
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานฯ กรรมการและผูจัดการฯ มอบเงิน

สงเคราะห 600,000 บาท แกผูรับเงินสงเคราะห

ของสมาชิก สสอป. 

วันที่ 29 ธันวาคม 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก 

ผูจัดการ รวมกันมอบเงินสงเคราะหศพจากสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสถาน

ประกอบการ (สสอป.) จํานวน 576,000 บาท ใหแก

นางประเทืองทิพย ฉิมวัย (ภรรยา) นายทรงยศ ฉิมวัย 

นางสาวอัญชลี ฉิมวัย และนายกิตติพงษ ฉิมวัย (บุตร) 

ซึ่งเปนผู รับเงินสงเคราะหของนายโสภณ ฉิมวัย 

สมาชิก สสอป. ที่เสียชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

อน่ึง สหกรณฯ ไดทําการมอบเงินสินไหม

ทดแทนการประกันชีวิตกลุมสมาชิกสหกรณฯ จาก

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ใหแก

ทายาทของนายโสภณ ฉิมวัยทั้ง 4 คน เปนเงิน 

30,000 บาท (สามหม่ืนบาท)  

 

 

 

 

 

 

 

ทายาทของนายโสภณ ฉิมวัยทั้ง  4 คน เปนเงิน 

30,000 บาท (สามหม่ืนบาท) 

สหกรณฯ ไดจัดทําประกันชีวิตกลุมใหแก

สมาชิกฯ โดยสหกรณฯ เปนผูจายเบี้ยประกันชีวิต

ใหแกสมาชิกปละ 600,000 บาท (โดยประมาณ) 

กรณีสมาชิกเสียชีวิต ทายาทจะไดรับเงินสินไหม

ทดแทน จํานวน 50,000 (หาหม่ืนบาทถวน) หาก

เสียชีวิตดวยอุบัติเหตุจะไดรับเงินสินไหมทดแทน 

จํานวน 200,000 บาท สําหรับสมาชิกที่มีอายุเกิน 65 

ป ซ่ึงปกติบริษัทประกันชีวิตจะไมรับประกันชีวิต แต

สหกรณฯ ทําสัญญาใหบริษัทรับประกันชีวิตใหกับ

สมาชิกที่มีอายุเกิน 65 ป โดยคุมครองถึงอายุ 75 ป  

หากเสียชี วิตทายาทจะไดรับเงินสินไหมทดแทน 

จํานวน 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถวน) ทุกกรณี 

สหกรณฯ จัดการประชุมใหญสามัญ ประจําป 

2561 อนุมัติจายเงินปนผลรอยละ 3.80 และ

จายเงินเฉลี่ยคืนรอยละ 5 

วันที่ 31 มกราคม 2562 สหกรณฯ จัดการ

ประชุมใหญสามัญ ประจําป 2561 โดยนายลิขิต     

มีบํารุง ประธานกรรมการฯ ทําหนาที่ประธานในที่

ประชุม โดยมีนายศรีโพธิ์ วายุพักตร รองประธานฝาย

การเงิน นายสายัณห แผนประดิษฐ เลขานุการ และ 

(อานตอหนา 3) 

 

ปท่ี 33 ฉบับที่ 365 ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2562 
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กองบรรณาธิการ 

บรรณาธิการ    
 นายมานะกูล พรรณเรณู  

กองบรรณาธิการ 

 นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร  นายกฤษณชัย สินธุประสิทธ์ิ 

 นางสาวณัฐริญา อนุสิ   นายสมยศ นันตาวัง 

 นายวิรัต ชูจิตต   นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ 

 นายพีระภัทร ลอยละล่ิว  นายไชยพันธน ทรัพยสุทธิ 

อารดเวิรค 

 นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

ÃÒÂª×èÍ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃªǾ ·Õè 37 (¾.È.2562) 

นายลิขิต มีบํารุง ประธานกรรมการ 

นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร  รองประธานฝายการเงิน 

นายมานะกูล  พรรณเรณู  รองประธานฝายประชาสัมพันธ 

นายสายัณห แผนประดิษฐ  เลขานุการ 

นายสุทัศน เอ่ียมแสง เหรัญญิก 

นายกฤษณชัย สินธุประสิทธ์ิ กรรมการ 

นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว กรรมการ 

นางสาวณัฐริญา อนุสิ กรรมการ 

นายพงษศักดิ์ คงมี กรรมการ 

นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ กรรมการ 

นายพงษทร ทบัแถม กรรมการ 

นายสมยศ นันตาวัง กรรมการ 

นายวิรัต ชูจิตต กรรมการ 

นายอรรถพล พูลทอง กรรมการ 

นายเสนห ชุมหฤทัย กรรมการ 

 
à¨�ÒË¹�Ò·ÕèÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�Ï 

นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ 

นางนาถ มงคลหวา หัวหนาฝายทั่วไป 

นางสาวนุชนารถ แกวนํ้าเช้ือ เจาหนาที่บญัช ี

นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ เจาหนาที่ธุรการ 

นางสาวดวงกมล แกวสุกใส เจาหนาที่การเงิน 

   

สหกรณฯ จัดการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2561 

วันที่ 31 มกราคม 2562 
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ฉบับที ่365 ประจําเดอืน กุมภาพนัธ 2562 

 
สหกรณฯ จัดการประชุมใหญสามัญ ประจําป 

2561 (ตอจากหนา1) 

นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ รวมดําเนินการ

ประชุม ทั้ ง น้ีมีนายปณิธาน ศรียางค  ผูชวยรอง

ประธานบริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) เปน

ประธานในพิธีเปดการประชุมใหญ นอกจากน้ันมี

ผูแทนจากหนวยงานและสหกรณตาง ๆ เขารวมดังน้ี 

คือ นางสาวเกิดศิริ รอตเกษม และนางสาวรจนา 

สวัสดิ์จิตร ผูแทนสํานักงานสหกรณจังหวัดอางทอง, 

ผูแทนสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอางทอง, นาย  

สมจิตร แสนโคตร เลขานุการ สมาคมฌาปนกิจ

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

ประกอบการ (สสอป.), นายชัยยา ตีบไธสง กรรมการ

สมาคมฯ, ผูแทนสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงาน

ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด และผูแทนสหกรณออม

ทรัพยพนักงานบริษัท รอยัลปอรซเลน จํากัด และมี

สมาชิกฯ เขารวมประชุมใหญตามสมควร ที่ประชุม

ใหญมีมติในเร่ืองตาง ๆ ดังน้ี 

1. ทําการไวอาลัยแกสมาชิกที่เสียชีวิตในป 

พ.ศ. 2561 รวม 7 ทาน และสมาชิกสมทบ 2 ทาน 

2. รับทราบเร่ืองการมอบสรอยคอทองคํา 

หนัก 1 บาท ใหแกสมาชิกที่เกษียณอายุในป พ.ศ. 

