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สหกรณ์ ฯ มอบสร้ อยคอทองคําหนั ก 1 บาท และหนั ก
50 สตางค์ ให้ แก่สมาชิ กเกษียณอายุ 3 ราย
วันที 7 พฤษภาคม 2559 นายสุ วฒ
ั น์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิน และนายเฉลย ชมบุหรั น รองประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ เข้า ร่ ว มงานเลี ยง
สัง สรรค์ก ารเกษีย ณอายุข องนายสอาด ปุน นิ ลุ บล
สมาชิ กแผนกแวร์ เฮ้าท์ ณ ร้านอาหารย่านซื อปลาเผา
พร้ อ มมอบสร้ อ ยคอทองคํา หนัก 1 บาท มู ล ค่ า
21,800 บาท (สองหมืนหนึงพันแปดร้ อยบาทถ้วน)

ไทยเรยอน จํากัด
วันที 13 พฤษภาคม 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ มอบสร้ อยคอทองคําหนัก
1 บาท มูล ค่ า 21,700 บาท (สองหมื นหนึ งพันเจ็ด ร้ อ ยบาทถ้วน) ให้ แ ก่ น างสาวนิ ร มล รจิ ต จามี ก ร
สมาชิ กแผนกสํานัก งานใหญ่ กรุ งเทพฯ เนืองจาก
เกษียณอายุ โดยมอบให้ ณ ทีทําการ สหกรณ์ ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
สหกรณ์ ฯ มอบเงิน ค่ า อาหารกลางวั น แก่ นั กศึ กษา
ฝึ กงาน

วันที 13 พฤษภาคม 2559 นายศรี โพธิ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิน มอบสร้ อยคอทองคํา
หนัก 50 สตางค์ มูลค่า 11,100 บาท (หนึงหมืนหนึ งพันหนึ งร้ อยบาทถ้วน) ให้แก่ นายยุทธนา วัฒ นะภู ติ
สมาชิ กแผนกบริ หาร เนืองจากเกษียณอายุ โดยมอบ
ให้ ณ ทีทําการ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน -

วันที 13 พฤษภาคม 2559 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิ น มอบเงิ นค่ าอาหาร
กลางวันให้แก่ นางสาวปาริ ชาติ บัวระยับ นัก ศึ กษา
สาขาวิชารั ฐ ประศาสนศาสตร์ คณะมนุ ษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
(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

2
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สหกรณ์ฯ เยียมไข้สมาชิกป่ วย

นายบรรณาวุฒิ ดอกบัว สมาชิกแผนกบริหาร

นายทุตยิ พงศ์ พลพิภพ สมาชิกแผนกเอ็น.ดี.ที.

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 ทรัพยสทุ ธิ
อารดเวิรค  นางสาวดวงกมล แกวสุกใส

นายวีระวิทย์ วีระศักดิถาวร สมาชิกแผนกไฟฟ้ า

นายธนกฤต วโรตนม์ สมาชิกแผนกสปิ นนิ ง ซ่อมฯ
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สหกรณ์ ฯ มอบเงิน ค่ าอาหารกลางวั น แก่ นั ก ศึ กษา
ฝึ กงาน (ต่ อจากหน้ า 1)
จ.ปทุ มธานี ซึ งเข้า ฝึ กงานกั บสหกรณ์ ในวัน ที 11
มกราคม - 13 พฤษภาคม 2559 เป็ นเงินจํานวน 4,000
บาท (สี พันบาทถ้วน)
นายก สสอป. กรรมการฯ เข้ าร่ วมประชุ มร่ วม 3 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ
วัน ที 29 มีน าคม 2559 นายศรี โ พธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายพัชรพล วิช ัยประเสริ ฐ อุปนายก คนที 3 นางลัดดา ไชยประสิ ทธิ เหรัญญิก และนายสมจิตร แสนโคตร์ ผู ้ ช่ วยเหรั ญ ญิ ก เข้ า ร่ วมการประชุ ม ร่ วม
คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 3 สมาคม
คือ สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการรัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.) สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ทหาร (สสอท.) และสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ สมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส ถานประกอบการ(สสอป.) โดยมีนางสุ มาลี วิมุตานนท์ นายกสมาคม
สสอ.รรท. เป็ นประธานในทีประชุม
ที ประชุ ม มี ม ติ ให้ รั บ สมาชิ ก ของสมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ของสหกรณ์ อ อมทรั พย์ตาํ รวจ
(สสอต.) เข้ า เป็ นสมาชิ ก สสอ.รรท. ตังแต่ วนั ที
1 พฤษภาคม 2559 ซึ งจะทําให้ 4 สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์มีสมาชิ ก รวมกันเก้าหมืนกว่าคน
นายก สสอป. กรรมการฯ และสมาชิ กเข้ าร่ วมการ
ประชุ มใหญ่วิสามั ญ สสอ.รรท.
วัน ที 19 เมษายน 2559 นายศรี โพธิ วายุ พักตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิ กสห -

