
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ นําสมาชิกเข้าศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจ

พอเพียง ทีกาญจนบุรี และเยียมชมตลากสามชุก 

วนัที 11 มิถุนายน 2560 สหกรณ์ฯ นาํโดย 

นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ นายสายณัห์ 

แผนประดิษฐ์ เลขานุการ นายเสน่ห์ ชุ่ มหฤทัย 

เหรัญญิก นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ นายวิรัต ชูจติต์ และ 

นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ กรรมการ พร้อมกบั 

นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ดัการ นางนาถ  มงคลหวา้ 

หัวหน้าฝ่ายทวัไป นางสาวนุชนารถ  แก้วนําเชือ 

เจ้าหน้าทีบัญชี  นางสาวฐิติพร  ควรบําเรอ และ

นางสาวดวงกมล  แก้วสุกใส เจา้หน้าทีสหกรณ์ฯ 

พร้อมดว้ยสมาชิกสหกรณ์ฯ รวม 42 คน เดินทางไป

ศึกษาดูงานดา้นเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนยก์ารเรียนรู้ 

มณฑลทหารบกที 17 ค่ายสุรสีห์ ตําบลลาดหญ้า 

อ ํา เ ภอเ มือ ง จังหวดักาญจบุรี โดยมีนายทหาร

ผูรั้บผิดชอบโครงการใหก้ารตอ้นรับ บรรยายประวติั

ความเป็นมา ภารกิจของศูนย์ฯ และนาํชมสถานที

ต่างๆ ภายในศูนยก์ารเรียนรู้ สมาชิกทีเดินทางไป

ศึกษาดูงานได้ให้ความสนใจในการเรียนรู้ และ

สอบถามขอ้สงสัยต่างๆ จากวิทยากรเป็นอย่างมาก 

การศึกษาดูงานดงักล่าวมีวตัถุประสงค์เพือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้สมาชิกได้มีความรู้เรืองเศรษฐกิจพอเพียงและ

นาํไปใช้ในชีวิตประจาํวนั เพือให้สมาชิกไดเ้รียนรู้

วิธีการปลูกพืชผัก และการทําปุ๋ยชีวภาพ เพือให้

สมาชิกศึกษาวิธีการเลียงสัตว ์เช่น การเลียงหมู การ

เลียงไก่ และการเลียงปลา เป็นต้น เพือให้สมาชิก

เห็นถึงประโยชน์ขอ งการด ําเ นินชีวิตตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง และเพือให้สมาชิกรู้คุณค่าและ

น้อมนํา 5 พระราชปรัชญาทีสําคัญของพระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที 9 มาเป็นแนวทาง

ปฏิบติั 

อนึง หลังจากเ สร็จสิ นการศึกษาดูงาน 

สหกรณ์ฯ ไ ด้นําสมาชิกเ ดินทางไปทัศนศึ กษา              

ทีตลาด 100 ปี สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 
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กองบรรณาธิการ 

บรรณาธิการ      นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร  

กองบรรณาธิการ นายเฉลย  ชมบุหร่ัน  

 นายสายัณห  แผนประดิษฐ 

 นางสาวณัฐริญา  อนุสิ     นายสุทัศน  เอี่ยมแสง 

 นายณัฐภูมิ  สุวรรณวงศา นายวิรัต  ชูจิตต 

 นางสาวพรรษพร  แสงประพาฬ 

 นายอนุรักษ  ทองโตนด 

 นายไชยพันธน  ทรัพยสุทธิ 

       อารดเวิรค    นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชือคณะกรรมการดาํเนินการชุดท ี35 (พ.ศ. 2560) 

นายสุวัฒน แกวเฮียง ประธานกรรมการ 

นายมานะกูล พรรณเรณ ู     รองประธานฝายการเงิน 

นายเฉลย      ชมบุหรั่น  รองประธานฝายประชาสัมพันธ 

นายสายัณห แผนประดิษฐ   เลขานุการ 

นายเสนห ชุมหฤทัย เหรัญญิก 

นางสาวณัฐริญา  อนุสิ กรรมการ 

นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร กรรมการ 

นายธนกฤต วโรตนม กรรมการ 

นายสุทัศน เอ่ียมแสง กรรมการ 

นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา กรรมการ 

นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ กรรมการ 

นายวิรัต ชูจิตต กรรมการ 

นายอนุรักษ ทองโตนด กรรมการ 

นายสมยศ นันตาวัง กรรมการ 

นายรวิพงษ ศุภศรี กรรมการ 

เจ้าหน้าทีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

นางเกษมศร ี เมฆหมอก ผูจัดการ 

นางนาถ มงคลหวา หัวหนาฝายทั่วไป 

นางสาวนุชนารถ แกวนํ้าเชื้อ เจาหนาที่บญัช ี

นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ เจาหนาที่การเงิน 

นางสาวดวงกมล แกวสุกใส เจาหนาที่ธุรการ 

 

สหกรณฯ นําสมาชิกเขาศึกษาดูงาน 

เศรษฐกิจพอเพียง ที่กาญจนบุรี (11 มิ.ย. 60) 



มีความสุขนะครับ  3 


ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  32 
 

ฉบับที ่346 ประจําเดอืน กรกฎาคม 2560 

 
นายก สสอป. และกรรมการเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ 

อาคารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (ต่อจากหน้า 1) 

วนัที 26 พฤษภาคม 2560 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.)  

นายพชัรพล วชิยัประเสริฐ อุปนายก คนที 3 นายอนุ-

สรณ์ จนัทรส เลขานุการ นางวชัราพร ยงัสี เหรัญญิก 

นายนุกูล  ยงั สี นายสมจิตร์ แสนโคตร นายวิรัต        

ชูจิตต์ นายสํารวย รอดวงษ์ นายเสด็จ บุนนาค นาย

ญาณพฒัน์ คุม้ตะโก กรรมการ และนางลดัดา ไชย-

สิทธิ ทีปรึกษาสมาคมฯ เข ้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์

อาคารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 7 กลุ่มวิชาชีพ 

โดยมี ว่าที ร.ต.ศรัณย ์สมานพนัธ์ รองปลดักระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั นคงของมนุษย์ ให้

เกียรติเป็นประธานประกอบพิธีฯ พร้อมกับนายก

ส ม าคมฌาปนกิจส ง เ คราะห์ ฯ  7 กลุ่ มวิช าชี พ 

คณะกรรมการสมาคมฯ เจา้หน้าทีสมาคมฯ พร้อม

กบัแขกผูมี้เกียรติมาร่วมพิธีเป็นจาํนวนมาก 

นายก สสอป. เข้าร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญ ครังที 

1/2560 สสธท.  