2561 รวม 23 ทาน และมอบสรอยคอทองคําหนัก 2 

สลึง 1 ทาน เปนเงิน 477,398 บาท 

3. รับทราบจํานวนสมาชิก ณ วันสิ้นป 2560 

จํานวน 1,215 คน สมาชิกเขาใหม ป 2561 จํานวน 

87 คน และสมาชิกเสียชีวิต 7 คน และลาออกจาก

สหกรณฯ ดวยเหตุตางๆ 151 คน สมาชิกคงเหลือ 

1,231 คน (สมาชิกสามัญ 923 คน สมาชิกสมทบ 

308 คน) 

4. ทําการรับรองรายงานการประชุมใหญ 

สามัญประจําป 2560 วันที ่31 มกราคม 2561 

5. รับทราบผลการดําเ นินงานสหกรณฯ 

ประจําป 2561 

6. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการ 

ประจําป 2561 ของนางสาวณัฐิยา สรอยทรัพย       

ผูตรวจสอบกิจการ 

7. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไร

ขาดทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 

31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงทําการสอบบัญชีโดย นางนุจรี 

ภูเขียว สํานักงานสอบบัญชีเอ็ม แคร ยู โดยสหกรณฯ 

มีสินทรัพย 564,179,579.94 บาท ทุนเรือนหุน 

364,308,100 บาท ทุนสํารอง 31,773,469.18 บาท 

เงินรับฝากจากสมาชิก 146,509,422.46 บาท เงินให

กูแกสมาชิกคงเหลือ ณ วันสิ้นป 2561 จํานวน 

309,304,141.90 บาท ถือหุนกับชุมนุมสหกรณออม

ทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 50,060,000 บาท เงิน

ฝากและเงินให กูคง เหลือกับสหกรณอื่น จํานวน 

165 , 701 , 010 .96  บาท  กํ า ไ รสุ ท ธิประจํ าป 

17,247,367.45 บาท 

8. อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิรายการ ตาง ๆ 

ตามขอบังคับสหกรณฯ โดยจายเงินปนผลรอยละ 

3.80 และเงินเฉลี่ยคืนรอยละ 5 

9. กําหนดวงเงินกูยืมและค้ําประกันของ 

สหกรณฯ ประจําป 2562 เปนเงิน 300 ลานบาท 

10. รับทราบแผนงาน และงบประมาณ 

รายรับ - รายจาย ประจําป 2562 โดยประมาณการ 

รายรับ จํานวน 32,686,240.00 บาท ประมาณการ

รายจาย จํานวน 9,071,688.00 บาท 

11. มีมติเลือกตั้งนางสาวณัฐิยา สรอยทรัพย 

เปนผูตรวจสอบกิจการประจําป 2562 

12. ทําการเลือกตั้งนางสุชาดา รอดจันทร

ทอง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6271 บริษัท วรกร
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และสุชาดาสอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีสหกรณ

ประจําป 2562 

13. ทําการเลือกตั้งกรรมการแทนผูที่หมด

วาระ รวม 7 คน ดังน้ีคือ นายสุทัศน เ อ่ียมแสง 

นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ นายพงษทร ทับแถม 

นายสมยศ นันตาวัง นายวิรัต ชูจิตต นายอรรถพล 

พูลทอง และนายเสนห ชุมหฤทัย 

หลังจากการเลิกประชุม สหกรณฯ ไดทําการ

จายเงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกที่เขารวม

การประชุมใหญดวย สําหรับสมาชิกที่ไมเขารวมการ

ประชุมใหญโดยไมมีเหตุอันควร จะไดรับเงินปนผลใน

วันที ่7 กุมภาพันธ 2562 เปนตนไป 

 

 

 

 

 

 

 

นายกสสอป. เขารวมการประชุมคณะกรรมการ

กําหนดคุณลักษณะครุภัณฑฯ 

วันที่  19  ธันวาคม 2561  นายศ รีโพ ธ์ิ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) และ 

นางลัดดา กระดานพล อุปนายกคนที่ 1 เขารวมการ

ประชุมคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะครุภัณฑ

และวางแผนการปรับปรุงอาคารสํานักงาน สฌ.สอ. 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย 

8 สมาคม 7 กลุมวิชาชีพ คร้ังที่ 3 ณ หองประชุม

วงกลม ชั้น 5 อาคารสํานักงาน สฌ.สอ. อ.บางกรวย 

จ.นนทบุรี โดยมีนายศิริวัฒน อินทรมงคล ประธาน

กรรมการฯ ทําหนาที่ประธานในที่ประชมุ 

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะครุภัณฑและวาง

แผนการปรับปรุงอาคารสํานักงาน สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย 8 สมาคม 7 

กลุมวิชาชีพ คร้ังที่ 2 วันที ่14 ธันวาคม 2561 

- พิจารณาการกําหนดครุภัณฑและราคา

กลางประจําหองประชุมตาง ๆ อาคารสํานักงาน สฌ.

สอ. 

นายกสสอป. เขารวมการประชุมคณะกรรมการ

อํานวยการ 5 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

วันที่  21  ธันวาคม 2561  นายศ รีโพ ธ์ิ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ นางลัดดา 

กระดานพล อุปนายกคนที ่1 นายสมจิตร แสนโคตร 

เลขานุการ และนายวิรัต ชูจิตต เขารวมการประชุม

คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจ 5 กลุมวิชาชีพ ไดแก 

สสอ.รท. (ราชการไทย) สสอร. (รัฐวิสาหกิจไทย) 

สสอท. (ทหาร) สสอต. (ตํารวจ) และ สสอป. (สถาน

ประกอบการ) โดยมีพลตํารวจโทประพันธ จันทรเอม 

นายก สสอต. เปนประธานในที่ประชมุ 

- ที่ประชุมรับทราบเร่ืองการปรับลดอายุการ

รับสมัครสมาชิกในป 2562 ของ 5 สมาคมฯ ผูสมัคร

ตองมีอายุไมเกิน 56 ป (เกิด พ.ศ. 2506 และ 2507) 

- ที่ประชุมรับทราบกําหนดการขึ้นอาคาร

สํานักงานแหงใหมในวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ 2561 

ซึ่งเปนวันจัดสัมมนาและวันเปดอาคารสํานักงาน สฌ.

สอ. 

- รับทราบการจายเงินคากอสรางอาคาร

สํานักงาน สฌ.สอ. ซ่ึงที่ประชุม 5 สมาคมไดมีมติใน

การประชุมเม่ือวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เห็นชอบให

จายเงินคางวดที่ 10 - 14  และคาดําเนินการคร้ังที่ 4 

และใหชลอการจ าย เ งินค า งวดที่  15 และค า
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ดําเนินการคร้ังที่ 5 เน่ืองจากการตรวจรัรบงานยังไม

แลวเสร็จ (สสอต. ไดชําระเงินดังกลาวเสร็จสิ้นแลว) 

- มีมติเห็นชอบใหแตละสมาคมฯ ดําเนินการ

พัฒนาโปรแกรมฌาปนกิจสงเคราะหไดตามความเห็น

ของแตละสมาคมฯ 

นายกสสอป. เขารวมการประชุมคณะกรรมการ

อํานวยการ สมาคมฌาปนกจิฯ 

วันที่ 24  ธันวาคม 2561  นายศ รีโพ ธ์ิ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) เขา

รวมการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพย 8 สมาคม 7 

กลุมวิชาชีพ คร้ังที่ 11 ณ หองประชุมวงกลม ชั้น 5 

อาคาร สฌ.สอ. ถ.นครอินทร อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

โดยมี ดร.กก ดอนสําราญ นายก สส.ชสอ.ทําหนาที่

ประธานในที่ประชมุ 

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการอํานวยการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

สหกรณออมทรัพย 8 สมาคม 7 กลุมวิชาชีพ คร้ังที ่

10 วันที ่20 พฤศจิกายน 2561 

- มติกําหนดคุณลักษณะครุภัณฑ และราคา

กลางอาคารสํานักงาน สฌ.สอ. 

