
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ ได้รับเงนิปันผล และเงินเฉลยีคืนจาก ชสอ. 

หนึงล้านเจ็ดแสนกว่าบาท 

นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ดัการสหกรณ์ฯ

เปิดเผยวา่ตามที ทีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2558 

ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  

จาํกดั เมือวนัที 6 มิถุนายน 2558 ไดมี้มติให้จ่ายเงิน

ปันผล และเงินเฉลียคืนใหแ้ก่สมาชิกทีถือหุ้นและกู้

เงินกบั ชสอ. โดยอนุมติัจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 5.80 

และจ่ายเงินเฉลียคืน ร้อยละ 3.80 นัน เนืองจาก

สหกรณ์ฯ ไดถ้ือหุ้นกบัชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์-

แห่งประเทศไทย จาํกดั 30,060,000 บาท สหกรณ์ฯ 

จึงได้รับเ งิน ปันผลประจําปี 2557 จากชุมนุมฯ 

จาํนวน 1,743,480.00 บาท (หนึงล้านเจ็ดแสนสี-

หมืนสามพนัสีร้อยแปดสิบบาทถว้น) และสําหรับ

เงินเฉลียคืน สหกรณ์ฯ ไม่ได้รับ เพราะสหกรณ์ฯ 

ไม่ไดกู้เ้งินกู้จากชสอ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคํา แก่สมาชิกเกษียณ 

อายุ 4 ราย 

 วันที 26 พฤษภาคม 2558 นายกฤษณชัย  

สินธุประสิทธิ ประธานกรรมการ นายเฉลย  ชม-

บุหรัน รองประธานฝ่ายการเงิน นายวิรัต  ชูจิตต์  

รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นายสุทศัน์  เอียม-

แสง และนายรวพิงษ ์ ศุภศรี กรรมการ เข้าร่วมงาน

เลียงเกษียณอายุนายจรัล  ขาํสถิตย์ สมาชิกแผนก

เซ็นทรัล ซ่อมบาํรุง ณ บา้นพกันายสุรพล  บุญเกิด 

อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง พร้อมมอบสร้อยคอทองคํา 

หนกั 1 บาท มูลค่า 19,900 บาท 

 วันที 9 มิถุนายน 2558 นายกฤษณชยั  สินธุ-

ประสิทธิ ประธานกรรมการ นางสาวไข่มุกข์  จนัท-

โคตร์ และนายพีระภทัร  ลอยละลิว กรรมการ เข้า

ร่วมงานเลียงเกษียณอายุนางจาํรุญ  ผุดผ่อง สมาชิก

แผนกอลัซิลลารี ผลิต ณ สโมสรพนกังานบริษทัฯ 

พร้อมมอบสร้อยคอทองคําหนัก  1 บาท มูลค่า 

19,350 บาท 

 วันที 18 มิถุนายน 2558 นายศรีโพธิ  วายุ-  

พกัตร์  ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ นายกฤษณชัย สินธุ-

ประสิทธิ  ประธานกรรมการฯ และนายเสน่ ห์          

ชุ่มหฤทยั เขา้ร่วมงานเลียงเกษียณอายนุางสาวปราณี   

  (อ่านต่อหน้า 3)  

 
 

 

 ปีที 30 ฉบบัที 322 ประจําเดือน กรกฎาคม 2558 
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เจ้าหน้าทีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ 

นางนาถ มงคลหวา  หัวหนาฝายฯ 

นางสาวนุชนารถ  แกวน้ําเชื้อ เจาหนาที่บัญช ี

นางสาวฐิติพร    ควรบําเรอ เจาหนาที่การเงิน 

นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส เจาหนาที่ธุรการ  

 

 

 

 

 
 

 

กองบรรณาธิการ 

บรรณาธิการ              นายวิรัต  ชูจิตต  

กองบรรณาธิการ  นายเฉลย  ชมบุหร่ัน  

 นายสุทัศน  เอี่ยมแสง   นายธนกฤต  วโรตนม          

 นางสาวไขมุกข  จันทโคตร นางละออ  แกวสาระ 

 นายอนุรักษ  ทองโตนด  นายรวิพงษ  ศุภศรี 

 นายไชยพันธน  ทรัพยสุทธิ 

ท่ีปรึกษา นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร 

อารดเวิรค  นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

นายกฤษณชัย    สินธุประสิทธ์ิ  ประธานกรรมการ 

นายเฉลย          ชมบุหรั่น      รองประธานฝายการเงิน 

นายวิรัต           ชูจิตต รองประธานฝายประชาสัมพันธ 

นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ เลขานุการ 

นายลิขิต           มีบํารุง  เหรัญญิก 

นายสุทัศน         เอ่ียมแสง  กรรมการ 

นายธนกฤต        วโรตนม  กรรมการ 

นางสาวไขมุกข    จันทโคตร  กรรมการ 

นายเสนห          ชุมหฤทัย  กรรมการ 

นางละออ          แกวสาระ  กรรมการ 

นายพีระภัทร      ลอยละลิ่ว  กรรมการ 

นายพงษศักดิ์      คงมี  กรรมการ 

นายอนุรักษ        ทองโตนด  กรรมการ 

นายรวิพงษ        ศุภศร ี  กรรมการ 

นายณัฐภูมิ         สุวรรณวงศา กรรมการ 

   

รายชือคณะกรรมการดําเนินการชุดที 33 (2558) 

นายชยัรตัน ์ กนัศิริ แผนกสปินนิง ผลติ 

นางธนกร  ชินะตังกูร แผนกเจ้าหนา้ที 

นายณฐัภูมิ  สุวรรณวงศา แผนกออ๊กซิลลารี 

กรรมการฯ และเจา้หน้าทีฯ เยยีมไข ้

สมาชิกป่วย 
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ฉบบัที่ 322 ประจําเดือน กรกฎาคม 2558 

 
สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคําฯ (ต่อจากหน้า 1) 

ดวงผดุง สมาชิกแผนกอลัซิลลารี ผลิต ณ ร้านอาหาร

เล็กบา้นรอ อ.เมือง จ.อ่างทอง พร้อมมอบสร้อยคอ

ทองคาํหนกั 1 บาท มูลค่า 19,650 บาท 

 วันที 20 มิถุนายน 2558 นายศรีโพธิ  วายุ-

พกัตร์ ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ และนายกฤษณชยั  สินธุ

ประสิทธิ ประธานกรรมการฯ นายวรัิต ชูจิตต์ รอง

ประธานฝ่ายการเ งิน นางสาวพรรษพร  แ สง-

ประพาฬ เลขานุการ นางสาวไข่มุกข์ จนัทโคตร์ 

และ นายสุทศัน์  เอียมแสง กรรมการฯ เดินทางไป

ร่วมงานเลียงสังสรรคก์ารเกษียณอายนุางเยือน แยม้-

กลีบ สมาชิกแผนกสปินนิง ผลิต ทีบา้นพกั ต.โพสะ 

อ.เมือง จ.อ่างทอง พร้อมมอบสร้อยคอทองคาํหนกั 

1 บาท มูลค่า 19,650 บาท  

สหกรณ์ฯ จัดอบรมสมาชิกประจําปี 2558 รุ่นที 1        

ทีนครนายก  

วนัที 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2558 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั

จดัอบรมสาชิกสหกรณ์ฯ รุ่นที 1 ประจาํปี 2558 เรือง 

"การสร้างความมั นคงให้กบัครอบครัวโดยวิธีการ

สหกรณ์ " ณ บ้านกล้วย กล้วยรีสอ ร์ท อ .เ มือ ง           

จ.นครนายก โดยมีสมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าที

สหกรณ์ 45 คน เขา้ร่วมการอบรบ โดยมีนายกฤษณ-

ชยั  สินธุประสิทธิ ประธานกรรมการฯ เป็นประธาน

พิธีเปิดการอบรม หลงัจากนันนางเกษมศรี  เมฆ-

หมอก ผูจ้ดัการ บรรยาย เรือง “ทาํอย่างไรจึงจะได้

เป็นสมาชิก กรรมการ และเจา้หน้าทีดีเด่น” ต่อดว้ย

นายสมพล  ตนัติสันติสม ผูจ้ดัการสมาคมฌาปนกิจ-

สงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออม-

ทรัพย์แห่งประเทศไทย บรรยาย เ รือง “คุณค่ า

สหกรณ์”  ในภาคบ่ายเป็นการเสวนา เรือง “ใช้ชีวิต

ตามแนวทางสหกรณ์อย่างไร ครอบครัวจึงมันคง”

โดยนายวรัิต ชูจิตต ์รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 

นางสุภาพ ไพจิตร์จินดา สมาชิกแผนกพน้สภาพการ

เป็นพนักงาน โดยมีนายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ 

ประธานกรรมการฯ เป็นผูด้าํเนินรายการ และนาย

ศรีโพธิ วายุพกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ 

(สสอป.) เป็นวทิยากรบรรยาย เรือง “สสอป. ช่วย

ครอบครัวท่านไดอ้ยา่งไร?” ในภาคเยน็เป็นงานเลียง

สังสรรค์ผู ้เข้าร่วมการอบรมโดยการรับประทาน

อาหาร และร้องเพลงคาราโอเกะร่วมกนั 

   วนัที 1 มิถุนายน 2558 ดร.เฉลิมพล  ดุล-

สัมพันธ์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออม

ทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั  เป็นวทิยากร บรรยาย

เรือง “การสร้างความมนัคงใหค้รอบครัวโดยวธีิการ

สหกรณ์” หลงัการบรรยายเสร็จ นางเกษมศรี เมฆ-

หมอก ผูจ้ดัการสหกรณ์ฯ ทาํหน้าทีประธานพิธีปิด

การอบรม โดยสหกรณ์ฯ ไดน้าํสมาชิกแวะซือของที

ตลาดโรงเกลือก่อนกลบับา้น 

กรรมการ ชสอ. เข้าร่วมการสัมมนที ชสอ.  

  วนัที 27 พฤษภาคม 2558 นายศรีโพธิ  วายุ-

พกัตร์ กรรมการพฒันาและเสริมสร้างความรู้ดา้น

วิชาการ ชสอ. เขา้ร่วมการสัมมนา เรือง "การปฏิรูป

สหกรณ์ตามแนวคิดของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ" 

ณ ห้องประชุม 701 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์-        

แห่งประเทศไทย จํากัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี          

โดย ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพนัธ์ ประธานกรรมการ         

ชส อ. และมีนายธวชัช ัย   ยงกิตติกุล  ประธาน

คณะอนุกรรมการปฏิรูประบบการเงิน และสถาบนั
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การเงินและการคลงั เป็นวทิยากร หลงัจากนันเป็น

การเสวนา "การแลกเปลียนเรียนรู้เรืองการปฏิรูป

สหกรณ์" โดยประธานรุ่น หรือผู ้แทนรุ่นผูบ้ริหาร

สหกรณ์ทีผ่านหลกัสูตร "ผู ้บริหารสหกรณ์ออม

ทรัพยร์ะดบัสูง รุ่นที 1 - 3" หลงัการเสวนาผู ้เขา้ร่วม

การสัมมนาไดมี้มติแต่งตงัผู้แแทนรุ่นที 1 - 3 รุ่นละ

คนเพือเป็นคณะกรรมการจดัตงั "ชมรมผู้บริหาร

สหกรณ์ออมทรัพยร์ะดบัสูง" ต่อไป 

การสัมมนามีวตัถุประสงค์เพือให้ผูบ้ริหาร

ได้มีโอกาสรับทราบแนวทางการปฏิรูปสหกรณ์ 

ตามแนวคิดของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และการ

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และเพือให้มีโอกาส

แลกเปลียนประสบการณ์ และความคิดเห็นระหว่าง

ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยร์ะดบัสูงทงั 3 รุ่น 

นายกสมาคมฯ และกรรมการ สสอป. เข้าร่วมประชุม

ประจําเดือนพฤษภาคม 2558 คณะกรรมการ สสอป. 

  วนัที 28 พฤษภาคม 2558 นายศรีโพธิ  วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

และนายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการสมาคมฯ พร้อมกับ

กรรมการสมาคมฯ และเจา้หน้าทีสมาคมฯ เข้าร่วม

การประชุมประจาํเดือนพฤษภาคม 2558 สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

สถานประกอบการ ณ ห้องประชุม 301 ชุมนุม-

สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 

ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมสรรหากรรมการ สส.ชสอ. 

วนัที 5 มิถุนายน 2558 นายศรีโพธิ  วายุ- 

พกัตร์ สมาชิกสมาคม สส.ชสอ. และนายวิรัต ชูจิตต์ 

รองประธานสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงาน-

ไทยเรยอน จาํกดั เขา้ร่วมการประชุมเพือทาํการสรร

หากรรมการดําเนินการ สส.ชสอ. (กลุ่มวิชาชีพ

ประกอบการ) ทีประชุมเห็นชอบให้เสนอชือคุณ           

สุพล มหาวรรณ (สอ.มิตซูบิชิมอเตอร์ ประเทศไทย

จาํกัด) และนางสาวปราณี ศรีกําเนิด (สอ.เนชั น

มัลติมีเ ดีย ก รุ๊ป จาํกัด)  เสนอให้ทีประชุมใหญ่ 

วิสามญั ของ สส.ชสอ. เพือใหที้ประชุมใหญ่ทาํการ

เลือกตงัเป็นกรรมการ สส.ชสอ. ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกสมาคมฯ และกรรมการ สสอป. เข้าร่วมประชุม-

ใหญ่ สอ. เอ็นอีซี ฟรอนเทียไทยฯ  

วนัที 5 มิถุนายน 2558 นายศรีโพธิ  วายุ- 

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการฯ และนางสาวลกัขิกา 

ประชานิกร เจา้หน้าทีสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุม

ใหญ่ส าม ัญประ จํา ปี 2558 ส หกรณ์ออ มทรัพย์

พนกังานบริษทั เอ็น อีซี อินฟรอนเทียไทย จาํก ัด ณ 

โรงอาหารบริษทั เอ็น อี ซี แพลทฟอร์มไทย จาํกัด 

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ต.คลองหนึง อ.คลอง-

หลวง จ.ปทุมธานี โด ยเจ้าหน้าทีสมาคมฯ ไ ด้

บรรยายให้ความรู้เกียวกบัสมาคม สสอป. และนายก

สมาคมฯ ไดม้อบนาฬิกาของสมาคมฯ รวม 9 เรือน
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 322 ประจําเดือน กรกฎาคม 2558 

 
ใหแ้ก่สหกรณ์ฯ และสมาชิกทีเขา้ร่วมประชุมใหญ่

ดว้ย 

ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ และรองประธานฯ ร่วมงานเลียง

แถลงนโยบายทีมเฉลิมพล 

 วนัที 5 มิถุนายน 2558 นายศรีโพธิ  วายุ-

พกัตร์  ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ และกรรมการ ชสอ. 

