
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณฯ มอบสรอยคอทองคําหนัก 1 บาท ใหแก

สมาชิกเกษียณอายุฯ 

  วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นางเกษมศรี เมฆ

หมอก ผูจัดการสหกรณ ทํามอบสรอยคอทองคํา หนัก 

1 บาท (มูลคา 19,350 บาท) ใหแก นางแสงดาว   

หา เ รือนชีพ สมาชิกแผนกหองปฏิบัติ ง านเค มี 

เน่ืองจากเกษียณอายุ โดยมอบให ณ ที่ทําการสหกรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการฯ และเจาหนาที่สหกรณฯ เดินทางไป

เย่ียมสมาชิกแผนกพนสภาพการเปนพนักงาน 5 ป 

และ 10 ป 

ใน เ ดื อนสิ ง หาคม  – กั นย าย น 2561 

กรรมการ และเจาหนาที่สหกรณฯ ไดเดินทางไปเยี่ยม

สมาชิกสหกรณฯ แผนกพนสภาพการเปนพนักงานที่ 

เกษียณอายุครบ 5 ปและ 10 ป รวม 24 คน ดังนี้ คือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สมาชิกเกษียณอายุครบ 5 ป รวม 17 ราย 

ที่กรรมการและเจาหนาที่ฯ เดินทางไปเยี่ยมไดแก 

นางอัชณา วายุพักตร นายพีระ ฉ่ําจิตร นางสมพิศ 

วงษประเสริฐ นางวรรณา ณ พิกุล  นางอํานวย      

พรวิริยกุล นางสุนันท  ฉ่ํ าวิ เศษ นางสาวทัศนีย      

อุไรโรจน นางเสถียร คุมวงษ นายองอาจ จันทรเปรม 

นางอุดมลักษณ ทองลิ่ม นางกฤษณา ฑิฆะชน นางสุนี 

ชูจิตต นายวิรัต ชูจิตต นางมาลี ศิลปประดิษฐ นาย 

อําพร พยงคนอย นายสมบุญ สีนุต และนายสมชาย 

แกวโย 

- สมาชิกเกษียณอายุครบ 10 ป รวม 7 

ราย ที่กรรมการและเจาหนาที่ฯ  เดินทางไปเยี่ยม 

ไดแก นายธํารงศักดิ์ รักชาติเจริญ นายบุญชอบ 

ขวัญศิริ นายชิน กันเกตุ นายสมพิศ ฑิฆะชน นาย

ฉลอง การมิตรี นายอุบล เพ็งโสภา และนายทุเรียน 

ฤทธิฤ์ดี 

ในการเดินทางไปเยี่ยมสมาชิก กรรมการและ

เจาหนาที่สหกรณฯ ไดแบงกลุมไปเยี่ยมเปน 3 กลุม 

โดยมีนายลิขิต มีบํารุง นายศรีโพธิ์  วายุพักตร นาย

มานะกูล พรรณเรณู เปนหัวหนากลุม และสหกรณฯ 

ไดซ้ือของเยี่ยมมอบใหสมาชิกมูลคาคนละ 500 บาท 

(อานตอหนา 3) 

 

 

ปท่ี 33 ฉบับที่ 360 ประจําเดือนกันยายน 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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นายกสสอป. เดินทางไปปฏิบัติหนาที่ที่สมาคมฯ  

วันที่  20 กรกฎาคม 2561 นายศรีโพธ์ิ 

วายุพักตร เดินทางไปปฏิบัติหนาที่ที่สํานักงานสมาคม 

ชั้น 5 อาคารชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศ

ไทย จํากัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

นายกสสอป.เปนวิทยากรบรรยายใหแกสมาชิก

สหกรณออมทรัพยฯ ที่นครนายก 

วันที่  22 กรกฎาคม 2561 นายศรีโพธ์ิ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) 

เดินทางไปเปนวิทยากรบรรยาย เร่ือง “การสราง

ความม่ันคงใหกับครอบครัวดวยการเปนสมาชิก 

สสอป.” ใหแกสมาชิกสหกรณออมทรัพย สหภาพ

แรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร จํากัด ณ ภูสักธาร        

รีสอรท ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก โดยมีสมาชิก 

กรรมการและเจาหนาที่ฯ เขารวมการสัมมนา 60 คน 

อน่ึง หลังเสร็จสิ้นการอบรม นายศรีโพธ์ิ 

วายุพักตร นายก สสอป. ไดรับเชิญใหเปนผูรวมมอบ 

ประกาศนียบัตรแกผูเขารวมการสัมมนาดวย 

นายกสสอป. เขารวมการประชุมคณะกรรมการ

อํานวยการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ 

วันที่  23 กรกฏาคม 2561 นายศรีโพธ์ิ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) และ 

นายพัชรพล วิชัยประเสริฐ อุปนายก คนที่ 3 เขารวม

การประชุมคณะกรรมการอํานวยการ สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย 7 กลุม

วิชาชีพ คร้ังที่ 6 ณ หองประชุม 301 อาคารชุมนุม

สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ถนนนคร

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

สําราญ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของ

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.) 

เปนประธานในทีป่ระชมุ 

- รับ ท รา บ เ ร่ื อ ง ก ารต อ สัญ ญา ระบ บ

อินเตอรเน็ตของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย และการ

ตอประกันอายุฮารดแวร เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 

คาใชจายดังกลาวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 7 กลุม

วิชาชีพจะตองรวมกันจายเงิน เนื่องจาก สส.ชสอ. ได

เปลี่ยนระบบการใชโปรแกรมระบบสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห เวอรชั่น 2 แลว 

- รับทราบเ ร่ืองการขอจดภาระจํายอม

ทางเขา - ออก อาคารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 7 

กลุมวชิาชีพ ตอชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศ

ไทย จํากัด (ชสอ.) โดยคณะกรรมการ ชสอ. แจงวา

จะนําเร่ืองดังกลาวขอมติตอที่ประชุมใหญ วิสามัญ 

ชสอ. ในวันที ่27 ตุลาคม 2561 

- ที่ ป ร ะชุ ม มี ม ติ ใ ห ส ม าค ม ฌ าป น กิ จ

สงเคราะห 7 กลุมวิชาชีพทําการสมัครสมาคมฯ ให

เปนไปหลักการในการจัดตั้งสมาคมฯ กลาวคือ 

สมาชิกสหกรณฯ ตองสมัครเปนสมาชิกสมาคม

วิชาชีพกอน จึงสมัครเปนสมาชิก สส.ชสอ. และมีมติ

ใหสหกรณออมทรัพยทําการสมัครเปนศูนยประสาน

ของสมาคมฯ วิชาชีพและเปนศูนยประสานงานของ 

สส.ชสอ. พรอมกัน กรณีที่สหกรณออมทรัพยไมได

สมัครเปนศูนยประสานของ สส.ชสอ. หากสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสมัครเปนสมาชิกสมาคมสาขา

อาชีพแลว  สามารถสมัครเปนสมาชิกตรงของ     

สส.ชสอ. ได 

- ที่ประชุมมีมติใหทุกสมาคมฯ จายคาใชจาย

สวนกลางที่เกิดขึ้นรวมกันตามความจริง โดยการ

ทดลองระยะเวลา 3 เดือน แลวจึงมาหารือเพ่ือ

กําหนดเปนแนวทางในการปฏิบัติตอไป 

- ที่ประชุมรับทราบเหตุผลของการจัดทํา

กองทุนสวัสดิการโดยใชบริษัทประกันชีวิต เปน
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ผูรับผิดชอบของ สสธท. ซ่ึงเร่ืองดังกลาว สส.ชสอ. ได

ทําหนังสือคัดคานการดําเนินการตั้งกองทุนสวัสดิการ

สมาชิก กสธท. 

