
 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคําหนัก 1 บาท ให้แก่

สมาชิกทีขอเกษียณอายกุ่อนกําหนด 2  ราย 

 วันที 30 พฤศจกิายน 2559 นายสุวฒัน์  แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ และนางเกษมศรี  เมฆ-

หมอก ผู ้จดัการ มอบสร้อยคอทองคาํหนกั 1 บาท 

มูลค่า 20,800 บาท ให้แก่นางมยุรี   ดิฐภักดีชล 

สมาชิกแผนกสํานักงานใหญ่ โดยมอบให้ ณ ทีทาํ-

การสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ 

วันที 1 ธันวาคม 2559 นายสุวฒัน์  แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ นายพีระภทัร ลอยละลิว กรรม-

การ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จัดการ มอบ

สร้อยคอทองคาํหนกั 1 บาท มูลค่า 20,800 บาท ให้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก่นายวิษณุ  สังข์บวัศรี สมาชิกแผนกอลัซิลลารี- 

ผลิต โดยมอบใหที้บา้นพกั อ.เมือง จ.อ่างทอง 

ผู้จัดการ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ เข้าร่วมสัมมนา ที

สมุทรสงคราม 

วนัที 8 - 9 ตุลาคม 2559 นางเกษมศรี  เมฆ-

หมอก ผูจ้ดัการ และนางสาวนุชนารถ  แก้วนาํเชือ 

เจ้าหน้าทีบญัชี  เข้าร่วมสัมมนา เรือง “การบริหาร

ความเสียงดา้นสภาพคล่อง และภาวะเศรษฐกิจไทย

ในปัจจุบนั” ณ โรงแรมโคโค่วิว อ.เมือง จ.สมุทรสง-

คราม จดัโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศ-

ไทย จาํกดั  

  (อ่านต่อหน้า 3) 
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สหกรณฯ มอบสรอยคอทองคําหนกั 1 บาท  
ใหแกนางมยุรี  ดิฐภกัดชีล  

ทีส่ํานกังานสหกรณออมทรัพยฯ 

สหกรณฯ มอบสรอยคอทองคําหนกั 1 บาท  
ใหแกนายวิษณุ  สังขบัวศรี  

ทีบ่านพกั ต.โพสะ อ.เมอืง จ.อางทอง 
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กองบรรณาธิการ 

บรรณาธิการ    นายเฉลย  ชมบุหร่ัน  

กองบรรณาธิการ นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร  

 นายสายัณห  แผนประดิษฐ 

 นายพีระภัทร  ลอยละล่ิว 

 นายณัฐภูมิ  สุวรรณวงศา 

 นางสาวณัฐริญา  อนุสิ 

 นายมานะกูล  พรรณเรณู 

 นายไชยพันธน  ทรัพยสุทธิ 

       อารดเวิรค    นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชือคณะกรรมการดําเนินการชุดที 34 (2559) 

นายสุวัฒน แกวเฮียง ประธานกรรมการ 

นายศรีโพธ์ิ    วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน 

นายเฉลย      ชมบุหรั่น  รองประธานฝายประชาสัมพันธ 

นายสายัณห แผนประดิษฐ   เลขานุการ 

นายลิขิต มีบํารุง เหรัญญิก 

นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว กรรมการ 

นายพงษศักด์ิ คงมี กรรมการ 

นายรวิพงษ ศุภศรี กรรมการ 

นายอนุรักษ ทองโตนด กรรมการ 

นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา กรรมการ 

นางสาวณัฐริญา  อนุสิ กรรมการ 

นายมานะกูล พรรณเรณ ู กรรมการ 

นายเสนห ชุมหฤทัย กรรมการ 

นายธนกฤต วโรตนม กรรมการ 

 

การประชมุใหญ่สามญัครงัแรก 
สนันิบาตสหกรณจ์งัหวดัอา่งทอง  

เพือเลือกตงักรรมการฯ ชดุแรก (17 พ.ย. 59) 

กรรมการ และเจา้หนา้ที สหกรณฯ์  
เขา้เยี ยมชมกิจการของสหกรณอ์อมทรพัย์
โรงพยาบาลตาํรวจ จาํกดั (25 ต.ค. 59) 

กรรมการ และเจา้หนา้ที สหกรณฯ์  
เขา้เยี ยมชมกิจการของสหกรณอ์อมทรพัย์

พนกังานไทยบรดิจสโตน จาํกดั (25 ต.ค. 59) 

เจ้าหน้าทีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

นางเกษมศร ี เมฆหมอก ผูจัดการ 

นางนาถ มงคลหวา หัวหนาฝายทั่วไป 

นางสาวนุชนารถ แกวนํ้าเชื้อ เจาหนาที่บญัช ี

นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ เจาหนาที่การเงิน 

นางสาวดวงกมล แกวสุกใส เจาหนาที่ธุรการ 
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กรรมการสหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุมประจําเดือน

คณะกรรมการ สอร. ทีนนทบุรี   

วนัที 9 ตุลาคม 2559 นายเฉลย  ชมบุหรั น 

รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และนายเสน่ห์  ชุ่ม-

หฤทยั หวัหน้าฝ่ายสินเชือ เข้าร่วมประชุมประจาํ-

เดือนคณะกรมการสหพนัธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ผูใ้ช้-

แรงงาน (สอร.) ครังที 10/2559 ณ ห้องประชุมของ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด   

อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

คณะกรรมการอํานวยการประชุมประจําเดือน ต.ค. 

วนัที 11 ตุลาคม 2559 นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ นายศรีโพธ์ วายุพักตร์ รอง-

ประธานฝ่ายการเงิน นายเฉลย ชมบุหรั น รอง-

ประธานฝ่ายปร ะช าสัมพันธ์ นายลิขิต  มีบํารุ ง 

เหรัญญิก และนางเกษมศรี  เมฆหมอก ผูจ้ดัการ ร่วม

การประชุมคณะกรรมการอํานวยการประจาํเดือน

ตุลาคม 2559 โดยมีนายสุวฒัน์  แก้วเฮียง ประธาน-

กรรมการ เป็นประธานในทีประชุม 

ทีประชุมมีมติกาํหนดรายละเอียดในการจดั

อบรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรง-       

งานไทยเรยอน จาํกัด รุ่นที 2 ในวนัที 26 - 27 

พฤศจิกายน 2559 มีมติบริจาคเงินสมทบกบัสํานัก-

งานส หกร ณ์จังหวัดอ่างทอ ง  เ พือ ซือถุงย ังชีพ

ช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัในพืนทีจงัหวดัอ่างทอง 

จําน วน 2,000 บาท ฯลฯ มีมติให้นํากร รมการ

สหกรณ์ฯ และเจา้หนา้ทีสหกรณ์ฯ ไปศึกษาดูงานที

สหกรณ์ออมทรัพย์พนกังานไทยบริดจสโตน จาํกัด 

และสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลตาํรวจ จาํกดั ใน

วนัที 25 ตุลาคม 2559 และมีมติให้จ ัดซือตู้เก็บ

เอกสาร 4 ชนั ราคา 4,000 บาท 

นายก สสอป. และกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมร่วม 

4 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ที ชสอ. 

