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สหกรณ์ ฯ มอบสร้ อยคอทองคํ าหนั ก 1 บาท ให้ แ ก่
สมาชิ กเกษียณอายุ 3 ราย
วันที 27 พฤษภาคม 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮี ย ง ประธานกรรมการ นายเสน่ ห์ ชุ่ ม หฤทั ย
กรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จดั การ
มอบสร้ อยคอทองคําหนัก 1 บาท มูลค่า 21,650 บาท
ให้แ ก่ น ายบัณ ฑิต สิ งห์ พนั ธุ์ สมาชิ ก แผนกบริ หาร
เนื องจากเกษี ย ณอายุ โดยมอบให้ ณ ที ทํา การ
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
วันที 27 พฤษภาคม 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ รอง
ประธานฝ่ ายการเงิ น นายสายัณ ห์ แผนประดิ ษ ฐ์
เลขานุ ก าร นายรวิ พ งษ์ ศุ ภ ศรี และนายณั ฐ ภู มิ
สุ วรรณวงศา กรรมการ ร่ วมงานเลียงเกษียณอายุนาง

ประธานฯ มอบสร้อบคอทองคํา หนัก 1 บาท
ให้แก่นางอรวรรณ เมืองลี เนื องจากเกษี ยณอายุ

อรวรรณ เมื อ งลี สมาชิ ก แผนกบริ หาร (บัญ ชี )
ณ ร้ านฟาร์ ม มิงโก อ.เมื อ ง จ.อ่ างทอง พร้ อมมอบ
สร้ อยคอทองคําหนัก 1 บาท มูลค่า 21,100 บาท
วันที 18 มิ ถุ นายน 2559 นายสุ วฒั น์ แก้ว เฮี ยง ประธานกรรมการ และนายเฉลย ชมบุ หรั น
รองประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ ร่ วมงานเลี ยง
เกษี ย ณอายุ ข องนายประยู ร อิ น ทร์ อ ารี ย์ สมาชิ ก
แผนกบริ หาร (ซี วลิ ) ทีร้ านอาหารครั วเบตง อ.เมื อง
จ.อ่างทอง พร้อ มมอบสร้ อ ยคอทองคําหนัก 1 บาท
มูลค่า 22,000 บาท
สหกรณ์ ฯ บริ จ าคเงิ น ให้ แก่ ศู น ย์ ก ารศึ กษาพิ เ ศษ
10,000 บาท ตามโครงการ CSR 100 ปี สหกรณ์ ไทย
วันที 27 พฤษภาคม 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ รอง
ประธานฝ่ ายการเงิน นายลิขิต มีบาํ รุ ง เหรัญญิก นาย
มานะกู ล พรรณเรณู นายอนุ รั ก ษ์ ทองโตนด
กรรมการ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จดั การ และ
นางสาวดวงกมล แก้ ว สุ กใส เจ้ า หน้ า ที ธุ ร การ
เดินทางไปร่ วมโครงการ “CSR 100 ปี สหกรณ์ ไทย
ปั นนําใจให้น้องน้อย” กับสํานักงานสหกรณ์ จงั หวัด
อ่ า งทอง ณ ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศ ษประจํ า จัง หวัดอ่างทอง เลขที 63/1 หมู่ 5 ต.จําปาหล่อ อ.เมือง
(อ่ านต่ อหน้ า 3)
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รายชื อคณะกรรมการดําเนินการชุ ดที 34 (2559)
นายสุวัฒน
แกวเฮียง
ประธานกรรมการ
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน
นายเฉลย ชมบุหรั่น รองประธานฝายประชาสัมพันธ
นายสายัณห แผนประดิษฐ เลขานุการ
นายลิขิต
มีบํารุง
เหรัญญิก
นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว
กรรมการ
นายพงษศักดิ์ คงมี
กรรมการ
นายรวิพงษ
ศุภศรี
กรรมการ
นายอนุรักษ
ทองโตนด
กรรมการ
นายณัฐภูมิ
สุวรรณวงศา กรรมการ
นางสาวณัฐริญา อนุสิ
กรรมการ
นายมานะกูล พรรณเรณู กรรมการ
นายเสนห
ชุมหฤทัย
กรรมการ
นางละออ
แกวสาระ
กรรมการ
นายธนกฤต
วโรตนม
กรรมการ

เจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ ออมทรัพย์ ฯ
นางเกษมศรี
นางนาถ
นางสาวนุชนารถ
นางสาวฐิติพร
นางสาวดวงกมล

เมฆหมอก
มงคลหวา
แกวน้ําเชื้อ
ควรบําเรอ
แกวสุกใส

ผูจัดการ
หัวหนาฝายฯ
เจาหนาที่บ ัญชี
เจาหนาที่การเงิน
เจาหนาที่ธุรการ

กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ
 นายเฉลย ชมบุหรั่น
กองบรรณาธิการ
 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
 นายสายัณห แผนประดิษฐ
 นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว
 นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา นางสาวณัฐริญา อนุสิ
 นายมานะกูล พรรณเรณู นางละออ แกวสาระ
 นายไชยพันธน ทรัพยสุทธิ
อารดเวิรค  นางสาวดวงกมล แกวสุกใส
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การอบรมสมาชิกรุ่นที 1 (29 – 30 พ.ค. 59)
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สหกรณ์ ฯ บริจาคเงิน ให้ ศูน ย์ การศึ กษาพิเ ศษ 10,000
บาท (ต่ อจากหน้ า 1)
จ.อ่างทอง โทร. 035 865319 โดยสหกรณ์ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด มอบเงิ นจํา นวน
10,000 บาท (หนึ งหมื นบาทถ้ว น) พร้ อ มกั บ นม
กล่องมูลค่า 500 บาท คณะกรรมการสหภาพแรงงาน
มอบเงิ น 2,100 บาท (สองพันหนึ งร้ อ ยบาทถ้วน)
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง มอบข้าวสารและ
ไข่ ไ ก่ ใ ห้ แ ก่ ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษประจํา จัง หวัด
อ่ า งทอง โดยมี น างสาวอาภาพร วรรณสุ นธยา
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ฯ เจ้าหน้าที และเด็กพิเศษ ร่ วมให้
การต้อนรับ และร่ วมกันรับมอบเงินและสิ งของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดอ่ างทอง
มีหน้าทีให้บริ ก ารช่ วยเหลื อระยะแรกเริ ม (EI) และ
เตรี ย มความพร้ อ มแก่ เ ด็ก ที มีค วามต้อ งการจํา เป็ น
พิเศษโดยกลุ่มบริ หารงานวิชาการ ศูน ย์แห่ งนีดู แ ล
เด็ก พิเ ศษ 40 คน และศู น ย์การศึ ก ษาพิเศษประจํา
อําเภอต่าง ๆ มีเด็กพิเศษในความดูแล 200 กว่าคน
กรรมการฯ และผู้จัด การ ร่ วมงานเลียงส่ งประธาน
ชมรมสหกรณ์ จังหวัดอ่างทอง
วันที 26 พฤษภาคม 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ รอง
ประธานฝ่ ายการเงิน นางละออ แก้วสาระ กรรมการ
และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จดั การ พร้ อ มกับ
นายวิรัต ชู จิ ตต์ รองประธานฝ่ ายประชาสั มพัน ธ์
สหกรณ์บริ การสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด เข้า
ร่ ว มงานเลี ยงสั ง สรรค์ พ.ต.อ.พี ร พัน ธุ์ จัน ทร์ เที ย น ผู ้กํา กับการสถานี ต าํ รวจภู ธ รวิเ ศษชัยชาญ
และประธานชมรมสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง เนืองใน
โอกาสย้า ยไปรั บ ราชการเป็ นผู ้ ก ํา กับ การสถานี -

