
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณฯ มอบสรอยคอทองคําหนัก 1 บาท ใหแก

สมาชิกเกษียณอายุ 2 ราย 

 วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ และนายสุทัศน  เ อ่ียมแสง 

กรรมการ ทําการมอบสรอยคอทองคํา หนัก 1 บาท 

(มูลคา 20,300 บาท) ใหแกนายไพรวรรณ ฮวบเจริญ 

สมาชิกแผนกอ็อกซิลลาร่ี (ซอมบํารุง) เน่ืองจาก

เกษียณอายุฯ โดยมอบให ณ ที่ทําการสหกรณฯ 

 วันที่ 24 กุมภาพันธ 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายกฤษณชัย สินธุประสิท ธ์ิ 

เหรัญญิก นายเฉลย ชมบุหร่ัน กรรมการ และนาง

นาถ มงคลหวา หัวหนาฝายทั่วไป เขารวมงานเลี้ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สังสรรคการเกษียณอายุของนายชูชาติ พงษสมทรง 

สมาชิกแผนกสปนนิ่ง ผลิต ณ บริเวณหนาตึกบริหาร 

และมอบสรอยคอทองคํา หนัก  1 บาท (มูลคา  

20,300 บาท) ใหแกสมาชิกดวย 

สหกรณฯ ไดรับ “เกียรติบัตรสหกรณที่มีผลงาน

ดีเดนระดับจังหวัด ประจําป 2560” 

วันที่ 26 กุมภาพันธ 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายศรีโพธ์ิ วายุ พักตร  รอง

ประธานฝายการเงิน นายวิรัต ชูจิตต นายสุทัศน 

เอี่ยมแสง กรรมการฯ นางเกษมศรี เมฆหมอก 

ผูจัดการ และนางสาวฐิติพร ควรบําเรอ เจาหนาที่

ธุรการ 

(อานตอหนา 3) 

 
 

 

 

ปท่ี 32 ฉบับที่ 354 

เดือนมีนาคม 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 

   

¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ àÂÕèÂÁä¢�¹ÒÂÍØ´Á ¡ÃØ´ºíÒÃØ§ 
ÊÁÒªÔ¡á¼¹¡ÍçÍ¡«ÔÅÅÒÃÕè ¼ÅÔµ 

·ÕèâÃ§¾ÂÒºÒÅÍ�Ò§·Í§ 

¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ àÂÕèÂÁä¢�¹Ò§·ÇÕ à¨ÃÔÊØ¢ 
ÊÁÒªÔ¡á¼¹¡¾�¹ÀÒ¾¡ÒÃà»�¹¾¹Ñ¡§Ò¹ 

·ÕèâÃ§¾ÂÒºÒÅÍ�Ò§·Í§àÇª¡ÒÃ 
(27 ¡.¾. 2561) 

(27 ¡.¾. 2561) 

(25 ¡.¾. 2561) 

¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ ÁÍº¢Í§·ÕèÃÐÅÖ¡ãË�á¡� 
¹ÒÂÊØÃ¾Å ÂÁ¾ÒÅä¾� ÊÁÒªÔ¡á¼¹¡áÇÃ�àÎ�Ò·� 

à¹×èÍ§ã¹§Ò¹Á§¤ÅÊÁÃÊ 
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สหกรณฯ ไดรับ “เกียรติบัตรสหกรณที่มีผลงาน

ดีเดนระดับจังหวัด ประจําป 2560” (ตอจากหนา 1) 

เขารวมงานวันสหกรณแห งชาติจังหวัดอางทอง 

ประจําป 2561 ซ่ึงจัดโดยสันนิบาตสหกรณจังหวัด

อางทอง ชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง และ สํานักงาน

สหกรณจังหวัดอางทอง ณ วัดเจาบุญเกิด ต. เทวราช 

อ. ไชโย จ. อางทอง โดยมีคณะกรรมการฯ สมาชิก 

เจาหนาที ่สหกรณตาง ๆ ในจังหวัดอางทองและ

เจาหนาที่จากสํานักงานสหกรณจังหวัดอางทอง มา

รวมงานจํานวนมาก 

งานวันสหกรณแหงชาติจังหวัดอางทองเร่ิม

งานโดย นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร ประธานสันนิบาต

สหกรณจังหวัดอางทองกลาวรายงานความเปนมา

ของการจัดงานต อนายพ ีรว ิชญ เจ ียรพ ิส ิฐพงศ 

สหกรณจังหวัดอางทอง ประธานในพิธี 

  - ประธานในพิธีเปดกรวยเคร่ืองทองนอย

สักการะพระราชวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ

ที่โต ะหมูบ ูชาและกลาวสดุด ีพระราชวรวงศเธอ 

กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแหงการสหกรณ

ไทย 

- นายมานะกูล พรรณเรณู ประธานชมรม

สหกรณจ ังหว ัด อ างทอง อ านสารขอ งพล เอก

ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวัน

สหกรณแหงชาติ ประจําป 2561 

- ประธานในพิธีทําการมอบเก ียรต ิบ ัตร

ใหแกสหกรณ/กลุมเกษตร และสหกรณที่มีเกณฑ

ประเมินตามเกณฑดีเดนระดับจังหวัด ดังนี้ คือ 

1. สหกรณ/กลุมเกษตรกร ที่มีผลงานดีเดน

ระดับจังหวัด ประจําป 2560 รวม 3 สหกรณฯ คือ

สหกรณการเกษตรแสวงหา จํากัด ประเภทสหกรณ

การเกษตร สหกรณออมทรัพย สหภาพแรงงาน

ไทยเรยอน จํากัด ประเภทสหกรณออมทรัพย และ

กลุ มเกษตรกรเลี ้ยงสัตว ตําบลรํามะสัก ประเภท

กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว 

2. สหกรณที ่มีผลการประเมินตามเกณฑ

ดีเดนระดับจังหวัด ประจําป 2560 ไดแก สหกรณ

ออมทรัพย สหภาพแรงงานไทยคารบอนแบล ็ค 

จํากัด 

- พิธีการทางสงฆ พระสงฆเจริญพระพุทธ

มนต และถวายภัตตาหารเพล 

- พิธีเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนโรงเรียนวัด

เจาบุญเกิด (เด็กชาย เด็กหญิงชาวไทยภูเขาจาก

ภาคเหนือ ประมาณ 80 คน) 

