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สหกรณ์ ฯ ได้ รับเงินปันผล และเงินเฉลียคืนจาก ชสอ.
หนึงล้ านเจ็ดแสนกว่าบาท
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การสหกรณ์ ฯ
เปิ ดเผยว่าตามที ทีประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2558
ของชุ ม นุ มสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
จํากัด เมือวันที 6 มิถุนายน 2558 ได้มีมติให้จ่ายเงิ น
ปั นผล และเงินเฉลียคืนให้แก่ สมาชิกทีถือ หุ ้นและกู้
เงินกับ ชสอ. โดยอนุมตั ิจา่ ยเงิน ปั นผล ร้ อ ยละ 5.80
และจ่า ยเงิ น เฉลี ยคื น ร้ อ ยละ 3.80 นัน เนื องจาก
สหกรณ์ ฯ ได้ถือ หุ ้นกับชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรั พย์แห่ งประเทศไทย จํากัด 30,060,000 บาท สหกรณ์ ฯ
จึ ง ได้รั บ เงิ น ปั น ผลประจํา ปี 2557 จากชุ ม นุ ม ฯ
จํานวน 1,743,480.00 บาท (หนึ งล้า นเจ็ดแสนสี หมืนสามพัน สี ร้ อ ยแปดสิ บบาทถ้วน) และสํ าหรั บ
เงิ นเฉลี ยคืน สหกรณ์ฯ ไม่ ได้รับ เพราะสหกรณ์ ฯ
ไม่ได้กเู้ งินกู้จากชสอ.

สหกรณ์ ฯ มอบสร้ อยคอทองคํ า แก่ ส มาชิ กเกษี ย ณ
อายุ 4 ราย
วั น ที 26 พฤษภาคม 2558 นายกฤษณชัย
สิ น ธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการ นายเฉลย ชมบุ หรั น รองประธานฝ่ ายการเงิ น นายวิรัต ชู จิต ต์
รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ นายสุ ทศั น์ เอียมแสง และนายรวิพงษ์ ศุ ภศรี กรรมการ เข้าร่ วมงาน
เลี ยงเกษี ย ณอายุนายจรั ล ขําสถิ ต ย์ สมาชิ ก แผนก
เซ็ น ทรัล ซ่ อมบํารุ ง ณ บ้านพักนายสุ รพล บุญเกิ ด
อ.ป่ าโมก จ.อ่ า งทอง พร้ อ มมอบสร้ อ ยคอทองคํา
หนัก 1 บาท มูลค่า 19,900 บาท
วันที 9 มิถุนายน 2558 นายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการ นางสาวไข่มุกข์ จันทโคตร์ และนายพีระภัทร ลอยละลิ ว กรรมการ เข้า
ร่ วมงานเลียงเกษียณอายุนางจํารุ ญ ผุดผ่อง สมาชิ ก
แผนกอัล ซิ ลลารี ผลิ ต ณ สโมสรพนักงานบริ ษทั ฯ
พร้ อ มมอบสร้ อ ยคอทองคํา หนัก 1 บาท มู ล ค่ า
19,350 บาท
วัน ที 18 มิ ถุ นายน 2558 นายศรี โพธิ วายุ พัก ตร์ ที ปรึ ก ษาสหกรณ์ ฯ นายกฤษณชัย สิ น ธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ และนายเสน่ ห์
ชุ่มหฤทัย เข้าร่ วมงานเลียงเกษียณอายุนางสาวปราณี
(อ่ านต่ อหน้ า 3)
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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
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กรรมการฯ และเจ้าหน้าทีฯ เยียมไข้
สมาชิกป่ วย

นายชัยรัตน์ กันศิริ แผนกสปิ นนิง ผลิต

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  นายรวิพ งษ ศุภศรี
 นายไชยพันธน ทรัพยสุทธิ
ที่ปรึกษา นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
อารดเวิรค นางสาวดวงกมล แกวสุกใส