ฉบับที่ 333 ประจําเดือน มิถุนายน 2559
กรณ์ ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นาย
สํารวย รอดวงษ์ อุปนายก คนที 2 นายพัชรพล วิชยั ประเสริ ฐ อุปนายก คนที 3 นางลัด ดา ไชยสิ ทธิ เหรัญญิก นายสมจิตร แสนโคตร ผูช้ ่ วยเหรั ญญิก นาย
วิรัต ชู จิตต์ กรรมการฯ นางสุ นี ชูจิตต์ และนาง
อัชณา วายุพกั ตร์ สมาชิ ก สสอป. เข้าร่ วมการประชุ ม
ใหญ่วิสามัญ ครังที 1/2559 สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ร าชการรั ฐ วิสาหกิ จไทย (สสอ.รรท.) ณ ห้อ งประชุ ม 701 อาคารชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
จํากัด โดยมีนางสุ มาลี ยุก ตานนท์ นายก สสอ.รรท.
เป็ นประธานในทีประชุม
ที ประชุ มมี ม ติ รับรองรายงานการประชุ ม
ใหญ่สามัญประจําปี 2558 รั บทราบผลการดําเนิ น งานของสมาคม สสอ.รรท. ระหว่างเดือนมกราคม มีนาคม 2559 มีมติทาํ การแก้ไขข้อ บังคับสมาคมฯ
ข้อ 10 (2) เพือรับสมาชิ กของสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ สมาชิ ก ของสหกรณ์ อ อมทรั พย์ตาํ รวจเข้า
เป็ น สมาชิ กสมทบของ สสอ.รรท. แก้ไขข้อ บังคับ
สมาคมฯ ข้อ 16 เพือปรับลดอัตราเงินสงเคราะห์จาก
เดิม ศพละ 8.20 บาท เหลือ ศพละ 6.10 บาท ทําการ
แก้ไขข้อบัง คับฯ ข้อ 21 เพือกําหนดเงิน สงเคราะห์
ล่วงหน้า 4,000 บาท ทีเรี ยกเก็ บจากสมาชิ กจะเป็ น
เงินสํารองจ่ายเป็ นค่าจัดการศพ และเงินสงเคราะห์
ครอบครัว 655 ศพ
สหกรณ์ บริ การฯ จัดการประชุ มใหญ่ สามั ญประจําปี
2558 เลือกตัง “ศรีโพธิ” เป็ นประธานฯ วาระทีสอง
วันที 22 เมษายน 2559 สหกรณ์ บริ การ สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด จัดการประชุ ม
ใหญ่ สามัญประจําปี 2558 (เรี ย กประชุ มครังที 2) ณ
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ห้องประชุมสหภาพแรงงานฯ โดยมีสมาชิ ก เข้าร่ วม ประธานกรรมการฯ และเลื อ กตังกรรมการใหม่
ประชุ ม 26 คน และมี นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ ประ- 4 คน คือ นายไพศาล ทับไทย นายศิ ริศกั ดิ ทรงวุฒิธานกรรมการฯ เป็ นประธานในทีประชุม
เลิศ นายสุ ทศั น์ เอียมแสง และนางอัชณา วายุพกั ตร์
เป็ นกรรมการฯ
ผู้จัดการ และเจ้ าหน้ าที ร่ วมการสั มมนากับ สส.ชสอ.
วันที 23 เมษายน 2559 นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้ จ ัด การ นางสาวนุ ช นาถ แก้ ว นํ าเชื อ
เจ้า หน้ า ที บัญ ชี และนางสาวฐิ ติ พ ร ควรบํา เรอ
เจ้าหน้าทีเงินกู้ เดิ นทางไปร่ วมการสัมมนาสหกรณ์
ออมทรั พ ย์ และศู น ย์ ป ระสานงานกลุ่ ม สถาน
ประกอบการ สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส ถาน
ที ประชุ ม มี มติ รั บรองรายงานการประชุ ม ประกอบการ สหกรณ์ สมาชิ ก ของชุ มนุ มสหกรณ์
ใหญ่วสิ ามัญ ครังที 2/2559 รั บทราบจํานวนสมาชิ ก ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ณ โรงแรม
เข้าใหม่ และขอลาออกประจําปี 2558 โดยมีส มาชิ ก แมนฮัตตัน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมี ดร.ก๊ก
คงเหลือ 124 คน รับทราบผลการดําเนินงานประจําปี ดอนสําราญ นายก สส.ชสอ. เป็ น ประธานเปิ ด และ
2558 สหกรณ์ฯ มีทุนเรื อนหุน้ 464,500 บาท เงินฝาก ปิ ดการสัมมนา
สหกรณ์ ฯ อืน 8,224.91 บาท เงิ นรับฝากสหกรณ์ ฯ
สําหรับหัวข้อการสัมมนาประกอบด้วยการ
อืน 7,615,014.87 บาท โดยในปี พ.ศ. 2558 สหกรณ์ บรรยายพิเศษโดย ดร. ก๊ก ดอนสํ าราญ นายก สส.
ได้จ่ายคืนเงินฝากให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพ- ชสอ. เรื อง “กฎหมายเกี ยวกั บ การบริ หารงาน
แรงงานไทยเรยอน จํากัด 50,000 บาท และสหกรณ์ สหกรณ์ ” โดยนายปรเมศวร์ อิ นทรชุ มนุ ม เลขานุ มีก ําไรสุ ทธิ ประจํา ปี 2558 จํานวน 158,988.45 บาท กา อัยการสู งสุ ด เรื อง “การเสริ มสร้ างหลักประกัน
ที ประชุ ม มี ม ติ อ นุ มตั ิ งบการเงิ น งบกํา ไรขาดทุ น ความมั นคงของครอบครั ว” โดยนายพิ บูล ย์ มะสําหรับสิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2558 ทีประชุมมีมติ นะโส นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ
ให้โอนกําไรสุ ทธิประจําปี 2558 จํานวน 158,988.45 นายก สสอป. และ กรรมการฯ เข้ าร่ วมการประชุ ม
บาทมาชดเชยการขาดทุน ซึ งจะทําให้ค งเหลือการ ใหญ่วิสามัญ ครังที 1/2559 ที ชสอ.
วัน ที 29 เมษายน 2559 นายศรี โ พธิ วายุ ขาดทุนสะสม เป็ นเงิ นจํานวน 397,158.48 บาท ที
ประชุ มมีมติอ นุ มตั ิประมาณการรายรั บ - รายจ่า ย พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ ฯ ประจํา ปี 2559 มีมติ เลือ กตังนางลัดดา สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
ไชยสิ ทธิ เป็ นผูต้ รวจสอบกิ จการประจําปี 2559 ที นางลัด ดา ไชยสิ ท ธิ เหรั ญ ญิ ก และนายสมจิ ต ร
ประชุ มทําการเลื อกตังนายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ เป็ น แสนโคตร ผูช้ ่วยเหรัญญิก เข้าร่ วมการประชุ มใหญ่
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วิสามัญ ครังที 1/2559 สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์
สหกรณ์สมาชิกของชุมนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย ณ ห้อ งประชุ ม 701 อาคารชุ ม นุ ม สหกรณ์ ออมทรั พย์แ ห่ งประเทศไทย จํากัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมี ดร. ก๊ก ดอนสําราญ นายก
สส.ชสอ. เป็ นประธานในทีประชุม
ที ประชุ ม รั บทราบผลการดํ า เ นิ น งาน
ของ สส.ชสอ. (เดือนมกราคม - เมษายน 2559) โดย
มีสมาชิก 231,933 คน สมาชิ กสมัครใหม่ ตังแต่วนั ที
1 มกราคม - 1 เมษายน) 6,869 คน สมาชิ กเสี ยชี วิต
631 คน สมาชิ กลาออก 73 คน
ทีประชุมมีมติแก้ไขอัตราเงินสงเคราะห์ศพ
เดือนมกราคม - เมษายน 2559 เป็ นดังนี คือ
1) เดือนมกราคม 2559 แก้เป็ น 2.65 บาทต่อศพ
2) เดือนมีนาคม 2559 แก้เป็ น 2.61 บาทต่อศพ
3) เดือนเมษายน 2559 แก้เป็ น 2.59 บาทต่อศพ
ที ประชุ ม มี ม ติ แ ก้ ไ ขข้ อ บั ง คั บ สมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส หกรณ์ ส มาชิ ก ของชุ มนุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พย์ แ ห่ ง ประเทศไทย พ.ศ. 2554
ฉบับที 1 (แก้ไข ครังที 15 พ.ศ. 2559) ดังนี คือ
ข้อความใหม่ “ข้อ 17. เมื อสมาชิ ก ของสมาคมคนใดคนหนึ งถึ งแก่ ค วามตาย สมาชิ ก ทุ ก คนมี
หน้าทีต้อ งชําระเงิน ค่ าสงเคราะห์ ศพละไม่เกิ น 20
บาท ตามทีกฏกระทรวงกําหนดอัตราค่าสมัคร เงิ น
ค่าบํารุ ง และเงินสงเคราะห์ พ.ศ. 2547 สําหรับอัตรา
เงินสงเคราะห์ หากมีการเปลีบนแปลงโดยอัตราเงิ น
สงเคราะห์เ รี ยกเก็บรายศพจะต้อ งไม่ เกิ นตามวรรค
หนึง ให้ใช้มติของคณะกรรมการจัดทําเป็ นประกาศ
ของสมาคม และแจ้งให้นายทะเบียนทราบนับแต่ วนั
ประกาศภายใน 14 วัน”