กรรมการฯ เจาหนาที่ฯ เขารวมถวายพระพร 

สมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร

เทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) รวมกับบริษัทฯ 

 วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายกฤษณชัย สินธุประสิท ธ์ิ 

เหรัญญิก นายเฉลย ชมบุหร่ัน นายสุทัศน เอ่ียมแสง 

นายพีระภัทร ลอยละลิ่ ว กรรมการฯ นางนาถ   

มงคลหวา หัวหนาฝายทั่วไป นางสาวนุชนารถ     

แก ว นํ้า เชื้ อ  เจ าหน าที่ ก ารเ งิน นางสาว ฐิติพร       

ควรบําเรอ เจาหนาที่ธุรการ และนางสาวดวงกมล 

แกวสุกใส เจาหนาที่สินเชื่อ เขารวมงาน “ถวายความ

จงรักภักดี” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ

ยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) ณ สโมสรพนักงาน บริษัท 

ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) 
 

 
 

นายกสสอป.  และกรรมการฯ ทําก ารประชุม

ประจําเดือนกรกฎาคม 2561 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการ

ดําเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณ

ออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) ชุดที่ 4 ทํา

การประชุม คร้ังที่ 16 ณ หองประชุม 301 อาคาร

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 

ถนนนครอินทร อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมีนาย  

ศรีโพธ์ิ วายุพักตร นายกสมาคมฯ ทําหนาที่ประธาน

ในที่ประชุม 

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการดํ า เ นินการ  สม าคมฌาปนกิ จ

สง เค ร าะหส ม าชิ กส ห กรณอ อ มท รัพ ย สถ าน

ประกอบการ (สสอป.) ชุดที่ 4 คร้ังที ่15 ประจําเดือน

มิถุนายน 2561 วันที ่1 กรกฎาคม 2561 

- ติดตามผลการประชุมคราวกอน 33 เร่ือง 

- รั บ ท ร า บ จํ า น ว น ส ม า ชิ ก ส ม า ค ม ฯ 

ประจําเดือนมิถุนายน 2561 โดยมีสมาชิกยกมาจาก

เดือนพฤษภาคม 2561 จํานวน 5,881 ราย สมาชิก

ใหม รอบ 6/2561 ไดรับการคุมครองในวันที่  1 

มิถุนายน 2561 จํานวน 29 ราย สมาชิกขอคืนสภาพ 

2 ราย สมาชิกเสียชีวิต 5 ราย สมาชิกคงเหลือ ณ 

วันที ่30 มิถุนายน 2561 จํานวน 5,907 ราย 

- รับทราบจํานวนศูนยประสานงาน สสอป. 

ณ วันที ่30 มิถุนายน 2561 จํานวน 65 ศูนย พรอม

กับจํานวนสมาชิกของแตละศูนย รวมเปนสมาชิก 

จํานวน 5,907 ราย 

- รับทราบจํานวนสมาชิก  3 สมาคมฯ 

ประจําเดือนมิถุนายน 2561 คือ สสอ.รท. (ราชการ

ไทย) จํานวน 25,926 คน สสอร. (รัฐวิสาหกิจไทย) 

จํานวน 19,799 คน และ สสอป. จํานวน 5,907 คน 

- รับทราบรายงานผลการตรวจสอบบัญชี

สมาคมฯ ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 

- รับทราบผลการจายเงินสงเคราะหใหแก

ผูรับเงินสงเคราะหของสมาชิกสมาคมฯ ที่เสียชีวิต 

รวม 9 รายโดยสมาคมฯ สงแคชเชียรเช็คใหศูนย

ประสาน ในวันที ่11 กรกฎาคม 2561 
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- รับทราบรายชื่อสมาชิกสมาคมฯ รอบ 

7/2561 ซ่ึงไดรับการคุมครองในวันที่ 1 กรกฎาคม 

2561 เวลา 09.00 น. จํานวน 46 ราย จาก 17 

สหกรณออมทรัพยฯ 

- มีมติอนุมัติงบการเงินสมาคมฯ เดือน

มกราคม - มิถุนายน 2561 

- มีมติอนุมัติรับสมาชิกใหม รอบ 8/2561 

เดือนสิงหาคม 2561 รวม 40 คน จาก 14 สหกรณฯ 

- พิจารณาจายเงินสงเคราะหใหแกผูรับเงิน

สงเคราะหของสมาชิกสมาคมฯ ที่เสียชีวิต 3 ราย 

สังกัด ศูนยประสานงานสหกรณออมทรัพยวาปปทุม 

จํากัด อ. วาปปทุม จ. มหาสารคาม ศูนยประสานงาน

สหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทรอยัล ปอรซเลน 

จํา กัด  อ .แก ง คอย  จ.สระบุ รี  และสัง กั ดศู นย

ประสานงานสหกรณออมทรัพยเนชั่นมีเดีย จํากัด 

- มีมติกําหนดวันหยุดตามประเพณี ประจําป

ป 2562 รวม 17 วนั 

- มีมติใหสิทธิ์กรรมการและผู จัดการของ

สหกรณฯ ที่เปนศูนยประสานงานสมาคมฯ ที่มีอายุ 

57 - 65 ป สมัครเขาเปนสมาชิกสมาคมฯ ได ตั้งแต

วันที่ 1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2561 โดยไมเสีย

คาใชจายเพ่ิมใดๆ 

- มีมติใหสิทธิ์กรรมการและผู จัดการของ

สหกรณฯ ที่มีอายุ 57 - 65 ป ที่ไดสมัครเขาเปนศูนย

ประสานงานสมาคมฯ ใหม สามารถสมัครเขาเปน

สมาชิกสมาคมฯ ได  ภายในระยะเวลา 3 เดือน

นับตั้งแตเดือนถัดไปไดรับการแตงตั้งใหเปนศูนย

ประสานงานสมาคมฯ โดยไมเสียคาใชจายเพิ่มใดๆ

ประธานฯ และรองประธานฯ เขารวมการประชุม

วิชาการนานาชาติที่กรุงเทพฯ 

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการฯ  และนายมานะกูล พรรณเรณู 

