
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

นายก สสอป. และกรรมการฯ มอบเงินสงเคราะห์ฯ 

600,000 บาท ให้แก่ทายาทสมาชิก 2 ราย 

 วันที 21 ตุลาคม 2558 นายศรีโพธิ  วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นายกฤษณชัย  สินธุประสิทธิ ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

นายวิรัต  ชูจิตต์ รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

และนางเกษมศรี  เมฆหมอก ผู้จดัการ ร่วมกันมอบ

เงินสงเคราะห์ของ สสอป. จาํนวน 600,000 บาท 

(หกแสนบาทถ้วน) ให้แก่นายกรวิทย์  ทองหยด 

สมาชิกสหกรณ์แผนกสปินนิง ผลิต ซึงเป็นบุตรชาย

ของนายจรูญ  ทอ งหยด สมาชิกศูนย์ประ สาน         

งานสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน 

โดยมอบในพิธีฌาปนกิจศพทีวัดโบสถ์วรดิตย ์       

ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที 26 ตุลาคม  2558 นายศรีโพธิ  วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป)

นายกฤษณชัย  สินธุประสิทธิ ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกัด 

นายวิรัต  ชูจิตต์ รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

และนางเกษมศรี  เมฆหมอก ผู ้จดัการ ร่วมกันมอบ

เงินสงเคราะห์ของ สสอป. จาํนวน 600,000 บาท  

(หกแสนบาทถว้น) ให้แก่นางศรีประภา  แสงสว่าง 

สมาชิกสหกรณ์แผนกพน้สภาพการเป็นพนกังาน ซึง

เป็นบุตรของนางสําลี  ทรัพย์วฒัน์ สมาชิกศูนย์

ประสานงานส หกรณ์ออมสหกรณ์ออมทรัพย์-

สหภาพแรงงานไทยเรยอน โดยมอบในพิธีฌาปน-

กิจศ พ ทีว ัด ธร ร มนิย ม  อ . พร ะ น คร ศ รี อ ยุธ ย า                     

จ.พระนครศรีอยธุยา 

(อ่านต่อหน้า 3) 
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เจ้าหน้าทีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ 

นางนาถ มงคลหวา  หัวหนาฝายฯ 

นางสาวนุชนารถ  แกวน้ําเชื้อ เจาหนาที่บัญช ี

นางสาวฐิติพร    ควรบําเรอ เจาหนาที่การเงิน 

นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส เจาหนาที่ธุรการ  

 

 

 

 

 
 

 

กองบรรณาธิการ 

บรรณาธิการ             นายวิรัต  ชูจิตต  

กองบรรณาธิการ  นายเฉลย  ชมบุหร่ัน  

 นายสุทัศน  เอี่ยมแสง   นายธนกฤต  วโรตนม          

 นางสาวไขมุกข  จันทโคตร นางละออ  แกวสาระ 

 นายอนุรักษ  ทองโตนด    นายรวิพงษ  ศุภศรี 

 นายไชยพันธน  ทรัพยสุทธิ 

 ท่ีปรึกษา     นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร 

       อารดเวิรค    นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

นายกฤษณชัย    สินธุประสิทธ์ิ  ประธานกรรมการ 

นายเฉลย          ชมบุหรั่น      รองประธานฝายการเงิน 

นายวิรัต           ชูจิตต รองประธานฝายประชาสัมพันธ 

นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ เลขานุการ 

นายลิขิต           มีบํารุง  เหรัญญิก 

นายสุทัศน         เอ่ียมแสง  กรรมการ 

นายธนกฤต        วโรตนม  กรรมการ 

นางสาวไขมุกข    จันทโคตร  กรรมการ 

นายเสนห          ชุมหฤทัย  กรรมการ 

นางละออ          แกวสาระ  กรรมการ 

นายพีระภัทร      ลอยละลิ่ว  กรรมการ 

นายพงษศักดิ์      คงมี  กรรมการ 

นายอนุรักษ        ทองโตนด  กรรมการ 

นายรวิพงษ        ศุภศร ี  กรรมการ 

นายณัฐภูมิ         สุวรรณวงศา กรรมการ 

   

รายชือคณะกรรมการดําเนินการชุดที 33 (2558) 

ธ ทรงเปนพระมิ่งขวัญอันย่ิงใหญ 
ธ ทรงเปนหลักชัยอันสูงคา 
ธ ทรงเปนรมโพธ์ิไทรในนภา 

ธ ทรงเปนพระราชาของขาไทย 
เปนหยาดฝนโชลมใจไทยทั่วถิ่น 
เปนเหมือนน้ําที่หลั่งรินใหกินใช 

พระองคทรงเปนกษัตริยปดเปาภัย 
ขอเกิดในใตพระบาททกุชาติกาล 

ขอพระองคทรงพระเจริญ 

5 ธันวามหาราช 
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ผู้จัดการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2558 

สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจอ่างทอง (ต่อจากหน้า 1) 

 วนัที 21 ตุลาคม 2558 นางเกษมศรี  เมฆ-

หมอก  ผูจ้ดัการ เขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญั ประจาํปี 

2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจอ่างทอง จาํกัด ณ 

ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวดัอ่างทอง           

อ.เมือง จ.อ่างทอง 

สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจอ่างทอง จาํกดั มี

สมาชิก จาํนวน 791 คน มีทุนเรือนหุน้ 271,281,970 

บาท ทุนดาํเนินงาน 657,872,107.89 บาท ทุนสํารอง 

21,444,345.07 บาท มีเงินกู้คงเหลืออยู่กับสมาชิก 

654,862,356.89 บาท (ดอกเบียเงินกู้ 7.5%) จ่ายเงินกู้ 

2 ประเภท คือเงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามญั มีเงินรับ

ฝากจากสมาชิก (ออมทรัพย์พิเศษ) 43,660,055.84 

บาท จาํนวน 49 บญัชี เงินรับฝากจากสหกรณ์อืน 2 

แห่ง คือ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอ่างทอง- 

จาํกดั จาํนวน 5,021,575.34 บาท และสหกรณ์ออม-

ทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกัด จาํนวน 

15,268,150.69 บาท กาํไรสุทธิ 29,510,442.67 บาท 

จ่ายเงินปันผล ใหแ้ก่สมาชิก 7% เงินเฉลียคืน 13% 

กรรมการฯ ร่วมกิจกรรมกับชมรมผู้เกษียณอายุไทย- 

เรยอน 

 วนัที 24 ตุลาคม 2558 นางละออ  แกว้สาระ 

กรรมการ เข้าร่วมงาน “กินข้าว เล่าความหลงั ครัง         

ที 5” ของชมรมผูเ้กษียณอายุสหภาพแรงงานไทยเร-

ยอน ตามทีชมรมฯ ได้เชิญเข้าร่วมงาน ณ บ้านพกั

นายไพศาล  ทบัไทย ต.บา้นแห อ. เมือง จ. อ่างทอง 

นายก สสอป. และกรรมการฯ เ ข้าร่วมการประชุม

ใหญ่วิสามัญ สส. ชสอ.  