ฉบับที่ 334 ประจําเดือน กรกฎาคม 2559
ตํารวจภูธ รหนองมะโมง จ.ชัยนาท พร้ อ มกับเลียง
ต้อนรับผูก้ าํ กับการฯ คนใหม่ ณ ห้อ งประชุ มอําเภอ
วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ทังนี สหกรณ์ อ อมทรั พย์ฯ
ได้มอบของทีระลึกให้ดว้ ย
สหกรณ์ ฯ จั ดอบรมสมาชิ กรุ่นที 1 ประจําปี 2559 ที
อัมพวา
วันที 29 - 30 พฤษภาคม 2559 สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ฯ จัด การอบรมสมาชิ ก ประจํา ปี 2559
รุ่ น ที 1 เรื อง “สมาชิ ก กับการมี ส่ วนร่ วมต่ อความมันคงของสหกรณ์ ” ณ กุ ล นที รี ส อร์ ท อ.อัม พวา
จ.สมุ ทรสงคราม โดยมี ส มาชิ ก กรรมการ ผู ้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ เข้า ร่ วม จํานวน
46 คน
วันที 29 พฤษภาคม 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ ทํา หน้าที เป็ นประธานพิ ธี
เปิ ดการอบรม จากนัน นางเกษมศรี เมฆหมอก
ผูจ้ ดั การสหกรณ์ฯ ทําการบรรยาย เรื อง “โครงการประกั น หนี สู ญ ” และนายเฉลย ชมบุ ห รั น รอง
ประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ เป็ นผู ้ ด ํา เนิ น การ
การระดมความคิด เรื อง “สมาชิ กกับการมีส่วนร่ วมต่อความมันคงของสหกรณ์” โดยแบ่งสมาชิ ก เป็ น 4
กลุ่ ม หลัง การระดมความคิ ด เห็ น ในกลุ่ ม ผู ้ แ ทน
สมาชิ ก ทัง 4 กลุ่ มได้น ํา เสนอผลการระดมความ
คิดเห็นของแต่ละกลุ่ม
ในภาคบ่ า ยนายสุ พิท ยา พุ ก จิน ดา ผูเ้ ชี ยวชาญด้านพัฒ นาธุ รกิ จโคนมสหกรณ์ กรมส่ งเสริ ม สหกรณ์ บรรยาย เรื อง “อุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ ” หลังจากนัน นําสมาชิ ก เดิ น ทางไปไหว้
หลวงพ่อนิ ลมณี วัดบางกุ้ง (โบสถ์ปรกโพธิ ) ต.บางกุ้ง อ.บางคณฑี จ.สมุ ทรสงคราม และไปเดิ น ชม
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ตลาดนําอัม พวา หลัง จากกลับ จากตลาดนํา รั บ ประทานอาหารเย็นและสังสรรค์ร่วมกัน
วันที 30 พฤษภาคม 2559 สมาชิ กสหกรณ์
ออมทรั พย์ฯ ประมาณ 30 คน ร่ วมกัน ใส่ บาตรใน
คลองหน้ า กุ ล นที รี สอร์ ท อ.อัม พวา จ.สมุ ท รสงคราม โดยรี สอร์ ทเตรี ยมอาหารพร้ อ มกับดอกไม้
ธูปเทียนไว้ให้ คิดค่าบริ การ ชุ ดละ 60 บาท
นายสาวิทย์ แก้วหวาน ที ปรึ ก ษาสหกรณ์ ออมทรั พย์ส หภาพแรงงานรั ฐ วิส าหกิ จการรถไฟแห่ งประเทศไทย จํากัด เป็ นวิทยากร บรรยาย เรื อง
“การสร้ า งความมั นคงให้ ส หกรณ์ อ ย่ า งยั งยื น”
จากนัน นายศรี โพธิ วายุ พกั ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิน ทําหน้าทีเป็ นประธานพิธีปิดการอบรม
หลังจากเสร็ จสิ นการอบรม สหกรณ์ ฯ นํา
สมาชิ ก ที เข้า ร่ วมการอบรมเดิ น ทางไปนมัส การ
หลวงพ่อ วัดบ้ า นแหลม พระคู่ บ้า นคู่ เมื อ งจัง หวัด
สมุทรสงคราม ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ต.แม่กลอง
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม จากนันไปชมตลาดร่ มหุ บ
ซึ งอยู่ทีสถานีรถไฟแม่กลอง (อยู่ใกล้กบั วัด)
กรรมการฯ และเจ้ าหน้ าที เข้ าร่ วมประชุ มใหญ่ สามั ญ
ประจําปี 2559 ของ ชสอ.
วัน ที 4 มิ ถุ น ายน 2559 นายศรี โพธิ วายุ พักตร์ ผูเ้ ชียวชาญประจําคณะพัฒนาและเสริ มสร้ าง
ความรู ้ ดา้ นวิชาการ ชุ มนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากั ด และรองประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ และเป็ น
ผูแ้ ทนสหกรณ์อ อมทรัพย์ส หภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด นายสายัณ ห์ แผนประดิ ษฐ์ เลขานุ การ
นายลิ ขิ ต มี บํา รุ ง เหรั ญ ญิ ก นายเสน่ ห์ ชุ่ ม หฤทัย
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กรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จดั การสหกรณ์ ฯ เข้าร่ วมการประชุ มใหญ่ สามัญประจํา ปี
2559 ณ ห้องรอยัล จูบิลี บอลรู ม อิมแพ็ค เมื องทองธานี จ.นนทบุ รี โดยมี ผูแ้ ทนสมาชิ ก และผู ้สังเกตุ การณ์ เ ข้ า ร่ วมการประชุ ม 1,000 กว่ า คน โดยมี
ดร. เฉลิมพล ดุล สัมพันธ์ ประธานกรรมการฯ เป็ น
ประธานในทีประชุ ม
ณ วันที 31 มีนาคม 2559 ชุ มนุ มฯ มีส มาชิ ก
จํานวน 1,071 สหกรณ์ฯ ระหว่างปี มีส มาชิ ก เข้าใหม่
31 สหกรณ์ สมาชิ กลาออก 6 สหกรณ์ มีทุนเรื อนหุน้
14,037.37 ล้ า นบาท ทุ นสะสมตามข้ อ บั ง คั บ ฯ
1,950.66 ล้ า นบาท เงิ น ให้ กู้ แ ก่ ส มาชิ ก 70,402.37
ล้านบาท เงิ นลงทุน 24,413.00 ล่ านบาท กําไรสุ ทธิ
ประจํา ปี 2559 จํา นวน 1,117,195,503.35 บาท ที
ประชุมใหญ่มีมติจ่ายเงินปั นผล ร้อยละ 5.80 จ่ายเงิน
เฉลียคืน ร้ อยละ 3.80

สํ า หรั บการเลื อ กตังประธานกรรมการฯ
และกรรมการดําเนินการ ปรากฏว่าทีมรัก ษ์สหกรณ์
ได้รับการเลือกตัง 9 คน และทีมเฉลิ มพล ได้รับการ
เลือกตัง 1 คน ดังนี คือ
1. ประธานกรรมการ ได้แก่ พลโท ดร.วีระ
วงศ์ ส รรค์ ที ม รั ก ษ์ ส หกรณ์ ดํา รงตํา แหน่ ง 1 ปี
(เนืองจากเป็ นประธานกรรมการ แทน ดร.เฉลิมพล
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ดุลสัมพันธ์ ซึ งพ้นตําแหน่งประธานกรรมการ ชสอ.
เพราะหมดวาระการเป็ นกรรมการที สหกรณ์ ต้น
สังกัด)
2. กรรมการดําเนินการ ทีดํารงตําแหน่ ง 2 ปี
คือ พลตํารวจโทมงคล กมลบุตร ดร.สามัคคี เดชกล้า
ดร.สมนึก บุญใหญ่ นางสาวศศิ มาศ พรรณรัตน์ นาย
สถิตย์ชยั วรานนท์วนิ ช นายโชคชัย เลิศ เกี ยรติวงศ์
และนายธนู มีสัตย์ ทีมรักษ์สหกรณ์
3. กรรมการดําเนินการ ทีดํารงตําแหน่ ง 1 ปี
คื อ นายชัย ยุทธ์ มาศสุ พงศ์ ที ม รั ก ษ์ส หกรณ์ และ
พ.ต.อ. น.พ. ดนุ กฤต กลัมพากร ทีมเฉลิมพล (เนืองจากดํา รงตํา แหน่ ง แทนกรรมการที หมดวาระการ
ดํา รงตํา แหน่ ง ต้น ส้ ง กัด 1 คน และดํา รงตํา แหน่ ง
แทนกรรมการที ลาออกไปสมั ค รเป็ นประธาน
กรรมการ ชสอ.)
อนึ ง มี ผู ้ ส มัค รเข้า รั บ การเลื อ กตังเป็ น
ประธานกรรมการ 3 คน และสมัค รเข้ า รั บ การ
เลือกตังเป็ นกรรมการดําเนิ นการ 27 คน
ส่ วนการเลื อ กตังผู ้ต รวจสอบกิ จการ มี ผู ้
ได้รับการเลือกตัง 3 คน จากผูส้ มัครเข้ารับการเลือ กตัง 7 คน ได้แก่ นายอุทยั ศรี เทพ นายแพทย์วิษ ณุ ก ร
อ่อนประสงค์ และนายเจิด จันทโรทัย
กรรมการฯ ร่ วมการประชุ มใหญ่ สามั ญประจําปี 2558
- 2559 สอ.สร. อินโดรามาเคมีคอลล์ จํากัด
วันที 4 มิถุนายน 2559 นายเฉลย ชมบุ หรั น
รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ นายอนุรักษ์ ทองโตนด และนายณั ฐ ภู มิ สุ ว รรณวงศา กรรมการ
เดินทางไปร่ วมการประชุ มใหญ่สามัญประจําปี 2558
- 2559 สหกรณ์ ออมทรั พย์ส หภาพแรงงานอิน โดรามาเคมี ค อลล์ จํา กัด ณ โรงจอดรถจัก รยานยนต์