- มีมติใหแตละสมาคมฯ เสนอชื่อกรรมการ

ส ม า ค ม ล ะ  1  ค น  เ พื่ อ ทํ า ก า ร แ ต ง ตั้ ง เ ป น 

“คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑสวนที่คงเหลือ

ของอาคารสํานักงาน สฌ.สอ.” 

- รับทราบการพิจารณาการใชหองครัว ชัน้ 2 

ของอาคาร รวมกันของ สสอท. สสอต. และ สสอ.รท. 

โดยสองสมาคมฯ ยินดีให สสอท. เปนผูใชหองครัว

ดังกลาว 

- มีมติแตงตั้ง “คณะกรรมการพิจารณาแนว

ทางการบริหารสวนกลางอาคารสํานักงาน สฌ.สอ.” 

โดย มีนายศิ ริวัฒน  อินทรมงคล เปนประธาน

กรรมการฯ พรอมกับกรรมการอ่ืน ๆ รวม 14 คน 

และนายศรีโพธ์ิ วายุพักตร นายก สสอป. เปนคณะ

กรรมการฯ ชุดน้ีดวย 

- มีมติรับทราบเร่ืองการติดตั้งและ Setup 

เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย จากอาคารสํานักงาน 

ชสอ. ไปยัง อาคาร สฌ.สอ. 

- มีมติรับทราบเร่ืองเงินคางของสมาคมฯ 

ตามงบประมาณอาคารสํานักงาน สฌ.สอ. 

- มีมติพิจารณารับรองประมาณการกอสราง

อาคารสํานักงาน สฌ.สอ. จํานวน 146 ลานบาท 

นายกสสอป.  ร วมการประชุมคณะกรรมการ

พิจารณาแนวทางบริหารสวนกลางฯ 

วันที่  25  ธันวาคม 2561  นายศ รีโพธิ์ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) เขา

รวมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทาง

บริหารสวนกลาง อาคารสํานักงาน สฌ.สอ. สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพย 8 สมาคม 7 

กลุมวิชาชีพ ค ร้ังที่ 1 หองประชุมวงกลม ชั้น 5 

อาคาร สฌ.สอ .  ถนนนครอินทร  อ.บางกรวย         

จ.นนทบุรี โดยมีนายศิริวัฒน อินทรมงคล ประธาน

คณะกรรมกาาฯ ทําหนาที่ประธานในที่ประชมุ 

- ที่ประชุมทําการพิจารณากําหนดแนว

ทางการบริหารสวนกลางอาคารสํานักงาน สฌ.สอ. 

โดบกําหนดอัตราคาใชจายในการใชอาคารในสวน 

ตาง ๆ เพ่ือใหคณะกรรมการอํานวยการ 8 สมาคม 7 

กลุมวิชาชีพพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายกสสอป. เขารวมการประชุมคณะกรรมการ

กําหนดคุณลักษณะครุภัณฑฯ 

วันที่  26  ธันวาคม 2561  นายศ รีโพธิ์ 

วายุพักตร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
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สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) เขา

รวมการประชุมคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะ

ครุภัณฑและวางแผนการปรับปรุงอาคารสํานักงาน 

สฌ.สอ. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออม

ทรัพย 8 สมาคม 7 กลุมวิชาชีพ คร้ังที่ 4 ณ หอง

ประชุมวงกลม ชั้น 5 อาคาร สฌ.สอ. อ. บางกรวย  

จ. นนทบุรี โดยมีนายศิริวัฒน อินทรมงคล ประธาน

คณะกรรมการฯ ทําหนาที่ประธานในที่ประชมุ 

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะครุภัณฑและวาง

แผนการปรับปรุงอาคารสํานักงาน สฌ.สอ. สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพย 8 สมาคม 7 

กลุมวิชาชีพ คร้ังที ่3 วันที ่19 ธันวาคม 2561 

- มีมติกําหนดรายละเอียดครุภัณฑและราคา

กลางประจําหองตางๆ ของ “อาคารสวัสดิการ

ฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยไทย” 

เพ่ิมเติมจากการประชุมคราวกอนหลายรายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการสหกรณฯ มอบของที่ระลึกแกสมาชิกที่

เกษียณอายุ 2 ราย 

วันที่ 27 ธันวาคม 2561  นายมานะกูล 

พรรณเรณู รองประธานฝายประชาสัมพันธ ทําการ

มอบของที่ระลึก (หมอหุงขาวไฟฟา มูลคค 499 บาท) 

ใหแกนางศศิธร วันเ พ็ญ สมาชิกแผนกบริหาร 

(คอมพิวเตอร) เน่ืองจากเกษียณอายุ โดยมอบในงาน

เลี้ยงสังสรรคที่สโมสรพนักงานบริษัท ไทยเรยอน 

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

  วันที่  28 ธันวาคม 2561 นายมานะกูล 

พรรณเรณู รองประธานฝายประชาสัมพันธ  นาย 

กฤษณชัย สินธุประสิทธิ์  เหรัญญิก และนายวิรัต      

ชูจิตต กรรมการฯ รวมกันมอบของที่ระลึก (หมอหุง

ขาวไฟฟา มูลคา 499 บาท) ใหแกนายประยูร คุมโศก 

สมาชิกแผนกบริหาร (ไฟฟา) เนื่องจากเกษียณอายุ 

โดยมอบในงานเลี้ยงสังสรรคที่หอพักชมดาว 

กรรมการฯ และเจาหนาที่รวมตักบาตรขาวสาร

อาหารแหงกับบริษัท เนื่องในเทศกาลวันข้ึนปใหม 

วันที่ 4 มกราคม 2562 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการฯ นายมานะกูล พรรณเรณู รอง

ประธานฝายประชาสัมพันธ นายกฤษณชัย สินธุ

ประสิทธ์ิ เหรัญญิก นายสุทัศน เอี่ยมแสง หัวหนาฝาย

สินเชื่อ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ นางนาถ

มงคลหวา หัวหนาฝายทั่วไป และนางสาวดวงกมล  

แกวสุกใส เจาหนาที่การเงิน เขารวมพิธีทําบุญตัก

บาตรขาวสารอาหารแหงกับบริษัท ไทยเรยอน จํากัด 

(มหาชน) เน่ืองในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปใหม 2562 

ณ บริเวณหนาตึกบริหารของบริษัท 

กรรมการฯ มอบเงินสงเคราะห สสอป. คาหุนและ 

เงินสินไหมการประกันชีวิตกลุมแกทายาทสมาชิก 

ว ันที ่ 5 ก ุมภาพันธ 2562  นายศรีโพ ธ์ิ

วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน นายมานะกูล 

พรรณเรณู รองประธานฝายประชาสัมพันธ นาย

สุท ัศน เอี ่ย มแสง เหรัญญิก และนาง เกษมศ รี       

เมฆหมอก ผู จัดการ รวมกันมอบเงินใหแกนาง

เ ลี ่ย ม  ทร ง ว ุฒ ิเ ล ิศ  ( ภ ร ร ย า )  แ ล ะน า ง ส า ว

พรรธนชนัน ทรงวุฒิเลิศ (บุตร) ของนายศิริศักดิ์ 

ทรงวุฒิเลิศ สมาชิกสหกรณฯ แผนกพนสภาพการ

เปนพนักงาน ดังน้ี คือ 
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- มอบเงินสงเคราะหของสมาคมฌาปนกิจ