วนัที 27 ตุลาคม 2558 นายศรีโพธิ วายพุกัตร์- 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์-

ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นางลดัดา 

ไชยสิทธิ เหรัญญิก และนายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการ 

สสอป. เข้าร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญ สมาคม-

ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุม-

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)         

ณ หอ้งประชุม 701 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง-

ประเทศไทย จาํกัด ถนนนครอินทร์ อ .บางกรวย          

จ.นนทบุรี โดยมี ดร.ก๊ก  ดอนสําราญ นายกสมาคม

สส.ชสอ. เป็นประธานในทีประชุม 

ทีประชุมทาํการรับทราบผลการดาํเนินงาน

ของ สส.ชส อ. เ ดือนมกราคม - กันยายน 2558          

ทาํการแก้ไขข้อบงัคับสมาคมฯ เพือลดอัตราการ

เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ จากศพละ 2.70 บาท เหลือ

ศพละ 2.66 บาท ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

สห กรณ์ฯ  นํ าส มาชิ กร่วมง านวันออม แห่ง ช าติ               

ทีอุดรธานี และทัศนศึกกรุงเวียงจนัทน์ 

วันที  30  ตุลาคม 2558 เ วล า 1 9.15  น . 

สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ นาํโดยนายศรีโพธิ  วายุพกัตร์ 

ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ นายกฤษณชัย  สินธุประสิทธิ 

ประธานกรรมการ นายวรัิต ชูจิตต ์รองประธานฝ่าย-

ประชาสัมพนัธ์ นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ 

เลขานุการ นายณฐัภูมิ สุวรรณวงศา กรรมการฯ นาง



 4 


ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 327 ประจําเดือน ธันวาคม 2558 

 
เกษมศรี  เมฆหมอก ผู้จดัการ นางนาถ มงคลหวา้ 

หัวหน้าฝ่ายทัวไป นางสาวนุชนารถ แก้วนําเชือ 

เจา้หนา้ทีบญัชี นางสาวฐิติพร ควรบาํเรอ เจา้หน้าที-

การเงิน นางสาวดวงกมล  แก้วสุกใส เจ้าหน้าที-

ธุรการ พร้อมกับสมาชิกสหกรณ์ฯ รวม 53 คน 

เดินทางไปร่วมงาน "วันออมแห่งชาติ ประจําปี 

2558" ณ จงัหวดัอุดรธานี ในวนัที 31 ตุลาคม 2558 

โดยเขา้ร่วมการเดินรณรงค์วนัออมแห่งชาติใน เวลา 

07.00 น. เขา้ร่วมการสัมมนาทางวชิาการงานวนัออม

แห่งชาติ เรือง "สหกรณ์ไทยกบัการพฒันาเศรษฐกิจ

แ ละ สังคมแ ห่ง -

ชาติ" ณ โรงแรม-

เ จ ริ ญ โ ฮ เ ต็ ล         

จ . อุ ด ร ธ า นี  ใ น

เ ว ล า  1 3 . 0 0  น . 

และเวลา 18.00 น. 

เข้า ร่วมงานเลีย ง

สังสรรค์ภาคคาํ 

ง า น ดั ง -

กล่าวจัดโดยชุม -

นุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ ไทย  จํากัด 

ร่ ว ม กั บ ช ม ร ม ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ ภ า ค -

ตะวันออกเ ฉียงเหนือ แ ละสหกรณ์ ในจังหวัด

อุดรธานี ใชง้บประมาณจดังานหนึงลา้นกวา่บาท 

วนัที 1 พฤศจิกายน 2558 สหกรณ์ฯ ไดน้าํ

สมาชิกเดินทางไปทศันศึกษา ณ กรุงเวียงจนัทน์ 

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

โดยเสียเงินค่าทศันศึกษา คนละ 1,000 บาท เพือ

เยียมชมพระธาตุหลวง วดัศรีเมือง พิพิธภณัฑ์วดัศรี-

สะเกษ ประตูชยั และเลือกซือสินคา้ทีร้านคา้ปลอด

ภาษี ทงันี สมาชิกไดรั้บประทานอาหารกลางวนัที

ร้านอาหารสนามบินวดัไต และอาหารเยน็ทีร้านแดง

แหนมเนือง จ.หนองคาย ดว้ย 

นายก สสอป. และกรรมการฯ ร่วมประชุมประจํา-

เดือนพฤศจิกายน 2558 

วนัที 9 พฤศจิกายน 2558 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายสมาคมฌาปนกิจสมาชิกสหกรณ์ออม-

ทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป) นายวรัิต ชูจิตต ์

นายกฤษณชยั  สินธุประสิทธิ กรรมการ สสอป. และ 

เจ้าหน้าที สสอป. ทําการประชุมคณะกรรมการ

ดาํเนินการ สสอป. 

ชุดที3 ครังที 9/2558 

ประจาํเดือนพฤศจิ-

กายน 2558 ณ ห้อง

ประชุม 301 ชุมนุม-

สหกรณ์ออมทรัพย์-

แห่งประเทศไทย-

จํากัด  ถน น นค ร -

อินทร์ อ.บางกรวย 

จ.นนทบุรี 

ที ป ร ะ ชุ ม มี ม ติ รั บ ร อ ง ฐ า น ะ ก า ร เ งิ น 

ประจาํเดือนตุลาคม 2558 อนุมติัสมาชิกใหม่รอบ 

8/2558 จาํนวน 149 คน (ไดรั้บความคุม้ครองวนัที 1 

ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น.) มีมติให้ผู ้สมคัร

สมาชิก สสอป. ใช้ใบรับรองแพทย์ตามแบบของ

สมาคมฯ หรือตามแบบของโรงพยาบาลรัฐบาล

เท่านัน  และต้องแนบสํ าเนาทะเบียนบ้านด้วย 

รับทราบจาํนวนสมาชิก สสอป. ณ วนัที 31 ตุลาคม 

2558 จาํนวน 4,898 คน อนุมติัการจ่ายเงินสงเคราะห์

แก่นางศรีประภา แสงสว่าง ทายาทสมาชิกทีเสียชีวิต 
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1 ราย คือ นางสําลี ทรัพย์วฒัน์ สมาชิกรอบ 4/2555 

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ส หภาพ-

แรงงานไทยเรยอน ซึงเสียชีวติวนัที 23 ตุลาคม 2558 

แจง้สมาคมฯ วนัที 28 ตุลาคม 2558 (จ่ายเงินให้แก่

ทายาทในเวลา 12 วนั) ฯลฯ 

รองประธานฯ และเจ้าหน้าที ร่วมสัมมนากับ สส.- 

ชสอ. ทีสุพรรณบุรี 

 วนัที 11 พฤศจิกายน 2558 นายวรัิต  ชูจิตต์ 

รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นางนาถ  มงคลหวา้ 

หวัหนา้ฝ่ายทวัไป และนางสาวดวงกมล  แก้วสุกใส 

เจ้าหน้าทีธุรการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาศูนย์

ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์-

สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง-

ประเทศไทย (สส.ชสอ.) ณ โรงแรมวาสิฎฐี  ซิ ตี

โฮเต็ล อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี   

 กา ร จัด โค ร ง ก า ร ค รัง นี  เ พื อ ชี แ จง ให้

ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาทราบถึงสวสัดิการ ความมนัคงของ