ฉบับที่ 334 ประจําเดือน กรกฎาคม 2559
บริ ษั ท ออรั ส สเปเชี ย ล ลิ ตี จํ า กั ด อ.แก่ งคอย
จ.สระบุรี
สหกรณ์ ฯ ทํ าการอบรมสมาชิ กใหม่ พร้ อมกั บ มอบ
ของระลึกให้ แก่ ผ้ เู ข้ าร่ วมการอบรมด้ วย
วันที 6 มิถุนายน 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายศรี โพธิ วายุ พ ัก ตร์ รอง
ประธานฝ่ ายการเงิน และนายลิขิต มีบาํ รุ ง เหรั ญญิก
ร่ วมกัน อบรมสมาชิ ก ใหม่ จํา นวน 8 คน ณ ห้อ ง
ประชุมสหภาพแรงงานไทยเรยอน โดยมีประธานกรรมการ และรองประธานฝ่ ายการเงิน เป็ นวิทยากร
ทังนี ก่ อนการอบรม สหกรณ์ฯ ได้เปิ ดวิดีโอ “30 ปี แห่ ง ความเชื อมั น ศรั ท ธา พึ งพาตนเอง” และ
หลังจากการอบรม สหกรณ์ ฯ ได้มอบเสื อแจ็ค เก็ ต
หรื อหมอนตราสหกรณ์ ให้แก่ สมาชิ กทีเข้าร่ วมการ
อบรมด้วย
อนึ ง สมาชิกใหม่ของสหกรณ์ ฯ ทุ กคนต้อง
เข้ารับการอบรมก่อน จึงจะได้รับสิ ทธิ ในการกู้เงิน กู้
ทุกประเภทของสหกรณ์ฯ
คณะกรรมการอํ า นวยการประชุ มประจํ า เดื อ น
มิถุนายน 2559
วันที 6 มิถุนายน 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายศรี โพธิ วายุ พ ัก ตร์ รอง
ประธานฝ่ ายการเงิน และนายลิขิต มีบาํ รุ ง เหรัญญิก
เข้ า ร่ วมการประชุ ม คณะกรรมการอํา นวยการ
ประจําเดือนมิถุนายน 2559
ทีประชุมมีมติรับทราบความคืบหน้าในการ
แก้ ไ ขปั ญ หาของสถานี บ ริ ก ารนํามัน ปตท. ของ
สหกรณ์บริ การฯ มีมติให้สมาชิกทีเปิ ดบัญชี เงินฝาก
กับสหกรณ์ ฯ เดือ นละ 500 บาท เนื องจากกู้เงินกับ
สหกรณ์ฯ และจะสามารถปิ ดบัญ ชี เ งินฝากดังกล่าว
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ได้ก็ต่อ เมื อไม่มี หนี เงิ นกู้กับสหกรณ์ ฯ แล้วเท่ านัน
หากทําการกู้เงินกูใ้ หม่จะต้องฝากเงิ นฝากต่อไป ไม่
สามารถปิ ดบัญชีเงินฝากได้
นายก สสอป. และกรรมการ เข้ าร่ วมประชุม 4 สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ
วัน ที 8 มิ ถุ น ายน 2559 นายศรี โพธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายธัญ ญา สายสิ น อุ ปนายก คนที 1 นายพัช รพล
วิช ัย ประสิ ท ธิ อุ ปนายก คนที 3 และนางลัดดา ไชยสิ ทธิ เหรัญญิ ก
เข้ า ร่ ว ม “การประชุ ม
ระหว่ า ง สสอ.รรท.
สสอท. สสอป. และ
สสอต.” โดยมี น างสุ มาลี ยุ กตานนท์ นายก
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ สมาชิ ก สหกรณ์อ อมทรั พย์ร าชการรั ฐ วิส าหกิ จไทย (สสอ. รรท.) เป็ น
ประธานในทีประชุ ม ทังนี พลเรื อ โทบงกช ผาสุ ข
นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ ทหาร (สสอท.) และพลตํารวจตรี สมเกี ยรติ ธรรมนิยาย นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ต ํา รวจ (สสอต.) เข้ า ร่ วมการ
ประชุ มด้วย
ทีประชุมมีมติรับทราบเรื องการคํานวณเงิ น
สงเคราะห์ระหว่างสมาคมฯ ไตรมาส 1 รายงานการ
รับสมัครสมาชิก สสอต. รอบ 6/2559 ประกาศ สสอ.
รรท. รายงานการพ้ น สมาชิ ก ภาพ ถึ ง แก่ ก รรม
ลาออก ประจําเดือนพฤษภาคม 2559 และการร่ างปฎิ