นางธนกร ชินะตังกู ร แผนกเจ้าหน้าที

นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา แผนกอ๊อกซิ ลลารี
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สหกรณ์ ฯ มอบสร้อยคอทองคําฯ (ต่ อจากหน้ า 1)
ดวงผดุง สมาชิกแผนกอัลซิ ลลารี ผลิต ณ ร้ านอาหาร
เล็กบ้านรอ อ.เมื อง จ.อ่างทอง พร้ อมมอบสร้ อยคอ
ทองคําหนัก 1 บาท มูลค่า 19,650 บาท
วันที 20 มิ ถุ นายน 2558 นายศรี โพธิ วายุ พักตร์ ทีปรึ กษาสหกรณ์ฯ และนายกฤษณชัย สิ นธุ
ประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ นายวิรัต ชู จิตต์ รอง
ประธานฝ่ ายการเงิ น นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ เลขานุ ก าร นางสาวไข่ มุก ข์ จัน ทโคตร์
และ นายสุ ทศั น์ เอี ยมแสง กรรมการฯ เดินทางไป
ร่ วมงานเลียงสังสรรค์การเกษียณอายุนางเยือน แย้มกลีบ สมาชิกแผนกสปิ นนิ ง ผลิต ทีบ้านพัก ต.โพสะ
อ.เมือง จ.อ่างทอง พร้ อมมอบสร้ อยคอทองคําหนัก
1 บาท มูลค่า 19,650 บาท
สหกรณ์ ฯ จั ด อบรมสมาชิ ก ประจํ า ปี 2558 รุ่ น ที 1
ทีนครนายก
วัน ที 31 พฤษภาคม - 1 มิ ถุ น ายน 2558
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
จัดอบรมสาชิกสหกรณ์ฯ รุ่ นที 1 ประจําปี 2558 เรื อง
"การสร้ างความมั นคงให้ก บั ครอบครัวโดยวิธี การ
สหกรณ์ " ณ บ้ า นกล้ ว ยกล้ ว ยรี สอร์ ท อ.เมื อ ง
จ.นครนายก โดยมี ส มาชิ ก กรรมการ เจ้า หน้ า ที
สหกรณ์ 45 คน เข้าร่ วมการอบรบ โดยมีนายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ เป็ นประธาน
พิธี เ ปิ ดการอบรม หลัง จากนันนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ บรรยาย เรื อง “ทําอย่างไรจึงจะได้
เป็ นสมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที ดีเด่ น ” ต่อด้วย
นายสมพล ตันติสันติสม ผูจ้ ดั การสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิ กของชุมนุ มสหกรณ์อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย บรรยาย เรื อง “คุ ณ ค่ า
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สหกรณ์” ในภาคบ่ายเป็ นการเสวนา เรื อง “ใช้ชีวิต
ตามแนวทางสหกรณ์ อย่ างไร ครอบครั วจึงมั นคง”
โดยนายวิรัต ชู จติ ต์ รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์
นางสุ ภาพ ไพจิตร์ จินดา สมาชิ กแผนกพ้นสภาพการ
เป็ นพนัก งาน โดยมี น ายกฤษณชัย สิ น ธุ ประสิ ทธิ
ประธานกรรมการฯ เป็ นผูด้ าํ เนิ นรายการ และนาย
ศรี โพธิ วายุพกั ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส ถานประกอบการ
(สสอป.) เป็ นวิทยากรบรรยาย เรื อง “สสอป. ช่ วย
ครอบครัวท่านได้อย่างไร?” ในภาคเย็นเป็ นงานเลียง
สั ง สรรค์ ผู ้เ ข้ าร่ วมการอบรมโดยการรั บประทาน
อาหาร และร้ องเพลงคาราโอเกะร่ วมกัน
วัน ที 1 มิถุ นายน 2558 ดร.เฉลิมพล ดุ ล สั ม พัน ธ์ ประธานกรรมการชุ มนุ ม สหกรณ์ อ อม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด เป็ นวิทยากร บรรยาย
เรื อง “การสร้ างความมันคงให้ครอบครั วโดยวิธีก าร
สหกรณ์” หลังการบรรยายเสร็ จ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การสหกรณ์ ฯ ทําหน้าทีประธานพิธี ปิด
การอบรม โดยสหกรณ์ฯ ได้นาํ สมาชิกแวะซือของที
ตลาดโรงเกลือก่ อนกลับบ้าน
กรรมการ ชสอ. เข้ าร่ วมการสั มมนที ชสอ.
วันที 27 พฤษภาคม 2558 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ กรรมการพัฒนาและเสริ ม สร้ า งความรู ้ ดา้ น
วิชาการ ชสอ. เข้าร่ วมการสัมมนา เรื อง "การปฏิรูป
สหกรณ์ตามแนวคิดของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ"
ณ ห้อ งประชุ ม 701 ชุ มนุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แห่ ง ประเทศไทย จํา กัด อ.บางกรวย จ.นนทบุ รี
โดย ดร.เฉลิ มพล ดุล สัมพันธ์ ประธานกรรมการ
ชสอ. และมี น ายธวัช ชัย ยงกิ ต ติ กุ ล ประธาน
คณะอนุกรรมการปฏิรูประบบการเงิ น และสถาบัน
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การเงิ นและการคลัง เป็ นวิทยากร หลัง จากนันเป็ น
การเสวนา "การแลกเปลียนเรี ยนรู ้ เรื องการปฏิ รูป
สหกรณ์ " โดยประธานรุ่ น หรื อ ผู ้แทนรุ่ นผูบ้ ริ หาร
สหกรณ์ ที ผ่ า นหลัก สู ตร "ผู ้บ ริ หารสหกรณ์ อ อม
ทรัพย์ระดับสู ง รุ่ นที 1 - 3" หลังการเสวนาผู ้เข้าร่ วม
การสัมมนาได้มีมติ แต่งตังผู้แ แทนรุ่ นที 1 - 3 รุ่ นละ
คนเพือเป็ นคณะกรรมการจัด ตัง "ชมรมผู้บริ หาร
สหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสู ง" ต่อไป
การสัมมนามีวตั ถุประสงค์เ พื อให้ผูบ้ ริ หาร
ได้มี โอกาสรั บทราบแนวทางการปฏิ รู ปสหกรณ์
ตามแนวคิดของสมาชิ กสภาปฏิรูปแห่งชาติ และการ
ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบับ ใหม่ และเพื อให้ มี โ อกาส
แลกเปลียนประสบการณ์ และความคิดเห็นระหว่าง
ผูบ้ ริ หารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสู งทัง 3 รุ่ น
นายกสมาคมฯ และกรรมการ สสอป. เข้ าร่ วมประชุ ม
ประจําเดื อนพฤษภาคม 2558 คณะกรรมการ สสอป.
วันที 28 พฤษภาคม 2558 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
และนายวิรัต ชู จิตต์ กรรมการสมาคมฯ พร้ อ มกับ
กรรมการสมาคมฯ และเจ้าหน้าทีสมาคมฯ เข้าร่ วม
การประชุ มประจํา เดื อ นพฤษภาคม 2558 สมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
สถานประกอบการ ณ ห้ อ งประชุ ม 301 ชุ ม นุ ม สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
ทีปรึกษาสหกรณ์ ฯ รองประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์
ร่ วมประชุ มสรรหากรรมการ สส.ชสอ.
วัน ที 5 มิ ถุ น ายน 2558 นายศรี โ พธิ วายุ พักตร์ สมาชิ กสมาคม สส.ชสอ. และนายวิรัต ชูจิตต์
รองประธานสหกรณ์ อ อมทรั พย์ส หภาพแรงงาน-
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ไทยเรยอน จํากัด เข้าร่ วมการประชุมเพือทําการสรร
หากรรมการดํา เนิ น การ สส.ชสอ. (กลุ่ ม วิ ช าชี พ
ประกอบการ) ที ประชุ ม เห็ น ชอบให้ เ สนอชื อคุ ณ
สุ พล มหาวรรณ (สอ.มิตซู บิชิมอเตอร์ ประเทศไทย
จํา กัด ) และนางสาวปราณี ศรี กํา เนิ ด (สอ.เนชั น
มัล ติ มี เ ดี ย กรุ๊ ป จํา กัด ) เสนอให้ ที ประชุ ม ใหญ่
วิสามัญ ของ สส.ชสอ. เพือให้ทีประชุ มใหญ่ทาํ การ
เลือกตังเป็ นกรรมการ สส.ชสอ. ต่อไป

นายกสมาคมฯ และกรรมการ สสอป. เข้ าร่ วมประชุ มใหญ่ สอ. เอ็นอีซี ฟรอนเทียไทยฯ
วัน ที 5 มิ ถุ น ายน 2558 นายศรี โ พธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายวิรั ต ชู จิตต์ กรรมการฯ และนางสาวลัก ขิ ก า
ประชานิกร เจ้าหน้าทีสมาคมฯ เข้าร่ วมการประชุ ม
ใหญ่ ส ามัญ ประ จํา ปี 2558 สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
พนักงานบริ ษทั เอ็น อีซี อินฟรอนเทียไทย จํากัด ณ
โรงอาหารบริ ษทั เอ็น อี ซี แพลทฟอร์ มไทย จํากัด
นิ ค มอุ ตสาหกรรมนวนคร ต.คลองหนึ ง อ.คลองหลวง จ.ปทุ ม ธานี โดยเจ้า หน้ า ที สมาคมฯ ได้
บรรยายให้ค วามรู ้เกียวกับสมาคม สสอป. และนายก
สมาคมฯ ได้มอบนาฬิ กาของสมาคมฯ รวม 9 เรื อน
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ให้แก่ สหกรณ์ ฯ และสมาชิ กทีเข้าร่ วมประชุมใหญ่
ด้วย
ทีปรึกษาสหกรณ์ ฯ และรองประธานฯ ร่ วมงานเลียง
แถลงนโยบายทีมเฉลิมพล
วัน ที 5 มิ ถุ น ายน 2558 นายศรี โ พธิ วายุ พัก ตร์ ที ปรึ กษาสหกรณ์ ฯ และกรรมการ ชสอ.
พร้ อ มกั บ นาย วิ รั ต ชู จิ ต ต์ รองประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ เข้า ร่ ว มงานแถลงนโยบายและ
แนะนํ า ผู ้ ส มั ค รเ ข้ า รั บ การเ ลื อ กตั งประ ธาน
กรรมการฯ และกรรมการดําเนิ น การ ชสอ. ของทีม
เฉลิ ม พล ณ โรงแรมริ ชมอนด์ จ.นนทบุ รี งาน
ดังกล่าวจัดให้แก่ผแู้ ทนสมาชิก ชสอ. และผู ้สังเกตุ การณ์ ซึ งจะเข้า ร่ วมการประชุ มใหญ่ สามัญประจํา
ปี 2558 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
ประธานฯ และกรรมการฯ เข้ารับมอบโล่ และเข้ าร่ วม
ประชุ มใหญ่สามัญประจําปี 2558 ของ ชสอ.
วันที 6 มิถุนายน 2558 นายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ เป็ น ผูแ้ ทนสหกรณ์ ฯ
เข้ า รั บ มอบโล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ เพื อแสดงว่ า
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
สนับสนุน และใช้บริ การทางธุ รกรรมกับ ชสอ. มาก
ทีสุ ดในปี บัญชี 2557 และนายเฉลย ชมบุหรั น รอง
ประธานฝ่ ายการเงิน เป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์ เข้าร่ วมการ
ประชุ มใหญ่ส ามัญ ประจําปี 2558 ชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย จํากัด ณ ห้ อ งรอยัล
จู บิ ลี บอลรู ม อาคารชาเลนเจอร์ ศู น ย์ก ารแสดง
สิ นค้ า และการประชุ มอิ ม แพ็ ค เมื อ งทองธานี
จ.นนทบุ รี โดยมี นายวิรัต ชู จิตต์ รองประธานฝ่ าย
ประชาสั มพัน ธ์ นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ