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

ประกอบการ (สสอป.) จํานวน 576,000 บาท เปน

สมาชิก สสอป. รอบ 1/2554 

- มอบเงินสินไหมทดแทน จํานวน 50,000 

บาท จากบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

โดยสหกรณฯ เปนผูจายเบี้ยประกันใหสมาชิก 

- มอบเงินคาหุนคืน จํานวน 615,500 บาท 

อน่ึง ภรรยาและบุตรของนายศิริศักดิ์ ทรง

วุฒิเลิศ จะไดรับเงินสงเคราะหจากสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออม

ทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 576,000 บาทดวย 

กรรมการฯ และผูจัดการรวมกันมอบสรอยคอ

ทองคําหนัก 1 บาท แกสมาชิกฯ ที่เกษียณอายุ 2 

ราย 

วันที่ 4 มกราคม 2562 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายวิรัต ชูจิตต กรรมการ และ

นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู จัดการ ทําการมอบ

สรอยคอทองคํา หนัก 1 บาท มูลคา 20,000 บาท 

ใหแกนางเฉลียว สังขเงิน สมาชิกแผนกบริหาร (บัญช)ี 

โดยมอบให ณ ที่ทําการสหกรณฯ 

วันที่  6  มกราคม 25 62  นายศ รี โพ ธ์ิ 

วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน นายกฤษณชัย 

สินธุประสิทธิ์ เหรัญญิก นายสุทัศน เอ่ียมแสง หัวหนา

ฝายสินเชื่อ และนายวิรัต ชูจิตต กรรมการฯ เขา

รวมงานเลี้ยงสังสรรคการเกษียณอายุของนาย

จิรพัฒน สามัคคี สมาชิกแผนกบอยเลอรแอนแอรซิค

แพลน ทีบ่านพัก ต.โพสะ อ.เมืองอางทอง จ.อางทอง 

นายศรีโพธิ์ วายุพักตร รองประธานฝาย

การเงินกลาวอวยพรใหแกนายจิรพัฒน สามัคคี และ

รวมกับกรรมการฯ มอบสรอยคอทองคํา หนัก 1 บาท 

(มูลคา 20,000 บาท) ใหดวย 

คณะกรรมการตรวจประเมินการประกวดสหกรณ

ออมทรัพยดีเดนชสอ. เขาตรวจประเมินสหกรณฯ 

วันที่ 5 กุมภาพันธ 2562 คณะกรรมการ

ตรวจประเมินการประกวดสหกรณออมทรัพยดีเดน 

ประจําป 2561 ของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทย จํากัด ไดแก รองศาสตราจารยพิเศษ พล

โท ดร.วีระ วงศสรรค  ประธานกรรมการชุมนุม

สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด นายณัฐกร 

แกวดี กรรมการดําเนินการ นายยุทธนา ชุม จิต 

ผูจัดการฝายสงเสริมกิจการสหกรณ ชสอ. และนาง

สุธารัตน  โสภา หัวหนาฝายแผนกคุณภาพและ

มาตราฐาน ชสอ. เดินทางมาทําตรวจประเมินการ

ประกวดสหกรณออมทรัพยดีเดน ประจําป 2561    

ณ สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน 

จํากัด อ.เมืองอางทอง จ.อางทอง ซ่ึงเขาประกวด

สหกรณออมทรัพยดีเดน ประจําป 2561 ประเภทการ

ออม โดยมีนายศรีโพธิ์ วายุพักตร รองประธานฝาย

การเงิน นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝาย

ประชาสั ม พั น ธ  น าย ส ายั ณห  แ ผนประดิ ษ ฐ 

เลขานุการ นายวิรัต ชูจิตต กรรมการฯ และนาง 

เกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ ใหการตอนรับ ทั้งสอง

ฝายไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเร่ืองการดําเนินงาน

ดานการสงเสริมการออมเงินของสมาชิกสหกรณฯ 

อยางกวางขวาง และประธานกรรมการ ชสอ. ไดมอบ

นาฬิกาของ ชสอ. ใหแกสหกรณฯ ดวย 
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กรรมการฯ เขารวมอบรม หลัก สูตร “การใช

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร” รวมกับ ชสอ. 

วันที่ 10 - 11 มกราคม 2562  นางสาว   

ณัฐริญา อนุสิ กรรมการฯ เขา รับการฝกอบรม 

หลักสูตร “การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร”    

ณ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

จ.นนทบุรี โดยมีผู เขารวมอบรม จํานวน 35 คน

วิ ธีก า รฝ กอบรม  บรร ย าย  และศึ กษ าปฏิบั ติ 

(แบงกลุม) วิทยากรบรรยาย นางสาวสุวคนธ อินปอง 

วิทยากรโครงการ Brand’s summer Camp     

and Chris Delivery ชอง 5 หัวขอการอบรม 

ภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐานในชีวิตประจําวัน และใน

สถานการณตางๆ 

กรรมการฯ เขารวมอบรมสัมมนารวมกับ ชสอ.ภาค

กลาง ที่พระนครศรีอยุธยา 

วันที่ 12 - 13 มกราคม 2562 นายสายัณห 

แผนประดิษฐ เลขานุการ เขารวมอบรมโครงการ 

ห ลั ก สู ต ร  “ ก า ร พั ฒ นาสห ก ร ณต าม เ ก ณฑ  

มาตรฐานการบริหารตจัดการสหกรณออมทรัพย            

ของ ชสอ.” ณ วรบุรี อยุธยา รีสอรท แอนด สปา   

อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี

ผูเขารวมสัมมนา 105 คน โดย ชสอ. ไดมีการพัฒนา

เกณฑมาตรฐานการบริหารจัดการของสหกรณออม

ทรัพย ประกอบดวย 4 สวน คือ 

 1. เกณฑมาตรฐานความมั่นคงทางการเงิน

ของสหกรณ 

 2. เกณฑวดัพ้ืนฐานความเปนสหกรณออม

ทรัพย 

 3. การบริหารความเสีย่งของสหกรณ 

 4. แนวทางธรรมาภิบาลของสหกรณ 

ชสอ. ตองการใหผูเขารวมอบรมสามารถ

ประเมินสหกรณใหไดตามเกณฑมาตรฐานทางการเงนิ 

โ ด ย กํ าหนด เ กณฑ ป ระ เมิ นทํ า ก า รวิ เ ค รา ะห

แลกเปลี่ยนความรู นําขอคิดเห็นไปประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงานตนเอง โดยมีการแบงกลุมทําการประเมิน 

แสดงความคิดเห็น วิเคราะหถึงความมั่นคงทางการ

เงินของสหกรณที่ทําการวิเคราะห และนําวิธีการไป

ประเมินสหกรณของตนเอง 

กรรมการสหกรณฯ เขารวมการประชุมใหญ สอ. 