  วนัที 12 ตุลาคม 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

และกรรมการสมาคมฯ 3 ท่าน เข้าร่วมการประชุม 

ระหวา่งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์ราชการรัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.) 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพย์ทหาร (สสอท.) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ 

(สสอป.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจ (สสอต.) ณ ห้อง

ประชุม 302 อาคารสํานกังานชุมนุมสหกรณ์ออม-

ทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

โดยมีนางสุมาลี   ยุกตานนท์ นายกสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราช การ

รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ. รรท.) เป็นประธานในที

ประชุม 

ทีประชุมมีมติรับทราบเรืองการจ่ายเงิน

สงเคราะห์สมาชิกทีเสียชีวติตามประกาศของสมาคม 

รับทราบเรืองการขอใบมรณบตัรสมาชิกทีเสียชีวิต 

รับทราบเรืองการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า

เ พือ คงส ภาพปี  2560 พิจารณาการประ กาศ ใช้

ระเบียบขอ้บงัคบั ขอ้ 12 พิจารณาเรืองการจดัทาํไลน์

กลุ่มของกรรมการ และผูจ้ดัการของแต่ละสมาคม 

พิจารณาเ รืองความร่วมมือกับสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์7 กลุ่มวิชาชีพ 

และพิจารณาหลกัเกณฑก์ารขึนเงินเดือน/สวสัดิการ 

และเงินค่าครองชีพเจา้หนา้ที 4 สมาคม 



มีความสุขนะครับ  4 


ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  31 
 

ฉบับที ่339 ประจําเดอืน ธนัวาคม 2559 

 
นายก สสอป.  ร่วมประชุมคณะกรรมการอํานวยการ 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 7 กลุ่มวิชาชีพ 

            วนัที 14 ตุลาคม 2559 นายศรีโพธิ  วายุพกัตร์ 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) เข้าร่วมการ

ประชุมคณะกรรมการอาํนวยการ สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์7 กลุ่มวิชาชีพ 

ครังที 1/2559 ณ ห้องประชุม 302 อาคารชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด โดยมี 

ดร.ก๊ก  ดอนสําราญ เป็นประธานในทีประชุม 

ทีประชุ มรับทราบ คํา สั งแ ต่งตังคณะ-

กรรมการบริหารร่วมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์7 กลุ่มวิชาชีพ ระเบียบว่า

ด้วยคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์7 กลุ่มวิชาชีพ ระเบียบว่า

ด้วย การประชุมใหญ่ คณะกรรมการบริหารร่วม

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม-

ทรัพย ์7 กลุ่มวชิาชีพ ฯลฯ 

รองประธานฯ เข้าร่วมสัมมนา ทีกาญจนบุรี  

 วนัที 15 - 16 ตุลาคม 2559 นายเฉลย  ชม-

บุหรั น รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ เข้าร่วม

สัมมนา “การวางแ ผนการด ําเ นินงานสหกรณ์”        

ณ โรงแรมพาวเีลียน ริมแคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี 

จดัโดยชมรมสหกรณ์ออมทรัพยภ์าคกลาง 

นายก ส สอป . เ ดินทางไ ปแ นะนํา สมาคม ฯ กับ

คณะกรรมการ สอ. โรงงานทอผ้ากรุงเทพ จํากัด 

วนัที 17 ตุลาคม 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) นาง

ลดัดา ไชยะสิทธิ เหรัญญิก และนายวิรัต ชูจิตต์ 

กรรมการ เดินทางไปแนะนาํสมาคมฯ และเชิญชวน

เป็นศูนยป์ระสานงานสมาคมฯ ใหแ้ก่คณะกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงงานทอผ้ากรุงเทพ จํากัด      

อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี โดยมีนางอรุณี  ยุ่น-

ฉลาด ประธานกรรมการฯ กรรมการฯ และนางรัช-

นก  ชายจนัทร์ ผูจ้ดัการ ให้การตอ้นรับ 

นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ นายก สสอป. เป็น

วทิยากรแนะนาํสมาคมฯ และกรรมการฯ ท่านอืนให้

คาํแนะนําเ พิมเติม คณะกรรมการฯ ได้สอบถาม

ข้อมูลด้วยความสนใจยิง ทังนี สมาคมฯ ได้มอบ

นาฬิกาของสมาคมฯ ให้แก่สหกรณ์ฯ ดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการฯ เข้าร่วมฝึกอบรม ทีสันนิบาตสหกรณ์ฯ 

 วนัที 19 - 21 ตุลาคม 2559 นายเฉลย  ชม-

บุหรั น รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และนาย

ลิขิต  มีบาํรุง เหรัญญิก เขา้ร่วมฝึกอบรม หลกัสูตร 

“การฟ้องร้องดําเนินคดีของสหกรณ์ด้วยตนเอง”       

รุ่นที 2 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  

นายก สสอป. ร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาท-

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

วนัที 19 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. นาย 

ศรีโพธิ วายุพกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
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สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ 

(สสอป.) และกรรการฯ 5 ท่านเขา้ร่วมพิธีถวายความ

อาลยัแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-

อดุลยเดช ณ บริเวณหน้าอาคารชุมนุมสหกรณ์-      

ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด อ.บางกรวย                  

จ.นนทบุรี โดย พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธาน

กรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

จาํกัด (ชสอ.) กล่าวคาํถวายความอาลัย เบืองหน้า

พระบรมฉายาลกัษณ์ พร้อมยืนสงบนิง น้อมเกล้าฯ 

ถวายความอาลยั เป็นเวลา 9 นาที  

ประธาน กรรมการ และผู้จัดการ ร่วมมอบถุงยังชีพ

ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย 

 วนัที 20 ตุลาคม 2559 นายสุวฒัน์  แก้วเฮียง 

ปร ะธานก รรมการ นายมานะกูล   พรรณเ ร ณู 

กรรมการ และนางเกษมศรี  เมฆหมอก ผูจ้ดัการ ร่วม

มอบถุงย ังชีพให้แก่ผู ้ประสบอุทกภัยในจงั หวัด

อ่างทอง ณ วดัวิจารณ์โสภณ ต.โผงเผง อ.ป่าโมก        

จ.อ่ างทอง ซึงจัดโ ดยจังหวดัอ่ างทอง  ร่วมกับ

สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง และหน่วยงาน

ต่างๆ 

นายก สสอป. ร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบาย

และแผน ที ชสอ. 