พร้อ มกับน าย วิรั ต  ชู จิ ตต์  รอ งปร ะ ธา นฝ่ าย -

ประชาสัมพันธ์ เข้า ร่วมงานแถลงนโยบายและ

แ น ะ นําผู ้ส มัค ร เ ข้ ารับ ก า ร เ ลือ ก ตังป ร ะ ธ าน

กรรมการฯ และกรรมการดาํเนินการ ชสอ. ของทีม

เฉลิมพล ณ โรงแรมริชมอนด์ จ .นนทบุ รี งาน

ดงักล่าวจดัใหแ้ก่ผูแ้ทนสมาชิก ชสอ. และผู ้สังเกตุ-

การณ์ ซึงจะเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามญัประจาํ        

ปี 2558 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศ-

ไทย จาํกดั  

ประธานฯ และกรรมการฯ เข้ารับมอบโล่ และเข้าร่วม

ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2558 ของ ชสอ. 

 วนัที 6 มิถุนายน 2558 นายกฤษณชยั  สินธุ-

ประสิทธิ ประธานกรรมการฯ เป็นผูแ้ทนสหกรณ์ฯ

เข้า รับมอบโล่ประกาศเ กียรติคุณเพือแ สดงว่า

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

สนบัสนุน และใชบ้ริการทางธุรกรรมกบั ชสอ. มาก

ทีสุดในปีบญัชี 2557 และนายเฉลย  ชมบุหรั น รอง

ประธานฝ่ายการเงิน เป็นผูแ้ทนสหกรณ์เข้าร่วมการ

ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2558 ชุมนุมสหกรณ์-

ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํก ัด ณ ห้องรอยัล           

จูบิลี  บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์การแสดง

สินค้าแ ละการประชุ มอิมแพ็ค  เ มือ งทองธานี                 

จ.นนทบุรี โดยมีนายวิรัต  ชูจิตต์ รองประธานฝ่าย

ประชาสัมพนัธ์ นางสาวพรรษพร  แสงประพาฬ 

เลขานุการ นายลิขิต  มีบาํรุง เหรัญญิก นายเสน่ห์  

ชุ่มหฤทยั นางสาวไข่มุกข์  จนัทโคตร์ นายรวิพงษ ์ 

ศุภศรี และนายณฐัภูมิ  สุวรรณวงศา กรรมการฯ เข้า

ร่วมเป็นผูส้ังเกตุการณ์การประชุมใหญ่ฯ  

 อนึง นายศรีโพธิ   วายุพักตร์  ทีปรึกษา

สหกรณ์ฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่ชุมนุมสหกรณ์

อ อ มทรัพย์แ ห่งประเ ท ศ ไ ทย  จํากัด  ใน ฐาน ะ

กรรมการดาํเนินการ ชสอ. ดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการฯ ร่วมการประชุมใหญ่ สอ. อินโดราม่า

จํากัด ที อ. แก่งคอย จ. สระบุรี 

วนัที 6 มิถุนายน 2558 นายเฉลย ชมบุหรั น 

รองประธานฝ่ายการเงิน และนายรวิพงษ์  ศุภศรี 

กรรมการฯ เดินทางไปร่วมการประชุมใหญ่สามัญ

ประจาํปี พ.ศ.2557 - 2558 ปีที 11 สหกรณ์ออม-

ทรัพย์สหภาพแรงงานอินโดรามาเคมีคอลส์ จาํกัด  

ณ โรงจอดรถจกัรยานยนต์ บริษทัออรัส สเปเชียล-

ลิตี จาํกดั เลขที 66 หมู่ที 1 ต.สองคอน อ.แก่งคอย          

จ.สระบุรี 

นายกฯ และกรรมการ สสอป. พบกรรมการสหกรณ์

เพือเชิญชวนเป็นศูนย์ประสานงาน 

วนัที 9 มิถุนายน 2558 นายศรีโพธิ  วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-



 6 


ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 322 ประจําเดือน กรกฎาคม 2558 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นายธัญญา สายสิน อุปนายก นายวิรัต ชูจิตต์ นาย 

ชุมพล ภูมิพนัธ์ และนายชัยยา ตีบไชสง กรรมการ

ส ม าค มฯ  เ ข ้า ร่ ว มปร ะ ชุ ม กับค ณะ ก รร มก า ร

ดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานเอราวญั และ

ดุสิตสิงทอ จาํกัด เลขที 49 หมู่ 3 ถนนปู่เจา้สมิง-

พราย ต.สําโรงใต ้อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

10130 โ ด ยมีน าย ป ริญญ า แ ส นก ล้า  ประ ธาน

กรรมการฯ พร้อมกับกรรมการ  และเจ้าหน้าที

สหกรณ์ให้การตอ้นรับ คณะกรรมการ สสอป. ได้

ทาํการชีแจงเรืองการดาํเนินงานของสมาคม สสอป.

การสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมาคมฯ ทาํการเชิญชวน

ให้สหกรณ์รับเป็นศูนย์ประสานงานของสมาคมฯ 

และทาํการแลกเปลียนความคิดเห็นระหว่างกันและ

กนัในเรืองการดาํเนินงานของสมาคมฯ ดว้ย 

นายกฯ และกรรมการสมาคม สสอป. ร่วมประชุม 3 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ที ชสอ. 

 วนัที 10 มิถุนายน 2558 นายศรีโพธิ  วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคม สสอป. นายธญัญา สายสิน อุป-

นายก นายสํารวย  รอดวงษ์ อุปนายก และนายวรัิต  

ชูจิตต์ กรรมการสมาคม สสอป. เขา้ร่วมการประชุม 

3 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ คือ สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราช การ 

รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.) สมาคมฌาปนกิจ

ส งเ คร าะ ห์ส ม า ชิ ก ส หกร ณ์อ อ ม ทรั พย์ทหา ร 

(สสอท.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) ณ 

ห้องประชุม 301 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย จาํกัด โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม 14 

คน และมี นางสุมาลี ยุกตานนท์ นายกสมาคม-

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

ราชการ รัฐวสิาหกิจไทย สส.รรท. เป็นประธานในที

ประชุม 

 ทีประชุมได้รับทราบผลการดําเนินงาน

ร่วมกันของสามสมาคมฯ รับทราบกําหนดวัน

ประชุมใหญ่วิสามญัของสมาคม สสอ.รรท. ในวนัที 

25 มิถุนายน 2558 เ พือทําการแ ก้ไขข้อบังคับ 

สมาคมฯ ลดการหกัเงินสงเคราะห์จากรายละ 9 บาท 

เหลือประมาณ 8.80 บาท มีมติให้ 3 สมาคมฯ ไป

พิจารณาทีจะให้ผู ้สมัครเข้า เ ป็นส มาชิกของ 3 

สมาคมฯ ตอ้งทาํหนงัสือรับรองสุขภาพของตนเอง

หรือไม่ อยา่งไร  

รองประธานกรรมการฯ ร่วมประชุมประจําเดือน 

สอร. ทีกรุงเทพฯ  

วนัที 14 มิถุนายน 2558 นายเฉลย  ชม-

บุหรั น รองประธานฝ่ายการเงิน และนายวิรัต ชูจิตต์ 

รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ เดินทางไปร่วมการ

ประชุมประจาํเดือนมิถุนายน สหพนัธ์สหกรณ์ออม-

ทรัพยผ์ูใ้ชแ้รงงาน (สอร.) ณ สโมสรพนกังานการ-

ไฟฟ้านครหลวง กรุงเทพฯ  

 ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

ประจํา เ ดือนพฤษภาคม 2558 รับรองรายรับ - 

รายจ่าย สอร. ประจาํเดือนพฤษภาคม 2558 รับทราบ

ผลการดาํเนินงานและปัญหาของสหกรณ์สมาชิก 

รับทราบรายงานจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่ง-

ประเทศไทย จาํกัด (ชสอ.) รับทราบรายงานของ

คณะกรรมการบริหารฯ และกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  

ผู้จัดการส หกรณ์ร่วมประชุ มประจําเ ดือนชมรม

สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 

 วนัที 17 มิถุนายน 2558 นางเกษมศรี  เมฆ -   
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 322 ประจําเดือน กรกฎาคม 2558 

