นายก สสอป. และกรรมการฯ มอบเงิน สงเคราะห์ ฯ
600,000 บาท ให้ แก่ทายาทสมาชิ ก 2 ราย
วั น ที 21 ตุล าคม 2558 นายศรี โ พธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายกฤษณชัย สิ น ธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
นายวิรัต ชู จิตต์ รองประธานฝ่ ายประชาสั มพัน ธ์
และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จดั การ ร่ วมกัน มอบ
เงิ น สงเคราะห์ ข อง สสอป. จํานวน 600,000 บาท
(หกแสนบาทถ้วน) ให้ แ ก่ น ายกรวิ ทย์ ทองหยด
สมาชิ กสหกรณ์แผนกสปิ นนิ ง ผลิต ซึ งเป็ นบุตรชาย
ของนายจรู ญ ทองหยด สมาชิ ก ศู น ย์ ป ระสาน
งานสหกรณ์อ อมทรั พย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน
โดยมอบในพิ ธี ฌ าปนกิ จ ศพที วัด โบสถ์ ว รดิ ต ย์
ต.ป่ าโมก อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง

วั น ที 26 ตุ ลาคม 2558 นายศรี โ พธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส ถานประกอบการ (สสอป)
นายกฤษณชัย สิ น ธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
นายวิรัต ชู จิต ต์ รองประธานฝ่ ายประชาสั มพัน ธ์
และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จดั การ ร่ วมกันมอบ
เงิ น สงเคราะห์ ข อง สสอป. จํานวน 600,000 บาท
(หกแสนบาทถ้วน) ให้แก่ นางศรี ประภา แสงสว่าง
สมาชิกสหกรณ์แผนกพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน ซึง
เป็ นบุ ตรของนางสํ า ลี ทรั พย์ว ฒั น์ สมาชิ ก ศู น ย์
ประสานงานสหกรณ์ อ อมสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ สหภาพแรงงานไทยเรยอน โดยมอบในพิ ธีฌาปนกิ จ ศ พที วัด ธรร มนิ ย ม อ .พระนครศ รี อยุ ธ ย า
จ.พระนครศรี อยุธยา
(อ่ านต่ อหน้ า 3)
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ฉบับที่ 327 ประจําเดือน ธันวาคม 2558

รายชื อคณะกรรมการดําเนินการชุ ดที 33 (2558)
นายกฤษณชัย สินธุป ระสิทธิ์ ประธานกรรมการ
นายเฉลย
ชมบุหรั่น รองประธานฝายการเงิน
นายวิรัต
ชูจิตต รองประธานฝายประชาสัมพันธ
นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ
เลขานุการ
นายลิขิต
มีบ ํารุง
เหรัญญิก
นายสุทัศน
เอี่ยมแสง
กรรมการ
นายธนกฤต
วโรตนม
กรรมการ
นางสาวไขมุกข จันทโคตร
กรรมการ
นายเสนห
ชุมหฤทัย
กรรมการ
นางละออ
แกวสาระ
กรรมการ
นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว
กรรมการ
นายพงษศักดิ์ คงมี
กรรมการ
นายอนุรักษ
ทองโตนด
กรรมการ
นายรวิพงษ
ศุภศรี
กรรมการ
นายณัฐภูมิ
สุวรรณวงศา
กรรมการ

5 ธันวามหาราช
ธ ทรงเปนพระมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ
ธ ทรงเปนหลักชัยอันสูงคา
ธ ทรงเปนรมโพธิ์ไทรในนภา

เจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ ออมทรัพย์ ฯ
นางเกษมศรี เมฆหมอก
นางนาถ
มงคลหวา
นางสาวนุชนารถ แกวน้ําเชื้อ
นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ
นางสาวดวงกมล แกวสุกใส

ผูจัดการ
หัวหนาฝายฯ
เจาหนาที่บ ัญชี
เจาหนาที่การเงิน
เจาหนาที่ธุรการ

กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ
 นายวิรัต ชูจิตต
กองบรรณาธิการ
 นายเฉลย ชมบุหรั่น
 นายสุทัศน เอี่ยมแสง  นายธนกฤต วโรตนม
 นางสาวไขมุกข จันทโคตร นางละออ แกวสาระ
 นายอนุรักษ ทองโตนด  นายรวิพงษ ศุภ ศรี
 นายไชยพันธน ทรัพยสุทธิ
ที่ปรึกษา  นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
อารดเวิรค  นางสาวดวงกมล แกวสุกใส

ธ ทรงเปนพระราชาของขาไทย
เปนหยาดฝนโชลมใจไทยทั่วถิ่น
เปนเหมือนน้ําที่หลั่งรินใหกินใช
พระองคทรงเปนกษัตริยปดเปาภัย
ขอเกิดในใตพระบาททุกชาติกาล
ขอพระองคทรงพระเจริญ
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ผู้จัด การ เข้ าร่ ว มประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจําปี 2558
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ตํารวจอ่างทอง (ต่อจากหน้ า 1)
วัน ที 21 ตุ ลาคม 2558 นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ เข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี
2558 สหกรณ์ อ อมทรั พย์ตาํ รวจอ่ า งทอง จํา กัด ณ
ห้อ งประชุ ม องค์ ก ารบริ หารส่ วนจัง หวัด อ่ า งทอง
อ.เมือง จ.อ่างทอง
สหกรณ์ออมทรั พย์ตาํ รวจอ่างทอง จํากัด มี
สมาชิ ก จํานวน 791 คน มีทุนเรื อนหุน้ 271,281,970
บาท ทุนดําเนิ นงาน 657,872,107.89 บาท ทุนสํารอง
21,444,345.07 บาท มีเ งิ น กู้ค งเหลื ออยู่ก ับสมาชิ ก
654,862,356.89 บาท (ดอกเบียเงินกู้ 7.5%) จ่ายเงินกู้
2 ประเภท คือเงินกู้ฉุกเฉิ นและเงินกู้สามัญ มีเงิน รั บ
ฝากจากสมาชิ ก (ออมทรั พย์พิเ ศษ) 43,660,055.84
บาท จํานวน 49 บัญชี เงิ นรั บฝากจากสหกรณ์อืน 2
แห่ ง คือ สหกรณ์ ออมทรัพย์โรงพยาบาลอ่ างทองจํากัด จํานวน 5,021,575.34 บาท และสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส หภาพแรงงานไทยเรยอน จํา กัด จํา นวน
15,268,150.69 บาท กําไรสุ ทธิ 29,510,442.67 บาท
จ่ายเงินปันผล ให้แก่สมาชิก 7% เงินเฉลียคืน 13%
กรรมการฯ ร่ วมกิจกรรมกับชมรมผู้เกษียณอายุไทยเรยอน
วันที 24 ตุลาคม 2558 นางละออ แก้วสาระ
กรรมการ เข้า ร่ วมงาน “กิ น ข้าว เล่าความหลัง ครัง
ที 5” ของชมรมผูเ้ กษียณอายุสหภาพแรงงานไทยเรยอน ตามทีชมรมฯ ได้เ ชิ ญ เข้า ร่ วมงาน ณ บ้า นพัก
นายไพศาล ทับไทย ต.บ้านแห อ. เมือง จ. อ่างทอง
นายก สสอป. และกรรมการฯ เข้ าร่ ว มการประชุ ม
ใหญ่ วิสามัญ สส. ชสอ.
วันที 27 ตุลาคม 2558 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์-

