
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณฯ มอบสรอยคอทองคําหนัก 1 บาท ใหแก

สมาชิกที่เกษียณอายุฯ จํานวน 3 ราย 

 วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายมานะกูล  

พรรณเรณู รองประธานฝายประชาสัมพันธ และนาง

เกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการสหกรณฯ ทําการมอบ

สรอยคอทองคําหนัก 1 บาท (มูลคา 20,150 บาท) 

ใหแกนางอุบล นิลทคช สมาชิกแผนกหองปฏิบัติงาน

เคมี เน่ืองจากขอเกษียณอายุกอนกําหนด โดยมอบให 

ณ ที่ทําการสหกรณฯ 

  วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายสายัณห  แผนประดิษฐ 

เลขานุการ นายเฉลย ชมบุห ร่ัน กรรมการฯ เขา

รวมงานเลี้ยงเกษียณอายุของนายสุรพล บุญเกิด 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกแผนกเซ็นทรัล (ซอมบํารุง) ที่บานพัก อ. เมือง

อางทอง จ. อางทอง และทําการมอบสรอยคอทองคํา 

หนัก 1 บาท (มูลคา 20,250 บาท) ใหดวย 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นางเกษมศรี 

เมฆหมอก ผู จัดการสหกรณทําการมอบสรอยคอ

ทองคําหนัก 1 บาท (มูลคา 20,200 บาท) ใหแกนาง

บุญนาค อยู สุ ข  สมาชิกแผนกอัลซิลลาร่ี  ผลิต 

เนื่องจากเกษียณอายุฯ โดยมอบให ณ ที่ทําการ

สหกรณฯ 

สหกรณฯ จัดอบรมสมาชิก ครั้งที่ 1 ที่กาญจนบุรี 

วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2561 สหกรณ

ออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด จัด

โครงการศึกษาอบรมสมาชิก รุนที่ 1 ประจําป 2561 

(อานตอหนา 3) 

 
 

 

ปท่ี 33 ฉบับที่ 357 ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 
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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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สหกรณฯ จัดอบรมสมาชิก ครั้งที่ 1 (ตอจากหนา 1) 

เร่ือง “สหกรณออมทรัพยยุค 4.0” ณ บานไรริเวอร

แคว รีสอรท เลขที่ 333 หมู 1 ต. บานเกา อ. เมือง 

จ. กาญจนบุรี  

การอบรมมีวัตถุประสงค 1. เพื่อใหสมาชิก

ไดรับทราบผลกระทบของนโยบาย “ประเทศไทย 

4.0” ที่มีตอการบริหารงานสหกรณฯ และวิถีชีวิต

สมาชิกสหกรณฯ ดวย 2. เพ่ือใหสมาชิกไดมีความรู 

ความเขาใจเรื่องการดําเนินงานของสหกรณมาก

ยิ่งขึ้น 3. เพื่อใหสมาชิกไดเขาใจถึงความเขมแข็ง

และความมั ่นคงในระบบสหกรณที ่แตกตางจาก

ธุรก ิจอื ่น 4. เ พื ่อใหสมาชิกมีความเชื ่อมั ่น  และ

ศรัทธาต อสหกรณฯ 5. เพื ่อสงเสริมใหสมาชิก

ดําเนินช ีวิตด วยความประหย ัดและอดออมตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และใชชีวิตแบบการ

พึ ่งพาตนเอง ให มากขึ ้น  6 .  เพื ่อให สมาชิกได มี

โอกาสแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณซึ่งกัน

และกัน 

การอบรมมีนายลิขิต มีบํา รุง  ประธาน

กรรมการฯ ทําหนาที่เปนประธานเปดการอบรม โดย

มีสมาชิก กรรมการฯ และเจาหนาที่สหกรณฯ เขา

รวมการอบรม 42 คน 

สําหรับหัวขอของการอบรม ประกอบดวย  

1. นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการสหกรณ

เปนวิทยากรบรรยาย เร่ือง “ความม่ันคงตอระบบ

สหกรณ และสวัสดิการของสหกรณ” 

2. ผศ. ส ุช ิน ปล ีหะจินดา ผู ทรงค ุณวุฒิ

พิเศษ ภาควิชาสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เปนวิทยากรบรรยาย เรื่อง “คุยเฟองเร่ืองสหกรณ

ออมทรัพย ยุค  4.0 - ผลกระทบตอนโยบายรัฐที่

ควบคุมสหกรณออมทรัพย, ผลกระทบตอวิถีชีวิต

ของสมาชิกสหกรณออมทรัพย, สมาชิกตองรูเร่ือง

การดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยในฐานะที่เปน

เจาของสหกรณ 

3. นายชัยยา ตีบไธสง ประธานกรรมการ

สหกรณออมทรัพยพนักงานถุงเทาไทย จํากัด อ.พระ

ประแดง จ. สมุทรปราการ พรอมกับทีมผูชวย

วิทยากร ไดแก นายศิรวิชญ ประเสริฐสังข นางสาว 

วาสนา ศรียงยศ และนางสาวสาวิตรี ชะบูรณ รวมกัน

ทํากิจกรรมประกอบการบรรยาย เร่ือง “การออมเงิน

จากการซ้ือสลากกินแบงรัฐบาลและหวยใตดิน” 

กรรมการและเจาหนาที่ฯ รวมงานวันสงกรานตกับ

สันนิบาตฯ และชมรมสหกรณฯ 

วันที่ 17 เมษายน 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ป ระ ธ าน ก รรม ก า ร  น า ย ศ ร ีโ พ ธิ ์ ว าย ุพ ัก ต ร 

ประธานสันนิบาตสหกรณจังหวัดอางทอง (รอง

ประธานฝายการเงิน - สหกรณฯ) นายมานะกูล 

พรรณเรณู ประธานชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง 

(รองประธานฝายประชาสัมพันธ - สหกรณฯ) นาย

สายัณห แผนประดิษฐ เลขานุการ นางเกษมศรี 

เมฆหมอก ผูจัดการสหกรณ และนางสาวฐิติพร 

ควรบําเรอ เจาหนาที่ธุรการ เขารวมงาน โครงการ

สืบสานงานประเพณีสงกรานต “สหกรณสุขสันต 

ว ันส งกรานต ป ระจําป  2561”  ณ สําน ัก ง าน

สหกรณจ ังหวัดอ างทอง ต .  ย านซื ่อ  อ .  เมือ ง

อางทอง จ. อางทอง ซึ ่งจัด โดย  ชมรมสหกรณ

จังหวัดอางทอง สันนิบาตสหกรณจังหวัดอางทอง 

โดยความสนับสนุนของสํานักงานสหกรณจังหวัด

อางทอง และสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอางทอง 

และมีกรรมการ - เจาหนาที ่สหกรณในจังหวัด

อางทอง ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง

สํานักงานสหกรณจังหวัดอางทอง และสํานักงาน

ตรวจบัญชีสหกรณอางทอง เขารวมงานประมาณ 

100 คน 
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การจัด งานมี วัตถุประสงค เ พ่ือสืบสาน