 
หมอ ก ผู้จ ัดการ  เ ข้า ร่วมประชุ มประจ ํา เ ดือ น

มิถุนายน 2558 คณะกรรมการชมรมสหกรณ์จงัหวดั

อ่างทอง ณ ห้องประชุมสํานกังานสหกรณ์จงัหวดั

อ่างทอ งโดยมี นายประจวบ  เนตรพลตรี รอ ง

ประธานชมรมฯ ทาํหนา้ทีเป็นประธานในทีประชุม 

ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการชมรมฯ ประจาํเดือนพฤษภาคม 2558

รับร องราย รับ - รายจ่าย ชมรมฯ  ประจํา เ ดือ น

พฤษภาคม 2558 โดยมีเงินคงหลือยกมาจากเดือน

เมษายน 2558 จาํนวน 71,719.86บาท รายรับ 2,000 

บาท รายจ่าย 400 บาท และเงินคงเหลือยกไปเดือน

มิถุนายน 2558 จาํนวน 73,319.86 บาท ติดตามผล

การประชุมคราวก่อน 2 เรือง รับทราบการเชือมโยง

ธุรกิจระหว่างสหกรณ์สมาชิก และรับทราบเรืองที

สํานักงานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทองแจ้งให้ทราบ  

กาํหนดรายละเอียดการจดัการอบรมกรรมการและ

เ จ้าห น้าที ส หก รณ์ สม าชิ ก ช ม ร มฯ ในว ันที  3 

กนัยายน 2558 โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน และตอ้งส่ง

ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมอย่างน้อย 4 คน 

สหกรณ์ฯ มอบของทีระลึกให้แก่สมาชิก เนืองจากจัด

งานทําบุญขึนบ้านใหม่ 

 วนัที 20 มิถุนายน 2558 นายกฤษณชยั  สิน-

ธุประสิทธิ ประธานกรรมการ และนางสาวไข่มุกข์  

จนัทโคตร์ กรรมการ เขา้ร่วมงานทาํบุญขึนบา้นใหม่

นางสาวปราณี  ดวงผดุง สมาชิกพน้สภาพการเป็น

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

พร้อมมอบของทีระลึก (หมอ้หุง้ขา้วไฟฟ้า) 

หัวหน้าฝ่ายทัวไป มอบสมุดเงินฝากให้แก่สมาชิก 

เนืองจากภรรยาคลอดบุตร 

 วนัที 18 มิถุนายน 2558 นางนาถ  มงคล   -  

หว้า  หัวหน้าฝ่ายทั วไป มอบสมุดบัญชีเ งินฝาก 

พร้อมเงินฝาก จาํนวน 500 บาท ให้แก่นายวีระพงษ ์ 

ภิรมยสุ์ข สมาชิกแผนกวสิโคส ผลิต 

สหกรณ์ฯ  เ ป็นเจ้าภาพสวดศพบิดาสมาชิก และ

สมาชิก 

วันที 2 มิถุนายน 2558 นายกฤษณชยั  สินธุ-

ประสิทธิ ประธานกรรมการฯ และนายสุทศัน์ เอียม-

แสง กรรมการฯ เดินทางไปเป็นเจา้ภาพฟังพระสวด

งานศพบิดานายสกลวฒั  พูลสมบติั สมาชิกแผนก 

อ๊อ ก ซิ ล ล า รี  ซ่ อ มบํา รุ ง  ณ  ว ัด ใ ห ม่ ป า ก บ า ง                 

อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมช่วยเงิน

ทาํบุญ 300 บาท  

วันที 11 มิถุนายน 2558 นายศรีโพธิ  วายุ-

พกัตร์  ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ นายกฤษณชัย สินธุ-

ประสิทธิ ประธานกรรมการฯ นายเฉลย ชมบุหรัน 

รองประธานฝ่ายการเ งิน นายวิรัต ชูจิตต์ รอง

ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นางสาวพรรษพร แสง-

ประพาฬ เลขานุการ นางสาวไข่มุกข์ จนัทโคตร์ 

กรรมการฯ เดินทางไปเป็นเจา้ภาพสวดศพบิดานาย

มานิตย์ แสนพันธ์ สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต ที

บา้นพกั ต.บางโฉมศรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี และ

ช่วยเงินทาํบุญ 500 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 เป็นเจา้ภาพฟังพระสวดบิดานายมานิตย ์ แสนพนัธ์ 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 322 ประจําเดือน กรกฎาคม 2558 

 
วันที 13 มิถุนายน 2558 นายศรีโพธิ  วายุ-

พกัตร์  ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ นายกฤษณชัย สินธุ-

ประสิทธิ ประธานกรรมการฯ นายวรัิต ชูจิตต์ รอง-

ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นางสาวพรรษพร แสง-

ประพาฬ เลขานุการ นางสาวไข่มุกข์ จนัทโคตร์ 

นายสุทศัน์ เอียมแสง นายพีระภทัร ลอยละลิว นาย

รวพิงษ ์ศุภศรี และนางนาถ มงคลหวา้ หวัหน้าฝ่าย-

ทวัไป สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทย-          

เรยอน จาํกัด เดินทางไปเป็นเจ้าภาพสวดศพนาย

จาํเรียง ศิลป์ประดิษฐ์ สมาชิกแผนกพน้สภาพการ

เป็นพนกังาน ทีวดัแสนสุข ต.บางปลากด อ.ป่าโมก 

จ.อ่างทอง 

กรรมการสหกรณ์ฯ เยยีมไข้สมาชิกป่วย 5 ราย 

วันที 23 พฤษภาคม 2558 นายกฤษณชัย  

สินธุประสิทธิ ประธานกรรมการฯ เดินทางไปเยียม

ไข้นายจําเ รียง  ป้อมลอ ย สมาชิกแผนกสปิน -         

นิง  ซ่อมบํารุง ณ บ้านพกั ต.โรงช้าง อ .ป่าโมก              

จ.อ่างทอง เนืองจากกระดูกซีโครงหกั 

วันที 5 มิถุนายน 2558 นายสุทศัน์  เอียม-

แสง และนายรวพิงษ ์ ศุภศรี กรรมการฯ เดินทางไป

เยียมไขน้ายสมชาย  วงษ์คาํ สมาชิกแผนกอ๊อกซิล-

ลารี ผลิต ณ โรงพยาบาลราชานี เนืองจากป่วยเป็น

โรคเส้นเลือดดาํอุดตนั 

วันที 11 มิถุนายน 2558 นางสาวพรรษพร 

แสงประพาฬ เ ลขานุการ นายสุทัศน์ เอียมแสง 

กรรมการฯ และนางเกษมศรี  เมฆหมอก ผู ้จดัการ

เดินทางไปเยยีมไขน้ายชยัรัตน์ กนัศิริ สมาชิกแผนก

สปินนิง ผลิต ณ บา้นพกั ต.บางจกัร อ.วิเศษชัยชาญ 

จ.อ่างทอง เนืองจากผ่าตดันิวในไต 

วันที 13 มิถุนายน 2558 นายสุทศัน์  เอียม   -    

แสง กรรมการ นางเกษมศรี  เมฆหมอก ผู ้จดัการ 

และนางปานแกว้  บุญสํารวย เจา้หน้าที เดินทางไป

เยียมไขส้มาชิกป่วย 2 ราย 

- นายณัฐภูมิ  สุวรรณวงศา สมาชิกแผนก          

อ็อกซิลลารี ผลิต ทีบา้นพกั ต.สายทอง อ.ป่าโมก           

จ.อ่างทอง เนืองจากป่วยลาํไส้อกัเสบ 

- นางธนกร  ชินะตังกูร  ส มา ชิกแผ นก

เจา้หนา้ที ทีบา้นพกั  อ. เมือง จ. อ่างทอง เนืองจาก

เป็นไขห้วดั ตาอกัเสบ ไวรัสขึนตา 

 อ นึ ง ใ นก าร เ ดิน ทาง ไป เ ยี ย มส มา ชิ ก 

สหกรณ์ฯ ไดซื้อของเยียมไข้ เป็นเงิน 300 บาท ให้

ทุกราย 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ บริจาคเงินให้การกศุล 2 ราย เป็นเงิน 1,500 