ฉบับที่ 322 ประจําเดือน กรกฎาคม 2558
เลขานุก าร นายลิ ขิต มี บาํ รุ ง เหรั ญ ญิก นายเสน่ ห์
ชุ่ มหฤทัย นางสาวไข่ มุกข์ จันทโคตร์ นายรวิพงษ์
ศุภศรี และนายณัฐภูมิ สุ วรรณวงศา กรรมการฯ เข้า
ร่ วมเป็ นผูส้ ังเกตุการณ์การประชุ มใหญ่ฯ
อนึ ง นายศรี โพธิ วายุ พ ัก ตร์ ที ปรึ กษา
สหกรณ์ ฯ เข้าร่ วมการประชุ มใหญ่ ชุมนุ มสหกรณ์
ออมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จํ า กั ด ในฐานะ
กรรมการดําเนินการ ชสอ. ด้วย

กรรมการฯ ร่ ว มการประชุ ม ใหญ่ สอ. อิ น โดราม่ า
จํากัด ที อ. แก่งคอย จ. สระบุรี
วันที 6 มิถุนายน 2558 นายเฉลย ชมบุหรั น
รองประธานฝ่ ายการเงิ น และนายรวิพงษ์ ศุ ภศรี
กรรมการฯ เดินทางไปร่ วมการประชุ มใหญ่ สามัญ
ประจําปี พ.ศ.2557 - 2558 ปี ที 11 สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส หภาพแรงงานอิน โดรามาเคมี คอลส์ จํา กัด
ณ โรงจอดรถจักรยานยนต์ บริ ษ ทั ออรั ส สเปเชี ยลลิตี จํากัด เลขที 66 หมู่ที 1 ต.สองคอน อ.แก่ งคอย
จ.สระบุรี
นายกฯ และกรรมการ สสอป. พบกรรมการสหกรณ์
เพือเชิ ญชวนเป็ นศู นย์ประสานงาน
วัน ที 9 มิ ถุ น ายน 2558 นายศรี โ พธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก -
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สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายธัญญา สายสิ น อุ ปนายก นายวิรั ต ชู จิตต์ นาย
ชุ มพล ภูมิพนั ธ์ และนายชัยยา ตีบไชสง กรรมการ
สม าคมฯ เข้ า ร่ วมประชุ มกั บ ค ณะ กรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเอราวัญ และ
ดุสิตสิ งทอ จํากัด เลขที 49 หมู่ 3 ถนนปู่ เจ้า สมิงพราย ต.สําโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
10130 โดยมี น ายปริ ญญา แสนกล้ า ประ ธาน
กรรมการฯ พร้ อ มกั บ กรรมการ และเจ้า หน้ า ที
สหกรณ์ ให้ก ารต้อนรั บ คณะกรรมการ สสอป. ได้
ทําการชีแจงเรื องการดําเนิ นงานของสมาคม สสอป.
การสมัครเข้าเป็ น สมาชิ กสมาคมฯ ทําการเชิ ญชวน
ให้ส หกรณ์ รับเป็ นศู น ย์ประสานงานของสมาคมฯ
และทําการแลกเปลียนความคิดเห็น ระหว่างกันและ
กันในเรื องการดําเนินงานของสมาคมฯ ด้วย
นายกฯ และกรรมการสมาคม สสอป. ร่ วมประชุ ม 3
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ที ชสอ.
วันที 10 มิถุนายน 2558 นายศรี โพธิ วายุ พักตร์ นายกสมาคม สสอป. นายธัญญา สายสิ น อุปนายก นายสํารวย รอดวงษ์ อุปนายก และนายวิรัต
ชูจิตต์ กรรมการสมาคม สสอป. เข้าร่ วมการประชุ ม
3 สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ คื อ สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ร าชการ
รั ฐ วิ ส าหกิ จไทย (สสอ.รรท.) สมาคมฌาปนกิ จ
สงเ คร าะห์ ส มาชิ ก สหกร ณ์ อ อมทรั พ ย์ ท หาร
(สสอท.) และสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ สมาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) ณ
ห้อ งประชุ ม 301 ชุ มนุ มสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย จํากัด โดยมี ผู้เข้าร่ วมการประชุ ม 14
คน และมี นางสุ ม าลี ยุ ก ตานนท์ นายกสมาคม-
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ฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย สส.รรท. เป็ นประธานในที
ประชุ ม
ที ประชุ ม ได้รั บ ทราบผลการดํา เนิ น งาน
ร่ ว มกั น ของสามสมาคมฯ รั บ ทราบกํ า หนดวัน
ประชุ มใหญ่วสิ ามัญของสมาคม สสอ.รรท. ในวันที
25 มิ ถุ น ายน 2558 เพื อทํา การแก้ ไ ขข้ อ บั ง คั บ
สมาคมฯ ลดการหักเงินสงเคราะห์จากรายละ 9 บาท
เหลื อ ประมาณ 8.80 บาท มี มติ ให้ 3 สมาคมฯ ไป
พิ จ ารณาที จะให้ ผู ้ ส มัค รเข้ า เป็ นสมาชิ ก ของ 3
สมาคมฯ ต้องทําหนังสื อรั บรองสุ ขภาพของตนเอง
หรื อไม่ อย่างไร
รองประธานกรรมการฯ ร่ ว มประชุ ม ประจํา เดื อน
สอร. ทีกรุงเทพฯ
วัน ที 14 มิ ถุ น ายน 2558 นายเฉลย ชมบุหรั น รองประธานฝ่ ายการเงิน และนายวิรัต ชู จิตต์
รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ เดินทางไปร่ วมการ
ประชุ มประจําเดือนมิถุนายน สหพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ผใู ้ ช้แรงงาน (สอร.) ณ สโมสรพนักงานการไฟฟ้านครหลวง กรุ งเทพฯ
ทีประชุ มมี มติ รั บรองรายงานการประชุ ม
ประจํา เดื อ นพฤษภาคม 2558 รั บ รองรายรั บ รายจ่าย สอร. ประจําเดือนพฤษภาคม 2558 รับทราบ
ผลการดํา เนิ นงานและปั ญหาของสหกรณ์ ส มาชิ ก
รับทราบรายงานจากชุ มนุมสหกรณ์ออมทรั พย์แห่งประเทศไทย จํา กัด (ชสอ.) รั บทราบรายงานของ
คณะกรรมการบริ หารฯ และกรรมการฝ่ ายต่าง ๆ
ผู้ จั ด การสหกรณ์ ร่ วมประชุ มประจํ า เดื อ นชมรม
สหกรณ์ จงั หวัดอ่ างทอง
วันที 17 มิถุนายน 2558 นางเกษมศรี เมฆ -
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มิถุนายน 2558 คณะกรรมการชมรมสหกรณ์จงั หวัด
อ่างทอง ณ ห้อ งประชุ มสํ านัก งานสหกรณ์ จงั หวัด
อ่ า งทองโดยมี นายประจวบ เนตรพลตรี รอง
ประธานชมรมฯ ทําหน้าทีเป็ นประธานในทีประชุ ม
ทีประชุ ม มี มติ รั บรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการชมรมฯ ประจําเดือนพฤษภาคม 2558
รั บ รองรายรั บ - รายจ่ า ยชมรมฯ ประจํา เดื อ น
พฤษภาคม 2558 โดยมี เงิ นคงหลื อยกมาจากเดื อ น
เมษายน 2558 จํานวน 71,719.86บาท รายรับ 2,000
บาท รายจ่าย 400 บาท และเงิ นคงเหลือยกไปเดือน
มิถุ นายน 2558 จํานวน 73,319.86 บาท ติ ดตามผล
การประชุ มคราวก่ อน 2 เรื อง รับทราบการเชื อมโยง
ธุ รกิ จระหว่างสหกรณ์ สมาชิก และรับทราบเรื องที
สํ า นัก งานสหกรณ์ จงั หวัด อ่ า งทองแจ้ง ให้ ท ราบ
กําหนดรายละเอียดการจัดการอบรมกรรมการและ
เจ้ า หน้ า ที สหกรณ์ ส มาชิ ก ชมรมฯ ในวัน ที 3
กันยายน 2558 โดยไม่เสี ยค่าลงทะเบียน และต้อ งส่ ง
ผูเ้ ข้าร่ วมการอบรมอย่างน้อย 4 คน
สหกรณ์ ฯ มอบของทีระลึกให้ แก่ สมาชิ ก เนื องจากจัด
งานทําบุญขึนบ้ านใหม่
วันที 20 มิถุนายน 2558 นายกฤษณชัย สิ นธุประสิ ทธิ ประธานกรรมการ และนางสาวไข่มุกข์
จันทโคตร์ กรรมการ เข้าร่ วมงานทําบุญขึนบ้านใหม่
นางสาวปราณี ดวงผดุง สมาชิก พ้นสภาพการเป็ น
พนักงาน ณ บ้านพัก ต.จําปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง
พร้ อมมอบของทีระลึก (หม้อหุง้ ข้าวไฟฟ้า)
หั ว หน้ าฝ่ ายทั วไป มอบสมุ ด เงิ น ฝากให้ แ ก่ ส มาชิ ก
เนื องจากภรรยาคลอดบุตร
วันที 18 มิถุนายน 2558 นางนาถ มงคล -