ประเพณีสงกรานตไทย เพ่ือใหสหกรณสมาชิกชมรมฯ 

ไดรวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย และ 

เพ่ือสรางความสามัคคีในหมูสหกรณสมาชิกของชมรม

สหกรณจังหวัดอางทอง และสหกรณทุกประเภทใน

จังหวัดอางทอง 

การจัดงานเร่ิมตนโดย นายมานะกูล พรรณเรณู 

ประธานชมรมสหกรณจังหวัดอางทองกลาวตอนรับ

ผูเขารวมงาน และเรียนเชิญนายพีรวิชญ เจียรพิสิฐพงศ 

สหกรณจังหวัดอางทอง นําสวดมนต 

- นายศรีโพธิ์ วายุพักตร ประธานสันนิบาต

สหกรณจังหวัดอางทอง กลาวรายงานการจัดงานตอ 

นายพีรวิชญ เจียรพิสิฐพงศ สหกรณจังหวัดอางทอง 

- นายพีรวิชญ  เ จียรพิสิฐพงศ  สหกรณ

จังหวัดอางทอง กล าวอวยพรวันปใหม ไทยแก

ผูรวมงาน 

- พิธีรดนํ้าขอพรแกนายพีรวิชญ เจียรพิสฐิพงศ 

สหกรณจังหวัดอางทอง นางสาวนิตยา จ่ันนพรัตน 

หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอางทอง นายศรี-

โพธิ์  วายุพักตร ประธานสันนิบาตสหกรณจังหวัด

อางทอง นายมานะกูล พรรณเรณู ประธานชมรม

สหกรณจังหวัดอางทอง และผูแทนของสหกรณทุก

สหกรณที่เขารวมงาน 

- การรดนํ้าขอพรระหวางผูรวมงาน และ

รับประทานอาหารวางรวมกัน 

นายกสสอป. และกรรมการฯ เขารวมการสัมมนา

กับ สส.ชสอ. ที่ชะอํา 

วันที่  21  เมษายน 2561  นายศ รี โพ ธ์ิ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ(สสอป.) และ

นายวิรัต ชูจิตต กรรมการฯ เขารวมโครงการสัมมนา

ประสานงาน 4 ภูมิภาค (ภาคตะวันตก) สมาคม

ฌาปนกิจสง เคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุม

สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.) และ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณ

ออมทรัพยครูไทย (สสอค.) ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา 

อ. ชะอํา จ. เพชรบุรี โดยมี ดร.กก ดอนสําราญ 

นายก สส.ชสอ. เปนประธานพิธีเปดการสัมมนา และ

บรรยายพิเศษ เร่ือง การตรวจสอบและกํากับศูนย

ประสานงาน การเปด รับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ 

อายุไมเกิน 60 ป การสรางความเขมแข็งใหกับศูนย

ประสานงาน และการสื่อสารที่เขาถึงการรับรู ชัดเจน 

ปองกันการเสียสิทธิ์ของสมาชิก 

ในการสัมมนาคร้ังน้ี นายศรีโพธิ์ วายุพักตร 

นายก สสอป. ไดรับเชิญใหทําการอภิปรายรวม หัวขอ 

“การดําเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 7 

กลุมวิชาชีพ” รวมกับนายกสมาคมฯ และผูแทน 7 

สมาคมฯ ดวย 

 

 
 

นายกสสอป. เดินทางไปปฏิบัติงานที่สมาคมฯ 

  วันที่  24  เมษายน 2561  นายศ รีโพ ธ์ิ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) เขา

ปฏิบัติงานที่สํานักงานสมาคมฯ ชั้น 5 อาคารชุมนุม

สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ถนนนคร

อินทร อ. บางกรวย จ. นนทบุรี 
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นายกสสอป. และกรรมการฯ เขารวมการประชุม

ใหญสามัญ ประจําป 2560 สอ.มัคคุเทศกฯ ที่

กรุงเทพฯ 

วันที่  27  เมษายน 2561  นายศ รีโพ ธ์ิ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคระหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) และ 

นายประวร มาดี กรรมการสมาคมฯ เขารวมการ

ประชุมใหญ สามัญประจําป 2560 สหกรณออม

ทรัพยมัคคุเทศกอาชีพแหงประเทศไทย จํากัด ณ 

หองประชุมโรงแรมปคนิค ถนนรางน้ํา เขตราชเทวี 

ก รุง เทพฯ  โดยมีนายเ พียร หยดยอย  ประธาน

กรรมการฯ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม นายศรีโพธ์ิ 

วายุพักตร นายกสมาคมฯ ทําการบรรยายเร่ืองการ

สมัครเขาเปนสมาชิก สสอป. ใหผูเขารวมการประชุม

ทราบ พรอมกับมอบนาฬิกาปลุกใหแกสหกรณฯ 

จํานวน 9 เรือน 

ณ วันที ่30 พฤศจิกายน 2560 สหกรณฯ มี

สมาชิก 375 คน ทุนเรือนหุน 4.91 ลานบาท อาคาร

สํานักงานมูลคา 809,315.07 บาท หุนชุมนุมสหกรณ

ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 524,000 บาท 

เงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 

จํากัด 200,000 บาท เงินใหกูแกสมาชิก 1.01 ลาน

บาท สินทรัพยรวม 5.02 ลานบาท กําไรสุทธิประจําป 

2560 จํานวน 21,332.84 บาท 

กรรมการฯ และหัวหนาฝายทั่วไป เขารวมการ

สัมมนาที ่ชสอ. 

 วันที่ 27 เ มษายน 2561 นายวิรัต ชูจิตต 

กรรมการฯ และนางนาถ มงคลหวา หัวหนาฝายทั่วไป 

เขารวมการสัมมนา เร่ือง “มาตรการและการสื่อสาร

ของรัฐ” ณ หองประชุม 701 อาคารชุมนุมสหกรณ

ออมทรัพยแหงประเทศไทย (ชสอ.) อ.บางกรวย     

จ. นนทบุรี ซึ่งจัดโดย ชสอ. 

นายกสสอป. กรรมการสมาคมฯ กรรมการสหกรณฯ 

เขารวมการสัมมนากับ สส.ชสอ. ที่อยุธยา 

วันที่  28  เมษายน 2561  นายศ รี โพธิ์ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) นาย

ลิขิต มีบํารุง ประธานกรรมการฯ นางเกษมศรี เมฆ

หมอก ผูจัดการสหกรณฯ และนางสาวนุชนารถ แกว

นํ้าเชื้อ เขารวมโครงการสัมมนาประสานงาน 4 

ภูมิภาค (ภาคกลาง) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

สหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทย (สส.ชสอ.) และสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย 

( ส ส อค . )  ณ  โ ร ง แ รม ก รุ ง ศ รี ริ เ ว อ ร  จั ง ห วั ด

พระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร.กก ดอนสําราญ นายก 

สส .ชสอ. เปนประธานพิธีเปดการสัมมนา และ 

บรรยายพิเศษ เร่ือง การตรวจสอบและกํากับศูนย

ประสานงาน การเปดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ อายุ

ไมเกิน 60 ป การสรางความเขมแข็งใหกับศูนย

ประสานงาน และการสื่อสารที่เขาถึงการรับรู ชัดเจน 

ปองกันการเสียสิทธิ์ของสมาชิก 

ในการสัมมนาคร้ังน้ี นายศรีโพธิ์ วายุพักตร 

นายก สสอป. ไดรับเชิญใหทําการอภิปรายรวม หัวขอ 

“การดําเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 7 

กลุมวิชาชีพ” รวมกับนายกสมาคมฯ และผูแทน 7 

สมาคมฯ ดวย 

รองประธานฝายการเงิน เดินทางไปใหกําลังใจ

ผูสมัครกรรมการ ชสอ. “ทีมพลังรักษสหกรณ” 

