแกผูรับเงิน

สงเคราะหของสมาชิก สสอป. ที่เสียชีวิต 2 ราย คือ 

1. ผูรับเงินสงเคราะหของนางเพ็ญ บํารุงแยม 

อายุ 81 ป สมาชิกรอบ 6/2554 ศูนยประสานงาน

สหกรณออมทรัพยฝาจีบ จํากัด จ.ปทุมธานี เสียชีวิต

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ดวยโรคกลามเนื้อหัวใจ

ขาดเลือด 
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2. ผูรับเงินสงเคราะหของนายทองมวน 

จํานงนิตย อายุ 58 ป สมาชิกรอบ 1/2555 ศูนย

ประสานงานสหกรณออมทรัพยนิคเคสยาม จํากัด   

จ. ปทุมธานี เสียชีวิตวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ดวย

โรคปอดอักเสบ 

- มีมติใหเชิญ ดร.กก ดอนสําราญ นายก 

สส.ชสอ. เขารวมการประชุมเพ่ือใหคําแนะนําในการ

กําหนดแนวทางในการเตรียมการจัดตั้งสมาชกิสมาคม

กองที่ 2 ที่จะทําการจายเงินสงเคราะหใหแกผูรับเงิน

สงเคราะห จํานวนน 300,000 บาท โดยจายเงิน

สงเคราะหลวงหนาประมาณ ปละ 2,500 - 3,000 บาท 

- มีมติใหสิทธิ์กรรมการฯ และผู จัดการ

สหกรณที่เปนศูนยประสานงานของสมาคมฯ ที่อายุ

เกิน 57 - 65 ป สมัครเขาเปนสมาชิกสมาคมฯ ได 

โดยมีเงื่อนไขใหเก็บเงินสงเคราะหลวงหนาตามปของ

ผูสมัครถึง 60 ป และใหผูสมัครตองเขียนใบรับรอง

สุขภาพตนเองดวย 

นายกสสอป. เขาปฏิบัติงานสมาคมฯ ที่นนทบุร ี

วันที่  1  มิถุ นายน 2561  นายศ รีโพ ธ์ิ 

วายุพักตรนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) 

เดินทางไปปฏิบัติงานที่สํานักงานสมาคมฯ ชั้น 5 

อาคารชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 

จํากัด ถนนนครอินทร อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

นายกสสอป.  และกรรมการฯ ทําพิธีมอบเงิน

สงเคราะห 600,000 บาท ใหแกทายาทสมาชิกที่

เสียชีวิต 

วันที่  3  มิถุ นายน 2561  นายศ รีโพ ธ์ิ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) นาย

ชัยยา ตีบไธสง กรรมการ สสอป. และประธาน

กรรมการศูนยประสานงานสหกรณออมทรัพย

พนักงานถุงเทาไทย จํากัด และนายดุลนภพ หม่ืนทอง 

กรรมการศูนยฯ ไดทําพิธีมอบเงินสงเคราะห จํานวน 

600,000 บาทใหกับผูรับเงินสงเคราะหของนางไพ

ลอม แกวสวัสดิ์ สมาชิก สสอป. ซ่ึงเสียชีวิต โดยมอบ

ในพิธีฟงพระสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดโคกพุทรา  

ต.โคกพุทรา อ.โพธ์ิทอง จ.อางทอง 

นายกสสอป. และกรรมการเขาประชุมรวมกับ

กรรมการสหกรณฯ ที่จังหวัดนครสวรรค 

วันที่  5  มิถุ นายน 2561  นายศ รี โพธิ์ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ และนายวิรัต  

ชูจิตต กรรมการสมาคมฯ เดินทางไปประชุมรวมกับ

คณะกรรมการดํ า เนินการสหกรณออมท รัพย

เจาหนาที่สหกรณนครสวรรค จํากัด ณ หองประชุม

ชุมนุมสหกรณการเกษตรนครสวรรค จํากัด อ.เมือง 

จ.นครสวรรค โดยมีนายอนุสรณ จันทรส ประธาน

กรรมการฯ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 

การเขารวมประชุมกับคณะกรรมการฯ 

ดังกลาวของนายกสมาคมฯ และกรรมการฯ เพ่ือทํา

การชี้แจงขอสงสัยเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินสงเคราะห

ลวงหนาจากสมาชิกสมาคมฯ และชี้แจงเร่ืองการ

ดําเนินงานของสมาคมฯ ใหคณะกรรมการฯ ไดรับ

ทราบ 

นายกสมาคมฯ รวมการประชุมคณะกรรมการ

อํานวยการ 5 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

วันที่ 7 มิถุนายน 2561  คณะกรรมการ

อํานวยการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  5 กลุม

วิชาชีพ ประกอบดวย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

สมาชิกสหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รท.) 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหของสมาชิกสหกรณออม

ทรัพยรัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยทหาร (สสอท.) 
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย

ตํารวจ (สสอต.) และ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

สมาชิกสหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ 

(สสอป.) ณ หองประชุม 302 ชั้น 3 อาคารสํานักงาน

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด    

จ. นนทบุรี โดยมีนายศรีโพธ์ิ วายุพักตร นายก สสอป. 

ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม และ สมาคมฌาปนกิจ

สง เ ค ราะหส ม าชิ กส ห กรณ อ อมท รัพ ย สถ าน

ประกอบการ (สสอป.) เปนเจาภาพจัดการประชุม 

 - ที่ประชุมมีมติใหคณะกรรมการอํานวยการ 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 5 กลุมวิชาชีพ เดินทาง

ไปศึกษาดูงานการจัดทําโปรแกรมระบบสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห  ของบริษัทหนึ่ง ในวันที่  21 

มิถุนายน 2561 กอนที่จะมาทําการพิจารณาในเร่ือง

การจัดซื้อโปรแกรมระบบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

เวอรชั่น 2 จากบริษัทไอโซแคร 

- ที่ประชุมีมติใหแตละสมาคมฯ ไปพิจารณา

เร่ืองการใหกรรมการสหกรณฯ และผูจัดการสหกรณ

ที่ เป นศูนยประสานงานของสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห 5 กลุมวิชาชีพที่อายุเกิน 57 - 65 ป สมัคร

เขาเปนสมาชิกของแตละสมาคมฯ ได ตามความเห็น

ของแตละสมาคมฯ โดยไมตองมีมติเห็นเหมือนกันทุก

สมาคมฯ 

 - มีมติใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 5 

กลุมวิชาชีพ ทําหนังสือรวมกันคัดคาน “แนวทางการ

รับสมัครตรงสมาชิกสหกรณสาขาอาชีพตาง ๆ ที่ไมได

เปนศูนยประสานงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

อาชีพตาง ๆ เขาเปนสมาชิกของ สส.ชสอ.” 

- มีมติใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 5 กลุม

วิชาชีพทําการพิจารณา เร่ืองเปดรับสมัครสมาชิกรอบ

พิเศษ อายุไมเกิน 60 ป ได ตามความเห็นของแตละ

สมาคมฯ  

ประธานกรรมการฯ และกรรมการเขารวมการ

สัมมนาที่เมืองทองธานี 

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายศรีโพธ์ิ วายุ พักตร  รอง

ประธานฝายการเงิน และนายวิรัต ชูจิตต กรรมการฯ 

เขารวมการสัมมนาทางวิชาการ “ราง พ.ร.บ. สหกรณ 

พ.ศ. .....” ของขบวนการออมทรัพยไทย ณ หอง

ประชุมฟนิกซ 4 - 6 อาคาร IMPACT Exhibition 

Center (ICE) จัด โดย ชมรมนักพัฒนากฎหมาย

สหกรณไทย รวมกับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหกลุม

วิชาชีพตาง ๆ และชุมนุมสหกรณออมทัพยตางๆ

สนับสนุนโดยทีมพลังรักษสหกรณ การสัมมนามี    

ดร.กก ดอนสําราญ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

สหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทย (สส.ชสอ.) เปนผูนําการสัมมนา พรอม

กับ นายปรเมศร อินทรชุมนุม รองอธิบดี สํานักงานชี้

ขาดอัยการสูงสุด พรอมกับวิทยากรอีกหลายทาน ใน

การสัมมนาคร้ังน้ี ผูรวมการสัมมนาไดรวมกันลงราย

มือชื่อเพ่ือเสนอราง พ.ร.บ. สหกรณ ฉบับขบวนการ

สหกรณออมทรัพยไทยตอสภานิติบัญญตัแิหงชาตดิวย 

อน่ึง เวลา 18.00 น. นายศรีโพธิ์ วายุพักตร

ไดเขารวมงาน “วันรวมพลังรักษสหกรณ” ณ หอง

แชฟไฟร 204 - 206 อิมแพ็คเมืองทองธานี 
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ประธานฯ รับโลประกาศเกียรติคุณ “สหกรณออม

ทรัพยดีเดน ระดับดี ขนาดกลาง จาก ชสอ. 

 วันที่ 9 มิถุนายน 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการเขารับโลประกาศเกียรติคุณจาก

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 

“รางวัลสหกรณออมทรัพยดีเดน ระดับดี  ขนาด

กลาง” โดยมี ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจํา

สํานักนายกรัฐมนตรี เปนผูมอบรางวัลและเปน

ประธานเปดการประชุมใหญ สามัญประจําปของ

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด    

ณ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

ประธานกรรมการฯ และกรรมการฯ เขารวมการ

ประชุมใหญ สามัญประจําป 2561 ชสอ. ที่นนทบุรี 

วันที่ 9 มิถุนายน 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายสุทัศน เอี่ยมแสง หัวหนาฝาย

สินเชื่อ นายเฉลย ชมบุหร่ัน นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว 

กรรมการสหกรณฯ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร ที่ปรึกษา

กิตติมศักดิ์ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศ

ไทย จํากัด และ นายก สสอป. เขารวมการประชุม

ใหญ สามัญประจําป 2561 ณ หองรอยัล จูบิลลี่ 

บอลรูม อาคารชาเลนเจอร ศูนยแสดงสินคาและการ

ประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยมีรอง

ศาสตราจารย พิ เศษ พลโท ดร. วีระ วงศสรรค 

ประธานกรรมการ ชสอ. ทําหนาที่ประธานในที่

ประชุม โดยมีผูแทนสหกรณสมาชิกเขารวมการ

ประชุม 947 คน และผูสังเกตุการณ 1,000 กวาคน 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ชุมนุมสหกรณ

ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด มีสมาชิก 1,093 

สหกรณฯ ทุนเรือนหุน 24,018.17 ลานบาท ทุน

สํารอง 1,863.93 ลานบาท ทุนสะสม 602.09 ลาน

บาท เงินรับฝาก 64,263.84 ลานบาท ตั๋วสัญญาใช

เงิน 10,346.01 ลานบาท เงินกูยืม 17,528 ลานบาท 

เงินใหกูแกสหกรณสมาชิก 86,306.35 ลานบาท เงิน

ลงทุน 33,104.54 ล านบาท เ งินฝากธนาคาร 

1,694.73 ลานบาท ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

274.98 ลานบาท อ่ืนๆ 651.12 ลานบาท กําไรสุทธิ

ประจําป 2560 จํานวน 1,612.30 ลานบาท รวม

สินทรัพย 122,031.72 ลานบาท ที่ประชุมใหญ

อนุมัติจายเงินปนผล รอยละ 5.30 และจายเงินเฉลี่ย

คืน รอยละ 4.0 ทําการเลือกตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินการ ชุดที่ 46 รวม 7 คน (ดํารงตําแหนง 2 ป) 

และทําการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ 3 คน (ดํารง

ตําแหนง 1 ป) 

