
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณฯ บริจาคเงินใหวัดพระบาทนํ้าพุ จํานวน 

10,000 บาท เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ป การ

กอตั้ง 

วันที่ 30 กันยายน 2561 คณะกรรมการ 3 

องคกร ไดแก 

- สหกรณ ออมท รัพยส หภาพ แรงง าน      

ไทยเรยอน จํากัด ประกอบดวย นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายศรีโพธิ์  วายุพักตร  รอง

ประธานฝายการเงิน นายมานะกูล พรรณเรณู     

รองประธานฝ ายประชาสัมพันธ  นายสายัณห          

แผนประดิษฐ เลขานุการ นางสาวณัฐริญา อนุสิ    

นายสมยศ นันตาวงั และนางนาถ มงคลหวา หัวหนา

ฝายทั่วไป 

- สหภาพแรงง านอุต สาหกรรมสิ่ งทอ      

ไทยเรยอน ประกอบดวย นายเฉลย ชมบุห ร่ัน 

ประธานกรรมการ นายสุทัศน เอี่ยมแสง เลขานุการ 

นายสมยศ  นันตา วัง  กรรมการ นา งปานแก ว        

บุญสํารวย เจาหนาที่ฯ และนายศรีโพธิ์ วายุพักตร   

ที่ปรึกษาสหภาพแรงงานฯ 

- น า ง ส าว ณั ฐ ริญ า  อ นุ สิ  เ ล ข า นุก า ร 

คณะกรรมการสตรี 

เดินทางไปทําการบริจาคเงินใหแกพระราช  

วิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปฺโญ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปนเจาอาวาส วัดพระบาทนํ้าพุ อ.เมือง จ.ลพบุรี 

ผูใหการอุปการะชวยเหลือผูปวยที่ติด เชื้อเอชไอวี  

โดยเปนการบริจาคเน่ืองในโอกาสวันครบรอบ 40 

ป การกอตั้งสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ไทยเรยอน (วันที ่ 30 ต ุลาคม 2561)  และวัน

ครบรอบ 35 ป การกอตั ้ง สหกรณออมทรัพย

สหภาพแ รงง านไทย เ รยอน จําก ัด  ( ว ันที ่ 22 

สิงหาคม 2561) โดยแตละองคกรทําการบริจาค

เงิน ดังน้ี คือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงาน      

ไทยเรยอน จํากัด ทําการบริจาคเงิน 10,000 บาท 

 - สหภาพแรงง านอุต สาหกรรมสิ่ งทอ      

ไทยเรยอน ทําการบริจาคเงิน 3,000 บาท 

 (อานตอหนา 3) 

 

ปท่ี 33 ฉบับที่ 362 ประจําเดือนพฤศจิกายน 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 เจาหนาที่การเงิน 

นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ เจาหนาที่ธุรการ 

นางสาวดวงกมล แกวสุกใส เจาหนาที่สินเชื่อ 

   

กรรมการฯ ทําการเย่ียมไขนายฉตัรชัย แพงงาม 

สมาชิกแผนกเอฟ.อาร.พี ที่บานพัก ต.บานแห 

 (8 ตุลาคม 2561) 

กรรมการฯ ทําการเย่ียมไขนายสมพงษ วงษคํา 

สมาชกิแผนกไฟฟา ที่บานพัก ต.บานอิฐ 

 (8 ตุลาคม 2561) 

กรรมการฯ ทําการเย่ียมไขนายศิริศักดิ์ ทรงวุฒเิลิศ 

สมาชิกแผนกพนสภาพฯ ที่โรงพยาบาลอางทอง 

 (10 ตุลาคม 2561) 
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สหกรณฯ บริจาคเงินใหวัดพระบาทนํ้าพุ จํานวน 

10,000 บาทฯ เน่ืองในโอกาสครบรอบ 35 ป การ

กอต้ัง (ตอจากหนา 1) 

 - คณะกรรมการสตรี สหภาพแรงงาน

อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเรยอน ทําการบริจาคเงิน 

3,000 บาท 

นายก สสอป. เขารวมการประชุมประจําเดือน

คณะกรรมการสมาคม สสอป. 

ว ันที ่ 23  ก ันยายน 2561  นายศรีโพ ธ์ิ 

วาย ุพ ักตร  นายกสมาคมฌาปนกิจส งเคราะห

สมาช ิกสหกรณออมทรัพย สถานประกอบการ 

(สสอป.) นายวิรัต ช ูจิตต  กรรมการฯ พรอมกับ

กรรมการสมาคมฯ ทานอ่ืน และเจาหนาที่สมาคมฯ 

ทําการประชุมคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจ

ส ง เ ค ราะห ส มา ช ิก ส หก รณ ออม ทร ัพย สถ าน

ป ระกอ บก า ร  ( ส ส อ ป . )  ช ุด ที ่ 4  ค รั ้ง ที ่ 1 9 

ประจําเดือนกันยายน 2561 ณ หองประชุม 302 

อาคารชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 

จํากัด ถนนนครอินทร อ.บางกรวย จ. นนทบุรี โดย

มีนายศรีโพธิ ์ วาย ุพักตร นายกสมาคมทําหนาที่

ประธานในที่ประชุม 

ที่ประชุมทําการติดตามผลการประชุมคราว

กอน รวม 35 เร่ือง รับทราบจํานวนสมาชิก สสอป.  

ณ วันที่  31 สิงหาคม 2561 จํานวน 5,978 คน 

สมาชิก สสอ.รท. (ราชการไทย) จํานวน 26,098 คน 

สมาชิก สสอร. (รัฐวิสหกิจไทย) จํานวน 19,826 คน 

สมาชิก 3 สมาคม เสียชีวิต 42 คน 

- รับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการ

สมาคมฯ ประจําเดือนสิงหาคม 2561 

- รับทราบรายนามสมาชิกสมาคมฯ รอบ 

9/2561 ประจําเดือนกันยายน 2561 จํานวน 44 คน 

จาก 16 ศูนยประสานงาน 

- มี ม ติ อ นุ มั ติ ง บ ก า ร เ งิ น ส ม า ค ม ฯ 

ประจําเดือนสิงหาคม 2561 

- อนุมัติ รับสมาชิกใหม  รอบ 10/2561  

ประจําเดือนตุลาคม 2561 (ไดรับการคุมครองวันที่ 1 

ตุลาคม 2561)  จํานวน 73 คน  จาก 24 ศูนย

ประสานงาน และไมรับสมัคร 1 คน ชะลอการรับ

สมัครเพ่ือขอขอมูลเพ่ิมเติม 4 คน 

นายก สสอป. และกรรมการฯ เขารวมการประชุม

คณะกรรมการอํานวยการสมาคมฌาปนกิ จ

สงเคราะห 

วันที่  24 กันยายน 2561  นายศรี โพธิ์ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.)    

นายสมจิตร แสนโคตร และนายญาณพัตน คุมตะโก 

กรรมการฯ เข ารวมการประชุมคณะกรรมการ

อํานวยการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพย 7 กลุมวิชาชีพ คร้ังที่ 8/2561   

ณ หองประชุม 601 ชั้น 6 อาคารชุมนุมสหกรณออม

ทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ถนนนครอินทร        

อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมี ดร.กก ดอนสําราญ 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของ

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.) 