วันที่  29  เมษายน 2561  นายศ รี โพธิ์ 

วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน เดินทางไปให

กําลังใจทีมผูสมัครเปนกรรมการดําเนินการชุมนุม

สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ในนาม 

“ทีมพลังรักษสหกรณ” ซ่ึงส มัครเปนกรรมการ
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ฉบับที ่357 ประจําเดอืน มิถนุายน 2561 

 
ดําเนินการ ชสอ. หมายเลย 3 ถึง 9 ไดแก หมายเลข 

3 พล.ต.ต. วิโรจน สัตยสัณหสกุล หมายเลย 4 นาย

สมชาย รัตนอารี หมายเลข 5 นายวิราช ปอมบาน

คาย หมายเลข 6 นายอุทัย ศรีเทพ หมายเลข 7 

นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ หมายเลข 8. นายณสรวง กอน

วิมล และ หมายเลข 9. นายวินัย นิยโมสถ 
 

 
 

นายกสสอป. และกรรมการฯ เขารวมการประชุม

คณะกรรมการ สสอป. ประจําเดือนเมษายน 2561 

วันที่  6  พฤษภาคม 2561  นายศ รีโพธิ์ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) นาย

วิ รัต  ชู จิต ต  กรรมการฯ  เข า ร วมการประชุ ม

คณะกรรมการดําเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

สมาชิกสหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ ชุดที่ 4 

คร้ังที ่13 ประจําเดือนเมษายน 2561 ณ หองประชุม 

301 ชั้น 3 อาคารชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทย จํากัด อ. บางกรวย จ. นนทบุรี โดยมี

นายศรีโพธิ์  วายุพักตร นายกสมาคมฯ ทําหนาที่

ประธานในที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบเร่ืองที่ประธานฯ แจง

ใหทราบ รวม 28 เร่ือง มีมติทําการรับรองรายงาน

การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 4 คร้ังที่ 

12 ประจําเดือนกุมภาพันธ  - มีนาคม 2561 วัน

อาทิตยที่ 25 มีนาคม 2561 มีมติติดตามเร่ืองสืบ

เนื่องจากการประชุมคร้ังที่แลว รวม 27 เร่ือง มีมติ

รับทราบจํานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 

จํานวน 6,083 คน (สมาชิกเสียชีวิต 5 คน) รับทราบ

จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 จํานวน 

6,111 ราย (สมาชิกเสียชีวิต 5 คน) รับทราบจํานวน

ศูนยประสานงานเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน 

2561 จํานวน 65 ศูนย รับทราบรายชื่อสมาชิกฯ ที่

ไดรับการคุมครอง รอบ 3/2561 ในวันที่ 1 มีนาคม 

2561 จํานวน 34 คน จาก 21 สหกรณฯ รับทราบ

รายชื่อสมาชิกฯ ที่ไดรับการคุมครอง รอบ 4/2561 

ในวันที่ 1 เมษายน 2561 จํานวน 32 คน จาก 14 

สหกรณฯ มีมติอนุมัติรับสมาชิกใหมรอบ 5/2561 

และรอบ 6/2561 มีมติอนุมัติจายเงินสงเคราะหใหแก

ผูรับเงินสงเคราะหของสมาชิกที่เสียชีวิต รวม 10 ราย 

เปนเงิน รายละ 600,000 บาท เปนเงิน 6,000,000 

บาท และที่ประชุมมีมติแตงตั้ง นางลัดดา ไชยสิทธ์ิ 

ดํารงตําแหนงอุปนายก คนที่ 1 และนายประวร มาดี 

ดํารงตําแหนงผูชวยเลขานุการ 

ประธานฯ ทําพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนการประกนั

ชีวิตกลุม 200,000 บาท ใหแกทายาทสมาชิก 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการฯ ทําการมอบเงินสินไหมทดแทน

การประกันชีวิตกลุม จํานวน 200,000 บาท (สอง

แสนบาทถวน) ใหแกภรรยาของนายสุนทร หุนกล่ํา 

สมาชิกแผนกซีวิล ซึ่งเสียชีวิต โดยทําการมอบใหใน

พิธีฌาปนกิจศพนายสุนทร หุนกล่ํา ที่วัดแสนสุข     

ต. บางปลากด อ. ปาโมก จ. อางทอง 

รองประธานฯ ทําพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนการ

ประกันชีวิตกลุม 50,000 บาท ใหแกทายาทสมาชิก 

วันที่  7 พฤษภาคม 2561  นายศรีโพธ์ิ 

วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน ทําการมอบเงิน

คาสินไหมทดแทนการประกันชีวิตกลุมของสหกรณ
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ฉบับที ่357 ประจําเดอืน มิถนุายน 2561 

 
ใหแกผูรับผลประโยชนของนางทวี เจริญสุข จํานวน 

50,000 บาท (หาหม่ืนบาทถวน) โดยทําการมอบให

ในพิธีฌาปนกิจศพนางทวี เจริญสุข ที่วัดเกตุ ต.สาย

ทอง อ. เมืองอางทอง จ. อางทอง 

ผูจัดการสหกรณฯ เขารวมการประชุมทางไกลที่

สํานักงานสหกรณจังหวัดอางทอง 

 วันที่ 9 พฤษภาคม 2561  นางเกษมศรี 

เมฆหมอก ผูจัดการสหกรณฯ เขารวมการประชุม

ทางไกลเพ่ือรับฟงแนวทางดําเนินการตามประกาศ

และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ เร่ือง คํานิยามเงิน

กูยืมหรือค้ําประกันของสหกรณ ณ หองประชุม

สํานักงานสหกรณจังหวัดอางทอง อ. เมืองอางทอง 

จ. อางทอง ซ่ึงจัดโดยกรมสงเสริมสหกรณ 

นายก สสอป. เขารวมการประชุมคณะกรรมการ

อํานวยการ 7 สมาคมฯ 

  วันที่  9  พฤษภาคม 2561  นายศรีโพธ์ิ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) เขา

รวมการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย  7 

กลุมวิชาชีพ คร้ังที่ 3 ณ หองประชุม สส.ชสอ. ชั้น 5 

อาคารชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 

จํากัด ถนนนครอินทร อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมี 

ดร.กก ดอนสําราญ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

สหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทย (สส.ชสอ.) เปนประธานในที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติทําการรับรองรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ 7 สมาคม คร้ังที่ 1 