คณะกรรมการอํานวยการฯ ทําการอบรมสมาชิก

ใหมและประชุมประจําเดือนมิถุนายน 2561 

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายศรีโพธ์ิ วายุ พักตร  รอง

ประธานฝายการเงิน นายมานะกูล พรรณเรณู รอง

ป ร ะ ธ า น ฝ า ย ป ร ะช า สั ม พั น ธ  น า ย ส า ยั ณ ห          

แผนประดิษฐ  และนายกฤษณชัย สินธุประสิทธ 

เหรัญญิก ทําการอบรมสมาชิกใหมของสหกรณฯ     

1 คน ณ หองประชุมสหภาพแรงงานไทยเรยอน โดย

กอนการอบรมไดทําการฉายวิดีทัศน เร่ือง “30 ป 

แหงความเชื่อม่ัน ศรัทธา พ่ึงพาตนเอง” ใหสมาชิกได

ชม หลังการอบรม สหกรณฯ ทําการมอบหมอนตรา

สหกรณฯ ใหแกสมาชิกที่เขารวมการอบรมดวย 

อน่ึง หลังจากเสร็จการอบรมสมาชิกใหมแลว

ไดทําการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ คร้ังที่ 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 ะชุ ม

คณะกรรมการอํานวยการ ชุดที่  36 คร้ังที่  5 วัน

อังคารที ่22 พฤษภาคม 2561 ติดตามผลการประชุม

คราวกอน 4 เร่ือง พิจารณาเร่ือง การซ้ือหุนกรณี

พิเศษของสมาชิก มีมติใหประชาสัมพันธเชิญชวน

สมาชิกซ้ือสับปะรดจากสํานักงานสหกรณจังหวัด
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อางทอง เพ่ือเปนการชวยเหลือเกษตรกร มีมติให

ขยายวงเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน และเปดการใหกูเงินกู

สามัญและเงินกูพิเศษเพ่ือการชําระหน้ีนอกระบบและ

เพื่อเปนคาใชจาย ในครอบครัวสมาชิก ซ่ึงจะได

นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติตอไป 

นายก สสอป. และกรรมการเขาปฏิบัติงานสมาคมฯ 

และรวมงานเลี้ยงแสดงความยินดกีบักรรมการ ชสอ. 

วันที่  14  มิถุนายน 2561  นายศรีโพ ธ์ิ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณ

ออมทรัพยสถานประกอบการ และนางสิริภัสสร  

เอี่ ยม สุ วรรณ กรรมการผู จัดกา ร เดิ นทางมา

ปฏิบัติงานที่สํานักงานสมาคมฯ ชุมนุมสหกรณออม

ทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด จ.นนทบุรี 

  ในเวลา 18.30 น. ทั้งสองคนเขารวมงาน

เลี้ยงตอนรับและแสดงความยินดีกับ คณะกรรมการ

ดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ ชสอ. ชุดที่ 36 ณ 

บริเวณชั้น 1 อาคาร ชสอ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการฯ และผูจัดการรวมงานทําบุญกับบริษัท

ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) 

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงาน

ไทยเรยอน จํา กัด นายศรีโพธิ์  วายุพักตร  รอง

ประธานฝายการเงิน นายกฤษณชัย สินธุประสิทธ์ิ 

เหรัญญิก นายเฉลย ชมบุหร่ัน นายสุทัศน เอ่ียมแสง 

นายสมยศ นันตาวัง  กรรมการฯ นางเกษมศ รี       

เมฆหมอก ผู จัดการสหกรณฯ และนางสาวฐิติพร  

ควรบําเรอ เจาหนาที่ธุรการ เขารวมพิธีทําบุญเพ่ือ

อุทิศสวนกุศลใหแกพนักงานบริษัทที่เสียชีวิต และเพ่ือ

ความเปนศิริมงคลของพนักงานทุกคน ที่  สโมสร

พนักงาน บริษัทไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) โดยมี

นายประสาน สิปานี ประธานบริษัท ไทยเรยอน 

จํากัด (มหาชน) เปนประธานในพิธีดังกลาว โดยมีผูนํา

ชุมชน เจาหนาที่สวนราชการ กรรมการสหภาพฯ 

กรรมการสหกรณฯ  ผูบ ริหาร และพนักงานเขา

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

คณะ ก ร รม ก า รสั น นิ บ าต สห กร ณ จั งห วั ด ฯ 

ประจําเดือนมิถุนายน  

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการ

สันนิบาตสหกรณจังหวัดอางทอง ชุดที่ 1 ทําการ

ประชุมคร้ังที่ 16 ประจําเดือนมีนาคม - มิถุนายน 

2561 ณ หองประชุมสํานักงานสหกรณ จังหวัด

อางทอง โดยมีนายศรีโพธิ์ วายุพักตร  ประธาน

สันนิบาตจังหวัดฯ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 

ที ่ประชุมมีมต ิรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณจังหวัดอางทอง ชุด

ที่ 1 คร้ังที่ 15 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2561 วันที่ 

16  ก ุมภาพ ันธ  2561 ทําการรับรองรายร ับ - 

รายจ ายสันน ิบาตฯ ประจําเด ือนก ุมภาพ ันธ  - 

พฤษภาคม 2561 โดยมีเงินคงเหลือยกมาจากเดือน

มกราคม 2561 จํานวน 9,108.88 บาท รายรับ 

10,000 บาท รายจาย 10,000 บาท คงเหลือยกไป

เดือนมิถุนายน 2561 จํานวน 9,108.88 บาท มีมติ

ยก เล ิกการเด ินทางไปเยี ่ยมสหกรณในจังหวัด
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อางทองรวม 3 สหกรณฯ เนื่องจากความไมพรอม