ฉบับที่ 334 ประจําเดือน กรกฎาคม 2559
ญาร่ วมกันระหว่าง 4 สมาคม
นายกสมาคมฯ และกรรมการฯ เข้ าร่ วมการประชุ ม
คณะกรรมการ สสอป. ประจําเดื อนมิถุนายน 2559
วัน ที 9 มิ ถุ น ายน 2559 นายศรี โ พธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคระห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
และนายวิรัต ชูจิตต์ และกรรมการ สสอป. พร้ อ ม
กับเจ้า หน้าที สสอป. ทํา การประชุ มประจํา เดื อ น
มิถุนายน 2559 คณะกรรมการสสอป. ณ ห้องประชุ ม 302 ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จํา กัด โดยมี น ายศรี โ พธิ ว ายุ พ ั ก ตร์ นา ย ก
สสอป. ทํา หน้าทีประธาน
ในทีประชุม
ที ป ร ะ ชุ ม มี ม ติ รั บ ร อ ง
รายงานการประชุมประจําเดือนพฤษภาคม 2559 รับรองงบการเงินประจําเดือน
พฤษภาคม 2559 อนุ มตั ิ การสมัค รเข้า เป็ นสมาชิ ก
ใหม่ ข อง สสอป. รวม 51 ราย อนุ ม ตั ิ จ่า ยเงิ น สงเคราะห์ศ พ ให้แก่ ทายาทสมาชิ ก ทีเสี ย ชี วิต 3 รายๆ
ละ 600,000 บาท ได้แก่สมาชิก จากศู นย์ประสานงาน
สหกรณ์ ออมทรั พย์วาปี ปทุม จํากัด จ.มหาสารคาม
1 ราย และจากศูนย์ประสานงานสหกรณ์ ออมทรัพย์
นวมินทร์ จํากัด 2 ราย และติดตามผลการดําเนินงาน
ของ สสอป. หลายเรื อง
รองประธานฝ่ ายการเงิน และเจ้ าหน้ าที ร่ ว มประชุ ม
ประจําเดือนชมรมสหกรณ์จงั หวัดอ่ างทอง
วันที 17 มิถุนายน 2559 นายศรี โพธิ วายุ พักตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิน และนางนาถ มงคล-
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หว้า หัวหน้า ฝ่ ายทัวไป เข้า ร่ วมการประชุ มคณะกรรมการชมรมสหกรณ์ จ งั หวัด อ่ างทอง ประจํา เดื อ นมิ ถุ น ายน 2559 ณ ห้ อ งประชุ ม สํ า นัก งาน
สหกรณ์ จ ัง หวัดอ่ า งทอง โดยมี พ.ต.อ.พี ระพัน ธ์
จัน ทร์ เ ที ย น ประธานชมรมฯ เป็ นประธานในที
ประชุ ม
ที ประชุ ม มี มติ รั บรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการชมรมฯ เดื อนพฤษภาคม 2559 มีมติ
รั บ รองรายรั บ - รายจ่ า ยชมรมฯ ประจํ า เดื อ น
พฤษภาคม 2559 โดยมีเ งิ นคงเหลือ ยกมาจากเดือน
เมษายน 2559 จํานวน 154,437.14 บาท ไม่มีรายรั บ
บาท รายจ่า ย 2,878 บาท และเงิ น คงเหลื อ ยกไป
เดื อ นมิ ถุ น ายน 2559 จํา นวน 151,559.14 บาท
ติดตามผลการประชุ มครังก่ อน 1 เรื อง คื อ ติ ดตาม
เรื องการจัดการแข่ ง ขัน เดิน -วิ งการกุ ศ ลหารายได้
ให้แก่ ชมรมฯ รั บทราบการเชื อมโยงธุ รกิ จระหว่า ง
สหกรณ์สมาชิ กชมรมฯ และมีมติให้จดั การประชุ ม
ใหญ่ ส ามัญประจํา ปี 2558 และเดิ น ทางไปศึ ก ษาดู ง านประจํา ปี ของชมรมฯ ในเดื อ นตุ ล าคม 2559
โดยเดินทางไปทีเกาะช้าง จ.ตราด
นายก สสอป. และอุป นายก เข้ า ร่ วมประชุ ม ใหญ่
วิสามัญ ครังที 1/2559 สมาคม สสธท.
วัน ที 18 มิถุ น ายน 2559 นายศรี โ พธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
และนายสํารวย รอดวงษ์ อุปนายก คนที 2 เข้า ร่ วม
การประชุ มใหญ่ วิส ามัญ ครังที 1/2559 สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ สาธารณสุ ข ไทย (สสธท.) และการประชุ มใหญ่
วิส ามัญ ครังที 1/2559 กองทุ น สวัส ดิ ก ารสมาชิ ก

ฉบับที่ 334 ประจําเดือน กรกฎาคม 2559
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ สมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรัพย์สาธารณสุ ขไทย ณ ห้องประชุ ม 701 ชุ มนุ มสหกรณ์ อ อมทรั พย์แ ห่ งประเทศไทย จํากัด โดยมี
ดร.มะณู บุญศรี มณี ชยั นายกสมาคมฯ เป็ นประธาน
ในทีประชุม
ทีประชุ มมี มติแ ก้ไขข้อ บังคับสมาคมฯ ข้อ
17. ลดการหัก เงิ น สงเคราะห์ ทีมอบให้แ ก่ ทายาท
สมาชิกทีเสี ยชีวติ จากศพละ 8 บาท เป็ นศพละ 7.45
บาท และแก้ ไขข้อบัง คับฯ ข้อ 20. เพือเพิ มจํานวน
เงิ นที สํ า รองจ่ ายเป็ นค่ าจัดการศพ จากจํา นวน 500
ศพ เป็ น 537 ศพ เนื องจากการลดการหัก เงิ น ค่ า
สงเคราะห์ตามข้อ 17.
กรรมการสหกรณ์ ฯ เข้ าร่ วมการอบรมกับสั น นิ บ าต
สหกรณ์ แห่ งประเทศไทย ทีกรุงเทพฯ
วัน ที 23 - 24 มิ ถุ น ายน 2559 นายลิ ขิ ต
มี บ ํ า รุ ง เหรั ญ ญิ ก และนายธนกฤต วโรตนม์
กรรมการ เข้ า ร่ วมการอบรม เรื อง “เทคนิ ค การ
ติดตามหนี และการเขียนคําร้องฟ้องบังคับคดี” รุ่ นที
2 ณ ศู น ย์ก ารประชุ ม รั ช นี แ จ่ ม จํา รั ส (น.ม.ส.)
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรุ งเทพฯ
การอบรมมี ว ตั ถุประสงค์เ พื อให้มีค วามรู ้
และความเข้ า ใจที ชั ด เจนต่ อ พ.ร.บ. สหกรณ์ /
กฎหมายสหกรณ์ฯ ในการติ ดตามทวงถามหนี และ
เพือให้มีความรู ้ และความเข้าใจ การเขียนคําร้ อ งกับ
ลูกหนีทีค้างชําระให้มีผลทางกฏหมาย
นายก สสอป. และกรรมการฯ เข้ าร่ ว มการประชุ ม
คณะผู้บริหารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 7 สมาคม
วัน ที 24 มิถุ น ายน 2559 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
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นายธั ญญา สายสิ น อุ ป นายก คนที 1 นายสํ า รวย
รอดวงษ์ อุ ป นายก คนที 2 นายพัช รพล วิ ช ั ย ประเสริ ฐ อุปนายก คนที 3 และนางลัดดา ไชยสิ ทธิ
เหรั ญญิก เข้าร่ วมการประชุ มคณะผู ้บริ หารสมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ 7
สมาคม ณ ห้อ งประชุ ม 301 ชุ ม นุ มสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ งป ระ เ ทศ ไ ทย จํ า กั ด อ .บางกรว ย
จ.นนทบุรี โดยมี ดร.ก๊ก ดอนสําราญ นายกสมาคม
สส.ชสอ. เป็ นประธานในทีประชุม

ที ประชุ ม มี ม ติ รั บ ทราบขันตอนการจด
ทะเบี ย นกรรมสิ ทธิ ที ดิ น รวม 7 สมาคม และ
ค่ า ใช้จ่า ยในการดํา เนิ น การ รั บทราบเรื องการจัด
สั ม มนากรรมการ เจ้า หน้ าที 7 สมาคม (รวม 217
คน) ในวันที 29 - 30 กรกฏาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัล ฮิ ล ล์ กอล์ ฟ แอนด์ สปา รี ส อร์ ท อ.เมื อ ง
จ.นครนายก ที ประชุ ม มี ม ติ อ นุ ม ัติ ข ันตอนการ
ดําเนินการโครงการก่อสร้างสํานักงาน 7 สมาคม
สหกรณ์ ฯ บริจาคเงินร่ วมทําบุญทอดผ้ าป่ า 3 ราย เป็ น
เงิน 1,5000 บาท
วันที 6 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ฯ บริ จาคเงิ น
ร่ วมทําบุญทอดผ้าป่ าการศึก ษาโรงเรี ยนบ้านไร่ ตาพุ ฒ จ.เพชรบู ร ณ์ ร่ วมกั บ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์