เปนประธานการประชมุ 

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการอํานวยการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

สมาชิกสหกรณออมทรัพย 7 กลุมวิชาชีพ คร้ังที่ 

7/2561 วันที ่21 สิงหาคม 2561 

- พิจารณาเร่ืองการกอสรางอาคารสํานักงาน 

สฌ.สอ. ในปจจุบัน และเตรียมการสงมอบงานงวด

สุดทาย 

- รายการเ พ่ิม-ลดเงินคากอสรางอาคาร

สํานักงาน สฌ.สอ. เพ่ือประกอบการเงินงวดสุดทาย 
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- มีมติให 8 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหแจง

รายชื่อผูแทนสมาคมฯ เพ่ือแตงตั้งเปนคณะวิเคราะห 

คาใชจายสวนเกินอาคาร สฌ.สอ. 

นายก สสอป. เขารวมการประชุมคณะกรรมการ

จัดซ้ือครุภัณฑหองประชุมวงกลม ช้ัน 5 

วันที่  2 8 กันยายน 2561  นายศรีโพ ธ์ิ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) และ 

นางลัดดา กระดานพล อุปนายก คนที่ 1 เขารวมการ

ประชุมคณะกรรมการจัดซ้ือครุภัณฑหองประชุม

วงกลม ชั้น 5 (หองตัวอยาง) สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย 7 กลุมวิชาชีพ

คร้ังที ่1 ณ หองประชุม สส.ชสอ. ชั้น 5 อาคารชุมนุม

สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ถนนนคร

อินทร อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมีนายศิริวัฒน 

อินทรมงคล ประธานกรรมการฯ ทําหนาที่ประธานใน

ที่ประชมุ 

- ที่ประชุมรับทราบรายชื่อคณะกรรมการ

จัด ซ้ือครุภัณฑหองประชุมวงกลม ชั้น  5 (หอง

ตัวอยาง) 

- รับทราบความคืบหนาในการจัดทําหองตัว 

ประชุม ชั้น 5 เปนหองตัวอยาง 

- ทําการพิจารณาลําดับขั้นตอนการจัดซ้ือจัด

จางครุภัณฑหองประชุมวงกลม ชั้น 5 (หองตัวอยาง) 

นายก สสอป. และอุปนายกเขารวมการประชุม

คณะกรรมการจัดซ้ือครุภัณฑหองประชุมวงกลม 

วั นที่  1  ตุ ล า คม  2 5 6 1  น าย ศ รี โ พ ธิ์ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) และ 

นางลัดดา กระดานพล อุปนายก คนที่ 1 เขารวมการ

ประชุมคณะกรรมการจัดซ้ือครุภัณฑหองประชุม

วงกลม ชั้น 5 (หองตัวอยาง) สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย 7 กลุมวิชาชีพ 

ค ร้ังที่  2 ณ หองประชุม ชั้น  2  อาคารสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย  7 

กลุมวิชาชีพ (อาคาร สฌ.สอ.) ถนนนครอินทร       

อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมีนายศิริวัฒน อินทร- 

มงคล ประธานกรรมการฯ ทําหนาที่ประธานในที่

ประชุม 

ที่ประชุมมีมติทําการจัดซ้ือครุภัณฑจากผูขาย

ครุภัณฑหองประชุมวงกลม ชั้น 5 (หองตัวอยาง) 

พรอมกับทําการตอรองราคากับผูขาย ซึ่งผูขายไดทํา

การลดราคาใหตามที่คณะกรรมการฯ ไดทําการ

ตอรองราคาดวย 

 

 
 

กรรมการสหกรณฯ เ ดินทางไปเ ย่ียมสมาชิก

เกษียณอายุครบ 5 ปที่ลพบุรี 

ว ันที ่ 2  ต ุล าคม  2 5 6 1  นาย ศ ร ีโ พ ธ์ิ 

วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน นายวิรัต ชูจิตต 

และนางสาวณัฐริญา อนุสิ กรรมการฯ เดินทางไป

เยี ่ยมนางอุดมลักษณ ทองลิ ่ม สมาชิกแผนกพน

สภาพการเปนพนักงาน เนื่องจากเกษียณอายุฯ 

ครบ 5 ป และยังเปนสมาชิกสหกรณฯ อยูที่บานพัก 

หมู บ านเข ็มทองวิลเลจ ถนนเลี ่ยง เมือง อ .เมือง     

จ.ลพบุรี โดยซื้อของเยี ่ยมมูลคา 500 บาท มอบ

ใหแกสมาชิก 
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นอกจาก นั ้น ได มอบทําการมอบของที่

ระลึก (กระทะสุกี้ มูลคา 455.- บาท) ใหแกนาง

อุดมลักษณ ทองลิ ่ม ในฐานะเปนสมาชิกที ่ม ีเง ิน

ฝากกับสหกรณฯจํานวนมาก และมอบเสื้อแจ็คเก็ต 

“ครบรอบ 35 ป การกอตั ้งสหกรณออมทรัพย ” 

ใหแกสมาชิกดวย 

นายกสสอป. และกรรมการฯ เขารวมการประชุม

คณะกรรมการอํานวยการ 3 สมาคมฯ 

ว ันที ่ 4  ต ุล า คม  2 5 6 1  น าย ศ ร ีโ พ ธิ์ 

วาย ุพ ักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

สมาชิกสหกรณออมทรัพย สถานประกอบการ 

(สสอป.) นางลัดดา กระดานพล อุปนายก คนที่ 

1 นายพัชรพล วิชัยประเสริฐ อุปนายก คนที่ 3 

แล ะนางส ิริภ ัสสร เอี ่ย มส ุวรรณ เข าร วมการ

ประช ุมคณะกรรมการ อํานวยการ 3  สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะหฯ ไดแก สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยราชการไทย 

(สสอ.รท.) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณ

สมาชิกของรัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) และ สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย

สถานประกอบการ (สสอป.) โดยมีนายสมเกียรติ 

อมตะธงชัย นายก สสอร. ทําหนาที่ประธานในที่

ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบเรื่องการคํานวณ

เง ินสงเคราะหระหวางสมาคมฯ ไตรมาสที ่ 1 

(เดือนมกราคม – มีนาคม 2561) และ ไตรมาสที่ 

2 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2561) 