- ผูรวมงานรับประทานอาหารรวมกัน 

อนึ ่ง  ก ารจ ัด งานด ังกล า วงบประมาณ

สนับสนุนการจัดงานจากสันนิบาตสหกรณแหง

ป ระ เ ท ศ ไท ย  เ ป น เ ง ิน  10 , 0 00  บ า ท  แ ล ะ

งบประมาณสวนที่เหลือจากชมรมสหกรณจังหวัด

อางทอง 

สหกรณฯ บริจาคเงินใหสหภาพแรงงานฯ และ

มูลนิธิฯ จํานวน 110,000 บาท 

 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร รองประธานฝาย

การเงิน เปดเผยวาสหกรณฯ ไดทําการบริจาคเงิน

ใหแกสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํานวน 80,000 

บาท (แปดหมื ่นบาทถ วน)  และมูลน ิธ ิสหภาพ

แรงงานไทยเรยอน จํานวน 30,000 บาท (สาม

หมื่นบาทถวน) ทั้งนี ้ เปนไปตามมติที่ประชุมใหญ

สหกรณฯ มีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2560 

ใหแกสหภาพแรงงานฯ และมูลนิธิฯ ดังกลาว  

สหกรณฯ ประสบความสําเร็จในการจัด “เดือนแหง

การออม” 

 นางเกษมศรี  เมฆหมอก ผูจัดการสหกรณฯ 

เปดเผยวา ตามที่สหกรณฯ ไดจัด “เดือนแหงการ

ออม” ระหวางวันที่ 18 มกราคม - 9 กุมภาพันธ 
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2561 ปรากฎวาสหกรณฯ ประสบความสําเร็จในการ

จัดเดือนแหงการออมดังกลาว โดยมีสมาชิกเพ่ิมคาหุน 

จํานวน 27 ราย เปนเงิน 31,900 บาท สมาชิกเปด

บัญชีเงินฝากเพ่ือทุนการศึกษาบุตร 13 ราย จํานวน 

44 บัญชี สหกรณฯ ไดรับเงินฝากเพ่ิมขึ้น เดือนละ 

15,000 บาท และมีผูสมัครเขาเปนสมาชิกใหม 13 

ราย เปนเงินคาหุนเดือนละ 47,800 บาท  

นายกสสอป. และกรรมการฯ เขารวมสัมมนากับ 

ชสอ.  และรวมสัมมนากรรมการฯ 7 สมาคมฯ 

  ว ันที ่ 27 มกราคม  2561  นายศร ีโพธิ์ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพย สถานประกอบการ (สสอป.) 

นายพ ัชรพล  ว ิช ัยประเสริฐ  อ ุปนายก คนที ่ 3 

นางสาวสมหมาย สราญจิตร ผูชวยเหรัญญิก นาย

สมจิตร แสนโคตร นายเสด็จ บุนนาค และนาย

ญาณพัฒน คุ มตะโก กรรมการฯ เข าร วมการ

สัมมนา เร่ือง “ผลกระทบการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ

สถาบ ันการเง ินและแนวทางการแก ไขป ญหา

สหกรณออมทรัพย” ณ หองประชุม 701 อาคาร

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 

ถนนนครอินทร อ. บางกรวย จ. นนทบุรี โดยมี พล

โท ดร. วีระ วงศสรรค ประธานกรรมการฯ เปน

ประธานเปดการสัมมนา ซึ่งจัดโดยชุมนุมสหกรณ

ออมทรัพย แห งประเทศไทย จําก ัด  และช ุมน ุม

สหกรณออมทรัพยครูไทย จํากัด การจัดสัมมนา

ดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อหาแนวทางการแกไข

ปญหาผลกระทบที่สถาบันการเงินอื่นไดทําการปรับ

อัตราดอกเบี ้ย เง ินใหกูแกสหกรณออมทรัพย  ซึ ่ง

ส งผลกระทบตอการบริหารก ิจการสหกรณออม

ทรัพย เป นอย างมาก โดย  ชสอ. ได ตระหนักใน

ปญหาความเดือดรอนของสหกรณออมทรัพยที่ใช

บริการสินเชื่อของสถาบันการเงินอ่ืน ๆ เปนอยางยิ่ง 

ทั้งน้ี หลังจากจบการสัมมนานายกสมาคมฯ 

แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร ฯ  ไ ด เ ข า ร ว ม ก า ร ส ัม ม น า

คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพย  7 กลุ มวิชาชีพ เพื่อนําเสนอ 

“กรอบแนวทางการพ ัฒนาส มาคมฌาปนก ิจ

สงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย 7 กลุมวิชาชีพ 

สูความเขมแข็งอยางยั่งยืน รวม 10 แนวคิด” ซึ ่ง

เป นกรอบแนวทางการพัฒนาสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหที ่ทุกสมาคมจะไดรวมกันพัฒนาตอไป 

โดยจัด ณ หองประชุม 701 อาคารชุมนุมสหกรณ

ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ถนนนครอินทร 

อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมี ดร. กก ดอนสําราญ 

นายก สส.ชสอ. เปนประธานเปดการสัมมนา ซึ่งจัด

โดยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออม

ทรัพย 7 กลุมวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกสสอป. และกรรมการฯ เดินทางไปแนะนํา

สมาคมฯ ที่ลพบุรี 

 วันที่  30  มกราคม 2561 นาย ศ รี โพ ธ์ิ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) และ 

นายประวร มาดี กรรมการฯ เดินทางไปทําการ

แนะนําสมาคมฯ ใหแกคณะกรรมการสหกรณออม

ทรัพยพนักงานสหกรณลพบุรี จํากัด และเชิญชวนให

สมัครเปนศูนยประสานงานของสมาคมฯ โดยเดินทาง
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ไปแนะนํา ณ ที่ทําการสหกรณฯ อาคารสํานักงาน

สหกรณการเกษตรเมืองลพบุรี จํากัด เลขที่ 9 หมู 8 

ตําบลบางขันหมาก อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

15000 โดยมีนางสุนันท เงินเมย ประธานกรรมการฯ 

และคณะกรรมการฯ ใหการตอนรับ และแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นในเร่ืองสมาคมฯ อยางกวางขวาง ทั้งน้ี 

นายศรีโพธิ์ วายุพักตร นายกสมาคมฯ และนาย

ประวร มาดี  กรรมการฯ ไดรวมกันมอบนาฬิกา

สมาคมฯ ใหแกสหกรณฯ ดวย 

นายกสสอป. และกรรมการฯ เขารวมการประชุม

ใหญ สอ.  สหภาพแรงงานไทยเรยอนจํากัดที่

อางทอง 

วันที่  31  มกราคม 2561 นายศ รี โพ ธ์ิ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.)  และ 

นายประวร  มาดี กรรมการฯ เขารวมการประชุม

ใหญสามัญประจําป 2560 สหกรณออมทรัพยสหภาพ

แรงงานไทยเรยอน จํากัดณ สโมสรพนักงาน บริษัท 

ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) อ.เมืองอางทอง จ.

อางทอง  โดยมีนายสุวัฒน  แกวเ ฮียง ประธาน

กรรมการฯ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม  

กอนทํ ากา รประชุม ใหญฯ  นายศ รีโพ ธ์ิ 

วายุพักตร  นายกสสอป.  และนายประวร มาดี 

กรรมการฯ ไดรวมกันมอบนาฬิกาสมาคมฯ รวม 9 

เรือนใหแกสมาชิกสหกรณที่เปนสมาชิกสมาคมฯ  

นายกสสอป. และคณะกรรมการอํานวยการ สสอป. 