ในบางเร่ือง กําหนดจัดการอบรม เร่ือง “กฎหมาย

ส ิน เ ชื ่อแ ละ เทคน ิคการต ิด ต ามหนี ้”  ในว ันที่          

6 กันยายน 2561 โดยขอความสนับสนุนวิทยากร

และคาใชจายจากสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

มีมติมอบหมายใหประธานสันนิบาตจังหวัดฯ เข า

ร วมประชุมหารือแนวทางการดําเนินงานของ

ส ันน ิบ าตส ห ก รณ แห ง ป ระ เท ศ ไท ย  ใน ว ันที่         

25  ม ิถ ุนายน  2561 ณ โรงแ รมส ีดา  ร ีสอร ท        

จ. นครนายก ม ีมต ิกําหนดจัดการประช ุมใหญ 

สามัญ ประจําป 2560 ในเดือนตุลาคม 2561 

รองประธานฝายการเงินและผูจัดการเขารวมการ

ประชุมคณะกรรมการชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง 

ว ันที ่ 18  มิถ ุนายน 2561  นายศรีโพ ธ์ิ  

วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน และนางเกษม

ศร ี เมฆหมอก  ผู จ ัด การ เ ข า ร วมก ารประช ุม

คณะกรรมการบริหารชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง 

ครั้งที ่ 9/2561 ณ หองประชุมสํานักงานสหกรณ

จังหวัดอางทอง โดยมีนายมานะก ูล  พรรณเรณู 

ประธานชมรมฯ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 

ที ่ป ระช ุมม ีมต ิทํ ากา รร ับ รองราย ร ับ  - 

รายจายของชมรมฯ ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 

โดยมีเง ินคงเหลือยกมาจากเดือนเมษายน 2561 

จํานวน 122,808.23 บาท รายรับ 4,000 บาท 

รายจ าย  5,945 บาท เง ินคง เหลือยกไปเด ือน

มิถุนายน 2561 จํานวน 120,863.23 บาท มีมติ

กําหนดวันศึกษาดูงานและวันประชุมใหญ สามัญ

ประจําป 2560 ของชมรมฯ ในว ันที ่ 19 - 20 

ตุลาคม 2561 และเดินทางไปศึกษาดูงานที่สหกรณ

ก า ร เ กษ ต รข าม ส ะแ ก งแ ส ง  จํ าก ัด  จ ัง ห ว ัด

นครราชสีมา 

นายก สสอป. เขารวมการประชุมคณะกรรมการ

อํานวยการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 7 กลุม

วิชาชีพ 

  วันที่  20  มิถุนายน 2561  นายศรี โพธิ์ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ เขารวมการ

ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห 7 กลุมวิชาชีพ คร้ังที่ 5 ณ หองประชุม 

สส.ชสอ. ชั้น 5 อาคารชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทย จํา กัด  จ.นนทบุ รี  โดยมี  ดร .ก ก       

ดอนสําราญ นายก สส.ชสอ. เปนประธานในที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติ รับทราบรายละเอียดการ

ตกแตงอาคารสํา นักงาน และมีมติยืนยันให ใช

งบประมาณในการตกแตงอาคารสํานักงาน สฌ.สอ. 

จํานวน 20 ลานบาท มีมติใหจัดจางนางสาวรัฐศรัณย 

อุ ทั ย ภ า นุ ม าศ  วุฒิ ป ริ ญญ า โ ทด า นส ถ าป นิ ก 

ประสบการณการทํางานดานออกแบบ 25 ป และ

ผลงานคร้ังลาสุดคือเปนผูออกแบบหองประทับที่

สนามหลวงคร้ังลาสุด เพ่ือทําหนาที่ควบคุมงาน

ออกแบบภายในอาคาร รวมทั้ งออกแบบหอง

เกียรติยศ โดยเร่ิมงานตั้งแตเดือนมิถุนายน 2561 - 

เดือนมกราคม 2562 โดยจายคาจางเดือนละ 80,000

บาท เปนเงิน 640,000 บาท ฯลฯ 

กรรมการฯ มอบของที่ระลึกใหแกสมาชิกทําการ

มงคลสมรส ที่เพชรบูรณ 

 วันที่ 24 มิถุนายน 2561 นายวิรัต ชูจิตต 

กรรมการฯ เดินทางไปรวมงานพิธีมงคลสมรสของ

นายวัชรกรณ พรรณเรณู สมาชิกแผนกสปนน่ิง ผลิต 

ที่บานพัก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ 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

ปฏิบัติ งานเคมี ที่บานพัก อ.ปาโมก จ.อางทอง 

เน่ืองจากเปนผาตัดไสติ่ง 

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายสุทัศน เอี่ยมแสง หัวหนาฝาย

สินเชื่อ นายวิรัต ชูจิตต และนายสมยศ นันตาวัง 

กรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยมไขนางมะลิ เส็งรอดรัตน 

สมาชิกแผนกเอ็นวีโรนเมนท คอนโทน ที่บานพัก    

ต.โพสะ อ.เมืองอางทอง จ.อางทอง เน่ืองจากผาตัด

นิ้วกลาง - น้ิวนางขางขวา  

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายสมยศ นันตาวัง กรรมการฯ 

และนางสาวฐิติพร ควรบําเรอ เดินทางไปเยี่ยมไขนาย

มนตรี มาลีหอม สมาชิกแผนกแวรเฮาท ที่บานพัก   

ต.โรงชาง อ.ปาโมก จ.อางทอง เน่ืองจากเปนโรค

กระเพาะอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายสุทัศน เอี่ยมแสง หัวหนาฝาย