สหภาพแรงงานไทยคารบอนแบล็ค จํากัด 

วันที่  7 กุมภาพันธ  2562  นายศรีโพธิ์ 

วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน และประธาน

สันนิบาตสหกรณจังหวัดอางทอง พรอมกับนายวิรัต  

ชูจิตต เขารวมการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2561 

สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยคารบอนแบลค็ 

จํากัด ณ อาคารจอดรถจักรยานยนต บริษัท เบอรลา 

คารบอน (ไทยแลนด ) จํากัด (มหาชน) ต.โพสะ       

อ.เมืองอางทอง จ.อางทอง โดยมีนายวิโรจน แจมแจง 

ประธานกรรมการทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 

ทั้งน้ีนายจิระชัย อินทรโชติ สหกรณจังหวัด

อางทอง และนางสาวนิตยา จ่ันนพรัตน หัวหนา

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอางทอง เขารวมการ

ประชุมและกลาวปราศรัยตอที่ประชุม นายศรีโพธิ์ 

วายุพักตร ไดรับเชิญใหกลาวปราศรัยตอที่ประชุมใน

ฐานะประธานสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยดวย

เชนกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณฯ มี

สมาชิก 291 คน สินทรัพยรวม 376.17 ลานบาท ทุน

เรือนหุน 241.62 ลานบาท ทุนสํารอง 15.81 ลาน

บาท เงินรับฝากจากสมาชิก 4  ประเภท รวม 101.33 

ลานบาท เงินใหกูแกสมาชิกคงเหลือ 285.13 ลาน

บาท กําไรสุทธิประจําป 12,587,821.20 บาท ที่

ประชุมมีมติจายเงินปนผลรอยละ 4.20 และเงินเฉลี่ย

คืนรอยละ 1 
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สหกรณฯ เปนเจาภาพสวดศพบิดา มารดา สมาชิก

ที่เสียชีวิต 2 ราย 

วันที่ 2 มกราคม 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ  นายศรีโพธิ์  วายุพักตร  รอง

ประธานฝายการเงิน นายวิรัต ชูจิตต กรรมการฯ และ 

นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ เจาหนาที่ธุรการ เดินทาง

ไปเปนเจาภาพฟงพระสวดศพบิดานายสุชาติ บําเทิง 

สมาชิกแผนกพนสภาพการเปนพนักงาน ที่ วัด

จันทรังษี ต.หัวไผ อ.เมืองอางทอง จ.อางทอง และ

ชวยเงินทําบุญ 500 บาท 

วันที่ 18 มกราคม 2562 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายศรีโพธิ์  วายุพักตร  รอง

ป ร ะธ านฝ า ย ก า ร เ งิ น  น าย เ ฉ ล ย  ช ม บุ ห ร่ั น 

นายสุทัศน เอ่ียมแสง นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ 

นายสมยศ นันตาวัง  กรรมการฯ  นางเกษมศ รี      

เมฆหมอก ผูจัดการ และนางสาวนุชนารถ แกวน้ําเชื้อ 

เจาหนาที่บัญชี เดินทางไปเปนเจาภาพฟงพระสวด

อภิธรรมศพบิดานายมานพ ผลโต สมาชิกแผนกบอย

เลอรแอนแอรซิคแพลน ณ วัดแสนสุข ต .โพสะ       

อ.เมืองอางทอง จ.อางทอง พรอมกับชวยเงินทําบุญ

งานศพจํานวน 500 บาท 

กรรมการสหกรณฯ เยี่ยมไขสมาชิกปวย 6 ราย 

วันที่ 8 มกราคม 2562 นายสมยศ นันตาวัง 

กรรมการฯ และนางสาวฐิติพร ควรบําเรอ เจาหนาที่

ธุรการ เดินทางไปเยี่ยมไขนายไพฑูรย โลทอง สมาชิก

แผนกสปนน่ิง ผลิต ที่บานพัก ต.จําปาหลอ อ.เมือง

อางทอง จ.อางทอง เน่ืองจากประสบอุบัติ เหตุ

รถจักรยานยนตลม 

วันที่ 10 มกราคม 2562 นายสายัณห แผน

ประดิษฐ เลขานุการ นายสุทัศน เอ่ียมแสง หัวหนา

ฝายสินเชื่อ และนายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา กรรมการฯ 

เดินทางไปเยี่ยมไขนายทวี อยูวัฒนา สมาชิกแผนก   

ออกซิลลาร่ี ผลิต ที่บานพัก ต.สายทอง อ.ปาโมก    

จ.อางทอง เน่ืองจากปวยเปนไขหวัด 

วันที่  1 1  มกราคม 2562  นายสมยศ      

นันตาวัง กรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยมไขนายนภัสษกร   

แสนงาม สมาชิกแผนกไฟฟา ที่บานพัก ต.บางเจาฉา     

อ.โพธ์ิทอง จ.อางทอง เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ

กระดูกหัวเขาแตก 

วันที่ 15 มกราคม 2562 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายกฤษณชัย สินธุประสิท ธ์ิ 

เหรัญญิก และนายสมยศ นันตาวัง กรรมการฯ 

เดินทางไปเยี่ยมไขสมาชิกปวย 2 ราย คือ 

- นายพงษทร ทับแถม สมาชิกแผนกบริหาร 

(ออกซิลลาร่ี ผลิต) ที่บานพัก ต.จําปาหลอ  อ.เมือง

อางทอง จ.อางทอง เนื่องจากลื่นลมกลามเน้ืออักเสบ 

- นายแกนกลา วงษศรีงาม สมาชิกแผนก

สปนน่ิง ผลิต ที่บานพัก ต.โพสะ อ.เมืองอางทอง     

จ.อางทอง เน่ืองจากผาตัดหลัง 

วันที่ 25 มกราคม 2562 นายธนพงษ เชื้อ

เมืองพาน ตัวแทนสหกรณฯ ในการเดินทางไปเยี่ยมไข

นางภัทรสุดา ดวงแกว สมาชิกแผนกบริหาร (โรงงาน

หนองแค - สระบุรี) ที่บานพัก อ.หนองแค จ.สระบุรี 

เนื่องจากแทงบุตร 

ในการเดินทางไปเยี่ยมไขสมาชิกทั้ง 3 ราย  

สหกรณฯ ซื้อของเยี่ยมไขมอบใหรายละ 300 บาท 
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เมื่อครบรอบปบัญชีของสหกรณฯ คือ วันที ่31 

ธันวาคมของทุกป นอกจากสหกรณฯ จะรายงานผล

การดําเนินงานใหสมาชิกไดรับทราบแลวนั้น สหกรณ

จัดใหมีการสํารวจเพ่ือมอบรางวัลแกบุคลากร 3 ฝาย 

คือ สมาชิก กรรมการดําเนินการ และเจาหนาที่ของ

สห ก รณ ฯ  เ พ่ื อ เ ป น ข วั ญแ ล ะ กํ า ลั ง ใ จ  โ ด ย

คณะกรรมการไดกําหนดหลักเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

1) สมาชิกดีเดน รายละเอียดขอมูล ดังนี้ 

1 .1)  การเข ารวมประชุมใหญ  ( ขอ มู ล

ยอนหลัง 3 ป) 

1.2) การถือหุนกับสหกรณ (ตามขอบังคับ/

ถือหุนเกินกวาขอบังคับ) 