ประชุมวาระพิเศษที่สมาคมฯ 

วันที่  6  กุมภาพันธ  2561 นายศ รีโพ ธ์ิ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) นาย

ธัญญา สายสิน อุปนายก คนที่ 2 นายพัชรพล วิชัย

ประเสริฐ อุปนายก คนที่ 3 และนายอนุสรณ จันทรส 

เลขานุการ เขารวมการประชุมคณะกรรมการ

อํานวยการ คร้ังที่ 1 ณ สํานักงานสมาคมฯ ชั้น 5 

อาคารชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 

จํากัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

 ที่ ป ร ะ ชุ ม มี ม ติ ใ ห ทํ า ก า ร เ ส น อ ต อ

คณะกรรมการดําเนินการเพ่ือทําการแกไขขอบังคับ

สมาคมฯ และระเบียบสมาคมฯ วาดวยเจาหนาที่

สมาคมฯ หลายขอ 

นายกสสอป. และกรรมการฯ ทําพิธีมอบเงิน

สงเคราะหจํานวน 600,000 บาทที่ อ. บานนา 

  วันที่  6  กุมภาพันธ  2561 นายศ รี โพธิ์ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) นาย

พัชรพล วิชัยประเสริฐ อุปนายก คนที่ 3 และนางสาว

มาลี  ใจป า ผู จัดการสหกรณออมทรัพยเอ็น อี ซี 

เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปทุมธานี 

รวมกันทําพิธีมอบเงินสงเคราะห จํานวน 600,000 

บาท (หกแสนบาทถวน) ใหแกนางสาวนงนุช วันทอง 

บุตรสาวและเปนผูรับผลประโยชนของนายบัว วัน

ทอง สมาชิกสมาคมฯ แผนกรับตรง ซึ่งเสียชีวิต โดย

ทําพิธีมอบเงินใหในงานฌาปนกิจศพ ณ วัดคลอง 31 

ซอยราษฎรบํารุง อ.บานนา จ.นครนายก 

กรรมการฯ และเจาหนาที่สหกรณฯ เขารวมการ

ประชุมใหญ สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงาน 

ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด 

วันที่  8  กุมภาพันธ  2561 นายศ รี โพธิ์ 

วายุพักตร ประธานสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

จํากัด นายมานะกูล  พรรณเรณู ประธานชมรม

สหกรณจังหวัดอางทอง นายลิขิต มีบํารุง ประธาน

กรรมการสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเร

ยอน จํากัด นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการสหกรณฯ 

และนางสาวฐิติพร ควรบําเรอ เจาหนาที่ธุรการ เขา
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รวมการประชุมใหญสามัญประจําป  2560 ของ

สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยคารบอนแบลค็ 

จํากัด ณ อาคารโรงจอดรถจักรยาน บริษัท ไทย

คารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) ต.โพสะ อ.เมือง

อางทอง จ.อางทอง โดยมีนายพีรวิชญ เจียรพิสิฐพงศ 

สหกรณจังหวัดอางทอง ทําหนาที่ประธานในพิธีเปด

การอบรม  

 
 

นางสาวนิตยา จ่ันนพรัตน หัวหนาสํานักงาน

ตรวจบัญชีอางทอง นายสุพจน จารุวรรณบํารุง ที่

ปรึกษาสหกรณฯ นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร ประธาน

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จํากัด นายมานะ

กูล  พรรณเรณู  ประธานชมรมสหกรณ จังห วัด

อางทอง กลาวปราศรัยตอที่ประชุม โดยมีนายวิโรจน 

แจมแจง ประธานกรรมการฯ ทําหนาที่ประธานฯ ใน

ที่ประชุม นอกจากวาระการประชุม 14 วาระแลว ที่

ประชุมใหญ ไดทําการเลือกตั้งนายวิโรจน แจมแจง 

เปนประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยสหภาพ

แรงงานไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (วาระที่ 2) และ

เลือกตั้งกรรมการฯ อ่ืนอีก 4 คน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สหกรณฯ มี

สมาชิก 279 คน ทุนเรือนหุน 231.27 ลานบาท ทุน

สํารอง 14.64 ลานบาท ทุนสะสมตามขอบังคับฯ 

1.39 ลานบาท เงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณอ่ืน 

93.07 ลานบาท เงินใหกูคงเหลือที่สมาชิก 286.04 

ลานบาท เงินลงทุน 60.15 ลานบาท สินทรัพยรวม 

362.73 ลานบาท กําไรสุทธิประจําป 11,672,266.08 

บาท ที่ประชุมใหญมีมติจายเงินปนผลรอยละ 4.10 

และจายเงินเฉลี่ยคืนรอยละ 1 

คณะกรรมการอํานวยการทําการอบรมสมาชิกใหม

และประชุมคณะกรรมการฯ ประจําเดือนกุมภาพันธ 

  วันที ่13 กุมภาพันธ 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการฯ นายศรีโพธิ์  วายุพักตร รอง

ประธานฝายการเงิน นายมานะกูล พรรณเรณู รอง

ประธานฝายประชาสัมพันธ  นายสายัณห  แผน

ประดิษฐ เลขานุการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก 

ผูจัดการสหกรณฯ รวมกันทําการอบรมสมาชิกใหม

สหกรณฯ ประจําเดือนกุมภาพันธ 2561 โดยมีสมาชิก

ใหมเขารวมการอบรม สําหรับสมาชิกใหมทุกคน

จะตองเขารวมการอบรมกับสหกรณฯ  กอนจึงจะ

สามารถทําธุรกรรมตางๆ กับสหกรณฯ ได 

ห ลั ง จ า ก ก า รอ บ รม  ค ณ ะก ร รม ก า ร

อํานวยการทัง้ 4 คนและผูจัดการสหกรณไดรวมการ

ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ชุดที่ 36 คร้ังที่ 1 

โดยมีนายลิขิต มีบํารุง ประธานกรรมการฯ เปน

ประธานในที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติยืนยันไมเพ่ิมวงเงินค้ําประกัน

เจาหนาที่สหกรณฯ ทุกคนตามที่ผูตรวจสอบกิจการ

สหกรณฯ เสนอ เ น่ืองจากผูตรวจสอบกิจการมี

ความเห็นวา สหกรณฯ  มีธุรกิจดานการเงินเปน

จํานวนเงินที่สู งมากกวาแตกอน คณะกรรมการ

อํานวยการเห็นวาสหกรณฯ มีระบบการควบคุม

การเงินที่ เหมาะสม โดยเจาหนาที่การเ งิน และ 

เจาหนาที่เงินกูจะถือเงินในขณะที่ปฏิบัติหนาที่ไมเกิน 
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50,000 บาท ที่ประชุมมีมติใหเลื่อนการพิจารณา

เร่ืองการเปลี่ยนงานของเจาหนาที่สหกรณ บางคนไป

กอน ที่ประชุมมีมติใหกําหนดจัดโครงการสัมมนา

คณะกรรมการฯ สมาชิก และเจาหนาที่สหกรณ 

เ ร่ือง “การจัดทําแผนกลยุทธฯ” ในวันที่  3 - 4 

มีนาคม 2561 ที่โรงแรมบานสวนรีสอรท อ.บานไร 

จ.อุทัยธานี 

นายกสมาคมฯ และกรรมการฯ รวมสัมมนา

คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 7 กลุม

วิชาชีพ 

 ว ันที ่ 14 ก ุมภาพันธ 2561 นายศรีโพธิ์ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพย สถานประกอบการ (สสอป.) 