สินเชื่อ และนายวิรัต ชูจิตต กรรมการฯ เดินทางไป 

เยี่ยมไข สมาชิกปวย 2 ราย ไดแก 

  - นายสัณห ศิริมงคล สมาชิกแผนกบริหาร 

(วิสโคส ผลิต) ที่หอพัก บริษัท ไทยเรยอน จํากัด 

(มหาชน) ต.โพสะ อ .เมืองอางทอง จ.อางทอง 

เนื่องจากเปนโรคความดันโลหิตสูง  

- นางสาวภควรรณ เขตนอก สมาชิกแผนก

หองปฏิบัติงานเคมี ที่หอพัก บริษัท ไทยเรยอน จํากัด 

(มหาชน) ต.โพสะ อ .เมืองอางทอง จ.อางทอง 

เนื่องจากผาตัดซีส  

ในการเดินทางไปเยี่ยมไขสมาชิกทั้ง 5 ราย  

สหกรณฯ ซื้อของเยี่ยมไขมอบใหรายละ 300 บาท 

กรรมการสหกรณฯ มอบเงินชวยเหลือใหแกนาย

พงศปณต เปนบุญ จํานวน 10,000 บาท ซ่ึงปวย

เปนโรคไต 

วันที ่ 30 มิถ ุนายน 61 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการฯ นายสุทัศน เอ่ียมแสง และนาย

สมยศ น ันต าวัง  กรรมการฯ รวมก ันมอบเง ิน

ชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแก นายพงษปณต 

เปนบุญ สมาชิกแผนกสปนนิ่ง ผลิต เนื่องจากปวย

เปนโรคไต และตองการฟอกไตเปนประจํา โดยมอบ

ให ณ ที่ทําการสหกรณฯ 

กรรมการสหกรณฯ มอบเงินชวยทําบุญงานศพ

บิดาสมาชิกแผนกหองปฏิบัติงานเคมี 

 วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการฯ และนายมานะกูล พรรณเรณู 

รองประธานฝายประชาสัมพันธ รวมกันมอบเงิน

ชวยทําบุญงานศพบิดานางสาวภควรรณ เขตนอก 

สมาชิกแผนกหองปฏิบัติงานเคมี จํานวน 1,000 

บาท ณ ที่ทําการสหกรณฯ เนื่องจากไมไดเดินทาง

ไปฟงพระสวดพระอภิธรรมงานศพบิดาสมาชิกที่

จังหวัดนครราชสีมา สหกรณฯ จึงชวยเงินทําบุญ

งานศพในจํานวนเงินดังกลาวใหแกสมาชิก 
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 สมาชิกสหกรณฯ ทุกทานคงทราบดีแลววา 

ใน ป พ.ศ. 2561 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

สมาช ิกสหกรณออมทรัพย สถานประกอบการ 

(สสอป.) รับสมาชิกสหกรณฯ ที่มีอายุไมเกิน 57 ป 

(เกิด พ.ศ. 2504 และ พ.ศ. 2505) เขาเปนสมาชิก

สมาคมฯ และในป พ.ศ. 2562 สมาคมฯ จะลดอายุ

ของผู สมัครเขาเปนสมาชิกสมาคมฯ เหลืออายุไม

เกิน 56 ป อยางไรก็ตาม เนื่องจากยังมีสมาชิกที่มี

อายุเก ิน 57 ป ม ีความประสงคจะสมัครเข าเปน

สมาชิกสมาคมฯ จํานวนหน่ึง คณะกรรมการสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสถาน

ประกอบการ (สสอป.) ชุดที่ 4 ทําการประชุมครั้งที่ 

15 ในวันอาทิตยที ่ 1 กรกฎาคม 2561 มีมติให

สมาคมฯ เปดรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ รอบพิเศษ

สําหรับผูสมัครที่มีอายุไมเกิน 60 ป (เกิดป พ.ศ. 

2501) โดยไมตองชําระเงินเพิ่ม ตามรายละเอียด 

ดังนี้ คือ 

1. เปดรับสมัครระหวางวันที่ 16 กรกฎาคม 

- วันที่ 31 ตุลาคม 2561 

2. คุณสมบัติของผูสมัคร 

2.1  เป นสมาช ิกสาม ัญ หรือสมาช ิก

สมทบของสหกรณออมทรัพยในสถานประกอบการ 

2.2 เปนบิดา, มารดา, คูสมรส, พี่นอง

รวมบิดา มารดา, บิดา - มารดาของคูสมรส, บุตร

และบุตรบุญธรรมของสมาชิกสหกรณในสถาน

ประกอบการ (หากไม ได เป นสมาช ิกสมทบของ

สหกรณออมทรัพยในสถานประกอบการ จะสมัคร

เข าเปนสมาชิกสสอป. ได สมาชิกสามัญตามขอ    

1. ตองสมัครเปนสมาชิกสมาคมฯ กอน) 

2 . 3  ผู ส ม ัค รเป นสมาช ิกต อ งม ีอ ายุ

ระหวาง 58 - 60 ป (เกิดป พ.ศ. 2501) 

3. ผูสมัครเปนสมาชิกชําระคาสมัคร 100 

บาท คาบํารุงรายป 50 บาท และเงินสงเคราะห

ลวงหนา ปละ 4,500 บาท รวมเปนเงิน 4,650 บาท 

4. หลักฐานประกอบการรับสมัคร 

4.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

4.2 สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร 

4.3 ใบรับรองแพทย (ฉบับจริง) ซึ่งออก

โดยสถานพยาบาลของรัฐตามกฎหมายวาด วย

สถานพยาบาลของรัฐเทาน้ัน 

4.4 สําเนาบัตรประจําต ัวประชาชน/ 

สําเนาทะเบียนบานของผูรับเงินสงเคราะหทุกคน 

4.5 สําเนาเอกสารอื่นๆ เช น ทะเบียน

สมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ฯลฯ 

5. สถานที่รับสมัคร 

5.1 สหกรณออมทรัพย ตนสังกัดของ

ผูสมัครที่เปนศูนยประสานงาน 

5.2 ที่ทําการสมาคมฯ (กรณีที่สหกรณ

ตนสังกัดไมไดเปนศูนยประสานงานของสมาคมฯ) 