รับทราบการเบิกเงินงบประมาณและพ้ืนที่ใชสอยของ

แตละสมาคม รับทราบโครงการสัมมนาศูนย

ประสานงาน 4 ภูมิภาคของ สส.ชสอ. ซ่ึงดําเนินการ

ไปแลว 3 ภูมิภาค พิจารณารายละเอียดการสัมมนา

รวม 7 สมาคมวิชาชีพในรูปแบบกรรมการทั้งคณะเต็ม

จํานวน คร้ังที่ 3/2561 วันจันทรที่ 28 พฤษภาคม 

2561 พิจารณาขอแกไขพระราชบัญญัติการฌาปนกิจ

สงเคราะห พ.ศ. 2554 กําหนดอัตราการหักเงิน

สงเคราะห พ.ศ.  2547 และขอบังคับสมาคมฯ 

รับทราบรายงานความคืบหนาของงบประมาณ 20 

ลาน พิจารณากําหนดการจัดโครงการอบรมผู

ตรวจสอบศูนยประสานงาน พิจารณาการขับเคลื่อน

แผนรวม 8 สมาคม การพัฒนา IT ของทุกสมาคม 

และพิจารณากําหนดการประชุมวิชาการและทัศน

ศึกษากอนวันทอดผาพระกฐินพระราชทานในวันที่ 

16 - 18 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดบูรพาราม ต.ใน

เมือง อ.เมือง จ.สุรินทร 

ประธานฯ และผูจัดการเขารวมการสัมมนาที่

สํานักงานสหกรณจังหวัดอางทอง 

 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการฯ และนางเกษมศรี เมฆหมอก 

ผูจัดการ เขารวมการสัมมนาประจําป 2561 เร่ือง 

“การกํากับดูแลสหกรณภายใตกรอบกฎหมาย”      

ณ หองประชุมสํานักงานสหกรณจังหวัดอางทอง     

อ. เมืองอางทอง จ. อางทอง 

ประธานสหกรณ ฯ  มอบเงิ น สิน ไหมทดแทน 

200,000 บาท ใหแกทายาทสมาชิกที่เสียชีวิต 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงาน

ไทยเรยอน จํากัด ทําการมอบเงินสินไหมทดแทน 

จํานวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) ใหแก 

ผูรับผลประโยชนของนายสุวัฒน สุวรรณโชติ สมาชิก

แผนกสปนน่ิง ผลิต เนื่องจากเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุ 

สหกรณฯ ทําประกันชีวิตกลุมใหกับสมาชิก

สหกรณฯ ทุกคน โดยสหกรณฯ เปนผูจายเงินคาเบี้ย

ประกันชีวิตกลุมฯ ใหแกสมาชิกสหกรณฯ ในกรณี
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สมาชิกเสียชีวิตตามปกติ ทายาทไดรับเงินสินไหม

ทดแทน จํานวน 50,000 บาท (หาหม่ืนบาทถวน) 

แตหากเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุ  ทายาทไดรับเงิน

สินไหมทดแทนจํานวน 200,000 บาท (สองแสน

บาทถวน)  

กรรมการฯ และผูจัดการเขารวมการประชุม

คณะกรรมการบริหารชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง 

 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายวิรัต ชูจิตต

กรรมการฯ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ เขา

รวมการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมสหกรณ

จังหวัดอางทอง ประจําเดือนพฤษภาคม 2561       

ณ หองประชุมสํานักงานสหกรณจังหวัดอางทอง     

อ. เมืองอางทอง จ. อางทอง 

คณะกรรมการอํานวยการฯ ทําการอบรมสมาชิก

และประชุมประจําเดือนพฤษภาคม 2561 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการ

อํานวยการ ประกอบดวย นายลิขิต มีบํารุง ประธาน

กรรมการฯ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร รองประธานฝาย

การเงิน นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝาย

ปร ะชาสั ม พั น ธ  น าย ส ายั ณห  แ ผนป ระดิ ษ ฐ 

เลขานุการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ

สหกรณฯ รวมกันทําการอบรมสมาชิกใหมของ

สหกรณฯ 2 คน และทําการมอบหมอนตราสหกรณ

ใหแกสมาชิกที่เขารวมการอบรมดวย 

หล ังจากเสร็จการอบรม คณะกรรมการ

อํานวยการ ชุดที ่ 36 ได ทําการประชุมครั ้งที ่ 6 

ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 โดยมีนายลิขิต มี

บํารุง ประธานกรรมการฯ ทําหนาที ่ประธานในที่

ประชุม 

ที ่ประชุมมีมต ิรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการอํานวยการ ชุดที่ 36 คร้ังที่ 4 วันที่ 

12 เมษายน 2561 ต ิดตามผลการประช ุมคราว

กอน 5 เร่ือง มีมติมอบเงินชวยเหลือนายอุดม กรุด

บํารุง  สมาชิกสหกรณฯ แผนกออกซิลลารี ่ ผลิต 

เนื่องจากปวยเปนโรคไต เปนเงิน 10,000 บาท 

(หนึ ่งหมื่นบาทถวน) มีมต ิใหสงนายลิขิต มีบําร ุง 

ประธานกรรมการฯ นายกฤษณชัย สินธุประสิทธ์ิ 

เหรัญญิก และนายวิรัต ชูจิตต เข ารวมการอบรม 

เ รื ่อง “การอ านงบการเง ิน” ซึ ่งจ ัด โดยชมรม

สหกรณจังหวัดอางทอง ในวันที ่ 25 พฤษภาคม 

2561 มีมติใหมอบเงินชวยเหลือแกนางนิลวรรณ 

กลิ ่นบํารุง อดีตผูร วมกอตั ้งสหกรณออมทรัพย ฯ 

เพิ ่มจาก 2,000 บาท เปน 3,000 บาท ตามที่

คณะกรรมการดําเนินการเสนอ มีมติมอบหมายให

กรรมการฝายสินเชื่อเดินทางไปสํารวจหลักทรัพย

ของสมาชิกเพื่อใชเปนหลักประกันเงินกูพิเศษที่

จังหวัดเชียงใหม 

สหกรณฯ มอบเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 

ใหแกสมาชิกปวยดวยโรคไต เปนเงิน 10,000 บาท 

 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายมานะกูล  พรรณเรณู รอง

ประธานฝายประชาสัมพันธ และนายสุทัศน เอี่ยมแสง 

กรรมการ มอบเงินชวยเหลือคา รักษาพยาบาล 

จํานวน 10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถวน) ใหแกนาย

อุดม กรุดบํารุง สมาชิกแผนกออกซิลลาร่ี ผลิต 

เนื่องจากปวยเปนโรตไต และตองฟอกไตทุกอาทิตย 
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กรรมการฯ เขารวมการสัมมนา เรื่อง “การอานงบ

การเงิน” กับชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง 

 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายมานะกูล  พรรณเรณู รอง

ประธานฝายประชาสัมพันธ (ประธานชมรมสหกรณ

จังหวัดอางทอง)  นายกฤษณชัย สินธุประสิท ธ์ิ 

เหรัญญิก และนายวิรัต ชูจิตต กรรมการฯ เขารวม

การสัมมนาเชิงวิชาการภายใตหัวขอ “ความรูความ

เขาใจ การอานงบการเงิน” ณ หองประชุมสํานักงาน

สหกรณจังหวัดอางทอง ซ่ึงจัดโดย ชมรมสหกรณ

จังหวัดอางทอง นายมานะกูล พรรณเรณู ประธาน

ชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง กลาวตอนรับผูเขา

อบรม โดยมีนายพีรวิชญ เจียรพิสิฐพงศ สหกรณ

จังหวัดอางทอง เปนประธานเปดการอบรม และมี

นางสาวนิตยา จ่ันนพรัตน หัวหนาสํานักงานตรวจ

บัญชีสหกรณอางทอง เปนวิทยากร 

กรรมการฯ เย่ียมอดีตผูรวมกอ ต้ังสหกรณออม

ทรัพย และชวยเงินคารักษาพยาบาล 3,000 บาท 

 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายศ รีโพธิ์  วายุพักตร  รอง

ประธานฝายการเงิน นายมานะกูล พรรณเรณู รอง

ประธานฝายประชาสัมพันธ และนายวิรัต ชูจิตต 

กรรมการ เดินทางไปเยี่ยมไขนางนิลวรรณ กลิ่นบํารุง 

อายุ 71 ป  อดีตผู รวมกอตั้ งสหกรณออมทรัพย 

สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด ที่บานพัก หมูบาน

เซ็นทรัลแลนด อ. เมือง จ. สระบุรี เนื่องจากปวยเปน

โรคความจําเสื่อม และชวยเงินคารักษาพยาบาล เปน

เงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถวน) 