และนายญาณพัฒน คุมตะโก กรรมการฯ เขารวม

การประชุมส ัมมนาร วมคณะกรรมการสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห 7 

กลุมวิชาชีพในรูปแบบ

กรรมการทั้งคณะเต็ม

จํานวน คร้ังที่ 2/2561 

ณ ห องประช ุม  701 

ชั ้น  7  อาคารช ุมน ุม

ส ห ก รณ อ อม ท ร ัพ ย

แ ห ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 

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

สําราญ นายก สส.ชสอ. ทําหนาที่ประธานในที่

ประชุม 

ที่ ป ระชุ ม ทํ า ก า ร รั บ รอ ง ร าย ง า นก า ร

ประชุมสัมมนารวมคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห 7 กลุมวิชาชีพ ในรูปแบบกรรมการทั้ง

คณะเต็มจํานวน คร้ังที ่1/2561 พิจารณาทิศทางแนว

ทางการบริหารรวม 7 กลุมวิชาชีพ ในเร่ืองที่ควร

หารือและปรับทิศทางใหตรงกัน พิจารณาพ้ืนที่ใชสอย

ของแตละสมาคมฯ พิจารณาการกําหนดแนวทางวา

ดวยการรับอายุและแนวทางการเก็บเงินลวงหนา หรือ

เงินชดเชย พิจารณาเสนอแกไขเพ่ิมเติม พรบ.การ

ฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.2545 และพิจารณาระบบ

การบริหารอาคารกลางและคุรุภัณฑ อาคารสํานักงาน

ใหม รับทราบเร่ืองการถวายผากฐินพระราชทาน

ประจําป  2561 ซึ่ง สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย (สสธท.) 

เปนเ จ าภาพ โดยจะทํ าก ารถวายผ าพระกฐิน

พระราชทานที่วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร (วัด

หลวงปูดุล) ในวันเสารที ่17 พฤศจิกายน - วันอาทิตย

ที ่18 พฤศจิกายน 2561 

กรรมการฯ เขารวมประชุมประจําเดือนกุมภาพันธ

2561 สันนิบาตสหกรณจังหวัดอางทอง 

วันที่  16 กุมภาพันธ 2561 นายศรีโพ ธ์ิ 

วายุพักตร รองประธานฝาย

การเงิน เขารวมการประชุม

ค ณ ะก ร รม ก า รสั น นิ บ า ต

สหกรณจังหวัดอางทอง ชุดที่ 

1 คร้ังที่ 15 ณ หองประชุม

สํ า นัก งานสหกรณ จัง ห วัด

อางทอง  โดยมีนายศ รีโพ ธ์ิ 

วายุพักตร ประธานสันนิบาต

สหกรณจังหวัดอางทอง ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 

ที ่ประชุมมีมต ิรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณจังหวัดอางทอง ชุด

ที ่ 1 ครั้งที ่ 14 ประจําเด ือนมกราคม 2561 วัน

อังคารที่ 16 มกราคม 2561 มีมติรับรองรายรับ - 

ร า ย จ า ย ส ัน น ิบ า ต ส ห ก ร ณ จ ัง ห ว ัด อ า ง ท อ ง 

ประจําเดือนมกราคม 2561 โดยมีเงินคงเหลือยกมา

จากเดือนธันวาคม 2560 เปนเงิน 9,108.88 บาท 

ไมมีรายรับ ไมมีรายจาย มีเงินคงเหลือยกไปเดือน
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กุมภาพันธ 2561 เปนเงิน 9,108.88 บาท (เง ิน

ฝากในธนาคาร 9,108.88 บาท ไมมีเง ินสด) ที่

ป ระช ุม ม ีมต ิให เ ด ินทา ง ไป เ ยี ่ย ม และแนะ นํา

ส ันนิบาตสหกรณจังหวัดอ างทองแกสหกรณใน

จังหวัดอางทอง 3 สหกรณฯ ไดแก สหกรณสตรี

ไช โย  จําก ัด  สหกรณบร ิก า รการตลาดส ินค า

เกษตรกรปลอดภัยชาวอางทอง จํากัด และสหกรณ

อางทองเดินรถ จํากัด โดยมอบหมายใหประธานฯ 

เป นผู ประสานงานสหกรณฯ  ทั ้ง  3 แห ง  เ พื ่อ

กําหนดวันเดินทางไปเยี่ยมตอไป และที่ประชุมมีมติ

ใหจัดการอบรมใหแกกรรมการฯ และเจาหนาที่

สหกรณฯ ในจังหวัดอางทอง ในวันที่ 23 มีนาคม 

2561 โดยขอทุนสนับสนุนการจัดการอบรมจาก

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย รับทราบเรื่อง

การทําหนังส ือขอรับการสนับสนุนการจัดงานวัน

สหกรณแหงชาติจังหวัดอางทอง ประจําป 2561 

จากส ันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จํานวน 

10,000 บาท 

กรรมการฯ รวมการประชุมประจําเดือนกุมภาพันธ 

2561 ชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง 

  วันที่  16 กุมภาพันธ  2561 นายศ รีโพ ธ์ิ 

วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน และนางเกษมศรี 

เมฆหมอก ผูจัดการ และนายมานะกูล พรรณเรณู 

รองประธานฝายการเงินสหกรณบริการฯ เขารวมการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมสหกรณจังหวัด

อางทอง ณ หองประชุมสํานักงานสหกรณจังหวัด

อางทอง คร้ังที่  5/2561 ประจําเดือนกุมภาพันธ 

2561 โดยมีนายมานะกูล พรรณเรณู ประธานชมรมฯ 

ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติทําการรับรองรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯคร้ังที่ 4/2561 