ฉบับที่ 334 ประจําเดือน กรกฎาคม 2559
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช จํานวน 500 บาท
และบริ จาคเงิ น ร่ วมเป็ นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐิ น
พระราชทานประจํา ปี 2559 ร่ วมกับ สั น นิ บ าตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ณ วัดบัวงาม พระอารามหลวง อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี จํานวน 500 บาท
วัน ที 20 มิ ถุ นายน 2559 สหกรณ์ ฯ บริ จาค
เงิ น เพื อร่ วมทํา บุ ญ ทอดผ้า ป่ าสามัค คี ส มทบทุ น
ก่ อสร้ างโรงพยาบาลส่ งเสริ ม สุ ขภาพตําบลวัด เขาแก้ว ต.เขารู ปช้า ง อ.เมื อง จ.สงขลา ร่ วมกับสํานัก งานสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง เป็ นเงิน 500 บาท
สหกรณ์ ฯ มอบเงิ น ช่ ว ยทํ า บุ ญแก่ ส มาชิ กที ทํ า การ
อุปสมบท จํานวน 500 บาท
วันที 23 มิถุนายน 2559 นายพีระภัทร ลอยละลิ ว กรรมการ มอบเงินช่ วยทําบุญให้แก่ นายธงชัย
นิ มนวล สมาชิ กแผนกวิสโคส ผลิต เนืองจากทําการ
อุปสมบท จํานวน 500 บาท ณ ทีทําการสหกรณ์ฯ
กรรมการสหกรณ์ ฯ และเจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ ฯ เยียมไข้
สมาชิ กป่ วย 7 ราย
วั นที 19 พฤษภาคม 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ นายลิ ขิต มีบาํ รุ ง เหรั ญญิก
และนายเสน่ ห์ ชุ่มหฤทัย กรรมการ มอบของเยียมไข้
ให้แ ก่ น ายณัฐ พงษ์ บุ ก บุ ญ สมาชิ ก แผนกสปิ นนิ ง
ซ่ อมบํารุ ง ณ ทีทําการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เนืองจาก
แขนหัก
วันที 31 พฤษภาคม 2559 นายเฉลย ชมบุ หรั น รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และนายพีระภัท ร ลอยละลิ ว กรรมการ เดิ น ทางไปเยี ยมไข้
นายมานพ ผลโต สมาชิ กแผนกอัลซิ ลลารี ซ่ อ มบํารุ ง ณ บ้านพัก ต.โพสะ อ.เมื อ ง จ.อ่างทอง เนื องจากผ่าตัดตา
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วันที 9 มิ ถุ นายน 2559 นายสายัณ ห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ นายลิขิต มีบาํ รุ ง เหรัญญิก นาย
เสน่ ห์ ชุ่มหฤทัย นายรวิพงษ์ ศุภศรี และนายณัฐภู มิ
สุ ว รรณวงศา กรรมการ เดิ น ทางไปเยี ยมไข้น าย
ธรรมรัตน์ ภู่ภกั ดี สมาชิกแผนกเซฟตี ทีโรงพยาบาล
อ่า งทอง เนื องจากเกิ ดอุ บัติเ หตุ ข ณะทํา การดับไฟ
ไหม้ในโรงงาน
วันที 18 มิ ถุน ายน 2559 นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ และนายลิขิต มีบาํ รุ ง เหรัญญิก
เ ดิ น ทา งไ ป เ ยี ย ม ไ ข้ น า ย ปก ร ณ์ ม าป ร ะ ส พ
สมาชิ ก แผนกอ๊ อ กซิ ล ลารี ผลิ ต ที โรงพยาบาล
อ่างทองเวชการ เนืองจากป่ วยเป็ นโรคต่อมหมวกไต
อักเสบ
วันที 22 มิถุนายน 2559 นายเฉลย ชมบุหรั น
รองประธานฝ่ ายประชาสัม พันธ์ และนายพีระภัทร
ลอยละลิ ว กรรมการ เดิ น ทางไปเยี ยมไข้ น าง
พรพรรณ บุ ญกล้า สมาชิ ก แผนกสปิ นนิ ง ผลิ ต ณ
บ้านพัก อ.เมือง จ.อ่างทอง เนืองจากผ่าผังพืดทีมือ
วันที 23 มิ ถุ น ายน 2559 นายศรี โ พธิ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิ น นายพีระภัทร ลอยละลิ ว กรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก
ผูจ้ ดั การ เดินทางไปเยียมไข้นางกษมา บุญมี สมาชิ ก
แผนกพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน ทีโรงพยาบาลอ่างทอง เนืองจากผ่าตัดมดลูก
วันที 23 มิ ถุ น ายน 2559 นายสุ วฒ
ั น์ แก้วเฮียง และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จดั การ เดิ นทาง
ไปเยียมไข้นางละออ แก้วสาระ สมาชิ กแผนกพ้น สภาพการเป็ น พนัก งานที บ้านพัก ต.หัวไผ่ อ.เมื อ ง
จ.อ่างทอง เนืองจากมีอาการเกร็ ดเลื อดตํา ปวดตาม
ตัว และปวดหัว

ฉบับที่ 334 ประจําเดือน กรกฎาคม 2559
อนึ ง ในการเดินทางไปเยียมสมาชิ กป่ วยทัง
7 ราย สหกรณ์ ฯ ได้ทาํ การซื อของเยี ยมไข้ ให้แ ก่
สมาชิกทุกคน เป็ นเงิน คนละ 300 บาท
สหกรณ์ ฯ เป็ นเจ้ าภาพสวดศพมารดา และคู่ ส มรส
สมาชิ ก
วันที 19 มิ ถุน ายน 2559 นายศรี โพธิ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิน นายเฉลย ชมบุหรั น
รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ นายลิขิต มีบาํ รุ ง เหรัญญิก นาย
พงษ์ศ ัก ดิ คงมี นายรวิพงษ์ ศุ ภ ศรี กรรมการ นาง
เกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ และนางนาถ มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ ายทัวไป ร่ วมเป็ นเจ้าภาพฟั งพระสวด
งานศพมารดานายสุ ชิน ทร์ ชิ ดชอบ สมาชิ กแผนก
อิน ทรู เมนท์ ณ บ้านพัก อ.บ้านหมี จ.ลพบุ รี พร้ อ ม
ช่วยเงินทําบุญ 500 บาท
วัน ที 22 มิถุ นายน 2559 นายสุ วฒั น์ แก้ว เฮี ย ง ประธานกรรมการ นายเสน่ ห์ ชุ่ ม หฤทั ย
กรรมการ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จดั การ และ
นางสาวนุ ชนารถ แก้วนําเชื อ เจ้าหน้าที บัญ ชี ร่ วม
เป็ นเจ้า ภาพฟั ง พระสวดงานศพสามี น างศรี ไ พร
สุ วรรณลภาพร สมาชิ ก แผนกพ้น สภาพการเป็ นพนักงาน ณ วัดราชปั กษี (นก) พร้ อมช่ วยเงิ นทําบุญ
500 บาท
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สมาชิ กสหกรณ์ ฯ หรื อ ท่านผู ้อ่านทีเห็นชื อ
คอลัมน์ ข า้ งต้นหลายท่านคงสงสั ยว่า “เหลื อรายละ
5.87 บาท” คือ อะไร? แต่ สํา หรั บท่านที เป็ นสมาชิ ก
สสอป. หรื อ สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) คงรู ้
ได้ดีวา่ “เหลือรายละ 5.87 บาท” คือ เงิ นสงเคราะห์ที
สมาชิ ก สสอป. ทุ ก คนต้อ งจ่ ายให้แ ก่ ท ายาทของ
สมาชิ ก สสอป. ทีเสี ยชี วติ ซึ งเดิ มต้อ งจ่ายให้ศพละ
8.50 บาท การที สมาชิ ก สสอป. จ่ายเงิ นสงเคราะห์
ศพลดลง ศพละ 2.63 บาท เนื องจากสมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
ราชการรัฐวิสาหกิจไทย ( สสอ.รรท.) ได้รับสมาชิ ก
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กของสหกรณ์ออม
ทรั พย์ต ํารวจ (สสอต.) เข้า เป็ นสมาชิ ก สมทบของ
สสอ.รรท. ทํา ให้ จาํ นวนสมาชิ ก ของ สสอ.รรท.
เพิ มขึน จึงทําให้ สสอ.รรท. ต้องลดอัตราการเก็บเงิน
สงเคราะห์ต่อศพลดลง
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์
ออมทรัพย์ราชการรัฐวิสาหกิ จไทย (สสอ.รรท.) นัน
นอกจากจะมีสมาชิ ก ของสมาคมฯ แล้ว สสอ.รรท.
ยัง ได้ รั บ สมาชิ ก ของ 2 สมาคมฯ คื อ สมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
สถานประกอบการ (สสอป.) และสมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท)
เข้าเป็ นสมาชิกสมทบของ สสอ.รรท. ด้วย ณ วันที
31 มี น าคม 2559 สามสมาคมฯ มี ส มาชิ ก รวมกั น
จํานวน 73,820 ราย คณะกรรมการดําเนินการสมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ทงั 3 สมาคมฯ พิจารณาเห็นว่า