สหกรณฯ เปนเจาภาพฟงพระสวดศพสมาชิกฯ และ

บิดา มารดา สมาชิก 5 ราย 

 วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายศ รีโพธิ์  วายุพักตร  รอง

ประธานฝายการเงิน นายสายัณห แผนประดิษฐ 

เลขานุการ นายกฤษณชัย สินธุประสิทธ์ิ เหรัญญิก 

นายเฉลย ชมบุหร่ัน นายสุทัศน เอี่ยมแสง นายณัฐภูมิ 

สุวรรณวงศา นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ นาย

อนุรักษ ทองโตนด นายสมยศ นันตาวัง นายพีระภัทร 

ลอยละลิ่ว กรรมการ นางนาถ มงคลหวา หัวหนาฝาย

ทั่วไป และนางสาวนุชนารถ แกวน้ําเชื้อ เจาหนาที่เงิน

ฝาก เดินทางไปเปนเจาภาพฟงพระสวดศพนายสุนทร 

หุนกล่ํา สมาชิกสหกรณฯ แผนกซีวิล ที่วัดแสนสุข   

อ. ปาโมก จ. อางทอง และชวยเงินทําบุญจํานวน 

3,000 บาท (สามพันบาทถวน) 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายศรีโพธ์ิ วายุ พักตร  รอง

ประธานฝายการเงิน นายมานะกูล พรรณเรณู รอง

ประธานฝายประชาสัมพันธ นายสายัณห  แผน

ประดิษฐ เลขานุการ นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ 

กรรมการ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู จัดการ และ 

นางสาวดวงกมล แกวสุ กใส เจาหนาที่การเงิน 

เดินทางไปเปนเจาภาพสวดศพนางทวี เจริญสุข 

สมาชิกแผนกพนสภาพการเปนพนักงาน ที่วัดเกตุ   

ต.สายทอง อ.ปาโมก จ.อางทอง และชวยเงินทําบุญ 

5,000 บาท (หาพันบาทถวน) 

วันที่  10 พฤษภาคม 2561 นายศรีโพธิ์ 

วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน นายสายัณห 

แผนประดิษฐ  เลขานุก าร นายกฤษณชัย  สินธุ

ประสิทธิ์ เหรัญญิก นายสุทัศน เอ่ียมแสง กรรมการ

และนางสาวนุชนารถ แกวนํ้าเชื้อ เจาหนาที่เงินฝาก

เดินทางไปเปนเจาภาพฟงพระสวดศพมารดาของนาง

สมควร ยกยอง สมาชิกแผนกพนสภาพการเปน

พนักงาน ณ วัดพายทอง อ. ปาโมก จ. อางทอง และ

ชวยเงินทําบุญกับทายาท 500 บาท  
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วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายพงษศักดิ์ คงมี กรรมการ นาง

นาถ มงคลหวา หัวหนาฝายทั่วไป และนางสาวฐิติพร  

ควรบําเรอ เจาหนาที่ธุรการ เดินทางไปเปนเจาภาพฟง

พระสวดศพบิดานายยุทธภูมิ เทพวงษ สมาชิกแผนก

บริหาร (สระบุรี) ณ วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน 

กรุงเทพฯ และชวยเงินทําบุญ 500 บาท 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายศรีโพธิ์  วายุพักตร  รอง

ประธานฝายการเงิน นายมานะกูล พรรณเรณู รอง

ประธานฝายประชาสัมพันธ  นายสายัณห  แผน

ประดิษฐ เลขานุการ นายสุทัศน เอ่ียมแสง หัวหนา

ฝายสินเชื่อ นายเฉลย ชมบุหร่ัน นางสาวพรรษพร  

แสงประพาฬ นายวิรัต ชูจิตต นายอนุรักษ ทองโตนด 

นายสมยศ นันตาวั ง นาย พีระภัทร ลอยละลิ่ ว

กรรมการ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ นางนาถ  

มงคลหวา หัวหนาฝายทั่วไป และนางสาวดวงกมล  

แกวสุกใส เจาหนาที่การเงิน เดินทางไปเปนเจาภาพ

สวดศพนายสุวัฒน สุวรรณโชติ สมาชิกแผนกสปนน่ิง 

ผลิต  ที่ วัดปาโมกวรวิหาร ต .ป าโมก  อ .ปาโมก         

จ. อางทอง และชวยเงินทําบุญ 5,000 บาท  

กรรมการฯ เย่ียมไขสมาชิกปวย 1 ราย 

 วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ และนายมานะกูล พรรณเรณู รอง

ประธานฝายประชาสัมพันธ เยี่ยมไขนายทุติยพงศ พล

พิภพ สมาชิกแผนกเอ็น.ดี .ที . ที่ทําการสหกรณฯ 

เน่ืองจากปวยเปนไขหวัดใหญ 

กรรมการฯ และเจาหนาที่ฯ เขารวมการอบรมกับ

มูลนิธิฯ ที่ฉะเชิงเทรา 

 วันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2561 นายศรีโพธ์ิ 

วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน นายสุทัศน เอี่ยม

แสง นายวิรัต ชูจิตต กรรมการฯ นางนาถ มงคลหวา 

หัวหนาฝายทั่วไป และนางสาวนุชนารถ แกวน้ําเชื้อ 

เจาหนาที่เงินฝาก เขารวมการอบรม เร่ือง “การสราง

ความสุขใหแกตนเอง” ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาเขา

หินซอน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ต.เขาหินซอน 

อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
 

 
 

ผูจัดการฯ เขารวมประชุมทางไกล เพ่ือรับฟงการ

ชี้แจงแนวทางตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ   

ณ กรมสงเสริมสหกรณ 

 ว ันที ่ 4 มิถ ุนายน 2561  นางเกษมศ รี 

เมฆหมอก ผูจัดการฯ เขารวมประชุมทางไกลเพ่ือรับ

ฟงการชี้แจงแนวทางการดําเนินการตามระเบียบนาย

ทะเบียนสหกรณ วาดวยการรับจดทะเบียนขอบังคับ

เกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ พ.ศ. 2561 ณ 

หองประชุม 226 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมสงเสริม

สหกรณ เพื่อนําแนวทางมาปรับใชและดําเนินการตาม

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณใหเปนไปอยางถูกตอง 

สหกรณฯ จัดกิจกรรมโครงการสินคาราคาประหยัด 

จากกลุมเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ 

 วันที่ 7 มิถุนายน 2561 สหกรณฯ ไดจัด

กิจกรรมโครงการสินคาราคาประหยัด โดยการนํา

สินคาจากกลุมเกษตรกรและสมาชิกของสหกรณ 

นํามาจําหนาย ณ บริเวณลานจอดรถชั้นลาง บริษัท 

ไทยเรยอน จํากัด เพื่อใหสมาชิกสหกรณสามารถ

เลือกซื้อสินคาที่มีราคาถูก และเปนการเสริมสราง

รายไดใหกับสมาชิกของสหกรณอีกดวย 
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 ในการประชุมคณะกรรมการดําเ นินการ