7

ฉบับที่ 322 ประจําเดือน กรกฎาคม 2558
หว้า หั วหน้ า ฝ่ ายทั วไป มอบสมุ ด บัญ ชี เ งิ น ฝาก
พร้ อมเงินฝาก จํานวน 500 บาท ให้แก่ น ายวีระพงษ์
ภิรมย์สุข สมาชิ กแผนกวิสโคส ผลิต
สหกรณ์ ฯ เป็ นเจ้ า ภาพสวดศพบิ ด าสมาชิ ก และ
สมาชิ ก
วันที 2 มิถุนายน 2558 นายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ และนายสุ ทศั น์ เอียมแสง กรรมการฯ เดินทางไปเป็ นเจ้าภาพฟั งพระสวด
งานศพบิดานายสกลวัฒ พู ลสมบัติ สมาชิ ก แผนก
อ๊ อ กซิ ลลารี ซ่ อ มบํ า รุ ง ณ วัด ใหม่ ป ากบา ง
อ.มหาราช จ.พระนครศรี อ ยุ ธ ยา พร้ อ มช่ วยเงิ น
ทําบุญ 300 บาท
วัน ที 11 มิ ถุ นายน 2558 นายศรี โพธิ วายุ พัก ตร์ ที ปรึ ก ษาสหกรณ์ ฯ นายกฤษณชัย สิ น ธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ นายเฉลย ชมบุหรั น
รองประธานฝ่ ายการเงิ น นายวิ รั ต ชู จิ ต ต์ รอง
ประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ เลขานุ ก าร นางสาวไข่ มุก ข์ จัน ทโคตร์
กรรมการฯ เดินทางไปเป็ นเจ้าภาพสวดศพบิ ดานาย
มานิ ตย์ แสนพัน ธ์ สมาชิ ก แผนกวิ ส โคส ผลิ ต ที
บ้านพัก ต.บางโฉมศรี อ.อิน ทร์ บุรี จ.สิ งห์ บุรี และ
ช่วยเงินทําบุญ 500 บาท

เป็ นเจ้าภาพฟั งพระสวดบิดานายมานิตย์ แสนพันธ์
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วันที 13 มิ ถุ นายน 2558 นายศรี โพธิ วายุ พัก ตร์ ที ปรึ กษาสหกรณ์ ฯ นายกฤษณชัย สิ น ธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ นายวิรัต ชู จิตต์ รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ เลขานุ ก าร นางสาวไข่ มุก ข์ จัน ทโคตร์
นายสุ ทศั น์ เอียมแสง นายพีระภัทร ลอยละลิ ว นาย
รวิพงษ์ ศุภศรี และนางนาถ มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ ายทัวไป สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส หภาพแรงงานไทยเรยอน จํา กัด เดิ น ทางไปเป็ นเจ้า ภาพสวดศพนาย
จําเรี ย ง ศิ ล ป์ ประดิ ษฐ์ สมาชิ ก แผนกพ้นสภาพการ
เป็ นพนักงาน ทีวัดแสนสุ ข ต.บางปลากด อ.ป่ าโมก
จ.อ่างทอง
กรรมการสหกรณ์ ฯ เยียมไข้ สมาชิกป่ วย 5 ราย
วั น ที 23 พฤษภาคม 2558 นายกฤษณชัย
สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ เดินทางไปเยียม
ไข้ น ายจํา เรี ยง ป้ อ มลอย สมาชิ ก แผนกสปิ นนิ ง ซ่ อ มบํา รุ ง ณ บ้า นพัก ต.โรงช้ า ง อ.ป่ าโมก
จ.อ่างทอง เนืองจากกระดูกซี โครงหัก
วัน ที 5 มิ ถุ น ายน 2558 นายสุ ทศั น์ เอี ยมแสง และนายรวิพงษ์ ศุภศรี กรรมการฯ เดินทางไป
เยียมไข้นายสมชาย วงษ์คาํ สมาชิก แผนกอ๊อ กซิ ล ลารี ผลิต ณ โรงพยาบาลราชานี เนื องจากป่ วยเป็ น
โรคเส้นเลือดดําอุดตัน
วัน ที 11 มิ ถุ น ายน 2558 นางสาวพรรษพร
แสงประพาฬ เลขานุ ก าร นายสุ ท ัศ น์ เอี ยมแสง
กรรมการฯ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จดั การ
เดินทางไปเยียมไข้นายชัยรัตน์ กันศิริ สมาชิกแผนก
สปิ นนิ ง ผลิต ณ บ้านพัก ต.บางจักร อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง เนืองจากผ่าตัดนิ วในไต
วันที 13 มิถุนายน 2558 นายสุ ทศั น์ เอียม -
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แสง กรรมการ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จดั การ
และนางปานแก้ว บุญสํารวย เจ้าหน้าที เดินทางไป
เยียมไข้สมาชิกป่ วย 2 ราย
- นายณัฐ ภู มิ สุ วรรณวงศา สมาชิ ก แผนก
อ็อกซิ ลลารี ผลิ ต ที บ้านพัก ต.สายทอง อ.ป่ าโมก
จ.อ่างทอง เนืองจากป่ วยลําไส้ อกั เสบ
- นางธนกร ชิ น ะตั ง กู ร สมาชิ ก แผนก
เจ้าหน้าที ทีบ้านพัก อ. เมื อง จ. อ่างทอง เนื องจาก
เป็ นไข้หวัด ตาอักเสบ ไวรัสขึนตา
อนึ ง ในการเ ดิ น ทางไปเยี ยมสมาชิ ก
สหกรณ์ฯ ได้ซือของเยียมไข้ เป็ นเงิ น 300 บาท ให้
ทุกราย