รองประธานฝายการศึกษาและประชาสัมพันธ เขา

รวมประชุมวิชาการนานาชาติและเสวนาวิชาการ 

ประจําป 2561 ในหัวขอเร่ือง “ความทาทายสูการ

พัฒนาอยางยั่งยืนและผลกระทบทางสังคมตอสหกรณ

และกิจการเพื่อสังคม” ณ โรงแรมรามาการเดนส 

กรุงเทพฯ จัดโดย ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทย จํากัด รวมกับ ภาควิชาการสหกรณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

นายกสสอป. เขารวมยื่นรางแกไข พ.ร.บ.สหกรณ 

พ.ศ. 2542 ตอรองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 รศ. (พิเศษ) พลโท

ดร.วีระ วงศสรรค ประธานชุมนุมสหกรณออมทรัพย

แหงประเทศไทย และ ดร.กก ดอนสําราญ นายก

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของ

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย นาย

ปรเมศวร อินทรชุมนุม ประธานชมรมนักพัฒนา

กฎหมายสหกรณ  รศ .วิศิษฐศั กดิ์  แปนสัมฤทธิ์ 

คณะทํางานกฎหมาย ชสอ. นายศรีโพธิ์ วายุพักตร 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณ

ออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) พรอมคณะ

จํานวน 30 คน เปนผูแทนของคนในขบวนการ

สหกรณ เขาพบและยื่นรางแกไขพระราชบัญญัติ

สหกรณ พ.ศ. 2542 ตอนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ  และนายนัฑ 

ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ที่อาคาร 1 ตึกรัฐสภา โดย

มีส า ร ะสํ า คัญ ใน ร า ง แ ก ไ ข กฎ ห ม าย ส ห กรณ 

ประกอบดวย การสงเสริมและการกํากับดูแลกิจการ

สหกรณ เพ่ิมอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนา

สหกรณแหงชาติ การจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพ 

สหกรณสามารถมีสมาชิกสมทบได อํานาจกระทํา

การของชุมนุมสหกรณระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค 

และระดับประเทศ โดยหวังวาการแกไขกฎหมาย
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สหกรณตามรางดังกลาวน้ี จะเปนเคร่ืองมือเพ่ิม

คุณ ภ าพ ก ารบ ริห า ร จั ด ก า ร ส ห ก รณ อ ย า ง มี

ประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ อันจะนําไปสูการกินดี อยูดี ของ

สมาชิกสหกรณ รางแกไขกฎหมายสหกรณเสนอใน

นามภาคประชาชน มีประชาชนเขาชื่อนับหม่ืนคนใน

ขบวนการสหกรณมาแลว 

กรรมการฯ เขารวมการสัมมนาที่นครนายก 

วันที่  4 - 5 สิงหาคม 2561 นายณัฐภูมิ 

สุ ว รรณ วง ศา  แล ะนาย พี ระภั ท ร  ลอ ย ละลิ่ ว 

กรรมการฯ เขารวมโครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร 

“การดําเนินคดีของสหกรณดวยตนเอง” ณ โรงแรม

สีดา รีสอรท อ . เ มือง  จ.นครนายก ซึ่ ง จัด โดย 

คณะกรรมการเขตพ้ืนที่สหกรณสมาชิก ชสอ. ภาค

กลาง โดยการสนับสนุนของชุมนุมสหกรณออม

ทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 

 การสัมมนามีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมทักษะให

สหกรณสมาชิกมีความรูเบื้องตนในการดําเนินคดีของ

สหกรณดวยตนเอง เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและ

ประหยัดคาใชจายในการดําเนินคดีของสหกรณ

สมาชิก เพ่ือฝกปฏิบัติกระบวนการ ขั้นตอน รางคํา

ฟอง และแนะนํากระบวนการทางศาลโดยการลง

พื้นที่จริง และเพ่ือใหสหกรณสมาชิกที่เขารวมการ

อบ รม สั ม มนา เกิ ด ก า รแ ล ก เ ป ลี่ ย นค วาม คิ ด

ประสบการณของสหกรณ 

นายกสสอป.  เขารวมงาน “Thailand Social 

Expo 2018” ที่เมืองทองธานี นนทบุรี 

วันที่  5  สิ งหาคม 2561  นายศ รี โพ ธ์ิ  

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) และ

กรรมการสมาคมฯ 4 คนและกรรมการสมาคมฯ 

พรอมกับนายกฯ และเจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหฯ 8 สมาคมฯ เขารวมงาน “Thailand 

Social Expo 2018” ณ ศูนยการแสดงสินคาและ

การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

โดยผูเขารวมงานไดรวมรับฟงการบรรยายพิเศษใน

หัวขอ “วัฒนธรรมกับการพัฒนาสังคม” โดยนาย    

วีระ โรจนพจนรัตน  รัฐมนต รีวาการกระทรวง

วัฒนธรรม  
 

 
 

นายกสสอป.  เข ารวมประชุมคณะกรรมการ

อํานวยการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 5 สมาคมฯ 

วั นที่  6  สิ ง ห า ค ม  25 61 นาย ศ รี โ พ ธ์ิ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) และ

กรรมการสมาคมฯ  4 คน เข าร วมการประชุ ม

คณะกรรมการอํานวยการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

5 กลุมวิชาชีพ ไดแก สสอ.รท. (ราชการ) สสอร. 

(รัฐวิสาหกิจ) สสอท. (ทหาร) สสอต. (ตํารวจ) และ 

สสอป. (สถานประกอบการ) ณ หองประชุม 302 

อาคารชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 

จํากัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมีนางสุมาลี ยุกตา

นนท นายก สสอ.รท. ทําหนาที่ประธานในที่ประชมุ 

- ที่ประชุมรับทราบเร่ืองการที่ สสอ.รท. ทํา

เร่ืองถึงกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเพ่ือขอ

แกไขอัตราการจัดเก็บเงินสงเคราะหของสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะหฯ วายังไมมีความคืบหนา 
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- ที่ประชุมรับทราบเร่ืองการเปดรับสมัคร

สมาชิกรอบพิเศษ สําหรับสมาชิกสหกรณที่มีอายุ 58 

- 60 ป ของ สสอ.รท. 

- รับทราบเร่ืองการเปดรับสมัครสมาชิกรอบ

พิเศษ สําหรับสมาชิกสหกรณออมทรัพยฯ ที่มีอายุ 58 

- 60 ป ของ สสอป. ซึ่งเปดรับสมัครตั้งแตวันที่ 16 

กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2561 

- ที่ประชุมไดทําการพิจารณาเ ร่ืองการ

จายเงินคากอสรางอาคารสํานักงาน สฌ.สอ. งวดที่ 

10 - 13 เร่ือง การพัฒนาโปรแกรมสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห เร่ือง ขอเสนอการกําหนดรูปแบบคํานวณ

คา ใช จ ายส วนกลา ง การซ้ื อ - ขายหุ นอาคา ร

สํานักงาน สฌ.สอ. 