วนัที 21 ตุลาคม 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

และนายชัยยา ตีบไธสง กรรมการ เข้า ร่วมการ

ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 7 

กลุ่มวิชาชีพ ครังที  1 ณ ห้องประชุม 302 ช ัน 3 

อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

จาํกดั โดยมี ดร.มณู บุญศรีมณีชยั นายก สสธท. ทาํ

หนา้ทีประธานในทีประชุม 

ทีประชุม พิจารณาจดัทําแผนปฏิบัติงาน

ประจาํปีเชิงบูรณาการและแผนพฒันาสมาคมระยะ

สัน ระยะยาว พิจารณากาํหนดแนวทางการรับสมคัร

สมาชิกใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั พิจารณาจดัทาํ

แผนการเงิน แผนงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการ

ดาํเนินการแต่ละครัง ฯลฯ 

นายก สสอป. และคณะกรรมการ สสอป.  ทําการ

ประชุมประจําเดือนตุลาคม 2559 

วนัที 21 ตุลาคม 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) นาย

วิรัต  ชู จิตต์ พร้อมกับกรรมการ และเจ้าหน้า ที

สมาคมฯ เขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

สถานประกอบการ ชุดที 3 ครังที 25 ณ ห้องประชุม 

302 ชัน 3 อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง-

ประเทศไทย จํากัด โดยมีนายศรีโพธิ วายุพกัตร์ 

นายก สสอป. ทาํหนา้ทีประธานในทีประชุม 

นอกจากวาระการประชุมตามปกติแล้ว ที

ประชุมมีมติอนุมตัิจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู ้รับ

ผลประโยชน์ของสมาชิก สสอป. ทีเสียชีวติ 2 ราย  

คณะกรรมการ และ เจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ เดินทางไป

ศึกษาดูงาน 2 สหกรณ์ฯ  

 วนัที 25 ตุลาคม 2559 นายสุวฒัน์  แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ นายศรีโพธิ  วายุพกัตร์ รอง-

ประธานฝ่ายการเงิน นายเฉลย  ชมบุหรั น รอง-

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายสายณัห์  แผน-

ประดิษฐ์ เลขานุการ นายลิขิต  มีบาํรุง เหรัญญิก นาย
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มานะกูล  พรรณเรณู นายเสน่ห์  ชุ่มหฤทยั นายณฐั-

ภูมิ  สุวรรณวงศา นางสาวณฐัริญา  อนุสิ กรรมการ 

นางสาวณฐิัยา  สร้อยทรัพย ์ผูต้รวจสอบกิจการ นาง

เกษมศรี  เมฆหมอก ผูจ้ดัการ และนางสาวนุชนารถ  

แก้วนําเชือ เจา้หน้าทีบญัชี เดินทางไปศึกษาดูงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์พนกังานไทยบริดจสโตน จาํกัด 

เลขที 14/3 ถนนพหลโยธิน หมู่ 1 ต.คลองหนึง       

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1212 โดยมีคณะกรรม-

การ และนางอรัญญา  มาลยัรัตน์ ผูจ้ดัการสหกรณ์ฯ 

พร้อมกบัเจา้หนา้ทีสหกรณ์ ใหก้ารตอ้นรับ 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 สหกรณ์ฯ มี

สมาชิก 2,575 คน ทุน-

เรือนหุ้น 563.58 ลา้นบาท   

ทุนสํารอง 47.88 ลา้นบาท 

ทุนสะสมตามข้อบ้งค ับ 

1.01 ล้านบ าท เ งินฝ าก

ออ มทรั พย์ 61.37 ล้าน -

บาท เงินฝากออมทรัพย์-

พิ เ ศ ษ  100.91 ล้านบ า ท 

เงินให้แกู้แก่สมาชิกคงเหลือ 583.57 ลา้นบาท ทุน-

ด ําเ นินงาน 805.37 ล ้านบาท กําไรสุทธิประจําปี 

2558 จาํนวน 28,072,817.44 บาท ทีประชุมมีมติ

จ่ายเงินปันผล ร้อยละ 4.25 และจ่ายเ งินเฉลียคืน  

ร้อยละ 5.25 

จากนันได้เ ดินทางไปศึกษ าดูงานต่อ ที

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตาํรวจ จาํก ัด เลขที 

492/1 อาคารศรียานนท ์ชนั 1 ถนนพระราม 1 แขวง

ปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 โดยมี พ.ต.อ. 

นายแพทยด์นุกฤต  กลมัพากร ประธานกรรมการฯ 

และนางสาวพวงพิศ  จนัทร์เอียด ผูจ้ดัการสหกรณ์ฯ  

พร้อมกบัเจา้หนา้ทีสหกรณ์ฯ ใหก้ารตอ้นรับ  

วนัที 30 กนัยายน 2558 สหกรณ์ฯ มีสมาชิก 

3,441 คน ทุนเรือนหุ้น 533.79 ลา้นบาท ทุนสํารอง 

186.77 ลา้นบาท ทุนสะสมตามข้อบง้คบั 14.30 ลา้น

บาท เงินฝากออมทรัพย์ 61.37 ลา้นบาท เงินรับฝาก 

8,221.74 ล้านบาท เงินให้แกู้แก่สมาชิกคงเหลือ 

433.03 ล้านบาท เงินให้กู้แก่สหกรณ์อืน 4,469.80 

ลา้นบาท ทรัพย์สินรวม 9,264.53 ลา้นบาท กําไร

สุทธิประจาํปี 2558 จาํนวน 127,802,473.00 บาท 

บาท ทีประชุมมีมติจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 10 และ

จ่ายเงินเฉลียคืน ร้อยละ 20 

นายก สสอป. และกรรม-

การฯ เข้าร่วมการประชุม

คณะกรรมการนโยบาย

และแผน 

วนัที 26 ตุลาคม 

2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌา-

ปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

และกรรมการ 2 ท่าน เข้าร่วมการประชุมคณะ-

กรรมการร่วมนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 7 กลุ่มวิชาชีพ ครังที 2  

ณ หอ้งประชุม 602 อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

แห่งประเทศไทย จาํกัด โดยมี ดร.ก๊ก  ดอนสําราญ 

นายกสมาคม สส.ชสอ. เป็นประธานในทีประชุม 

  ทีประชุมมีมติ รับทราบโค รงส ร้างกา ร

บริหารสํานักงานคณะกรรมการบริหารร่วมฯ

พิจารณาคาํสั งแต่งตงัคณะกรรมการบริหารร่วมทุก

คณะ พิจารณาคาํสั งแต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการ
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การก่อสร้างอาคารฯ พิจารณาเสนอการจดัการจด

ภาระจาํยอมเสนอ ชสอ. พิจารณาประกาศประกวด

ราคาจา้งงานก่อสร้างอาคารสํานักงานฯ พิจารณา

แนวทางบริหารงานของศูนยป์ระสานงาน  ฯลฯ 

เจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ มอบของเยียมให้แก่สมาชิกพ้น-