ฉบับที่ 333 ประจําเดือน มิถุนายน 2559
ข้ อความใหม่ “ข้อ 20 สมาคมจะเรี ยกเก็บเงิน
สงเคราะห์ ล่ วงหน้าจากสมาชิ ก เป็ น จํา นวนเงิ น ไม่
เกิ น 5,000 บาท (ห้า พัน บาทถ้วน) เพื อสํ า รองจ่าย
เป็ นค่ า จัด การศพ และสงเคราะห์ ค รอบครั ว ตาม
จํานวนสมาชิ ก ที ตายซึ งเป็ นไปตามอัตราทีกําหนด
ในข้อบังคับ ข้อ 17 และสมาคมจะคืนให้แ ก่ สมาชิ ก
เท่ า ที สมาชิ ก ผู ้ น ันยัง ไม่ ต กอยู่ ในความผู ก พัน ที
จะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์”
เหตุผล เป็ นไปตามกฏกระทรวงกําหนดเงิน
ค่ า สมัค ร ค่ า บํา รุ ง และเงิ น สงเคราะห์ พ.ศ. 2547
การแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ ที 17 และข้อ 20 จะ
มี ผ ลทําให้ส มาคมไม่ ต้อ งทํา การเปิ ดประชุ มใหญ่
วิ ส ามัญ ทุ ก ครั งที จะทํ า ก าร ปรั บ ลดอั ต ราเงิ น
สงเคราะห์ศพ ซึ งทําให้สมาคมต้องเสี ยค่ า ใช้จ่ายใน
การจัดประชุ มใหญ่วสิ ามัญเป็ นเงินจํานวนมาก
คณะกรรมการการศึ กษาและประชาสั มพั นธ์ ทํ าการ
ประชุ มครังแรก
วันที 6 พฤษภาคม 2559 นายเฉลย ชมบุ หรั น ประธานคณะกรรมการการศึ ก ษาและประชาสั ม พัน ธ์ นายมานะกู ล พรรณเรณู นายพี ร ะภัท ร
ลอยละลิ ว และนายณัฐภูมิ สุ วรรณวงศา กรรมการ
การศึ ก ษาฯ พร้ อมด้วยนายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ รอง
ประธานฝ่ ายการเงิ น และนางเกษมศรี เมฆหมอก
ผูจ้ ดั การ เข้าร่ วมการประชุ มคณะกรรมการการศึ ก ษาและประชาสัมพัน ธ์ สหกรณ์ ฯ ครังที 1 ณ ห้อ ง
ประชุมสหภาพแรงงานไทยเรยอน โดยมีนายเฉลย
ชมบุหรั น ประธานคณะกรรมการการศึ กษาฯ เป็ น
ประธานในทีประชุ ม
ที ประชุ ม กํา หนดรายละเอี ยดการจัดการ
อบรมสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจําปี 2559 รุ่ นที 1 เรื อง
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“สมาชิ ก กั บ การมี ส่ วนร่ วมต่ อ ความมั นคงของ
สหกรณ์ ” ในวันที 29 - 30 พฤษภาคม 2559 ณ กุ ลนที รี ส อร์ ท อ.อัม พวา จ.สมุ ทรสงคราม โดยรั บ
สมัครสมาชิกเข้าร่ วมการอบรม 40 คน

นายกสมาคมฯ และกรรมการฯ เข้ าร่ วมการประชุ ม
ประจําเดื อนพฤษภาคม 2559 คณะกรรมการ สสอป.
วันที 9 พฤษภาคม 2559 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายวิรัต ชู จิตต์ และนายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ทธิ
กรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ คนอืนๆ และ
เจ้า หน้ า ที สสอป. ทํา การประชุ มคณะกรรมการ
ดําเนินการ สสอป. ประจําเดื อนพฤษภาคม 2559 ณ
ห้องประชุ ม 301 อาคารชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากัด
ที ประชุ ม มี มติ รั บรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการประจําเดือนเมษายน 2559 งบการเงิ น
ประจําเดื อนเมษายน 2559 รั บทราบสมาชิ กสมัค ร
ใหม่เดือนเมษายน 2559 จํานวน 70 คน คืนสภาพ 7
คน รวมเป็ นสมาชิ ก 5,148 คน รับทราบจํานวนศู นย์
ประสานงาน 61 ศูนย์ ฯลฯ
สหกรณ์ ฯ จัดอบรมสมาชิ กใหม่
วันที 10 พฤษภาคม 2559 สหกรณ์ฯ จัดอบ-

ฉบับที่ 333 ประจําเดือน มิถุนายน 2559
รมให้ความรู ้แก่ สมาชิกใหม่ เพือให้ส มาชิ กมีค วามรู ้
ความเข้า ใจเกี ยวกับ สิ ทธิ หน้า ที และสวัส ดิ ก ารที
สมาชิกจะได้รับจากสหกรณ์ฯ รวมทังความรู ้ ความ
เข้าใจเกี ยวกับการออมเงิน และการกูเ้ งินจากสหกรณ์
โดยมีสมาชิ กเข้าร่ วมการอบรม 13 คน ทังนี สหกรณ์
จัดอบรมสมาชิกใหม่ทุกเดือน ๆ ละครัง สมาชิกทีไม่
ผ่านการอบรมจะไม่มีสิทธิ กเู้ งินจากสหกรณ์ฯ โดยมี
นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการฯ นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิ น นางเกษมศรี เมฆหมอก เป็ นวิทยากร และนายเฉลย ชมบุ หรั น
รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ และ นายลิขิต มีบาํ รุ ง เหรัญญิก
เข้า ร่ วมให้ข ้อ มู ลเพิ มเติ มแก่ ส มาชิ ก ที เข้า ร่ วมการ
อบรมในครังนีด้วย
คณะกรรมการอํานวยการ ทําการประชุ มครังแรก
วันที 10 พฤษภาคม 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮีย ง ประธานกรรมการคณะกรรมการอํานวยการ
นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ นายสายัณห์ แผนประดิษ ฐ์
นายลิ ขิ ต มี บํารุ ง กรรมการอํา นวยการ และนาง
เกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จดั การ เข้า ร่ วมการประชุ ม
คณะกรรมการอํานวยการ ครังที 1โดยมีนายสุ วฒั น์
แก้ วเฮียง ประธานคณะกรรมการอํา นวยการ เป็ น
ประธานในทีประชุ ม
ที ประ ชุ มมี มติ อ นุ มั ติ ให้ ท ํ า กา รมอ บ
สร้ อยคอทองคํา หนัก 50 สตางค์ ให้แก่ สมาชิ กทีขอ
ลาออกก่ อ นการเษี ย ณ อนุ ม ัติ โ ครงการจัด อบรม
ให้แ ก่ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส หภาพแรงงาน
ไทยเรยอน จํากัด รุ่ นที 1 ประจําปี 2559 ในวันอาทิตย์ที 29 - วันจัน ทร์ ที 30 พฤษภาคม 2559 ทีกุ ลนทีรีสอร์ ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ฯลฯ
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นายก สสอป. และกรรมการฯ แนะนํ าสมาคมฯ กั บ
คณะกรรมการ สอ. สหภาพแรงงานไทยคาร์ บอนฯ
วันที 10 พฤษภาคม 2559 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
และนายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการฯ เดินทางไปแนะนํา
“สสอป.” แก่ ค ณะกรรมการฯ และเจ้ า หน้ า ที
สหกรณ์ อ อมทรั พย์สหภาพแรงงานไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด ณ ห้ อ งประชุ ม ทวิสั มพัน ธ์ สหกรณ์
ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด
อ.เมื อ ง จ.อ่ า งทอง โดยมี น ายวิ โ รจน์ แจ่ ม แจ้ง
ประธานกรรมการฯ กรรมการ และเจ้ า หน้ า ที
สหกรณ์ ให้ก ารต้อ นรับ กรรมการสหกรณ์ ฯ ได้ให้
ความสนใจและสอบถามข้อมู ลของ สสอป. อย่า ง
กว้างขวาง และใช้เวลาพูดคุยสองชัวโมง
สหกรณ์ ฯ สนับสนุ น สค. บ้ านบ่ อแร่ จํากัด ให้ ใช้ ห้อง
ประชุ ม และเป็ นเจ้าภาพเลียงอาหารกลางวัน
วันที 13 พฤษภาคม 2559 สหกรณ์ เครดิ ตยูเนียนบ้านบ่อแร่ จํากัด จัดอบรมกรรมการ ทีปรึ กษา
สหกรณ์ ผูต้ รวจสอบกิ จการ และเจ้าหน้าที สหกรณ์
เรื อง “การบริ หารงานสหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เ นี ยนให้
ประสบความสําเร็ จ ” ณ ห้องประชุ มสหกรณ์ อ อมทรั พย์ ส หภาพแรงงานไทยเรยอน จํากั ด อ.เมื อ ง
จ.อ่า งทอง โดยสหกรณ์ ฯ เป็ นเจ้า ภาพเลี ยงอาหาร
กลางวัน และอาหารว่าง ระหว่างการอบรม 2 มือ
และประธานกรรมการฯ กล่าวต้อนรับด้วย
นายก สสอป. เข้ าร่ วมการสั มมนาศู น ย์ ประสานงาน
สส.ชสอ. 4 ภูมิภาคทีกรุงเทพฯ
วันที 14 พฤษภาคม 2559 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก

ฉบับที่ 333 ประจําเดือน มิถุนายน 2559
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) เข้า
ร่ วมการสั ม มนาศู นย์ ป ระสานงาน สส.ชสอ.
4 ภูมิภาค (กทม. 1-2) ณ โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ถนน
บรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุ งเทพฯ
การสั ม มนามีว ตั ถุ ประสงค์เ พื อให้ผู ้แ ทน
ศู น ย์ประสานงาน สส.ชสอ. และผู ้แ ทนสหกรณ์ ที
ยังไม่ได้เป็ นศูนย์ประสานงานของ สส.ชสอ. ได้รับ
ทราบถึงสวัสดิการ ความมันคงของสมาชิ กสหกรณ์
ด้า นฌาปนกิ จสงเคราะห์ และ เพือรั บทราบ พรบ.
การฌาปนกิ จสงเคราะห์ พ ร้ อ มแนนวปฏิ บ ัติ ต าม
กฏหมาย โดยมี ดร. ก๊ก ดอนสําราญ นายก สส.ชสอ.
เป็ นประธานเปิ ดการสัมมนา จากนัน นายพิบูลย์ มานะโส วิท ยากรจากกรมกิ จการสตรี แ ละสถาบัน
ครอบครั วเป็ นวิท ยากรบรรยาย เรื อง “การเสริ ม สร้ างหลักประกันความมันคงของครอบครัว” เรื อง
“การปฏิ บ ั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ พ.ศ. 2545”และ ดร.ก๊ ก ดอนสํ า ราญ
นายก สส.ชสอ. พร้ อมกันนายพิบูลย์ มานะโส กรมกิ จการสตรี แ ละสถาบัน ครอบครั ว เป็ นวิ ท ยากร
เสวนา เรื อง “นานาสาระ ฌาปนกิจสงเคราะห์”
รองประธานฝ่ ายการเงิน เข้ าร่ วมประชุ มประจําเดื อน
ชมรมสหกรณ์ จังหวัดอ่างทอง
วันที 17 พฤษภาคม 2559 นายศรี โพธิ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิน เข้า ร่ วมการประชุ ม
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559 คณะกรรมการชมรมสหกรณ์ จงั หวัดอ่างทอง ณ ห้อ งประชุ มสํา นัก งานสหกรณ์ จงั หวัดอ่ างทอง โดยมี พ.ต.อ. พี รพัน ธุ์
จันทร์ เทียน ประธานชมรมฯ ทํา หน้าทีประธานใน
ทีประชุม และมีนายอรุ ณ แก้วน้อย สหกรณ์ จงั หวัดอ่างทองเข้าร่ วมการประชุมด้วย
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ที ประชุ ม มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ เดื อนเมษายน 2559 มีมติ
รับรองรายรับ - รายจ่ายชมรมฯ ประจําเดือนเมษายน
2559 โดยมีเงินคงเหลือยกมาจากเดือนมีนาคม 2559
จํา นวน 153,967.14 บาท รายรั บ 11,850 บาท
รายจ่าย 11,380 บาท และเงิน คงเหลื อยกไปเดือ น
พฤษภาคม 2559 จํานวน 154,437.14 บาท ติดตาม
ผลการประชุมครังก่ อน 1 เรื อง คือ การจัด หารายได้
เข้ า ชมรมฯ ซึ งที ประชุ ม มี ม ติ ใ ห้ จ ัด การแข่ ง ขั น
จักรยานเพือหารายได้เข้าชมรมฯ ฯลฯ
นายก สสอป. และกรรมการ ร่ ว มการประชุ ม ใหญ่
วิสามัญ ครังที 1/2559 สสอต. ที ชสอ.
วันที 18 พฤษภาคม 2559 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายสํารวย รอดวงษ์ อุปนายก คนที 2 นายพัช ระพล
วิชยั ประเสริ ฐ อุปนายก คนที 3 นายสมจิตร แสนโคต ร์ ผู ้ ช่ วย เ หรั ญญิ ก และ นาย วิ รั ต ชู จิ ต ต์
กรรมการฯ เข้าร่ วมการประชุมใหญ่ วิสามัญ ครังที
1/2559 สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ ก ของสหกรณ์ ออมทรั พย์ตาํ รวจ (สสอต.) อาคารชุ มนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี โดยมีพลตํา รวจตรี สมเกี ยรติ ธรรมนิ ยาย
นายกสมาคมฯ เป็ นประธานในทีประชุม
ทีประชุมมีมติรับทราบรายงานการประชุ ม
ใหญ่สามัญประจําปี 2558 รั บทราบจํานวนสมาชิ ก
สมาคมฯ ณ วันที 30 เมษายน 2559 มีจาํ นวน 25,298
คน สมาชิ กเสี ยชีวติ ระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน
2559 จํานวน 88 คน รับทราบมติของคณะกรรมการ
สมาคมฯ เมือวันที 21 เมษายน 2559 ซึ งเห็น ชอบให้

ฉบับที่ 333 ประจําเดือน มิถุนายน 2559
สสอต. ออกจากการเป็ นสมาชิ กสมทบของ สมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก ชุ ม นุ มสหกรณ์ อ อมทรั พย์ค รู ไทย (สสอค.)และสมัค รเข้า เป็ นสมาชิ ก
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ สมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรัพย์ราชการ รัฐ วิสาหกิ จไทย (สสอ.รรท.) ตังแต่
วันที 3 - วันที 1 พฤษภาคม 2559 รั บทราบเรื องการ
รับสมัครสมาชิ กรอบ 8/2559 ถึง 1/2560 ซึ งผูส้ มัคร
ต้องมีอายุไม่เกิน 58 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2501) ฯลฯ
กรรมการสหกรณ์ ฯ และเจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ ฯ เยียมไข้
สมาชิ กป่ วย 5 ราย
วันที 6 พฤษภาคม 2559 นายลิขิต มีบาํ รุ ง
เหรั ญ ญิ ก และนายเสน่ ห์ ชุ่ ม หฤทัย กรรมการ
เดินทางไปเยียมไข้สมาชิกป่ วย 2 ราย คือ
- นายวีระวิทย์ วีระศักดิถาวร สมาชิก แผนก
ไฟฟ้า ไปเยียมทีโรงพยาบาลอ่างทอง เนื องจากเกิ ด
อุบตั ิเหตุแขนหัก
- นายปิ ยะ อธิลาภ สมาชิกแผนกอ๊อกซิ ลลารี
ซ่ อ มบํา รุ ง ทีบ้านพัก ต.หัวไผ่ อ.เมื อ ง จ.อ่ างทอง
เนืองจากเกิดอุบตั ิเหตุในทีทํางาน