กรรมการสหกรณฯ เขารวมโครงการฝกอบรม

หลักสูตร “ผูตรวจสอบกิจการขั้นพ้ืนฐาน” ที่

อางทอง 

วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2561 นายสุทัศน 

เอี่ยมแสง หัวหนาฝายสินเชื่อ และนายวิรัต ชูจิตต 

กรรมการฯ เขารวมโครงการฝกอบรม หลักสูตร     

“ผูตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1 )” 

ณ หองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง  

ซึ่งจัดโดย สํานักงานสหกรณจังหวัดอางทอง 

การจัดการอบรมมีวัตถุประสงคเ พ่ือให

ผูตรวจสอบกิจการมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ

การตรวจสอบกิจการสหกรณ เพ่ือใหเปนไปตาม

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย การตรวจสอบ

กิจการสหกรณ พ.ศ. 2559 

กรรมการฯ และเจาหนาที่รวมพิธีถวายพระพรและ

รวมมอบทุนการศึกษาแกบุตรพนักงานของบริษัทฯ 

วันที่ 11 สิงหาคม 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการฯ นายกฤษณชัย สินธุประสิทธ์ิ 

เหรัญญิก นายเฉลย ชมบุหร่ัน นายสุทัศน เอ่ียมแสง 

กรรมการฯ นางนาถ มงคลหวา หัวหนาฝายทั่วไป 

นางสาวนุชนารถ แกวนํ้าเชื้อ และนางสาวฐิติพร   

ควรบําเรอ เขารวมงาน “เฉลิมพระเกียรติ” และ

ถวายพระพรเน่ืองในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระ

ช น ม พ ร ร ษ า ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ า สิ ริ กิ ต ติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ สโมสรพนักงาน 

บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) และไดรับเกียรติ

เชิญรวมทําการมอบทุนการศึกษาแกบุตรพนักงาน 

จํานวน 150 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท 

คณะกรรมการอํานวยการทําการอบรมสมาชิกใหม

และประชุมประจําเดือนสิงหาคม 2561 

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการ

อํานวยการ ไดแก  นายลิขิต  มีบํ า รุ ง  ประธาน

กรรมการ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร รองประธานฝาย

การเงิน นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝาย

ประชาสั ม พั น ธ  น าย ส ายัณ ห  แ ผนป ระดิ ษ ฐ 

เลขา นุการ และนายกฤษณชัย  สินธุป ระสิทธิ์ 

เหรัญญิก ทําการอบรมสมาชิกใหม จํานวน 2 คน โดย

กอนการอบรม ไดทําการฉายวิดีทัศน เร่ือง “30 ป 

แหงความเชื่อมั่น ศรัทธา พ่ึงพาตนเอง” ใหสมาชิก

รับชม และทําการมอบหมอนตราสหกรณ ใหแก

สมาชิกที่เขารวมการอบรม 

หลังจากทําการอบรมสมาชิกใหมเรียบรอย 

แลว คณะกรรมการอํานวยการไดทําการประชุม

คณะกรรมการอํานวยการ ชุดที่ 36 คร้ังที่ 8 โดยมี

นายลิขิต มีบํารุง ทําหนาที่ประธานในทีป่ระชมุ 

- ที่ประชุมมีมติทําการรางระเบียบฯ วาดวย

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2561 เพ่ือนําเสนอตอ

ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมใน

วันที ่21 สิงหาคม 2561 

- มีมติจัดทําวิดีทัศน เน่ืองในโอกาสทีส่หกรณ

ออมทรัพยฯ มีอายุครบ 35 ป 
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- กําหนดรายละเอีย ดและวิ ธีการมอบ

ทุนการศึกษาแกบุตรสมาชิกสหกรณ ในวันที่  25 

สิงหาคม 2561 

- มีมติอนุมัติเงินใหกูเ พ่ิมแกสหกรณออม

ทรัพยแหงหนึ่งจํานวน 10 ลานบาท รวมเงินกูคาง

ชําระเปนยอดเงินกู 40 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอย

ละ 3.80 

- มีมติใหเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ เพ่ือ

เปดใหกูเงินโบนัสของบริษัท ในวันที ่16 กันยายน 2561

 
 

ผูจัดการฯ เขารวมการประชุมคณะกรรมการบริหาร

ชมรมสหกรณจังหวัดอางทองประจําเดือนสิงหาคม 

วันที่ 17 สิงหาคม 2561  นางเกษมศรี   

เมฆหมอก ผูจัดการเขารวมการประชุมคณะกรรมการ

บริหารชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง ณ หองประชุม

สหกรณการเกษตรวิเศษชัยชาญ จํากัด โดยมีนาย

มานะกูล พรรณเรณู ประธานชมรมฯ ทําหนาที่

ประธานในที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ัง 

ที่ 10/2561 วันที ่17 กรกฎาคม 2561 รับรองรายรับ 

- รายจายชมรมฯ ประจําเดือนกรกฎาคม 2561 ไมมี

รายรับ รายจาย 730 บาท มีเงินคงเหลือยกไปเดือน

สิงหาคม 2561 เปนเงิน 119,383.23 บาท ติดตามคา

บํารุงจากสหกรณสมาชิกที่คางชําระคาบํารุงประจําป 

2561 กําหนดรายละเอียดการจัดการประชุมใหญ 

สามัญประจําป 2560 ของชมรมฯ ในวันที่ 19 - 20 

ตุลาคม 2561 โดยจัดการศึกษาดูงานที่สหกรณ

การเกษตรขามสะแกแสง จํากัด และจัดประชุมใหญ 

สามัญประจําป 2561 ที่  ภูชิดตะวัน อ.ปากชอง      

จ.นครราชสีมา มีมติจัดกิจกรรมตามแผนงาน 2 

กิจกรรม คือ การชวยเหลือผูดอยโอกาส และการมอบ

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณฯ  

กรรมการฯ เข าร วมการประชุมประจํ าเดือน

คณะกรรมการ สอร. ที่กรุงเทพฯ 

วันที่ 19 สิงหาคม 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายมานะกูล พรรณเรณู รอง

ประธานฝายการศึกษาและประชาสัมพันธ นาย

สายัณห แผนประดิษฐ เลขานุการ เดินทางไปเขารวม

ประชุมประจําเดือนสหพันธสหกรณออมทรัพยผูใช

แรงงาน (สอร.) คร้ังที่  8/2561 ณ หองประชุม  

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด    

อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

สหกรณฯ มอบของที่ระลึกใหแกสมาชิกที่ทําการ

มงคลสมรส 

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ และนายมานะกูล พรรณเรณู รอง

ประธานฝายการศึกษาและประชาสัมพันธ รวมกัน

มอบของที่ระลึก (หมอหุงขาว) ใหกับ นายพรชัย   

ปนดํา สมาชิกแผนกบริหาร ( วิสโคส ซอมบํารุง) 

เนื่องจากทําการมงคลสมรสโดยมอบให ณ ที่ทําการ

สหกรณออมทรัพยฯ 

ประธานกรรมการเขารวมการสัมมนาที่ ชสอ. 