ฉบับที่ 334 ประจําเดือน กรกฎาคม 2559
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออม
ทรั พ ย์ ต ํ า รวจ (สสอต.) เห็ น สมาคมฯ ที มี ก าร
ดํา เนิ น งานตามระบบที ถู ก ต้อ ง รั ด กุ ม โปร่ งใส
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิ จสงเคราะห์
พ.ศ. 2545 และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดใน
กฎกระทรวง และระเบียบต่าง ๆ ของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั นคงของมนุ ษย์ทงในด้
ั
าน
ทะเบียนสมาชิก ด้านการเงิน และด้านบัญชี โดยได้มี
การตรวจสอบเรี ยบร้อยแล้ว จึงได้มีมติให้รับสมาชิก
ของ สสอต. เข้า เป็ นสมาชิ ก สมทบของสสอ.รรท.
โดย สสอ. รรท. ได้จดั การประชุ มใหญ่วสิ ามัญ ครัง
ที 1/2559 ในวัน ที 19 เมษายน 2559 เพื อทําการ
แก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ ข้อที 10. เพือเพิ มข้อความ
ให้สมาชิ ก สสอต. เป็ นสมาชิกสมทบของ สสอ.รรท.
ได้

ในวัน ที 1 พฤษภาคม 2559 สมาชิ กสมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ กของสหกรณ์ ออมทรั พย์
ตํารวจ (สสอต.) จํานวน 24,9556 ราย ได้ เป็ นสมาชิ ก
สมทบของ สสอ.รรท. ทําให้สมาชิ กของ สสอ.รรท.
มีจาํ นวนทังสิ น 98,776 ราย ดังนี คือ
1. สมาชิ กสหกรณ์ ราชการและรั ฐวิสาหกิ จ
จํานวน 42,772 คน
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2. สมาชิ ก สหกรณ์ ร าชการทหาร จํา นวน
25,977 คน
3. สมาชิ ก สหกรณ์ ส ถานประกอบการ
5,071 คน
4. สมาชิ กสหกรณ์ตาํ รวจ 24,956 คน
การมี ส มาชิ ก สมาคมฯ เพิ มขึนจากการที
สสอต. เข้ามาเป็ นสมาชิกสมทบของ สสท. รรท. ทํา
ให้อตั ราจัดเก็บเงินสงเคราะห์ทีจ่ายให้แก่ทายาทของ
สมาชิ กสมาคมทีเสี ยชี วติ ลดลงจากศพละ 8.50 บาท
เหลือศพละ 6.10 บาท ตังแต่วันที 1 พฤษภาคม 2559

เนื องจากสมาชิ กสมาคมทัง 4 สมาคมฯ มี
เพิ มขึ นทุก วัน ณ วัน ที 31 พฤษภาคม 2559 ทัง 4
สมาคมฯ มี ส มาชิ ก เพิ มขึนรวมเป็ น 100,902 คน
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อม
ทรั พย์ร าชการรั ฐ วิส าหกิ จไทย (สสอ.รรท.) จึงได้
จัดการประชุ มใหญ่วสิ ามัญ ครังที 2/2559 เมื อวันที
27 มิถุนายน 2559 เพือทําการแก้ไขข้อบังคับสมาคม
สสอ.รรท. ข้อ 18 และข้อ 21 ซึ งมี ผ ลทํา ให้อ ตั รา
จัดเก็บเงิ นสงเคราะห์ศ พเพือจ่ายให้แก่ ทายาทของ
สมาชิ ก 4 สมาคมทีเสี ยชี วติ ลดลง จากศพละ 6.10
บาท เหลือ ศพละ 5.87 บาท โดยมี ผ ลตังแต่วนั ที 1
กรกฎาคม 2559 เป็ น ต้นไป ซึ งจะมี ผลดีต่อสมาชิ ก
สหกรณ์ฯ ของเราซึงเป็ นสมาชิก สสอป. ด้วย

ฉบับที่ 334 ประจําเดือน กรกฎาคม 2559
สําหรับสมาชิกสหกรณ์ ฯ ของเรา หากท่าน
ต้องการสมัครเข้าเป็ นสมาชิ กของ สสอป. สามารถ
สมัครเข้าเป็ นสมาชิกได้ในระหว่างวัน ที 1 - 20 ของ
ทุกเดือน โดยเสี ยเงินค่าสมัคร 100 บาท ค่าบํารุ งราย
ปี ปี ละ 50 บาท และเสี ยเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าปี ละ
4,000 บาท โดยในปี หนึ งปี ใด ถ้า เงิ น สงเคราะห์
4,000 บาท ซึ งถู ก หัก ศพละ 5.87 บาท ใช้ไม่ หมด
สสอป. ก็ จะแจ้ง ให้ท่ านชํา ระในปี ต่ อ ไป เท่ า กั บ
จํานวนเงินทีใช้ไปในปี นัน เช่น ปี พ.ศ. 2559 ใช้เงิน
สงเคราะห์ไป 3,500 บาท ในวัน ที 1 มกราค 2560
ท่ า นก็ ต้อ งชํา ระเงิ น สงเคราะห์ ล่ วงหน้า จํา นวน
3,500 บาท แต่ถา้ ปี ใดใช้เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเกิ น
4,000 บาท เช่น ใช้ไป 4,600 บาท ในปี ถัดไป ท่ านก็
ต้ องจ่ ายเงิน สงเคราะห์ ล่วงหน้ า เป็ นเงิน 4,600 บาท
โดยเป็ นการจ่ายเงิ นสงเคราะห์ล่ วงหน้าของปี พ.ศ.
2560 จํานวน 4,000 บาท และจ่ ายเงิ นสงเคราะห์ คื น
ให้ แก่ สสอป. ทีได้ สํารองจ่ายให้ ไปก่อน อีก 600 บาท
ในกรณีทีสมาชิก สสอป. เสี ยชีวิต ทายาทที
สมาชิกระบุไว้ให้เป็ นผูร้ ับเงินสงเคราะห์จากสมาคม
จะได้รั บเงิ น สงเคราะห์ ศ พ จํานวน 600,000 บาท
(หก แสนบาทถ้ ว น) ทังนี พระราชบัญ ญัติ ก าร
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 กําหนดให้สมาคม
หักเงินสงเคราะห์เพือเป็ น ค่าดําเนิ นการของสมาคม
ได้ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 4 ของเงิ น ที ทายาทได้ รั บ ซึ ง
สสอป. จะหัก เงิ น สงเคราะห์ ร้ อ ยละ 4 เป็ นเงิ น
24,000 บาท โดยเป็ นเงิน ค่าดําเนิ นงานของสมาคม
ร้ อ ยละ 3 จํา นวน 18,000 บาท และมอบให้ศู น ย์
ประสานงานฯ (สหกรณ์ ฯ) ร้ อยละ 1 จํานวน 6,000
บาท ดั ง นั นทายาทสมาชิ ก จะได้ รั บ เงิ น จํ า นวน
576,000 บาท
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สวัสดีค รับ “แวดวงสหกรณ์ ” ฉบับประจํา
เดื อนกรกฏาคม 2559 มาพบกับ ท่ านสมาชิ ก และ
ท่านผู ้อ่านทุกท่านแล้วครับ
ขอแสดงความยิน ดี ก บั คุ ณวิภ าดา ทองประไพ ทีลู กชายคนเก่ งหายป่ วยออกจากโรงพยาบาลราชธานี ไ ด้เ มือกลางเดื อ นทีผ่ านมาครั บ ###
๙๙๙### เกิ ดเมื อวันที 10 มิถุนายน ขอให้ คุ ณกําไร
สั ญ ญเดช มีสุ ข ภาพแข็ง แรง ชี ว ิต มี แ ต่ค วามสุ ข
ตล อ ด ไป ครับ ###๙ ๙ ๙ ### เ กิ ด เ มื อ ว นั ที 2 4
มิถุ นายน คุ ณนภาภรณ์ ป่ าพฤกษา พร้ อ มกับสามีไป
ไหว้พ ระเพือขอพรในวัน เกิ ด หลายวัด ขอให้พระ
คุ ม้ ครองและชี วติ มีค วามสุ ข มากๆ นะครับ ###
๙๙๙### หารายได้เสริ มให้กับครอบครั ว ด้วยการ
ขายนําเต้า หู ้น มสด ฝากเพื อนๆ ช่ ว ยกัน อุ ดหนุ น
คุ ณนิธิ อ้ นไชยะ ด้วยครั บ ฝี มือ ของคุณแม่ ครั บ ###
๙๙๙### สํา หรั บ คุ ณอภิญญา อยู่ สุ ข ทํา ขนมถ้ว ย
หาร าย ไ ด เ้ สริ ม ให้ก ับ ครอบครั ว เ ป็ น ประจํ า
เช่ นเดียวกัน เพือนสมาชิ ก ต้องการซื อ สั งล่วงหน้า
ได้นะครั บ ###๙๙๙### ถ่ายรู ป หล่อ คราวละหลาย
รู ปลงเฟสบุ๊ค ส์ อยู่บ่อยๆ สําหรับ คุ ณลิขิต มี บํารุง
เพือนๆ พากัน ชมว่าเขาหล่อ จริ ง ๆ ด้วยครับ ###
๙๙๙### ขอแสดงความยินดี กบั สมาชิ กแผนกไฟฟ้ า
4 ท่าน ทีได้รับรางวัลในการประสบความสําเร็ จใน
การทําให้ไฟมอเตอร์ ทีเสี ยชํารุ ดในแผนกบอยเลอร์
และโพลู ชันคอนโทล จากบริ ษ ทั ไปเมื อเร็ ว ๆ นี
ได้แก่ คุ ณธีรศั กดิ ศรี เผื อด คุ ณศรายุทธ เทียงท้ องคุ้ ง คุ ณธงชั ย ดิสสละ และคุ ณชนาธิป แพงมา ###
๙๙๙### ฝากประชาสัมพัน ธ์ มาจากน้อ งผึง คุ ณศรี
ประภา แสงสว่ าง ว่าคุ ณแม่ของสามีเ ปิ ดร้ านอาหาร