วนัที 27 พฤษภาคม 2560 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) เข้า

ร่วมการประชุมใหญ่วิสามญั ครังที 1/2560 สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขไทย ณ ห้องประชุม 701 ชัน 7 อาคาร

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด 

ถนนนครอินทร์ อ .บางกรวย จ.นนทบุ รี โดยมี        

ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคมฯ ทําหน้าที

ประธานในทีประชุม 

 ทีประชุมรับทราบรายงานผลการดาํเนินงาน

สมาคม ประจาํปี 2560 มีมติแก้ไขเพิมเติมขอ้บงัคบั

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพือจดัการประชุมใหญ่

สามญั โดยผู้แทนสมาชิกจาํนวน 500 คน เข้าร่วม

การประชุม และเพือเปิดโอกาสให้สมาคมฯ ทาํการ

รับสมคัรสมาชิกในวาระพิเศษ ตามเงือนไข ดงันี คือ 

1. เปิดรับสมคัรสมาชิกในวาระพิเศษ อายุตงัแต่ 57 - 

70 ปี ทงัสมาชิกสามญั และสมาชิกสมทบสายตรง   

2 .  เ ปิด รับ ส มัครตังแ ต่วัน ที 1  กรกฎาคม - 31 

สิงหาคม 2560 เท่านนั 3. ค่าสมคัร 20 บาท เงินบาํรุง

รายปี 20 บาท เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,000 บาท 

และเงินบริจาคกองทุนเพือความมนัคงโดยสมคัรใจ 

นายก สสอป. ประธานฯ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ เข้า

ร่วมสัมมนาศูนย์ประสานงาน 4 ภูมิภาค สส.ชสอ. 

วนัที 3 มิถุนายน 2560 นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ นางเกษมศรี  เมฆหมอก ผูจ้ดัการ 

นางสาวนุชนารถ  แก้วนําเชือ เจา้หน้าทีบญัชี และ 

นายศรีโพธิ วายพุกัตร์ กรรมการสหกรณ์ เขา้ร่วมใน

ฐานะนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) นาย

ตวงสิทธิ สุมนรัตนชยั และนางสาวณัฎฐศศิ  จินดา-

สกุลพชัร์ เจา้หน้าทีสมาคมฯ เข้าร่วมการสัมมนา

ศูนย์ประสานงาน 4 ภูมิภาค (ภาคตะวนัตก และ 

กทม. 1-2) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์

สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ณ อาคารฟอรั ม เมืองทองธานี จงัหวดันนทบุรี 

การสัมมนามี ดร.ก๊ก  ดอนสําราญ นายกสมา- 

คมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประธาน

พิธีเปิดการสัมมนา และบรรยายพิเศษ หวัขอ้ 1. การ
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ตรวจสอบและกํากบัศูนยป์ระสางาน 2. การเปิดรับ

สมัครสมาชิกกรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 60 ปี 3. การ

ส ร้ างคว าม เ ข้ม แ ข็ง ให้กับ ศู นย ป ร ะ ส า นง าน             

4. สือสารทีเขา้ถึงการรับรู้ ชัดเจน ป้องกันการเสีย

สิทธิของสมาชิก 

  จากนันเป็นการแบ่งกลุ่มสัมมนา 2 กลุ่ม 

โดยกลุ่มที 1 ประธาน/กรรมการ และผูจ้ดัการ หวัขอ้ 

“การรับสมคัรสมาชิกกรณีพิเศษ และแนว ทางการ

ขยายอายุในอนาคต” โดยคณะกรรมการ สส.ชสอ.

และกลุ่มที 2 เจ้าหน้าทีศูนย์ประสานงาน หัวข้อ 

“การใช้ร ะบบโปรแ กรมา จัดการงานส าร บัญ

อิเลก็ทรอนิกส์ (E - Office)” โดยฝ่ายจดัการสมาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบรรยาย เรือง “กรรมการศูนย์ประสาน-

งานและสหกรณ์ กบักฎหมายใหม่ (ซือตรง มนัคง 

ปลอดภัย)” โดยนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รอง

อธิบดีอยัการ สํานักงารอัยการสูงสุด การแนะนํา

สมาคมฯ และพบปะสหกรณ์ออมทรัพยท์ียงัไม่ได้

เป็นศูนย์ประสานงาน ของ สส.ชสอ. โดย ดร.ก๊ก 

ดอนสําราญ นายศิริวฒัน์ อินทรมงคล อุปนายกฯ 

และนายอนุวตั ตนัติวงศ์ อุปนายกฯ 

สอ. เอส.เอส.เค กลการ จํากัด เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ฯ 

วนัที 27 พฤษภาคม 2560 นายสุวฒัน์  แก้ว-  

เฮียง ประธานกรรมการ นายมานะกูล พรรณเรณู 

รองประธานฝ่ายการเงิน นายเฉลย ชมบุหรัน รอง

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายสายณัห์ แผน-

ประดิษฐ์ เลขานุการ และนายวิรัต  ชูจิตต์ กรรมการ 

ใหก้ารตอ้นรับคณะกรรมการ และเจา้หนา้ทีสหกรณ์

ออมทรัพย ์เอส เอส เค กลการ จาํกดั จาํนวน 14 คน 

ทีเดินทางมาศึกษาดูงาน เรือง “การบริหารงานดา้น

การเงินและการให้เงินกู้ด้านสินเชือแก่สมาชิก”       

ณ ทีทาํการสหกรณ์ฯ  

ประธานกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ

ประจําปี 2559 สหกรณ์บริการฯ 

วันที 5 มิถุนายน 2560 สหกรณ์บริการ 

สหภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกัด ทําการประชุม

ใหญส่ามญัประจาํปี 2559 (นดัประชุมใหญ่ ครังที 2) 

ณ หอ้งประชุมสหภาพแรงงานไทยเรยอน โดยมีนาย

ศรีโพธิ วายุพักตร์ ประธานกรรมการ ทําหน้าที

ประธานในทีประชุม โดยมีสมาชิกเข้าร่วมการ

ประชุมใหญ่ จาํนวน 26 คน และมีผูก้ล่าวปราศรัยต่อ

ทีประชุม รวม 4 ท่าน คือ นายขจรยศ วลัไพรจิตร 

ผู ้อ ํานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สํานักงาน

ส หกรณ์ จังห ว ัด อ่ างทอ ง  น าง สุ ณี  สุ ย ะ เ ห ล็ ก 

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สํานักงานสหกรร์

จังหวดั อ่างทอง นางพรศิริ บุญเพ็ง ผู ้สอบบัญชี

สหกรณ์ สํานกังานตรวจบญัชีสหกรณ์อ่างทอง นาย

สุวฒัน์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการสหกรณ์ออม

ทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

สําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 ณ 

วนัที 31 ธันวาคม 2559 สหกรณ์ฯ มีสมาชิก 124 คน 

ทุนเรือนหุ้น 464,500 บาท เงินสดและเ งินฝาก

ธนาคาร 1,224,069.45 บาท เงินรับฝากสหกรณ์อืน 
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7,361,532.60 บาท สินทรัพยร์วม 8,165,521.91 บาท 

กาํไรสุทธิประจาํปี 2559 จาํนวน 176,113.58 บาท ที

ประชุมมีมติอนุมตัิจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 10 

อนึง ทีประชุมได้ทาํการเลือกตงักรรมการ

สหกรณ์ฯ ชุดที 6 รวม 6 คน ได้แก่ นายมานะกูล 

พรรณเรณู นายสุรสิงห์ บงกชเกิด นายกฤษณชัย 

สินธุประสิทธิ นางสมพิศ วงษ์ประเสริฐ นายบุญ-

จนัทร์ ชืนใจ และนายวริัต บุญมี 

นายก ส ส อป.   เ ข้ าป ร ะชุ ม ร่วม ค ณะกรรม กา ร

อํานวยการ 4 สมาคมฌาปกิจสงเคราะห์  

วนัที 7 มิถุนายน 2560 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.)  