ฉบับที่ 327 ประจําเดือน ธันวาคม 2558
นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ ออมทรั พย์สถานประกอบการ (สสอป.) นางลัด ดา
ไชยสิ ทธิ เหรั ญญิก และนายวิรัต ชู จิตต์ กรรมการ
สสอป. เข้า ร่ วมการประชุ มใหญ่ วิสามัญ สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส หกรณ์ ส มาชิ ก ของชุ มนุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย (สส.ชสอ.)
ณ ห้องประชุม 701 ชุ มนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํา กัด ถนนนครอิ น ทร์ อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี โดยมี ดร.ก๊ก ดอนสําราญ นายกสมาคม
สส.ชสอ. เป็ นประธานในทีประชุม
ทีประชุมทําการรับทราบผลการดําเนิ นงาน
ของ สส.ชสอ. เดื อ นมกราคม - กั น ยายน 2558
ทํา การแก้ ไขข้อ บังคับสมาคมฯ เพื อลดอัตราการ
เรี ยกเก็บเงิ นสงเคราะห์ จากศพละ 2.70 บาท เหลือ
ศพละ 2.66 บาท ฯลฯ

สหกรณ์ ฯ นํ า สมาชิ ก ร่ วมงานวั น ออมแห่ ง ชาติ
ทีอุดรธานี และทัศนศึกกรุงเวียงจันทน์
วัน ที 30 ตุ ล าคม 2558 เวลา 19.15 น.
สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ นําโดยนายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
ทีปรึ ก ษาสหกรณ์ ฯ นายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ท ธิ
ประธานกรรมการ นายวิรัต ชูจติ ต์ รองประธานฝ่ ายประชาสั มพัน ธ์ นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ
เลขานุการ นายณัฐภูมิ สุ วรรณวงศา กรรมการฯ นาง
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เกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จดั การ นางนาถ มงคลหว้า
หัวหน้า ฝ่ ายทั วไป นางสาวนุ ช นารถ แก้ว นําเชื อ
เจ้าหน้าทีบัญชี นางสาวฐิ ติพร ควรบําเรอ เจ้าหน้าที การเงิ น นางสาวดวงกมล แก้วสุ ก ใส เจ้าหน้า ที ธุ ร การ พร้ อ มกับ สมาชิ ก สหกรณ์ ฯ รวม 53 คน
เดิ น ทางไปร่ วมงาน "วั น ออมแห่ ง ชาติ ประจํ า ปี
2558" ณ จังหวัดอุดรธานี ในวันที 31 ตุลาคม 2558
โดยเข้าร่ วมการเดินรณรงค์วนั ออมแห่งชาติใน เวลา
07.00 น. เข้าร่ วมการสัมมนาทางวิชาการงานวันออม
แห่ งชาติ เรื อง "สหกรณ์ไทยกับการพัฒนาเศรษฐกิ จ
และสั ง คมแห่ งชาติ " ณ โรงแรมเ จ ริ ญ โ ฮ เ ต็ ล
จ. อุ ด ร ธ า นี ใ น
เ วล า 1 3. 00 น .
และเวลา 18.00 น.
เข้ า ร่ ว มงานเลี ยง
สังสรรค์ภาคคํา
ง า น ดั ง กล่ า วจัด โดยชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย จํา กั ด
ร่ ว ม กั บ ช ม ร ม ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ ภ า ค ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ และสหกรณ์ ในจัง หวัด
อุดรธานี ใช้งบประมาณจัดงานหนึงล้านกว่าบาท
วันที 1 พฤศจิกายน 2558 สหกรณ์ ฯ ได้นาํ
สมาชิ ก เดิ น ทางไปทัศ นศึ ก ษา ณ กรุ ง เวีย งจัน ทน์
ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
โดยเสี ยเงิ น ค่า ทัศ นศึ ก ษา คนละ 1,000 บาท เพื อ
เยียมชมพระธาตุหลวง วัดศรี เมือง พิพิธภัณฑ์วดั ศรี สะเกษ ประตูชยั และเลือกซื อสิ นค้าทีร้ านค้าปลอด
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ภาษี ทังนี สมาชิ กได้รับประทานอาหารกลางวัน ที
ร้ านอาหารสนามบินวัดไต และอาหารเย็นทีร้ านแดง
แหนมเนือง จ.หนองคาย ด้วย
นายก สสอป. และกรรมการฯ ร่ ว มประชุ ม ประจํ า เดื อนพฤศจิกายน 2558
วันที 9 พฤศจิกายน 2558 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายสมาคมฌาปนกิ จสมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป) นายวิรัต ชู จิตต์
นายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ทธิ กรรมการ สสอป. และ
เจ้า หน้ า ที สสอป. ทํา การประชุ มคณะกรรมการ
ดํา เนิ น การ สสอป.
ชุดที3 ครังที 9/2558
ประจําเดื อนพฤศจิ กายน 2558 ณ ห้อง
ประชุ ม 301 ชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ ง ประเทศไทยจํา กั ด ถนนนครอิน ทร์ อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี
ที ปร ะ ชุ มมี ม ติ รั บ ร อ ง ฐ าน ะ ก าร เ งิ น
ประจําเดื อนตุล าคม 2558 อนุ มตั ิ สมาชิ ก ใหม่ รอบ
8/2558 จํานวน 149 คน (ได้รับความคุม้ ครองวันที 1
ธัน วาคม 2558 เวลา 09.00 น.) มี มติ ใ ห้ผู ้ส มัค ร
สมาชิ ก สสอป. ใช้ใบรั บรองแพทย์ตามแบบของ
สมาคมฯ หรื อตามแบบของโรงพยาบาลรั ฐ บาล
เท่ า นัน และต้ อ งแนบสํ า เนาทะเบี ย นบ้ า นด้ ว ย
รับทราบจํานวนสมาชิ ก สสอป. ณ วันที 31 ตุลาคม
2558 จํานวน 4,898 คน อนุมตั ิการจ่ายเงินสงเคราะห์
แก่ นางศรี ประภา แสงสว่าง ทายาทสมาชิกทีเสี ยชีวิต
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1 ราย คื อ นางสํา ลี ทรั พย์วฒั น์ สมาชิ กรอบ 4/2555
ศู น ย์ ป ระสานงานสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส หภาพแรงงานไทยเรยอน ซึ งเสี ยชี วติ วันที 23 ตุลาคม 2558
แจ้งสมาคมฯ วันที 28 ตุลาคม 2558 (จ่ายเงิ นให้แก่
ทายาทในเวลา 12 วัน) ฯลฯ
รองประธานฯ และเจ้ า หน้ าที ร่ วมสั ม มนากั บ สส.ชสอ. ทีสุ พรรณบุรี
วันที 11 พฤศจิกายน 2558 นายวิรัต ชู จิตต์
รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ นางนาถ มงคลหว้า
หัวหน้าฝ่ ายทัวไป และนางสาวดวงกมล แก้วสุ กใส
เจ้า หน้ า ที ธุ ร การ เข้า ร่ วมโครงการสั ม มนาศู น ย์
ประสานงานของสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ สหกรณ์สมาชิกของชุมนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ณ โรงแรมวาสิ ฎฐี ซิ ตี
โฮเต็ล อ.เมือง จ.สุ พรรณบุรี
การจั ด โค รงการครั งนี เ พื อชี แจง ให้
ผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนาทราบถึงสวัสดิการ ความมันคงของ
สหกรณ์ ส มาชิ ก การบริ หารงานสมาคม และศู น ย์
ประสานงานสู่ ความเข้มแข็ง รวมทังเรี ยกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพือคงสภาพปี 2559
นายก สสอป. และกรรมการฯ มอบเงิน สงเคาะห์ แ ก่
ทายาทสมาชิ ก 600,000 บาท ทีสมุทรปราการ
วันที 12 พฤศจิกายน 2558 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
และนายวิรัต ชู จิตต์ กรรมการฯ เดินทางไปร่ วมฟั ง
พระสวดพระอภิ ธ รรมศพนายสิ ท ธิ ชั ย สุ ขยิ ง
สมาชิ ก สสอป. ศู น ย์ป ระสานงานสหกรณ์ อ อมทรั พย์ผู ้ผลิ ตเครื องปรับ อากาศมิ ตซู บิชิ (ประเทศไทย) จํากัด และทําพิธี มอบเงิ นสงเคราะห์ จํานวน
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600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) ให้แก่ ภรรยาของ
ผูเ้ สี ยชี วติ ณ วัดแสงธรรมบุราราม ต.บางปู อ.เมื อง
จ.สมุ ท รปราการ โดยมี น ายธนภั ท ร เที ยงแท้
ประธานกรรมการฯ และกรรมการของศูนย์ประสาน
ร่ วมฟังพระสวดศพ และมอบเงินสงเคราะห์ดว้ ย