1.3) การฝากเงินกับสหกรณ 

1.4) การเขารวมอบรมกับสหกรณ หรือรวม

ศึกษาดูงานกับสหกรณ 

1.5) ความเชื่อมั่นตอสหกรณ ในกรณีมีขอ

พิพาทแรงงานหรือบริษัทมีปญหาดานการตลาด  โดย

สมาชิกตองไมถอนเงินฝากหรือลาออกจากสหกรณ

เพ่ือถอนหุน 

1.6) การลาออกจากสมาชิก (สมาชิกตองไม

เคยลาออก) 

1.7) การเปนสมาชิกที่มีระเบียบวินัยในเร่ือง 

เงินกู (ไมผิดชําระหนี้) 

1 .8) การเขารวม กิจกรรมหรือชวยงาน

สหกรณ โดยสมัครเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการ 

หรืออนุกรรมการจัดการเลือกตั้ง หรือเขารวมกิจกรรม

อื่นๆ กับสหกรณ เชน การปลูกปา หรือทําบุญ

ครบรอบปของสหกรณ และอื่นๆ 

สมาชิกที่ไดรับคะแนนตามแบบประเมิน ตั้งแต 

91-100 คะแนน เปนสมาชิกดีเดน หากไดคะแนน 

 

 

81-90 คะแนน จะเปนสมาชิกระดับดีมาก ซ่ึงในป 

2561 มีสมาชิกไดคะแนนระดับดีเดนและดีมาก ดังน้ี 

สมาชิกดีเดน ไดแก นางปานแกว บุญสํารวย 

สมาชิกแผนกเจาหนาที่ฯ 

สมาชิกระดับดีมาก จํานวน 5 คน ไดแก 

- นายสุวัฒน แกวเฮียง 

- นายพงพรหม ประภาสัย 

- นายวัชระ ปาพฤกษา 

- นางบุญชู กลมสะอาด 

- นายณัฐพงษ แปงนวล 

- นายรวิพงษ ศุภศรี 

2) กรรมการดีเดน มีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1) การเขารวมประชุมไมนอยกวา 90% 

ของจํานวนคร้ังที่สหกรณประชุม ในป 2561 สหกรณ

ทําการประชุมทั้งสิ้น 28 คร้ัง กรรมการตองเขารวม 

26 คร้ัง 

2.2) การเขารวมอบรมสัมมนาและเปน

ตัวแทนเขารวมประชุมกับองคกรอื่น 

2.3) ปฏิบัติตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจาก

ที่ประชุมอยางเครงครัด เชน การตรวจนับเงินสด

ประจําวัน, การจัดทําหนังสือขาวสหกรณ , การ

ตอนรับสหกรณอื่นที่มาศึกษาดูงาน, การเดินทางไป

สํารวจหลักทรัพยสมาชิกและอ่ืนๆ 

2.4) การเขารวมกิจกรรมกับสหกรณ เชน 

งานมงคลและอวมงคลของสมาชิก ฯลฯ 

2.5) ความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการพัฒนา

องคกร 

2.6) การปฎิบัติตนตามจรรยาบรรณของ

สหกรณฯ 

2.7) การปฎิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต 
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2.8) การรับผิดชอบตองคกรและสังคม เชน 

รักษาผลประโยชนของสหกรณ ชวยเหลือสมาชิก ไม

เห็นประโยชนสวนตน และการประพฤติตนเปน

แบบอยางที่ดีของสังคม 

กรรมการที่ไดรับคะแนนตามแบบประเมิน ตั้งแต 

91-100 คะแนน เปนกรรมการดีเดน หากไดคะแนน 

81-90 คะแนน จะเปนกรรมการระดับดีมาก โดยให

เจาหนาที่ 5 คน เปนผูประเมิน ซ่ึงในป 2561 

กรรมการไดคะแนนระดับดีเดน 3 คน ไดแก 

- นายลิขิต มีบํารุง ประธานกรรมการ 

- นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝาย

ประชาสัมพันธ 

- นายสุทัศน เอี่ยมแสง เหรัญญิก 

กรรมการไดรับคะแนนระดับดีมาก 2 คน ไดแก 

- นายศรีโพธิ์  วายุพักตร รองประธานฝาย

การเงิน 

- นายสมยศ นันตาวัง กรรมการฝายสินเชื่อ 

3) เจาหนาที่ดีเดน แบงเปน 2 ระดับคือ ระดับ

หัวหนาขึ้นไป และระดับปฏิบัติการ มีรายละเอียด 

ดังน้ี 

3.1) ระดับหัวหนาขึ้นไป 

3.1.1) การวางแผน ควบคุม และติดตาม

งาน 

3.1.2) ความรูความสามารถตองานใน

หนาที ่

3.1.3) ความสามารถในการวิเคราะห 

การแกไขปญหา และการตัดสินใจ 

3.1.4) การพัฒนาผูใตบังคับบัญชา การ

สอนงาน และการสรางทีมงาน 

3.1.5) ภาวะผูนํา 

3.1.6) ความคิดริเ ร่ิม และการพัฒนา

ตนเอง 

3.1.7) มนุษยสัมพันธ 

3.1.8) ความมีวินัยในการทํางาน 

3.1.9) ความซ่ือสัตย 

3.1.10) การมีสวนรวมในกิจกรรมของ

สหกรณ 

3.2) ระดับปฏิบัติการ 

3.2.1) ความรูความสามารถ 

3.2.2) ความรับผิดชอบตองานในหนาที่ 

3.2.3) การแกไขปญหา 

3.2.4) ความคิดริเร่ิม (สรางสรรค) 

3.2.5) มนุษยสัมพันธ 

3.2.6) ความมีวินัยในการทํางาน 

3.2.7 )  การพัฒนาตนเองและความ

อุตสาหะ 

3.2.8) ความซ่ือสัตย 

3.2.9) ทัศนคติตอสหกรณและสมาชิก 

เพ่ือนรวมงาน ผูบังคับบัญชา และการทํางานเปนทีม 

3.2.10) การมีสวนรวมในกิจกรรมของ

สหกรณ 

เจาหนาที ่ไดคะแนนระดับดีมาก 2 คน ไดแก 

- นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ เจาหนาที่ธุรการ 

- นางสาวดวงกมล แกวสุกใส เจาหนาที่การเงิน 

การยกยองชมเชยทั้ง 3 ฝาย น้ี สหกรณฯ ไดทํา

การมอบรางวัลและประกาศนียบัตรเรียบรอยแลว ใน

วันประชุมใหญสามัญประจําป  2561 วันที่  31 

มกราคม 2562 ถึงแมบางคนอาจจะยังไมได รับ

คะแนนระดับดีเดนก็ตาม คณะกรรมการมีมติใหผูที่

ไดรับคะแนนระดับดีมากหรือสูงสุด ไดรับรางวัลดวย

เชนกัน ทั้งนี้ เพ่ือเปนการยกยองชมเชยทั้ง 3 ฝาย 

ตามหลักธรรมาภิบาลที่สหกรณฯ  ถือ ใช เปน

แนวทางในการบริหารงานเพ่ือความเสมอภาค และ

ความม่ันคงของสหกรณตอไป 
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สวัสดีครับ “แวดวงสหกรณ” ฉบับประจํา 