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 ทําการรับรองรายรับ 

- รายจายชมรมฯ ประจําเดือนมกราคม 2561 โดยมี

เงินคงเหลือยกมาจากเดือนธันวาคม 2560 เปนเงิน

121,987.52 บาท รายรับ 2,000 บาท รายจาย 

5,400 บาท เงินคงเหลือยกไปเดือนกุมภาพันธ 2561 

เปนเงิน 118,587.52 บาท รับทราบความคืบหนาใน

การจัดการอบรมกรรมการและเจาหนาที่สหกรณ

สมาชิกชมรมฯ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 กําหนด

รายละเอียดการจัดงานวันสหกรณแหงชาติ ประจําป  

2561 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2561 ณ วัดเจาบุญเกิด 

อ. ไชโย จ. อางทอง รับทราบปญหาและพิจารณา

ชวยกันแกไขปญหาของสหกรณ 

สหกรณฯ มอบของที่ระลึกใหแกสมาชิกเน่ืองในงาน

มงคลสมรส 2 ราย  

วันที่ 25 กุมภาพันธ 2561 ประธานฯ และ

กรรมการฯ เขารวมงานเลี้ยงสังสรรคในงานมงคล

สมรสของสมาชิก และมอบของที่ระลึก (หมอหุงขาว

ไฟฟา มูลคา 500 บาท) ใหแกสมาชิก 2 ราย คือ 

 - นายสุรพล ยมพาลไพ สมาชิกแผนกแวร

เฮาท นายลิขิต มีบํารุง ประธานกรรมการฯ และ 

นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ กรรมการฯ ทําการ

มอบของที่ระลึกใหแกสมาชิกที่บานพัก ต. สายทอง 

อ.ปาโมก จ.อางทอง 

 - นายณัฐวุฒิ รอดยิ ่ง สมาชิกแผนก

ว ิส โ คส  ผล ิต  น าย กฤษ ณช ัย  ส ินธ ุป ร ะส ิท ธ์ิ 

เหรัญญิก ทําการมอบของที่ระลึกใหแกสมาชิก ณ 

สถานที่จัดงานเลี้ยงฉลองงานมงคลสมรส สนาม

ฟุตบอลตําบลสายทอง ต. สายทอง อ. ปาโมก จ.

อางทอง 

กรรมการสหกรณฯ เย่ียมไขสมาชิกปวย 7 ราย 

  วันที่ 25 มกราคม 2561 นายสุวัฒน แกว

เฮียง ประธานกรรมการฯ นายมานะกูล พรรณเรณู 

รองประธานฝายการเงิน นายสุทัศน เอี่ยมแสง และ
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นายสมยศ นันตาวัง กรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยมไข

สมาชิกปวย 3 คน ไดแก 

 - นายประทวน สัญญะวิรี สมาชิกแผนกแวร

เฮาท โดยไปเยี่ยมที่บานพัก ต.บางปลากด อ.ปาโมก 

จ.อางทอง เน่ืองจากทําการผาตัดไขมันอุดตัน  

 - นางเหมือนมาศ พงษไพร สมาชิกแผนก

หองปฏิบัติงานเคมี โดยไปเยี่ยมที่บานพัก ต.โพสะ 

อ.เมืองอางทอง จ.อางทอง เน่ืองจากผาตัดรังไขมดลูก 

 - นายพรชัย เตือนใจ สมาชิกแผนกสปนนิ่ง 

ผลิต โดยไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลอางทองเวชการ

เน่ืองจากทองเสีย 

 วันที่ 27 มกราคม 2561 นายสมยศ นันตาวัง 

กรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยมไขนายธงชัย นาคทับที 

สมาชิกแผนกบริหาร (เซฟตี้) ที่บานพัก ต.บานแห 

อ.เมืองอางทอง จ.อางทอง 

 วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายมานะกูล พรรณเรณู รอง

ประธานฝายประชาสัมพันธ นายสุทัศน เอี่ยมแสง 

หัวหน าฝ ายสิน เชื่ อ  และนายสมยศ นันตาวั ง 

กรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยมไขนายอรรถพล พูลทอง 

สมาชิกแผนกบอยเลอรเฮาท ที่หอพัก ต.บานอิฐ 

อ.เมืองอางทอง จ.อางทอง เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ

รถจักรยานยนต 

 วันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการฯ นายมานะกูล พรรณเรณู รอง

ประธานฝายประชาสัมพันธ นายสาย ัณห แผน

ประดิษฐ เลขานุการ นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ 

เหรัญญิก และนายสุทัศน เอี่ยมแสง กรรมการฯ 

เดินทางไปเยี่ยมสมาชิกปวย 2 ราย คือ 

 - นายอุดม กรดบํารุง สมาชิกแผนกอ็อก

ซิลลาร่ี ผลิต โดยไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลอางทอง 

อําเภอ เมืองอางทอง จังหวัดอางทอง เน่ืองจากปวย

เปนโรคไต 

 - นางทวี เจริญสุข สมาชิกแผนกพนสภาพ

การเปนพนักงาน ที่โรงพยาบาลอางทองเวชการ 

อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง เน่ืองจากพังผืด

ร่ัวที่ปอด 

ในการเดินทางไปเยี่ยมไขสมาชิกทั้ง 7 ราย  

สหกรณฯ ซื้อของเยี่ยมไขมอบใหรายละ 300 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณฯ บริจาคเงินทุนสาธารณประโยชน 2 ราย 

เปนเงิน 2,000 บาท 

 วันที่ 10 มกราคม 2561 สหกรณฯ บริจาค

เงินสนับสนุนการแขงขันโบวลิ่งการกุศลเพ่ือหารายได

สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของพิพิธภัณฑแรงงาน

ไทย จํานวน 1,000 บาท 

 วันที่ 12 มกราคม 2561 สหกรณฯ บริจาค

เงิน 1,000 บาท พรอมกับมอบพวงกุญแจ 11 พวง

และตุกตา 11 ตัว ใหแก องคการบริหารสวนตําบล

จําปาหลอ อ.เมืองอางทอง จ.อางทอง เพื่อใชในการ

จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2561 
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 วันที ่24 กุมภาพันธ 2561 สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย 7 กลุมวิชาชีพ 

รวม 8 สมาคมฯ ซ่ึงประกอบดวย  

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณ

สมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 

(สส.ชสอ.) 

2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุม

สหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค.) 

3.  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย (สสธท.) 

4.  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยราชการไทย (สสอ.รท.) 

5.  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) 

6.  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยทหาร (สสอท.) 

7. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยตํารวจ (สสอต.) 