คณะกรรมการสหกรณฯ มีความยินดีขอ

เชิญสมาชิกสหกรณฯ และบุคคลในครอบครัวตาม

ขอ 2.2 ที ่ม ีอาย ุ 58 ป - 60 ป สมัครเขาเปน

สมาชิกสสอป. ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 การ

สมัครเขาเปนสมาชิกสสอป. ของผูที่มีอายุ 58 - 60 

ป ดังกลาว ผูสมัครไมตองจายเงินสงคราะหลวงหนา

เพ่ิมใหแก สสอป. ทั้งน้ี การเปดรับสมาชิกสหกรณฯ

และบุคคลในครอบครัวที่มีอายุ 58 ป - 60 ป ใน

คร้ังน้ี อาจจะเปนการเปดเปนคร้ังสุดทาย เนื่องจาก

ได เป ดโอกาสใหสมัครครั้ง นี ้เป นครั ้งที ่สองแล ว 

“สมัครเปนสมาชิก สสอป. คิดอยางไรก็คุมคาตอ

การสมัคร” 



มีความสุขนะครับ  12 


ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  33 
 

ฉบับที ่358 ประจําเดอืน กรกฎาคม 2561 

 
 

 

 

 

 

สวัสดีครับ “แวดวงสหกรณ” ฉบับประจํา 

เดือนกรกฎาคม 2561 มาพบกับ ทานสมาชิกและ

ทานผูอานทุกทานแลวครับ ###๙๙๙###  

ขอแสดงความยินดีก ับ คุณสมชาย คุณ

เหมือนมาศ พงษไพร เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 

28 ป ของการแต งงานเมื่อวันที ่ 25 กรกฎาคม 

ขอให ทั ้ง สองท านม ีแต ความส ุขตลอดไป ###

๙๙๙### ขออนุโมทนาบุญกับ คุณลุงปราโมทย คู

โค และ คุณปาอารีย  จันทรโคตร ที ่ไดรวมเปน

เจาภาพอุปสมทบใหแกหลานชายคูแฝดทั้งสองคนที่

วัดแสนสุขครับ ###๙๙๙### ในงานอุปสมบท

ดังกลาว คุณพวงทอง หมีทอง มาชวยงานอยาง

เต ็มที ่ในฐานะคนสนิทของครอบคร ัวครับ ###

๙๙๙### ใชชีวิตหลังการเกษียณอายุอยูที่จังหวัด

พัทลุงบานเกิด แมวารางกายของ  คุณพรใจ ศรี

สุวรรณธนู จะไมแข็งแรงแตเจาตัวก็บอกวาสู ๆ ไม

ท อถอย เป นกําลังใจใหค ุณปอมด วยครับ ###

๙๙๙### เกษียณอายุไปอีกคน สําหรับ คุณแสง

ดาว หาเรือนชีพ ขอใหมีชีวิตหลังการเกษียณอายุ

ดวยความสุขนะครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความ

ย ินด ีก ับ  คุณมานะกูล  พรรณเรณู ที ่ได ร ับการ

เลือกตั้งเปนคณะกรรมการบริหารสหพันธสหกรณ

ออมทรัพย ผู ใช แ รงงาน ( สอร. )  เ มื ่อต น เด ือน

กรกฎาคมที ่ผานมาครับ ###๙๙๙### ขอแสดง

ความยินดีกับ คุณเยาวลักษณ เสาใบ ที่เขารวมวิ่ง

การกุศล 5 กิโลเมตรเปนคร้ังแรก และสามารถวิ่ง

เข าถ ึง เส นช ัยด วยครับ  ###๙๙๙### กลับมา

ทํางานไดแลว สําหรับ คุณจําเนียร ศรีวัฒนาธรรม 

หลังจากเข ารักษาตัวด วยโรคเสนเลือดหัวใจต ีบ 

ขอใหหายเปนปกติโดยเร็วครับ ###๙๙๙### ขอ

แสดงความยินด ีกับ คุณอํานาจ ขําศิริ ที่หลาน

โอโซน อายุครบ 7 เดือน และนั่งไดแลว อยาบอก

นะวา คุณปู ไมหลงหลานครับ ###๙๙๙### ขอ

แสดงความยินดีกับ คุณบุญจันทร ช่ืนใจ ในโอกาส

ที่ทําการออกรถเกงปายแดงคันใหมไปเมื่อเร็ว ๆ น้ี

ครับ ###๙๙๙### ยายที่ทํางานใหมอีกคร้ังสําหรับ 

คุณการุณย เจียมจิตศิริพงษ (เต า) ขอใหม ีความ

เจริญกาวหนาในสถานที่ทํางานใหมดวยครับ ###

๙๙๙### ออกกําลังกายดวยการวิ ่งเป นประจํา 

สําหรับ คุณคมสันต สิงหมี และมีโอกาสก็ไปรวมวิ่ง

แข งข ันด วยครับ  ###๙๙๙### งานแห เท ียน

เข าพรรษาของโรงเรียน นองอิค ลูกชายของคุณ

วิภาดา ทองประไพ แตงตัวหลอและนารักมากที่สุด

เลยครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ คุณ

กิตติศักด์ิ จันทโคตร เนื่องในโอกาสซ้ือสรอยขอมือ

เส นใหญเ ป นของขว ัญ ให ก ับต ัว เ องคร ับ  ###

๙๙๙### 

ขอแสดงความยินดีกับ คุณศรีโพธ์ิ วายุพักตร 

ที่มีเหลนคนที่สามจาก เจนหลานสาว เหลน “ยูกิ

โกะ” คลอดที ่ญี ่ปุ นไมรู วาค ุณตาจะได อุ มเหลน

เมื่อไรครับ ###๙๙๙### เดินทางไปเที่ยวภาคใต

หลายจังหวัด คุณรัตนา มหันตริยะ และครอบครัว

มีความสุขมากเน่ืองจากไปทั้งกระบี่ ภูเก็ต สุราษฎร

ธานี เส ีย เวลาหลายวันแตคุ มส ุดคุ มครับ  ###

๙๙๙### ขอแสดงความเส ีย ใจก ับ  คุณพรช ัย    

ปนคํา และ คุณสุพรรษา ปนคํา ที่สูญเสียคุณยาย

ไปเมื ่อเร็วๆ นี้ค รับ ###๙๙๙### ขอแสดงความ

เสียใจกับ คุณดวงฤทัย หอเลิศธรรม ที่สูญเสียคุณ

ยายไปเมื่อเร็วๆ นี ้ครับ ###๙๙๙### ขอแสดง
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ความเสียใจกับ คุณอํานวยเดช สบายแท ที่สูญเสีย