สหกรณ์ ฯ จัดโครงการฝึ กอบรมให้ ความรู้แก่กรรมการ
และสมาชิ กกองทุนหมู่บ้าน บ้ านยาง
วัน ที 14 พฤศจิ กายน 2558 นายกฤษณชัย
สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการ นายวิรัต ชู จิต ต์
รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ นางสาวพรรษพร
แสงประพาฬ เลขานุ ก าร นางละออ แก้ วสาระ
กรรมการ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จดั การ และ
นางสาวดวงกมล แก้ วสุ กใส เจ้า หน้ า ที ธุ ร การ
เดินทางไปให้ความรู ้เรื องสหกรณ์ แก่ คณะกรรมการ
และสมาชิ ก กองทุนหมู่ บา้ น ณ กองทุนหมู่ บา้ นยาง
หมู่ที 3 ต.หัวไผ่ อ.เมื อง จ.อ่างทอง โดยมี ผูเ้ ข้าร่ วม
จํานวน 32 คน โดยสหกรณ์ ฯ ทําการเลียงอาหาร
กลางวันแก่ผเู ้ ข้าร่ วมการอบรมด้วย ทังนีเป็ นไปตาม
แผนงานประจําปี ของสหกรณ์ฯ ทีได้จดั ทําไว้
รองประธานฯ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ประจํ า เดื อนคณะกรรมการกลาง สอร. ทีกรุงเทพฯ
วันที 15 พฤศจิกายน 2558 นายวิรัต ชู จิตต์
รองประธานฝ่ ายประชาสัม พัน ธ์ เข้าร่ วมประชุ ม
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ประจําเดื อนคณะกรรมการสหพันธ์ สหกรณ์อ อมทรั พย์ผูใ้ ช้แ รงงาน (สอร.) ณ ห้อ งประชุ มสโมสร
พนักงานการไฟฟ้านครหลวง กรุ งเทพฯ
รองประธานฯ ผู้ จัด การ เข้ าร่ วมการประชุ ม ชมรมสหกรณ์ จงั หวัดอ่ างทอง
วันที 17 พฤศจิกายน 2555 นายวิรัต ชู จิตต์
รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จดั การ เข้า ร่ วมการประชุ มประจํา เดื อ น
พฤศจิ ก ายน 2558 คณะกรรมการชมรมสหกรณ์
จังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุ มสํานัก งานสหกรณ์ จังหวัดอ่างทอง โดยมี พ.ต.อ.พีรพันธุ์ จัน ทร์ เทียน
ประธานชมรมฯ ทําหน้าทีประธานในทีประชุม และ
มีผูเ้ ข้าร่ วมประชุม 13 คน
ที ประชุ ม มี มติ รั บรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการชมรมฯ เดื อ นตุ ล าคม 2558 มี ม ติ
รับรองรายรับ - รายจ่ายชมรม ฯ ประจําเดือนตุลาคม
2558 มีมติโดยมีเงินคงเหลือยกมาจากเดือ นกันยายน
2558 จํานวน 58,748.12 บาท รายรั บ 3,000 บาท
รายจ่ า ย 860 บาท และเงิ น คงเหลื อ ยกไปเดื อ น
พฤศจิกายน 2558 จํานวน 60,888.12 บาท รับทราบ
การเชือมโยงธุ รกิ จระหว่างสหกรณ์ สมาชิ ก ชมรมฯ
มีมติจดั ทําแผนงานชมรมสหกรณ์จงั หวัดอ่ างทอง
ประจําปี 2559 - 2560 มีมติจดั ประชุ มวาระพิเศษใน
วัน ที 2 ธัน วาคม เพื อประชุ มพิ จารณาเรื องการจัด
งานวัน สหกรณ์ แ ห่ ง ช าติ ประจํ า ปี 2559 และ
รั บทราบเรื องทีสํ านัก งานสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง
แจ้งให้ทราบหลายเรื อง
นายก สสอป. และกรรมการฯ ร่ ว มงานทอดกฐิ น
สามัคคีกับ สส.ชสอ. ทีนนทบุรี
วันที 22 พฤศจิกายน 2558 นายศรี โพธิ วายุ-
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พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
และนายวิ รั ต ชู จิ ต ต์ กรรมการฯ เข้ า ร่ วมการ
ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดตะระเก หมู่ 4 ต.บางขุน กอง
อ.บางกรวย จ.นนทบุ รี โดยมี ส มาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์สหกรณ์สมาชิ กของชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) เป็ นเจ้าภาพหลัก
พร้ อ มกั บ สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส าธารณสุ ขไทย (สสธท.)
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ สมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรัพย์ครู ไทย (สสอค.) สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.) สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ตํารวจ (สสอต.) สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ สมาชิ ก สหกรณ์ ออมทรั พย์ราชการรั ฐ วิส าหกิ จ (สสอ.
รรท.) สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ ส ถานประกอบการ (สสอป.) และ
ประชาชนในท้ อ งที ใกล้เ คี ย งบริ เ วณวัด ตะระเก
ร่ ว มกัน เป็ นเจ้า ภาพ โดยได้รั บ เงิ น บริ จาคขันต้น
จํา นวน 1,288,088 บาท (เป็ นเงิ น บริ จ าค จาก 7
สมาคมฯ ห้าแสนกว่าบาท)
นายก สสอป. และกรรมการ ประชุ มกับคณะกรรมการ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 7 สมาคม
วันที 22 พฤศจิกายน 2558 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นางสิ ริ ภสั สร เอียมสุ วรรณ เลขานุ ก าร นางลัดดา
ไชยสิ ทธิ เหรัญญิก นายไชยา ไธสง นายวิรัต ชู จิตต์
เข้ า ร่ วมประชุ ม กั บ คณ ะกรรมการฌาปนกิ จสงเคราะห์ 7 สมาคมฯ ณ ห้อ งประชุ ม 601 ชุ มนุ ม-
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สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ทีประชุม
รั บ ทราบความคื บ หน้ า การจัด ทํา โปรแกรมของ
สมาคมฌาปนกิ จสงเคระห์ฯ รั บทราบความคืบหน้า
การก่ อ สร้ า งสํ า นั ก งาน สส.ชสอ เพื อเป็ นที ตัง
สํานักงาน 7 สมาคมฯ รับทราบแนวทางในการเก็บ
เงิ น สงเคราะห์ ล่ วงหน้ า กํ า หนดวัน ประชุ มใหญ่
สามัญประจําปี 2559 ของ 6 สมาคมฯ ในวัน ที 5
มีน าคม และวัน ประชุ มใหญ่ สามัญ ประจําปี 2559
ของ สส.ชสอ. ในวันที 6 มีนาคม 2559
นายก สสอป. และกรรมการฯ ประชุ ม คณะกรรมการ
สมาคม สสอป. วาระพิเศษที ชสอ.
วันที 22 พฤศจิกายน 2558 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
และนายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการฯ พร้อมกับกรรมการ
สสอป. และเจ้ า หน้ า ที สสอป. ทํา การประชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการ สสอป. วาระพิเศษ ณ ห้อง
ประชุ ม 301 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากัด อ. บางกรวย จ. นนทบุรี
ทีประชุมทําความเข้าใจเกียวกับการเก็บเงิน
สงเคราะห์ล่ วงหน้าประจํา ปี 2559 มี มติมอบหมาย
งานให้แ ก่ กรรมการฯ และเจ้าหน้าที ในการจัด การ
ประชุ มศู น ย์ประสานงานประจํา ปี 2558 และมี มติ
กําหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559 ในวันที
5 มีนาคม 2559 ฯลฯ
ผู้จัดการ และเจ้ าหน้ าที เข้ าร่ วมการฝึ กอบรมที ชสอ.
วันที 23 - 24 พฤศจิกายน 2558 นางเกษมศรี
เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ และนางสาวฐิ ติพร ควรบําเรอ
เจ้าหน้าทีการเงิ น เข้าร่ วมฝึ กอบรม “การประเมิ น
สหกรณ์ โ ดยใช้เ กณฑ์ก ํ ากับดู แ ลความมั นคงของ
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สหกรณ์ออมทรัพย์” ณ ห้องประชุม 701 สํานักงาน
ชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรั พย์แห่ งประเทศไทย จํากัด
ถนนนครอินทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
รองประธานฯ เข้ าร่ วมประชุ ม และดูงาน ทีสิ งห์ บุรี
วันที 26 พฤศจิกายน 2558 นายวิรัต ชู จิตต์
รองประธานฝ่ ายประชาสัม พัน ธ์ เข้าร่ วมประชุ ม
และศึ ก ษาดู ง านโครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บัติ ก าร
ส่ ง เสริ มการเชื อมโยงเครื อข่ า ยสหกรณ์ ณ ร้ า น
สหกรณ์สิงห์บุรี จํากัด อ.เมือง จ.สิ งห์บุรี
รองประธานฯ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม ประจํ า เดื อ น
คณะกรรมการชมรมสหกรณ์ ออมทรัพย์ ภาคกลาง
วันที 27 พฤศจิก ายน 2558 นายเฉลย ชมบุหรั น รองประธานฝ่ ายการเงิน และนายวิรัต ชูจติ ต์
รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ เข้าร่ วมการประชุ ม
ประจํา เดื อนคณะกรรมการชมรมสหกรณ์ อ อมทรั พย์ภ าคกลาง ณ โรงแรมธาราแกรนด์ รี ส อร์ ท
แอนด์สปา อ.เมือง จ.ปทุมธานี