วันที ่24 สิงหาคม 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการเขารวมโครงการอบรมผูตรวจสอบ

ของศูนยประสานงาน เพื่อชี้แจงใหผูเขารวมสัมมนา

ทราบถึงแนวทางการตรวจสอบศูนยประสานงาน เพ่ือ

สรางความเขมแข็ง และพัฒนาใหเกิดความเชื่อม่ัน   



มีความสุขนะครับ  9 


ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  33 
 

ฉบับที ่360 ประจําเดอืน กนัยายน 2561 

 
ณ หองประชุม 701 ชั้น 7 อาคาร ชสอ. จ.นนทบุรี

เลขานุการ เขารวมการประชุมทางไกลที่อางทอง 

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายสายัณห แผน

ประดิษฐ เลขานุการ เขารวมประชุมรับฟงโครงการ

อบรมทางไกล (Conference) เร่ือง การปฏิบัติตาม

กฎหมายวาดวย การปองกันและปราบปรามการฟอก

เงิน และกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม

การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และการ

แพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง เพ่ือให

ผูแทนสหกรณมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการ

รายงานธุรกรรมทางการเงินของสหกรณไดอยาง

ถูกตอง และไดทราบลักษณะที่เขาขายตองรายงาน

ตามกฎหมาย ณ หองประชุมสํานักงานสหกรณ

จังหวัดอางทอง   อ. เมืองอางทอง จ. อางทอง 

กรรมการสหกรณฯ เยี่ยมสมาชิกปวย 3 ราย 

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

นายมานะกูล พรรณเรณู และนายสุทัศน เอ่ียมแสง 

เดินทางไปเยี่ยมไขนางสาววัชรี ทวีคูณ สมาชิกแผนก

เอ็นวีโรนเมนท คอนโทน ที่โรงพยาบาลอางทอง    

เวชการ เน่ืองจากเปนน่ิวในไต 

วันที่  9  สิงหาคม 2561 นายมานะกูล 

พร รณเ ร ณู  รองป ระธานฝ า ยก ารศึ กษ าแ ล ะ

ประชาสัมพันธ และนางนาถ มงคลหวา หัวหนาฝาย

ทั่วไป มอบของเยี่ยมไขใหกับนายอนุพงษ สุขสมคบ 

สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต ณ ที่ทําการสหกรณฯ 

เน่ืองจากปวยเปนไขหวัด 

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายมานะกูล พรรณเรณู รอง

ประธานฝายการศึกษาและประชาสัมพันธ  นาง  

เกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ เดินทางไปเยี่ยมไขนาย

ณรงคฤทธิ์ ผิวบาง สมาชิกแผนกพนสภาพการเปน

พนักงาน ที่บานพัก ต.ยางซาย อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง 

เนื่องจากประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนตลม ทําให

น้ิวแตกตองใสเหล็ก 

อน่ึง ในการเดินทางไปเยี่ยมไขสมาชิกทุกคน 

สหกรณฯ ไดทําการมอบของเยี่ยมไขมูลคา 300 บาท 

ใหสมาชิกทุกคนดวย 

สหกรณฯ เปนเจ าภาพฟงพระสวดศพบิดา – 

มารดาสมาชิก 2 ราย 

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายมานะกูล พรรณเรณู รอง

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

แผนประดิษฐ เลขานุการ นางเกษมศรี เมฆหมอก 

ผูจัดการ นางนาถ มงคลหวา หัวหนาฝายทั่วไป และ 

นางสาวดวงกมล แกวสุกใส เจาหนาที่สินเชื่อ เดินทาง

ไปเปนเจาภาพฟงพระสวดพระอภิธรรมงานศพบิดา

นายสมชาย แกวโย สมาชิกแผนกพนสภาพการเปน

พนักงาน และบิดานายจรัญ แกวโย สมาชิกแผนก

บริหาร (ไฟฟา ) ที่ วัด จันทรังษี  ต .หัวไผ  อ.เ มือง

อางทอง จ.อางทอง และชวยเงินทําบุญงานศพสมาชกิ 

2 ทานๆ ละ 500 บาท รวมเปนเงิน 1,000 บาท 

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายเฉลย ชมบุหร่ัน นายสุทัศน 

เอี่ยมแสง หัวหนาฝายสินเชื่อ นายณัฐภูมิ สุวรรณ-

วงศา นายสมยศ นันตาวัง กรรมการฯ และนางนาถ 

มงคลหวา หัวหนาฝายทั่วไป เดินทางไปเปนเจาภาพ

ฟงพระสวดพระอภิธรรมงานศพมารดานายฉัตรชัย 

แพงงาม สมาชิกแผนก เอฟ.อาร.พี. ที่วัดโพธิวงษ    

ต.บานแห อ.เมือง จ.อางทอง พรอมกับชวยเงินทําบุญ

งาน จํานวน 300 บาท (อายุสมาชิกไมถึง 5 ป) 

กรรมการฯ และเจาหนาที่รวมพิธีสวดอธิษฐานจิต

ศพมารดาสมาชิก 

วันที่  22  สิงหาคม 2561  นายศ รีโพธิ์ 

วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน นายอนุรักษ  
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ทองโตนด กรรมการฯ นางเกษมศรี เมฆหมอก 

ผูจัดการ และนางสาวนุชนารถ แกวนํ้าเชื้อ เจาหนาที่

การเงิน รวมพิธีสวดอธิษฐานจิต (ศาสนาคริสต) ใหแก 

มารดาของนางสาวสมพร สุวรรณผดุง สมาชิกแผนก

พนสภาพการเปนพนักงาน ณ บานเลขที่ 7/4 ชุมชน

บางแกว อ.เมืองอางทอง จ.อางทอง และมอบเงิน

ชวยเหลือการจัดพิธีศพ จํานวน 1,000 บาท 
 

 
 

สหกรณฯ จัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาส “วันครบรอบ 

35 ป การกอตั้งสหกรณฯ : 22 สิงหาคม 2561” 