สหกรณฯ ชุดที่ 36 คร้ังที่ 11 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 

2561 คณะกรรมการดําเนินการไดมีมติสําคัญ 2 เร่ือง 

คือ การเปดใหกูเงินกูสามัญ - เงินกูพิเศษเปนกรณี

พิเศษ และการขยายวงเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ดังน้ี คือ 

1. การเปดใหกูเงินกูสามัญ - เงินกูพิเศษ

เปนกรณีพิเศษ เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอน

ของสมาชิกสหกรณฯ ที่มีความเดือนรอนทางดาน

การเงินจากภาระคาใชจายภายในครอบครัว และยัง

ไมมีสิทธิ์กูเงินกูสามัญและเงินกูพิเศษตามสิทธิ์ของ

สมาชิก เน่ืองจากยังสงคืนชําระหน้ีไมครบตามเกณฑ

ที่สหกรณกําหนด (1 ใน 5 - 1 ใน 10) คณะกรรมการ

ดําเนินการฯ ชุดที่ 36 ไดมีมติในการประชุม คร้ังที่ 11 

เม่ือวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ใหเปดกูเงินกูสามัญ - 

เงินกูพิเศษเปนกรณีพิเศษ ตามเง่ือนไข ดังน้ี 

 1. สมาชิกที่ กู เงินกูสามัญหรือเงินกูพิเศษ 

สามารถกูเงินเพ่ิมได โดยใชสิทธ์ิเดิม แมจะสงเงินตน

มาไมถึง 1 ใน 5, 1 ใน 6, 1 ใน 8 และ 1 ใน 10 

 2. สมาชิกที่กูเงินเพ่ิมตองเหลือเงินในซองไม

นอยกวา 5,000 บาทตอเดือน 

3. สมาชิกที่กูเงินเพ่ิมตองเหลือเงินกลับไปไม

นอยกวา 10,000 บาท 

 4. สมาชิกที่ กู เ งิน กู พิ เศษตองทําสัญญา

จํานอง ณ สํานักงานที่ดินใหม 

 5. สหกรณฯ เปดใหกูเปนกรณีพิเศษ ตั้งแต

วันที่ 25 มิถุนายน - 24 สิงหาคม 2561 

2 .  การขยายวงเ งินกู เ พ่ือ เห ตุฉุก เฉิ น

คณะกรรมการดําเนินการฯ ไดมีมติใหขยายวงเงินกู

เพ่ือเหตุฉุกเฉิน เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนดาน

การเงินของสมาชิกสหกรณฯ ดังน้ี 

 1. อายุสมาชิก 3 เดือน แตไมถึง 1 ป กูไดไม

เกิน 30,000 บาท (หากมีคาหุนต่ํากวา 30,000 บาท 

ตองมีสมาชิกอ่ืนค้ําประกันจํานวน 1 คน) 

2. อายุสมาชิก 1 ป แตไมถึง 2 ป กูไดไมเกิน 

40,000 บาท (หากมีคาหุนต่ํากวา 40,000 บาท ตอง

มีสมาชิกอ่ืนค้ําประกันจํานวน 2 คน) 

3. อายุสมาชิก 2 ปขึ้นไป กูไดไมเกิน 50,000 

บาท (หากมีคาหุนต่ํากวา 50,000 บาท ตองมีสมาชิก

อื่นค้ําประกันจํานวน 2 คน) 

4. ขยายงวดการชําระคืนจาก 9 เดือน เปน 

12 เดือน (24 งวด) 

5. มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่  25 มิถุนายน 

2561 เปนตนไป 

สมาชิกสหกรณฯ ที่มีความประสงคจะกูเงิน

ทั้งสองประเภทขางตนดังกลาว หากมีความสงสัย

เกี่ยวกับสิทธิในการขอกู สามารถโทรศัพทสอบถาม

รายละเอียดได ณ สํานักงานสหกรณฯ ในเวลาทําการ 

โทร.035 - 672127 หรือ โทร. สายใน 3343 

 การเปดใหกูกรณีพิเศษ และการขยายวงเงิน

กูเพ่ือเหตุฉุกเฉินคร้ังน้ี หวังวาจะทําใหสมาชิกไดรับ

ประโยชนและบรรเทาความเดือดรอนไดเปนอยางดี 
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สวัสดีครับ “แวดวงสหกรณ” ฉบับประจํา 