สหกรณ์สมาชิก การบริหารงานสมาคม และศูนย์

ประสานงานสู่ความเขม้แข็ง รวมทงัเรียกเก็บเงินสง- 

เคราะห์ล่วงหนา้เพือคงสภาพปี 2559 

นายก สสอป. และกรรมการฯ มอบเงินสงเคาะห์แก่

ทายาทสมาชิก 600,000 บาท ทีสมุทรปราการ 

วนัที 12 พฤศจิกายน 2558 นายศรีโพธิ วาย-ุ

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

และนายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการฯ เดินทางไปร่วมฟัง

พระ สวด พระ อภิธรร มศพนายสิทธิ ชัย   สุ ขยิ ง 

สมาชิก สสอป. ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออม-

ทรัพย์ผู ้ผลิตเครืองปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศ-

ไทย) จาํกัด และทาํพิธีมอบเงินสงเคราะห์ จาํนวน 

600,000 บาท (หกแสนบาทถว้น) ให้แก่ภรรยาของ

ผูเ้สียชีวติ ณ วดัแสงธรรมบุราราม ต.บางปู อ.เมือง  

จ.ส มุ ทรปราการ โด ยมีนาย ธนภัทร  เ ทียงแ ท ้

ประธานกรรมการฯ และกรรมการของศูนยป์ระสาน

ร่วมฟังพระสวดศพ และมอบเงินสงเคราะห์ดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่กรรมการ

และสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน บ้านยาง 

 วนัที 14 พฤศจิกายน 2558 นายกฤษณชัย  

สินธุประสิทธิ ประธานกรรมการ นายวิรัต  ชูจิตต ์

รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นางสาวพรรษพร  

แสงประพาฬ เลขานุการ นางละออ  แก้วสาระ 

กรรมการ นางเกษมศรี  เมฆหมอก ผู ้จดัการ และ

นางสาวดวงกมล  แก้วสุกใส เจ้าหน้าทีธุรการ 

เดินทางไปใหค้วามรู้เรืองสหกรณ์ แก่คณะกรรมการ

และสมาชิกกองทุนหมู่บา้น ณ กองทุนหมู่บา้นยาง 

หมู่ที 3 ต.หวัไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง โดยมีผูเ้ข้าร่วม 

จาํนวน 32 คน โดยสหกรณ์ฯ ทาํการเลียงอาหาร

กลางวนัแก่ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมดว้ย ทงันีเป็นไปตาม

แผนงานประจาํปีของสหกรณ์ฯ ทีไดจ้ดัทาํไว ้

รองประธานฯ เข้าร่วมประชุมประจําเดือนคณะ-

กรรมการกลาง สอร. ทีกรุงเทพฯ 

 วนัที 15 พฤศจิกายน 2558 นายวรัิต  ชูจิตต์ 

รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ เข ้าร่วมประชุม



 6 


ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 327 ประจําเดือน ธันวาคม 2558 

 
ประจาํเดือนคณะกรรมการสหพนัธ์สหกรณ์ออม-

ทรัพย์ผูใ้ช้แรงงาน (สอร.) ณ ห้องประชุมสโมสร

พนกังานการไฟฟ้านครหลวง กรุงเทพฯ 

รองประธานฯ ผู้จัดการ เข้าร่วมการประชุมชมรม-

สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 

วนัที 17 พฤศจิกายน 2555 นายวรัิต  ชูจิตต์ 

รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นางเกษมศรี  เมฆ-

หมอก ผู ้จดัการ เข้าร่วมการประชุมประจ ําเดือน

พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการชมรมสหกรณ์

จงัหวดัอ่างทอง ณ ห้องประชุมสํานกังานสหกรณ์-

จงัหวดัอ่างทอง โดยมี พ.ต.อ.พีรพนัธ์ุ  จนัทร์เทียน 

ประธานชมรมฯ ทาํหนา้ทีประธานในทีประชุม และ

มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม 13 คน 

 ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการชมรมฯ เดือนตุลาคม 2558 มีมติ

รับรองรายรับ - รายจ่ายชมรม ฯ ประจาํเดือนตุลาคม 

2558 มีมติโดยมีเงินคงเหลือยกมาจากเดือนกนัยายน 

2558 จาํนวน 58,748.12 บาท รายรับ 3,000 บาท 

รายจ่าย 860 บาท แ ละเงินคงเหลือยกไปเดือน

พฤศจิกายน 2558 จาํนวน 60,888.12 บาท รับทราบ

การเชือมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์สมาชิกชมรมฯ 

มีมติจดัทาํแผนงานชมรมสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง 

ประจาํปี 2559 - 2560 มีมติจดัประชุมวาระพิเศษใน

วนัที 2 ธันวาคม เพือประชุมพิจารณาเรืองการจดั

งานว ันสหกรณ์แ ห่งช าติ  ปร ะจําปี  25 59 แ ล ะ

รับทราบเรืองทีสํานักงานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง

แจง้ใหท้ราบหลายเรือง 

นายก สสอป. และกรรมการฯ ร่วมงานทอดกฐิน

สามัคคีกับ สส.ชสอ. ทีนนทบุรี 

 วนัที 22 พฤศจิกายน 2558 นายศรีโพธิ วาย-ุ 

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

และน ายวิรัต  ชู จิตต์  ก รรมการฯ เข ้า ร่วมการ

ทอดกฐินสามคัคี ณ วดัตะระเก หมู่ 4 ต.บางขุนกอง 

อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมีสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออม-

ทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) เป็นเจา้ภาพหลกั 

พร้อมกับสมาคมฌาปนกิจสงเ คราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม-

ทรัพยค์รูไทย (สสอค.) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยท์หาร (สสอท.) สมาคม-

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์-

ตาํรวจ (สสอต.) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมา-

ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการรัฐวิสาหกิจ (สสอ. 

รรท.) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์-

ออมทรัพย์สถาน ประกอ บการ (สสอป.)  และ 

ประชาชนในท้องทีใกล้เคียงบริเวณวดัตะระเก

ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ โดยได้รับเงินบริจาคขันต้น 

จาํนวน 1,288,088 บาท (เป็นเงินบริจาค จาก 7 

สมาคมฯ หา้แสนกว่าบาท) 

นายก สสอป. และกรรมการ ประชุมกับคณะกรรมการ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 7 สมาคม 

วนัที 22 พฤศจิกายน 2558 นายศรีโพธิ วาย-ุ

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นางสิริภสัสร เอียมสุวรรณ เลขานุการ นางลัดดา 

ไชยสิทธิ เหรัญญิก นายไชยา ไธสง นายวรัิต ชูจิตต ์

เ ข้า ร่วม ประ ชุ มกับ คณ ะกร ร มก าร ฌ าปน กิจ-

สงเคราะห์ 7 สมาคมฯ ณ ห้องประชุม 601 ชุมนุม-
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 327 ประจําเดือน ธันวาคม 2558 

 
สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั ทีประชุม

รับทราบความคืบหน้าการจัดทําโปรแกรมของ

สมาคมฌาปนกิจสงเคระห์ฯ รับทราบความคืบหน้า

การก่อสร้างสํานักงาน สส.ชส อ เ พือเ ป็นทีต ัง

สํานกังาน 7 สมาคมฯ รับทราบแนวทางในการเก็บ

เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า กําหนดวนัประชุมใหญ่ 

สามญัประจาํปี 2559 ของ 6 สมาคมฯ ในวนัที 5 

มีนาคม และวนัประชุมใหญ่สามัญ ประจาํปี 2559 

ของ สส.ชสอ. ในวนัที 6 มีนาคม 2559 

นายก สสอป. และกรรมการฯ ประชุมคณะกรรมการ

สมาคม สสอป. วาระพิเศษที ชสอ. 