นายปิ ยะ อธิลาภ สมาชิกแผนกอ๊อกซิลลารี ซ่อมบํารุ ง

วันที 9 พฤษภาคม 2559 นายสุ วฒั น์ แก้ว เฮียง ประธานกรรมการ นายสายัณห์ แผนประดิ ษฐ์
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เลขานุ การ และนายพีระภัทร ลอยละลิ ว กรรมการ
เดิ น ทางไปเยียมไข้น ายทุติยพงศ์ พลพิภ พ สมาชิ ก
แผนกเอ็ น .ดี. ที . ที บ้า นพัก อ.ป่ าโมก จ.อ่ า งทอง
เนืองจากป่ วยไตขาดนํา
วันที 11 พฤษภาคม 2559 นายอนุรัก ษ์ ทองโตนด กรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก
ผู ้จ ัด การ มอบของเยี ยมไข้ ให้ แ ก่ น ายบรรณาวุ ฒิ
ดอกบัว สมาชิ กแผนกบริ หาร ณ ทีทําการสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ ส หภาพแรงงานไทยเรยอน จํา กั ด
เนืองจากเกิดอุบตั ิเหตุขาหัก 2 ข้าง
วันที 14 พฤษภาคม 2559 นายเฉลย ชมบุหรั น รองประธานฝ่ ายประชาสั มพัน ธ์ นายลิ ขิ ต
มีบาํ รุ ง เหรัญญิก และนางสาวนุ ชนารถ แก้วนําเชือ
เดิ น ทางไปเยียมไข้น ายธนกฤต วโรตนม์ สมาชิ ก
แผนกสปิ นนิ ง ซ่ อมบํารุ ง ณ บ้านพัก อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง เนืองจากป่ วยเป็ นโรคเก๊า
สหกรณ์ ฯ บริจาคเงินให้ แก่ สหภาพแรงงานฯ จัดการ
แข่ งขันกีฬาสานสั มพันธ์ จํานวน 5,000 บาท
วันที 9 เมษายน 2559 สหกรณ์ ฯ ทําการบริ จาคเงิ น ให้แ ก่ ส หภาพแรงงานไทยเรยอน จํานวน
5,000 บาท เพือสนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอล
“สานสัมพันธ์” เพือสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่า ง
คณะกรรมการสหภาพฯ สมาชิ ก และชาวบ้านรอบ
ชุ มชน โดยการแข่ งขัน กี ฬ าในวัน ที 5 พฤษภาคม
2559 ณ สนามกีฬาหอพักชมดาว
สหกรณ์ ฯ จ่ ายเงินค่ าบํารุงให้ แก่ สหพันธ์สหกรณ์ ออมทรัพย์ ผ้ ใู ช้ แรงงาน จํานวน 2,000 บาท
วัน ที 9 เมษายน 2559 สหกรณ์ ฯ ได้จ่ า ย
เงิ น ค่ า บํ า รุ งสมาชิ ก ประจํ า ปี 2559 ให้ แ ก่ ส หพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ผใู ้ ช้แรงงาน (สอร.) จํานวน
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2,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
สหกรณ์ ฯ บริ จาคเงิ น ให้ แ ก่ พิพิธภั ณฑ์ แ รงงานไทย
จํานวน 5,000 บาท
วันที 12 เมษายน 2559 สหกรณ์ ฯ ทําการ
บริ จาคเงินประจําปี 2559 ให้แก่ พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย จํานวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพือเป็ น
การสนับ สนุ น การดําเนิ น งานของพิ พิธ ภัณ ฑ์แ รงงานไทย ซึ งเป็ นพิพิธ ภัณ ฑ์แ รงงานแห่ งแรก และ
แห่ งเดียวของทวีปเอเซี ย
สหกรณ์ ฯ มอบสมุ ด เงิน ฝากออมทรั พย์ ฯ พร้ อมกับ
เงินฝาก 500 บาท ให้ แก่สมาชิ ก เนื องจากภรรยาคลอด
บุตร
วันที 21 พฤษภาคม 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ มอบสมุดเงินฝากออมทรัพย์
พร้ อ มเงิ น ฝาก จํานวน 500 บาท ให้แก่ น ายสมควร
ประดับศรี สมาชิ กแผนกสปิ นนิ ง ซ่ อมบํารุ ง เนื องจากภรรยาคลอดบุตร
สหกรณ์ ฯ เป็ นเจ้ าภาพสวดศพคู่สมรส และบิด าของ
สมาชิ ก
วันที 19 พฤษภาคม 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮี ย ง ประธานกรรมการฯ นายสายัณ ห์ แผนประดิ ษฐ์ เลขานุ การ และนายพีระภัทร ลอยละลิ ว
กรรมการฯ เดิ น ทางไปเป็ นเจ้า ภาพสวดศพสามี
ของนางลําพึง เสงียมงาม สมาชิ กแผนกพ้นสภาพการเป็ นสมาชิ ก และเป็ นบิ ด าของนายสุ รเชษฐ
เสงี ยมงาม สมาชิ ก แผนกสปิ นนิ ง ผลิต ที วัดโพธิ สระโสภณ อ.เมื อง จ.อ่างทอง โดยสหกรณ์ฯ มอบ
เงินช่วยงานให้แก่นางรําพึง เสงี ยมงาม จํานวน 500
บาท (ห้าร้ อยบาทถ้วน) และนายสุ รเชษฐ เสงียมงาม
จํานวน 300 บาท (สามร้ อยบาทถ้วน)
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เมือวันที 29 - 30 พฤษภาคม 2559 สหกรณ์
จัดโครงการศึ ก ษาอบรมสมาชิ ก สหกรณ์ ฯ รุ่ นที 1
เรื อง “สมาชิ กกับ การมี ส่วนร่ วมต่ อความมั นคงของ
สหกรณ์ ” ณ กุลนทีรีสอร์ ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ได้ รั บ ความร่ วมมื อ จากสมาชิ ก กรรมการ และ
เจ้า หน้ า ที เข้ า ร่ ว มการศึ ก ษาอบรม รวม 46 คน
นอกจากการให้ความรู ้ ทางวิช าการกับสมาชิ กแล้ว
ได้จดั ให้ส มาชิ กได้ระดมความคิ ด เพือแสดงความ
คิ ด เห็ น ว่ า จะทําอย่ า งไรให้ ส หกรณ์ มี ค วามมันคง
โดยเฉพาะในระหว่ า งการยื นข้อ เรี ยกร้ อ งของ
สหภาพแรงงานฯ ต่อบริ ษทั ฯ โดยแบ่งสมาชิ กเป็ น 4
กลุ่ ม ให้แ สดงความคิด เห็น กัน อย่า งเต็มที และนํา
ความคิดนําเสนอ ดังนี
กลุ่มที 1. จํานวนสมาชิก 11 คน มีขอ้ เสนอดังนี
1. ให้คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ทําหนังสื อชีแจง
สถานการณ์ ส ภาพคล่ อ งของสหกรณ์ ใ ห้ ส มาชิ ก
ทราบในช่วงทีมีการเจรจาต่อรองยืนข้อเรี ยกร้องของ
สหภาพแรงงานฯ
2. ช่ วยกัน ประชาสัม พัน ธ์ ให้เ ข้า ใจถึง สถานการณ์ ยื นข้ อ เรี ยกร้ อ งว่ า สหกรณ์ มี ค วามมั นคง
อย่างไร
3. ให้ประธานกรรมการ และผูจ้ ดั การสหกรณ์ฯ
ทําความเข้าใจกับสมาชิ กกลุ่ มเสี ยงทีจะทําการถอน
เงิ นให้ทราบถึงสถานการณ์ของสหกรณ์ ในช่ วงยืน
ข้อเรี ยกร้องของสหภาพแรงงานฯ
4. จํากัดพวกข่าวลือทังหลายทีจะเกิดขึนในช่ วง
เจรจาต่อรอง เช่น ถ้ามีเหตุก ารณ์ อะไรเข้ามาต้อ งทํา
การชีแจงให้สมาชิ กทราบก่อนโดยเร่ งด่วน
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5. สร้ างแรงจูงใจ เช่ น สหกรณ์จะจ่ายเงินปั นผล
ช่วงสิ นปี 2559 อัตรา 4.50 ขึนไป ถ้าสมาชิกไม่มีการ
ถอนเงินในช่วงการเจรจาต่อรอง
กลุ่มที 2. จํานวนสมาชิก 10 คน มีขอ้ เสนอ ดังนี
1.ให้ จ ัด การอบร มทางวิ ช าการ และการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ ฯ ให้กบั สมาชิ กอย่างทัวถึง
ให้มาทีสุ ด และชี แจงถึงหน่ วยงานของรั ฐ ที รองรั บ
คื อ กรมส่ งเสริ ม สหกรณ์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
2. เพิมหัวข้อ การเสวนาของสมาชิ กทีประสบความสํ า เร็ จ โดยใช้ ห ลัก การสหกรณ์ เพื อเพิ ม
ทัศ นคติ ที ดี ก ับ สหกรณ์ สมาชิ ก ได้เ ห็ น ถึ ง ความสําคัญของสหกรณ์จากสมาชิ กทีประสบความสําเร็ จ
3. ให้ค ณะกรรมการ และเจ้า หน้าทีสหกรณ์ ฯ
ประชาสัมพันธ์ สถานการณ์ผลการเจรจาข้อเรี ยกร้ อง
ของสหภาพแรงงานฯ ให้สมาชิ กทราบอย่างต่อเนือง
โดยผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค เว็ปไซต์ หรื อแอพพลิเคชันไลน์
4. ส่ งเสริ มสัปดาห์การออมเงิน เพิ มหุน้ เงินฝาก
5. ส่ งเสริ มอาชีพให้กบั สมาชิก ตามหลักเศรษฐกิ จพอเพีย ง เพื อเพิ มรายได้ หรื อ ลดรายจ่ าย หากมี
การนัดหยุดงาน สมาชิ กสามารถดํารงชีพได้จากรายได้เสริ ม
6. ให้ ค ณะกรรมการประสานงานกับ คณะกรรมการสหภาพแรงงานฯ ว่า พยายามอย่าหยุดงาน
ให้มีการเจรจาต่อรองไปเรื อยๆ
7. จัดทําแบบสอบถาม เพือสอบถามสมาชิ ก ว่า
ต้องการทราบอะไร ต้องการอบรมอาชีพอะไร