เนื่องในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เปนวัน

ครบรอบ 35 ป  การกอตั้ งสหกรณออมทรัพยฯ 

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 36 ไดจัดกิจกรรม

เน่ืองในโอกาสครบรอบหลายกิจกรรม ดังน้ี 

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 จัดพิธีทําบุญเลี้ยง

พระเพลที่หองประชุมสหภาพแรงงานไทยเรยอน โดย

มีการจัดตั้งโรงทานเลี้ยงกวยเตี๋ยวและไอศกรีมใหกับ

สมาชิก และประชาชนทั่วไป 

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 จัดกิจกรรมเลี้ยง

อาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปาโมก 

(วัดโบสถสายทอง) โดยอนุมัติงบประมาณ จํานวน 

5,000 บาท เปนคาอาหารและไอศกรีม ใหกับทาง

โรงเรียนเปนผูดําเนินการ 

วันที่  25  สิงหาคม 2561  จัด พิ ธีมอบ

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ รวม 2 ประเภท คือ 

     1. ทุนการศึกษาบุตร ตั้ งแตระดับอนุบาล - 

ปริญญา ดังน้ี  

1.1 ระดับอนุบาล - ประถมศึกษา จํานวน 

57 ทุนๆ ละ 1,000 บาท รวมเปนเงิน 57,000 บาท 

1.2 ระดับ มัธยมศึกษา - ปวช. จํานวน      

51 ทุนๆ ละ 1,500 บาท รวมเปนเงิน 76,500 บาท 

1.3 ระดับ ปวส. - ปริญญา จํานวน 27 ทุนๆ 

ละ 2,000 บาท รวมเปนเงิน 54,000 บาท 

 รวมทุนทั้ง 3 ประเภท จํานวน 135 ทุน เปน

เงิน 187,500 บาท 

     2. ทุนการศึกษาบุตร สําหรับสมาชิกผูมีเงินฝาก

ประจําเพื่อการศึกษาบุตร จํานวน 135 ทุนๆ ละ 500 

บาท เปนเงิน 67,500 บาท 

รวมทุนการศึกษาที่มอบใหแกบุตรสมาชิก 2 

ประเภท รวม 270 ทุน เปนเงินทั้งสิ้น 255,000 บาท 

 อน่ึง สหกรณฯ ไดจัดกิจกรรมอ่ืนๆ อีก ดังนี้ 

1. เยี่ยมสมาชิกแผนกพนสภาพการเปน

พนักงาน ที่เกษียณอายุครบ 5 ป จํานวน 17 คน  

และสมาชิกเกษียณอายุครบ 10 ป จํานวน 7 คน โดย

ซื้อของเยี่ยมมอบใหคนละ 500 บาท รวมเปนเงิน 

12,000 บาท 

2. มอบของที่ระลึก (หมอสุกี้ ชาบู) ใหแก

สมาชิกที่มีเงินฝากจํานวนมาก จํานวน 34 คน เปน

เงิน 15,470 บาท และมอบเงินสดใหแกบัญชีเงินฝาก

นิติบุคคล 4 บัญชี เปนเงิน 2,000 บาท 

3. มอบเงินชวยเหลือผูปวย HIV ที่วัดพระ

บาทน้ําพุ จ.ลพบุรี โดยอนุมัติงบประมาณ จํานวน 

10,000 บาท 

4. มอบเสื้อแจ็คเก็ตที่ระลึกใหกับสมาชิก

สหกรณฯ ทุกคน และมอบเปนกรณีพิเศษใหกับ

สมาชิกสมทบที่มีทุนเรือนหุนตั้งแต 100,000 บาทขึ้น

ไป มีสิทธิ์ไดรับเสื้อแจ็คเก็ตของระลึกของสหกรณดวย 
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ในเดือนสิงหาคมของทุกป ซึ่งเปนเดือนของ

การครบปการกอตั้งสหกรณออมทรัพย สหภาพ

แรงงานไทยเรยอน จํากัด สหกรณฯ ไดจัดกิจกรรม

ใหแกสมาชิกสหกรณฯ หลายกิจกรรม โดยหนึ่งใน

กิจกรรมดังกลาวไดแก การมอบของที่ระลึกใหแก

สมาชิกผูฝากเงินกับสหกรณจํานวนมาก ซึ่งได

จัดเปนประจําทุกปมากวา 10 ปแลว ทั้งน้ี เพื่อเปน

การขอบคุณแกสมาชิกที่มีความเชื่อม่ันในสหกรณฯ 

พรอมกับไดนําเงินมาฝากกับสหกรณฯ เปนจํานวน

มาก และเปนการสงเสริมใหสมาชิกไดตระหนักถึง

ความสําคัญในการออมเงินกับสหกรณ  ในระยะแรก 

ของการมอบของที่ระลึกใหแกสมาชิกที่ฝากเ งิน

จํานวนมากกับสหกรณฯ นั้น สหกรณฯ ไดทําการ

มอบของที่ระลึกใหแกสมาชิกที่มียอดฝากเงนิสงูสดุกับ

สหกรณ จํานวน 10 คนแรกเทาน้ัน ตอมาสมาชิกได

นําเงินมาฝากกับสหกรณฯ จํานวนมากขึ้นและมี

จํานวนสมาชิกที่ฝากเ งินจํานวนมากขึ้น เ ร่ือยๆ 

สหกรณฯ จึงมีมติกําหนดจํานวนเงินฝากที่ถือวา

เปนจํานวนมากขึ้นมา และมอบของที่ระลึกใหแก

สมาชิกทุกคนที่มียอดเงินฝากเทากับจํานวนเงินที่

สหกรณฯ กําหนดโดยไมจํากัดจํานวนคน 

ในป พ.ศ. 2561 ซ่ึงเปนปที่สหกรณฯ มีอายุ

ครบ 35 ป สหกรณฯ ไดทําการมอบของที่ระลึก 

(หมอชาบู มูลคา 455 บาท) ใหแกสมาชิกที่มียอดเงิน

ฝากจํานวนมากกับสหกรณฯ รวม 24 ทาน คือ 

1. นายพงษสวาง สีแกวสิ่ว (2 บัญชี) 2. นาง

เพ็ญรัตน สิทธิพงศ (2 บัญชี) 3. นายหิรัญ ชมเชิด   

4. นาง เ พ่ิมพูลพัชร จวงพานิช 5. นายสํ าราญ     

เ นี ย ม ส ะอ าด  6 .  น า งส ม พิ ศ  ว งษ ป ระ เ ส ริ ฐ             

7. นายจรัญ ขําสถิตย 8. นางสุกัญญา ทิพยสุวรรณ  

9. นายมนู เจ ริญทรัพย  10. นายสนอง สมจิต       

11. นางประไพ การมิตรี 12.นายบุญสง คูหาเรืองรอง 

13. นางสุนี ชูจิตต 14. นายศักดิ์ชัย ศรีวิไล 15. นาง

บุ ญ ชู  พิ กุ ล ข า ว  1 6 . น า ย ธ น า ธิ ษ ณ  ป น แ ก ว           

17. นางสาวกรรณิกา ประเสริฐวงษ 18. นางอริสา 

เพ็ชรสวัสดิ์ 19. นางสุชิน งามวิจิตร 20. นางพจนาถ 

จิตตะมาก 21. นายสมจิตร พัฒนะมงคล 22. นาง

ประทุม แกวโย 23. นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ 

24. นางสุวรรณ บุญอําไพ 25. นางปรานอม กันมณี 

26. นายสุดใจ ออมสิน 27. นางสาวสุดใจ ชิดเครือ 

28. นายสายัณห แผนประดิษฐ 29. นางปราณี    

ดวงผดุง 30. นางเยาวลักษณ เสาใบ 31. นางสุภาพ 

ไพจิตรจินดา 32. นางศรีไพร สุวรรณลภาพร 33. นาง

อุดมลักษณ ทองลิ่ม 34. นางอะโนทัย พูลสวัสดิ์ 

สําห รับบัญชี เ งินฝากขององคก รต าง ๆ 

สหกรณฯ มอบเงินสดใหองคกร เปนเงินบัญชีละ 500 

บาท ซ่ึงไดแก  35. สหภาพแรงงานไทยเรยอน      

36. กองทุนนัดหยุดงานสหภาพแรงงานไทยเรยอน 

37. มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน 38. เงินสํารอง

จายเงินชดเชยการเลิกจางเจาหนาที่สหภาพฯ 

รวมเปนเงินท่ีสหกรณฯ จายเปนคาของท่ี

ระลึกและ จายเปนเงินสด จํานวน 18,380 บาท 
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สวัสดีครับ “แวดวงสหกรณ” ฉบับประจํา 