วนัที 22 พฤศจิกายน 2558 นายศรีโพธิ วาย-ุ

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

และนายวรัิต  ชูจิตต์ กรรมการฯ พร้อมกบักรรมการ 

สสอป. และเจ้าหน้าที สสอป.  ทําการประชุ ม

คณะกรรมการดาํเนินการ สสอป. วาระพิเศษ ณ หอ้ง

ประชุม 301 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศ-

ไทย จาํกดั อ. บางกรวย จ. นนทบุรี 

 ทีประชุมทาํความเขา้ใจเกียวกบัการเก็บเงิน

สงเคราะห์ล่วงหน้าประจาํปี 2559 มีมติมอบหมาย

งานให้แก่กรรมการฯ และเจา้หน้าทีในการจดัการ

ประชุมศูนยป์ระสานงานประจาํปี 2558 และมีมติ

กาํหนดวนัประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2559 ในวนัที 

5 มีนาคม 2559 ฯลฯ 

ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที เข้าร่วมการฝึกอบรมท ีชสอ. 

วนัที 23 - 24 พฤศจิกายน 2558 นางเกษมศรี  

เมฆหมอก ผูจ้ดัการ และนางสาวฐิติพร  ควรบาํเรอ 

เจ้าหน้าทีการเงิน เข้าร่วมฝึกอบรม “การประเมิน

สหกรณ์โดยใช้เกณฑ์กําก ับดูแลความมั นคงขอ ง

สหกรณ์ออมทรัพย์” ณ ห้องประชุม 701 สํานกังาน

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํก ัด      

ถนนนครอินทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

รองประธานฯ เข้าร่วมประชุม และดูงาน ทีสิงห์บุรี 

 วนัที 26 พฤศจิกายน 2558 นายวรัิต  ชูจิตต์ 

รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ เข ้าร่วมประชุม 

และศึกษาดูงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ส่งเสริมการเ ชือมโยงเครือข่ายสหกรณ์ ณ ร้าน

สหกรณ์สิงห์บุรี จาํกดั อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 

รองประธานฯ เข้าร่วมการประชุมประจําเ ดือน

คณะกรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง 

 วนัที 27 พฤศจิกายน 2558 นายเฉลย  ชม-

บุหรั น รองประธานฝ่ายการเงิน และนายวิรัต  ชูจิตต ์

รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ เขา้ร่วมการประชุม

ประจําเดือนคณะกรรมการชมรมสหกรณ์ออม-

ทรัพย์ภาคกลาง ณ โรงแรมธาราแกรนด์ รีสอร์ท 

แอนดส์ปา อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ เยยีมไข้สมาชิกป่วย 5 ราย 

 วันที 7 พฤศจิกายน 2558 นางสาวพรรษพร 

แสงประพาฬ เลขานุการ และนายสุทศัน์  เอียมแสง 

กรรมการ เดินทางไปเยียมไขส้มาชิกป่วย เนืองจาก

เกิดอุบตัิเหตุจากการทาํงาน จาํนวน  3 ราย ดงันี 

 - นายปรีชา  ขําสถิตย์ สมาชิกแผนกสปินนิง 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 327 ประจําเดือน ธันวาคม 2558 

 
ผลิต ณ บา้นพกั ต.จาํปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง 

- นายพยุง  สุคัธรส สมาชิกแผนกวิสโคส 

ซ่อมบาํรุง ณ บา้นพกั อ.วิเศษชยัชาญ จ.อ่างทอง 

- นางอุบล  กลาํวิเศษ สมาชิกแผนกวสิโคส- 

ผลิต ณ บา้นพกั ต.จาํปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง 

วันที 20 พฤศจกิายน 2558 นายสุทศัน์ เอียม-

แสง กรรมการฯ และนางเกษมศรี  เมฆหมอก 

ผูจ้ดัการ เดินทางไปเยียมไข้นายสมพิศ  อนนพนัธ์ 

สมาชิกแผนกอ๊อกซิลลารี ผลิต ณ บา้นพกั ต.บา้นอิฐ 

อ.เมือง จ.อ่างทอง เนืองจากเทา้บวม 

 

 

 

 

 

 

 

วันที 27 พฤศจกิายน 2558 นายสุทศัน์ เอียม-

แสง และนางสาวไข่มุกข์  จนัทโคตร์ กรรมการฯ 

เดินทางไปเยียมไขน้างสาวเนตรนิภาพรรณ์  ทอง-

อ่อน สมาชิกแผนกห้องปฏิบติังานเคมี ณ บา้นพัก 

วดัทา้ยย่าน อ.เมือง จ.อ่างทอง เนืองจากป่วยมดลูก

อกัเสบ 

สหกรณ์ฯ มอบสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมเงินฝาก

ให้แก่สมาชิกคลอดบุตร 

 วนัที 10 พฤศจิกายน 2558 นางนาถ  มงคล-

หวา้ หวัหนา้ฝ่ายทวัไป มองสมุดบญัชีเงินฝาก พร้อม

เงินฝาก จาํนวน 500 บาท ให้แก่นางศิริขวญั  ป่า-

พฤกษา สมาชิกแผนกห้องปฏิบตัิงานเคมี เนืองจาก

คลอดบุตร 

ผู้จัดการมอบของทีระลึกให้แก่สมาชิก 

วนัที 25 พฤศจิกายน 2558 นางเกษมศรี  

เมฆหมอก ผู้จดัการ มอบของทีระลึกให้แก่นาย       

นฐัศกัดิ  คุ้มวงษ์ สมาชิกแผนกอลัซิลลารี ผลิต เนือง

ในโอกาสจดังานมงคลสมรส 

สหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดงานศพบิดา - มารดา

สมาชิก 4 ราย 

วันที 19 ตุลาคม 2558 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์  ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ นายกฤษณชัย  สินธุ-

ประสิทธิ ประธานกรรมการ นายวิรัต  ชูจิตต์ รอง

ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นายสุทศัน์  เอียมแสง 

นางสาวไข่มุกข์  จนัทโคตร์ นายรวพิงษ ์ ศุภศรี และ

นางเกษมศรี  เมฆหมอก ผูจ้ดัการ ร่วมเป็นเจา้ภาพ

ฟังพระสวดงานศ พบิดานายกรวิทย์  ทองหยด 

สมาชิกแผนกสปินนิง ผลิต ณ วดัโบสถ์วรดิตย ์      

ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง และช่วยเงินทาํบุญ 

300 บาท 

 วันที 24 ตุลาคม 2558 นายเฉลย  ชมบุหรั น 

รองประธานฝ่ายการเงิน และนายสุทศัน์  เอียมแสง 

กรรมการ ร่วมเป็นเจา้ภาพฟังพระสวดงานศพมารดา

นายบณัฑิต  สิงห์พนัธุ์ สมาชิกแผนกบริหาร ณ วดั

พินิจธรรมสาร อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง พร้อมช่วยเงิน

ทาํบุญ 500 บาท 

วันที 25 ตุลาคม  2558 นายศรีโพธิ  วายุ-

พกัตร์ ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ นายวิรัต  ชูจิตต์ รอง-