นายพชัรพล วชิยัประเสริฐ อุปนายก คนที 3 นางสิริ-

พัชภัสสร เอียมสุวรรณ์ กรรมการผู ้จัดการ นาย

สํารวย รอดวงษ์ กรรมการ เข้า ร่วมการประชุม

คณะกรรมการอาํนวยการ 4 สมาคมฯ ได้แก่ สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

ราช การรัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.)  สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยท์หาร 

(สสอท.) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของ

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ํารวจ (สสอต.) และสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย ์          

สถานประกอบการ (สสอป.) โดยมีนางสุมาลี  ยุกตา-

นนท์ นายก สสอ.รรท. เป็นประธานในทีประชุม 

ทีประชุมรับทราบเรืองการเปิดรับสมคัรสมาชิกทีมี

อายุเกิน 57 ปี ของ 4 สมาคมฯ การแต่งตงักรรมการ

ร่วมเพือพิจารณาเรืองการจะดสวสัดิการเจ้าหน้าที

ของ 4 สมาคมฯ และการพัฒนาระบบโปรแกรม

บญัชีสมาคมฯ และพิจารณา เรือระบบ E - Office  

กรรมการ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ เข้าร่วมการประชุม

ใหญ่ ชสอ. 

วนัที 10 มิถุนายน 2560 นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง  

ประธานกรรมการ นายเฉลย ชมบุหรัน รองประธาน

ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทยั เหรัญญิก 

และนางสาวนุชนารถ แกว้นาํเชือ เจา้หนา้ทีบญัชี เขา้

ร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจาํปี 2560 ชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด โดยมี

นายธีรภทัร ประยูรสิทธิ ปลดักระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม 

และทาํการมอบโลห์รางวลัให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย ์

และกรรมการสหกรณ์ดีเด่น ณ หอ้งรอยลั จูบิลี บอล

รูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการ

ประชุมอิมแพค็เมืองทองธานี จงัหวดันนทบุรี โดยมี

ผูแ้ทนสมาชิกและผูส้ังเกตุการณ์เขา้ร่วมการประชุม 

2,000 กว่าคน 

อนึง นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ กรรมการ เข้า

ร่วมการประชุมใหญ่ ในฐานะทีปรึกษากิตติมศักดิ 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด 

และนายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการ เขา้ร่วมการประชุมใหญ่ 

ในฐานะกรรมการ สสอป. 

นายก สสอป. และกรรมการ ร่วมกันมอบเงินสงเคราะห์

แก่ทายาทสมาชิก สสอป.  ทีแก่งคอย 

  วนัที 10 มิถุนายน 2560 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.)  

นายวรัิต ชูจิตต์ กรรมการ และนายสมพร รังสร้อย 

ประธานกรรมการศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออม

ทรัพยพ์นกังานบริษทัรอยลั ปอร์ชเลน จาํกดั ร่วมกนั

มอบเ งิ นสงเ คราะห์ศ พ จ ํานวน 60 0,00 0 บาท          
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(หกแสนบาทถ้วน) ให้แก่ บุตรสาวนางจินตนา 

ไกรศรรัตน์ สมาชิกสมาคมฯ รอบ 6/2560 ซึง

เสียชีวิตเพราะอุบติัเหตุ โดยมอบใหใ้นพิธีฌาปนกิจ- 

ศพ ทีวดัเหวลาดวนาราม อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 

 กรรมการฯ ร่วมการประชุมใหญ่ สอ. สหภาพแรงงาน

อินโดรามา เคมีคอลส์ จํากดั ทีแก่งคอย 

วนัที 10 มิถุนายน 2560 นายเฉลย  ชม-

บุหรัน รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นายศรีโพธิ 

วายุพกัตร์ นายวิรัต ชูจิตต์ และนายสุทศัน์ เอียมแสง 

กรรม การ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 

2559 สหกรณ์ออมทรัพย ์สหภาพแรงงานอินโดรามา

เคมีคอลส์ จาํกดั ณ โรงจอดรถจกัรยาน บริษทั ออรัส 

สเปเชียลลิตี จาํก ัด ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 

โดยนายศรีโพธิ วายุพกัตร์ 

ไดรั้บเชิญใหก้ล่าวปราศยัต่อ

ทีประชุม 

สหกรณ์ฯ มีสมาชิก 78 

คน ทุนเรือนหุ้น 6,478,400 

บาท ทุนสํารอง 324,591.43 

บาท ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั 

25,575.84 บาท เงินให้กู้แก่

สมาชิกคงเหลือ 11,442,396 บาท ทุนดําเนินงาน 

11,113,543.47 บาท กาํไรสุทธิประจาํปี 587,112.96

บาท ทีประชุมอนุมติัจ่ายเงิน ปันผล ร้อยละ 4.75 และ  

จ่ายเงินเฉลียคืน ร้อยละ 10 

รองประธานฯ เข้าร่วมประชุมประจําเดือนมิถุนายน 

2560 คณะกรรมการ สอร. ที กรุงเทพฯ 

ว ันที  11 มิถุนายน 256 0 นายมานะกูล  

พรรณเรณู รองประธานฝ่ายการเงิน เข้าร่วมประชุม

ประจาํเดือนคณะกรรมการสหพนัธ์สหกรณ์ออม

ทรัพย์ผู้ใช้แรงงาน (สอร.) ประจาํเดือนมิถุนายน 

2560 ณ อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน

รัฐวสิาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั ชนั 4 กรุงเทพฯ 

สหกรณ์ฯ ทําการอบรมสมาชิกใหม่ 3 ราย 

วนัที 13 มิถุนายน 2560 นายวฒัน์ แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ  นายสาย ัณห์ แผนประดิษฐ์ 

เ ล ข า นุ ก า ร  แ ล ะ น า ง เ ก ษ ม ศ รี  เ ม ฆ ห ม อ ก 

ผู ้จดัการ ร่วมกันอบรมสมาชิกใหม่ จาํนวน 3 คน 

โดยให้ความรู้เกียวกบัเรืองสหกรณ์ฯ ณ หอ้งประชุม

สหภาพแรงงานไทยเรยอน และหลงัเลิกการอบรม 

คณ ะ กร ร ม กา ร อํา น วยก า ร ได้ทําก าร ปร ะ ชุ ม

ประจาํเดือนมิถุนายน 2560 ดว้ย 

ส ห กรณ์ ฯ  ใ ห้คํ า แน ะนํ าใ นก าร เ ขี ย นเ ว็ ป ไ ซ ต์               

แก่กรรมการ และเจ้าหน้าที 

สสอป. 

วนัที 14 มิถุนายน 

2560 นายสมจิตร์ แสน-

โคตร กรรมการสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมา-

ชิ ก ส ห กร ณ์ อ อ ม ทรั พ ย์

สถานประกอบการ (สสอป.) 