สหกรณ์ ฯ บริจาคเงินให้ การกุศล 2 ราย เป็ นเงิน 1,500
บาท
วันที 19 มิถุนายน 2558 สหกรณ์ ฯ บริ จาค
เงิ นสนับสนุ นสมทบทุนจัดสร้ า งพิพิธ ภัณ ฑ์ 100 ปี
สหกรณ์ไทย ร่ วมกับสันนิ บาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จํา นวน 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) และ
ร่ วมเป็ นเจ้า ภาพทอดผ้า ป่ ามหากุศ ลเพือสมทบทุ น
ในการก่ อสร้ างศาลาปฏิ บตั ิ ธรรม ณ วัดป่ าสติ ปัฏ ฐานญาณสั ม ปั น โน จั ง หวัด นครปฐม ร่ วมกั บ
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล จํา กั ด
จํานวน 500 บาท (ห้าร้ อยบาทถ้วน)
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และสมาชิ ก จะได้ รับการคุ ้ มครองในเดื อ นถัด ไป
ดังนีคือ
- สมัค รเป็ นสมาชิ ก ระหว่า ง วั น ที 1 - 20
กรกฎาคม 2558 (รอบ 6/2558) สมาคมฯ ตรวจสอบ
คุณสมบัติส มาชิ ก 1 ดือน (สิ งหาคม) สมาชิ กสมาคมฯ ได้รั บ ความคุ ้มครองตังแต่ วั น ที 1 กั น ยายน
2558
- สมัค รเป็ นสมาชิ ก ระหว่า ง วั น ที 1 - 20
สิ งหาคม 2558 (รอบ 7/2558) สมาคมฯ ตรวจสอบ
คุณสมบัติส มาชิ ก 1 ดื อน (กัน ยายน) สมาชิ กสมาคมฯ ได้รับความคุม้ ครองตังแต่ วันที 1 ตุลาคม 2558
- สมัค รเป็ นสมาชิ ก ระหว่า ง วั น ที 1 - 20
กันยายน 2558 (รอบ 8/2558) สมาคมฯ ตรวจสอบ
คุ ณ สมบัติส มาชิ ก 1 ดื อ น (ตุ ล าคม) สมาชิ ก สมาคมฯได้รับความคุม้ ครองตังแต่ วันที 1 พฤศจิกายน
2558
- สมัค รเป็ นสมาชิ ก ระหว่า ง วั น ที 1 - 20
ตุลาคม 2558 (รอบ 9/2558) สมาคมฯ ตรวจสอบ
คุ ณ สมบัติ ส มาชิ ก 1 ดื อ น (พฤศจิ กายน) สมาชิ ก
สมาคมฯ ได้รับความคุม้ ครองตังแต่ วันที 1 ธันวาคม
2558