ฉบับที่ 334 ประจําเดือน กรกฎาคม 2559
“ครัวคุณย่า” อยู่ตรงข้ามปั มนํามันพีพีที ทางลงจาก
สะพานป่ าโมก มีก๋วยเตียวและขนมจีน อร่ อ ยๆ ให้
ทานครับ ###๙๙๙### โพสต์ขอ้ ความบนเฟสบุ ๊ค ส์
ส่ วนตัว ว่า “คิด กัน บ้า งนะ ช่ว ยให้ส ัง คมดี ” อ่ า น
แล้วดู ดีค รับ แต่ ไม่ ทราบว่า คุ ณสมหมาย อธิลาภ
เขี ย นถึ ง เรื องอะไรครั บ ###๙๙๙### ก่อ นถึง วัน
ออกบวชตามศาสนาอิส ลาม คุ ณณัฐ ริญา อนุ สิ ลา
งาน 3 วัน เพื อเตรี ย มตัวออกบวชตามหลัก ของ
ศาสนา ขอชื นชมครับ ทีทําหน้าทีตามหลักศาสนา
อย่า งดีม ากเลยครั บ ###๙๙๙### วัน เวลาผ่า นไป
อย่างรวดเร็ ว สมาชิ ก 21 ท่าน เกษียณอายุครบ 5 ปี
แล้ว เช่ น คุ ณโกศล กัน เกตุ คุ ณอนั น ต์ กลีบ ขยาย
คุ ณมณฑา สุ ด สาคร คุณลําดวน พงษ์ ส มทรง และ
คุ ณ บุ ญชู ธนี ร มย์ ###๙๙๙### สํ า หรั บ สมาชิ ก ที
เกษียณอายุค รบ 10 ปี ในปี นี ได้แ ก่ คุ ณธีระยุท ธ
ทองเพ็ช ร คุ ณโสภณ ฉิ ม วัย และคุณวิรัตน์ เจริ ญสุ ข ขอให้ท งสามท่
ั
า นมีสุ ข ภาพแข็ง แรงตลอดไป
ครับ ###๙๙๙### สมาชิ ก ทีเกษีย ณอายุค รบ 5 ปี
และ10 ปี ทัง 24 ท่า น คณะกรรมการสหกรณ์ ฯ
และเจ้า หน้า ทีสหกรณ์ ฯ จะเดิน ทางไปเยี ยมและ
มอบของเยียมมู ลค่า 500 บาท ให้กบั ทุก คนครั บ
ขอขอบคุณ คุ ณวัช ระ รุ่ งเรื อง ทีนํา คุ ณ พ่ อ
คุณ แม่ มาสมัค รเข้า เป็ นสมาชิ ก สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ สสอป. ครั บ ###๙๙๙### เช่ น เดียวกัน
ขอขอบคุณ คุ ณพยุง สุ คันธรส ทีนําคุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่
มาสมัครเป็ นสมาชิ ก สสอป. ด้วยครั บ ###๙๙๙###
สําหรับ คุ ณประนอม พานคํา มาสมัครเป็ นสมาชิ ก
สสอป. ด้ ว ยตนเอง ไม่ ท ราบว่ า ป้ า นอมมอบ
ผลประโยชน์ ให้ห ลานคนไหนครั บ ###๙๙๙###
สมาชิ ก ท่า นใดต้อ งการสมัค รเข้า เป็ น สมาชิ ก
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สสอป. ติดต่อ สอบถามรายละเอี ยดจากเจ้าหน้าที
สหกรณ์ ฯ ได้ทุก คน หรื อ ที คุ ณ นาถ มงคลหว้า
ทังนี สสอป. เปิ ดรับสมาชิ ก ในวันที 1 - 20 ของทุก
เดื อ นครับ ###๙๙๙### ขอขอบคุณ คุ ณ บั ว ขาว
มะโนรื น ทีทําการเพิ มค่าหุ ้นในเดือนนี ขอให้มีหุ้น
เป็ น ล้านบาทในวันเกษียณอายุนะครั บ ###๙๙๙###
หลังจากจัดงานบวชลูกชายแล้ว คุ ณประยูร อิน อารี ย์ ก็จดั งานให้ตนเอง คื อ งานเกษีย ณอายุ ไปเมื อ
เร็ ว ๆ นี ขอให้ช ี ว ติ หล งั การเ กษี ย ณอายุม ีแ ต่
ความสุ ขตลอดไปครั บ ###๙๙๙### ขอแสดงความ
เสี ย ใจกับ คุ ณสุ ชิ นทร์ ชิ ด ชอบ ทีสู ญเสี ยมารดาไป
เมือเร็ วๆ นี ###๙๙๙### เช่นเดียวกัน ขอแสดงความ
เสี ยใจกับ คุ ณศรีไพร สุ วรรณลภาพร ทีสู ญเสี ยสามี
ในเวลาใกล้ เ คี ย งกัน ครั บ ###๙๙๙### เข้า รั บ การ
ผ่ า ตัด พังผึด ที ผ่ า มื อ ไปเรี ยบร้ อ ยแล้ว สํ าหรั บ คุ ณ
พรพรรณ บุญกล้า ตอนนีกลับมาทํางานได้ตามปกติ
แล้วครับ ###๙๙๙### ขออนุโมทนาบุญกับ คุณธงชั ย
นิมนวล เนืองในโอกาสทีได้ทาํ การอุปสมบทไปเมือ
เร็ ว ๆ นี ครับ ###๙๙๙### ช่ วยบริ ษทั ดับไฟจนตัวเอง
ได้รับบาดเจ็บ ตอนนี กลับมาทํางานได้แล้ว สํ าหรับ
คุ ณ ธรรมรั ต น์ ภู่ ภั ก ดี ขอให้ ห ายเป็ นปกติ แ ละ
สุ ขภาพแข็ง แรงโดยเร็ วครั บ ###๙๙๙### ทุก ครังที
ได้ สู ตรอาหารใหม่ ๆ มาจากอิ น เตอร์ เ น็ ต และ
เฟสบุ๊ ค ส์ คุ ณ อั ช ณา วายุ พั ก ตร์ จะต้ อ งลองทํา
รั บประทานเป็ นประจํา ส่ วนจะอร่ อยหรื อ ไม่ ต้อ ง
ถามเจ้า ตั ว ดู ค รั บ ###๙๙๙### เปลี ยนโทรศัพ ท์
เครื องใหม่ ไฉไลกว่า เดิมแล้ว สํา หรับ คุ ณณัฐ ภูมิ
สุ ว รรณวงศา ส่ ว นจะเป็ นยี ห้อ อะไรต้อ งถาม
น้อ งเอ็มมี เอาเองครับ ######๙๙๙### ผลผลิ ตใหม่
ของคุ ณวัฒนชั ย กลัด สนิ ท ได้แก่ แตงกวา ครั บ ได้