สภาพการเป็นพนักงานทีเกษียณอายคุรบ 5 ปี 

 วนัที 27 ตุลาคม 2559 นางเกษมศรี  เมฆ-

หมอก ผูจ้ดัการ และนางสาวฐิติพร  ควรบาํเรอ มอบ

ของเยียมให้แก่นายสวสัดิ  เชือเมืองพาน สมาชิก

แผนกพน้สภาพการเป็นพนกังานทีเกษียณอายุจาก

การทาํงานครบ 5 ปี เนืองในโอกาสครบรอบการ

ก่อตงัสหกรณ์ฯ ครบ 33 ปี 

ผู้ จัดการ เข้าร่วมประชุมใหญ่ สอ.ตํารวจอ่างทอง

 วนัที 28 ตุลาคม 2559 นางเกษมศรี  เมฆ-

หมอก ผูจ้ดัการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 

2559 สหกรณ์อ อมทรัพย์ต ํารวจอ่างทอ ง จาํกัด        

ณ ห้องประชมองค์การบริหารส่วนจงัหวดัอ่างทอง 

ต.ป่างิ ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 

สหกรณ์ฯ  มอบสมุดบัญชี เงินฝากให้แก่สมาชิกที

ภรรยาคลอดบุตร 

 วนัที 28 ตุลาคม 2559 นางนาถ  มงคลหวา้ 

หวัหนา้ฝ่ายทวัไป มอบสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย์

พิเศษพร้อมเงินฝาก จาํนวน 500 บาท ให้แก่นายวรุณ  

ทองเสริม สมาชิกแผนกอ๊อกซิลลารี ผลิต เนืองจาก

ภรรยาคลอดบุตร 

นายก สสอป. เข้าทํางานทีสมาคมฯ  จ.นนทบุรี รวม  

2 วัน 

  วนัที 31 ตุลาคม และวนัที 7 พฤศจิกายน 

2559 นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประ-

กอบการ (สสอป.) เดินทางไปทาํงานทีสํานักงาน-

สมาคม สสอป. ชนั 5 อาคารชุมนุมสหกรณ์ออม-

ทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ถนนนครอินทร์        

อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

นายก สสอป. เดินทางไปจดทะเบียนกรรมสิทธิร่วม

ทีดินและอาคาร ทีทําการสมาคม 7 วิชาชีพ ทีนนทบุรี 

วนัที 1 พฤศจิกายน 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

เดินทางไปจดกรรมสิทธิร่วมทีดินและอาคาร ทีทาํ

การสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 7 วิชาชีพ ทีสํานกั-

งานทีดินจังหวดันนทบุรี สาขาบางใหญ่ ร่วมกับ

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 6 สมาคมฯ โดย

อาคารดังกล่าวมีมูลค่าทีดิน ค่า ก่อสร้าง และค่า

ตกแต่งอาคารเป็นเงินประมาณ 125 ลา้นบาท เป็น

อาคารสูง 7 ชนั จะสร้างในทีดินทีอยู่ติดกบัทีทาํการ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด 

ถนนนครอินทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

กรรมการ และเจ้าหน้าที มอบของเยียมไข้ให้แก่

สมาชิกป่วย  

 วนัที 11พฤศจิกายน 2559 นายพีระภัทร  

ลอยละลิ ว กรรมการ นางเ กษมศรี  เมฆหมอก 

ผูจ้ดัการ นางสาวนุชนารถ  แก้วนาํเชือ เจ้าหน้าที

บัญชี และนางสาวฐิ ติพร  ควรบําเรอ เจ้าหน้าที

การเงิน มอบของเยียมไข้ให้แก่นายอรรถพล  หนู-

ฤทธิ สมาชิกแผนกสปินนิง ผลิต ณ ทีทาํการสหกรณ์

เนืองจากป่วยต่อมลูกหมากอกัเสบ  

กรรมการสหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุมประจําเดือน

คณะกรรมการ สอร. 

             วนัที 13 พฤศจิกายน 2559 นายสุวฒัน์  แกว้- 
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เฮียง ประธานกรรมการ เขา้ร่วมประชุมประจาํเดือน 

คณะกรรมการสหพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ผู ้ใช้-

แรงงาน (สอร.) ครังที 11/2559 ณ สหกรณ์ออม-

ทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านคร-

หลวง จาํกดั ชนั 4 กรุงเทพฯ 

รองประธานฝ่ายการเงิน และหัวหน้าฝ่ายทัวไป ร่วม

การประชุมประจําเดือนชมรมสหกรณ์จังหวดัอ่างทอง 

วนัที 17 พฤศจิกายน 2559 นายศรีโพธิ  วายุ-

พกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน และนางนาถ  มงคล-

หว้า หัวหน้าฝ่ายทั วไป เข ้าร่วมการประชุม คณะ-

กรรมการชมรมสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง ประจาํเดือน

พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมสํานกังานสหกรณ์-

จงัหวดัอ่างทอง โดยมี พ.ต.อ. พีระพนัธ์  จนัทร์เทียร 

ทาํหนา้ทีประธานในทีประชุม  

  

 

 

 

 

 

 

 

ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการชมรมฯ ครังที 1/2559 เดือนตุลาคม 

2559 มีมติรับรองรายรับ - รายจ่ายชมรมฯ ประจาํ-

เดือนตุลาคม 2559 โดยมีเงินคงเหลือยกมาจากเดือน

กนัยายน 2559 จาํนวน 129,980.89 บาท ไม่มีรายรับ 

รายจ่าย 1,240 บาท และเงินคงเหลือยกไปเดือน

พฤ ศจิกาย น 2 55 9 จําน วน  128 , 74 0.8 9  บาท 

รับทราบการเชือมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์สมาชิก

ชมรมฯ มีมติใหจ้ดัทาํเสือแจ็คเก็ตให้กรรมการชมรม

ทุกคน โดยชมรมฯ จ่ายค่าเสือให้ครึงหนึง จดัทาํเสือ

คอปกสีดาํมีสัญญลกัษณ์เลข ๙ จาํหน่ายเพือหารายได้

ใหแ้ก่ชมรมฯ และรับทราบเรืองทีสํานักงานสหกรณ์-

จงัหวดัอ่างทองแจง้ให้ทราบหลายเรือง 

 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง จัดประชุมใหญ่ 

สามัญครังแรก เลือกตังกรรมการฯ ชุดแรก  

  วนัที 17 พฤศจิกายน 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นางนาถ มงคลหวา้ 

หวัหน้าฝ่ายทวัไป ร่วมการประชุมใหญ่สามญัครัง-

แรก สันนิบาตสหกรณ์จังหวดัอ่างทอง ณ ห้อง

ประชุมสํานักงานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง โดยมี 

นายศรีโพธิ วายพุกัตร์ ประธานคณะเตรียมการจดัตงั

สันนิบาตจงัหวดัอ่างทอง ทาํหน้าทีประธานในที

ประชุม 

 ทีประชุมมีมติรับทราบความเป็นมาของการ

จัดตังสันนิบาตสหกรณ์จังหวดัอ่างทอง ทําการ

เลือกตังคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวดั

อ่างทอง รวม 7 คน ได้แก่ 

1. นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ (สหกรณ์ออม-

ทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั) 

2. นางอนญัญา แสงพราย (สหกรณ์ออม-

ทรัพยค์รูอ่างทอง จาํกดั) 

3. นายประจวบ เนตร์พลตรี (สหกรณ์การ-

เกษตรไชโย จาํกดั) 

4. นายประทีป พุ่มมาลา (สหกรณ์การ-

เกษตรแสวงหา จาํกดั) 

5. นายปรีชา บุญมี (สหกรณ์เครดิตยูเนียน-

บา้นบ่อแร่ จาํกดั) 

6. นายวรัิต  ชูจิตต์ (สหกรณ์บริการสหภาพ- 
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แรงงานไทยเรยอน จาํกดั) 

7. นางภาวินีย์  อุ่นละม้าย (สหกรณ์ออม-

ทรัพยโ์รงพยาบาลอ่างทอง จาํกดั) 