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายลิขิต  มีบํา รุง 

เหรัญญิก นางเกษมศรี  เมฆหมอก ผู้จดัการ นางนาถ  

มงคลหวา้ หวัหน้าฝ่ายทวัไป นางสาวนุชนารถ แก้ว-

นําเชือ เจ ้าหน้าทีบัญชี และนางสาวฐิติพร  ควร-

บาํเรอ เจ้าหน้าทีการเงิน ร่วมเป็นเจา้ภาพฟังพระ
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 327 ประจําเดือน ธันวาคม 2558 

 
สวดงานศพมารดานางศรีประภา  แสงสวา่ง สมาชิก

แผนกพ้นสภาพการเป็นพนกังาน ณ วดัธรรมนิยม  

อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อม

ช่วยเงินทาํบุญ 500 บาท 

วันที  16 พฤศจกิายน  2558 นายวิรัต   ชูจิตต์  

รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นายสุทศัน์  เอียม-

แสง นายพงษ์ศักดิ  คงมี นายณฐัภูมิ  สุวรรณวงศา 

กรรมการ และนางเกษมศรี  เมฆหมอก ผู้จดัการ 

ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังพระสวดงานศพมารดานาย

สมพงษ์  วงษ์คาํ สมาชิกแผนกไฟฟ้า ณ วดัโบสถ์-

สายทอง ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง พร้อมช่วย

เงินทาํบุญ 500 บาท 

สหกรณ์ฯ บริจาคเงินเพือการกศุล จํานวน 8 ราย 

 วันที 22 ตุลาคม 2558 สหกรณ์ฯ บริจาคเงิน

เพือการกุศล จาํนวน 6 ราย ดงันี 

 - บริจาคเงินสนบัสนุนสมทบทุนการศึกษา

อาหารกลาง วัน  แ ละอุปกรณ์ก าร เ รีย น ให้แ ก่

โรงเ รียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง 

หมู่บา้นโคกคลา้ย ต.เนินเพิม รวมทงัโรงเรียนต่างๆ 

ใน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ร่วมกับมูลนิธิไพศาล 

ธวชัชยันนัท ์จาํนวน 500 บาท 

 - ร่วมทาํบุญทอดกฐินสามัคคี เพือสมทบ

ทุนบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ ณ วดัตะระเก ต.บางขนุ-

กอ ง  อ.บางกรวย จ.นนทบุ รี  ร่วมกับส มาคม-

ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุม-

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํนวน 500 

บาท 

 - ร่วมทําบุญทอดกฐินสามัคคีเพือบูรณะ

ศาลาการเปรียญ ณ วดัโพธิทูล ต.จาํปาหล่อ อ.เมือง 

จ.อ่างทอง จาํนวน 1,000 บาท 

- ร่วมทาํบุญทอดผา้ป่าการศึกษาโรงเรียน -  

เก้าเลียววิทยา ต.เก้าเลียว อ.เก้าเลียว จ.นครสวรรค์ 

เพือสมทบทุนสร้าง โรงอาหาร จาํนวน 1,000 บาท 

- ร่วมทําบุญถวายผ้าพระกฐินพระราช -    

ทาน ประจาํปี 2558 เพือนาํไปถวาย ณ วดัสองพีนอ้ง        

อ .สองพีน้อ ง จ. สุพรรณบุรี ร่วมกับสํานักงาน 

สหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง จาํนวน 500 บาท 

 - บริจาคเงินสนับสนุนการจดักิจกรรมกีฬา

สีภายในของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี-

สารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล-

สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี จาํนวน 

500 บาท 

 วันที 5 พฤศจกิายน 2558 สหกรณ์ฯ บริจาค

เงินสนบัสนุนทุนการศึกษา ประจาํปี 2558 ใหแ้ก่เด็ก

กาํพร้าทีสูญเสียบิดา มารดา จากเหตุการณ์ความไม่

สงบในพืนที 3 จังหวดัชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ

มูลนิธิเพือเด็กกําพร้า 3 จงัหวดัชายแดนใต ้จาํนวน 

1,000 บาท  

วันที 19 พฤศจิกายน 2558 นางสาวฐิติพร  

ควรบําเรอ เจา้หน้าทีการเงิน มอบเงินสนับสนุน 

“โครงการสร้างสุขให้น้อง โรงเรียนวดัเจา้บุญเกิด” 

อ.ไชโย จ.อ่างทอง ให้กับนายธรรมรัตน์  ภู่ภกั ดี 

ผูรั้บผิดชอบโครงการ จาํนวน 500 บาท 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 327 ประจําเดือน ธันวาคม 2558 

 
 

 

สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่านคงทราบดีแลว้วา่

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม-

ทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) ซึงมีคุณศรีโพธิ 

วายุพกัตร์ ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ เป็นนายกสมาคมฯ 

คุณกฤษณชัย  สินธุประสิทธิ ประธานกรรมการ

สหกรณ์ฯ และคุณวิรัต ชูจิตต์ รองประธานฝ่าย-

ประชาสัมพันธ์ เป็นกรรมการสมาคมฯ ทําการ

เปิดรับสมาชิกสมาคมฯ ทุกเดือน ระหว่างวนัที 1 - 

20  ขอ งทุก เ ดื อ น  โ ดย ส มาชิก  แ ล ะ บุค ค ลใ น

ครอบครัวทีจะสมคัรเข้าเป็นสมาชิก สสอป. ตอ้งมี

อายุไม่เกิน 59 ปี โดยเสียค่าสมคัร 100 บาท ค่าบาํรุง

รายปี ๆ ละ 50 บาท และจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 

ปีละ 4,000 บาท ในกรณีทีมีสมาชิกเสียชีวติ สสอป. 

จะหกัเงินสงเคราะห์ จาํนวน 4,000 บาท จ่ายให้แก่

ทายาทของสมาชิกทีเสียชีวติ เป็นรายศพ ๆ ละ 8.50 

บาท ปีใดทีเงินสงเคราะห์ถูกใช้ไปเกิน 4,000 บาท 

เช่น ใช้ไป 4,800 บาท ปีถัดไป สสอป. จะเรียกเก็บเงิน

สงเคราะห์ศพจากสมาชิก เป็นเงิน 4,800 บาท แต่ถ้าปี

ใด เงินสงเคราห์ศพใช้ไปไม่ถึง 4,000 บาท เช่น ใช้

ไป 3,500 บาท สสอป. ก็จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ศพล่วงหน้าจากสมาชิก เท่าทีใช้ไป คือ เ รียกเก็บ 

จํานวน 3,500 บาท เพือให้สมาชิกมีเงินสงเคราะห์ศพ

สําหรับในปีต่อไป ครบ 4,000 บาท 

  ณ วนัที 31 ตุลาคม 2558 สสอป. มีสมาชิก 

รวม 4,898 คน และยอดสมาชิกรวม 3 สมาคมฯ 

จํานวน 71,783 คน แจง้จาํนวนสมาชิก 3 สมาคมฯ 

เสียชีวิตรวม คือ สสอป. จาํนวน 32 คน สสอ.รรท. 