นายตวงสิทธิ สุมนรัตนชัย และนางสาวณัฎฐศศิ 

จินดาสกุลพชัร์ เจา้หน้าทีสมาคมฯ เดินทางมาศึกษา 

เรือง “การเขียนเวป็ไซต์สมาคมฯ” ทีสหกรณ์ฯ โดย

มีนางสาวดวงกมล แก้วสุกใส เจา้หน้าทีสหกรณ์ฯ 

เป็นผูใ้หค้าํแนะนาํเรืองการเขียนเวป็ไซต์ และมีนาย

ศรีโพธิ วายุพกัตร์ นายกสมาคมฯ ใหก้ารตอ้นรับ 

กรรมการ สสอป. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

ประชาสัมพันธ์ 7 กลุ่มวิชาชีพ ทีนนทบุรี 

วนัที 15 มิถุนายน 2560 นายวรัิต ชูจิตต ์กรรม- 
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การสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) เข้า ร่วมการ

ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์  สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 7

กลุ่มวิชาชีพ ณ ห้องประชุม 301 อาคารชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั ถนนนคร

อินทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมีนายสุรศักดิ      

ยศปัญญา ทาํหน้าทีประธานในทีประชุม 

ทีประชุมมีมติรับทราบบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือ 7 สมาคม ซึงไดท้าํพิธีลงนามบนัทึก

ข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวโดยนายกสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 7  

กลุ่มวชิาชีพ ในวนัที 24 กนัยายน 2559 รับทราบร่าง

ประกาศคณะกรรมการบริหารร่วม สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์7 กลุ่มวิชาชีพ 

พิจารณากรอบภารกิจและบทบาทหน้าที โดยมีมติ

ใหม้ีการจดัทาํโครงการเพือเป็นแนวทางการทาํงาน 

มีมติใ ห้จัดทําโค รงการ ผ ลิต สื อ สิ งพิมพ์  แ ล ะ

โครงการถวายพระพรพระบรมวงศานุวงศ์  

นายก สสอป. เข้าร่วมแนะนําสมาคมฯ แก่คณะกรรมการ

สอ. องค์กรอิสระ จํากัด ทีกรุงเทพฯ 

   วนัที 16 มิถุนายน 2560 นายศรีโพธิ วายพุกัตร์ 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) นายพชัรพล 

วิชัยประเสริฐ อุปนาย คนที 3 นายนุกูล   ย ังสี 

กรรมการ และนางสาวณัฏฐศศิ  จินดาสกุลพชัร์ 

เจา้หนา้ทีสมาคมฯ เขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จาํกัด เลขที 102 

หมู่ 3 อาคารรวมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 

พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 ถนนแจง้วฒันะ เขตหลกัสี  

กรุงเทพฯ 

การเข้าร่วมการประชุมกบัคณะกรรมการดงั-  

ดงักล่าว เพือทาํการเชิญชวนให้สหกรณ์ออมทรัพย์

องค์กรอิสระ จาํกดั สมคัรเข้าเป็นศูนยป์ระสานงาน

ของสมาคมฯ เนืองจากปัจจุบนัสมาชิกสหกรณ์ฯ 

เป็นสมาชิกสมาคมฯ 110 คน 

กรรมการฯ เข้าร่วมประชุมประจําเดือนมิ ถุนายน 

2560 คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง  

  วนัที 19 มิถุนายน 2560 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ ประธานสันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง 

เข้า ร่วมการประชุมประจําเดือ นมิถุนายน 2560

คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง ณ 

หอ้งประชุมสํานกังานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง โดยมี 

นายศรีโพธิ  วายุพกัตร์ ประธานคณะสันนิบาตฯ ทาํ

หนา้ทีประธานในทีประชุม 

 ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการฯ ชุดที 1 ค รังที 7  ประจํา เ ดือน

พฤษภาคม 2560 มีมติ รับรองรายรับ  - รายจ่าย

สันนิบาตสหกรณ์จังหวดัอ่างทอง ประจาํเ ดือน

พฤษภาคม 2560 โดยมีเงินคงเหลือยกมาจากเดือน

เมษายน 2560 จํานวน 21,179.18 บาท ไม่มีรายรับ 

รายจ่าย 12 ,071 บาท เ งินคงเหลือยกไ ปเดือ น

มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 9,108.18 บาท มีมติให้

คณะกรรมการฯ เดินทางไปเยียมสหกรณ์ในจงัหวดั

อ่างทอง 3 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์สตรีไชโย จาํกัด          

อ.ไชโย สหกรณ์บริการการตลาดสินค้าเกษตร

ปลอดภัยชาวอ่างทอง จาํกัด อ.เมือง และสหกรณ์

อ่างทองเดินรถ จาํกัด ในวนัที 14 กรกฎาคม 2560

รับทราบผลการเดินทางไปเยียมสหกรณ์ 3 สหกรณ์ฯ 

ได้แก่ สหกรณ์ผู้เพาะเลียงสัตว์นําอ่างทอง จาํกัด           
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อ.วิเศษชัยชาญ สหกรณ์ผูเ้ลียงไก่ไข่ลุ่มแม่นําน้อย

จาํกดั อ.วิเศษชยัชาญ และสหกรณ์การปลูกพืชไร่วงั-

นําเย็น จาํก ัด อ.แสวงหา เมือวนัที 13 พฤษภาคม 

2560 

กรรมการฯ ร่วม การประชุม ประจําเ ดือนชมรม

สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 

 วนัที 19 มิถุนายน 2560 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ กรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ

บริหารชมรมสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง ครังที 9/2560 

ณ ห้องประชุมสํานักงานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง 

โดยมีนายมานะกูล  พรรณเรณู ทาํหนา้ทีประธานใน

ทีประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีประชุมทาํการรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ครังที 8/2560 วนัที 19 

พฤษภาคม 2560 รับรองรายรับ - รายจ่ายชมรมฯ 

ประจาํเดือนพฤษภาคม 2560 โดยมีเงินคงเหลือยกมา

จากเดือนเมษายน 2560 จาํนวน 123,808.75 บาท มี

รายรับ 2,000 บาท รายจ่าย 735 บาท เงินคงเหลือยก

ไปเดือนมิถุนายน 2560 เป็นเงิน 125,073.75บาท มี- 

มติให้กรรมการชมรมฯ ช่วยกันเชิญชวนกรรมการ

ชมรมฯ เขา้ร่วมประชุมประจาํเดือนให้มากขึน มีมติ

จดัการศึกษาดูงานและประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 

2559 ในวนัที 1 - 2 กันยายน 2560 โดยเขา้ศึกษาดู

งานทีสหกรณ์เครดิตยูเนียนเขือนเพชรโค้งข่อย 

จาํกัด อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี และจดัการประชุมใหญ่  

ทีนิพนธ์รีสอร์ท หาดชะอาํ จ.เพชรบุรี ฯลฯ 

นายก สสอป. เข้าร่วมการประชุมใหญ่ สอ. สหภาพ

แรงงานเอสโซ่แห่งประเทศไทย จํากัด ทีชลบุรี 

วนัที 22 มิถุนายน 2560 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) นาย

วรัิต ชูจิตต์ และนายญาณพฒัน์ คุ้มตะโก กรรมการ 

เดินทางไปร่วมการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2559 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานเอสโซ่แห่ง

ประเทศไทย จาํกัด ณ ห้องประชุม 130 มนัติฟังชนั 

โรงกลนันาํมนัเอสโซ่ ศรีราชา ชลบุรี เลขที 118 หมู่ 

2 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โดยมีนาย

ธว ัชชัย อาจวิชัย ประธานกรรมการ ทําหน้า ที

ประธานฯ ในทีประชุม นายศรีโพธิ วายพุกัตร์ นายก

สมาคมฯ ไดก้ล่าวปราศรัยต่อทีประชุม เพือเชิญชวน

สมาชิกสหกรณ์ฯ ให้สมคัรเขา้เป็นสมาชิก สสอป. 