สหกรณ์ ฯ เยียมไข้ สมาชิ กป่ วย 5 ราย
วันที 7 พฤศจิกายน 2558 นางสาวพรรษพร
แสงประพาฬ เลขานุการ และนายสุ ทศั น์ เอี ยมแสง
กรรมการ เดินทางไปเยียมไข้สมาชิ กป่ วย เนื องจาก
เกิ ดอุบตั ิเหตุจากการทํางาน จํานวน 3 ราย ดังนี
- นายปรีชา ขําสถิตย์ สมาชิกแผนกสปิ นนิ ง
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ผลิต ณ บ้านพัก ต.จําปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง
- นายพยุง สุ คั ธรส สมาชิ ก แผนกวิส โคส
ซ่ อมบํารุ ง ณ บ้านพัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
- นางอุบล กลําวิเศษ สมาชิกแผนกวิสโคสผลิต ณ บ้านพัก ต.จําปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง
วันที 20 พฤศจิกายน 2558 นายสุ ทศั น์ เอียมแสง กรรมการฯ และนางเกษมศรี เมฆหมอก
ผูจ้ ดั การ เดิ นทางไปเยียมไข้น ายสมพิ ศ อนนพัน ธ์
สมาชิ กแผนกอ๊อกซิ ลลารี ผลิต ณ บ้านพัก ต.บ้านอิฐ
อ.เมือง จ.อ่างทอง เนืองจากเท้าบวม

วันที 27 พฤศจิกายน 2558 นายสุ ทศั น์ เอียมแสง และนางสาวไข่ มุก ข์ จัน ทโคตร์ กรรมการฯ
เดิ นทางไปเยียมไข้นางสาวเนตรนิ ภาพรรณ์ ทองอ่อ น สมาชิ ก แผนกห้องปฏิ บตั ิ งานเคมี ณ บ้า นพัก
วัดท้ายย่าน อ.เมือ ง จ.อ่างทอง เนื องจากป่ วยมดลู ก
อักเสบ
สหกรณ์ ฯ มอบสมุ ด บั ญชี เ งิ น ฝาก พร้ อ มเงิ น ฝาก
ให้ แก่ สมาชิกคลอดบุตร
วันที 10 พฤศจิกายน 2558 นางนาถ มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ ายทัวไป มองสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อม
เงิ น ฝาก จํา นวน 500 บาท ให้แ ก่ น างศิ ริข วัญ ป่ าพฤกษา สมาชิกแผนกห้องปฏิ บตั ิงานเคมี เนื องจาก
คลอดบุตร

ฉบับที่ 327 ประจําเดือน ธันวาคม 2558
ผู้จัดการมอบของทีระลึกให้ แก่ สมาชิก
วัน ที 25 พฤศจิ ก ายน 2558 นางเกษมศรี
เมฆหมอก ผู ้จดั การ มอบของที ระลึก ให้ แ ก่ น าย
นัฐศักดิ คุ้มวงษ์ สมาชิ กแผนกอัลซิ ลลารี ผลิต เนือง
ในโอกาสจัดงานมงคลสมรส
สหกรณ์ ฯ เป็ นเจ้ า ภาพสวดงานศพบิ ด า - มารดา
สมาชิ ก 4 ราย
วั น ที 19 ตุ ลาคม 2558 นายศรี โ พธิ วายุ พัก ตร์ ที ปรึ ก ษาสหกรณ์ ฯ นายกฤษณชัย สิ น ธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการ นายวิรั ต ชู จิตต์ รอง
ประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ นายสุ ทศั น์ เอี ยมแสง
นางสาวไข่มุกข์ จันทโคตร์ นายรวิพงษ์ ศุภ ศรี และ
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ ร่ วมเป็ นเจ้าภาพ
ฟั ง พระสวดงานศพบิ ด านายกรวิ ท ย์ ทองหยด
สมาชิ ก แผนกสปิ นนิ ง ผลิ ต ณ วัด โบสถ์ ว รดิ ต ย์
ต.ป่ าโมก อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง และช่ วยเงิ นทําบุ ญ
300 บาท
วันที 24 ตุลาคม 2558 นายเฉลย ชมบุหรั น
รองประธานฝ่ ายการเงิน และนายสุ ทศั น์ เอียมแสง
กรรมการ ร่ วมเป็ นเจ้าภาพฟั งพระสวดงานศพมารดา
นายบัณฑิต สิ งห์พนั ธุ์ สมาชิ กแผนกบริ หาร ณ วัด
พินิจธรรมสาร อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง พร้ อมช่ วยเงิ น
ทําบุญ 500 บาท
วั น ที 25 ตุ ลาคม 2558 นายศรี โ พธิ วายุ พัก ตร์ ที ปรึ ก ษาสหกรณ์ ฯ นายวิรั ต ชู จิต ต์ รองประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ นายลิ ขิ ต มี บ ํา รุ ง
เหรัญญิก นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จดั การ นางนาถ
มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ ายทัวไป นางสาวนุชนารถ แก้วนําเชื อ เจ้า หน้า ทีบัญ ชี และนางสาวฐิ ติ พร ควรบํา เรอ เจ้า หน้า ที การเงิ น ร่ วมเป็ นเจ้าภาพฟั ง พระ
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สวดงานศพมารดานางศรี ประภา แสงสว่าง สมาชิ ก
แผนกพ้น สภาพการเป็ นพนัก งาน ณ วัดธรรมนิย ม
อ.พระนครศรี อ ยุธยา จ.พระนครศรี อ ยุธ ยา พร้ อ ม
ช่วยเงินทําบุญ 500 บาท
วันที 16 พฤศจิกายน 2558 นายวิรัต ชูจิตต์
รองประธานฝ่ ายประชาสัมพัน ธ์ นายสุ ทศั น์ เอียมแสง นายพงษ์ศัก ดิ คงมี นายณัฐ ภูมิ สุ วรรณวงศา
กรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จดั การ
ร่ ว มเป็ นเจ้า ภาพฟั ง พระสวดงานศพมารดานาย
สมพงษ์ วงษ์ค าํ สมาชิ ก แผนกไฟฟ้ า ณ วัดโบสถ์ สายทอง ต.สายทอง อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง พร้อมช่ วย
เงินทําบุญ 500 บาท
สหกรณ์ ฯ บริจาคเงินเพือการกุศล จํานวน 8 ราย
วันที 22 ตุลาคม 2558 สหกรณ์ ฯ บริ จาคเงิ น
เพือการกุศล จํานวน 6 ราย ดังนี
- บริ จาคเงินสนับสนุ นสมทบทุนการศึ กษา
อาหารกลางวัน และอุ ป กรณ์ ก ารเรี ยน ให้ แ ก่
โรงเรี ยนสหภาพแรงงานการไฟฟ้ านครหลวง
หมู่บา้ นโคกคล้าย ต.เนินเพิ ม รวมทังโรงเรี ยนต่างๆ
ใน อ.นครไทย จ.พิษ ณุ โลก ร่ วมกับมู ล นิ ธิ ไ พศาล
ธวัชชัยนันท์ จํานวน 500 บาท
- ร่ วมทําบุ ญทอดกฐิ น สามัค คี เพือสมทบ
ทุนบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ ณ วัดตะระเก ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุ รี ร่ วมกั บ สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส หกรณ์ ส มาชิ ก ของชุ มนุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พย์แ ห่ ง ประเทศไทย จํา นวน 500
บาท
- ร่ วมทํา บุ ญ ทอดกฐิ น สามัค คี เ พื อบู ร ณะ
ศาลาการเปรี ยญ ณ วัดโพธิ ทูล ต.จําปาหล่อ อ.เมื อ ง
จ.อ่างทอง จํานวน 1,000 บาท