8.  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) 

ไดรวมกันจัดการสัมมนา และประชุมใหญ 

สามัญประจําป 2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

สมาชิกสหกรณออมทรัพย 7 กลุมวิชาชีพ ณ หอง

ประชุมแกรนด ไดมอนด บอลรูม อาคารอิมแพค 

ฟอร่ัม เมืองทองธานี อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี โดย

มีสมาชิกของ 8 สมาคมฯ เขารวมงาน 1,500 คน 

ศ ูนย ป ร ะสานง านสห กรณออมทรัพ ย

สหภาพแรงงานไทยเรยอนจํากัด ไดส งสมาชิก

สมาคมฯ รวม 10 ทานเขารวมการสัมมนาและ

ป ระช ุม ให ญ ส า ม ัญป ร ะ จําป  2 5 60  ส ม าค ม

ฌ า ป นก ิจ ส ม า ช ิก ส ห ก รณ อ อ ม ท ร ัพ ย ส ถ า น

ป ระกอ บก า ร  ( ส ส อป . )  ได แ ก  น าย ศ ร ีโ พ ธ์ิ 

วาย ุพักตร นายวิรัต ชูจิตต นายกฤษณชัย สิน ธุ

ประสิทธิ์ นางสาวณัฐริญา อนุสิ นายปรีชา ตรีกาล

นนท นายพรชัย แกวสาระ นางอัชณา วายุพักตร 

นางสุนี ชูจิตต นางสุภาพ ไพจิตรจินดา นางสาว

ประนอม พานคํา  

การประชุมสัมมนามีนางนภา เศรษฐกร 

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปนประธาน

ในพิธีเปด โดยมี ดร.กก ดอนสําราญ นายกสมาคม

ฌาปนก ิจสงเคราะหสหกรณสมาช ิกของชุมน ุม

สหกรณออมทรัพย แหงประเทศไทย (สส.ชสอ.) 

เปนผูกลาวรายงานตอประธานในพิธีเปด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนา

สังคมและสวัสดิการ ประธานในพิธีกลาวเปดการ

สัมมนาพรอมกับบรรยายพิเศษ หัวขอ “นโยบาย

การจัดสวัสดิการใหกับภาคประชาชน” 
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- การบรรยาย เร่ือง “Social Welfare กับ

การฌาปนกิจสงเคราะห” โดย นายกันตพงศ รังษี

สวาง  เลขาน ุการกรมก ิจการสตรี และสถาบ ัน

ครอบครัว 

สําหรับในภาคบาย เปนการประชุมใหญ 

สามัญประจําป 2560 ของสมาคมฌาปนกิจสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) ณ 

หองแซฟไฟร 107 และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

อื ่นๆ อีก 6 สมาคมฯ ยกเวน สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออม

ทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.) จัดการประชุม

ใหญ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2561 

การประช ุมใหญ ของสมาคมฌาปนก ิจ

สมาช ิกสหกรณออมทรัพย สถานประกอบการ 

(สสอป.) มีนายศรีโพธิ์ วายุพักตร นายกสมาคมฯ 

ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม และมีสมาชิกเขารวม

การประชุม จํานวน  101 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - กอนการประชุมใหญ สามัญประจําป 

2560 ที่ประชุมทําการยืนไวอาลัยใหกับสมาชิกที่

เสียชีวิตในป 2560 จํานวน 47 คน 

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

ใหญ สามัญ ครั ้งที ่ 6 ประจําป 2559 วันที ่ 25 

มีนาคม 2560 

- ที่ประชุมรับทราบจํานวนสมาชิก ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2560 จํานวน 5,981 คน จํานวนศูนย

ประสานงาน 65 ศูนยประสานงาน 

- รับทราบรายชื่อสมาชิกที ่เสียชีวิตในป 

พ.ศ. 2560 จํานวน 47 คน 

- รับทราบจํานวนสมาชิก 2 สมาคม คือ 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาช ิกสหกรณออม

ทรัพยราชการรัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.) จํานวน 

45,319 คน และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพย สถานประกอบการ (สสอป.) 

จํานวน 5,981 คน รวมทั ้ง 2 สมาคมฯ จํานวน 

51,300 คน 

- มีมติอนุมัติงบการเงินประจําป  2560 

สมาคมฯ มีสินทรัพยรวม 14,140,445.12 บาท มี

รายได 1,244,629.74 บาท รายจาย 1,361,521.26 

บาท 

- ทําการแตงตั้งนายแสงประทีป นําจิตร

ไทย เปนผูตรวจสอบบัญชี สมาคมฯ ประจําป 2561 

- มีมติทําการแกไขขอบังคับสมาคมฯ รวม 7 ขอ 

- ทําการเลือกตั้ง นางลัดดา ไชยสิทธิ์ เปน

กรรมการสมาคมฯ แทนกรรมการที่ลาออกจาก

ตําแหนง 

- รับทราบขอเสนอและความคิดเห็นของ

สมาชิกที่เขารวมการประชุมใหญ 

  ทั้งน้ี นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร นายกสสอป. 

แจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการสมาคมฯ กําลัง

ศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งสมาชิกกองที่ 2 ซึ่ง

จะจายเงินสงเคราะหแกผูรับผลประโยนของสมาชิก

ที่ เสียชี วิต จํานวน 300,000 บาท โดยสมาชิก

จายเงินสงเคราะหลวงหนาประมาณปละ 3,000 

บาท ซึ่งจะแจงความคืบหนาในการศึกษาเร่ืองน้ีให

ศูนยประสานงานทราบตอไป  



มีความสุขนะครับ  12 


ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  32 
 

ฉบับที ่354 ประจําเดอืน มีนาคม 2561 

 
 

 

 

 

 