ประธานฯ มอบของทีระลึกให้แก่สมาชิกทีทําการ

มงคลสมรส 

 วนัที 22 พฤศจิกายน 2559 นายสุว ัฒน์    

แก้วเฮยีง ประธานกรรมการ มอบของทีระลึก (หมอ้-

หุ้งข้าวไฟฟ้า) ให้แก่นางสาวพัช รียา  พินิจนอก  

สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต ณ ทีทาํการสหกรณ์ออม-

ทรัพยฯ์ เนืองจากสมาชิกทาํการมงคลสมรส 

สหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพฟังพระสวดงานศพมารดา

สมาชิก 

 วนัที 24 พฤศจิกายน 2559 นายสุว ัฒน์      

แก้วเฮยีง ประธานกรรมการ นายศรีโพธิ  วายุพกัตร์ 

รองประธานฝ่ายการเงิน นายสายณัห์  แผนประดิษฐ์ 

เลขานุการ นายเสน่ห์  ชุ่มหฤทยั หวัหน้าฝ่ายสินเชือ 

นายอนุรักษ์  ทองโตนด และนายณัฐภูมิ  สุวรรณ-

วงศา กรรมการ ร่วมเป็นเจา้ภาพฟังพระสวดงานศพ

มารดานางพรพรรณ  บุญกลา้ สมาชิกแผนกสปินนิง 

ผลิต ณ บา้นพกั ต.บา้นอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง พร้อม

ช่วยเงินทาํบุญ 500 บาท 

สหกรณ์ฯ บริจาคเงินเพือการกุศล 7 ราย 

 วันที 7 ตุลาคม 2559 สหกรณ์ฯ ร่วมทาํบุญ

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพือทอด ณ วดั-

สร้างแข้ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ร่วมกับชุมนุม-

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกดั จาํนวน 

500 บาท และร่วมเป็นเจา้ภาพงานทาํบุญทอดกฐิน

สามคัคีประจาํปี 2559 ณ วดัป่าภูเหลก็วนาราม บา้น-

โพนสะอาด อ.เมือง จ.เลย ร่วมกบัสมาคมฌาปนกิจ-

สงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออม-

ทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 500 บาท 

วันที 13 ตุลาคม 2559 สหกรณ์ฯ มอบเงิน

ช่วยเหลือผู ้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอ่างทอ ง 

ร่วมกับสํานกังานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง จาํนวน 

2,000 บาท 

วันที 21 ตุลาคม 2559 สหกรณ์ฯ บริจาคเงิน

ร่วมทาํบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรม-

ตรวจบญัชีสหกรณ์ ประจาํปี 2559 เพือนาํไปถวาย  

ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม จ.อุทัยธา นี ร่วมกับ

สํานักงานตรวบญัชีสหกรณ์อ่างทอง จาํนวน 500 

บาท 

วันที 3 พฤศจิกายน 2559 สหกรณ์ฯ บริจาค

เงินสนับสนุนโครงการ “ทาํดีเพือพ่อ” เพือนาํไปใช้

สําหรับจดัหาสิงของมอบใหแ้ก่ประชาชนทีเขา้เฝ้าฯ 

กราบถวายบงัคมพระบรมศพ ณ พระทีนงัดุสิตมหา-

ปราสาท และประชาชนทีเข้าร่วมพิธีบาํเพ็ญพระ-

ราชกุศล ณ บริเวณท้องสนามหลวง ร่วมกบัสันนิ-

บาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จาํนวน 1,000 บาท  

วันที 22 พฤศจกิายน 2559 สหกรณ์ฯ บริจาค

เงินสนับสนุนการจดัการแข่งขนัโบวล์ิ งการกุศล ณ 

New Star Bow l ชัน 7 อิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว 

ร่วมกับสหพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ผู ้ใช้แรงงาน 

(สอร.) จาํนวน 1,500 บาท 

วันที 25 พฤศจกิายน 2559 สหกรณ์ฯ บริจาค

เงินสมทบทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการอุปสมบท 89 รูป 

ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระ-

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการบําเพ็ญกุศล

ปัญญาสมวาร (50 ว ัน)  ณ ว ัดอ่างทองวรวิหาร 

จาํนวน 500 บาท 
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เมือวนัที 26 - 27 พฤศจิกายน 2559 สหกรณ์

จดัอบรมสมาชิกสหกรณ์รุ่นที 2 ของปี พ.ศ. 2559   

ณ สตาร์เวลล ์การ์เดน้ทโ์ฮม รีสอร์ท  ต.ไทยสามคัคี 

อ.วงันําเขียว จ.นครราชสีมา “ทีพกัในฝัน สวรรค ์

บนดิน” มีสมาชิกเขา้ร่วม 54 คน ในหวัขอ้เรือง “การ

ออมเพืออนาคตทียังยืน” ซึงได้รับความสนใจจาก

สมาชิกเป็นอย่างดี โดยเฉพาะสมาชิกทีอยู่ในวยั

ทํางาน ต้องการเก็บออมเ งินเพืออนาคต เ รือ ง 

“แผนการออม เพืออนาคตทียังยืน”  บรรยายโดย 

อาจารย์สมชาย  รัตนอารี ทีปรึกษาพิเศษชุมนุม-

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จําก ัด ซึง

สหกรณ์ฯ ไดร้ับความอนุเคราะห์จากชุมนุมสหกรณ์

ออ มทรัพย์แห่งประเ ทศ ไทย จําก ัด  สนับสนุน

วิทยากร โดยสหกรณ์ฯ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่ า

วิทยากรแต่อย่างใด จึงเก็บสิงดี ๆ มาฝากสมาชิกที

ไม่ไดเ้ข้าร่วมการอบรมสัมมนา เพือนําวิธีการออม

ต่าง ๆ ไปใชก้นัดู เริมลงมือออมกนัไดเ้ลย 

              การจัดการรายได้ คือ  

      1. แบ่งเป็นเงินออม 10% 

     2. ค่าใช้จ่ายคงที คือ ค่าใช้จ่ายทีต้องจ่าย

ประจาํทุกเดือน 

     3. ค่าใช้จ่ายแปรผัน คือ  ค่าใช้จ่ายทีอาจ

เพิมขึนในเดือนนนั  ๆ

ถา้มีเงินคงเหลือ ให้เก็บออมเพิม หรือออม

เพือเป้าหมายระยะสัน เช่น ตอ้งการจะซือเครืองใช้-

ไฟฟ้า ตอ้งเก็บเงินรายเดือนเมือครบจึงซือ หรือจ่าย

เพือความสุขบ้างเล็กน้อย โดย แบ่งสันส่วนให้

พอเหมาะพอควร  

  8 วิธีการออมเงินแบบแปลกๆ หลายวิธีให้

เลือก คือ 

  1. อยากไดเ้หรียญจากตงัทอน (เอามาหยอด

กระปุกออมใหห้มด) 

  2. สะสมเหรียญในกระบอกไม้ไผ่ (แกะ

ออกมายากทีเดียวตอ้งทุบเลย) 

  3. กินอาหารเมนูถูกทีสุดในร้าน (ดูราคา

ก่อนเมนูดว้ยซํา) 

  4. แลกเงินเดือนให้เป็นแบงค์ร้อยให้หมด 

(แลว้พกใหพ้อดีทีใชไ้ดใ้นแต่ละวนั) 

  5. สะสมแบงค์ 50 บาท (มีน้อยนัก ถ้าได้มา

เมือไหร่ตอ้งรีบเก็บ) 

  6. ซ่อนเงินไวต้ามทีต่าง ๆ (ถ้าลืมไปแล้ว 

ตอนเจอจะแฮปปีมาก) 

  7. ผูกปินโตกับร้านข้าวจ่ายเป็นรายเดือน 

(บงัคบัไม่ใหกิ้นแพง) 