บาท 

 วนัที 19 มิถุนายน 2558 สหกรณ์ฯ บริจาค

เงินสนับสนุนสมทบทุนจดัสร้างพิพิธภณัฑ์ 100 ปี

สหกรณ์ไทย ร่วมกบัสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ-

ไทย จาํนวน 1,000 บาท (หนึงพนับาทถ้วน) และ

ร่วมเป็นเจา้ภาพทอดผ้าป่ามหากุศลเพือสมทบทุน 

ในการก่อสร้างศาลาปฏิบตัิธรรม ณ วดัป่าสติปัฏ-

ฐานญาณสัมปันโน จังห วดั นครปฐ ม ร่วมกับ

สหกรณ์อ อมทรัพย์มหา วิทยาลัยมหิดล จํา กัด 

จาํนวน 500 บาท (หา้ร้อยบาทถว้น) 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 322 ประจําเดือน กรกฎาคม 2558 

 
 

 

  

เพือนสมาชิกสหกรณ์ฯ คงทราบกนัดีแล้ว

นะครับว่า ขณะนีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะ ห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบกอบการ 

หรือ สสอป. ได้เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ ทุก

เดือนแล้ว โดยทําการเปิดรับสมัครทุกวันที 1 - 20 ของ

ทุ ก เ ดื อ น  ต าม ทีส ม าชิ ก ส ห ก ร ณ์ ฯ  ข อ งศู น ย์

ประสานงาน 55 ศูนย์ จ ํานวนมากเ รียกร้องให้

สมาคมฯ เปิดรับสมคัรสมาชิกทุกเดือนแทนการ

เปิดรับสมคัรสมาชิกเดือนเวน้เดือนอย่างทีไดก้ระทาํ

มาตงัแต่การก่อตงัสมาคมฯ ในปี พ.ศ.  2554 จนถึง

เดือนพฤษภาคม 2558 การเปิดรับสมาชิกสมาคมฯ 

ทุกเดือ นถือ เป็นผ ลงานทีโดดเ ด่นชิ นแ รกขอ ง

คณะกรรมการสมาคมฯ ชุดที 3 ทีมีคุณศรีโพธิ  

วายุพกัตร์ (ทีปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ของเรา) 

เป็นนายกสมาคมฯ พร้อมกบัมีกรรมการสหกรณ์ฯ 

ของเราเป็นกรรมการสมาคมฯ 2 ท่านด้วย คือ คุณ

กฤษณชยั สินธุประสิทธิ ประธานกรรมการฯ และ

คุณวิรัต ชู จิตต์ รองประธานฝ่าย-ประชาสัมพนัธ์ 

พร้อมกบักรรมการสมาคมฯ ท่านอืนๆ อีก 11 ท่าน

จากสหกรณ์ฯ ต่างๆ ดงันนั จึงขอเชิญชวนให้สมาชิก

สหกรณ์ฯ สมาชิกสมทบ หรือ บิดา มารดา คู่สมรส 

บิดา มารดาของคู่สมรส พี น้อง บุตร หรือบุตรบุญ-

ธรรมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรง-     

งานไทยเรยอน จํากัด สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคม 

สสอป. ไดทุ้กเดือนตงัแต่บดันีเป็นต้นไป หลังจาก

การสมคัรเป็นสมาชิกสมาคมฯ แลว้ สมาคมฯ จะใช้

เวลาในการตรวจสอบคุณสมบติัของสมาชิก 1 เดือน 

และสมาชิกจะได้รับการคุ้มครองในเดือนถัดไป 

ดงันีคือ  

- สมัครเป็นสมาชิกระหว่าง วันที 1 - 20 

กรกฎาคม 2558 (รอบ 6/2558) สมาคมฯ ตรวจสอบ

คุณสมบตัิสมาชิก 1 ดือน (สิงหาคม) สมาชิกสมา- 

คมฯ ได้รับความคุ้มครองตังแต่ วันที 1 กันยายน 

2558 

- สมัครเป็นสมาชิกระหว่าง วันที 1 - 20 

สิงหาคม 2558 (รอบ 7/2558) สมาคมฯ ตรวจสอบ

คุณสมบตัิสมาชิก 1 ดือน (กันยายน) สมาชิกสมา-  

คมฯ ไดรั้บความคุม้ครองตงัแต่ วันที 1 ตุลาคม 2558 

- สมัครเป็นสมาชิกระหว่าง วันที 1 - 20 

กันยายน 2558 (รอบ 8/2558) สมาคมฯ ตรวจสอบ

คุณสมบตัิสมาชิก 1 ดือน (ตุลาคม) สมาชิกสมา-   

คมฯไดรั้บความคุม้ครองตงัแต่ วันที 1 พฤศจิกายน 

2558 

- สมัครเป็นสมาชิกระหว่าง วันที 1 - 20 

ตุลาคม 2558 (รอบ 9/2558) สมาคมฯ ตรวจสอบ

คุณสมบตัิสมาชิก 1 ดือน (พฤศจิกายน) สมาชิก

สมาคมฯ ไดรั้บความคุม้ครองตงัแต่ วันที 1 ธันวาคม 

2558 

 

 

 

 

 

 

 

- สมัครเป็นสมาชิกระหว่าง วันที 1 - 20 

พฤ ศจิกาย น 255 8  ( ร อ บ  1 / 2 5 5 9 )  ส ม าค ม ฯ 



 10 


ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 322 ประจําเดือน กรกฎาคม 2558 

 
ตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิก 1 ดือน (ธันวาคม) 

สมาชิกสมาคมฯ ไดร้ับความคุม้ครองตงัแต่ วันที 1 

มกราคม 2559 

  - สม ัครเป็นสมาชิกระหว่าง วันที 1 - 20 

ธันวาคม 2558 (รอบ 2/2559) สมาคมฯ ตรวจสอบ

คุณสมบติัสมาชิก 1 ดือน (มกราคม) สมาชิกสมา- 

คมฯ ไดรั้บความคุ้มครองตงัแต่ วันที 1 กุมภาพันธ์ 

2559 

การนําบุคคลในครอ บครัวของสมาชิก

สหกรณ์ฯ ซึงไดแ้ก่ บิดา มารดา คู่สมรส บิดา มารดา

ขอ ง คู่ส มรส พี  น้อง บุต ร หรือ บุตร บุญธร รม           

มาสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมาคม สสอป. กระทาํได ้        

2 วธีิ คือ 

 1. กรณี ทีบุคค ลในครอ บค รัว  คือ  บิด า 

มารดา คู่สมรส บิดา มารดาของคู่สมรส พี นอ้ง บุตร 

หรือ บุตรบุญธรรม ของสมาชิกสหกรณ์ฯ เ ป็น

สมาชิกสมทบ ของสหกรณ์ฯ บุคคลในครอบครัว

ดังก ล่าวสามารถสมัครเข้าเ ป็นสมาชิกสมาคม 

สสอป. ได้เลย และมีฐานะเป็นสมาชิกสามญัของ

สมาคมฯ เช่นเดียวกบัสมาชิกสหกรณ์ฯ  

 2. กรณี ทีบุคค ลในครอ บค รัว  คือ  บิด า 

มารดา คู่สมรส บิดา มารดาของคู่สมรส พี นอ้ง บุตร 

หรือบุตรบุญธรรม ของสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่ได้เป็น