- ร ับ ท ร า บ แ น ว ท า ง ก า ร จ า ย เ ง ิน

สงเคราะหสมาชิกเส ียช ีว ิตในเด ือนกรกฎาคม 

2561 ของ สสอ.รท. และ สสอร. โดยสมาคมฯ 

จะจายเงินสงเคราะหสมาชิกที่เสียชีวิตตามเดือน

ที่รับแจงในเดือนน้ัน ๆ 

กรรมการอํานวยการอบรมสมาชิกใหม และทําการ

ประชุมประจําเดือนตุลาคม 2561 

วันที่  9 ตุลาคม 2561  คณะกรรมการ

อํานวยการฯ ประกอบดวย นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร 

รองประธานฝายการเงิน นายมานะกูล พรรณเรณู 

รองประธานฝายศึกษาและประชาสัมพันธ นาย

สายัณห แผนประดิษฐ เลขานุการ นายกฤษณชัย 

สินธุประสิทธิ์  เหรัญญิก พรอมกับ นางเกษมศรี    

เมฆหมอก ผูจัดการ รวมกันทําการอบรมสมาชิกใหม

ของสหกรณออมทรัพยฯ รวม 5 คน ณ หองประชุม

สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเรยอน ทั้งน้ี 

กอนการอบรมสหกรณฯ ไดฉายวิดีโอรายงานกิจการ

สหกรณฯ ใหสมาชิกไดรับชม และ ไดมอบหมอนตรา

สหกรณฯ ใหแกสมาชิกที่ เขารวมการอบรมดวย 

สมาชิกใหมสหกรณฯ ตองผานการอบรมกับสหกรณฯ 

กอนจึงจะสามารถยื่นคําขอกูเงินจากสหกรณฯ ได 

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

อํ า น ว ย ก า ร แ ล ะผู จั ด ก า ร ไ ด ทํ า ก า ร ป ร ะชุ ม

คณะกรรมการอํานวยการ ชุดที่ 36 คร้ังที่ 10 โดยมี

นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร รองประธานฝายการเงินเปน

ประธานในที่ประชุม 

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการอํานวยการ ชุดที่  36  ค ร้ังที่  9 

ประจําเดือนกันยายน 2561 วันที ่11 กันยายน 2561 

- ติดตามผลการประชุมคราวกอน 3 เร่ือง 

- พิจารณาเร่ืองตาง ๆ รวม 3 เร่ือง 

นายก สสอป. และกรรมการฯ รวมโครงการจิต

อาสา “เราทําความดี ดวยหัวใจ” 

ว ันที ่ 1 2  ต ุล าคม  2561  นาย ศร ีโพ ธ์ิ 

วาย ุพ ักตร  นายกสมาคมฌาปนกิจสง เคราะห

สมาช ิกสหกรณออมทรัพย สถานประกอบการ 

(สสอป.) นางลัดดา กระดานพล อุปนายก คนที่ 1 



มีความสุขนะครับ  6 


ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  33 
 

ฉบับที ่362 ประจําเดอืน พฤศจิกายน 2561 

 
นายวิรัต ชูจิตต กรรมการ และนางสาวกันยารัตน 

ภ ิล ัยวรรณ เจาหนาที ่สมาคมฯ รวมโครงการจิต

อาสา “เราทําความดี ดวยหัวใจ” กิจกรรมบําเพ็ญ

กุศลเนื่องในวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกิจกรรมจิต

อ า ส า พ ร ะ ร า ช ท า น ต า ม แ น ว พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ        

“เราทําความดี ด วยห ัวใจ” ณ วัดบางอ อยชาง             

อ. บางกรวย จ. นนทบุรี โดยมีหนวยงานที่เขารวม

กิจกรรมหลายหนวยงาน ไดแก ขาราชการอําเภอ

บา งก รว ย  เ ทศ บ าล ตํ าบ ล บ างส ีท อ ง  ส ถ านี

ตํารวจภูธรบางกรวย หนวยกองพันทหารปนใหญ

ตอสูอากาศยานที่ 5 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 7 

กลุ ม ว ิช าช ีพ  โ ร ง เ ร ีย นว ัดบ า งอ อ ยช า ง  แ ล ะ

ประชาชนจิตอาสาวัดบางออยชาง โดยมีผูเขารวม

กิจกรรมจากทุกภาคสวน จํานวนกวา 400 คน 

รองศาสตราจารยพิเศษ พลโท ดร.วีระ 

วงศสรรค ประธานกรรมการ ชสอ.  กลาวนําคํา

ปฏ ิญาณตน “เราทําค วามด ี ด วยหัวใจ” เปด

กิจกรรมรณรงคและปฏิบ ัต ิการจิตอาสา กอน

เคลื ่อนย ายไปทําความสะอาดบริเวณพื้นที่  แบง

มอบงาน 3 จุด  ได แก จุดที่ 1 บริเวณหนาพระ

บรมราชานุสาวรีย สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

วัดบางออยชาง จุดที่ 2 บริเวณสี่แยกบางสีทองฝง

สวนสุขภาพ และจุดที่ 3 บริเวณสี่แยกบางสีทอง

ฝงปอมตํารวจถึงหนาสํานักงาน ชสอ. 
 

 

นายก สสอป. และกรรมการเขารวมการประชุม

ใหญ สอ. กลุมเกษตรไทย จํากัด ที่อําเภอตาคลี 

วันที่  1 6  ตุลาคม 2561  นายศ รี โพ ธ์ิ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) และ 

นายวิรัต ชูจิตต กรรมการฯ เดินทางไปรวมการ

ประชุมใหญสามัญประจําป 2561 สหกรณออมทรัพย

กลุมเกษตรไทย จํากัด ณ หองพวงคราม บริษัท 

เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น 

จํากัด (มหาชน) เลขที่  1/1 หมู 14 ต. หนองโพ      

อ.ตาคลี จ.นครสวรรค โดยมีนายสุทธินันท จันทรลอย 

ประธานสหกรณฯ ทําหนาที่ประธานในที่ประชมุ 

กอนการประชุมใหญ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร 

นายก สสอป. ทําการบรรยาย เร่ือง “การสมัครเปน

สมาชิก สสอป.” ใหแกสมาชิกที่เขารวมการประชุม

ใหญ และทําการมอบนาฬิกาปลุกของสมาคมฯ 

จํานวน 9 เรือนใหแกสมาชิกดวย 

ณ วันที่  31 สิงหาคม 2561 สหกรณฯ       

มีสมาชิก 729 คน ทุนเรือนหุน 27,006,710.- บาท 

ทุนสํารองและทุนสะสมตามขอบังคับฯ 289,481.91 

บาท เงินรับฝากจากสมาชิก 25 ราย 8,544,37.14 

บาท เงินใหกูสามัญ และเงินกูพิเศษ 36,746,695.58 

บาท (สหกรณฯ ไมมีการจายเงินใหกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน) 

กําไรสุทธิประจําป จํานวน 1,553,317.31 บาท      

ที่ประชุมใหญ มีมติอนุมัติจายเงินปนผล รอยละ 5.5 

และจายเงินเฉลี่ยคืน รอยละ 5.5 

กรรมการฯ และผูจัดการเขารวมการศึกษาดูและ

ประชุมใหญฯ ชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง 

วันที่ 19-20 ตุลาคม 2561 นายวิรัต ชูจิตต 

กรรมการฯ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ เขา

รวมโครงการศึกษาดูงานสหกรณการเกษตรขาม

สะแกแสง จํากัด และเขารวมประชุมใหญสามัญ 
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ประจําป 2561 ของชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง ที่

จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ทําการศึกษาดูงาน

สหกรณการเกษตรขามสะแกแสง จํากัด 342 หมูที่ 2 

ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 

สหกรณฯ จดทะเบียนวันที่ 1 ตุลาคม 2514 สมาชิก 

3,047 คน ทุนเรือนหุน 181.54 ลานบาท เงินรับฝาก

จากสมาชิก 187.62 ลานบาท ดําเนินธุรกิจใหเงินกู 3 

ประเภท ดําเนินธุรกิจดานตลาดดวยการรวบขาว 

ขาวโพด มันสําปะหลังจําหนาย ธุรกิจปมน้ํามัน 2 ปม 

ฯลฯ และจัดสวัสดิการตาง ๆ ใหสมาชิกจํานวนมาก 

วันที่ 20 ตุลาคม  2561 ทําการประชุมใหญ 

สามัญประจําป 2561 ณ บานภูชิตตะวันรีสอรท     

อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา โดย มีนายมานะกูล  

พรรณเรณู ประธานชมรมฯ ทําหนาที่ประธานในที่

ประชุม 

ที่ประชุมใหญทําการรับรองรายงานการ

ประชุมใหญสามัญประจําป 2560 ทําการรับรอง

รายรับ - รายจายชมรมสหกรณฯ ประจําป 2560 

(กันยายน 2561) รับทราบผลการดําเนินงานของ

ชมรมฯ (เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) ทํา

การเลือกตั้งนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการสหกรณ

ออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด ดํารง

ตําแหนง เลขานุการชมรมฯ แทนคนเดิม 

กรรมการสหกรณฯ รวมงานครบรอบ 25 ป 

พิพิธภัณฑแรงงานไทย ที่กรุงเทพฯ 

วันที่  2 1  ตุลาคม 2561  นายศ รี โพ ธ์ิ 

วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน (รองประธาน

มูลนิ ธิ พิ พิธภัณฑ แ รง ง านไทย )  นายม านะกู ล     

พรรณเรณู รองประธานฝายประชาสัมพันธ นาย

สุทัศน เ อ่ียมแสง หัวหนาฝายสินเชื่อ นายเฉลย     

ชมบุหร่ัน และนายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา กรรมการฯ 

เขารวมงาน “เฉลิมฉลอง 25 ป การกอตั้งพิพิธภัณฑ

แรงงานไทย” ณ อาคารเอนกประสงค การรถไฟแหง

ประเทศ ไทย นิคมรถไฟ กม.  11 เขตจตุ จักร 

กรุงเทพฯ โดยสหกรณฯ และสหภาพฯ รวมกันซื้อโตะ

รวมงาน เปนเงิน 3,500 บาท 

สหกรณฯ มอบของที่ระลึกใหแกสมาชิกทําบุญข้ึน

บานใหม 

วันที่  22  ตุลาคม 2561  นายมานะกูล 

พรรณเรณู รองประธานฝายประชาสัมพันธ และนาง

เกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ รวมกันมอบของที่ระลึก

ใหกับนางประนอม ตระกูลทิพย สมาชิกแผนกบริหาร 

(บัญชี) เนื่องในโอกาสทําบุญขึ้นบานใหม เม่ือวันที่ 20 

ตุลาคม 2561 

นายก สสอป. เขารวมการประชุมคณะกรรมการ

อํานวยการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 7 กลุม

วิชาชีพ 

วันที่  2 4  ตุลาคม 2561  นายศ รี โพธิ์

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) เขา

รวมการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย  7 

กลุมวิชาชีพ คร้ังที่ 9 ณ หองประชุม ชั้น 6 อาคาร

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย 

7 กลุมวิชาชีพ (อาคาร สฌ.สอ.) ถนนนครอินทร     

อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมี ดร.กก ดอนสําราญ 

นายก สส.ชสอ. ทําหนาที่ประธานในที่ประชมุ 

ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการจัดจาง

ทอระบายนํ้า Box Culvert และติดตั้งแผนสําเร็จรูป 

รับทราบราย งานผลการ จัดจ า งการป รับป รุง

เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่  ชั้น 1 รับทราบรายงานสถานะ

ทางการเงิน บัญชี  “เงินกองทุนกอสรางอาคาร

สํานักงานของสมาคมฯ” มีมติอนุมัติการขยาย
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ระยะเวลาการกอสรางและงดเวนคาปรับใหแกบริษัท 

วรรณรัชพัฒนาการ จํากัด ฯลฯ 

นายก สสอป. ฯ เขารวมการประชุมคณะกรรมการ

อํานวยการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 5 สมาคม 

วันที่  2 5  ตุลาคม 256 1  นายศ รี โพ ธ์ิ  

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.)    

นางลัดดา กระดานพล อุปนายก คนที่ 1 และนาย

พัชรพล วิชัยประเสริฐ อุปนายก คนที่ 3 รวมการ

ประชุมคณะกรรมการอํานวยการสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย 5 กลุมวิชาชีพ 

ณ หองประชุม 302 อาคารชุมนุมสหกรณออมทรัพย

แหงประเทศไทย จํากัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมี

พลตํารวจโทประพันธ จันทรเอม นายก สสอต. เปน

ประธานในที่ประชุม 
 

 
 

ที่ประชุมมีมติรับทราบการเปด รับสมัคร

สมาชิกสมทบของ สสอต. โดยผูสมัครตองเปนบิดา 

มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรสมาชิกประเภทสามัญ 

มีมติใหแตละสมาคมฯ ทําการจายเงินคากอสราง

อาคารสํานักงาน สฌ.สอ. ใหแก  สส.ชสอ. ตาม

ความเห็นของแตละสมาคมฯ และรับทราบเร่ืองการ

พัฒนาโปรแกรมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหของแต

ละสมาคมฯ 

ประธานฯ เขารวมประชุมใหญวิสามัญ ประจําป 

2561 ชสอ. ที่นนทบุรี 

วันที่ 27 ตุลาคม 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการฯ เขารวมการประชุมใหญวิสามัญ 

ประจําป  2561 ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทย จํากัด ณ หองแซฟไฟร 204 - 206 ศูนย

แสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี    

จ.นนทบุรี เปนการประชุมเพื่อพิจารณาแกไขเพ่ิมเติม

ขอบังคับ ฯลฯ 

กรรมการและเจาหนาที่ฯ เขารวมงานครบรอบ 40 

ป สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมส่ิงทอไทยเรยอน 

วันที่ 30 ตุลาคม 2561  กรรมการและ

เจาหนาที่ เขารวมงานเลี้ยงฉลอง เน่ืองในโอกาส

ครบรอบ 40 ป สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ไทยเรยอน ณ หนาตึกบริหาร บริษัท ไทยเรยอน 

จํากัด (มหาชน) พรอมสนับสนุนจัดซื้อโตะงานเลี้ยง 

จํานวน 3,000 บาท 

กรรมการฯ เขารวมงานวันออมแหงชาติ ประจําป 

2561 ชสอ. ที่นนทบุรี 

 วันที่  3 1  ตุลาคม 2561  นายศ รี โพ ธ์ิ 

วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน และนายวิรัต     

ชูจิตต กรรมการฯ เขารวมงานวันออมแหงชาติ 

ประจําป 2561 ของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทย จํากัด ณ หองประชุม 701 ชั้น 7 

สํานักงาน ชสอ. 