เดือนกันยายน 2561 มาพบกับ ทานสมาชิก และ

ทานผูอานทุกทานแลวครับ ###๙๙๙### 

ขอแสด งความยินดี กับ  คุณเอนก คุณ

ณัฐฐิณีย หอมโทน เน่ืองในโอกาสที่คุณณัฐฐิณีย

คลอดลูกชายคนแรก ขอใหนองกรูท สุขภาพแข็งแรง 

โตวันโตคืนนะครับ ###๙๙๙### ในวันคลายวันเกิด

ของ คุณยุทธนา ชางคิด เม่ือปลายเดือนกันยายนที่

ผานมา คุณวิไลวรรณ ชางคิด ภรรยาซื้อเสื้อ กางเกง 

หมวก และ รองเทาใหกับสามี งานนี้ เพ่ือนๆ หลาย

คนอิจฉาคุณยุทธนาไปตามๆ กัน ###๙๙๙### เกง

มากสําหรับ คุณกชกร อุดมพงษ เห็นตัวเล็กๆ อยาง

นี้ คุณตี้ไปรวมว่ิง “ชัยมงคล” ระยะทาง 5 กิโลเมตรที่

สมุทรสาคร ในเดือนสิงหาคม และ “วิ่งโรตารีอางทอง 

มินิฮาร มาราธอน” ที่อางทอง ในกันยายนที่ผานมา

ครับ ###๙๙๙### ตั้ งใจเขารวมว่ิงมาราธอนที่

อางทอง แตไมมีเวลาฝกซอม หลังจากวิ่ง คุณนฤมล  

เฉลิมรมย  มีอาการเยื่อเขาอักเสบ ทําใหมีอาการเจ็บ

เวลาเดิน ขอใหนองเปร๊ียวหายเปนปกติโดยเร็วนะ

ครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ คุณเฉลย  

ชมบุหร่ัน ที่ไดรับการเลือกตั้งเปน ประธานกลุม

สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอรลาเม่ือปลายเดือน

สิงหาคมที่ผานมา ###๙๙๙### เชนเดียวกัน ขอ

แสดงความยินดีกับ คุณศรีโพธ์ิ วายุพักตร และ คุณ

วิรัต  ชูจิตต ที่ไดรับการเลือกตั้งเปนที่ปรึกษากลุม

สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอรลา ดวยเชนกันครับ 

###๙๙๙### เขารับการรักษาอาการ ซีสกอนเล็ก ๆ 

ทีโ่รงพยาบาลศิริราช ปยมหาราชการุณย กรุงเทพฯ 

สําหรับ คุณกานตชนิต หาญกลา ขอใหคุณเกงหาย

เปนปกติโดยเร็วนะครับ ###๙๙๙### เขารักษาตัว

ในโรงพยาบาลถึงสองรอบ สําหรับ คุณสุกัญญา ศุภ

ศิลป ดวยโรคไขหวัดใหญ สายพันธเอ ลงปอด ขอให

สุขภาพแข็งแรงหายเปนปกติโดยเร็วนะครับ ###

๙๙๙### เพราะปวยเปนโรคไขหวัดใหญเหมือนกัน 

ทําให คุณพรประเสริฐ สําอางคศรี จึงตองเขานอนที่

โรงพยาบาลอางทองเวชการ ขอใหหายโดยเร็วนะครับ 

###๙๙๙### เพราะมะมวงที่บานออกลูกเยอะมาก 

คุณวิ เ ชียร กลิ่น เกษร นํามาแจกเ พ่ือน ๆ ให

รับประทานกันหลายคนเลยครับ คราวหนาสงมาใหที่

สหกรณฯ บางนะครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความ

ยินดีกับ คุณอํานาจ ขําศิร ิในฐานะที่ปรึกษาเทศบาล

เมืองโพสะ เน่ืองในโอกาสที่เทศบาลเมืองโพสะไดรับ

โลห รางวัล  “ระดับดี เ ยี่ ยม การประเมินเมือ ง

สิ่งแวดลอมยั่งยืน ประจําป 2561 ระดับภาค” จาก 

ก รม ส ง เ ส ริ ม คุ ณภ าพ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ก ร ะท รว ง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ###๙๙๙### 

ฝมือวาดภาพยังสวยงามเหมือนเดิม สําหรับ 

คุณมงคล ดุษณีย ใชเวลาวางวาดภาพการตูนในหอง

คาราโอเกะที่บานไดสวยงามมาก ใครเห็นตางยกนิ้ว

ใหครับ ###๙๙๙### ในฐานะ อสม. คุณอัชณา 

วายุพักตร มีภาระที่ตองไปประชุมและรวมกิจกรรม

ตาง ๆ ของ อสม. อยูเปนประจํา ในขณะที่ตองเลี้ยง 

“เหลนอโยธ” ดวย เหนื่อยมากไหมครับยาออย ###

๙๙๙### ขอขอบคุณสมาชิกสหกรณฯ 4 ทานที่ได

นําบุคคลในครอบครัวมาสมัครเปนสมาชิกสสอป. 

ไดแก คุณสายชล เพชรมณี (คุณแมของภรรยา) คุณ

มงคล ดุษณีย (ภรรยาและลูกชาย) คุณณัฐสุโชค ล้ิม

ชื่นพิทยากร (คุณพอ คุณแม) และ คุณมยุรี บัวชุม 

(คุณพอ) ###๙๙๙### ขอขอบคุณ คุณมานพ 
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เข่ือนเพชร ที่ไดทําการเพ่ิมคาหุนกับสหกรณฯ ใน