ฉบับที่ 327 ประจําเดือน ธันวาคม 2558
- ร่ วมทําบุญทอดผ้าป่ าการศึ กษาโรงเรี ยน เก้าเลียววิทยา ต.เก้า เลียว อ.เก้า เลียว จ.นครสวรรค์
เพือสมทบทุนสร้ าง โรงอาหาร จํานวน 1,000 บาท
- ร่ ว มทํา บุ ญ ถวายผ้ า พระกฐิ น พระราชทาน ประจําปี 2558 เพือนําไปถวาย ณ วัดสองพีน้อง
อ.สองพี น้ อ ง จ.สุ พรรณบุ รี ร่ วมกั บ สํ า นั ก งาน
สหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง จํานวน 500 บาท
- บริ จาคเงินสนับสนุ นการจัดกิจกรรมกี ฬ า
สี ภ ายในของคณะบริ หารธุ ร กิ จและเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ วรรณภูมิ ศู นย์พระนครศรี อ ยุธ ยา วาสุ กรี จํานวน
500 บาท
วันที 5 พฤศจิกายน 2558 สหกรณ์ ฯ บริ จาค
เงินสนับสนุนทุนการศึกษา ประจําปี 2558 ให้แก่ เด็ก
กําพร้ าทีสู ญเสี ยบิดา มารดา จากเหตุการณ์ ความไม่
สงบในพื นที 3 จัง หวัด ชายแดนภาคใต้ ร่ วมกั บ
มูลนิ ธิ เพือเด็กกําพร้ า 3 จังหวัดชายแดนใต้ จํานวน
1,000 บาท
วัน ที 19 พฤศจิกายน 2558 นางสาวฐิ ติพร
ควรบํา เรอ เจ้า หน้า ที การเงิ น มอบเงิ น สนับสนุ น
“โครงการสร้ างสุ ขให้น้อ ง โรงเรี ยนวัดเจ้าบุญเกิ ด”
อ.ไชโย จ.อ่ า งทอง ให้ ก ับนายธรรมรั ต น์ ภู่ ภ กั ดี
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ จํานวน 500 บาท
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สมาชิ กสหกรณ์ฯ ทุกท่านคงทราบดีแล้วว่า
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ สมาชิ ก สหกรณ์อ อมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) ซึ งมีคุ ณศรี โ พธิ
วายุพกั ตร์ ที ปรึ ก ษาสหกรณ์ ฯ เป็ นนายกสมาคมฯ
คุ ณ กฤษณชัย สิ น ธุ ประสิ ท ธิ ประธานกรรมการ
สหกรณ์ ฯ และคุ ณ วิรั ต ชู จิต ต์ รองประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ เป็ นกรรมการสมาคมฯ ทํา การ
เปิ ดรับสมาชิ กสมาคมฯ ทุ กเดือ น ระหว่างวันที 1 20 ของทุ ก เดื อ น โดยสมาชิ ก และบุ ค คลใน
ครอบครัวทีจะสมัครเข้าเป็ นสมาชิ ก สสอป. ต้องมี
อายุไม่เกิน 59 ปี โดยเสี ยค่าสมัคร 100 บาท ค่าบํารุ ง
รายปี ๆ ละ 50 บาท และจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
ปี ละ 4,000 บาท ในกรณี ทีมีสมาชิกเสี ยชี วติ สสอป.
จะหักเงินสงเคราะห์ จํานวน 4,000 บาท จ่ายให้แ ก่
ทายาทของสมาชิกทีเสี ยชีวติ เป็ นรายศพ ๆ ละ 8.50
บาท ปี ใดทีเงิ นสงเคราะห์ถู กใช้ไปเกิ น 4,000 บาท
เช่ น ใช้ ไป 4,800 บาท ปี ถัด ไป สสอป. จะเรี ยกเก็บเงิน
สงเคราะห์ ศพจากสมาชิ ก เป็ นเงิน 4,800 บาท แต่ถ้าปี
ใด เงินสงเคราห์ศพใช้ไปไม่ถึง 4,000 บาท เช่ น ใช้
ไป 3,500 บาท สสอป. ก็จะเรี ยกเก็บเงินสงเคราะห์
ศพล่ วงหน้ าจากสมาชิ ก เท่ าที ใช้ไ ป คือ เรี ย กเก็ บ
จํานวน 3,500 บาท เพือให้ สมาชิกมี เงิ นสงเคราะห์ ศพ
สํ าหรั บในปี ต่ อไป ครบ 4,000 บาท
ณ วันที 31 ตุลาคม 2558 สสอป. มีส มาชิ ก
รวม 4,898 คน และยอดสมาชิ ก รวม 3 สมาคมฯ
จํานวน 71,783 คน แจ้งจํา นวนสมาชิ ก 3 สมาคมฯ
เสี ยชีวิตรวม คื อ สสอป. จํานวน 32 คน สสอ.รรท.
จํานวน 299 คน และสสอท. จํานวน 103 คน รวมทัง