ผูจัดการฯ เขารวมสัมมนาทางวิชาการ ประจําป 

2561 สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 วันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2561 นางเกษมศรี 

เมฆหมอก ผูจัดการฯ เขารวมสัมมนาทางวิชาการ 

ประจําป 2561 ณ โรงแรมิราเคล แกรนด คอนเวนชั่น 

กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเพ่ิมพูน

ความรู ประสบการณใหกับผูบริหาร และฝายจัดการ 
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สหกรณ เพื่อนําไปพัฒนาสหกรณใหกาวหนา 

ผูจัดการฯ เขารวมประชุมใหญสามัญ ประจําป 

2561 สอ.ตํารวจอางทอง จํากัด 

 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นางเกษมศรี 

เมฆหมอก ผูจัดการฯ เขารวมการประชุมใหญสามัญ

ประจําป 2561 สหกรณออมทรัพยตํารวจอางทอง 

จํากัด ณ หองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัด

อางทอง มีผลกําไรสุทธิ 41,771,030.42 บาท 

จายเงินปนผล 7.25 และเงินเฉลี่ยคืน 14.25  

กรรมการฯ เขารวมงานบุญทอดกฐินสามัคคี และ

เขารวมการสัมมนา ที่ลพบุรี 

 วันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2561 นาย

สายัณห แผนประดิษฐ เลขานุการ และนายวิรัต      

ชูจิตต กรรมการฯ เขารวมทําบุญทอดกฐินสามัคคี

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 

(ชสอ.) รวมกับ เขตพ้ืนที่สหกรณสมาชิก ชสอ. ภาค

กลาง (ข.ชสอ.ก.) ณ วัดน้ําบางามวิชา ต.หนองเมือง 

อ.บานหม่ี จ.ลพบุรี ยอดเงินทั้งสิ้น 1,159,999 บาท 

และเขารวมสัมมนา เ ร่ือง บทบาทหนาที่ความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการสหกรณ และเจาหนาที่ 

ณ โรงแรมลพบุรีเรสซิเดนซ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 

เพื่อใหคณะกรรมการและเจาหนาที่ ไดรับความรู

ความเขาใจ บทบาทในการบริหารงานสหกรณ และ

พัฒนาองคกรในยุค 4.0 ไดอยางม่ันคงยั่งยืน 

กรรมการสหกรณฯ เยี่ยมไขสมาชิกปวย 7 ราย 

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นายสุทัศน เอี่ยมแสง 

หัวหน าฝ ายสินเชื่ อ  นายณัฐภู มิ  สุ วรรณวงศา 

กรรมการฯ และนางสาวฐิติพร ควรบําเรอ เจาหนาที่

ธุรการ เดินทางไปเยี่ยมไขสมาชิกปวย 2 ราย ไดแก 

- นายฉัตรชัย แพงงาม สมาชิกแผนก เอฟ.

อาร. พี.  ที่บานพัก ต .บานแห อ .เ มืองอา งทอง         

จ.อางทอง เน่ืองจากปวยเปนไขหวัดใหญ  

- นายสมพงษ วงษคํา สมาชิกแผนกไฟฟา 

ที่บานพัก ต.บานอิฐ อ.เมืองอางทอง จ.อางทอง 

เนื่องจากทําการลอกตาเพราะเปนตอกระจก 

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายสุทัศน เอ่ียมแสง หัวหนาฝาย

สินเชื่อ นายสมยศ นันตาวัง กรรมการฯ และนางสาว

ฐิติพร ควรบําเรอ เจาหนาที่ธุรการ เดินทางไปเยี่ยมไข

สมาชิกปวย 3 ราย คือ 

- นายปยะณัฐ ออนงาม สมาชิกแผนก  

สปนน่ิง ผลิต ที่บานพัก ต.ไผดําพัฒนา อ.วิเศษชัย-

ชาญ จ.อางทอง เน่ืองจากปวยเปนไขเลือดออก 

- นางมาเลียม วงษศรีงาม สมาชิกแผนก

หองปฏิบัติงานเคมี ที่โรงพยาบาลอางทองเวชการ    

อ.เมืองอางทอง จ.อางทอง เน่ืองจากปวยเปนโรค

ไขหวัดใหญ 

- นายศิริศักดิ์  ทรงวุฒิเลิศ สมาชิกแผนก 

พนสภาพการเปนพนักงาน ที่โรงพยาบาลอางทอง   

อ.เมืองอางทอง จ.อางทอง เนื่องจากปวยเปน

โรคเบาหวาน 

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 นางนาถ มงคลหวา 

หัวหนาฝายทั่วไป ทําการมอบของเยี่ยมไขแกนาง

อภิญญา อยูสุข สมาชิกแผนกเอ็นวีโรนเมนท คอนโทน 

ที่ทําการสหกรณฯ เน่ืองจากเปนไขหวัดใหญ 

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานฯ และนายมานะกูล พรรณเรณู รองประธาน

ฝายประชาสัมพันธ นายสุทัศน เอ่ียมแสง และนาย

เฉลย ชมบุหร่ัน กรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยมไขนาย

พยนต ทองกระจาย สมาชิกแผนก ออกซิลลาร่ี ผลิต 

ที่บานพัก ต.โพสะ อ. เ มืองอางทอง จ.อางทอง 

เนื่องจากปวยเปนโรคเบาหวานและความดันสูง 

ในการเดินทางไปเยี่ยมไขสมาชิกทั้ง 7 ราย  

สหกรณฯ ซื้อของเยี่ยมไขมอบใหรายละ 300 บาท 
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ในวันที ่1 -22 ธันวาคม 2561 สหกรณฯ ได

เปดรับสมัครผูสมัครเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการ

ดําเ นินการชุดที่  37 รวม  7  คน ทั้ ง น้ี  สหกรณ      

ออมทรัพยฯ จะทําการเปดใหมีการลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งกรรมการฯ ชุดใหมในวันที่  31 มกราคม 

2562 เวลา 06.30 - 15.30 น. ณ บริเวณอาคารจอด

รถ บริษัทไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) ที่โรงงาน

อางทอง และ ทําการเลือกตั้งที่โรงอาหารของบริษัทฯ 

ที่โรงงานหนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี ในเวลา 

08.30 - 12.00 น. 
 