จาํนวน 299 คน และสสอท. จาํนวน 103 คน รวมทัง 

 

 

สิน 434 คน คาดว่าจนถึงวนัที 31 ธันวาคม 2558 

สมาชิกทงั 3 สมาคมฯ จะเสียชีวิตเกิน 500 คน ซึงมี

ผลทาํให้ ปี พ.ศ. 2559 สสอป. ต้องเรียกเก็บเงิน

สงเคราะห์ล่วงหน้าสําหรับสมาชิกรอบ 1/2554 รอบ 

2/2554 รอบ 1/2555 และรอบ 3/2557 เป็นเงินคนละ 

4,800 บาท โดยเงินจาํนวน 800 บาท เป็นเงินทีเรียก

เก็บยอ้นหลงัของปี พ.ศ. 2558 จาํนวน 343.50 บาท 

เนืองจากคณะกรรมการ สสอป. ชุดทีผ่านมาไม่ได้

เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าทีใช้เกินในปี พ.ศ. 

2557 จาํนวน 343.50 บาท และเป็นการเรียกเก็บเงิน

สงเคราะห์ล่วงหน้าทีใชเ้กินในปี พ.ศ. 2558 จาํนวน

456.50 บาท รวมสองปี เป็นเงิน 800 บาท  

- สมาชิกรอบ 2/2555 จนถึง รอบ 2/2557 

รอบ 4/2557 และรอบ 1/2558 สสอป. เรียกเก็บเงิน

สงเคราะห์ล่วงหน้า ปี พ.ศ. 2559 เป็นเงินคนละ 

4,500 บาท  

- สมาชิกรอบ 5/2557 และ รอบ 2/2558 

สสอป. เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ปี พ.ศ. 2559   

เป็นเงินคนละ 4,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาที่สหกรณฯ รวมทําบุญตักบาตรอาหารแหง 

รวมกับสหภาพแรงงานไทยเรยอน 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 327 ประจําเดือน ธันวาคม 2558 

 
- สมาชิกรอบ 3/2558 สสอป. เรียกเก็บเงิน

สงเคราะห์ล่วงหน้าปี พ.ศ. 2559 เป็นเงินคนละ 

3,000 บาท 

- สมาชิกรอบ 4/2558 สสอป. เรียกเก็บเงิน

สงเคราะห์ล่วงหน้าปี พ.ศ. 2559 เป็นเงินคนละ 

2,500 บาท 

- สมาชิกรอบ 5/2558 สสอป. เรียกเก็บเงิน

สงเคราะห์ล่วงหน้าปี พ.ศ. 2559 เป็นเงินคนละ 

2,000 บาท 

- สมาชิกรอบ 6/2558 สสอป. เรียกเก็บเงิน

สงเคราะห์ล่วงหน้าปี พ.ศ. 2559 เป็นเงินคนละ 

1,800 บาท 

- สมาชิกรอบ 7/2558 สสอป. เรียกเก็บเงิน

สงเคราะห์ล่วงหน้าปี พ.ศ. 2559 เป็นเงินคนละ 

1,300 บาท 

- สมาชิกรอบ 8/2558 สสอป. เรียกเก็บเงิน

สงเคราะห์ล่วงหนา้ปี พ.ศ. 2559 เป็นเงินคนละ 800 

บาท 

- สมาชิกรอบ 9/2558 สสอป. เรียกเก็บเงิน

สงเคราะห์ล่วงหนา้ปี พ.ศ. 2559   เป็นเงินคนละ 400 

บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขณะนี สหกรณ์ฯ ไดท้าํหนังสือถึงสมาชิก

สสอป. ทุกท่านเพือเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจาํปี 

2559 ถึงสมาชิกทุกท่านแลว้ โดยแต่ละท่านจะได้รับ

แจง้ว่าจะต้องชาํระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเป็นเงิน

คนละเท่าไร โดยรวมเงินค่าบาํรุงรายปี อีกท่านละ 

50 บาท โดยยอดเงินเรียกเก็บจะเป็นจาํนวนตังแต่ 

คนละ  450 บาท (สมาชิกรอบ 9/2558) จนถึงยอด

สูงสุด คนละ 4,850 บาท (สมาชิกรอบ  1/2554 รอบ 

2/2554 รอบ 1/2555 และรอบ 3/2557) 

ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

สสอป. ครังที 11/2558 เมือวนัที 9 ธันวาคม 2558 

คณะกรรมการฯ ไดมี้มติใหส้มาชิก สสอป. ทีลาออก

จากการเป็นสมาชิกฯ หรือพ้นสภาพการเป็นสมา- 

ชิกฯ แ ล้ว มีความประสงค์จะกลับมาสมัครเป็น

สม าชิกใหม่  ได้ รับการยกเ ว้นการเ รีย กเ ก็บเ งิน

สงเคราะห์ล่วงหน้า (ย้อนหลัง) โดยให้เก็บเฉพาะเงิน

ติดลบ (ถา้มี) เท่านนั ผูที้ประสงค์จะสมคัรกลบัเข้า

เ ป็ น ส ม า ชิ ก ใ ห ม่  ส า ม า ร ถ ส มัค ร ผ่ า น ศู น ย์

ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพยต์้นสังก ัด สําหรับ

สมาชิกรับตรงสามารถสมคัรไดที้สมาคมฯ ตังแต่

วันที 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2559 โดยผูส้มคัรเป็น

สมาชิกตอ้งมีอายุไม่เกิน 58 ปี (เกิด พ.ศ. 2501 ) 

ถือ เ ป็นโอกาสทองอีกครังของสมาชิก

สหกรณ์ฯ ทุกท่านทีเคยเป็นสมาชิก สสอป. แล้ว

ลาออกหรือพน้สภาพการเป็นสมาชิก จะไดก้ลบัมา

เป็นสมาชิกใหม่โดยไม่ ต้อง เ สียเ งินสงเ คราะ ห์

ล่วงหน้าย้อนหลัง  จึงขอเ ชิญท่านสมัครเข้า เป็น

สมาชิกในเวลา 3 เดือนดงักล่าว โอกาสทองอย่างนีมี

อีกครังในปีหน้า หลงัจากนีอาจจะไม่มีอีกแลว้ อย่า

ให้โอกาสทองของท่านหลุดลอยไปอีกครังเลย 

กรรมการฯ เดินทางไปเย่ียมไขนางสาวเนตรนิภาพรรณ  

ทองออน สมาชิกแผนกหองปฏิบัติงานเคมี (20 พ.ย. 58) 



 12 


ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 327 ประจําเดือน ธันวาคม 2558 

 
 

 