สมาชิกสมทบ ของสหกรณ์ฯ บุคคลในครอบครัว

ดงักล่าวจะสามารถสมคัรเข้าเป็นสมาชิกสมาคม 

สสอป. ไดก้็ต่อเมือสมาชิกสหกรณ์ฯ ไดส้มคัรเป็น

สมาชิกสมาคมฯ และได้รับการคุ้มครองจากสมา-  

คมฯ แลว้เท่านนั ไม่สามารถสมคัรเขา้เป็นสมาชิก

สามญัได ้

 บุคคลในครอบครัวทีสมคัรเขา้เป็นสมาชิก - 

สมาคมฯ ตามขอ้ 2. จะถือว่าเป็นสมาชิกสมทบของ

สมาคมฯ แต่มีสิทธิทุกอย่างเช่นเดียวกับสมาชิก

สามญัตามขอ้ 1.  

 สําหรับ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้า เ ป็น

สมาชิกสมาคมฯ ตงัแต่เดือนกรกฏาคม - ธันวาคม 

2558 ( รอบ 6/2558 - 2/2559) ต้องเป็นผู้ทีมีอายุไม่

เกิน 59 ปี (เกิดในปี พ.ศ. 2499 เป็นตน้ไป) โดยเสีย

ค่าใชจ่้าย ดงันี คือ 

- ค่าสมคัร       100 บาท 

- ค่าบาํรุงรายปี         50 บาท 

- เงินส่งเคราะห์ล่วงหนา้    4,000 บาท 

 เมือสมคัรเขา้เป็นสมาชิก สสอป. แล้วท่าน

และทายาทจะไดอ้ะไร?     

1 . ท า ย าท จะ ไ ด้ รั บ เ งิ น ส ง เ ค ร าะ ห์ ศ พ 

600,000 บาท เมือท่านเสียชีวิต (จ่ายให้ทุกกรณี 

แมแ้ต่การฆ่าตวัตาย) 

 2.ได้ทําบุญร่วมกันในหมู่เพือนสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยท์วัประเทศ 

 3.ไดเ้ปลียนกระดูกตนเองใหมี้ค่า 

 4.ได้มีเงินไวจ้ดัการศพตวัเอง โดยไม่ต้อง

เป็นภาระเดือดร้อนใคร และไม่ตอ้งให้ครอบครัว

เป็นหนี 

 5.เป็นการออมเงินไวใ้หก้บัคนในครอบครัว 

และคนทีท่านรักจะไดไ้ม่เดือดร้อน 

 6.เมือสมาชิก เสียชีวิต สมาคมฯ จ่ายเงิน

ภายใน 30 วนั ขนัตอนการรับเงินสงเคราะห์รวดเร็ว

และไม่ยุ่งยาก 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 322 ประจําเดือน กรกฎาคม 2558 

 
 

 

สวสัดีครับ “แวดวงสหกรณ์” ฉบบัประจํา 

เดือนกรกฎาคม 2558 มาพบกับ ท่านสมาชิก และ

ท่านผูอ้่านทุกท่านแลว้ครับ  

ข อ แ ส ด ง คว าม ยิน ดี กับ  คุ ณ อม ร เ ท พ 

รัตนวงศา ทีกิจการปลูกกลว้ยกําลงัทาํรายไดใ้ห้เป็น

อย่างดี ล่าสุดหนึงวนัตดักลว้ยได้ถึง 22 เครือ โดยมี

แม่ค้ามารับซือ ถึงบ้าน เลยครั บ เฮงๆ ครับ . . .

 เกิดเดือนมิถุนายนเหมือนกนั สําหรับ คุณ

วีระยุทธ์  โตมะโน (วนัที 9 มิ.ย.) คุณนิภาพร  ภู่ระย้า 

(วนัที 14 มิ.ย.) คุณเบญจวรรณ สีนุชาติ (วนัที 16 

มิ.ย.) และคุณอุไร มากประมูล (วนัที 20 มิ.ย.) ทีผ่าน

มา ขอให้สมาชิกทัง 4 ท่าน มีความสุข สุขภาพ

แข็งแรง คิดสิงใดขอให้ไดส้มใจปรารถนาครับ ...

 ขออนุโมทนาบุญกบั คุณสมปอง  นาค-

กญุชร ทีไดจ้ดัพิธีทาํบุญ ครบรอบ 100 วนัใหก้บัคุณ

พ่อไปเมือเร็ว ๆ นี ... ขอแสดงความเสียใจ

กบัครอบครัวศิลป์ประดิษฐ์ และคุณประวิทย์  ศิลป์-

ประดิษฐ์  ทีสูญเ สีย คุณจําเ รียง  ศิลป์ประดิษฐ์ 

สมาชิกสหกรณ์แผนกพน้สภาพการเป็นพนักงาน 

เมือตน้เดือนมิถุนายนทีผ่านมาครับ ... ขอ

แสดงความเสียใจกับ คุณมานิตย์  แสนพันธ์ ที

สูญเสียคุณพ่อในเวลาใกล้เคียงกันด้วยครับ . . .

 เดินทางไกล นาํไก่ชนไปตีทีสนามชนไก่

โกวเซ้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ไม่ทราบว่า 

ไก่ตวัโปรดของ คุณอัศวิน  มดแสง ชนะหรือแพ ้คง

ตอ้งถามเจา้ตวัดูเองครับ ... ขอแสดงความ

ยินดีกบั คุณสมชาย  คุณวิเชียร  กลินเกษร ทีออกรถ

ป้ายแดง คนัสีแดง ฟอร์ด เรนเจอร์ มาเมือ เร็ว ๆ นี

ครับ ... หลงัจากเดินทางไปช่วยทาํงานที

บริษทัแม่ทีอินเดียมา 20 วนั (ฝ้ายโมดาลทีอินเดีย

เดินไม่ได้) ตอนนี คุณประสิทธิ  อุดมพืช และคุณ

นพธณพล  ขําศิริ กลับมาทาํงานทีไทยเรยอนแล้ว

ครับ เวลคมัโฮมครับ ... โชคไม่ดีสําหรับ 

คุณจารุวรรณ์  เอนกศรี ไม่ทราบวา่ใครเป็นคนเข็น

รถยนตข์องนอ้งชมพู่ไปเบียดเสา ทาํให้รถได้สีแดง

เพิมมาอีก 1 สี ใครรู้ตวัว่าเป็นคนเข็น ติดต่อเจา้ของ

รถด่วนครับ . . . ขออ นุโมทนาบุญกับ         

คุณไพฑูรย์  สามัคคี ทีทาํการอุปสมบทเป็นเวลา 15 

วนั เมือตน้เดือนกรกฎาคมทีผ่านมาครับ ... 