ขาวสหกรณออมทรัพย ปที่ 31

11

กลุ่มที 3. จํานวนสมาชิก 10 คน มีขอ้ เสนอ ดังนี
1. นําบุค คลในครอบครั วของสมาชิ กมาสมัค ร
เป็ นสมาชิกสมทบกับสหกรณ์ เพือเสริ มสร้ างความ
มันคง
2. สมาชิ ก ควรมีค วามเชื อมั นและศรั ทธาใน
องค์กร หากมีกรณี การเรี ยกร้ องของสหภาพแรงงาน
สมาชิ กไม่ควรหวันไหวและตืนตระหนก
3.ให้ส หกรณ์ ฯ ลดค่าใช้จ่ายบางประเภท เช่ น
การส่ งกรรมการและเจ้าหน้าทีเข้าร่ วมอบรมสัมมนา
ควรมีการเลือกหัวข้อทีเป็ นประโยชน์
4. การนํ า เสนอข่ า วสหกรณ์ เช่ น เว็ ป ไซค์
วารสารข่ า วสหกรณ์ หรื อ สื อโซเชี ย ล ต่ า งๆ ควร
นํา เสนอข้อ มูล ที สร้ า งภาพลักษณ์ ทีดี ต่อ สหกรณ์ ฯ
และบริ ษทั ฯ
กลุ่มที 4. จํานวนสมาชิก 10 คน มีขอ้ เสนอ ดังนี
1. เชิ ญ ชวนให้สมาชิ กเพิ มค่ า หุ ้น ไม่ถ อนหุ ้น
และเงินฝากในช่วงมีการยืนข้อเรี ยกร้ องของสหภาพ
แรงงานฯ
2. เชิ ญ ชวนพนัก งานที ยัง ไม่ ไ ด้เ ป็ นสมาชิ ก
สมัครเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ
3. ทํา การประชาสั มพัน ธ์ ข่ าวสารต่ า งๆ ของ
สหกรณ์ฯ ให้สมาชิ กทราบอย่างต่อเนือง
4. เชิ ญ ชวนให้สมาชิ ก ฝากเงิน และเพิ มค่า หุ ้น
ในช่วงทีโบนัสออก และช่ วงเงินเดือนออก
5. สร้ า งแรงจู งใจให้ส มาชิ ก หน้า ใหม่ เ ข้า ร่ วม
อบรมหรื อกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์
ทัง 4 กลุ่ ม มีข้อเสนอทีดี ให้ กบั สหกรณ์ ฯ ทุ ก
กลุ่ ม ฯ ต้ อ งขอขอบคุ ณ ทุ ก ท่ านที ช่ วยกั น ระดม
ความคิดในครังนี สมาชิ กทุกท่านทีร่ วมอบรมมีความ
มันใจว่าสหกรณ์ฯ จะผ่านพ้นวิกฤต สถานการณ์การ
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ยืนข้อเรี ยกร้ องของสหภาพแรงงานฯ อย่างแน่น อน
แล้วท่านสมาชิกทีไม่ได้เข้าร่ วมล่ะ มีความเชือมันแค่
ไหน สิ งหนึ งที ทุ ก กลุ่ มคิ ดเห็ น ตรงกัน คื อ การที
สมาชิ กไม่ ตืนตระหนก ไม่ หวั นไหว กับ สถานการณ์
ไม่ ลาออกถอนหุ้น ไม่ ถอนเงินฝาก ใช้ จ่ายเงินตามปกติ
เพราะผลสุ ดท้าย สหภาพแรงงานฯ จะสามารถตกลง
ข้อเรี ยกร้ อ งกับบริ ษ ทั ฯ ได้ดงั เช่ น ทุกครังทีผ่ านมา
สหกรณ์ฯ จะดําเนินธุ รกิจต่อไปเพือหาผลประโยชน์
คืน กลับสู่ ส มาชิ ก หากสมาชิ กหวันไหวไม่ มีความ
มันใจ ถอนหุ ้ น ถอนเงิ น ฝาก สหกรณ์ ฯ จะได้รั บ
ผลกระทบอย่างแน่ นอน คือ เงินไหลออก ต้อ งเรี ยก
เงิ น คื น จากลู ก หนี หรื อจากเงิ น ฝากที สหกรณ์ ฯ
นําไปฝากไว้ หรื ออาจต้องกู้เ งิ นจากธนาคารออกมา
เพือรองรับการถอนหุน้ และถอนเงินฝากของสมาชิก
ทําให้สหกรณ์ฯ เสี ยรายได้ ยกตัวอย่างเช่น สหกรณ์ฯ
ฝากเงิ น กับธนาคาร และสหกรณ์ อื น โดยกํา หนด
ระยะเวลาไว้ 1 ปี ได้รับดอกเบียในอัตราร้ อยละ 4.00
ต่อ ปี เมื อถอนก่ อ นกําหนดอัตราดอกเบี ยจะเหลื อ
เท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ คือ อัตราร้ อยละ 0.50 ต่อปี
หรื อ น้อยกว่านัน เช่ นนี ทําให้รายได้ของสหกรณ์ ฯ
ลดลงอย่างเห็นได้ชดั หรื อการทีสหกรณ์ฯ เรี ย กเงิ น
ให้กู้คืนจากสหกรณ์ อื นก่ อ นกํา หนด โดยนําเงิ นมา
ฝากไว้กบั ธนาคารเพือสภาพคล่ องทางการเงิ น จาก
ดอกเบียเงินให้กู้แก่ สหกรณ์อืน อัตราร้ อยละ 5 - 5.50
ต่อปี มาฝากธนาคารได้รับดอกเบียเพี ยง 0.50 ต่อ ปี
ทํา ให้สหกรณ์ ฯ เสี ย ผลประโยชน์เ ป็ นจํา นวนมาก
สหกรณ์ฯ หวังเป็ นอย่างยิงว่า เหตุ การณ์เช่ นนี จะไม่
เกิ ดขึนระหว่างการยืนข้อเรี ยกร้ องของสหภาพฯ ใน
ปี นี หากสมาชิ กเชื อมั นในองค์ กร เชื อได้ เ ลยว่ า “เงิ น
ปันผล” ในปี นีจะเพิมขึนจากปี ก่อนอย่ างแน่ นอน
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สวัสดีค รับ “แวดวงสหกรณ์ ” ฉบับประจํา
เดื อ นมิ ถุน ายน 2559 มาพบกับ ท่ า นสมาชิ ก และ
ท่านผู ้อ่านทุกท่านแล้วครับ สําหรั บ “ข่ าวสหกรณ์ ”
ฉบับนี เป็ นฉบับที จัดทําเป็ น “ปี ที 31” แล้วครับ มี
โครงการเดิน ทางไปเทียว และเยียมเพื อนทีประเทศญีปุ่ นในเดื อ นตุ ล าคม สํา หรั บสองหนุ่ มใหญ่
คุ ณไชยพันธน์ ทรั พย์สุ ทธิ และคุ ณสมพงษ์ พัน ธ์ พุ่ ม งานนี ไปเดี ยวโดยไม่มีผู ้ต ิด ตามครับ ###
(*_*)### ขออนุ โ มทนาบุญกับ คุ ณพยุง ศั กดิ คุณ
ประไพ เวชโช ทีทําการอุ ปสมบทลูกชายคนเล็ก ไป
เมื อปลายเดื อ นพฤษภาคมที ผ่า นมาครั บ ###
(*_*)### นอกจากจะทํา งานแล้ว คุ ณ จิร าวรรณ
คงพื ช ยังจํา หน่ า ยเครื องสํ าอางทางเฟสบุ ๊ค ส์ ด้ว ย
ฝากเพื อนๆ ช่ ว ยกัน อุ ด หนุ น ด้ว ยนะครั บ ###
(*_*)### ขออนุ โมทนาบุ ญกับ คุ ณอภิชา อธิลาภ ที
ได้ทาํ บุญ ครบรอบ 100 วัน ให้ก บั คุ ณ พ่อ ไปเมื อ
ปลายเดื อ นพฤษภาคมทีผ่า นมาครั บ ###(*_*)###
เพราะน้ องครี ม ลู ก สาวเกิ ด ในวัน ที 12 พฤษภาคม
คุณสมพิศ บัวระยับ จึงพาเจ้าของวันเกิ ด และคนใน
ครอบครั วไปฉลองกันทีร้ า นระเบีย งนํา อยุธ ยา ไม่
ทราบฉลองทีเสร็ จสิ นการฝึ กงานกับสหกรณ์ ฯ ด้วย
หรื อเปล่าครับ ###(*_*)### เกิ ดวันเดียวกันกับน้อ ง
ครี ม สําหรับ คุ ณมานะกูล พรรณเรณู ขอให้สุขภาพ
แข็ ง แรง ชี วิ ต มี แ ต่ ค วามสุ ขตลอดไปครั บ ###
(*_*)### เกิ ด ปลายเดื อ นพฤษภาคมที ผ่ า นมา
สํ า หรั บ คุ ณ นุ ช นารถ แก้ ว นํ าเชื อ ขอให้ สุ ข ภาพ
แข็ งแรง พบแต่ สิ งดี ๆ ในชี วิต ตลอดไปครั บ ###
(*_*)### ขอขอบคุณ คุณนิรมล รจิตจามี กร สมาชิ ก
แผนกสํานักงานใหญ่ ซึ งเกษี ยณอายุการทํางาน แต่
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เจ้าตัวก็ยงั คงเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ ต่อไป ขอให้ชีวิต
หลังการเกษี ย ณมี แ ต่ ค วามสุ ข ตลอดไปครั บ ###
(*_*)### เกษียณอายุจากการทํางานเช่นกัน สํ าหรับ
คุณฉอ้อน ศรีวฒ
ั นาธรรม ขอให้มีความสุ ขหลังการ
เกษี ย ณอายุ ต ลอดไป และเป็ นสมาชิ ก สหกรณ์ ฯ
ต่อไปด้วยนะครับ ###(*_*)### ขอแสดงความยินดี