สวสัดีครับ “แวดวงสหกรณ์” ฉบบัประจาํ 

เดือนธันวาคม 2558 มาพบกบั ท่านสมาชิกและท่าน

ผูอ้่านทุกท่านแลว้ครับ 

  ขอแ สดงความย ินดีก บั  คุณสม ภพ ค ุณ

เสถียร  คุ้มวงษ์ ทีจดังานมงคลสมรสให้ลูกชายไป

เรียบร้อยแลว้ครับ หวงัวา่จะมีหลานอุ้มโดยเร็วนะ

ครับ ###๙๙๙### พาครอบครัวไปพกัผ่อนทีฮ่องกง

มาแลว้ สําหรับ คุณวันเฉลิม  เครือสาร ขอแสดง

ความยินดีด้วยครับ ###๙๙๙### สําหรับ คุณจิตลดา  

เกษมะณี พาลูกๆ ไปเทียวเชียงใหม่มา กลบัมา

ทาํงานคราวนีคงมีพลงัในการทาํงานเพิมขึนอย่าง

มากนะครับ ###๙๙๙### เช่นเดียวกนั คุณสุวัฒน์  

คุณวรรณดี แ ก้วเฮียง และลูกๆ ก็พาก ันไปเทียว

เกาะช ้าง ดูแล ้วทุกคนมีความสุขกันทัวหน้าครับ 

###๙๙๙### เจา้พงษ์ศ ักดิเล ็ก ไก่ตวัเก่งขอ ง คุณ

อัศวิน  มดแสง ชนะคู ่ต่อสู ้ทําให ้เจา้ของได ้รับ

รางวลัมา 40,000 บาท เฮงๆ ครับ ###๙๙๙### วนั

ลอยกระทงทีผ่านมา คุณสุพจน์ สดแสงจันทร์ พา

ลูกแพรไปร่วมลอยกระทงกับคุณพ่อ คุณแม่เป็นปี

แรกด้วยครับ ###๙๙๙### อยู่ระหว่างการต่อเติม

ห้องนอนให้ลูก สําหรับ คุณสหเทพ  รักวงษ์วาน 

งานนีทราบวา่หมดไปหลายบาทเ ลย คร ับ ###

๙๙๙### กิจการขายตน้ไม้ และรับจดัทาํสวนของ 

คุณศรีประภา  แสงสว่าง กาํลงัดาํเนินไปดว้ยดี ท่าน

ใดต้องการช่างตกแต่งสวนติดต่อไดท้ีคุณผึงครับ 

###๙๙๙### ขอแสดงความย ินดีกบั คุณวราภรณ์ 

ทับไทย ทีหลานโฟร์ อายุครบ 5 ขวบแลว้ ไม่ทราบ

ว่าป้าหญิงซือของขวญัอะไรให้หลานรักครับ ###

๙๙๙###  ขอขอบคุณ คุณณรงค์ชัย  ทวีคูณ ทีนํา

พ ่อ ต า  แ ม ่ยา ย ม า ส ม คั ร เ ป็ น ส ม าช ิก  ส ส อ ป . 

หลงัจากทีไดรั้บเงินสงเคราห์จาก สสอป. เนืองจาก

ค ุณ พ ่อ เ ส ีย ช ีว ิต ไ ป แ ล ้ว  ###๙ ๙ ๙ ### ว นั ร ัฐ -

ธรรมนูญทีผ่านมา คุณนัฐพล อธิลาภ และคุณนุช-

นารถ  แก้วนําเชือ พร้อมเพือนๆ พากนัไปไหวพ้ระ

ทีวดัพระนอนจกัรสีห์ ขออนุโมทนบุญด้วยครับ 

###๙๙๙###  เกษียณอายุจากโรงงานไปครบปีแล้ว 

สําหรับ คุณสุภาพ  ไพจิตร์จินดา น้องๆ ในแผนก

บอกว่า ยงัคิดถึงพีหนุ่ยอยู่เสมอครับ ###๙๙๙###  

ทุกครังที คุณสวัสดิ  คุณโสฬส  เชือเมืองพาน กลบั

อ่างทอง จะตอ้งนดัเพือนๆ ทานขา้วกันเป็นประจาํ 

นีแหละครับทีเขาพูดกนัวา่ “เพือนเป็นแล้วไม่หาย” 

###๙๙๙### กลุ่มสตรีสหกรณ์ฯ  ฝากขอบคุณ คุณ

ศรีโพธิ วายุพักตร์ ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ ทีใช้เงิน

ส่วนตวัซือนาํยาลา้งจานของกลุ่มฯ แจกสมาชิก

สหกรณ์บริการสหภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกัด ที

เข้าร่วมการประชุมใหญ่ วิสามญั ครังที 2/2558 ทุก

คน 

  กลบัมาทาํงานไดแ้ล ้วครับ สําหรับ คุณ

พรรษพร  แสงประพาฬ หลงัจากเข้ารักษาตวัที

โรงพยาบาลราชธานี 7 วนั ดว้ยโรคช็อตโกแลตชีส 

ขอให้สุขภาพแข็งแรงเป็นปกตินะครับ ###๙๙๙### 

เกิดตน้เดือนธันวาคมทีผ่านมา สําหรับสมาชิกสอง

ท่าน คือ คุณหิรัญ  ชมเชิด  และคุณธนกร  ชินะตัง-

กูร ขอให้ทงัสองท่านมีสุขภาพแข็งแรง พบแต่สิง 

ดีๆ ในชีวิตครับ ###๙๙๙###  กลบัจากการปฏิบติั

ธรรมทีเชียงใหม่ แล้ว สําหรับคุณบุญช่วย กสิกลู 

หล งัจากทีไปปฏิบตั ิธรรมม าเ ป็นส ัปดาห์ ขอ

อนุโมทนาบุญดว้ยครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความ
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เสียใจกบั คุณสมพงษ์  วงษ์คํา ทีสูญเสียคุณแม่ไป