สวัสดีครับ “แวดวงสหกรณ” ฉบับประจํา 

เดือนมีนาคม 2561 มาพบกับ ทานสมาชิกและทาน

ผูอานทุกทานแลวครับ ###๙๙๙### 

ขอแสดงความยินดีกับ คุณอุทัย สาระแสน 

ที ่ล ูกส าวพาไปเที ่ย ว เกาหล ีใต เ มื ่อกลาง เด ือน

กุมภาพันธที่ผานมา งานนี้ปาอุทัยไดเลนหิมะดวย

ครับ  ###๙๙๙### ขออนุโมทนาบ ุญกับ  คุณ

กฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ ที่ไดทําการบริจาคโลหิต

คร้ังที่ 97 ที่โรงพยาบาลอางทองไปเรียบรอยแลว

ครับ ###๙๙๙### ไดรับบัญชีเงินฝากพรอมกับ

เงินฝาก จํานวน 500 บาทไปแลว สําหรับ คุณศุภ

นิตย สบายวัน เน่ืองในโอกาสที่ภรรยาคลอดบุตร

ครับ  ###๙๙๙###  ขอแสดงความยินดีกับ คุณ

สุรพล  ยมพาลไพล และ คุณณัฐวุฒิ รอดยิ่ง ที่ได

ทําการมงคลสมรสในวันเดียวกัน ขอใหชีวิตสมรส

ของทั ้งสองทานมีแตความสุขและรักกันตลอดไป

คร ับ  ###๙๙๙### ขออนุโ มทนาบ ุญก ับ  ค ุณ

สุภาพ ไพจิตรจินดา คุณเพ็ญศรี สินธุประสิทธิ์ 

และเพื ่อนๆ ได นําข าวสาร อาหารแหง ขนมปง 

รวมมูลค า 2,000 บาท ไปมอบใหแกวัดพระบาท

น้ําพุ จ.ลพบุรี ครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความ

ยินดีกับ คุณอรอนงค จินาบุญ ที ่ไดจัดพิธีมงคล

สมรสใหกับลูกสาวไปเม่ือเร็ว ๆ น้ี ขอใหมีหลานอุม

โดยเร็วนะครับ ###๙๙๙### พาหลานชายไปไหว

หลวงปูทวดที่พุทธอุทยานมหาราช ไมทราบวา คุณ

ศิริศ ักดิ ์ ทรงว ุฒิเลิศ ขอพรอะไรจากหลวงปู ให

หลานชายบางครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความ

ยินดีกับ คุณศิรินทิพย มวงศรีจันทร และคุณสม

พิศ บัวระยับ ที ่ล ูกสาวของทั ้งสองท านเข าร ับ

พระราชทานปริญญาบัตรในเวลาที่ใกลเคียงกันครับ 

###๙๙๙### ล าออกจากงาน เ ร ียบร อย แล ว 

สําหรับ คุณปรชัย เกรียงไกรช ัยพร แต ย ังเป น

สมาชิกสหกรณฯ อยู  ขอใหก ิจการที ่ค ิดทําใหม

ประสบความสําเร็จดวยด ีครับ ###๙๙๙### ขอ

แสดงความยินดีกับ คุณณรงคศักด์ิ นิลประดิษฐ ที่ทํา

การซ้ือที่ดินเก็บไว เปนสินทรัพยของตนเองเ พ่ือ

อนาคตขางหนาครับ ###๙๙๙### ขอขอบคุณ คุณ

วีระยุทธ  โตมะโน คุณเมธิชัย  โสมภีร คุณรสรินทร 

โสมภีร คุณพงพรหม ประภาสัย และ คุณณัฐริญา 

อนุสิ ที ่ทําการเพิ ่มค าหุ นกับสหกรณฯ ในเด ือน

กุมภาพันธที่ผานมา ขอใหทั้ง 5 ทานมีหุนเปนลาน

ในว ัน เ กษ ียณอาย ุด วย นะคร ับ  ###๙๙๙### 

ขอขอบคุณ คุณชนภัทร มีจันทรมาก และ คุณวาน 

รวมรักบุญ ที ่นําคุณแมมาสมัครเข าเปนสมาชิก 

สสอป. แลวครับ ###๙๙๙### ขอขอบคุณ คุณ

ภณิตา ภูมิเศรษฐี ที ่ไดนําค ุณพอและค ุณแม มา

สมัครเขาเปนสมาชิก สสอป. ทั้งสองทานครับ  

กล ับมาทํางานได แล ว สําหรับ คุณอุดม  

กรุดบํารุง หลังจากที่เขารักษาตัวดวยโรคไต ขอให

สุขภาพแข็งแรงเปนปกติโดยเร็วครับ ###๙๙๙### 

นานๆ จะกลับมาอางทองเสียที ลาสุด คุณสิทธิพล 

โนนทิง กลับมาติดตอสหกรณฯ ดวยรูปรางที่อวน

ทวนสมบูรณเปนอยางมากเลยครับ ###๙๙๙### 

ขอแสดงความยินดีก ับ คุณศรีโพธิ์ วายุพักตร ที่

ไดรับการแตงตั ้งใหเป นที ่ปรึกษาสหภาพแรงงาน

ไทยเรยอน และสหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัท

รอยัลปอรซเลน จํากัด อ. แกงคอย จ. สระบุรี ครับ 

###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ คุณวิภาดา 

ทองประไพ เนื่องในโอกาสครบรอบ 8 ปของการ
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มงคลสมรส ขอใหชีวิตคูของนองทราย นองเอ็กซ 

และลูกชายมีความสุขตลอดไปครับ ###๙๙๙### 

เชนเดียวกัน ขอแสดงความยินดีกับ คุณวิทูล คุณ

พรทิพย ภูเผือก เน่ืองในโอกาสครบรอบ 15 ปของ

การแตงงาน โดยมีพยานรัก 2 คน ขอใหทั้งสองทาน

และลูกชาย ล ูกสาวมีแต ความส ุข ในชีว ิตสมรส

ตลอดไปครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ 

คุณลิขิต มีบํารุง ที่ไดรับการเลือกตั้งเปนประธาน

กรรมการสหกรณฯ เปนสมัยแรก รวมทั้งผูที่ไดรับ

การเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ 7 ทานดวย 

###๙๙๙### ในป 2561 มีกรรมการสหกรณฯ 3 

ทาน ที่ไดดํารงตําแหนงกรรมการครบ 2 วาระ และ

ตองหยุดการเปนกรรมการอยางนอย 1 ป ไดแก 

คุณเสนห ชุมหฤทัย คุณธนกฤต วโรตนม และ 

คุณรวิพงษ ศุภศร ี ขอขอบคุณทั ้ง  3 ทาน ที ่ได

ทํางานใหแกสหกรณฯ อยางเต็มความสามารถและ

เสียสละครับ ###๙๙๙### เกงมากสําหรับคนตัว

เล ็กอย าง  นู เ ต ย  มิน ิ ค ุณส ุพรรษา ป นดํา ผู ที่

สามารถพิชิตเขาวงพระจันทร บ ันได 3,790 ขั ้น

สําเร็จมาแลวครับ ขอตบมือใหแบบรัว ๆ เลยครับ 

###๙๙๙### ขออนุโมทนาบุญกับ คุณกิติศักดิ์ 

พรหมชนะ  ที ่ทําการบริจาค โลห ิตก ับสหภาพ

แรงงานไทยเรยอน เปนครั้งที่ 12 ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ 