กับ คุณมงคล ดุษณีย์ ทีได้รับการว่าจ้างให้มาทํางาน
ทีแผนกสปิ นนิ ง ซ่ อมบํารุ ง ในตําแหน่งพนักงานจ้าง
เหมาครับ ###(*_*)### กลับมาทํา งานได้แ ล้ว สํา หรั บ คุ ณ บรรณาวุฒ ิ ดอกบัว หลัง จากประสบ
อุบ ตั ิเ หตุ ข าหัก ทังสองข้า งขอให้ห ายเป็ นปกติ
โดยเร็ วนะครั บ ###(*_*)### บอกผ่านเฟสบุ ๊ค ส์
ให้เพือนๆ รู้ ว่า “เบาะซ้ายยังว่าง คนข้างๆ ก้อ ไม่ มี”
เพื อนๆ คนใดจะไปช่ วยนังเป็ นเพือนให้ก ับ คุ ณ
สุ ดารัตน์ ม่ วงคง บอกกลับเจ้าตัวได้เ ลยครับ ###
(*_*)### เกษียณอายุไปหลายปี แล้ว คุ ณเยาวลักษณ์
เรี ยงผา กลับไปอยู่บา้ นทีลพบุรี ไม่ ทราบว่าสบายดี
ไหมครั บ ว่างๆ แวะมาเยียมน้องๆ ทีสหกรณ์ ฯ บ้าง
นะครั บ ###(*_*)### กลับ จากการไปเที ยวเกาะ
ล้านแล้ว สําหรั บ คุ ณศิ ริพร ศรีสุ วรรณธนู ทริ ปนี มี
ลูก สาวเป็ น สปอนเ ซอร์ พ าไปเ ที ยวครั บ ###
(*_*)### ขอแสดง ความเ สี ย ใจกับ คุ ณ รํ า พึง
เสงียมงาม และคุ ณสุ รเชษฐ เสงี ยมงาม ที สู ญ เสี ย
สามีแ ละคุณ พ่อ ไปเมือเร็ วๆ นี ครั บ ###(*_*)###
กลับ มาทํา งานได้แ ล้ว สํ า หรั บ คุณ วี ระวิ ทย์ วีระศั กดิ ถาวร หล ัง จากที ประสบอุบ ตั ิเ หตุ แ ขนหัก
ขอให้ห ายเป็ นปกติโ ดยเร็ ว ครับ ###(*_*)###
ขอขอบคุณ คุ ณไตรเทพ พึงวงษ์ ญาติ และคุ ณสราวุธ เนี ย มจํารั ส ที ได้ส มัค รเข้าเป็ นสมาชิ ก สสอป.
เรี ย บร้ อ ยแล้ว ครั บ ###(*_*)### เช่ น เดีย วก นั
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ขอขอบคุณ คุ ณอัชณา วายุพักตร์ ทีนําน้องสะใภ้มา
สมัค รเป็ นสมาชิ ก สมทบสหกรณ์ ฯ และสมาชิ ก
สสอป. เช่ นเดียวกันครับ ###(*_*)### ขอขอบคุณ
เพือนสมาชิ ก 3 ท่านทีทําการเพิ มค่าหุ ้นกับสหกรณ์
ได้แก่ คุ ณเกรียงไกร สุ พรรณสาย คุ ณวราภรณ์ วุฒิเสถียร คุ ณรุ่งโรจน์ กิมเกิด และคุ ณศรัญยู ใต้ บ วรพิทักษ์ ขอให้ทุก ท่า นมีหุ ้น ในวัน เกษีย ณอายุเ ป็ น
ล้านบาทนะครับ ###(*_*)### เกษียณอายุในเดือ น
มิถุ นายนนี หลังจากที คุ ณวัน ดี สิ ทธิกูล ได้รั บการ
ต่อ อายุก ารทํ า งานมา 6 เดื อ น ก็ข อให้ช ี ว ิต มี
ความสุ ขหลังจากเกษียณอายุดว้ ยครั บ ###(*_*)###
ขออนุ โมทนาบุ ญ กับ คุ ณนาถ มงคลหว้ า ทีทํา การ
อุปสมบทลูก ชายไปเมือปลายเดื อ นทีผ่ านมาครั บ
###(*_*)### เช่ นเดียวกันขออนุโมทนาบุญกับ คุณ
ประยูร อิน ทร์ อารีย์ ที ทํา การอุปสมบทลูก ชายต้น
เดือ นมิ ถุน ายนครั บ ###(*_*)### สํ า เร็ จลุล ่วงไป
ด้วยดีสําหรับการจัดอบรมสมาชิ กสหกรณ์ ประจําปี
2559 รุ ่ น ที 1 ที อัม พวา จ.สมุท รสงคราม โดยมี
ผูเ้ ข้าร่ วมการอบรม จํา นวน 46 ท่า น ###(*_*)###
ขอแสดงความยิน ดี ก บั สมาชิ ก สหกรณ์ 3 ท่า น ที
ได้รับกระปุ กออมสิ น (รู ปแพะ)น่ ารั ก จากสหกรณ์
เนื องจากเข้าร่ วมการอบรมกับ สหกรณ์ ฯ เป็ นครั ง
แรก คือ คุ ณณัฐ ธินี สี นุ ต คุ ณสุ พรรณษา ภูแฉล้ ม
และ คุ ณสุ วรรณา ตั นติพิบูลทรัพย์ (สมาชิ ก สมทบ)
###(*_*)### เพราะหลานสาวได้ก ระปุก ออมสิ น
คุ ณยายสุ นทร เกตุ นาค จึงใส่ ธนบัตร 50 บาท เป็ น
ขวัญถุงให้หลานนุ๊ ก ก็ ขอให้เ งินเต็มกระปุกโดยเร็ ว
นะครั บ ###(*_*)### นอกจากจะแสดงความ
คิด เห็น ต่ อ ในระหว่า งการอบรมเป็ นอย่า งดี คุณ
เพิมพูลพัช ร์ จ๋ วงพานิ ช ยังร้ อ งเพลงให้น ้อ งๆ ฟั ง
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ได้ไพเราะด้วยครั บ ###(*_*)### ยัง เป็ น คนทีร้ อ ง
เพลงมากกว่า ใครในรถบัส สํ า หรับ คุ ณ สุ ว ัฒ น์
แก้ วเฮี ยง แม้แต่บนรถก็ยงั ร้องเกือบตลอดทาง งานนี
ทําเอา คุณวิรัต ชู จติ ต์ หงอยไปเลยครับ ###(*_*)###
ระหว่า งเดิน ทางกลับ อ่า งทอง เพื อนสมาชิ ก เห็น
คุ ณสุ นี ชู จิต ต์ นังร้ อ งไห้ สอบถามจึง รู ้ ว่า สุ น ขั ที
บ้านตาย เป็ นกําลังใจให้น ะครับป้ า นี ###(*_*)###
นานๆ สองเพือนเก่ า ร่ วมแผนกอย่า ง คุ ณสมควร
ยกย่ อง และ คุณปั ทมพร ศรี สว่ าง จะได้เ จอกัน สั ก
ที งานนี คงมีเ รื องคุย กัน ได้ นานเลยครับ ###
(*_*)### ไม่วา่ จะพบหน้าใครๆ คุ ณบุ ญช่ วย กสิ กลุ
ต้องชวนให้ไปเรี ยนการฝึ กสมาธิ ด้วยกัน เจ้าตัวบอก
ว่าฝึ กแล้ว มีความสุ ขมาก เพือนสมาชิกท่านใดสนใจ
ติ ดต่อ เรี ย นได้ค รับ ###(*_*)### เปิ ดรั บ สอนการ
เล่ น แบดมิ น ตั น ให้ ก ับ เด็ ก ๆ และผู ้ ส นใจทั วไป
สํ า หรั บ คุ ณรั ฐ เขต โฆษิ ตวรกิ จกุล ท่ า นใดสนใจ
เรี ย นติ ด ต่ อ ได้ทุ ก วัน ครั บ ###(*_*)### ขณะนี
สหภาพฯ และบริ ษ ทั ฯ ได้ยืนข้อ เรี ยกร้ อ งเพือขอ
แก้ไ ขข้อ ตกลงเกี ยวกับสภาพการจ้างระหว่า งกัน
และกัน แล้ว คุ ณ กิต ิศั กดิ พรหมชนะ และชาว
เฟรนด์ชิพเตรี ยมวงไว้เล่ นให้กาํ ลังใจแก่ สมาชิ กทุก
คนได้แล้วครั บ ###(*_*)### อย่างไรก็ตาม คาดว่า
การเจรจาของสหภาพในปี นี คงจะสํา เร็ จลุ ล่วงไป
ด้ว ยดีใ ช่ ไ หมครับ คุ ณ สุ ท ัศ น์ เอี ยมแสง รอง
ประธานสหภา พฯ คนหนุ ่ ม ไฟแรงครั บ ###
(*_*)### ฝากบอกมาจาก คุณศรี โ พธิ วายุพัก ตร์
รองประธานฝ่ ายการเงิน ขอเชิญสมาชิ ก ทีฝากเงิ น
ฝากออมทรั พ ย์พ ิเ ศษนํ า สมุ ด เงิ น ฝากมาปรั บ
ดอกเบี ยครึ งปี ได้ตังแต่ วัน ที 1 กรกฎาคม 2559 นะ
ครั บ (*_*) พบกันฉบั บหน้ า (*_*) สวัสดี ค รั บ (*_*)
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รายงานกิจการประจําเดือน พฤษภาคม 2559 (MONTHLY REPORTS MAY 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
คงเหลือสิ นเดื 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 - พฤษภาคม 2559 Revenues from January - May 2016
15. รายจ่ายเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2559 Expenses from January - May 2016
16. รายได้สูง (ตํา) กว่ าค่าใช้ จ่าย Total income (Approximated)