เมือเร็วๆ นีครับ ###๙๙๙### ใช้เวลาว่างทุกวนัหลัง

เลิกงานช่วยคุณแม่ขายอาหารตามสั งทีร้านข้าง

โลตสัทุกวนั ฝากเพือนสมาชิกไปอุดหนุนร้านของ

คุณแม่ น้องเปรียว คุณนฤมล เฉลิมรมย์ ดว้ยนะ

ครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกบั คุณวิรัต 

คุณสุนี ชูจิตต์ ทีมีหลานชายคนแรกของครอบครัว

แล้ว ไดข้่าววา่ครอบครัวลูกสะใภน้าํหลานไปเลียง 

ย่าสุนีตอ้งไปเยียมหลานไกลบา้นเลย ###๙๙๙### 

ดีใจกบัน้องเก่ง คุณกานต์ชนิต หาญกล้า ทีไปตรวจ

ร่างกายทีโรงพยาบาลศิริราช แลว้พบว่าการผ่าตดั

โรคช็อตโกแลตชีสทีผ่าตดัไปเมือปีทีแล้วหายเป็น

ปกติ ยินดีด้วยนะครับ ###๙๙๙###  กลบัมาทาํงาน

ไดแ้ล้ว สําหรับ คุณยุทธนา พานคํา หลงัจากทีเขา้

รักษาตวัทีโร งพยาบาลว ิภาวดี ร ังสิตห ลายวนั 

ขอให้สุขภาพแ ข ็งแรงเหมือนเ ดิมนะครับ ###

๙๙๙ ### ยงัปฏิบตัิหน ้าทีในฐานะประธานสภา

อุตสาหกรรมจงัหวดัอ่างทองอย่างเขม้แข็ง สําหรับ 

คุณมยุรี ดิฐภักดีชล เป็นกาํลงัให้นะครับคุณติม  

  ฝากประชาสัมพนัธ์มาจาก คุณกฤษณชัย 

สินธุประสิทธิ ว่าคณะกรรมการ สสอป. ไดมี้มติให้

ทาํการยกเวน้การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า

ยอ้นหลังสําหรับสมาชิก สสอป. ทีลาออกจากการ

เป็นสมาชิก สสอป. และต้องการกลบัมาสมคัรเป็น

สมาชิก สสอป. ใหม่ ทงันี ตอ้งสมคัรเขา้เป็นสมาชิก

ตงัแต่ วันที 1 ธันวาคม 2558 - วันที 31 มีนาคม 2559 

ท่านทีลาออกจากการเป็นสมาชิก สสอป. สอบถาม

รายละเอียดได้ทีสหกรณ์ฯ ครับ ###๙๙๙### เข ้า

ร่วมพิธิมงคลสมรสไปเรียบร้อยแลว้ สําหรับ น้อง

ตรี คุณจันทร์ตรีญา มาลาพงษ์ ขอให้ชีวิตสมรสมี

แต่ความสุขมาก ๆ และไดร้ับแ ต่สิ งด ีๆ ในชีว ิต

ตลอดไปด้วยครับ ###๙๙๙### สองตายาย คุณวัชร

คุปต์ คุณเยาวลักษณ์ เสาใบ เดินทางไปช็อปปิงซือ

อุปกรณ์สําหรับสุนขัให้ลูกๆ ทีเมืองทองธานี ได้

ข่าววา่ลูกๆ ได้ของหลายอย่างเลยครับ ###๙๙๙###  

ไปเทียวเวยีดนามกลบัมาแล้ว คุณแหมวภรรยาของ 

คุณสมพงษ์  พันธ์พุ่ม ซือกระเป๋าถือกลบัมาขายที

เ มือ งไ ทย ด ้วย คุ ้มจริง ๆ  เ ลยคร ับ  ###๙ ๙ ๙ ### 

เดินทางไปเทียวต่างประเทศเป็นครังแรก สําหรับ 

คุณอารีย์ จันทรโคตร เจา้ตวับอกวา่ประทบัใจมาก 

ถา้จดัคราวหน้าตอ้งขอไปดว้ยครับ  ###๙๙๙### 

สนุกสนานกบัการซือของมาก สําหรับ คุณอัชณา  

วายุพักตร์ สมกบัฉายาทีมีคนแอบตงัให้วา่นกัช็อป

มืออาชีพครับ ###๙๙๙### ไปกนัทังครอบครัว 

สําหรับ คุณกิตติศักดิ  จันทโคตร์ ไม่ทราบวา่ได้

ของอะไรเป็นของตนเอ งบา้งคร ับ หรือซือให้

เฉพาะภรรยาและ ลูกสาวครับ  ###๙๙๙### ควง

ภรรยาไปเทียวเวยีดนามดว้ย สําหรับ คุณประยูร       

มินภายสงค์ ท่าทางมีความสุขมากเลยครับ คุณ

ประยูรบอกวา่ครังต่อไปจะให้ลูกๆ ไปเทียวกันเอง

บา้ง คร ับ   ###๙ ๙ ๙ ###  ส ห กร ณ์ฯ  กํา หน ดว นั

ประชุมใหญ่ส ามญัประจําปี  2 558 ในว ันที  29 

มกราคม 2559 ขอเชิญสมาชิกทุกท่านลงคะแนน

เสียงเลือกตงัประธานกรรมการฯ และกรรมการฯ 

7 คน ในเวลา 06.30 - 15.30 น. (โรงงานหนองแค 

ลงคะแนนเสียงเลือกตงั เวลา 08.00 น. - 12.00 น. 

ทีโรงอาหาร) และเขา้ร่วมการประชุมใหญ่สามญั

ประจาํปี 2558 ในเวลา 17.00 น. โดยพร้อมเพียง

กนัครับ ###๙๙๙### พบกันฉบับหน้า ###๙๙๙###  

สวัสดีครับ ###๙๙๙### 
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รายงานกิจการประจาํเดือน พฤศจิกายน 2558 (MONTHLY REPORTS NOVEMBER 2015) 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

THAIRAYON LABOUR UNION  SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จํานวนสมาชิก  Membership 1,148 คน Pr 

2. ทุนเรือนหุ้น  Share capital 309,469,380.00 บาท Baht 

3. เงินรับฝากออมทรัพย์ ยอดยกมา  Savings deposit From last month 9,065,901.36 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 4,727,522.37 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 4,280,806.22 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  9,512,617.51 บาท Baht 

4. เงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษ ยอดยกมา  Special deposit From last month 103,183,783.20 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 2,282,100.92 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 3,262,507.25 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  102,203,376.87 บาท Baht 

5. เงินรับฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา  Education Fund deposit From last month 6,095,280.00 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 411,344.00 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 770,824.00 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  5,735,800.00 บาท Baht 

6. ทุนสํารอง  Compulsory reserve 26,513,169.18 บาท Baht 

7. ทุนสะสมตามข้อบังคบั  Reserve according to by-laws,regulation and other 1,054,691.47 บาท Baht 

8. ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากดั 40,060,000.00 บาท Baht 

 Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of 

Thailand Limited (FSCT) 

  

9. เงินฝากธนาคาร (7 ธนาคาร รวม 10 บัญชี)  Deposits at Banks 26,228,959.87 บาท Baht 

10. เงินฝากสหกรณ์อืน  Deposits in other Co-operatives 91,245,220.78 บาท Baht 

11. เงินให้กู้แก่สมาชิก ยอดยกมา  Loans to members form last month 296,235,478.22 บาท Baht 

  ให้กู้ระหว่างเดือน  Loans to members in this month 27,783,700.00 บาท Baht 

  รับชําระคนืระหว่างเดือน  Loans repayment form members in this month 30,008,276.60 บาท Baht 

 คงเหลือ ณ วันสินเดือน  Total Loans to members   294,010,901.62 บาท Baht 

12. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อืน  Loans to other co-operatives 20,150,347.95 บาท Baht 

13. ดอกเบียรับจากเงินให้กู้  Interest received from Loans 15,317,479.00 บาท Baht 

14. รายได้ตังแต่เดือนมกราคม - พฤศจกิายน 2558  Revenues from January - November 2015 20,732,108.61 บาท Baht 

15. รายจ่ายตังแต่เดือนมกราคม - พฤศจกิายน 2558  Expenses from January - November 2015 4,780,141.08 บาท Baht 

16. รายได้สูง (ตํา) กว่าค่าใช้จ่าย  Total income (Approximated) 15,951,967.53 บาท Baht 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 327 ประจําเดือน ธันวาคม 2558 

 
 

นายกสมาคม สสอป. เขารวมประชุมคณะกรรมการอํานวยการ (ภาคเชา) และนายกฯ พรอมกับกรรมการ 

สสอป. ทําการประชุมคณะกรรมการ สสอป. (ภาคบาย) ณ หองประชุม ชสอ. จ.นนทบุรี (9 พ.ย. 58) 

กรรมการสหกรณฯ และเจาหนาที ่จัดโครงการใหความรูเร่ืองสหกรณ 

แกสมาชิกกองทุนหมูบานยาง หมูที่ 3 ต.หัวไผ อ.เมือง จ.อางทอง (14 พ.ย. 58) 

 

สหกรณฯ เปนเจาภาพสวดศพมารดานายสมพงษ 

วงษคํา สมาชิกแผนกไฟฟา (16 พ.ย. 58) 

ผูจัดการมอบของที่ระลกึใหแกนายนัฐศักดิ์  

คุมวงษ สมาชิกที่ทําการมงคลสมรส (25 พ.ย. 58) 