ขอแสดงความยนิดีกบั คุณมยรีุ  ดิฐภักดีชล ทีลูกชาย

สอบได้ทุนโครงการแลกเปลียนนักเ รียน AFS          

ได้สิทธิไปประเทศจีน แต่เจ้าตวัสละสิทธิ เพราะ

ตอ้งการไปประเทศอืนครับ ... ขอแสดง

ความยินดีกับ น้องออ้ม คุณฐิติพร  ควรบําเรอ ทีได้

ทาํงานกับสหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์สหภาพ

แรงงานไทยเรยอน จาํกดั ครบสามปีแลว้ครับ  

เ ก่งมากสํ าหรับคนเกษียณอ ย่างป้านิ ด         

คุณเฉลิมศรี  กลันฉอ้อน ทีปันรถจกัรยานออกกําลงั

กายวนัละ 20 กม. ขอใหสุ้ขภาพแขง็แรงตลอดไปนะ

ครับ . . . หลังจากก ลับจากดู งานกา ร        

เพาะเห็ด ทีฟาร์มเห็ดจ่าโรจน์กับมูลนิธิสหภาพ

แรงงานไทยเรยอนแล้ว ไม่ทราบว่า คุณบุญส่ง   

เมืองมีศรี  และ คุณสมชาย  เมฆหมอก คิดจะทํา

กิจการเพาะเห็ดขายหรือไม่ครับ ... ไปดู

การเพาะ เห็ด  แต่กลับซือ ต้นมะ นาวกล ับบ้าน 

สําหรับ คุณละออ  แก้วสาระ แถมยงัเก็บลูกมะนาว

ในสวนกลบับา้นดว้ยครับ ... เหน็ดเหนือย

กวา่ทุกคนสําหรับการไปศึกษาดูงานครังนี สําหรับ 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 322 ประจําเดือน กรกฎาคม 2558 

 
คุณกมลศักดิ  พัฒนสิงห์ เพราะนอกจากทาํหน้าทีใน

การติดต่อขอดูงานแลว้ ยงัทาํหน้าทีให้บริการเสิร์ฟ

นาํ เสิร์ฟข้าวให้แก่ทุกคนทีไปดูงานด้วย ขอบคุณ

มากครับ ... คุณวัฒนชัย  กลัดสนิท ลงรูป

อาหารเย็นเป็นเมนูปลาร้าสับแซ่บ ๆ ยอดกระถิน  

ใบมะม่วงอ่อน มะเขือเปราะ ในเฟสบุ๊ค ทาํเอาแฟน

เฟสฯ หลายท่านบอกวา่ เห็นแล้วหิวขา้วเลยครับ ...

 ขอแ สดงความยินดีกับ  คุ ณมานะกูล  

พรรณเรณู  ทีไ ด้รับการเ ลือ กตัง เ ป็นกรรมการ

สหกรณ์บริการสหภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกัด  

ไปเมือปลายเดือนมิถุนายนทีผ่านมาครับ แ ละ

ขอขอบคุณกรรมการสหกรณ์บริการฯ ทุกท่านทีได้

เสียสละมาทํางานเ พือ ส่วนรวมโดยทีไม่ได้รับ

ผลตอบแทนใด ๆ ครับ ... ระยะหลงัไม่ได้

พบกับ คุณประยูร  คุ้มโศก เลย ไม่ทราบว่าสบายดี

ไหมครับ ว่าง ๆ แวะเขา้มาทกัทายทีสหกรณ์ออม

ทรัพย์ฯ บ้างนะครับ ... น่ารักมากครับ 

สําหรับ คุณพรทิพย์  ภู่เผือก ทีซือโทรศพัท์ ซัมซุง 

กาแล็คซี โน๊ต 4 ให้กับ คุณวิทูล  ภู่เผือก เนืองใน

โอกาสวนัคล้ายวนัเกิด พร้อมกับบอกว่า “เป็น

ของขวญัสําหรับผูช้ายทีดีทีสุดของครอบครัว”  

ลูกสาวกําลงัโตวนั โตคืน อ้วนน่ารักมาก 

แล้วอย่างนี คุณแม่  จิตลดา  เกษมะณี และน้อ ง        

กอ งปราบจะไม่ รัก ไม่หลงได้อย่ างไรค รับ  . . .

 ต อ น นี ทํ า ห น้ า ที อ อ ก เ ดิ น ท า ง พ บ

ประชาชนเพือทาํความเข้าใจเรืองโรงไฟฟ้าให้กับ

บริ ษัท ฯ ข อ เ ป็น กํ าล ัง ใจใ ห้กับ  คุ ณวัช ริน ท ร์           

คล้ายแก้ว คุณจิราภรณ์  ทรัพย์อุภัย  คุณวิไลวรรณ 

ดอนใหม่  และทีมงานให้พบกับความสํา เร็จใน

ภาระกิจทีสําคญัในครังนีด้วยครับ ... ขอ

แสดงความยินดีกับ คุณวรวรรณ  ขําศิริ  ทีได้รับ

นาฬิกาเรือนสวยจากเพือน ๆ เป็นของขวญัวนัเกิด

เ มือปลายเ ดือนมิถุนายนทีผ่านมา  . . .         

ขอแสดงความยินดีกบั คุณสุกัญญา ศุภศิลป์ ทีน้อง 

พริตต้า ได้เป็นตัวแทนของนักเรียนชัน ป. 2/4          

ถือพานในพิธีไหวค้รูของโรงเรียนครับ ... 

คุณศรีโพธิ  วายุพักตร์  นายกสมาคมฌาปนกิจ-

สงเคร าะ ห์ส มาชิก สหกรณ์ ออ มทรัพย์ส ถาน -

ประกอบการ ฝากขอบคุณสมาชิกสหกรณ์ฯ หลาย

ท่าน ทีสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมาคมฯ หรือนําบุคคล

ใน ค ร อ บ ค รั วม าส มัค ร เ ป็ น ส ม า ชิ ก ในเ ดื อ น

พฤษภาคม และมิถุนายน รวม 16 ท่านครับ .. .

 ขอบคุณ คุณศิริพร  ศรีสุวรรณธนู  คุณ          

สุกัญญา ประดับทอง  คุณบุญชู  พิกุลขาว ทีนําสามี 

คุณโส ภณ  ฉิมวัย  นําภรรย า และคุณส มหมาย           

อยู่เพ็ชร ทีนาํน้าชาย มาสมคัรเป็นสมาชิกสมาคมฯ 

... ขอขอบคุณ คุณประยูร  มินภายสงค์ 

และคุณบุญชู  พิกุลขาว ทีได้เป็นสมาชิกสมาคม 

สสอป. เช่นกนัดว้ยครับ ... ขอแสดงความ

ยินดี และอนุโมทนาบุญ กบัคุณสมชาย  คุณเหมือน-

มาศ  พงษ์ไพร ทีได้จดัพิธีทาํบุญบา้นไปเมือปลาย

เดือนมิถุนายนทีผ่านมาครับ ... ขอเชิญ

สมาชิกทุกท่านแจง้รายชือบุตรทีกาํลงัศึกษา ตงัแต่

ระดับชันอนุบาล จนถึงมหาวิทยาลัย  เพือเข้ารับ

ทุนการศึกษาจากสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงาน

ไทยเรยอน จาํกัด ภายในวนัที 31 กรกฏาคม 2558 

โดยสหกรณ์ฯ จะทาํการมอบทุนการศึกษาให้แก่

บุตรสมาชิกในเดือนสิงหาคม 2558 ...      