เดือนมิถุนายน 2561 มาพบกับ ทานสมาชิกและ

ทานผูอานทุกทานแลวครับ ###๙๙๙###  

ขอแสดงความย ินดีก ับ คุณจันทรตร ียา 

มาลาพงษ ที่กําลังจะมีนองเปนคนแรกในเร็ววันนี้ 

ขอใหคุณแมปายแดงมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ ###

๙๙๙### ชีพจรลงเทา คุณบรรเทิง จําเริญใหญ 

เดินทางไกลไปเที่ยวที่กระบี่ ขอใหมีความสุขมาก ๆ 

นะครับ ###๙๙๙### เด ินทางไปเที ่ยวจังหวัด

เพชรบูรณเป นครั้งที ่ 6 แลว สําหรับ คุณเยาว-

ล ักษณ  เ สา ใบ  และสาม ี ค ง ไม ต อ งบอกว ามี

ความสุขมากเพียงไรนะเพราะไปก ันกับเพื่อน ๆ 

หลายทานครับ ###๙๙๙### เชนเด ียวกัน คุณ

ศุภลักษณ วีณิน พรอมกับครอบครัวพากันไปเที่ยว

จังหวัดภูเก็ต เจาตัวบอกวา ไมมาไมไดครับ ###

๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ คุณกฤษณชัย 

สินธุประสิทธิ ์ ที ่ได รับการปรับตําแหนงจากโฟร

แมน (ระด ับ 5) เป นตําแหนง ซีเนียร โฟรแมน 

(ระดับ 6) เลี้ยงฉลองตําแหนงเมื่อไรบอกกันบางนะ

ครับ ###๙๙๙### คุณพงษทร ทับแถม ที่ไดรับ

การปร ับตําแหน งจากซ ีเน ียร โอเปอร เ ร เตอร 

(ระดับ 4) เปนตําแหนงซุปเปอร โอเปอรเรเตอร

(ระดับ 5) เลี้ยงฉลองตําแหนงเมื่อไรบอกกันบางนะ

ครับ ###๙๙๙### เช นเดียวกัน ขอแสดงความ

ยินดีกับ คุณบุญจันทร ชื่นใจ ที่ไดรับการแตงตั ้ง

จากตําแหนงฟตเตอร เปนซีเนียรฟตเตอร ดวยครับ 

###๙๙๙### เดินทางไปรวมพักผอนและสังสรรค

ประจําปก ับเพื่อนรวมเรียนสมัยมัธยมศึกษา ปน้ี 

คุณพัชริดา มีบํารุง และเพื่อนๆ ชาว อ.ย.ว. ไป

เที่ยวกันที่สัตหีบงานน้ีมีแตความสุขครับ ###๙๙๙ 

### ลาออกจากงานเพื ่อไปบร ิหารรานอาหาร 

“ครัวบานครู” อยางเต็มตัว  

ขอใหรานอาหารของ คุณทุติยพงศ พล-

พิภพ ขายดี มีความเจริญกาวหนา ลูกคาเต็มราน

ทุกวันนะครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความยินดี

กับ คุณบุญชู ธนีรมย ที่ลูกชาย คือ คุณวัชรกรณ 

พรรณเรณู ทําการมงคลกับเจาสาวแสนสวยไปเมื่อ

เร ็ว ๆ นี ้ และขอใหช ีว ิตสมรสของคุณออดมีแต

ความสุขและรักกันตราบนานเทานานครับ ###

๙๙๙### ขอขอบค ุณ ค ุณล ินจง ก ิจนนทช ัย 

(สํานักงานใหญ) คุณนกยูง รักขาว คุณสุชานันท 

ทวีคุณ และคุณเอกนรินทร นพจนสุภาพ ที่ทําการ

เพิ่มคาหุนกับสหกรณฯ ขอใหทั้ง 4 ทาน มีหุนเปน

ลานในวันเกษียณอายุดวยนะครับ ###๙๙๙### 

ขอขอบคุณ คุณศุภกิตติ์ ทิพยสิงห และ คุณทศพล 

ถุงทรัพย ที่สมัครเขาเปนสมาชิกสสอป. แลวครับ 

###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ คุณศรีโพธ์ิ 

วายุพักตร  ที ่มีเหลนคนที่ 3 ชื ่อ “นองยูก ิโกะ” 

คลอดที่ญี่ปุนเมื่อเร็ว ๆ น้ีครับ คุณปูจะตามไปเลี้ยง

หลานที่ญี่ปุนดวยไหมครับ  

  ขอแสดงความเสีย ใจกับ  คุณภควรรณ 

เขตนอก  ที ่ส ูญ เ ส ีย ค ุณพ อ ไป เมื ่อปลาย เด ือน

มิถ ุนายนที ่ผ านมาครับ ###๙๙๙### ขอแสดง

ความเสียใจกับ คุณนฤมล เฉลิมรมย ที่สูญเสียคุณ

ยายและคุณนาในเวลาใกลเคียงกัน ###๙๙๙### 

ขออนุโมทนาบุญกับ คุณสายัณห แผนประดิษฐ ที่

ไดทําบุญที ่บานของภรรยาที ่พิจิตรเพื่ออุทิศกุศล

ให แ ก ญ าต ิ ๆ  ส ว า ง เพ ีย รคร ับ  ###๙๙๙### 

เช น เดียวกัน ขออนุโมทนาบุญกับ คุณประทวน 



มีความสุขนะครับ  13 


ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  33 
 

ฉบับที ่357 ประจําเดอืน มิถนุายน 2561 

 
สัญญะวิรี เน่ืองในโอกาสทําบุญบานและทําบุญตัว

ของ พ อถว ิลและแมประเท ืองที ่บ านส ัญญะว ิรี 

อําเภอปาโมกครับ ###๙๙๙###  ขออนุโมทนา

บุญกับ คุณกชพร อุดมพงษ เน่ืองในโอกาสทําการ

อ ุป ส ม บ ท ห ล า น ช า ย  ณ  ว ัด ทว ีก า ร ะอน ัน ต         

จ. ปทุมธานีไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ ###๙๙๙### ไดขาว

มาวา คุณกิตติศักดิ์ จันทโคตร ใชเวลาวางจากการ

ทํางานไปฝกยิงปนที่สนามยิงปนพระนครศรีอยุธยา 

เก งมากเลยครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความ

ยินดีกับ คุณสุทัศน  เอี่ยมแสง ที่ไดรับการเลือกตั้ง

เป น ประธานกรรมการสหกรณบริการ สหภาพ

แรงงานไทยเรยอน จํากัด และ คุณวิรัต ชูจิตต ที่

ไดรับการเลือกเปนรองประธานฝายประชาสัมพันธ 

###๙๙๙### เชนเดียวกัน ขอแสดงความยินดีกับ 

คุณกมลศักด์ิ พัฒนสิงห ที่ไดรับการเลือกตั้งเปน ผู

ตรวจสอบกิจการ ของสหกรณบริการฯ ครับ ###

๙๙๙### วิ ่งออกกําลังกายเกือบทุกวัน สําหรับ 

คุณไขมุกข จันทรโคตร ขอใหประสบความสําเร็จ

สมใจปรารถนาและสุขภาพแข็งแรงนะครับ ###

๙๙๙### เกษ ียณอายุไปในเวลาที ่ใกลเค ียงกัน 

สําหร ับ  ค ุณอ ุไร มากประม ูล  ค ุณไพฑูรย  ป า

พฤกษา และ คุณสุทิน ปาพฤกษา ขอใหทั้งสาม

ทานมีสุขภาพแข็งแรง และมีชีวิตดวยความสุขหลัง

กา รเ กษ ียณอาย ุต ลอด ไปคร ับ  ###๙๙๙### 

เ ด ิน ท า ง ม าจ า กส ุโ ข ท ัย  เ พื ่อ ร ว ม ง า น เ ลี ้ย ง

เกษียณอายุของคุณไพฑูรย ปาพฤกษา และคุณสุ

ทิน ปาพฤกษา ทั้ง คุณละเมียด ปาพฤกษา และ 

คุณมาลา  ป าพฤกษา  ย ังด ูสด ใสและส ุขภาพ

แข็งแรงเหมือนก ับตอนทํางานอยูเลยครับ  ###

๙๙๙### ลูกชายคนเล็กของ คุณนํ้าออย อุนจิต 

กําล ัง โตวัน โตค ืนและนารักขึ ้นท ุกว ัน ที ่สําค ัญ

หนาตาเหมือนถอดแบบคุณพอมาเลยครับ ###

๙๙๙### ขอแสดงความยินด ีก ับ คุณวัฒนช ัย  

กลัดสนิท ที่ไดรับเชิญเปนวิทยากรที ่ตําบลจําปา

หลอ วิชา “ขยายพันธุพืช”สวนภาคบาย บรรยายที่

ตําบลมหาดไทย วิชา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ทางดานการเกษตร” เมื่อเร็วๆ นี้ ยอดเยี่ยมจริงๆ 