###๙๙๙### เด ินทางไปรวมการประช ุมใหญ 

สสอป. เปนครั้งแรกที ่เมืองทองธานี คุณณัฐริญา 

อนุสิ คุณประนอม พานคํา และ คุณสุภาพ ไพจิตร

จ ินดา ประทับใจกับการสัมมนาและการประชุม

ใหญในครั ้ง นี ้ เพราะได รับความรู เกี ่ยวก ับการ

ฌาปนก ิจส ง เค ราะห เป นอย าง มากคร ับ  ###

๙๙๙### เดินทางไปเที่ยวหมูบานไรแผนดิน อ.ขลุง 

จ.จันทบุรี มาแลว คุณสมพิศ วงษประเสริฐ คุณ

ปรีชา ตรีกาลนนท คุณเพิ่มพูลพัชร จวงพานิช 

และคณะรวม 20 คน บอกวาประทับใจมากที ่สุด 

เพราะไดชมเหยี่ยวแดง ชมทะเลแหวก น่ังแพเปยก 

พรอมกับรับประทานอาหารทะเลแบบเสิรฟไมอั้น 

งานน้ีนํ้าหนักเพ่ิมขึ้นทุกคนครับ  

  ขอแสดงความเสียใจกับ คุณเดือนฉาย เงิน

ทิพย ที่สูญเสียคุณแมไปเมื่อเดือนกุมภาพันธที่ผาน

มาครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความเสียใจกับ

ครอบครัวและเพ่ือนๆ ที่สูญเสีย คุณธงชัย นาคทับท ี

จากโรคมะเร็ง ###๙๙๙### คุณธงชัย นาคทับที 

เปนอดีตกรรมการสหภาพฯ และอดีตกรรมการ

สหกรณออมทรัพยฯ หลายสมัย ขอบุญกุศลที่ค ุณ

ธงชัย นาคทับที ที่ไดทํางานเพ่ือองคกรทั้งสองจงนํา

คุณธงชัย นาคทับทีไปสูภาคภพที่ดีดวยครับ ###

๙๙๙### กลับบานไดแลว สําหรับ คุณทวี เจริญ

สุข หลังจากเขารักษาตัวในหองไอซียูที่โรงพยาบาล

อางทองเวชการหลายวันขอใหสุขภาพแข็งแรงเปน

ปกติโดยเร็วครับ ###๙๙๙### เชนเดียวกัน คุณ

อุดม กรุดบํารุง กลับมาทํางานไดแลว หลังที่รักษา

ตัวดวยโรคไตเปนสัปดาหครับ ###๙๙๙### ขอ

แสดงความเสียใจกับ คุณปรีชา พิณประเสริฐ ที่

ประสบอุบัติเหตุรถตูถูกชนจนตองเขารับการรักษา

ตัวเปนเวลาหลายวัน ขอใหสุขภาพแข็งแรงและหาย

เปนปกติโดยเร็วครับ ###๙๙๙### เกษียณอายุไป

ในเวลาที่ใกลเคียงกัน สําหรับ คุณไพรวรรณ ฮวบ

เจริญ และ คุณชูชาติ พงษสมทรง ขอใหทั้งสอง

ทานมีสุขภาพแข็งแรง และมีชีวิตดวยความสุขหลัง

การเกษียณอายุตลอดไปครับ ###๙๙๙### พบ

ก ันฉบ ับหนา  ###๙๙๙### สว ัสด ีคร ับ  ###

๙๙๙### 
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รายงานกิจการประจาํเดือน กุมภาพนัธ ์2561 (MONTHLY REPORTS FEBRUARY 2018) 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จํานวนสมาชิก  Membership 1,215 คน  Pr 

2. ทุนเรือนหุ้น  Share capital 347,863,290.00 บาท Baht 

3. เงินรับฝากออมทรัพย์ ยอดยกมา  Savings deposit From last month 15,243,343.55 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 5,697,428.89 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 5,656,264.43 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  15,284,508.01 บาท Baht 

4. เงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษ ยอดยกมา  Special deposit From last month 117,601,125.13 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 8,461,294.78 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 6,616,412.03 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  119,446,007.88 บาท Baht 

5. เงินรับฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา  Education Fund deposit From last month 8,584,900.00 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 421,879.35 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 528,779.35 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  8,478,000.00 บาท Baht 

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

7. ทุนสะสมตามข้อบังคบั  Reserve according to by-laws,regulation and other 1,016,865.29 บาท Baht 

8. ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากดั 50,060,000.00 บาท Baht 

 Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of 

Thailand Limited (FSCT) 

  

9. เงินฝากธนาคาร (7 ธนาคาร รวม 11 บัญชี)  Deposits at Banks 33,053,704.88 บาท Baht 

10. เงินฝากสหกรณ์อืน  Deposits in other Co-operatives 135,233,277.16 บาท Baht 

11. เงินให้กู้แก่สมาชิก ยอดยกมา  Loans to members form last month 309,106,541.02 บาท Baht 

  ให้กู้ระหว่างเดือน  Loans to members in this month 38,774,460.00 บาท Baht 

  รับชําระคนืระหว่างเดือน  Loans repayment form members in this month 39,493,857.67 บาท Baht 

 คงเหลือ ณ วันสินเดือน  Total Loans to members   308,387,143.35 บาท Baht 

12. ดอกเบียรับจากเงินให้กู้  Interest received from Loans 2,6396,226.00 บาท Baht 

13. รายได้เดือน มกราคม - กุมภาพนัธ์ 2561 Revenues from January - February 2018 3,022,345.54 บาท Baht 

14. รายจ่ายเดือน มกราคม - กมุภาพนัธ์ 2561 Expenses from January - February 2018 1,001,840.56 บาท Baht 

15. รายได้สูง (ตํา) กว่าค่าใช้จ่าย  Total income (Approximated) 2,020,504.98 บาท Baht 
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¹ÒÂ¡ÊÊÍ». ·íÒ¾Ô¸ÕÁÍºà§Ô¹Ê§à¤ÃÒÐË� 600,000 ºÒ·
ãË�á¡�·ÒÂÒ·ÊÁÒªÔ¡·ÕèàÊÕÂªÕÇÔµ·Õè ¨.¹¤Ã¹ÒÂ¡ (6 ¡.¾. 61) 

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ áÅÐ¼Ù�¨Ñ´¡ÒÃÃ�ÇÁ¡Ñ¹ 
ÍºÃÁÊÁÒªÔ¡ãËÁ�¢Í§ÊË¡Ã³�Ï (13 ¡.¾. 61) 

»ÃÐ¸Ò¹Ï ÁÍºÊÃ�ÍÂ¤Í·Í§¤íÒË¹Ñ¡ 1 ºÒ· ãË�á¡� 
¹ÒÂªÙªÒµÔ ¾§É�ÊÁ·Ã§ à¹×èÍ§¨Ò¡à¡ÉÕÂ³Ï (24 ¡.¾. 61) 

¹ÒÂ¡ÄÉ³ªÑÂ ÊÔ¹¸Ø»ÃÐÊÔ·¸Ôì àËÃÑÔ¡ÁÍº¢Í§·ÕèÃÐÅÖ¡ãË�á¡�
¹ÒÂ³Ñ°ÇØ²Ô ÃÍ´ÂÔè§ à¹×èÍ§¨Ò¡áµ�§§Ò¹ (25 ¡.¾. 61) 

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ à �̈ÒË¹�Ò·ÕèÊË¡Ã³�Ï áÅÐÊÁÒªÔ¡ à¢�ÒÃ�ÇÁ§Ò¹ �ÇÑ¹ÊË¡Ã³�áË�§ªÒµÔ »ÃÐ¨íÒ»� 2561� 
³ ÇÑ´à �̈ÒºØà¡Ố  Í.äªâÂ ¨.Í�Ò§·Í§ (26 ¡.¾. 61) 