เดือนกุมภาพันธ 2562 มาพบกับ ทานสมาชิกและ

ทานผูอานทุกทานแลวครับ @@@##@@@ 

ขอแสดงความยินดีกับ คุณนิภาพร ภูระยา 

ที่นองอันดรา ลูกสาวมีอายุครบ 4 ขวบ และ คุณ 

ศรีประภา แสงสวาง ที่นองเตซินมีอายุครบ 2 ขวบ 

ขอใหนองอันดราและนองเตซิน มีสุขภาพแข็งแรง 

เปนเด็กดีของพอและแม เรียนหนังสือเกงๆ ครับ  

@@@##@@@ ขอแสดงความยินดีกับกรรมการ

สหกรณฯ ที่ไดรับการเลือกตั้งใหม 3 คน ไดแก คุณ

เสนห ชุ มหฤทัย คุณพงษทร ทับแถม และ คุณ 

อรรถพล พูลทอง ดวยความยินดีเปนอยางยิ่งครับ 

@@@##@@@ ข อ แ ส ด งค ว าม ย ินด ีก ับ  ค ุณ

อภิญญา  อยูสุข เนื่องในโอกาสเดินทางไฟคําชะ

โนดมา ไมทราบโชคดีหลังจากกลับถึงบานแลวไหม

คร ับ   @@@##@@@ เ ข าร วมการแข งข ัน วิ ่ง

มาราธอน ระยะทาง 42.194 กิโลเมตร ที ่จังหวัด

นครสวรรค เป นค รั ้ง แ รก สํ าหร ับ  คุณกฤษณ     

เย็นทรวง และภรรยา ที่สําคัญทั้งสองคนไดรับถวย

รางวัลในการว่ิงแขงขันในรายการเดียวกันดวยครับ 

@@@##@@@ ข อ แ ส ด งค ว าม ย ินด ีก ับ  ค ุณ

บรรเทิง  จําเริญใหญ ที่ไดรับตูเย็นขนาด 6.4 คิว

เปนของรางวัลจากการเข าร วมกิจกรรมช ิงโชค

ใบ เ ส ร ็จข อ งห า ง เท ส โ ก โล ต ัส อ า งท อง  ค ร ับ 

@@@##@@@ งานบวชลูกชายปาอุบล อดีตรุนพี่

ของนองๆ หองปฏิบัติการเคมี ไดขาววา คุณยุจิรา 

ผดุงผล คุณนฤมล สวนแกวมณี คุณพิมพพิศา 

วงษพานิช และคุณวิภาดา ทองประไพ แตงตัวกัน

สวยงามมากทุกคน ถาไมเชื่อไปดูไดที ่เฟซบุ กของ

นองพลอยครับ @@@##@@@ ในงานเด ียวกัน 

คุณเฉลิมศร ี กลั ่นฉออน และ คุณเหมือนมาศ  

พงษไพร ออกเตนรําในงานอยางสวยงามมากครับ 

@@@##@@@ ข อ ข อ บ ค ุณ  ค ุณ ช ัช ร ิน ท ร     

ศิลปประดิษฐ คุณสมหมาย อยูเพ็ชร คุณราเชนท 

มั่งสมบูรณ และ คุณไขมุกข จันทโคตร ที่ทําการ

เพิ่มคาหุนในเดือนมกราคม 2562 ขอใหทุกทานมี

ทุนเรือนหุ นจํานวนมากในวันเกษียณอายุนะครับ 

@@@##@@@ ขอแสดงความยินดีกับ คุณศรีโพธ์ิ 

ว าย ุพ ัก ตร  ที ่ไ ด ร ับ กา รแ ต ง ตั ้ง เ ป นที ่ป ร ึกษ า

คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย และ คุณ

ส ุท ัศน  เ อี ่ย มแ ส ง  ที ่ไ ด ร ับ ก า ร เ ล ือ กตั ้ง เ ป น

คณะกรรมการ คสรท. ดวยครับ @@@##@@@  

ขออนุโมทนาบุญกับ คุณหทัยชนก อธิลาภ ที่เชิญ

ชวนเพ่ือนๆ รวมทําบุญกับตนเองผานเฟซบุกอยูเปน

ประจําขอผลบ ุญที ่ได ทําไว ทํา ให น อ งใหม ม ีแ ต

ความสุขตลอดไปครับ 

เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธที่ผานมา คุณ    

กชพร อุดมพงษ เขารวมวิ่งแขงขันระยะทาง 5.8 กม. 

ที่สุพรรณบุรี เขาเสนชัยไดตามปกติ เกงนะตัวแคน้ี 

@@@##@@@ ขอแสด งความ เสี ย ใจ กับ  คุณ

อนุวัฒน คุณเนตรนภา พิณประเสริฐ ที่ไฟไหมบาน

ทําใหเกิดความเสียหายและตองเสียคาซอมเปนเงิน

นับแสนบาททีเดียว @@@##@@@ เชนเดียวกัน 

ขอแสดงความเสียใจกับ คุณมานะกูล พรรณเรณู ที ่

รถกระบะไฟลุกไหมขณะสตารทรถจะมาทํางานที่

โรงงาน รถเสียหายทั้งคัน ใชการไมไดเลยและไฟยัง

ไหมค รัวของบานเสียหาย อีกเล็กนอยดวยค รับ 

@@@##@@@ คณะกรรมการสหกรณฯ ไดมีมติ

มอบเงินชวยเหลือ เปนเงินคนละ 5,000 บาท เพ่ือ

ชวยบรรเทาความเดือดรอนแกสมาชิกทั้ง 2 ทานครับ 
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    เฉลยคําถามประจําเดือนมกราคม 2562 ไดแก 

    1.ในเดือนธันวาคม 2561 สหกรณมีสมาชิก

ทั้งหมดก่ีราย?? คําตอบ   1,231 ราย 

    2. สหกรณฯ จัดโครงการอบรมศึกษาดูงานที่

จังหวัดนนทบุรี ในวันที่เทาไหร?? 

คําตอบ  วันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2561 

    3. ในเดือนธันวาคม 2561 สหกรณมอบสรอยคอ

ทองคําใหแกสมาชิกเกษียณอายุก่ีราย ใครบาง?? 

คําตอบ 4 ราย ไดแก นายสนอง เจริญพร, นาย

ขูชีพ ดัดผดุง, นายเสนห ชุมหฤทัย, นายบุญเลิศ 

ศิลปประดิษฐ 

 

สําหรับผูโชคดีที่ไดรับรางวัล 5 รางวัล มีดังนี้ คือ 

1. นายวิรัช จันพลา 

2. นายอํานวยเดช สบายแท 

3. นางสาวบุญลือ จันพลา 

4. นางมาเลียม วงษศรีงาม 

5. นายสุพจน บุญเกิด 

ขอเชิญสมาชิกที่ไดรับรางวัล 5 ทาน ติดตอ

ขอรับของรางวัลไดตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 

ขอเชิญสมาชิกรวมตอบคําถาม และสงคําตอบ

ไดที่ทําการสหกรณฯ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2562 

ในกรณีที่มีผูตอบถูกเกินกวา 5 ทาน จะใชวิธีการจับ

สลากเพ่ือมอบของรางวัลใหแกผูที่ตอบคําถามถูกรวม 

5 รางวัล ขอใหทุกทานโชคดี สวัสดีครับ 

 
คําถามสําหรับคอลัมภ “หนาน้ีมรีางวัล” ฉบบัประจําเดือนกุมภาพันธ 2562 ไดแก 

 

ชื่อ-สกลุ................................................................ 