1,193 คน Pr
326,292,230.00 บาท Baht
11,839,684.18 บาท Baht
3,776,438.26 บาท Baht
4,454,650.75 บาท Baht
11,161,471.69 บาท Baht
106,001,556.27 บาท Baht
3,634,553.47 บาท Baht
3,235,915.70 บาท Baht
106,400,194.04 บาท Baht
6,782,200.00 บาท Baht
480,307.93 บาท Baht
1,460,007.93 บาท Baht
5,802,500.00 บาท Baht
28,213,469.18 บาท Baht
900,887.01 บาท Baht
40,060,000.00 บาท Baht

21,052,453.43 บาท Baht
87,630,405.37 บาท Baht
295,280,374.68 บาท Baht
32,838,900.00 บาท Baht
33,403,104.27 บาท Baht
294,716,170.41 บาท Baht
43,698,342.47 บาท Baht
6,680,360.00 บาท Baht
7,992,813.06 บาท Baht
1,525,000.30 บาท Baht
6,467,812.76 บาท Baht
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สหกรณ์ฯ จัดอบรมสมาชิกใหม่ เพือให้ความรู เ้ กียวกับสหกรณ์ฯ ด้านการออมเงิน การกูเ้ งิน และการเข้าร่วมกิจกรรม
กับสหกรณ์ฯ ในด้านต่างๆ โดยมีกรรมการ และผูจ้ ดั การ เป็ น วิทยากร (10 พ.ค.59)

สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคํา หนัก 2 สลึง ให้แก่นายยุทธนา วัฒนะภูติ สมาชิกแผนกบริหาร (แวร์เฮ้าท์)
และมอบสร้อยคอทองคํา หนัก 1 บาท ให้แก่นางสาวนิ รมล รจิตจามีกร สมาชิกแผนกสํานักงานใหญ่
เนื องจากเกษียณอายุ โดยมอบให้ทสํี านักงานสหกรณ์ฯ (13 พ.ค. 59)

สหกรณ์เครดิตยูเนี ยนบ้านบ่อแร่ จํากัด มอบ
กระเช้าขนมให้แก่ประธานฯ เนื องจากขอใช้สถานที
จัดอบรมกรรมการ และเจ้าหน้าทีฯ (13 พ. ค. 59)

นายก สสอป. และนายวิรตั ชูจติ ต์ กรรมการ สสอป.
เข้าร่วมการประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจ (18 พ. ค. 59)