 
 

ในป พ.ศ. 2562 สหกรณฯ มีกรรมการที่

หมดวาระการดํารงตําแหนง รวม 7 คน ดังนี้ คือ 

1. กรรมการฯ ที่ดํารงตําแหนงครบ 2 วาระ 

(4 ป) และตองหยุดการสมัครเปนกรรมการฯ อยาง

นอย 1 ป (เวนวรรค) ไดแก นายเฉลย ชมบุหร่ัน 

นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา และนายอนุรักษ ทองโตนด 

2. กรรมการฯ ที่ดํารงตําแหนงครบ 1 วาระ 

(2 ป) และสามารถสมัครเปนกรรมการสหกรณฯ 

ตอ ไดอีก 1 วาระ ไดแก  นายสุทัศน  เ อ่ียมแสง 

นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ นายวิรัต ชูจิตต และ

นายสมยศ นันตาวัง 

สหกรณฯ จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกทาน

สมัค ร เ ข า รับการเ ลื อกตั้ ง เ ปนคณะกรรมการ

ดําเนินการฯ ชุดที่ 37 โดยผูสมัครเปนกรรมการฯ 

จะตองมีคณุสมบัติ ดังนี้ คือ 

1. เปนสมาชิกสหกรณฯ มีอายุครบ 20 ป 

2. ไมมีคุณสมบัติที่ตองหามตามขอบังคับ

สหกรณฯ คือ 

2.1 เคยไดรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษา

ถึงที่สุด ใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทํา

โดยทุจริต 

2.2 เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออก

จากราชการ องคการ หนวยงานของภาครัฐ หรือ

เอกชนตามคําสั่งของนายทะเบียน 

2.3 เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการ 

หรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนงกรรมการ

ตามคําสั่งของนายทะเบียน 

2.4 เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอน

จากตําแหนงกรรมการ เพราะสาเหตุทุจริตตอหนาที่ 

2.5 สมาชิกซ่ึงผิดนัดการชําระเงินงวด

ชําระหน้ี ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสอง

ปทางบัญชีนับแตปที่ผิดนัด ถึงปที่เลือกตั้งกรรมการ

ดําเนินการ เวนแตการผิดนัดนั้นมิไดเกิดขึ้นจากการ

กระทําของตนเอง 

2.6 ผูซ่ึงเปนเจาหนาที่ในสหกรณน้ี 

สหกรณฯ ขอเชิญชวนใหสมาชิกทุกทานที่มี

คุณสมบัติดังกลาวสมัครเขารับการเลือกตั้ง เปน

กรรมการสหกรณฯ โดยพรอมเพียงกัน ทานเปนอีก

คนหน่ึงที่จะชวยกันสรางความม่ันคง และชีวิต

ความเปนอยูที่ดีใหแกสหกรณฯ ไดอยางแนนอน 
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ขณะน้ี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) ไดทํา

การแจงใหศูนยประสานงานทุกแหง และแจงตอ

สมาชิกแผนกรับตรง เพ่ือใหทําการสงเงินสงเคราะห

ลวงหนา ประจําป 2562 แกสมาคมฯ ภายในวันที่ 

31 ธันวาคม 2561 ทั้งน้ี เพื่อเปนการคงสภาพการ

เปนสมาชิกสมาคมฯ ในป พ.ศ. 2562 ตอไปอีก 1 ป 

สมาชิกสมาคมฯ ทุกทานมีหนาที่ตองชําระเ งิน

สงเคราะหลวงหนาใหแกสมาคมฯ ตามจํานวนเงินที่

สมาคมฯ เรียกเก็บจากสมาชิกในแตละรอบ ทั้งน้ี 

สมาชิกจะตองชําระเงินคาบํารุงรายป เปนเงินปละ 

50 บาท ใหแกสมาคมฯ พรอมกับเงินสงเคราะห

ลวงหนาที่สมาชิกแตละทานตองชําระแกสมาคมฯ 

ดวย เชน สมาชิก รอบ 1/2556 ตองชําระเ งิน

สงเคราะหลวงหนา ป 2562 ใหแกสมาคมฯ จํานวน 

4,463.36 บาท เมื่อรวมกับคาบํารุงรายปปละ 50 

บาท ดังนั้น สมาชิกฯ รอบ 1/2556 ตองชําระเงิน

ใหแกสมาชิก รวมทั้งสิ้น 4,513.36 บาท สมาชิก

สมาคมฯ ที่ เ ปนสมาชิกส หก รณฯ  ที่ เ ปนศูนย

ประสานงานสมาคมฯ กรรมการฯ หรือเจาหนาที่ศูนย

ประสานงานฯ จะเปนผูแจงใหทานทําการชําระเงินคา

บํารุงและเงินสงเคราะหลวงหนา ป 2562 ใหแก

สมาคมฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

สํ าห รับสมาชิกที่มีค วามจําเปนและไม

ประสงคจะเปนสมาชิกสมาคมฯ ในป พ.ศ. 2562 

ขอใหทานรีบแจงความประสงคการลาออกให

กรรมการฯ หรือเจาหนาที่ศูนยประสานงานทราบ

ภายในเดือนธันวาคม 2561 ทั้งน้ี เพื่อที่ สมาคมฯ 

จะไดมีมติอนุมัติใหทานลาออกหรือมีมติใหพนสภาพ

การเปนสมาชิกภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 หาก

ทานแจงการลาออก หลังวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ทานจะตองถูกเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนาของ

ในป พ.ศ. 2562 ไปจนถึงเดือนที่ทานแจงการ

ลาออก เชน ทานแจงการลาออกใหสมาคมฯ ทราบ

ในเดือนเมษายน 2562 ซึ่งเปนเดือนสุดทายของการ 

อุทธรณขอสิทธิการเปนสมาชิกสมาคมฯ ตอไป ทาน

จะถูกเรียกเก็บเงินสงเคราะหตามจํานวนผูที่เสียชีวิต

ไปจนถึงเดือนเมษายน 2562 และสมมุติวา สมาคมฯ 

จายเงินสงเคราะหไปเดือนละ 300 บาท ทานก็ตอง

จายเงินคืนใหสมาคมฯ เปนเงิน 1,200 บาท ซึ่งจะ

เปนภาระในการจายเงินของทาน และเปนภาระใน

กา ร เ รี ย ก เ ก็ บ เ งิ น คื น แ ก ส ม าค ม ฯ  ข อ งศู น ย

ประสานงานดวย 

ดังนั้น สมาคมฯ จึงใครขอความรวมมือจาก

สมาชิกทุกทานที่ไมประสงคที่จะเปนสมาชิกสมาคมฯ 

ตอไปใหทําการแจงใหศูนยประสานงานของทาน

ทราบ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดวยเหตุผลที่

ไดกลาวมา สมาคมฯ หวังวาสมาชิกทุกทานจะยังคง

เปนสมาชิกสมาคมฯ ในป 2562 ตอไป เพ่ือความ

มั่นคงของครอบครัวของทานในอนาคตตอไป 
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สวัสดีครับ “แวดวงสหกรณ” ฉบับประจํา 