  8. เก็บเงินวนัละ 20 บาทเสมอ มากนอ้ยก็ถือ

ว่ายงัได้ออม เดือนนึงได้ถึง 600 บาท ปีนึง 7,300 

บาท 15 ปี มีเงินเก็บ 109,500 บาท 

7 วิธีออมเงินสุดแปลก ทีคุณ (อาจ) คาดไม่ถึง 

     1. แบงค์ 50 หา้มใช ้

     2. เก็บเข้ากระปุกเท่ากับข้าวกลางวนัทุก

มือ 

               3. เก็บแบงค์ใหม่-ไม่ใช ้

               4. แบ่งเงินใส่ถุง 

               5. แยกกระปุกสําหรับคนชอบเทียว 

               6. เก็บเหรียญ แต่ละวนัเหลือเหรียญเท่าไร

ใส่หยอดออมสินใหห้มด 

               7. หกัเศษเงินเดือน เช่นได้เงินเดือน 14,570 

บาท ก็ลองเอา 570 บาท ออกมาเก็บไว ้
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            คุณสมบัติของนักเก็บเงินมืออาชีพ คือ 

1. เป้าหมายชดัเจน อยากมีอนาคตทีดีเริมกนั

ทีการเก็บเงิน 

  2. ไม่คอยวาสนา เริมซะวนันีไม่ต้องรอ

อะไรอีกแลว้ ออมก่อนรวยกวา่! 

3. ใจแน่วแน่ ตงัใจเต็มทีทีอยากจะมีเงินออม

คิดซะว่าเพืออนาคตทีมนัคง 

  4. ไม่เกียงเงินนอ้ย เลก็นอ้ย แต่ยิงใหญ่ เก็บ

เล็กผสมนอ้ย รับรองเงินก้อนใหญ่แน่ ๆ 

  การออม ทียังยืน  ในฐ านะทีเ ป็นสมาชิ ก

สหกรณ์ฯ คือ การถือหุ้นเป็นประจําทุกเดือน เป็นเงิน

ออมทีจะอยูก่บัเราตลอดไป เพราะทุนเรือนหุน้จะถูก

บังคับให้ถือไว้จนกว่าจะลาออกจากสหกรณ์ฯ 

สมาชิกจะไดรั้บผลตอบแทนทุกปี  ในรูปเงินปันผล 

ถึงแมเ้กษียณอายุการทาํงานสมาชิกก็ยงัสามารถถือ

หุน้กบัสหกรณ์ฯ ต่อไปได ้ ซึงหากสมาชิกต้องการ

เงินออมทีสามารถเบิกใช้ได้เมือจาํเป็น สมาชิกควร

เก็บออมในรูปของเงินฝาก จะดว้ยวิธีการหกัเงินฝาก

จากเงินเดือน หรือ นาํเงินเดือนมาฝากก็สามารถทาํ

ได ้ฝึกนิสัยใหรั้กการเก็บออม เมือเกิดความจาํเป็นจะ

เห็นถึงคุณค่าของการออม การถือหุ้นกบัสหกรณ์ฯ 

เป็นการออมเพียง 5-10% ของเงินเดือน แต่เราควร

ออมให้ได้เดือนละ 30% จึงจะเพียงพอ เท่ากับ

เงินเดือน 100 บาท ถือหุ้น 10 บาท ฝากไวใ้ช้เมือ

จาํเป็น  20 บาท ทีเหลือ 70 บาท ใช้จ่ายในครอบครัว  

สหกรณ์ฯ มีเงินฝาก 3 ประเภทให้เลือกใช้บริการ คือ 

เงินฝากออมทรัพย ์เบิกใช้ได้ทุกวนั อัตราดอกเบีย

ร้อยละ 1 ต่อปี เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เบิกใช้ได้

เดือนละ 1 ครัง (เป็นการบังคบัไม่ให้เบิกได้บ่อย) 

อตัราดอกเบียตามยอดเงินฝาก คือ ยอดฝาก 300-

499,999.99 บาท ร้อยละ 2.25 ต่อปี  ยอดฝาก 

500,000 - 999,999.99 บาท ร้อยละ 2.50 ต่อปี ยอด

ฝาก 1,000,000 - 1,999,999.99 บาท ร้อยละ 2.75 ต่อ

ปี และยอดฝาก 2,000,000 บาทขึนไป ร้อยละ 3.00 

ต่อปี สุดทา้ยคือเงินฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ฝาก

ทุกเดือนเท่าๆ กนั เริมตน้ที 200 บาท จนถึงไม่เกิน 

15,000 บาท ต่อเดือน ระยะเวลา 3 ปี อตัราดอกเบีย

ร้อยละ 3.50 ต่อปี (ไม่เสียภาษี)  ครบกําหนดไดรั้บ

เงินรางวลั 1% ของยอดทีครบกําหนด สมาชิกจะ

ไดรั้บเงินกอ้นเมือครบกาํหนด เป็นการออมทีเก็บไว้

ใชต้ามเป้าหมายได ้ถ้าฝากเดือนละ 1,000 บาท 3 ปี 

เท่ากบั 36,000 บาท ดอกเบีย 1,950 บาท เงินรางวลั 

360 บาท รวมได้รับเงินจาํนวน 38,310 บาท หรือ

หากสมาชิกไม่อยากรอถึง 3 ปี จะฝากออมทรัพย์

พิ เ ศ ษ ก็ได้รับดอ กเ บียสูงกว่าธนาคารเ ช่ นกัน 

นอกจากนีสหกรณ์ฯ จะปรับดอกเบียให้ปีละ 2 ครัง

อีกด้วย เ งินฝากทัง 3 ประเภท สมาชิกสามารถ

ยินยอมใหส้หกรณ์ฯ หกัฝากจากเงินเดือนไดเ้ช่นกนั 

โดยสมาชิกจะไดร้ับใบเสร็จรับเงินประจาํงวดเป็น

เงินฝาก หรือถา้นาํสมุดคู่ฝากมาปรับสมาชิกจะรู้ว่ามี

เงินฝากเท่าไร แนะนําว่าไม่ควรปรับสมุดบ่อยๆ  

ลืมๆ ไปสักระยะ เมือปรับสมุดสมาชิกจะได้ตืนเต้น

กบัยอดเงินฝากทีมีอยู่  ตดัสินใจออมกนัไดห้รือยงั? 

สนใจติดต่อสหกรณ์ฯ ได้ทุกวนัทําการ หรือจะ

เ ริ มต้นด้วยการฝ าก เ งินโบนัส ประจ ําปี  2 559  

สหกรณ์ฯ เปิด สสอ.รรท. ให้สมาชิกแ จ้งความ

ประสงค์หกัเงินโบนสัฝากกับสหกรณ์ฯ จนถึงวนัที 

15 ธันวาคม 2559 สหกรณ์ฯ มีของทีระลึกมอบให้

สมาชิกทุกท่านทีฝากเงินโบนสัดว้ย อย่าลืมแวะมา

คุยกบัสหกรณ์ฯ “เก็บออมวันนี มังมีวันหน้า” นะคะ 
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สวสัดีครับ “แวดวงสหกรณ์” ฉบบัประจาํ 