คุณพอ ไปในปลายเดือนกรกฎาคมที ่ผานมาครับ 

###๙๙๙### ขอแสดงความเสียใจกับ คุณวิทูล ภู

เผ ือก คุณรุงอรุณ ภูเผือก  ที ่สูญเสียค ุณพอ และ 

คุณพรทิพย ภูเผือก ที่สูญเสียคุณพอสามี คือ คุณ

ไสว ภูเผือก  (อดีตสมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต) ใน

เวลาใกล เค ียงก ันครับ ###๙๙๙### ขอแสดง

ความเสียใจกับ คุณปภาวิน อัฐมาภรณ ที่ประสบ

อุบัติเหตุในขณะทํางาน ขอใหหายเปนปกติและ

สุข ภา พแ ข็ ง แ รง โดย เ ร็ ว ค รับ  ###๙ ๙ ๙ ### 

ขอขอบคุณ คุณชูชีพ ดัดผดุง ที่ไดทําการเพ่ิมคาหุน

กับสหกรณฯ ในเดือนกรกฎาคมที่ผานมา ขอใหมี

หุนเปนจํานวนมากในวันเกษียณอายุดวยนะครับ 

###๙๙๙### ขอขอบคุณ คุณจรัญ ขําสถิตย ที่ได

สมัครเขาเปนสมาชิก สสอป. เรียบรอยแลวครับ 

###๙๙๙### ขอขอบคุณ คุณบุญตา ชมชื่น ที่ได

นําค ุณพอ คุณแมมาสมัครเขาเปนสมาชิก สสอป. 

ด วยเช นกันครับ ###๙๙๙### ขอขอบคุณ คุณ

ปรานอม กันมณี ที่นําสามีมาสมัครเขาเปนสมาชิก 

สสอป. แลว หลังจากที่เจาตัวไดสมัครเปนสมาชิก 

สสอป.  มาก อนหนานี ้แล ว ครับ  ###๙๙๙### 

เพ่ือนๆ เขาไปดูเฟซบุกของ คุณจงรักษ มาลัยหอม 

บอกวา เจาของเฟซบุกไมค อยโพสตขอความเลย 

แลวอย างนี ้เ พื ่อนๆ จะรู ข าวคราวของเพื ่อนได

อยางไรครับ ###๙๙๙### จําหนายนํ้ามะกูด รอย

เปอรเซ็นต ไมใสสารเคมี ราคาขวดละ 100 บาท 

เพ่ือนสมาชิกทานใดสนใจ ติดตอ คุณอภิญญา อยู

สุข ไดครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ 

คุณสมเกียรติ กานทับ ที่อยูระหวางการกอสราง

บานหลังใหญ เห็นบานที่กําลังกอสรางชื่นใจแทน

ครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความยินด ีก ับ คุณ

ท ัศน ีย  โ มกขศ ัก ดิ ์ เ นื ่อง ใน โอกาสที ่ประธาน

คณะกรรมการฮาลาลจังหวัดอางทอง มาตรวจโรงงาน

น้ําออยสด และไดรับการรับรองใหเปนอาหารฮาลา

ลเรียบรอยแลวครับ ###๙๙๙### กิจการคลีนิค

ของลูกสาวของ คุณพงษสว าง สีแกวสิ ่ว  กําล ัง

ดําเนินการไปได ดวยดี ฝากเพื่อนสมาชิกชวยกัน

สนับสนุนดวยครับ 

นาชื ่นใจแทน คุณนนทรี เกษจันทร วัน

หนึ่งคุณแมตุกไมสบาย ลูกแตงคทําการทอดไขเจียว

ใหคุณแมทาน ลูกชายโตเปนหนุมใชงานไดแลวครับ 

###๙๙๙### เนื่องในโอกาสวันเกิด คุณภณิตา  

ภูมิเศรษฐี เดินทางไปไหวพระขอพรที่วัดถ้ําเสือ จ.

กาญจนบุรี ขอใหสุขภาพแข็งแรง ชีวิตมีแตความสุข

ตลอดไปครับ ###๙๙๙### ขออนุโมทนาบุญกับ 

คุณมงคล ดุษณีย เนื่องในโอกาสที ่ภรรยาบวชชี

พราหมณ ที ่ว ัด ต นสนไปเ มื ่อ เ ร ็วๆ นี ้คร ับ  ###

๙๙๙### ไมไดพบกันนานสําหรับสมาชิกแผนกพน

สภาพการเปนพนักงานหลายทาน เชน คุณเมตตา   

แตงเครือมาศ คุณเลี่ยม ทรงวุฒิเลิศ คุณหวาน  

รอดยิ่ง คุณมณเทียร อยูสุข คุณสรอยใจ ปาเรือน 

ขอ ให ท ุกท านส ุขภาพแข็งแรง ช ีว ิตม ีความส ุข

ตลอดไปนะครับ ###๙๙๙### กลัวภรรยาจะไมมี

แรงทํางานลวงเวลา คุณสุวัฒน แกวเฮียง จึงพา 

คุณวรรณดี แก วเฮียง ไปทานเอ็มเคส ุกี ้ที ่บิ ๊ก ซี

อางทอง นารักที่สุดเลยครับคุณสามี ###๙๙๙### 

ใกลคลอดแลว สําหรับ คุณจันทรตรีญา มาลาพงษ 

เพื่อนๆ แอบบอกวา แมแตใสชุดคลุม นองตรี ก็ยัง

นารักเหมือนเดิมครับ ###๙๙๙### พบกันฉบับ

หนา ###๙๙๙### สวัสดีครับ ###๙๙๙### 
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ฉบับที ่358 ประจําเดอืน กรกฎาคม 2561 