เพือนสมาชิ กสหกรณ์ ฯ คงทราบกันดี แล้ว
นะครั บ ว่ า ขณะนี สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์
สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบกอบการ
หรื อ สสอป. ได้ เ ปิ ดรั บ สมั ค รสมาชิ กสมาคมฯ ทุ ก
เดื อนแล้ ว โดยทําการเปิ ดรับสมัครทุกวันที 1 - 20 ของ
ทุ ก เ ดื อน ตาม ที สม าชิ ก สหก รณ์ ฯ ขอ งศู น ย์
ประสานงาน 55 ศู น ย์ จํา นวนมากเรี ย กร้ อ งให้
สมาคมฯ เปิ ดรั บสมัค รสมาชิ ก ทุ ก เดื อ นแทนการ
เปิ ดรับสมัครสมาชิกเดือนเว้นเดือนอย่างทีได้กระทํา
มาตังแต่การก่อตังสมาคมฯ ในปี พ.ศ. 2554 จนถึง
เดือนพฤษภาคม 2558 การเปิ ดรับสมาชิ กสมาคมฯ
ทุ ก เดื อ นถื อ เป็ นผลงานที โดดเด่ น ชิ นแรกของ
คณะกรรมการสมาคมฯ ชุ ด ที 3 ที มี คุ ณ ศรี โพธิ
วายุพกั ตร์ (ทีปรึ ก ษาสหกรณ์ ออมทรั พย์ฯ ของเรา)
เป็ นนายกสมาคมฯ พร้อ มกับมี กรรมการสหกรณ์ ฯ
ของเราเป็ นกรรมการสมาคมฯ 2 ท่ านด้วย คื อ คุ ณ
กฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ และ
คุ ณ วิรัต ชู จิต ต์ รองประธานฝ่ าย-ประชาสั มพัน ธ์
พร้ อมกับกรรมการสมาคมฯ ท่านอืนๆ อีก 11 ท่าน
จากสหกรณ์ฯ ต่างๆ ดังนัน จึงขอเชิ ญชวนให้ สมาชิ ก
สหกรณ์ ฯ สมาชิ กสมทบ หรื อ บิด า มารดา คู่ ส มรส
บิด า มารดาของคู่สมรส พี น้ อง บุ ตร หรื อบุ ตรบุญ ธรรมของสมาชิ กสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส หภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด สมั ครเข้ าเป็ นสมาชิ กสมาคม
สสอป. ได้ทุกเดื อนตังแต่บดั นี เป็ น ต้นไป หลังจาก
การสมัครเป็ นสมาชิ กสมาคมฯ แล้ว สมาคมฯ จะใช้
- สมัค รเป็ นสมาชิ ก ระหว่า ง วั น ที 1 - 20
เวลาในการตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิก 1 เดือน พฤ ศจิ ก าย น 2558 (รอบ 1/2559 ) สม าคมฯ
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ตรวจสอบคุ ณ สมบัติ ส มาชิ ก 1 ดื อ น (ธั น วาคม)
สมาชิ กสมาคมฯ ได้รั บความคุม้ ครองตังแต่ วันที 1
มกราคม 2559
- สมัค รเป็ นสมาชิ ก ระหว่า ง วั น ที 1 - 20
ธันวาคม 2558 (รอบ 2/2559) สมาคมฯ ตรวจสอบ
คุณสมบัติส มาชิ ก 1 ดือ น (มกราคม) สมาชิ ก สมาคมฯ ได้รับความคุ ้มครองตังแต่ วัน ที 1 กุม ภาพัน ธ์
2559
การนํา บุ ค คลในครอบครั วของสมาชิ ก
สหกรณ์ฯ ซึ งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บิดา มารดา
ของคู่ ส มรส พี น้ อ ง บุ ต ร หรื อบุ ต ร บุ ญ ธรรม
มาสมัค รเข้าเป็ นสมาชิ กสมาคม สสอป. กระทําได้
2 วิธี คือ
1.กรณี ที บุ ค คลในครอบครั ว คื อ บิ ด า
มารดา คู่สมรส บิดา มารดาของคู่สมรส พี น้อง บุตร
หรื อบุ ต รบุ ญ ธรรม ของสมาชิ ก สหกรณ์ ฯ เป็ น
สมาชิ กสมทบ ของสหกรณ์ ฯ บุ ค คลในครอบครั ว
ดัง กล่ า วสามารถสมัค รเข้ า เป็ นสมาชิ ก สมาคม
สสอป. ได้เลย และมี ฐ านะเป็ นสมาชิ กสามัญของ
สมาคมฯ เช่นเดียวกับสมาชิ กสหกรณ์ฯ
2.กรณี ที บุ ค คลในครอบครั ว คื อ บิ ด า
มารดา คู่สมรส บิดา มารดาของคู่สมรส พี น้อง บุตร
หรื อบุตรบุญธรรม ของสมาชิ กสหกรณ์ ฯ ไม่ ได้ เป็ น
สมาชิ กสมทบ ของสหกรณ์ ฯ บุ ค คลในครอบครั ว
ดัง กล่า วจะสามารถสมัค รเข้า เป็ นสมาชิ ก สมาคม
สสอป. ได้ก็ต่อ เมื อสมาชิ กสหกรณ์ฯ ได้สมัครเป็ น
สมาชิ ก สมาคมฯ และได้รับการคุ้มครองจากสมาคมฯ แล้วเท่านัน ไม่ สามารถสมัครเข้า เป็ นสมาชิ ก
สามัญได้
บุคคลในครอบครัวทีสมัครเข้าเป็ นสมาชิก -
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สมาคมฯ ตามข้อ 2. จะถือว่าเป็ นสมาชิ กสมทบของ
สมาคมฯ แต่ มีสิ ทธิ ทุ ก อย่า งเช่ น เดี ย วกับสมาชิ ก
สามัญตามข้อ 1.
สํ า หรั บ คุ ณ สมบัติ ข องผู ้ ส มัค รเข้ า เป็ น
สมาชิ ก สมาคมฯ ตังแต่ เ ดือ นกรกฏาคม - ธันวาคม
2558 ( รอบ 6/2558 - 2/2559) ต้ องเป็ นผู้ทีมี อายุไ ม่
เกิน 59 ปี (เกิ ดในปี พ.ศ. 2499 เป็ น ต้นไป) โดยเสี ย
ค่าใช้จ่าย ดังนี คือ
- ค่าสมัคร
100 บาท
- ค่าบํารุ งรายปี
50 บาท
- เงินส่ งเคราะห์ล่วงหน้า 4,000 บาท
เมือสมัครเข้าเป็ นสมาชิ ก สสอป. แล้วท่ า น
และทายาทจะได้อะไร?
1.ทายาทจะ ได้ รั บ เ งิ น สงเ ค ราะห์ ศ พ
600,000 บาท เมื อท่ า นเสี ยชี วิต (จ่ ายให้ทุ ก กรณี
แม้แต่การฆ่าตัวตาย)
2.ได้ท ํา บุ ญ ร่ วมกั น ในหมู่ เ พื อนสมาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์ทวประเทศ
ั
3.ได้เปลียนกระดูกตนเองให้มีค่า
4.ได้มีเงิ นไว้จดั การศพตัวเอง โดยไม่ ต้อ ง
เป็ นภาระเดื อ ดร้ อ นใคร และไม่ ตอ้ งให้ครอบครั ว
เป็ นหนี
5.เป็ นการออมเงินไว้ให้กบั คนในครอบครัว
และคนทีท่านรักจะได้ไม่เดือดร้อน
6.เมื อสมาชิ ก เสี ย ชี วิต สมาคมฯ จ่ า ยเงิ น
ภายใน 30 วัน ขันตอนการรับเงินสงเคราะห์รวดเร็ ว
และไม่ยุ่งยาก
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สวัสดี ค รับ “แวดวงสหกรณ์ ” ฉบับประจํา
เดื อนกรกฎาคม 2558 มาพบกับ ท่ านสมาชิ ก และ
ท่านผูอ้ ่านทุกท่านแล้วครับ
ขอแ สดง คว ามยิ น ดี กั บ คุ ณอม ร เท พ
รัตนวงศา ทีกิจการปลูกกล้วยกําลังทํารายได้ให้เป็ น
อย่างดี ล่าสุ ดหนึงวันตัดกล้วยได้ถึง 22 เครื อ โดยมี
แม่ ค ้า มารั บ ซื อถึ ง บ้า นเลยครั บ เฮงๆ ครั บ ...
 เกิดเดือนมิถุนายนเหมือนกัน สําหรับ คุณ
วีระยุทธ์ โตมะโน (วันที 9 มิ.ย.) คุ ณนิ ภาพร ภู่ระย้ า
(วัน ที 14 มิ . ย.) คุ ณเบญจวรรณ สี นุ ช าติ (วัน ที 16
มิ.ย.) และคุณอุไร มากประมูล (วันที 20 มิ .ย.) ทีผ่าน
มา ขอให้ ส มาชิ ก ทัง 4 ท่ า น มี ค วามสุ ข สุ ข ภาพ
แข็งแรง คิด สิ งใดขอให้ได้สมใจปรารถนาครั บ ...
 ขออนุ โมทนาบุ ญ กับ คุ ณสมปอง นาคกุญชร ทีได้จดั พิธีทาํ บุญ ครบรอบ 100 วันให้กบั คุ ณ
พ่อไปเมือเร็ ว ๆ นี ... ขอแสดงความเสี ยใจ
กับครอบครัวศิลป์ ประดิษฐ์ และคุ ณประวิทย์ ศิ ลป์ ประดิ ษ ฐ์ ที สู ญ เสี ย คุ ณ จํ า เรี ย ง ศิ ล ป์ ประดิ ษ ฐ์
สมาชิ ก สหกรณ์แ ผนกพ้น สภาพการเป็ นพนักงาน
เมือต้นเดือนมิถุนายนทีผ่ านมาครับ ... ขอ
แสดงความเสี ย ใจกั บ คุ ณ มานิ ต ย์ แสนพั น ธ์ ที
สู ญ เสี ยคุ ณ พ่ อ ในเวลาใกล้ เ คี ย งกัน ด้ ว ยครั บ ...
 เดินทางไกล นําไก่ชนไปตีทีสนามชนไก่
โกวเซ้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีข นั ธ์ ไม่ทราบว่า
ไก่ตวั โปรดของ คุณอัศวิน มดแสง ชนะหรื อ แพ้ คง
ต้องถามเจ้าตัวดูเองครับ ... ขอแสดงความ
ยินดีกบั คุณสมชาย คุ ณวิเชี ยร กลินเกษร ที ออกรถ
ป้ายแดง คันสี แดง ฟอร์ ด เรนเจอร์ มาเมือ เร็ ว ๆ นี
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ครั บ ... หลังจากเดิ นทางไปช่ วยทํางานที
บริ ษ ทั แม่ทีอิ นเดีย มา 20 วัน (ฝ้ า ยโมดาลที อิ นเดี ย
เดิ น ไม่ ไ ด้) ตอนนี คุ ณประสิ ทธิ อุ ด มพื ช และ คุ ณ
นพธณพล ขํ าศิ ริ กลับมาทํา งานทีไทยเรยอนแล้ว
ครับ เวลคัมโฮมครั บ ... โชคไม่ ดีสําหรั บ
คุ ณจารุวรรณ์ เอนกศรี ไม่ ทราบว่าใครเป็ นคนเข็น
รถยนต์ของน้องชมพู่ไปเบียดเสา ทําให้รถได้สีแดง
เพิ มมาอีก 1 สี ใครรู ้ ตวั ว่าเป็ นคนเข็น ติดต่ อเจ้าของ
รถด่ ว นครั บ ... ขออนุ โ มทนาบุ ญ กั บ
คุณไพฑูรย์ สามัคคี ที ทําการอุปสมบทเป็ นเวลา 15
วัน เมือต้นเดือนกรกฎาคมทีผ่านมาครับ ...
ขอแสดงความยินดีกบั คุณมยุรี ดิฐภักดีชล ทีลูกชาย
สอบได้ ทุ น โครงการแลกเปลี ยนนั ก เรี ยน AFS