สมาชิกแผนก........................................................ 

สมาชิกคนใดที่ไดรับเลือกใหเปนสมาชิกที่อยูใน

ระดับ “ดีเดน” ประจําป 2561?? 

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

............................................................................. 

2 

กรรมการสหกรณฯ ที่ไดรับเลือกตั้งใหม 3 คน มี

ใครกันบางนะ ?? 

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

............................................................................. 

............................................................................. 

3 ใครคือผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจําป 

2562 ?? 

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

1 

@@@##@@@ ขอแสดงความเสียใจกับ คุณลิขิต  

มีบํารุง ที่สูญเสียพ่ีสาวไปเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธที่

ผานมาครับ @@@##@@@ ขอแสดงความเสียใจ

กับสมาชิก 3 ทานคือ คุณพิเชษฐ ปราณี คุณจงรักษ  

มาลัยหอม และ คุณวิลาวรรณ ชุมหฤทัย ที่สูญเสีย

คุณพอไปเม่ือปลายเดือนกุมภาพันธในเวลาใกลเคียง

กันครับ @@@##@@@ ขอแสดงความเสียใจกับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณณรงฤทธิ์ คุณสุพรรณี ผิวบาง ที่สูญเสียนองเท็ม

ลูกชายไปเมื่อเร็วๆ น้ีครับ @@@##@@@ เดินทาง

ไปทอดผาปาที่โคราช คุณสุรพล ยมพาลไพ ไดไป

กราบขอพรจาก “ยาโม” เพ่ือความเปนศิริมงคลของ

ตนเอ งด วย  @@@##@@@ พบกันฉบั บหน า 

@@@##@@@ สวัสดีครับ @@@##@@@ 
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รายงานกิจการประจําเดือน มกราคม 2562 (MONTHLY REPORTS JANUARY 2019) 

สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด 

THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จํานวนๆสมาชิก  Membership 1,225 คน Pr 

2. ทุนเรือนหุน  Share capital 360,197,240.00 บาท Baht 

3. เงินรับฝากออมทรัพย ยอดยกมา  Savings deposit From last month 14,839,329.98 บาท Baht 

  ฝากระหวางเดือน  Deposit in this month 5,455,764.69 บาท Baht 

  ถอนระหวางเดือน  Withdrawal in this month 6,166,806.22 บาท Baht 

 คงเหลือส้ินเดือน  Balance  14,128,288.45 บาท Baht 

4. เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ ยอดยกมา  Special deposit From last month 124,425,792.48 บาท Baht 

  ฝากระหวางเดือน  Deposit in this month 8,103,076.28 บาท Baht 

  ถอนระหวางเดือน  Withdrawal in this month 4,891,909.66 บาท Baht 

 คงเหลือส้ินเดือน  Balance  127,636,959.10 บาท Baht 

5. เงินรับฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education Fund deposit From last month 7,244,300.00 บาท Baht 

  ฝากระหวางเดือน  Deposit in this month 441,810.39 บาท Baht 

  ถอนระหวางเดือน  Withdrawal in this month 139,210.39 บาท Baht 

 คงเหลือส้ินเดือน  Balance  7,546,900.00  บาท Baht 

6. ทุนสํารอง  Compulsory reserve 33,498,469.18 บาท Baht 

7. ทุนสะสมตามขอบังคับ  Reserve according to by-laws, regulation and other 1,135,242.74 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 27,101,866.18 บาท Baht 

10. เงินฝากสหกรณอ่ืน  Deposits in other Co-operatives 108,190,547.95 บาท Baht 

11. เงินใหกูแกสมาชิก ยอดยกมา  Loans to members form last month 309,304,141.90 บาท Baht 

  ใหกูระหวางเดือน  Loans to members in this month 38,224,900.00 บาท Baht 

  รับชําระคืนระหวางเดือน  Loans repayment form members in this month 39,740,216.86 บาท Baht 

 คงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน  Total Loans to members   307,788,825.04 บาท Baht 

12. เงินใหกูแกสหกรณอื่น Loans to other cooperatives 55,000,000.00 บาท Baht 

13. ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู  Interest received from Loans 1,125,757.75 บาท Baht 

14. รายไดเดือน มกราคม 2562 Revenue in January 2019 1,341,939.06 บาท Baht 

15. รายจายเดือน มกราคม 2562 Expenses in January 2019 530,744.32 บาท Baht 

16. รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจาย  Total income (Approximated) 811,194.74                                                                                                                   บาท Baht 
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ฉบับที่ 365 ประจําเดอืน กุมภาพนัธ 2562 

 

 
 

 

 

¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ ÁÍºà§Ô¹Ê§à¤ÃÒÐË� ÊÊÍ». áÅÐà§Ô¹»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔµ 
ãË�á¡�ÀÃÃÂÒáÅÐºØµÃ¹ÒÂÈÔÃÔÈÑ¡´Ôì ·Ã§ÇØ²ÔàÅÔÈ 

(5 Á¡ÃÒ¤Á 2562) 

¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ ÁÍºÊÃ�ÍÂ¤Í·Í§¤íÒË¹Ñ¡ 1 ºÒ· 
ãË�á¡�¹ÒÂ Ô̈Ã¾Ñ²¹� ÊÒÁÑ¤¤Õ à¹×èÍ§¨Ò¡à¡ÉÕÂ³ÍÒÂØÏ 

(6 Á¡ÃÒ¤Á 2562) 

¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ à¢�ÒÃ�ÇÁ§Ò¹ÊÇ´È¾ºÔ´Ò¹ÒÂÁÒ¹¾ ¼Åâµ 
áÅÐª�ÇÂà§Ô¹·íÒºØ§Ò¹È¾ í̈Ò¹Ç¹ 500 ºÒ· 

(18 Á¡ÃÒ¤Á 2562) 

ÊË¡Ã³�Ï ÁÍº¢Í§·ÕèÃÐÅÖ¡á¡�¹ÒÂÊ¹Í§ ÊÁ¨Ôµ 
ÊÁÒªÔ¡·ÕèÁÕà§Ô¹½Ò¡ í̈Ò¹Ç¹ÁÒ¡¡ÑºÊË¡Ã³� 

(2 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2562) 

¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ à¢�ÒÃ�ÇÁ§Ò¹ÊÇ´È¾ºÔ´Ò¹ÒÂÊØªÒµÔ ºíÒà·Ô§ 
áÅÐª�ÇÂà§Ô¹·íÒºØ§Ò¹È¾ ¨íÒ¹Ç¹ 500 ºÒ· 

(2 Á¡ÃÒ¤Á 2562) 

¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ ÁÍºÊÃ�ÍÂ¤Í·Í§¤íÒË¹Ñ¡ 1 ºÒ· 
ãË�á¡�¹Ò§à©ÅÕÂÇ ÊÑ§¢�à§Ô¹ à¹×èÍ§¨Ò¡à¡ÉÕÂ³ÍÒÂØÏ 

(2 Á¡ÃÒ¤Á 2562) 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