ฉบับที่ 327 ประจําเดือน ธันวาคม 2558

สิ น 434 คน คาดว่าจนถึ ง วัน ที 31 ธัน วาคม 2558
สมาชิกทัง 3 สมาคมฯ จะเสี ยชี วิตเกิ น 500 คน ซึ งมี
ผลทํา ให้ ปี พ.ศ. 2559 สสอป. ต้อ งเรี ย กเก็ บเงิ น
สงเคราะห์ล่วงหน้าสําหรับสมาชิกรอบ 1/2554 รอบ
2/2554 รอบ 1/2555 และรอบ 3/2557 เป็ นเงิ นคนละ
4,800 บาท โดยเงินจํานวน 800 บาท เป็ นเงินที เรี ย ก
เก็บย้อ นหลังของปี พ.ศ. 2558 จํานวน 343.50 บาท
เนื องจากคณะกรรมการ สสอป. ชุ ดทีผ่านมาไม่ไ ด้
เรี ยกเก็ บเงิ นสงเคราะห์ล่วงหน้าทีใช้เกิ นในปี พ.ศ.
2557 จํานวน 343.50 บาท และเป็ นการเรี ยกเก็บเงิน
สงเคราะห์ล่วงหน้าทีใช้เกิ นในปี พ.ศ. 2558 จํานวน
456.50 บาท รวมสองปี เป็ นเงิน 800 บาท
- สมาชิ ก รอบ 2/2555 จนถึ ง รอบ 2/2557
รอบ 4/2557 และรอบ 1/2558 สสอป. เรี ย กเก็ บเงิ น
สงเคราะห์ ล่ วงหน้ า ปี พ.ศ. 2559 เป็ นเงิ น คนละ
4,500 บาท
- สมาชิ ก รอบ 5/2557 และ รอบ 2/2558
สสอป. เรี ยกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าปี พ.ศ. 2559
เป็ นเงินคนละ 4,000 บาท

เจาหนาที่สหกรณฯ รวมทําบุญตักบาตรอาหารแหง
รวมกับสหภาพแรงงานไทยเรยอน
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- สมาชิกรอบ 3/2558 สสอป. เรี ยกเก็ บเงิ น
สงเคราะห์ ล่ วงหน้ าปี พ.ศ. 2559 เป็ นเงิ น คนละ
3,000 บาท
- สมาชิกรอบ 4/2558 สสอป. เรี ยกเก็ บเงิ น
สงเคราะห์ ล่ วงหน้ าปี พ.ศ. 2559 เป็ นเงิ น คนละ
2,500 บาท
- สมาชิกรอบ 5/2558 สสอป. เรี ยกเก็ บเงิ น
สงเคราะห์ ล่ วงหน้ าปี พ.ศ. 2559 เป็ นเงิ น คนละ
2,000 บาท
- สมาชิกรอบ 6/2558 สสอป. เรี ยกเก็ บเงิ น
สงเคราะห์ ล่ วงหน้ าปี พ.ศ. 2559 เป็ นเงิ น คนละ
1,800 บาท
- สมาชิกรอบ 7/2558 สสอป. เรี ยกเก็ บเงิ น
สงเคราะห์ ล่ วงหน้ าปี พ.ศ. 2559 เป็ นเงิ น คนละ
1,300 บาท
- สมาชิกรอบ 8/2558 สสอป. เรี ยกเก็ บเงิ น
สงเคราะห์ล่วงหน้าปี พ.ศ. 2559 เป็ นเงิ นคนละ 800
บาท
- สมาชิกรอบ 9/2558 สสอป. เรี ยกเก็ บเงิ น
สงเคราะห์ล่วงหน้าปี พ.ศ. 2559 เป็ นเงินคนละ 400
บาท

กรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยมไขนางสาวเนตรนิภาพรรณ
ทองออน สมาชิกแผนกหองปฏิบัติงานเคมี (20 พ.ย. 58)
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ขณะนี สหกรณ์ฯ ได้ทาํ หนังสื อถึงสมาชิ ก
สสอป. ทุกท่านเพือเรี ยกเก็บเงินสงเคราะห์ประจําปี
2559 ถึงสมาชิกทุกท่านแล้ว โดยแต่ละท่านจะได้รับ
แจ้งว่าจะต้องชํา ระเงิ นสงเคราะห์ล่วงหน้าเป็ นเงิ น
คนละเท่าไร โดยรวมเงิ นค่ าบํารุ งรายปี อีก ท่านละ
50 บาท โดยยอดเงิ น เรี ยกเก็บ จะเป็ นจํา นวนตังแต่
คนละ 450 บาท (สมาชิ ก รอบ 9/2558) จนถึ งยอด
สู งสุ ด คนละ 4,850 บาท (สมาชิ กรอบ 1/2554 รอบ
2/2554 รอบ 1/2555 และรอบ 3/2557)
ในการประชุ มคณะกรรมการดํา เนิ น การ
สสอป. ครั งที 11/2558 เมื อวันที 9 ธันวาคม 2558
คณะกรรมการฯ ได้มีมติให้สมาชิก สสอป. ทีลาออก
จากการเป็ นสมาชิ ก ฯ หรื อ พ้น สภาพการเป็ นสมาชิ ก ฯ แล้ว มี ค วามประสงค์ จ ะกลั บ มาสมั ค รเป็ น
สมาชิ ก ใหม่ ได้ รั บ การยกเว้ น การเรี ย กเก็ บ เงิ น
สงเคราะห์ ล่วงหน้ า (ย้ อนหลัง) โดยให้ เก็บเฉพาะเงิน
ติดลบ (ถ้ามี ) เท่านัน ผูท้ ี ประสงค์จะสมัครกลับเข้า
เ ป็ น ส ม าชิ ก ใ ห ม่ ส าม า ร ถ ส มั ค ร ผ่ า น ศู น ย์
ประสานงานสหกรณ์ ออมทรัพย์ต้น สังกัด สํ าหรั บ
สมาชิ ก รั บตรงสามารถสมัค รได้ทีสมาคมฯ ตังแต่
วันที 1 มกราคม - 31 มี นาคม 2559 โดยผูส้ มัครเป็ น
สมาชิกต้องมีอายุไม่เกิน 58 ปี (เกิ ด พ.ศ. 2501 )
ถื อ เป็ นโอกาสทองอี ก ครั งของสมาชิ ก
สหกรณ์ ฯ ทุ กท่ า นที เคยเป็ นสมาชิ ก สสอป. แล้ ว
ลาออกหรื อพ้นสภาพการเป็ นสมาชิ ก จะได้กลับมา
เป็ นสมาชิ ก ใหม่ โ ดยไม่ ต้ อ งเสี ยเงิ น สงเ คราะห์
ล่ ว งหน้ า ย้ อ นหลั ง จึ ง ขอเชิ ญ ท่ า นสมัค รเข้า เป็ น
สมาชิกในเวลา 3 เดือนดังกล่าว โอกาสทองอย่างนีมี
อีกครังในปี หน้า หลังจากนี อาจจะไม่มีอีก แล้ว อย่ า
ให้ โอกาสทองของท่ านหลุดลอยไปอีกครังเลย
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สวัสดีค รับ “แวดวงสหกรณ์ ” ฉบับประจํา
เดื อนธันวาคม 2558 มาพบกับ ท่ านสมาชิ กและท่ าน
ผูอ้ ่ านทุกท่ านแล้วครั บ
ขอแสดงความยิน ดีก บั คุ ณ สมภพ คุณ
เสถียร คุ้ มวงษ์ ทีจัดงานมงคลสมรสให้ลูก ชายไป
เรี ยบร้ อยแล้วครั บ หวังว่าจะมี หลานอุ ้มโดยเร็ วนะ
ครั บ ###๙๙๙### พาครอบครั วไปพักผ่อ นที ฮ่อ งกง
มาแล้ว สํ า หรั บ คุ ณวัน เฉลิม เครื อสาร ขอแสดง
ความยินดีด้วยครั บ ###๙๙๙### สําหรับ คุ ณจิตลดา
เกษมะณี พาลู ก ๆ ไปเที ยวเชี ย งใหม่ม า กลับ มา
ทํางานคราวนี คงมีพลัง ในการทํา งานเพิ มขึ นอย่า ง
มากนะครับ ###๙๙๙### เช่ น เดีย วกัน คุ ณสุ วัฒ น์
คุ ณ วรรณดี แก้ ว เฮี ย ง และลู ก ๆ ก็พ ากัน ไปเที ยว
เกาะช้าง ดูแ ล้วทุก คนมี ค วามสุ ข กัน ทัวหน้า ครั บ
###๙๙๙### เจ้า พงษ์ศ ัก ดิ เล็ก ไก่ ต วั เก่ ง ของ คุณ
อัศ วิน มดแสง ชนะคู ่ต่ อ สู ้ ทํา ให้เ จ้า ของได้ร ับ
รางวัลมา 40,000 บาท เฮงๆ ครั บ ###๙๙๙### วัน
ลอยกระทงทีผ่า นมา คุ ณสุ พจน์ สดแสงจัน ทร์ พา
ลูก แพรไปร่ วมลอยกระทงกับคุณพ่อ คุณแม่เ ป็ นปี
แรกด้วยครั บ ###๙๙๙### อยู่ระหว่า งการต่ อ เติ ม
ห้อ งนอนให้ลูก สํ าหรั บ คุ ณ สหเทพ รั กวงษ์ วาน
งานนี ทราบว่า หมดไปหลายบาทเลยครับ ###
๙๙๙### กิ จการขายต้น ไม้ และรั บจัด ทําสวนของ
คุ ณศรีประภา แสงสว่ าง กําลังดําเนิ นไปด้วยดี ท่าน
ใดต้อ งการช่ า งตกแต่ง สวนติด ต่อ ได้ทีคุ ณ ผึงครั บ
###๙๙๙### ขอแสดงความยิน ดี ก บั คุ ณ วราภรณ์
ทับ ไทย ทีหลานโฟร์ อายุครบ 5 ขวบแล้ว ไม่ทราบ
ว่าป้ าหญิงซื อของขวัญ อะไรให้หลานรั ก ครั บ ###
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๙๙๙### ขอขอบคุณ คุ ณ ณรงค์ ชั ย ทวีคู ณ ที นํา
พ่อ ตา แ ม่ย า ยมาสม คั รเ ป็ น สม าชิ ก สสอป .
หลังจากทีได้รับเงิ นสงเคราห์ จาก สสอป. เนืองจาก
คุณ พ่อ เ สี ย ชี ว ิต ไ ป แ ล ้ว ###๙ ๙ ๙ ### ว นั รัฐ ธรรมนูญ ทีผ่ านมา คุ ณนั ฐ พล อธิลาภ และคุ ณนุ ช นารถ แก้ วนําเชื อ พร้ อมเพือนๆ พากัน ไปไหว้พระ
ทีวัดพระนอนจัก รสี ห์ ขออนุ โ มทนบุญ ด้วยครั บ
###๙๙๙### เกษียณอายุจากโรงงานไปครบปี แล้ว
สําหรั บ คุ ณสุ ภาพ ไพจิตร์ จิน ดา น้อ งๆ ในแผนก
บอกว่า ยัง คิ ดถึง พีหนุ ่ ย อยู่เ สมอครับ ###๙๙๙###
ทุกครังที คุณสวัสดิ คุ ณโสฬส เชื อเมื องพาน กลับ
อ่างทอง จะต้อ งนัดเพือนๆ ทานข้าวกันเป็ นประจํา
นี แหละครั บทีเขาพูดกัน ว่า “เพื อนเป็ นแล้ วไม่ หาย”
###๙๙๙### กลุ่ม สตรี ส หกรณ์ ฯ ฝากขอบคุณ คุ ณ
ศรี โ พธิ วายุพ ักตร์ ที ปรึ ก ษาสหกรณ์ ฯ ที ใช้เ งิ น
ส่ วนตัว ซื อนํา ยาล้า งจานของกลุ่ม ฯ แจกสมาชิ ก
สหกรณ์ บริ ก ารสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด ที
เข้า ร่ วมการประชุ มใหญ่ วิส ามัญ ครังที 2/2558 ทุก
คน
กลับ มาทํา งานได้แ ล้วครับ สํ า หรั บ คุ ณ
พรรษพร แสงประพาฬ หลัง จากเข้า รัก ษาตัว ที
โรงพยาบาลราชธานี 7 วัน ด้วยโรคช็ อตโกแลตชี ส
ขอให้สุข ภาพแข็งแรงเป็ นปกติ นะครับ ###๙๙๙###
เกิ ด ต้นเดือนธันวาคมทีผ่านมา สําหรับสมาชิก สอง
ท่าน คือ คุ ณหิ รัญ ชมเชิ ด และคุ ณธนกร ชิ นะตั ง กูร ขอให้ทงสองท่
ั
า นมีสุ ข ภาพแข็ง แรง พบแต่สิ ง
ดีๆ ในชีวิตครับ ###๙๙๙### กลับจากการปฏิ บ ตั ิ
ธรรมทีเชี ยงใหม่ แล้ว สํา หรับ คุณบุ ญช่ ว ย กสิ กลู
หล งั จากที ไปปฏิ บ ตั ิธ รรมมาเป็ น สัป ดาห์ ขอ
อนุ โมทนาบุญด้วยครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความ
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เสี ย ใจกับ คุ ณสมพงษ์ วงษ์ คํา ที สู ญเสี ยคุณ แม่ ไป
เมื อเร็ วๆ นี ครับ ###๙๙๙### ใช้เวลาว่างทุกวันหลัง
เลิ ก งานช่ วยคุ ณ แม่ข ายอาหารตามสั งที ร้ า นข้า ง
โลตัสทุกวัน ฝากเพือนสมาชิ กไปอุดหนุ นร้ านของ
คุณ แม่ น้อ งเปรี ยว คุ ณ นฤมล เฉลิม รมย์ ด้วยนะ
ครั บ ###๙๙๙### ขอแสดงความยิน ดี ก บั คุ ณวิรั ต
คุ ณสุ นี ชู จิตต์ ทีมี หลานชายคนแรกของครอบครั ว
แล้ว ได้ข่าวว่า ครอบครั วลูกสะใภ้นาํ หลานไปเลียง
ย่าสุ นีตอ้ งไปเยียมหลานไกลบ้า นเลย ###๙๙๙###
ดีใจกับน้องเก่ ง คุ ณกานต์ ชนิ ต หาญกล้ า ทีไปตรวจ
ร่ างกายทีโรงพยาบาลศิ ริร าช แล้วพบว่าการผ่า ตัด
โรคช็อตโกแลตชี สที ผ่าตัดไปเมือปี ทีแล้วหายเป็ น
ปกติ ยินดีด้วยนะครั บ ###๙๙๙### กลับมาทํา งาน
ได้แล้ว สําหรั บ คุ ณยุทธนา พานคํ า หลังจากทีเข้า
รัก ษาต วั ที โรงพยาบาลวิภ าวดี รั ง สิ ต หลายว นั
ขอให้สุ ข ภาพแข็ง แรงเหมื อ นเดิม นะครั บ ###
๙๙๙### ยัง ปฏิ บ ตั ิ ห น้า ที ในฐานะประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดอ่ างทองอย่างเข้มแข็ง สําหรั บ
คุ ณมยุรี ดิ ฐภักดีชล เป็ นกําลังให้นะครั บคุ ณติ ม
ฝากประชาสั ม พัน ธ์ ม าจาก คุ ณ กฤษณชั ย
สิ นธุประสิ ทธิ ว่าคณะกรรมการ สสอป. ได้มีมติให้
ทําการยกเว้นการเรี ยกเก็บเงิ นสงเคราะห์ ล่วงหน้า
ย้อนหลังสํ าหรับสมาชิ ก สสอป. ทีลาออกจากการ
เป็ นสมาชิก สสอป. และต้องการกลับมาสมัครเป็ น
สมาชิ ก สสอป. ใหม่ ทังนี ต้องสมัครเข้าเป็ นสมาชิ ก
ตังแต่ วันที 1 ธันวาคม 2558 - วันที 31 มี นาคม 2559
ท่านทีลาออกจากการเป็ นสมาชิ ก สสอป. สอบถาม
รายละเอี ยดได้ที สหกรณ์ ฯ ครั บ ###๙๙๙### เข้า
ร่ วมพิธิ มงคลสมรสไปเรี ยบร้ อ ยแล้ว สํา หรั บ น้อ ง
ตรี คุ ณจันทร์ ต รี ญา มาลาพงษ์ ขอให้ชีวิตสมรสมี
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แต่ ค วามสุ ข มากๆ และได้ร ับ แต่ สิ งดีๆ ในชี ว ิต
ตลอดไปด้วยครั บ ###๙๙๙### สองตายาย คุ ณวัช ร
คุ ปต์ คุ ณเยาวลักษณ์ เสาใบ เดิ น ทางไปช็ อ ปปิ งซื อ
อุปกรณ์สํ าหรับสุ น ขั ให้ลูก ๆ ที เมื อ งทองธานี ได้
ข่าวว่า ลู กๆ ได้ของหลายอย่างเลยครั บ ###๙๙๙###
ไปเทียวเวียดนามกลับมาแล้ว คุณแหมวภรรยาของ
คุ ณสมพงษ์ พันธ์พุ่ ม ซื อกระเป๋ าถื อ กลับมาขายที
เมื อ งไทยด้ว ย คุ ้ม จริ ง ๆ เลยครับ ###๙ ๙๙###
เดิ นทางไปเทียวต่างประเทศเป็ นครั งแรก สําหรับ
คุ ณอารีย์ จันทรโคตร เจ้า ตัวบอกว่าประทับ ใจมาก
ถ้า จัด คราวหน้า ต้อ งขอไปด้ว ยครั บ ###๙๙๙###
สนุ กสนานกับ การซื อของมาก สํ า หรับ คุ ณอัช ณา
วายุพักตร์ สมกับฉายาทีมีคนแอบตังให้วา่ นัก ช็อ ป
มือ อาชี พ ครับ ###๙๙๙### ไปกัน ทังครอบครั ว
สํา หรั บ คุณกิต ติศัก ดิ จัน ทโคตร์ ไม่ท ราบว่า ได้
ของอะไรเป็ นของตนเองบ้า งครั บ หรื อ ซื อให้
เฉพาะภรรยาและลูก สาวครั บ ###๙๙๙### ควง
ภรรยาไปเที ยวเวีย ดนามด้ว ย สํา หรั บ คุ ณ ประยูร
มิ น ภายสงค์ ท่า ทางมีค วามสุ ข มากเลยครั บ คุ ณ
ประยูรบอกว่าครังต่อไปจะให้ลูก ๆ ไปเทียวกันเอง
บ้า งครั บ ###๙๙ ๙### สห กรณ์ ฯ กํา หนดว นั
ประชุ ม ใหญ่ส ามัญ ประจํา ปี 2558 ใน วัน ที 29
มกราคม 2559 ขอเชิ ญ สมาชิ ก ทุ ก ท่า นลงคะแนน
เสี ย งเลื อกตังประธานกรรมการฯ และกรรมการฯ
7 คน ในเวลา 06.30 - 15.30 น. (โรงงานหนองแค
ลงคะแนนเสี ยงเลือ กตัง เวลา 08.00 น. - 12.00 น.
ทีโรงอาหาร) และเข้า ร่ วมการประชุม ใหญ่ส ามัญ
ประจํา ปี 2558 ในเวลา 17.00 น. โดยพร้ อ มเพี ยง
กัน ครั บ ###๙๙๙### พบกัน ฉบับ หน้ า ###๙๙๙###
สวัสดี ครั บ ###๙๙๙###
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รายงานกิจการประจําเดือน พฤศจิกายน 2558 (MONTHLY REPORTS NOVEMBER 2015)
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED
1. จํานวนสมาชิก Membership
2. ทุนเรื อนหุ้น Share capital
3. เงินรั บฝากออมทรั พย์ ยอดยกมา Savings deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่ างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
4. เงินรั บฝากออมทรั พย์ พเิ ศษ ยอดยกมา Special deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่ างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
5. เงินรั บฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education Fund deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่ างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
6. ทุนสํารอง Compulsory reserve
7. ทุนสะสมตามข้อบังคับ Reserve according to by-laws,regulation and other
8. ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรั พย์ แห่ งประเทศไทย จํากัด
Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of
Thailand Limited (FSCT)
9. เงินฝากธนาคาร (7 ธนาคาร รวม 10 บัญชี) Deposits at Banks
10. เงินฝากสหกรณ์ อืน Deposits in other Co-operatives
11. เงินให้ก้แู ก่ สมาชิก ยอดยกมา Loans to members form last month
 ให้ ก้รู ะหว่ างเดือน Loans to members in this month
 รั บชําระคืนระหว่ างเดือน Loans repayment form members in this month
คงเหลือ ณ วันสิ นเดือน Total Loans to members
12. เงินให้ก้แู ก่ สหกรณ์อืน Loans to other co-operatives
13. ดอกเบียรั บจากเงินให้ ก้ ู Interest received from Loans
14. รายได้ตังแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2558 Revenues from January - November 2015
15. รายจ่ายตังแต่ เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2558 Expenses from January - November 2015
16. รายได้สูง (ตํา) กว่ าค่าใช้ จ่าย Total income (Approximated)