เดือนสิงหาคมที่ผานมา ขอใหมีหุนจํานวนมากในวัน

เกษียณอายุนะครับ ###๙๙๙### ในเดือนกันยายน

นี้ คุณพัชริดา มีบํารุง ปวยและเขานอนโรงพยาบาล

ราชธานี 2 ค ร้ัง ตอนน้ีหาย เปนปกติแลว ขอให

สุขภาพแข็งแรงโดยเร็วนะครับ ###๙๙๙###  ขอ

แสดงความเสียใจกับ คุณศิริศัก ด์ิ ทรงวุฒิเลิศ ที่

สูญเสียคุณพอ และ คุณภณิตา ภูมิเศรษฐี ที่สูญเสีย

คุณตาไปเมื่อตนเดือนกันยายนที่ผานมาครับ ###

๙๙๙### ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวขวัญศิริ 

ซึ่งสูญเสีย คุณบุญชอบ ขวัญศิริ ไปเม่ือตนเดือน

กันยายนที่ผานมาครับ ###๙๙๙### ถือวาโชคไมดี 

สําหรับ คุณวัชระ ปาพฤกษา จอดรถอยูที่หอพัก ถูก

เพ่ือนรวมหอพักขับรถถอยชน ทําใหจะตองเสียเวลา

ซอมรถไปหลายวันครับ ###๙๙๙### ขอขอบคุณ 

คุณวัฒนชัย กลัดสนิท ที่ไดเปนวิทยากร หลักสูตร 

“การทํานํ้าหมักจุลินทรียสังเคราะหแสง และการทํา

ไขเค็มดวยไขไก” ใหแกสมาชิกสหกรณ โดยมีสมาชิก

มา ร วมก า รอบรม จํ า นวนม าก  ###๙๙๙### 

ขอขอบคุณสมาชิกที่ไดเขารวมการอบรมในคร้ังน้ี 

ไดแก คุณศิริอร สอานวงศ คุณจิราภรณ ทรัพยอุภัย 

คุณสมควร ยกยอง คุณสมนึก จิตตะวิปูน และอีก

หลายทานที่ไมไดเอยชื่อครับ ###๙๙๙### ฝากมา

จาก คุณวิรัต ชูจิตต สสอป. เปดรับสมาชิกอายุไม

เกิน 60 ป ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ครับ ###

๙๙๙### พบกันฉบับห น า  สวั สดี ครั บ  ###

๙๙๙### 

 
 

 

 

 

 

 

 

 คอลัมภ “หนาน้ีมีรางวัล” เปนคอลัมภใหม

ที่สหกรณฯ จัดทําขึ้นเพ่ือเชิญชวนใหสมาชิกสหกรณฯ 

ทุกทานรวมกิจกรรมตอบคําถาม เพ่ือรับของที่ระลึก

จากสหกรณฯ ดวยการตอบคําถามที่กองบรรณาธิการ

จะถามสมาชิกในคอลัมภ น้ี เปนประจําทุกเดือน 

สําหรับคําถามที่จะนํามาถามสมาชิก เปนคําถามที่มี

อยูในคอลัมภตางๆ ในหนังสือฉบับน้ี สําหรับของ

รางวัลที่จะมอบใหแกสมาชิกในแตละฉบับ เปนของ

รางวัลที่อาจมีมูลคาไมมากนัก แตเปนสิ่งที่สหกรณฯ 

จัดใหแกสมาชิกเ พ่ือเชิญชวนใหสมาชิกมารวม

กิจกรรมกับสหกรณฯ โดยมีรางวัลจํานวน 5 รางวัล

เนื่องจากคร้ังน้ี เปนคร้ังแรกสําหรับการจัดรายการ

ตอบปญหาชิงรางวัล จึงจะมีรางวัลพิเศษ 1 รางวัล 

รวมเปน 6 รางวัล รางวัลพิเศษที่จะมอบใหแกผูตอบ

คําถามถูกสําหรับการจัดรายการครั้ งแรก คือ 

“หมอนตราสหกรณ” ซ่ึงสามารถคลี่เปนผาหมได

ดวย หมอนใบน้ีมีมูลคา ประมาณ 200 กวาบาท 

ขอเชิญสมาชิกทุกทานสงคําตอบไดที่ทําการ

สหกรณฯ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ในกรณีที่มี

ผูตอบถูกเกินกวา 6 ทาน จะใชวิธีการจับสลากเพ่ือ

มอบของรางวัลใหแกผูที่ตอบคําถามถูกรวม 6 รางวัล 

ดังกลาว ขอใหทุกทานโชคดี สวัสดีครับ 

คําถามสําหรับคอลัมภ “หนานี้มีรางวัล” 

ฉบับประจําเดือนกันยายน 2561 ไดแก 

 

 

 

 

 

ใครเปนนายกสมาคม สสอป. ?? 

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

1 วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2561 มีกรรมการทานใด 

เขารวมสัมมนาที่ จ.นครนายก? 

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

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

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

3 

ณ วันที่ 31 ส.ค. 2561 สหกรณมสีมาชิกกีค่น?? 

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

2 
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รายงานกิจการประจําเดือน สิงหาคม 2561 (MONTHLY REPORTS AUGUST 2018) 

สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด 

THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จํานวนสมาชิก  Membership 1,214 คน Pr 

2. ทุนเรือนหุน  Share capital 357,538,990.00 บาท Baht 

3. เงินรับฝากออมทรัพย ยอดยกมา  Savings deposit From last month 13,842,995.70 บาท Baht 

  ฝากระหวางเดือน  Deposit in this month 4,026,567.64 บาท Baht 

  ถอนระหวางเดือน  Withdrawal in this month 4,025,093.66 บาท Baht 

 คงเหลือส้ินเดือน  Balance  13,844,469.68 บาท Baht 

4. เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ ยอดยกมา  Special deposit From last month 120,926,982.14 บาท Baht 

  ฝากระหวางเดือน  Deposit in this month 1,787,963.95 บาท Baht 

  ถอนระหวางเดือน  Withdrawal in this month 2,627,306.12 บาท Baht 

 คงเหลือส้ินเดือน  Balance  120,087,639.97 บาท Baht 

5. เงินรับฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education Fund deposit From last month 7,749,800.00 บาท Baht 

  ฝากระหวางเดือน  Deposit in this month 450,809.20 บาท Baht 

  ถอนระหวางเดือน  Withdrawal in this month 235,709.20 บาท Baht 

 คงเหลือส้ินเดือน  Balance  7,964,900.00  บาท Baht 

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

7. ทุนสะสมตามขอบังคับ  Reserve according to by-laws, regulation and other 761,065.29 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 37,296,055.87 บาท Baht 

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

11. เงินใหกูแกสมาชิก ยอดยกมา  Loans to members form last month 314,354,574.07 บาท Baht 

  ใหกูระหวางเดือน  Loans to members in this month 37,942,000.00 บาท Baht 

  รับชําระคืนระหวางเดือน  Loans repayment form members in this month 37,366,634.77 บาท Baht 

 คงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน  Total Loans to members   314,929,939.30 บาท Baht 

12. เงินใหกูแกสหกรณอื่น Loans to other cooperatives 26,000,000.00 บาท Baht 

13. ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู  Interest received from Loans 11,751,282.75 บาท Baht 

14. รายไดเดือน มกราคม - สิงหาคม 2561 Revenues from January - August 2018 16,373,631.74 บาท Baht 

15. รายจายเดือน มกราคม - สิงหาคม 2561 Expenses from January - August 2018 4,801,370.31 บาท Baht 

16. รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจาย  Total income (Approximated) 11,572,261.43                                                                                                                บาท Baht 
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