ได้สิ ทธิ ไ ปประเทศจี น แต่ เ จ้า ตัวสละสิ ทธิ เพราะ
ต้องการไปประเทศอื นครั บ ... ขอแสดง
ความยินดีกับ น้องอ้อม คุ ณฐิ ติพร ควรบําเรอ ที ได้
ทํา งานกับสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์อ อมทรั พย์ส หภาพ
แรงงานไทยเรยอน จํากัด ครบสามปี แล้วครับ
เก่ ง มากสํ า หรั บ คนเกษี ย ณอย่ า งป้ า นิ ด
คุณเฉลิมศรี กลันฉอ้ อน ที ปั นรถจักรยานออกกํา ลัง
กายวันละ 20 กม. ขอให้สุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะ
ครั บ ... หลั ง จากกลั บ จากดู ง านการ
เพาะเห็ ด ที ฟาร์ ม เห็ ด จ่ า โรจน์ก ั บ มู ล นิ ธิ ส หภาพ
แรงงานไทยเรยอนแล้ว ไม่ ท ราบว่ า คุ ณ บุ ญส่ ง
เมื องมี ศรี และ คุ ณสมชาย เมฆหมอก คิ ด จะทํา
กิ จการเพาะเห็ด ขายหรื อ ไม่ค รับ ... ไปดู
การเพาะเห็ ด แต่ ก ลั บ ซื อต้ น มะนาวกลับ บ้า น
สําหรั บ คุ ณละออ แก้ วสาระ แถมยังเก็ บลูก มะนาว
ในสวนกลับบ้านด้วยครับ ... เหน็ดเหนื อย
กว่าทุกคนสําหรั บการไปศึก ษาดู งานครังนี สําหรั บ
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คุณกมลศักดิ พัฒนสิ งห์ เพราะนอกจากทําหน้าทีใน
การติดต่อขอดูงานแล้ว ยังทําหน้าทีให้บริ การเสิ ร์ฟ
นํา เสิ ร์ฟข้าวให้แ ก่ ทุก คนที ไปดู งานด้วย ขอบคุ ณ
มากครับ ... คุ ณวัฒนชั ย กลัด สนิ ท ลงรู ป
อาหารเย็น เป็ นเมนู ปลาร้ าสั บแซ่ บ ๆ ยอดกระถิ น
ใบมะม่วงอ่อน มะเขือเปราะ ในเฟสบุ๊ค ทําเอาแฟน
เฟสฯ หลายท่านบอกว่า เห็น แล้วหิ วข้าวเลยครับ ...
 ขอแสดงความยิ น ดี กั บ คุ ณ มานะกู ล
พรรณเรณู ที ได้ รั บ การเลื อ กตังเป็ นกรรมการ
สหกรณ์ บริ ก ารสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
ไปเมื อปลายเดื อ นมิ ถุ น ายนที ผ่ า นมาครั บ และ
ขอขอบคุณกรรมการสหกรณ์ บริ การฯ ทุ กท่านทีได้
เสี ย สละมาทํา งานเพื อส่ ว นรวมโดยที ไม่ ไ ด้ รั บ
ผลตอบแทนใด ๆ ครับ ... ระยะหลังไม่ไ ด้
พบกับ คุ ณประยูร คุ้ มโศก เลย ไม่ ทราบว่าสบายดี
ไหมครั บ ว่า ง ๆ แวะเข้า มาทัก ทายที สหกรณ์ อ อม
ทรั พ ย์ฯ บ้า งนะครั บ ... น่ า รั ก มากครั บ
สําหรั บ คุ ณพรทิ พย์ ภู่เผื อก ที ซื อโทรศัพท์ ซัมซุ ง
กาแล็ค ซี โน๊ ต 4 ให้กับ คุ ณวิ ทูล ภู่ เ ผื อก เนื องใน
โอกาสวัน คล้า ยวัน เกิ ด พร้ อ มกับ บอกว่า “เป็ น
ของขวัญสําหรับผูช้ ายทีดีทีสุ ดของครอบครัว”
ลูก สาวกํา ลัง โตวัน โตคืน อ้วนน่ ารั กมาก
แล้ว อย่ า งนี คุ ณ แม่ จิ ต ลดา เกษมะณี และน้อ ง
กองปราบจะไม่ รั ก ไม่ ห ลงได้ อ ย่ า งไรครั บ ...
 ต อ น นี ทํ า หน้ า ที อ อ ก เ ดิ น ท า ง พ บ
ประชาชนเพือทําความเข้าใจเรื องโรงไฟฟ้ าให้ก ับ
บริ ษั ท ฯ ขอเ ป็ นกํ า ลั ง ใจให้ ก ั บ คุ ณวั ช ริ น ทร์
คล้ ายแก้ ว คุ ณจิราภรณ์ ทรั พย์ อุภัย คุ ณวิไลวรรณ
ดอนใหม่ และที ม งานให้ พ บกั บ ความสํ า เร็ จ ใน
ภาระกิ จที สําคัญในครังนี ด้วยครับ ... ขอ
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แสดงความยิ น ดี ก ับ คุ ณวรวรรณ ขํ าศิ ริ ที ได้รั บ
นาฬิ ก าเรื อนสวยจากเพื อน ๆ เป็ นของขวัญวันเกิ ด
เมื อปลายเดื อ นมิ ถุ น ายนที ผ่ า นมา ...
ขอแสดงความยินดี กบั คุ ณสุ กัญญา ศุ ภศิ ลป์ ที น้อ ง
พริ ต ต้ า ได้ เ ป็ นตัว แทนของนัก เรี ยนชัน ป. 2/4
ถือพานในพิธีไหว้ครู ของโรงเรี ยนครั บ ...
คุ ณ ศรี โ พธิ วายุ พั ก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส ถานประกอบการ ฝากขอบคุ ณสมาชิ กสหกรณ์ ฯ หลาย
ท่าน ทีสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมาคมฯ หรื อนําบุ ค คล
ในครอบ ครั ว มาส มั ค รเ ป็ นสมาชิ กในเ ดื อ น
พฤษภาคม และมิ ถุ น ายน รวม 16 ท่ า นครั บ ...
 ขอบคุณ คุ ณศิ ริพร ศรี สุ ว รรณธนู คุ ณ
สุ กัญญา ประดับทอง คุ ณบุญชู พิ กุลขาว ที นําสามี
คุ ณ โสภณ ฉิ ม วั ย นํ า ภรรยา และ คุ ณ สมหมาย
อยู่เพ็ช ร ที นําน้าชาย มาสมัครเป็ นสมาชิ กสมาคมฯ
... ขอขอบคุ ณ คุ ณประยู ร มิ น ภายสงค์
และ คุ ณบุ ญ ชู พิ กุลขาว ที ได้เ ป็ นสมาชิ ก สมาคม
สสอป. เช่ นกันด้วยครับ ... ขอแสดงความ
ยินดี และอนุโมทนาบุญ กับคุณสมชาย คุ ณเหมื อนมาศ พงษ์ ไพร ที ได้จดั พิธี ทาํ บุญ บ้า นไปเมื อปลาย
เดื อ นมิ ถุน ายนที ผ่า นมาครั บ ... ขอเชิ ญ
สมาชิ ก ทุกท่านแจ้งรายชื อบุตรทีกําลัง ศึ กษา ตังแต่
ระดับ ชันอนุ บ าล จนถึ ง มหาวิ ทยาลัย เพื อเข้า รั บ
ทุนการศึกษาจากสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน
ไทยเรยอน จํากัด ภายในวันที 31 กรกฏาคม 2558
โดยสหกรณ์ ฯ จะทํา การมอบทุ น การศึ กษาให้แ ก่
บุตรสมาชิกในเดื อนสิ งหาคม 2558 ...
… พบกัน ฉบั บ หน้ า …
... สวัสดีครับ ...
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สหกรณ์บริ การสหภาพแรงงานไทยเรยอน
จํากัด ได้รับการจัดตังขึนมาโดยสหกรณ์ ออมทรั พย์
สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํา กัด เพือให้ทาํ หน้า ที
ในการดําเนินธุ รกิ จสถานี บริ การนํามัน ปตท. ถนน
เลี ยงเมื อ ง 1 ต.โพสะ อ.เมื อ ง จ.อ่างทอง เนื องจาก
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์แจ้งว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ไม่
สามารถดํ า เ นิ น ธุ รกิ จสถานี บ ริ การนํ า มั น ได้
เนื องจากไม่มีวตั ถุ ประสงค์ก ําหนดไว้ในข้อบัง คับ
สหกรณ์ ฯ ดัง นัน จึ งถือ ว่า สหกรณ์ บ ริ ก ารฯ เป็ น
สหกรณ์ ลู ก ของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ฯ ทํา หน้ า ที
บริ หารงานสถานีบริ การนํามัน ปตท. แทนสหกรณ์
ออมทรั พย์ฯ ทั งนี สหกรณ์ อ อมทรั พย์ ฯ ได้ นํ าเงิ น
จํานวน 7.5 ล้ านมาฝากไว้กับสหกรณ์ บริการฯ เพือให้
สหกรณ์บริ การฯ ใช้เงิน 5.5 ล้านบาท ไปซือกิ จการ
สถานี บ ริ ก ารนํามัน ปตท. มาจากสหกรณ์ อ อมทรั พย์ฯ และนํา เงิ น จํา นวน 2 ล้านบาทไปเป็ นทุ น
หมุนเวียนในการจําหน่ายนํามันต่อไป
เมื อวัน ที 6 พฤษภาคม 2558 สหกรณ์
บริ การฯ ได้จดั การประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2557
ซึ งเป็ นการเรี ยกประชุ มใหญ่ ครั งที 2 เนื องจากใน
การเรี ยกประชุ มใหญ่ครังแรก มีส มาชิ กมาร่ วมการ
ประชุ ม ไม่ ค รบองค์ ป ระชุ ม ในการประชุ มใหญ่
ดังกล่าว ทีประชุ มได้ทาํ การเลือกตังคณะกรรมการฯ
แทนกรรมการฯ ทีหมดวาระการเป็ นกรรมการ 8 คน
แต่ ส ามารถเลือกตั งได้ เพีย ง 4 คนเท่ านั น เนื องจาก
สมาชิ ก มาประชุ มน้อ ย และผู ้ทีมาประชุ มไม่มีใคร
สมัค รใจเป็ นกรรมการฯ สหกรณ์ บริ การฯ จึ ง ได้
จัดการประชุ มใหญ่วสิ ามัญ ครังที 1/2558 เมือวันที
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29 มิถุ นายน 2558 เพือทําการเลือ กตังกรรมการฯ
เพิ มขึนอีก 4 คน และทําการแก้ไขข้อบังคับฯ ข้อ 69
เพือลดจํานวนกรรมการสหกรณ์ฯ จาก 15 คน เหลื อ
11 คน ดัง นันใน ปี พ.ศ. 2559 สหกรณ์ ฯ จะมี
กรรมการฯ เหลือเพียง 11 คน
เ มื อ วั น ที 1 3 ก ร กฏ า คม 25 58 ค ณ ะ
กรรมการฯ ชุดที 4 ได้จดั การประชุ มครังที 3 และได้
ทําการจัดสรรตําแหน่งกรรมการต่าง ๆ คือ
รายนามคณะกรรมการสหกรณ์บริการ
สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด ชุดที 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
นายมานะกูล พรรณเรณู