ฉบับที่ 334 ประจําเดือน กรกฎาคม 2559
ข่าวว่า ให้ผลผลิ ตได้ดีทีเดียว เพือนสมาชิ ก ท่า นใด
ต้อ งการทานติด ต่ อ ซื อได้ที เจ้า ตัว เลยครั บ ###
๙๙๙###
ฝากประชาสัม พัน ธ์ม าจาก คุ ณ สุ ท ัศ น์
เอี ยมแสง กรรมการสหกรณ์ บ ริ ก ารฯ ขอเชิ ญ
สมาชิ กทุกท่านไปใช้บริ ก ารของสถานี นาํ มัน ปตท.
และสมัค รเป็ นสมาชิ ก บัตรบลูก าร์ ด เพื อรับ สิ ท ธิ
ประโยชน์ต่า งๆ ได้น ะครั บ ###๙๙๙### ดีใจกับ
คุ ณสมชาย พงษ์ ไพร ด้วยครั บ มะนาวทีปลูก ไว้เริ ม
ออกลู กแล้ว ต่อไปนีไม่ ตอ้ งเสี ยเงินซื อมะนาวทาน
แล้วครับ ###๙๙๙### เช่ นเดียวกับ คุณสมปอง นาคกุญชร ทีตอนนีเก็บผักสวนครัวทีบ้านมาขายเพือนๆ
เนื องจากทานไม่ ท ัน เป็ นการเพิ มรายได้ ใ ห้ กั บ
ครอบครัวอีกทางหนึงครับ ###๙๙๙### ใช้ชีวิตหลัง
การเกษีย ณอายุอ ย่า งเรี ยบง่ าย สํา หรั บ คุ ณจรั สศรี
ดอกบัว ด้วยการทําสวนและช่ ว ยสามีทาํ ไอศกรี ม
ขาย เพื อนๆ ที สนใจสั งมาทานได้น ะครั บ ###
๙๙๙### เพราะเพื อนเดิน ทางมาจากอเมริ ก า และ
อยากไปเที ยวภาคใต้ข องไทย คุ ณเพิ มพูล พัช ร์
จ๋ วงพานิช จึงต้องทําหน้าทีไกด์พาเพื อนล่อ งใต้ไ ป
เทียวสุ ราษฎร์ ธ านี กระบี และภูเ ก็ต งานนี ป้ า โอ่ง
สนุ กสนานและมี ความสุ ข มากเลยครับ ###๙๙๙###
สหกรณ์ ฯ จะนําสมาชิ กสหกรณ์อ อมทรัพย์สหภาพ
แรงงานไทยเรยอน จํา กัด ไปศึ ก ษาดูง านแปลง
สาธิ ตปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ และพืชผักต่างๆ ทีกรม
อู ่ท ห า ร เ รื อ ป้ อ ม พ ร ะ จุล จ อ ม เ ก ล า้ จ งั ห ว ดั
สมุ ทรปราการในวันที 28 กรกฏาคม 2559 ขอเชิ ญ
สมาชิ ก เข้า ร่ วมโครงการโดยพร้ อ มเพีย งกัน ครั บ
###๙๙๙### พบกัน ฉบั บ หน้ า ###๙๙๙### สวัส ดี
ครั บ ###๙๙๙###
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รายงานกิจการประจําเดือน มิถุนายน 2559 (MONTHLY REPORTS JUNE 2016)
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED
1. จํานวนสมาชิก Membership
2. ทุนเรื อนหุ้น Share capital
3. เงินรั บฝากออมทรั พย์ ยอดยกมา Savings deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่ างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
4. เงินรั บฝากออมทรั พย์ พเิ ศษ ยอดยกมา Special deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่ างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
5. เงินรั บฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education Fund deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่ างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสินเดื อน Balance
6. ทุนสํารอง Compulsory reserve
7. ทุนสะสมตามข้อบังคับ Reserve according to by-laws,regulation and other
8. ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรั พย์ แห่ งประเทศไทย จํากัด
Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of
Thailand Limited (FSCT)
9. เงินฝากธนาคาร (7 ธนาคาร รวม 11 บัญชี) Deposits at Banks
10. เงินฝากสหกรณ์ อืน Deposits in other Co-operatives
11. เงินให้ก้แู ก่ สมาชิก ยอดยกมา Loans to members form last month
 ให้ ก้รู ะหว่ างเดือน Loans to members in this month
 รั บชําระคืนระหว่ างเดือน Loans repayment form members in this month
คงเหลือ ณ วันสิ นเดือน Total Loans to members
12. เงินให้ก้แู ก่ สหกรณ์อืน Loans to other co-operatives
13. ดอกเบียรั บจากเงินให้ ก้ ู Interest received from Loans
14. รายได้เดือนมกราคม - มิถนุ ายน 2559 Revenues from January - June 2016
15. รายจ่ายเดือนมกราคม - มิถนุ ายน 2559 Expenses from January - June 2016
16. รายได้สูง (ตํา) กว่ าค่าใช้ จ่าย Total income (Approximated)

1,197 คน Pr
3,27,865,880.00 บาท Baht
11,161,471.69 บาท Baht
6,622,615.70 บาท Baht
6,631,282.20 บาท Baht
11,152,805.19 บาท Baht
106,400,194.04 บาท Baht
6,773,508.17 บาท Baht
4,161,470.21 บาท Baht
109,012,232.00 บาท Baht
5,802,500.00 บาท Baht
407,823.18 บาท Baht
110,223.18 บาท Baht
6,100,100.00 บาท Baht
28,213,469.18 บาท Baht
873,037.01 บาท Baht
40,060,000.00 บาท Baht

22,913,619.88 บาท Baht
87,130,405.37 บาท Baht
294,716,170.41 บาท Baht
40,504,500.00 บาท Baht
33,642,503.00 บาท Baht
301,578,167.41 บาท Baht
41,488,342.47 บาท Baht
8,192,706.75 บาท Baht
12,252,273.11 บาท Baht
3,137,889.61 บาท Baht
9,114,383.50 บาท Baht
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สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคําหนัก 1 บาท ให้แก่
นายบัณฑิต สิงห์พนั ธุ ์ สมาชิกแผนกบริการ
เนื องจากเกษียณอายุ (27 พ.ค. 59)

สหกรณ์ฯ จัดอบรมสมาชิกใหม่ โดยมีประธานกรรมการฯ รองประธานฝ่ ายการเงิน เป็ นวิทยากร
และเหรัญญิกให้การต้อนรับ พร้อมมอบเสือแจ็คเก็ต และหมอน ให้แก่ผูเ้ ข้าร่วมการอบรม (6 มิ.ย. 59)

สหกรณ์ฯ มอบของเยียมไข้ให้แก่นางกษมา บุญมี
สมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน
เนื องจากผ่าตัดมดลูก (23 มิ.ย. 59)

สหกรณ์ฯ มอบเงินช่วยทําบุญให้แก่
นายธงชัย นิ มนวล จํานวน 500 บาท
เนื องจากทําการอุปสมบท (23 มิ.ย. 59)