… พบกันฉบับหน้า … 

... สวัสดีครับ ... 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 322 ประจําเดือน กรกฎาคม 2558 

 
 

 

สหกรณ์บริการสหภาพแรงงานไทยเรยอน 

จาํกดั ไดรั้บการจดัตงัขึนมาโดยสหกรณ์ออมทรัพย ์

สหภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั เพือให้ทาํหน้าที

ในการดาํเนินธุรกิจสถานีบริการนาํมนั ปตท. ถนน

เลียงเมือง 1 ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง เนืองจาก

กรมส่งเสริมสหกรณ์แจง้วา่ สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ไม่

ส าม าร ถดํา เ นิน ธุร กิจส ถา นีบริ การ นํามันไ ด ้

เนืองจากไม่มีวตัถุประสงค์กําหนดไวใ้นขอ้บงัคบั

สหกรณ์ฯ ดงันัน จึงถือว่า สหกรณ์บริการฯ เป็น

สหกรณ์ลูกของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  ทําหน้าที

บริหารงานสถานีบริการนํามนั ปตท. แทนสหกรณ์

ออมทรัพย์ฯ ทังนี สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้นําเงิน 

จํานวน 7.5 ล้านมาฝากไว้กับสหกรณ์บริการฯ เพือให้

สหกรณ์บริการฯ ใช้เงิน 5.5 ลา้นบาท ไปซือกิจการ

สถานีบริการนํามัน ปตท. มาจากสหกรณ์ออม- 

ทรัพย์ฯ และนาํเงินจาํนวน 2 ล ้านบาทไปเป็นทุน

หมุนเวยีนในการจาํหน่ายนาํมนัต่อไป 

  เมือ วันที 6 พฤษภาคม 255 8 สหกร ณ์

บริการฯ ไดจ้ดัการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2557 

ซึงเป็นการเรียกประชุมใหญ่ ครังที 2 เนืองจากใน

การเรียกประชุมใหญ่ครังแรก มีสมาชิกมาร่วมการ

ประชุมไม่ครบองค์ประชุม ในการประชุมใหญ่

ดงักล่าว ทีประชุมไดท้าํการเลือกตงัคณะกรรมการฯ 

แทนกรรมการฯ ทีหมดวาระการเป็นกรรมการ 8 คน 

แต่สามารถเลือกตังได้เพียง 4 คนเท่านัน เนืองจาก

สมาชิกมาประชุมน้อย และผู ้ทีมาประชุมไม่มีใคร

สมัครใจเป็นกรรมการฯ สหกรณ์บริการฯ จึงได้

จดัการประชุมใหญ่วสิามญั  ครังที 1/2558  เมือวนัที  

 

 

29 มิถุนายน 2558 เพือทาํการเลือกตงักรรมการฯ 

เพิมขึนอีก 4 คน และทาํการแกไ้ขขอ้บงัคบัฯ ขอ้ 69 

เพือลดจาํนวนกรรมการสหกรณ์ฯ จาก 15 คน เหลือ 

11 คน ดังนันใน ปี พ.ศ. 2559 สหกรณ์ฯ จะมี

กรรมการฯ เหลือเพียง 11 คน 

 เ มื อ วัน ที  1 3  ก ร ก ฏ า คม  2 5 5 8  ค ณ ะ

กรรมการฯ ชุดที 4 ไดจ้ดัการประชุมครังที 3 และได้

ทาํการจดัสรรตาํแหน่งกรรมการต่าง ๆ คือ 

รายนามคณะกรรมการสหกรณ์บริการ 

สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากดั ชุดที 4 

 

1. นายศรีโพธิ  วายพุกัตร์           ประธานกรรมการ 

2. นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝ่าย

การเงิน 

3. นายวิรัต  ชูจิตต ์ รองประธานฝ่าย

ประชาสัมพนัธ์ 

4. นางสาวไขมุ่กข์  จนัทโคตร์     เลขานุการ 

5. นางสาวนุชนารถ  แกว้นาํเชือ     เหรัญญิก 

6. นายสหเทพ  รักวงษว์าน กรรมการผูจ้ดัการ 

7. นายพรชยั  แกว้สาระ        กรรมการรองผูจ้ดัการ 

8. นางละออ แกว้สาระ กรรมการ 

9. นายกมลศกัดิ  พฒันสิงห์ กรรมการ 

10. นายรวพิงศ ์ ศภุศรี กรรมการ 

11. นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ    กรรมการ       

12. นายประพฒัน์  เพช็รสันทดั กรรมการ 

13. นางสาวณัฐริญา  อนุสิ กรรมการ 

14. นายณัฐภูม ิ สุวรรณวงศา กรรมการ 

15. นายวิศรุต  ชา้งขาํ  กรรมการ 

(กรรมการลาํดบัที  15 ดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี) 
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ฉบบัที่ 322 ประจําเดือน กรกฎาคม 2558 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 322 ประจําเดือน กรกฎาคม 2558 

 
รายงานกิจการประจาํเดือน มิถนุายน 2558 (MONTHLY REPORTS JUNE 2015) 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

THE  THAIRAYON LEBOUR UNION  SAVING  CO-OPERATIVE,LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

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 

 

คน      Pr 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht  

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht   

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

บาท  Baht  

บาท  Baht 

บาท  Baht   

บาท  Baht   

  บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

1.  จํานวนสมาชิก Membership          

2.  ทุนเรือนหุ้น 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 

      คงเหลือสินเดือน  Balance 

6.  ทุนสํารอง     Compulsory  reserve 

7.  ทุนสะสมตามข้อบังคับ     Reserve  according  to  by-laws,regulation  and  other 

8.  ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จาํกดั 

      Share  capital  in  the  Federation  of  Saving  and  credit   Cooperatives  of 

      Thailand  Limited (FSCT) 

9.  เงินฝากธนาคาร  (7 ธนาคาร รวม 10 บญัชี)  Deposits  at  Banks 

10. เงินฝากสหกรณ์อืน Deposits  in  other  Co-operatives 

11. เงินให้กู้แก่สมาชิก  ยอดยกมา     Loans  to  members  form  last  month 

       ให้กู้ระหว่างเดือน Loans  to  members  in  this  month 

       รับชําระคืนระหว่างเดือน     Loans  repayment  form  members  in  this  month 

      คงเหลือ  ณ  วันสินเดือน Total    Loans to  members   

12. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อืน     Loans to  other  co-operatives 

13. ดอกเบียรับจากเงินให้กู้    Interest  received  from  Loans 

14. รายได้ตังแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2558 Revenues  from  January - June 2015 

15. รายจ่ายตงัแต่เดือนมกราคม - มิถนุายน 2558 Expenses  from  January - June 2015 

16. รายได้สูง (ตํา) กว่าค่าใช้จ่าย   Total  lncome  (Approximated) 
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สหกรณฯ์ จัดอบรมสมาชิก ประจาํปี 2558 รุ่นที 1 เรือง “การสร้างความมันคงให้ครอบครัวโดยวธิีการสหกรณ”์  

ณ บ้าน กล้วย กล้วย รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก (31 - 1 มิ.ย. 58) 

ทปีรึกษาสหกรณ์ฯ ประธานกรรมการฯ รบัมอบโล่เกยีรตคิณุ  

ในวนัประชุมใหญ่สามัญประจาํปี 2558 ของ ชสอ. (6 มิ.ย. 58) 

ประธานกรรมการฯ มอบสร้อยคอทองคาํ หนัก 1 

บาท ให้แก่นางสาวปราณ ี ดวงผดุง (18 มิย. 58) 

ประธานกรรมการฯ มอบสร้อยคอทองคาํ หนัก 1 

บาท ให้แก่นางเยือน  แย้มกลบี (20 มิย. 58) 