พร้อมกับมอบนาฬิกาสมาคมฯ จํานวน 9 เรือน 

ใหแ้ก่สหกรณ์ฯ เพือมอบให้แก่สมาชิกสมาคมฯ และ

สมาชิกฯ ทีเขา้ร่วมการประชุมใหญ่ดว้ย 

สหกรณ์ฯ มีสมาชิก 307 คน สมาชิกสมทบ 

6 คน ทุนเรือนหุ้น 92.88 ลา้นบาท เงินสํารอง 2.45 

ลา้นบาท ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั 0.42 ลา้นบาท เงิน

ใหกู้แ้ก่สมาชิกระหวา่งปี 64.69 ลา้นบาท กําไรสุทธิ

ประจาํปี 2559 จํานวน 4.21 ล้านบาท สินทรัพย ์

99.99 ลา้นบาท ทีประชุมมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผล

ร้อยละ 3.56 และจ่ายเงินเฉลียคืน ร้อยละ 11 อนึง    

ทีประชุมใหญ่ ไดท้าํการเลือกตงันายธวชัชยั อาจวชิยั 
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ประธานกรรมการ เป็นประธานฯ  ในวาระที 2 และ

เลือกตงักรรมการดาํเนินการแทนกรรมการทีหมด

วาระ 5 คน (คณะกรรมการทงัคณะมีจาํนวน 11 คน) 

สมาชิกสหกรณ์ฯ และบุคคลในครอบครัวเป็นสมาชิก 

สมาชิก สสอป. จาํนวน 42 คน 

นายก สสอป. และกรรมการ เข้าร่วมประชุมคณะ-

กรรมการสมาคมฯ ประจาํเดือนมิถุนายน 2560 

วนัที 23 มิถุนายน 2560 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.)  

นายวรัิต  ชูจิตต์ พร้อมกบักรรมการ และเจา้หน้าที

สมาคมฯ เขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์

สถานประกอบการ ชุดที 4 ครังที 3 ณ ห้องประชุม 

302 ชัน 3 อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย จํากัด โดยมีนายศรีโพธิ วายุพกัตร์ 

นายก สสอป. ทาํหนา้ทีประธานในทีประชุม 

ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที 4 ครังที 2 วนัที 14 

พฤษภาคม 2560 ติดตามเรืองสืบเนืองจากการ

ประชุมคราวก่อน 23 เรือง รับทราบจาํนวนสมาชิก

สมาคมฯ ณ วนัที 31 พฤษภาคม 2560 จาํนวน 5,629 

คน รับทราบจํานวนศูนย์ประสานงาน 62 ศูนย์

ประสานงาน รับทราบจาํนวนสมาชิก 3 สมาคมฯ ณ 

วนัที 31 พฤษภาคม 2560 สสอ.รรท. จาํนวน 44,156 

คน รับทราบรายชือสมาชิกรอบ 6/2560 ซึงไดรั้บการ

คุม้ครองตงัแต่วนัที 1 มิถุนายน 2560 จาํนวน 63 คน 

จาก 16 ศูนยป์ระสานงาน อนุมติัจ่ายเงินสงเคราะห์

แก่ผูรั้บผลประโยชน์ของสมาชิก สสอป. ทีเสียชีวติ 

6 ราย เป็นเงิน 3,000,000 บาท มีมติอนุมติัรับสมาชิก

ใหม่ รอบ 7/2560 (ไดรั้บการคุม้ครองตงัแต่วนัที 1 

กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.) จาํนวน 61 คน จาก 

21 ศูนยป์ระสานงาน มีมติจดัการสัมมนาการกาํหนด

นโยบายและแผนงานคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที 

4  ในวันที  22 - 23 กรกฎาคม 2 560  ทีจังหว ัด

พระนครศ รีอยุธยา ทีประชุมมีมติเปิดรับสมัคร

สมาชิกรอบพิเศษ โดยเปิดรับสมคัรผูที้มีอาย ุ58 - 60 

ปี ตงัแต่วนัที 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2560 โดย

ผู ้สม ัครจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ตามแบบของ

สมาคมฯ เพียงอย่างเดียว โดยเสียค่าใช้จ่าย ดงันี คือ 

ค่าสมัคร 100 บาท ค่าบาํรุงปีละ 50 บาท และเงิน

สงเคราะห์ล่วงหน้า 4,500 บาท รวมเป็นเงิน 4,650 

บาท 

กรรมการ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ มอบของเยียมไข้

สมาชิกป่วย 3 ราย 

วันที 10 มิถุนายน 2560 นายมานะกูล  พรรณ-

เรณู รองประธานฝ่ายการเงิน และนางเกษมศรี         

เมฆหมอก ผู้จดัการ เดินทางไปเยียมไขน้างวรรณา 

ณ พิกุล สมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็นพนกังาน     

ทีโรงพยาบาลพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 

เนืองจากกระดูกขาขา้งซ้ายแตกหกั 

วันที 14 มิถุนายน 2560 นายสุวฒัน์ แก้วเฮยีง  

ประ ธาน กรร มก าร  แ ละ นาย ส มย ศ นันตาวัง 

กรรมการ เดินทางไปเยียมไขส้มาชิกป่วย 2 ราย คือ 

- นายคณิตศร  หน่ายสังขาร สมาชิกแผนก

สปินนิง ผลิต ทีบา้นพกั ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 

เนืองจากผ่าตดัใส้เลือน 

- นายสมเ จตต์  อยู่ เพช ร  สมาชิกแ ผนก

วิสโคส ผลิต ทีบ้านพัก อ.โพธิทอง จ.อ่างทอง 

เนืองจากเกิดอุบติัเหตุรถลม้ 
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วนันี ผมขอนาํเรืองต่างๆ เกียวกบัสหกรณ์ฯ