เดือนธันวาคม 2559 มาพบกบั ท่านสมาชิก และ

ท่านผู ้อ่านทุกท่านแล้วครับ 

กล บัไปเทียวบา้น เกิดทีจงัหวดัน่านมา

เรียบร้อยแลว้ สําหรับ คุณสุกัญญา บุญช่วย พร้อม

กบัถือโอกาสฉลองวนัเกิดให้แก่ คุณพยุง  สุคันธรส 

ไปพร้อมกันดว้ยครับ ###๙๙๙### เอากล้วยและ 

หวัปลีใส่เต็มท้ายรถปิคอพัไปส่งให้แม่คา้ทีตลาด นี

เป็นรายได้ของครอบครัว คุณศิริศักดิ ทรงวุฒิเลิศ 

ขอแสดงความยินดีกบัลุงปลาดว้ยครับ ###๙๙๙### 

เข้าร่วมพิธีมงคลสมรสไปเรียบร้อยแล้ว สําหรับ 

คุณรวยรุ่ง  ทวีคูณ ขอให้ชีวิตสมรสมีแต่ความสุข

และไดรั้บแต่สิงดีๆ ในชีวิตตลอดไปดว้ยครับ ###

๙๙๙### หลงัจากตรวจสุขภาพประจาํปีเสร็จ ตอน

เย็น คุณณัฐธินี  สีนุต ก็ไปรับประทานอาหารทีร้าน

อาป๋า กุ้งย่างเกาหลีโรจนะ อยุธยา งานนีไขมนัเพิม

กระฉูดแน่ครับ ###๙๙๙### อายุครบ 46 ในเดือน

พฤศจิกายนทีผ่านมา ของขวญัวนัเกิดทีคุณศิรินุช  

แย้มมนัส ทําให้ก ับตวัเองในปีนี คือการทาํอาชีพ

เสริมด้วยการปลูกกล้วย 100 ตน้ ทาํเห็ด 280 ก้อน 

ปลูกดาวเรือง 300 ตน้ เพือนาํมาร้อยมาลยัขาย ขอให้

ประสบความสําเร็จในสิงทีทาํและมีสุขภาพแข็งแรง

ตลอดไปครับ ###๙๙๙### เดินทางไปกราบพระ-

บรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-

อดุลยเดช  ทีพระบรมมหาราชวงัแล้ว สําหรับ คุณ 

วราภรณ์ ทับไทย  และคุณดวงพร หิรัญศุภโชติ แม้วา่

ตอ้งใช้เวลานาน แต่เมือไดก้ราบพระบรมศพแลว้ 

ก็มีความปิติยินดี หายเหนือย หายเมือยเลยครับ ###

๙๙๙### สําหรับ คุณปานแก้ว  บุญสํารวย เดินทาง

ไปกราบพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-

มหาภูมิพลอดุลยเดช มาแลว้ 3 ครัง เจา้ตวับอกวา่มี

ความสุขมากเป็นทีสุดเลยครับ ###๙๙๙### เกิดต้น

เดือนธันวาคมทีผ่านมา สําหรับสมาชิกสองท่าน 

คือ คุณหิรัญ  ชมเชิด  และคุณธนกร  ชินะตังกูร 

ขอให้ทงัสองท่านมีสุขภาพแข็งแรง พบแต่สิงดีๆ 

ในชีวิตครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความเสียใจกับ 

คุณวัช รินทร์  คล้ายแก้ว  ทีสูญเสียพ่อ ตาไปจาก

อุบัติเหตุเมือปลายเดือนพฤศจิกายน ###๙๙๙### 

เช่นเดียวกนั ขอแสดงความเสียใจกบั คุณพรพรรณ 

บุญกล้า ทีสูญเสียคุณแม่ไปเพราะอุบตัิเหตุในเวลา

ใกล้เคียงกนัดว้ยครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความ

เสียใจกบั คุณพจนาถ  จิตตะมาก ทีสูญเสียน้องสาว

ไปเมือเร็วๆ นีครับ ###๙๙๙### ขอขอบคุณ คุณ

สมาน  อุดมพืช  คุณณัฐภูมิ  สุวรณวงศา  และคุณ

บุญสม  ภู่ระหงษ์ ทีสมัครเขา้เ ป็นสมาชิก สสอป. 

เรียบร้อยแลว้ ###๙๙๙### เช่นเดียวกนั ขอขอบ-

ค ุณ  ค ุณ น พ ธ ณพ ล ขํา ศิร ิ ที นํา บ ิด า  แ ล ะ ค ุณ

ประพันธ์  ม ิตรอุดม  ทีนําพ่อ ตา มาส มคัรเ ป็น

สมาชิก สสอป. ครับ  

 บ้านหลงัใหม่ ทีกําลงัปลูกอยู่ใกลเ้สร็จ

แล ้ว อ ีกไม่นาน  คุณถนอม   คําพร และคุณรุ้ง-

กาญจน์  แสวงกาญจน์ จะไดย้้ายเขา้ไปอยู่แลว้ ขอ

แสดงความยินดีล่วงหน้าดว้ยครับ ###๙๙๙### ปัน

จกัรยานไปกราบสักการะพระบรมศพ พระบาท-

ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ป ร มิ น ท ร ม ห า ภู มิ พ ล อ ดุ ล ย เ ด ช                 

ทีพร ะ บร มมหา รา ช ว ังแ ล้ว  พร ้อ ม ก บั น ัก ปั น

รถจกัรยาน 600 คน งานนี คุณวิรัต  ชูจิตต์ บอกว่า

ปลืมใจเป็นอย่างมากทีสุดเลย ###๙๙๙### อยู่ระ-
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หว่างการสร้างร้านอาหารใหม่ แทนร้านเก่าที