เดือนพฤศจิกายน 2561 มาพบกับ ทานสมาชิกและ

ทานผูอานทุกทานแลวครับ  

ขออ นุ โมทนาบุญกับ  คุณเห มือนมาศ    

พงษไพร และ คุณอํานาจ จันทรมา ที่ไดทําการ

อุปสมบทลูกชายในวันที่ 11 พฤศจิกายน ในวัน

เดียวกันค รับ  นอกจากทํ างาน

ประจําที่ไทยเรยอนแลว คุณพรพรรณ กระจังทอง 

ยังขายสินค าออนไลนผ านเฟซบุกชื่ อ  “Rakna 

Krajungthong” ชวยกันอุดหนุนกิจการของเพ่ือน

สมาชิกดวยกันนะครับ  ขอแสดง

ความยินดีกับ คุณมานะ เกษางาม ที่ภรรยาไดรับ

การวาจางเปนพนักงานทดลองงาน ขอใหไดรับการ

บ ร ร จุ เ ป น พ นั ก ง า น ป ร ะ จํ า ด ว ย น ะ ค รั บ 

 ฝากข าวมาจาก คุณพรรษพร 

แสงประพาฬ เหรัญญิกมูลนิธิสหภาพแรงงานไทย  

เรยอน วาเพ่ือนสมาชิกทานใดที่ตองการทําบุญเน่ือง

ในโอกาสวันเกิด หรือทําบุญเนื่องในโอกาสใดก็ตาม 

ขอเชิญรวมบริจาคหรือทําบุญกับ มูลนิธิฯ ดวยนะ

ครับ รายไดที่ไดรับมามูลนิธิฯ ใชในกิจกรรมใหความ

ชวยเหลือแกสมาชิกสหภาพฯ และอดีตสมาชิก

สหภาพฯ ครับ  กลับมาทํางานได

แลว สําหรบ คุณนนทรี ผูกเกษร หลังจากที่ เขา

รักษาตัวที่โรงพยาบาลหลายวันเน่ืองจากเปนโรค

ลําไสอักเสบ ขอใหสุขภาพแข็งแรงโดยเ ร็วครับ 

 ตองนอนพักรักษาตัวเปนเวลา

หลายอาทิตย  สําห รับ คุณทุติยพงศ  พลพิภพ 

เนื่องจากประสบอุบัติเหตุระหวางเลนฟุตบอล ทําให

ตองผาตัดที่ขาแลวใสเหล็กไวดวย ขอใหหายเปนปกติ

เร็วๆ นะครับ  พ่ีนองสองครอบครัว 

คุณกิ ตติ ศั ก ดิ์  จั น ท โ คตร  แ ล ะ  คุ ณ ยุท ธน า        

คุณวิไลวรรณ ชางคิด พากันน่ังเคร่ืองบินไปเที่ยว

จังหวัดกระบี ่ชวงวันลอยกระทง ตกลงไดลอยกระทง

ในทะเลหรือแมน้ําครับ  สําหรับ 

คุณเกษมศรี เมฆหมอก พาครอบครัวไปเที่ย ว

อุทยานแหงชาติเขาใหญ ไมทราบวาไดรับลมหนาว

หรือไมค รับ  ขอแสดงความยินดี

กับ คุณสุทิน ปาพฤกษา ที่จัดงานมงคลสมรสใหแก

บุตรชาย คุณสถาพร ปาพฤกษา (แผนกวิสโคส 

ผลิต) ไปเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผานมา ขอให

ชีวิ ตสมรสของคุณสถาพร ปาพฤกษา ประสบ

ค ว า ม สํ า เ ร็ จ แ ล ะ มี ค ว า ม สุ ข ต ล อ ด ไ ป ค รั บ 

 เปดกิจการรานไฮ พิซซา สาขา

อางทอง-คลองถมแลว สําหรับ คุณพรชัย ปนดํา 

โดยมี คุณสุพรรษา ปนดํา นองสาวเปนผูชวยกิจการ

ของราน ฝากเพ่ือนๆ ชวยกันอุดหนุนดวยครับ 

ขอแสดงความเสียใจกับ คุณดนัย อินทะราช  

ที่สูญเสียคุณพอไปเม่ือเดือนตุลาคม 2561 ที่จังหวัด

หนองคายครับ  ขอแสดงความ

เสียใจกับ คุณวราภรณ วุฒิเสถียร ที่สูญเสียคุณพอ

ไ ป เ มื่ อ ต น เ ดื อ น ตุ ล า ค ม ที่ ผ า น ม า ค รั บ 

 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว

และเพ่ือนๆ ในการจากไปของ คุณโสภณ ฉิมวัย  

สมาชิกแผนกพนสภาพการเปนพนักงาน ที่เสียชีวิตไป

เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผานมา คุณโสภณ ฉิมวยั

เปนสมาชิกของสหกรณฯ เปนเวลา 34 ป ครับ 

 ขอขอบคุณ คุณจักรกฤษ ฉ่ําสนิท 

ที่นําคุณพอมาสมัครเขาเปนสมาชิก สสอป. เรียบรอย

แลวครับ  คุณศรีโพธ์ิ วายุพักตร 
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นายก สสอป. ฝากขอบคุณสมาชิกสหกรณฯ และ

บุคคลในครอบครัวที่ไดสมัครเขาเปนสมาชิก สสอป. 

รวมทั้งสิ้น 415 คน ซึ่งถือวาเปนศูนยประสานงานที่มี

จํ านวนสม าชิ ก มาก เป นลํ าดับ ที่  2  ขอ งศูน ย

ประสานงาน สสอป. ทั่วประเทศ  
 

 

 

 

 

    คอลัมภ “หนาน้ีมีรางวัล” เปนคอลัมภใหมที่

สหกรณฯ จัดทําขึ้นเพื่อเชิญชวนใหสมาชิกสหกรณฯ 

ทุกทานรวมกิจกรรมตอบคําถาม เพื่อรับของที่ระลึก

จากสหกรณฯ ดวยการตอบคําถามที่กองบรรณาธิการ

จะถามสมาชิกในคอลัมภ น้ี เปนประจําทุกเดือน 

สําหรับคําถามที่จะนํามาถามสมาชิก เปนคําถามที่มี

อยูในคอลัมภตางๆ ในหนังสือฉบับน้ี 

    สําหรับคําถามประจําเดือนตุลาคม 2561 ที่ผาน

มาพรอมคําตอบ ไดแก 

    1.วันออมแหงชาติตรงกับวันที่เทาไหรของทุกป? 

คําตอบ  วันที่ 31 ตุลาคมของทุกป 

    2.  ว ันที ่ 11 ก ันยายน 2561 ทําการอบรม

สมาชิกก่ีคน? 

คําตอบ  จํานวน 6 คน 

    3. ใครเปนวิทยากรบรรยายในการจัดอบรมให

ความรู เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง? 