1,148 คน
309,469,380.00 บาท
9,065,901.36 บาท
4,727,522.37 บาท
4,280,806.22 บาท
9,512,617.51 บาท
103,183,783.20 บาท
2,282,100.92 บาท
3,262,507.25 บาท
102,203,376.87 บาท
6,095,280.00 บาท
411,344.00 บาท
770,824.00 บาท
5,735,800.00 บาท
26,513,169.18 บาท
1,054,691.47 บาท
40,060,000.00 บาท

Pr
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht

26,228,959.87 บาท
91,245,220.78 บาท
296,235,478.22 บาท
27,783,700.00 บาท
30,008,276.60 บาท
294,010,901.62 บาท
20,150,347.95 บาท
15,317,479.00 บาท
20,732,108.61 บาท
4,780,141.08 บาท
15,951,967.53 บาท

Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
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นายกสมาคม สสอป. เขารวมประชุมคณะกรรมการอํานวยการ (ภาคเชา) และนายกฯ พรอมกับกรรมการ
สสอป. ทําการประชุมคณะกรรมการ สสอป. (ภาคบาย) ณ หองประชุม ชสอ. จ.นนทบุรี (9 พ.ย. 58)

กรรมการสหกรณฯ และเจาหนาที่ จัดโครงการใหความรูเรื่องสหกรณ
แกสมาชิกกองทุนหมูบ านยาง หมูท ี่ 3 ต.หัวไผ อ.เมือง จ.อางทอง (14 พ.ย. 58)

สหกรณฯ เปนเจาภาพสวดศพมารดานายสมพงษ
วงษคํา สมาชิกแผนกไฟฟา (16 พ.ย. 58)

ผูจัดการมอบของที่ระลึกใหแกนายนัฐศักดิ์
คุม วงษ สมาชิกที่ทําการมงคลสมรส (25 พ.ย. 58)