ครับ ###๙๙๙### ชวงเวลาที ่ทีมฟุตบอลหมูปา 

13 ชีวิตติดถ้ําและอยู ระหวางการชวยเหลือ คุณ

วรวรรณ ขําศิริ แชรลิงคการใหความชวยเหลือ

จากสํานักขาวตางๆ อยูตลอดเวลาเพื่อเปนกําลังใจ

ใหนองๆ ทั ้ง 13 คนขอนับถ ือ นํ้าใจค ุณนกครับ 

###๙๙๙### ขอใหรวยๆ สําหรับ คุณกิต ิศ ัก ด์ิ 

พรหมชนะ ที่นําโรตีสายไหม ของดี ของอรอยจาก

พระนครศรีอย ุธยามาขาย  แถมยังม ีบริการส ง

อางทอง - พนมทวน อ ีกด วย ###๙๙๙### มี

ภาพพรีเวดดิ ้งออกมาใหเห็น คุณคุณานนต กิจ-

วิชา มีขาวดีเม่ือไหรอยาลืมบอกสหกรณฯ ดวยนะ

ครับ ###๙๙๙### ใชเวลาวางหลัง เล ิกงานไป

ออกกําลังกาย คุณจิรพงษ โคกพัฒน #นักว่ิงสาย

ดํา ชวงน้ีอากาศเปลี่ยนแปลงบอย ดูแลสุขภาพดวย

นะครับ ###๙๙๙### คูสรางคู สม สําหรับ คุณ

ยินดี คุณเฉลิมศรี กลั่นฉออน ที่เดินทางไปเที่ยว

จังหวัดเพชรบูรณพรอมกับครอบครัว เมื ่อปลาย

เดือนมิถุนายนที ่ผ านมา มีรูปภาพสวยๆ ที่ทําให

อิจฉาตารอนอยางแนนอน ###๙๙๙### มีภรรยา

ที่ดีมันก็เปนแบบน้ีแหละ คุณรวยรุง ทวีคูณ ที่ปวย

ตองนอนโรงพยาบาล แตมีกําลังใจดีไมกี่วันก็กลับ

บานไดแลว ###๙๙๙### สหกรณฯ เปดรับสมัคร

ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณฯ  โดย

เปดรับตั้งแตวันที่ 10 - 31 กรกฎาคมนี้เทาน้ัน ขอรับ

ใบสมัครไดที่ทําการสหกรณฯ หรือดาวนโหลดไดทาง

เว็บไซตของสหกรณนะครับ ###๙๙๙### พบกัน

ฉบับหนา ###๙๙๙### สวัสดีครับ ###๙๙๙### 
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รายงานกิจการประจําเดือน พฤษภาคม 2561 (MONTHLY REPORTS MAY 2018) 

สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด 

THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จํานวนสมาชิก  Membership 1,209 คน Pr 

2. ทุนเรือนหุน  Share capital 354,140,460.00 บาท Baht 

3. เงินรับฝากออมทรัพย ยอดยกมา  Savings deposit From last month 15,043,963.17 บาท Baht 

  ฝากระหวางเดือน  Deposit in this month 5,645,694.28 บาท Baht 

  ถอนระหวางเดือน  Withdrawal in this month 5,153,756.21 บาท Baht 

 คงเหลือส้ินเดือน  Balance  15,535,901.24 บาท Baht 

4. เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ ยอดยกมา  Special deposit From last month 123,004,896.62 บาท Baht 

  ฝากระหวางเดือน  Deposit in this month 5,074,152.54 บาท Baht 

  ถอนระหวางเดือน  Withdrawal in this month 5,591,516.97 บาท Baht 

 คงเหลือส้ินเดือน  Balance  122,487,532.19 บาท Baht 

5. เงินรับฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education Fund deposit From last month 7,589,500.00 บาท Baht 

  ฝากระหวางเดือน  Deposit in this month 455,970.74 บาท Baht 

  ถอนระหวางเดือน  Withdrawal in this month 251,770.74 บาท Baht 

 คงเหลือส้ินเดือน  Balance  7,793,700.00  บาท Baht 

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

7. ทุนสะสมตามขอบังคับ  Reserve according to by-laws, regulation and other 879,365.29 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 25,527,802.60 บาท Baht 

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

11. เงินใหกูแกสมาชิก ยอดยกมา  Loans to members form last month 308,146,539.48 บาท Baht 

  ใหกูระหวางเดือน  Loans to members in this month 39,462,600.00 บาท Baht 

  รับชําระคืนระหวางเดือน  Loans repayment form members in this month 38,663,996.94 บาท Baht 

 คงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน  Total Loans to members   308,945,142.54 บาท Baht 

12. เงินใหกูแกสหกรณอื่น Loans to other cooperatives 29,000,000.00 บาท Baht 

13. ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู  Interest received from Loans 7,077,565.00 บาท Baht 

14. รายไดเดือน มกราคม - พฤษภาคม 2561 Revenues from January - May 2018 8,247,484.76 บาท Baht 

15. รายจายเดือน มกราคม - พฤษภาคม 2561 Expenses from January - May 2018 1,873,124.03 บาท Baht 

16. รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจาย  Total income (Approximated) 6,374,360.73 บาท Baht 
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»ÃÐ¸Ò¹Ï ÁÍºà§Ô¹»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔµ¡ÅØ�Á¨íÒ¹Ç¹ 200,000 ºÒ· 
ãË�á¡�ÀÃÃÂÒ¢Í§¹ÒÂÊØ¹·Ã ËØ�¹¡ÅèíÒ «Öè§àÊÕÂªÕÇÔµ (7 ¾.¤. 61) 

ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹Ï ÁÍºà§Ô¹»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔµ¡ÅØ�Á¨íÒ¹Ç¹ 50,000 ºÒ· 
ãË�á¡�·ÒÂÒ·¢Í§¹Ò§·ÇÕ à¨ÃÔÊØ¢ «Öè§àÊÕÂªÕÇÔµ (7 ¾.¤. 61) 

 

ÊË¡Ã³�Ï à»�¹à �̈ÒÀÒ¾ÊÇ´È¾¹ÒÂÊØ¹·Ã ËØ�¹¡ÅèíÒ («ÕÇÔÅ) 
áÅÐª�ÇÂà§Ô¹·íÒºØ§Ò¹È¾ í̈Ò¹Ç¹ 3,000 ºÒ· (4 ¡.¤. 61) 

ÊË¡Ã³�Ï à»�¹à¨�ÒÀÒ¾ÊÇ´È¾¹Ò§·ÇÕ à¨ÃÔÊØ¢ (¾�¹ÊÀÒ¾Ï) 
áÅÐª�ÇÂà§Ô¹·íÒºØ§Ò¹È¾¨íÒ¹Ç¹ 5,000 ºÒ· (5 ¾.¤. 61) 

»ÃÐ¸Ò¹Ï ÁÍºà§Ô¹»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔµ¡ÅØ�Á¨íÒ¹Ç¹ 200,000 ºÒ· 
ãË�á¡�·ÒÂÒ·¢Í§¹ÒÂÊØÇÑ²¹� ÊØÇÃÃ³âªµÔ (Ê»�¹¹Ôè§ ¼ÅÔµ) 

«Öè§àÊÕÂªÕÇÔµ (16 ¾.¤. 61) 

¼Ù�¨Ñ´¡ÒÃÁÍºÊÃ�ÍÂ¤Í·Í§¤íÒË¹Ñ¡ 1 ºÒ· ãË�á¡� 
¹Ò§ºØ¹Ò¤ ÍÂÙ�ÊØ¢ (ÍÑÅ«ÔÅÅÒÃÕè ¼ÅÔµ) 
à¹×èÍ§¨Ò¡à¡ÉÕÂ³ÍÒÂØ (28 ¾.¤. 61) 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