 
รายงานกิจการประจําเดือน มิถุนายน 2561 (MONTHLY REPORTS JUNE 2018) 

สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด 

THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จํานวนสมาชิก  Membership 1,206 คน Pr 

2. ทุนเรือนหุน  Share capital 355,282,460.00 บาท Baht 

3. เงินรับฝากออมทรัพย ยอดยกมา  Savings deposit From last month 15,535,901.24 บาท Baht 

  ฝากระหวางเดือน  Deposit in this month 3,712,407.76 บาท Baht 

  ถอนระหวางเดือน  Withdrawal in this month 6,037,423.07 บาท Baht 

 คงเหลือส้ินเดือน  Balance  13,210,885.93 บาท Baht 

4. เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ ยอดยกมา  Special deposit From last month 122,487,532.19 บาท Baht 

  ฝากระหวางเดือน  Deposit in this month 7,436,696.46 บาท Baht 

  ถอนระหวางเดือน  Withdrawal in this month 9,017,912.55 บาท Baht 

 คงเหลือส้ินเดือน  Balance  120,906,316.10 บาท Baht 

5. เงินรับฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education Fund deposit From last month 7,793,700.00 บาท Baht 

  ฝากระหวางเดือน  Deposit in this month 453,062.28 บาท Baht 

  ถอนระหวางเดือน  Withdrawal in this month 290,862.28 บาท Baht 

 คงเหลือส้ินเดือน  Balance  7,955,900.00  บาท Baht 

6. ทุนสํารอง  Compulsory reserve 31,773,469.18 บาท Baht 

7. ทุนสะสมตามขอบังคับ  Reserve according to by-laws, regulation and other 794,465.29 บาท Baht 

8. ถือหุน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 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 23,667,219.01 บาท Baht 

10. เงินฝากสหกรณอ่ืน  Deposits in other Co-operatives 126,255,317.07 บาท Baht 

11. เงินใหกูแกสมาชิก ยอดยกมา  Loans to members form last month 308,945,142.54 บาท Baht 

  ใหกูระหวางเดือน  Loans to members in this month 42,642,500.00 บาท Baht 

  รับชําระคืนระหวางเดือน  Loans repayment form members in this month 40,164,405.34 บาท Baht 

 คงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน  Total Loans to members   311,423,237.20 บาท Baht 

12. เงินใหกูแกสหกรณอื่น Loans to other cooperatives 28,000,000.00 บาท Baht 

13. ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู  Interest received from Loans 8,635,375.25 บาท Baht 

14. รายไดเดือน มกราคม - มิถุนายน 2561 Revenues from January - June 2018 12,666,994.59 บาท Baht 

15. รายจายเดือน มกราคม - มิถุนายน 2561 Expenses from January - June 2018 9,911,093.43 บาท Baht 

16. รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจาย  Total income (Approximated) 8,755,901.16                                                                                                                       บาท Baht 
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¹ÒÂÇÔÃÑµ ªÙ¨Ôµµ� ÁÍº¢Í§·ÕèÃÐÅÖ¡ãË�á¡� 
¹ÒÂÇÑªÃ¡Ã³� ¾ÃÃ³àÃ³Ù (Ê»�¹¹Ôè§ ¼ÅÔµ) 
à¹×èÍ§¨Ò¡·íÒ¡ÒÃÁ§¤ÅÊÁÃÊ  (24 ÁÔ.Â. 61) 

ÊË¡Ã³�Ï ÁÍºà§Ô¹ª�ÇÂ¤�ÒÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅãË�á¡� 
¹ÒÂ¾§È�»³µ à»�¹ºØ (Ê»�¹¹Ôè§ ¼ÅÔµ) 

¨íÒ¹Ç¹ 10,000 ºÒ· «Öè§»�ÇÂà»�¹âÃ¤äµ (30 ÁÔ.Â. 61) 

 

»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ ÃÑºâÅ�ÃÒ§ÇÑÅÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�´Õà´�¹
ÃÐ´Ñº´Õ �́Ò¹ÊÇÑÊ Ố¡ÒÃ ¨Ò¡ ªÊÍ. 

áÅÐà¢�ÒÃ�ÇÁ»ÃÐªØÁãË�ÊÒÁÑ»ÃÐ¨íÒ»� 2561 (9 ÁÔ.Â. 61) 

¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ áÅÐ¼Ù� Ñ̈´¡ÒÃÊË¡Ã³�Ï à¢�ÒÃ�ÇÁ 
¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ 

ªÁÃÁÊË¡Ã³� Ñ̈§ËÇÑ´Í�Ò§·Í§ (18 ÁÔ.Â. 61) 

»ÃÐ¸Ò¹Ï ·íÒ¡ÒÃÁÍºÊÃ�ÍÂ¤Í·Í§¤íÒ Ë¹Ñ¡ 1 ºÒ· ãË�á¡�
¹ÒÂÍØäÃ ÁÒ¡»ÃÐÁÙÅ ÊÁÒªÔ¡á¼¹¡ÍÔ¹·ÃÙàÁ¹·� 

·Õèº�Ò¹¾Ñ¡ (30 ÁÔ.Â. 61) 

¡ÃÃÁ¡ÒÃ ·íÒ¡ÒÃÁÍºÊÃ�ÍÂ¤Í·Í§¤íÒ ãË�á¡� 
¹ÒÂÊØ·Ô¹ »�Ò¾Ä¡ÉÒ (50 Ê.µ.) áÅÐ 

¹ÒÂä¾±ÙÃÂ� »�Ò¾Ä¡ÉÒ Ë¹Ñ¡ (1 ºÒ·) (30 ÁÔ.Â. 61) 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