มาเล่าเพือเป็นการทวนความจําของสมาชิกจาก

สหกรณ์ฯ เพือให้สมาชิกและท่านผู้อ่านไดรั้บทราบ

และกนัลืมกนัครับ  

เ รืองแรก คือ “สมาชิกสมทบ” สหกรณ์ฯ 

ของเราเปิดรับสมคัรสมาชิก 2 ประเภท คือ สมาชิก

สามญั และสมาชิกสมทบ โดยสมาชิกแต่ละประเภท

มีคุณสมบติั ดงันื คือ 

สมาชิกสามัญ   

ขอ้ 31 คุณสมบติัของสมาชิก สมาชิกต้องมี

คุณสมบตัิดงันี 

(1) เป็นผู ้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของ

สหกรณ์ 

(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 

(3) ก. เป็นพนกังานของบริษัทไทยเรยอน 

จาํกดั (มหาชน) หรือเป็นเจา้หนา้ทีของสหกรณ์นี หรือ 

      ข. เป็นเจ้าหน้าทีสหภาพแรงงานไทย    

เรยอน 

      ค .  เ ป็น เ จ้าห น้ า ที ข อ ง นิ ติ บุ ค ค ล ที

เกียวขอ้งกบัสหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย ์

(4) เป็นผูมี้ความประพฤติและนิสัยดีงาม 

(5) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์

อืนทีมีวตัถุประสงคใ์นการใหกู้ยื้มเงิน 

(6) ผู ้ทีเป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์

อย่างต่อเนืองไม่นอ้ยกว่า 3 ปี โดยไม่ถอนหุ้นคืนแม้

จะพน้จากการเป็นพนกังานบริษทั ไทยเรยอน จาํกดั  

แล้วก็ตาม หรือพนักงานสหกรณ์ หรือเจ้าหน้าที

สหภาพแรงงานไทยเรยอน 

สมาชิกสมทบ 

ขอ้ 49 คุณสมบติัของสมาชิกสมทบ สมาชิก

สมทบตอ้งมีคุณสมบติั ดงันี 

(1) เป็นผู ้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของ

สหกรณ์ 

(2) ก. เป็นลูกจา้งของบริษทัหรือลูกจา้งของ

นิติบุคคลทีทาํงานเกียวกบับริษทั ไทยเรยอน จาํกัด 

(มหาชน)ในฐานะคู่สัญญาของบริษทัฯ 

      ข. เ ป็นบุคคลทีทํางานเกียวข้องกับ

บริษทั ไทยเรยอน จาํกดั (มหาชน) ในฐานะคู่สัญญา

ของบริษทัฯ 

ค.  เ ป็น บุคคลในคร อ บค รัวส มาชิ ก 

(3) เป็นผูที้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 

(4) เป็นผูม้ีความประสงค์จะทาํธุรกิจหรือใช้

บริการจากสหกรณ์ 

  สํ าหรั บบุค คล ใ นค รอ บ ครั ว ทีส มา ชิ ก

สามารถนํามาสมัครเข้าเ ป็นสมาชิกสมทบของ

สหกรณ์ฯ ไดน้นั คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที 35 

ทาํการประชุม ครังที 10 เมือวนัที 7 มิถุนายน 2560  

มีมติให้ เ ปิด รับส มัครส มาชิก สมทบ โด ยเ พิ ม

คุณสมบัติขอ ง “บุคคลในครอบครัวสมาชิก” ที

สามารถนาํมาสมคัรเป็นสมาชิกสมทบ ไดด้งันี คือ 

1. บิดา - มารดา ของสมาชิก  

2. คู่สมรส ของสมาชิก  

3. บุตร ของสมาชิก 

4. พี - น้อง ของสมาชิก 

5. บิดา - มารดา ของคู่สมรส ของสมาชิก 

6. พี - น้อง ของคู่สมรส ของสมาชิก  

7. พีเขย - น้องเขย ของสมาชิก 

8. พีสะใภ้ - น้องสะใภ้ ของสมาชิก 
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สมาชิกสมทบทีถือหุ้นตงัแต่ 100,000 บาท

ขึนไป สหกรณ์ฯ จะจดัทาํประกันชีวิตกลุ่มให้โดย

สหกรณ์ฯ เป็นผู้จ่ายค่าเบียประกันให้ แต่สมาชิก 

สมทบตอ้งมีอายุตงัแต่ 20 - 65 ปี ทงันี หากเสียชีวติ

ตามปกติ  จะ ได้รับเ งินสินไหมทดแทน จํานวน 

50,000 บาท แต่ถา้เสียชีวิตโดยอุบติัเหตุ จะไดรั้บเงิน

สินไหมทดแทน จาํนวน 200,000 บาท สําหรับผู้ทีมี

อายุ 65 - 75 ปี จะได้รับการคุ้มครองการเสียชีวิต เป็น

เงิน 30,000 บาท ทุกกรณี  

สํ า ห รั บ ส ม า ชิ ก ส ม ท บ ห รื อ บุ ค ค ล ใน

ครอบครัวทีไม่ได้สมัครเข้าเ ป็นสมาชิกสมทบ

สหกรณ์ฯ สามารถเข้าร่วมทาํประกันชีวิตกลุ่มกับ

สหกรณ์ฯ หากเสียชีวติ ทายาทมีสิทธิไดรั้บสินไหม

ทดแทนตามจํานวนข้างต้น โดยต้องชําระค่าเบีย

ประกนัดว้ยตนเอง สําหรับปี 2560 เสียค่าเบียประกนั 

จาํนวน 475 บาท 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนนั สมาชิกสมทบยงัมีสิทธิสมคัร

เข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) ได้

ดว้ย โดยในปี พ.ศ.2560 ผูส้มคัรเป็นสมาชิกสมาคม

ตอ้งมีอายุไม่เกิน 57 ปี หากเสียชีวิตทายาทจะไดรั้บ

เงินสงเคราะห์ศพ จาํนวน 600,000 บาท 

เ รืองทีสอง “การรับดอกเบียเงินฝากครึงปี

สําหรับเงนิฝากออมทรัพย์พิเศษ” 

 สหกรณ์ฯ จ่ายดอกเบีย เ งินฝากสําหรับ

สมาชิกทีฝากเงินประเภทออมทรัพยพิ์เศษ สมาชิกผู้

ฝากเงิน จะได้รับดอกเบียปีละ 2 ครัง ในวนัที 30 

มิถุนายน และวนัที 31 ธันวาคมของทุกปี จึงขอเชิญ

ชวนสมาชิกทุกท่านทีฝากเงินฝากออมทรพัยพิ์เศษไว ้

กบัสหกรณ์ฯ นาํสมุดคู่ฝากมาปรับดอกเบียได้ตงัแต่

บดันีเป็นตน้ไปครับ ทงันี ท่านสามารถถอนดอกเบีย

ทีไดรั้บมาใช้จ่ายในครอบครัวหรือจะฝากดอกเบีย

เขา้เป็นเงินตน้ต่อไปก็ไดค้รับ ปัจจุบนัสหกรณ์ฯ จ่าย

ดอกเบียเงินฝากออมทรัพยพิ์เศษ สําหรับผูที้เงินฝาก

เงินตังแต่ 300 บาทขึนไป ร้อยละ 2.00 บาทต่อปี 

และเงินฝากตังแต่ 1,000,000 บาท ขึนไป ร้อยละ 

2.50 ต่อปี 

เรืองทีสาม “การนําหลักทรัพย์มาจํานองกับ

สหกรณ์”  

คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที 34 ทาํการ

ประชุมครังที 12 เมือวนัที 6 กรกฎาคม 2560 ไดมี้มติ 

กําหนดให้ส มาชิ กทีจะทําการกู้ เ งินกู้พิ เ ศษ ใช้

หลักทรัพย์ค ําประกัน สามารถนําหลักทรัพย์ของ

บุคคลดงัต่อไปนีมาจาํนองคาํประกนัเงินกู้ได ้ดงันี  

1. หลักทรัพย์ของสมาชิก    

2. หลักทรัพย์ของคู่สมรสสมาชิก  

3. หลักทรัพย์ของบิดา / มารดาสมาชิก  

4. หลักทรัพย์ของบิดา / มารดาคู่สมรสสมาชิก 

5. หลักทรัพย์ของบุตรสมาชิก  

6. หลักทรัพย์ของพี - น้องสมาชิก 

วนันี ขอทบทวนความจาํกบัสมาชิกทุกท่าน

เพียง 3  เรืองก่อนครับ ผมจะนาํเรืองอืนๆ มาเล่าเพือ

ทบทวนความจาํกบัท่านในโอกาสต่อไปอีกครังหนึง 

ขอให้ทุกท่านมีความสุขกบัการทํางานทุกคนครับ 
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สวสัดีครับ “แวดวงสหกรณ์” ฉบบัประจํา 