คําตอบ  นายวัฒนชัย กลัดสนิท 

 
 

 

 

 

นานๆ จะกลับมาอางทองเสียที สําหรับ คุณสุวรรณ  

บุญอําไพ ลาสุดมารับของที่ระลึกจากสหกรณฯ คุณ

สุวรรณมีสขุภาพแข็งแรงและยังสดใสเหมือนเดิมครับ 

 พบกันฉบบัหนา 

 สวสัดีครับ  
 

 

 

 

 

ในเดือนตุลาคม 2561 มีสมาชิกตอบคําถาม 3 

ขอถูกตองรวม 16 ทาน ผลการจับสลากผูที่ไดรับ

รางวัล 5 รางวัล มีดังนี้ คือ 

1. นางมณีวรรณ เรืองฤทธ์ิ 

2. นายสหเทพ รักวงษวาน 

3. นางน้ําออย อุนจิต 

4. นายรวิพงษ ศุภศรี 

5. นายแกนกลา วงษศรีงาม 

ขอเชิญสมาชิกที ่ไดรับรางวัล 5 ทาน ต ิดตอ

ขอรับของรางวัลไดตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 

ขอเชิญรวมตอบคําถาม และสงคําตอบไดที่ทํา

การสหกรณฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ใน

กรณีที่ มีผูตอบถูกเกินกวา 5 ทาน จะใชวิธีการจับ

สลากเพื่อมอบของรางวัลใหแกผูที่ตอบคําถามถูกรวม 

5 รางวัล ขอใหทุกทานโชคดี สวัสดีครับ 

คําถามสําหรับคอลัมภ “หนาน้ีมีรางวัล” ฉบับ

ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 ไดแก 

 

 

 

 

 

 

ในเดือนตลุาคม สหกรณทําการเยี่ยมสมาชิกปวย

ก่ีราย ?? คําตอบ ................................................ 

 

1 สมาชิกที่จัดงานทําบุญขึ้นบานใหมในเดอืน

ตลุาคมทีผ่านมา คือใคร ??  

คําตอบ ............................................................... 

ชื่อ-สกุล................................................................ 

แผนก................................................................... 

3 

ณ เดือนตลุาคม 2561 สหกรณมีรายไดสงูกวา

รายไดเทาใด ?? คําตอบ ..................................... 

 

2 
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รายงานกิจการประจําเดือน ตุลาคม 2561 (MONTHLY REPORTS OCTOBER 2018) 

สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด 

THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จํานวนสมาชิก  Membership 1,221 คน Pr 

2. ทุนเรือนหุน  Share capital 360,653,100.00 บาท Baht 

3. เงินรับฝากออมทรัพย ยอดยกมา  Savings deposit From last month 14,223,662.26 บาท Baht 

  ฝากระหวางเดือน  Deposit in this month 7,242,109.68 บาท Baht 

  ถอนระหวางเดือน  Withdrawal in this month 6,414,985.22 บาท Baht 

 คงเหลือส้ินเดือน  Balance  15,050,786.72 บาท Baht 

4. เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ ยอดยกมา  Special deposit From last month 121,456,528.39 บาท Baht 

  ฝากระหวางเดือน  Deposit in this month 7,538,106.99 บาท Baht 

  ถอนระหวางเดือน  Withdrawal in this month 5,517,188.61 บาท Baht 

 คงเหลือส้ินเดือน  Balance  123,477,446.77 บาท Baht 

5. เงินรับฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education Fund deposit From last month 7,772,000.00 บาท Baht 

  ฝากระหวางเดือน  Deposit in this month 445,054.13 บาท Baht 

  ถอนระหวางเดือน  Withdrawal in this month 169,254.13 บาท Baht 

 คงเหลือส้ินเดือน  Balance  8,047,800.00  บาท Baht 

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

7. ทุนสะสมตามขอบังคับ  Reserve according to by-laws, regulation and other 741,666.29 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 30,680,185.72 บาท Baht 

10. เงินฝากสหกรณอ่ืน  Deposits in other Co-operatives 116,055,060.59 บาท Baht 

11. เงินใหกูแกสมาชิก ยอดยกมา  Loans to members form last month 313,729,658.69 บาท Baht 

  ใหกูระหวางเดือน  Loans to members in this month 36,561,000.00 บาท Baht 

  รับชําระคืนระหวางเดือน  Loans repayment form members in this month 34,067,573.52 บาท Baht 

 คงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน  Total Loans to members   316,223,085.17 บาท Baht 

12. เงินใหกูแกสหกรณอื่น Loans to other cooperatives 42,999,549.94 บาท Baht 

13. ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู  Interest received from Loans 14,859,353.75 บาท Baht 

14. รายไดเดือน มกราคม - ตุลาคม 2561 Revenues from January - October 2018 20,834,500.66 บาท Baht 

15. รายจายเดือน มกราคม - ตุลาคม 2561 Expenses from January - October 2018 5,589,722.50 บาท Baht 

16. รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจาย  Total income (Approximated) 15,244,778.16                                                                                                                บาท Baht 

 



มีความสุขนะครับ  16 


ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  33 
 

ฉบับที ่362 ประจําเดอืน พฤศจิกายน 2561 

 

 
 

 

 

»ÃÐ¸Ò¹Ï áÅÐÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹Ï à¢�ÒÃ�ÇÁ¡ÒÃÊÑÁÁ¹Ò 
¡ÑºÊÑ¹¹ÔºÒµÊË¡Ã³�Ï ·ÕèÊØ¾ÃÃ³ºØÃÕ 

(3 - 4 µØÅÒ¤Á 2561) 

ÊË¡Ã³�Ï à»�¹à �̈ÒÀÒ¾ÊÇ´ÍÀÔ¸ÃÃÁ§Ò¹È¾ºÔ´Ò 
¹Ò§ÊÒÇÇÃÒÀÃ³� ÇØ²ÔàÊ¶ÕÂÃ (Ë�Í§»¯ÔºÑµÔ§Ò¹à¤ÁÕ) 

(6 µØÅÒ¤Á 2561) 

¹ÒÂ¡ ÊÊÍ». à¢�ÒÃ�ÇÁ¡ÒÃ»ÃÐªØÁãË�ÊÒÁÑÏ 
¢Í§ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¡ÅØ�Áà¡ÉµÃä·Â ¨íÒ¡Ñ´ 

·ÕèÍíÒàÀÍµÒ¤ÅÕ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÊÇÃÃ¤� (16 µØÅÒ¤Á 2561) 

Ë�ÇË¹�Ò½�ÒÂ·ÑèÇä» ÁÍº¢Í§àÂÕèÂÁä¢�ãË�á¡� 
¹Ò§ÍÀÔÒ ÍÂÙ�ÊØ¢ (àÍç¹ÇÕâÃ¹àÁ¹·� ¤Í¹â·¹) 

à¹×èÍ§¨Ò¡»�ÇÂ ³ ·Õè·íÒ¡ÒÃÊË¡Ã³�Ï (17 µØÅÒ¤Á 2561) 

¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ áÅÐ¼Ù�¨Ñ´¡ÒÃ à¢�ÒÃ�ÇÁ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹ 
áÅÐ»ÃÐªØÁãË�ªÁÃÁÊË¡Ã³�¨Ñ§ËÇÑ´Í�Ò§·Í§ 

·Õè¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ (19 - 20 µØÅÒ¤Á 2561) 

¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ ÁÍº¢Í§·ÕèÃÐÅÖ¡ãË�á¡� 
¹Ò§ÊÒÇÊØÇÃÃ³ ºØÍíÒä¾ (¾�¹ÊÀÒ¾¡ÒÃà»�¹¾¹Ñ¡§Ò¹) 
à¹×èÍ§¨Ò¡ÁÕà§Ô¹½Ò¡ í̈Ò¹Ç¹ÁÒ¡ (19 µØÅÒ¤Á 2561) 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