ประธานกรรมการ
รองประธานฝ่ าย
การเงิน
นายวิรัต ชู จิตต์
รองประธานฝ่ าย
ประชาสัมพันธ์
นางสาวไข่มุกข์ จันทโคตร์ เลขานุ การ
นางสาวนุชนารถ แก้วนําเชือ เหรัญญิก
นายสหเทพ รักวงษ์วาน
กรรมการผูจ้ ดั การ
นายพรชัย แก้วสาระ กรรมการรองผูจ้ ดั การ
นางละออ แก้วสาระ
กรรมการ
นายกมลศักดิ พัฒนสิ งห์ กรรมการ
นายรวิพงศ์ ศุภศรี
กรรมการ
นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ กรรมการ
นายประพัฒน์ เพ็ชรสันทัด กรรมการ
นางสาวณัฐริ ญา อนุสิ
กรรมการ
นายณัฐภูมิ สุ วรรณวงศา กรรมการ
นายวิศรุ ต ช้างขํา
กรรมการ

(กรรมการลําดับที 15 ดํารงตําแหน่ ง 1 ปี )
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รายงานกิจการประจําเดือน มิถนุ ายน 2558 (MONTHLY REPORTS JUNE 2015)
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
THE THAIRAYON LEBOUR UNION SAVING CO-OPERATIVE,LIMITED
1. จํานวนสมาชิก Membership
2. ทุนเรื อนหุ้น Share capital
3. เงินรับฝากออมทรัพย์ ยอดยกมา Savings deposit From last month
 ฝากระหว่างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสินเดือน
Balance
4. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ ยอดยกมา
Spercail deposit From last month
 ฝากระหว่างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสินเดือน
Balance
5. เงินรับฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education Fund deposit From last month
 ฝากระหว่างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดือน
Balance
6. ทุนสํารอง Compulsory reserve
7. ทุนสะสมตามข้อบังคับ Reserve according to by-laws,regulation and other
8. ถือหุ้น ชุม นุมสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ 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. เงินให้ ก้แู ก่สมาชิก ยอดยกมา Loans to members form last month
 ให้ ก้รู ะหว่ างเดือน Loans to members in this month
 รับชําระคืนระหว่ างเดือน Loans repayment form members in this month
คงเหลือ ณ วันสิ นเดือน Total Loans to members
12. เงินให้ ก้แู ก่สหกรณ์ อืน Loans to other co-operatives
13. ดอกเบียรับจากเงินให้ ก้ ู Interest received from Loans
14. รายได้ตังแต่เ ดือนมกราคม - มิถุนายน 2558 Revenues from January - June 2015
15. รายจ่ายตังแต่ เดือนมกราคม - มิถนุ ายน 2558 Expenses from January - June 2015
16. รายได้สูง (ตํา) กว่าค่ าใช้ จ่าย Total lncome (Approximated)

1,111
299,632,680.00
9,026,919.49
4,044,072.57
4,237,551.96
8,833,440.10
105,286,561.32
3,054,585.68
2,456,859.34
105,884,287.66
6,706,930.00
395,259.81
152,129.81
6,950,060.00
26,513,169.18
1,186,710.47
40,060,000.00

คน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

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

22,551,935.83
76,213,905.98
289,979,691.10
27,869,400.00
25,957,683.74
291,891,407.36
27,231,342.47
8,109,322.75
11,389,100.84
3,388,471.99
8,000,628.85

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
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สหกรณ์ฯ จัดอบรมสมาชิก ประจําปี 2558 รุ่นที 1 เรือง “การสร้ างความมันคงให้ ครอบครัวโดยวิธีการสหกรณ์”
ณ บ้ าน กล้ วย กล้ วย รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก (31 - 1 มิ.ย. 58)

ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ ประธานกรรมการฯ รับมอบโล่เ กียรติคณ
ุ
ในวันประชุมใหญ่ สามัญประจําปี 2558 ของ ชสอ. (6 มิ.ย. 58)

ประธานกรรมการฯ มอบสร้ อยคอทองคํา หนัก 1
บาท ให้ แก่นางสาวปราณี ดวงผดุง (18 มิย. 58)

ประธานกรรมการฯ มอบสร้ อยคอทองคํา หนัก 1
บาท ให้ แก่นางเยือน แย้ มกลีบ (20 มิย. 58)