เจา้ของต้องการเอาทีคืน ก็ขอให้กิจการร้านอาหาร

ของ คุณบุญเตือน  เข็มทอง ขายดี กิจการรุ่งเรือง

ตลอดไปครับ ###๙๙๙### ขออนุโมทนาบุญกบั 

สมาชิกกรรมการฯ และสมาชิกสหกรณ์ฯ หลาย

ท่านทีไดบ้วชถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาท-

สม เด็จพระปรมินทรม หาภูมิ พลอดุลยเ ดช  ใน

ระหว่างวนัที 28 พฤศจิกายน - 6 ธ ันวาคม ทีวดั

อ่างทองวรวหิาร ไดแ้ก่ คุณศรีโพธิ  วายุพักตร์ คุณ

ลิขิต  มีบํารุง  คุณเสน่ห์  ชุ่มหฤทัย  คุณปณิธาน         

ศรียางค์  คุณสุทัศน์  เอียมแสง  คุณสุรพล  ยมพาล-

ไพ่ คุณเรวัตร  พงษ์ยิม  คุณสมยศ  นันตาวัง ค ุณ

ปกรณ์  มาประสพ คุณณรงค์  เกิดชุ่ม และบางท่าน

ทีไม่ไดเ้อ่ยนามครับ ###๙๙๙### มีวนัเกิดในช่วง-

เวลาดงักล่าวพอดี คุณวิลาวรรณ  ชุ่มหฤทัย  ได้นาํ

ไอศครีมไปถวายเพลพระภิกษุทีบวช ถวายเป็น

พระราชกุศลแด่ในหลวงทีวดัดว้ย ขออนุโมทนา

บุญดว้ยครับ ###๙๙๙### ขอขอบคุณ คุณนฤมล  

อินทร์ศวร และคุณวิภาวรรณ์  เอียมสอาด ทาํการ

เพิมค่าหุ ้นก ับสหกรณ์ฯ ขอ ให้ทังสองท่านมีหุ ้น

เป็นลา้นในวนัเกษียณอายุดว้ยนะครับ ##๙๙๙###  

รวบรวมเพือนๆ ไปเลียงอาหารกลางวนั และมอบ

ของกิน แ ละขอ งใช ้ชุดใหญ่ให ้แก่เด ็กนกัเ รียน

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด และคนตาบอดพิการ

ซําซ้อน จ.ลพบุรี ขออนุโมทนาบุญกับ คุณสุภาพ  

ไพจิตร์จ ินดา  คุณประนอม   พานคํา  คุณอารีย์  

จันทรโคตร  คุณยุทธนา  ช่างคิด คุณปนัดดา เดชฟุ้ง 

และคุณวิเชียร  กลินเกษร ###๙๙๙### ขอแสดง

ความยินดีกับ คุณสมปอง  จาระนุ่น เนืองในโอกาส

ทีล ูกส าวไ ด ้ร ับปริญญาไปเมือ เ ร็วๆ  ครับ  ###

๙๙๙### ไดแ้ต่งตวัสวยเป็นเพือนเจา้สาวไปแล ้ว 

สําหรับ คุณดวงกมล  แก้วสุกใส  แล้วเมือไรจะได้

เป็นเจา้สาวเองเสียทีครับ ###๙๙๙### เปลียนรูป

ประจําตวัในเฟสบุ๊คใหม่ เ พือนๆ ชม คุณกําไร  

สัญญเดช  ว่าสวยวนัสวยคืนมากเลย จริงหรือไม่

จริงตอ้งไปดูกนัเอาเองครับ ###๙๙๙### ขยนัมา

ทาํงานทุกวนั สําหรับ คุณจงรักษ์  มาลัยหอม เจา้ตวั

บอกว่าไม่ขยนัได้อย่างไร เพราะลูกๆ ยงัเรียนไม่

จบครับ ทนอีกไม่กีปีก็สบายแลว้เพราะมีลูกชายถึง

สามคนครับ ###๙๙๙### พาหลานชายไปนังช ้างที

ปางช ้างอยุธยา คุณไชยพันธน์  ทรัพย์สุทธิ  ถูก

รายการโทรทศัน์ของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

ขอ ส ัมภาษณ์ออ กทีวดี ้วยครับ ###๙ ๙๙ ### ขอ

แสดงความยินดีกบั คุณอุบล  นิลทคช ทีหลานชาย

ไดรั้บปริญญาไปเมือตนัเดือนพฤศจิกายนทีผ่านมา

ครับ ###๙๙๙### แม้จะมีร้านกาแฟเกิดขึนในถนน

สายอ่างทอง - ป่าโมกอีกสองร้าน แต่กิจการร้าน

กาแฟของ คุณสมชาย  พงษ์ไพร ก็ยงัดาํเนินไปได้

ดว้ยดี เพราะร้านนีขายกาแฟด้วยหวัใจครับ ###

๙๙๙### อารมณ์เสีย เพราะมีคนชอบเอาขยะมาใส่

ตระกร้ารถจกัรยานยนต์ คุณสมนึก  จิตตวิปูน ฝาก

บอกคนทาํวา่ นึกถึงอกเขาอกเราบา้งนะครับ  ###

๙๙๙### สหกรณ์ฯ กาํหนดวนัประชุมใหญ่สามญั

ประจาํปี 2559 ในวันที 31 มกราคม 2560 ขอเชิญ

สมาชิกทุกท่านลงคะแนนเสียงเลือกตงักรรมการฯ 

8 คน ในเวลา 06.30 - 15.30 น. (โรงงานหนอง-

แคลงคะแนนเสียงเลือกตงั เวลา 08.00 - 12.00 น. 

ทีโรงอาหาร) และเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ

ประจําปี 2559  ในเวลา 17.00 น. โดยพร้อมเพียงกนั

ครับ ### พบกันฉบับหน้า ### สวัสดีครับ ### 
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รายงานกิจการประจาํเดือน พฤศจิกายน 2559 (MONTHLY REPORTS NOVEMBER 2016) 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จํานวนสมาชิก  Membership 1,206 คน  Pr 

2. ทุนเรือนหุ้น  Share capital 337,149,600.00 บาท Baht 

3. เงินรับฝากออมทรัพย์ ยอดยกมา  Savings deposit From last month 10,452,788.88 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 6,983,758.02 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 8,614,468.34 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  8,822,078.56 บาท Baht 

4. เงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษ ยอดยกมา  Special deposit From last month 111,548,647.03 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 3,030,483.54 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 2,837,534.21 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  111,741,596.36 บาท Baht 

5. เงินรับฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา  Education Fund deposit From last month 6,712,500.00 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 427,580.00 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 440,180.00 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  6,699,900.00 บาท Baht 

6. ทุนสํารอง  Compulsory reserve 28,213,469.18 บาท Baht 

7. ทุนสะสมตามข้อบังคบั  Reserve according to by-laws,regulation and other 725,173.01 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 11 บัญชี)  Deposits at Banks 25,116,754.76 บาท Baht 

10. เงินฝากสหกรณ์อืน  Deposits in other Co-operatives 105,214,910.03 บาท Baht 

11. เงินให้กู้แก่สมาชิก ยอดยกมา  Loans to members form last month 310,499,308.60 บาท Baht 

  ให้กู้ระหว่างเดือน  Loans to members in this month 29,314,550.00 บาท Baht 

  รับชําระคนืระหว่างเดือน  Loans repayment form members in this month 29,362,008.35 บาท Baht 

 คงเหลือ ณ วันสินเดือน  Total Loans to members   310,451,850.25 บาท Baht 

12. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อืน  Loans to other co-operatives 28,000,000.00 บาท Baht 

13. ดอกเบียรับจากเงินให้กู้  Interest received from Loans 15,759,125.98 บาท Baht 

14. รายได้เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2559  Revenues from January - November 2016 22,397,378.37 บาท Baht 

15. รายจ่ายเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2559  Expenses from January - November 2016 5,163,485.93 บาท Baht 

16. รายได้สูง (ตํา) กว่าค่าใช้จ่าย  Total income (Approximated) 17,233,892.44 บาท Baht 
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สหกรณฯ์ มอบของทีระลกึใหแ้ก่นางสาวพชัรยีา  
พินิจนอก เนื องจากมงคลสมรส (22 พ.ย. 59) 

สหกรณฯ์ เป็นเจา้ภาพฟังพระสวด งานศพ
มารดานางพรพรรณ  บุญกลา้ (24 พ.ย. 59) 

สหกรณฯ์ จดัประชุมสมาชิกที เดินทางไปศึกษาดูงานการปลูกผกัไฮโรโปรนิกส ์ที สมุทรปราการ เพือสอบถามความ
คบืหนา้ในการนาํความรูท้ี ไดร้บัมาใชง้านจรงิ และจดับรรยายเสรมิความรูเ้พิมเติม (22 ต.ค. 59) 

คณะกรรมการฯ และเจา้หนา้ที สหกรณฯ์ เดินทางไปศึกษาดูงาน สอ.พนกังานไทยบรดิจสโตน จาํกดั จ.ปทุมธานี 
และ สอ.โรงพยาบาลตาํรวจ จาํกดั กรุงเทพฯ (25 ต.ค. 59) 