เดือนกรกฎาคม 2560 มาพบกบัท่านสมาชิก และท่าน

ผูอ่้านทุกท่านแลว้ครับ 

ขอแสดงความยินดีกบัสมาชิกทงัสองท่าน 

คุณกานต์ชนิต หาญกล้า และคุณสามารถ  จาวเจริญ-

ศรี ทีเข้าร่วมพิธีมงคลสมรสร่วมกันไปเมือเร็วๆ นี 

ขอใหชี้วติสมรสของทงัสองท่านมีแต่ความสุข และ

รักกนัตราบนานเท่านานครับ ##<-**->## ท่านใดจะ

ไปอ่างทอง ขอเชิญแวะร้านกาแฟ HAnD MADE 

CAFE ซึงเป็นร้านกาแฟของลูกชาย คุณไพบูลย์  คุณ

สุนันท์  ฉําวิเศษ  กาแฟรสชาติดี ขนมอร่อยครับ         

##<-**->## งานเ ลียงเกษียณอายุของคุณไพโรจน์  

แสงมะหมัด สําเร็จลุล่วงด้วยดี ขอให้ชีวิตหลงัการ

เกษียณอายุของคุณไพโรจน์มีแต่ความสุขตลอดไป

ค รั บ ##<-**->## ข อ แ ส ด งค วา ม ยิ น ดี กั บ  คุ ณ

รัตนภรณ์  ปุราทะกา เนืองในโอกาสทาํการแต่งงาน

ของหลานสาวเมือเร็วๆ นี ##<-**->## ขอชืนชมและ

เป็นกําลงัใจให้แก่คุณสุกัญญา  ศุภศิลป์ ทีใช้เวลา

หล ังเลิกงานสอนน้องๆ ในแผนกฝึกทาํ “บวัลอย

เบญจรงค์ไข่หวาน” รับประทานกนัครับ ##<-**->##

ขอแสดงความยินดีกับ คุณศรีประภา แสงสว่าง ที

น้องเตชินท์ ลูกชายคนเล็กอายุครบ  4 เดือนแล้ว 

น้องน่ารักมากเลยครับ ##<-**->## เดินทางไปวดั 

ป่าคาํชะโนด อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี เพือกราบขอพร

จากพ่อปู่ศรีสุทโธ และแม่ ย่าศรีปทุมมา มาแล้ว 

สําหรับคุณพรใจ  ศรีสุวรรณธนู คุณสุภาพ  ไพจิตร์-

จินดา  คุณศิรินุช  แย้มมนัส  และคุณพัชริดา  ไพจิตร์-

จินดา ขอให้โชคดีสมหวงัในสิงทีปรารถนาทงัสาม

ท่านนะครับ ##<-**->## ไม่ได้แต่งหน้าเก่งอย่าง

เดียว สําหรับ คุณวิศรุต  ช้างขํา เจ้าตวัยงัทาํกับขา้ว

เก่งอร่อยด้วย วนัก่อนทาํหมูสามชนัทอดกระเทียม

พริกไทยรับประทาน แถมถ่ายรูปลงเฟสบุ๊คส์ให้

เพือนๆ อยากทานไปตามๆ กนัครับ ##<-**->## ขอ

แสดงความยินดีกบั คุณวิรัต  บุญมี คุณสมพิศ วงษ์-

ประเสริฐ คุณกฤษณชั ย  สินธุประสิทธิ และคุณ     

บุญจันทร์ ชืนใจ ทีได้รับการเลือกตังให้เป็นคณะ-

กรรมการดาํเนินการสหกรณ์บริการสหภาพแรงงาน

ไทยเรยอน จาํกดั ชุดที 6 ครับ ขอใหทุ้กท่านประสบ

ความสําเร็จในการบริหารองค์กรของพวกเราด้วย

ครับ  

  ฝากประชาสัมพนัธ์จาก คุณศรีโพธิ  วายุ-

พักตร์ นายก สสอป. ว่า สสอป. เปิดรับสมาชิกใน

วาระพิเศษ รับสมคัรสมาชิกสหกรณ์ฯ และบุคคลใน

ครอบครัว ทีมีอายุ 58 - 60 ปี โดยชาํระค่าสมคัร 100 

บาท ค่าบํารุ งปีละ 50 บาท และเงินสงเคราะห์

ล่วงหน้า 4,500 บาท โดยรับสมัครตังแต่ วันที 1 

กรกฎาคม - 30 กันายน 2560 ทังนีผู ้สมคัรต้องใช้

ใบรับรองแพทย์ตามแบบของสมาคมฯ สอบถาม

รายละเอียดไดที้เจา้หน้าสหกรณ์ฯ ครับ ##<-**->## 

ขอแสดงความเสียใจกับ คุณสนอง สมจิต สมาชิก

แผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงาน ซึงบุตรชาย

เสียชีวิตเพราะอุบติัเหตุครับ ##<-**->## ขอแสดง

ความเสียใจกบั ##<-**->## ขอแสดงความเสียใจกับ 

คุณนิภาพร  ดัดผดุง ทีสูญสียคุณตาไปเมือตน้เดือน

กรกฏาคมทีผ่านมา ##<-**->## เนืองในโอกาสวนั

ครบรอบ 34 ปีของการก่อตงัสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

สหกรณ์ฯ จดักิจกรรมนําสมาชิกเดินทางไปถวาย

สักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
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มหาภูมิพลอดุลยเดช เบืองหนา้พระบรมโกศ ณ พระ

ทีนงัดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมหาราชวงั (ครังที 

2) ในวนัอาทิตย์ที 27 สิงหาคม 2560 โดยจะออก

เดินทางในเวลา 05.00 น. สหกรณ์ฯ ขอเชิญสมาชิก

ทุกท่านเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าวโดยพร้อมเพียงกนั 

รับสมคัรจาํนวน 50 ท่านครับ ##<-**->## ขอแสดง

ความยินดีกับ คุณเฉลิมชัย  ภูมิทอง เนืองในโอกาส       

ทีภรรยาคลอ ดบุตรในเดือนมิถุนายนทีผ่านมา        

##<-**->## เช่นเดียวกนัขอแสดงความยินดีกับ คุณ

กนกพร  ดําเนิน ทีไดค้ลอดบุตรไปในเวลาทีใกลเ้คียง

กันครับ ##<-**->## ขอแสดงความยินดีกับ คุณ 

วริทธิธร  บงกชเกิด ทีภรรยาคลอดบุตรไปเมือเร็วๆ 

นี ซึงเป็นบุตรชายคนทีสามด้วยครับ ##<-**->##  

ขอแสดงความยนิดีกบั คุณสุพรรณษา  ภูแฉล้ม ทีได้

ไปเทียวทะเลระยองกับครอบครัวเมือปลายเดือน

มิถุนายนทีผ่านมาครับ ##<-**->## สําหรับ คุณ

สมหมาย  จันทโคตร์ ก็พาครอบครัวไปเทียวทะเล

ระยอง ในวนัหยุดต้นเดือนกรกฏาคมเช่นเดียวกัน 

##<-**->## ขอขอบคุณ คุณภณิตา  ภูมิเศรษฐี และ

คุณจักรพงษ์  กมลฉํา ทีทาํการเพิมค่าหุ้นกบัสหกรณ์ฯ 

ขอใหส้มาชิกทุกท่านมีหุน้เป็นลา้นในวนัเกษียณอายุ

ครับ ##<-**->## ไดรั้บหนงัสือแจง้เป็นทางการจาก

บริษทัฯ ใหเ้กษียณอายุในวนัที 31 ธันวาคม 2560 ปี

หน้า คุณยินดี  กลันฉะอ้อน  จะได้พักผ่อนอย่าง

แทจ้ริงแลว้ครับ ##<-**->## ขอขอบคุณ คุณพรศิลป์  

ขุนจันทร์ คุณปภาวิน  อัฐมาภรณ์ และคุณกิตติศักดิ  

จันทโคตร์ ทีสมคัรเขา้เป็นสมาชิก สสอป. เรียบร้อย

แล้ว ##<-**->## กลบัมาทํางานแล้ว สําหรับ คุณ

ธงชัย นาคทับที และคุณอนุสรณ์  ทินวงษ์ ซึงเข ้า

รักษาตวัในโรงพยาบาลพร้อมกนั ขอใหท้งัสองท่าน

มีสุขภาพแข็งแรง และหายเป็นปกติโดยเร็วครับ 

##<-**->## เดินทางไปประชุมดา้นอุตสาหกรรมเคมี

ทีประเทศมาเลเซีย ขอแสดงความยินดีกบั คุณมยุรี  

ดิฐภักดีชล ทีคณะผู้ร่วมประชุมได้รับการต้อนรับ

จากรัฐบาลมาเลเซีย เป็นอย่างดีครับ ##<-**->## 

เพราะน้องเจา้สัวต้องการนงัรถบสั (รถประจาํทาง) 

คุณภาดล  ไชยรักษ์ จึงพานอ้งเจา้สัวนงัรถบสัประจาํ

ทางสายอ่างทอง - แสวงหา ตามทีน้องตอ้งการ อย่าง

นีต้องเรียกวา่เป็นยอดคุณพ่อจริงๆ ครับ ##<-**->## 

ทุกครังทีกลบับ้านทีลพบุรี คุณนภาภรณ์ และคุณ

วัชระ ป่าพฤกษา ตอ้งนาํหน่อไมต้ม้มาขายใหเ้พือน ๆ 

ทานเป็นประจาํ ##<-**->## ขออนุโมทนาบุญกับ 

คุณอรพรรณ  สม ตัว ทีรวบรวมเ งินบริจาคจาก 

เพือนๆ ในทีทาํงาน เพือนาํไปเลียงอาหารกลางวนั

เด็กนกัเรียนทีโรงเรียนท่าโขลงพระนคร อ.บา้นหมี 

จ.ลพบุรี ##<-**->## ยงัต้องพาคุณพ่อไปหาหมออยู่

บ่อยๆ สําหรับ คุณนุชนารถ  แก้วนําเชือ ขอใหคุ้ณพ่อ

หายเป็นปกติโดยเ ร็วนะครับ ##<-**->## ทาํการ

ผ่าตัดขอ้มือข้างซ้ายเรียบร้อยแลว้ สําหรับ คุณนาถ  

มงคลหว้า ขอใหแ้ผลผ่าตดัหายเป็นปกติโดยเร็ว และ

เ ป็น กําล ัง ใจให้ครับ  ##<-**->## ว ันไห นทีไ ม่

สามารถออกไปปั นรถจกัรยานได้ คุณหิรัญ  ชมเชิด 

ก็หันไปร้องคาราโอเกะแทน ถือว่าเป็นความสุขคน

ละแบบครับ ##<-**->## สหกรณ์ฯ ขอเชิญสมาชิก

ทุกท่านแจง้รายชือบุตรทีกาํลงัศึกษา ตงัแต่ระดบัชนั

อนุบาล จนถึงมหาวิทยาลยั เพือเข้ารับทุนการศึกษา

จากสหกรณ์ฯ ภายในวันที 31 กรกฏาคม 2560 โดย

สหกรณ์ฯ จะทาํการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร

สมาชิกในเดือนสิงหาคม 2560 ##<-**->## พบกัน

ฉบบัหนา้ ##<-**->##  สวสัดีครับ ##<-**->## 
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รายงานกิจการประจาํเดือน มิถุนายน 2560 (MONTHLY REPORTS JUNE 2017) 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จํานวนสมาชิก  Membership 1,195 คน  Pr 

2. ทุนเรือนหุ้น  Share capital 339,845,990.00 บาท Baht 

3. เงินรับฝากออมทรัพย์ ยอดยกมา  Savings deposit From last month 11,254,827.15 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 5,230,564.19 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 5,034,808.91 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  11,450,582.43 บาท Baht 

4. เงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษ ยอดยกมา  Special deposit From last month 120,125,660.43 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 3,464,645.24 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 2,101,938.84 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  121,488,366.83 บาท Baht 

5. เงินรับฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา  Education Fund deposit From last month 7,865,300.00 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 434,704.49 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 202,204.49 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  8,097,800.00 บาท Baht 

6. ทุนสํารอง  Compulsory reserve 29,963,469.18 บาท Baht 

7. ทุนสะสมตามข้อบังคบั  Reserve according to by-laws,regulation and other 833,688.17 บาท Baht 

8. ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากดั 50,060,000.00 บาท Baht 

 Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of 

Thailand Limited (FSCT) 

  

9. เงินฝากธนาคาร (7 ธนาคาร รวม 11 บัญชี)  Deposits at Banks 28,854,684.77 บาท Baht 

10. เงินฝากสหกรณ์อืน  Deposits in other Co-operatives 114,862,732.10 บาท Baht 

11. เงินให้กู้แก่สมาชิก ยอดยกมา  Loans to members form last month 309,058,624.55 บาท Baht 

  ให้กู้ระหว่างเดือน  Loans to members in this month 41,323,100.00 บาท Baht 

  รับชําระคนืระหว่างเดือน  Loans repayment form members in this month 37,546,076.46 บาท Baht 

 คงเหลือ ณ วันสินเดือน  Total Loans to members   312,835,648.09 บาท Baht 

12. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อืน  Loans to other co-operatives 14,000,000.00 บาท Baht 

13. ดอกเบียรับจากเงินให้กู้  Interest received from Loans 8,593,738.50 บาท Baht 

14. รายได้เดือนมกราคม - มิถนุายน 2560 Revenues from January - June 2017 12,604,192.85 บาท Baht 

15. รายจ่ายเดือนมกราคม - มิถนุายน 2560 Expenses from January - June 2017 3,150,982.33 บาท Baht 

16. รายได้สูง (ตํา) กว่าค่าใช้จ่าย  Total income (Approximated) 9,453,210.52 บาท Baht 
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