
 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ มอบเงินสินไหมทดแทนการประกันชีวิต

กลุ่มให้แก่ครอบครัวสมาชิก 200,000 บาท 

วนัที 17 เมษายน 2560 นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ มอบเงินสินไหมทดแทนการ

เสียชีวิต จาํนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

ให้แก่มารดานางสาวจุฑารัตน์ กลินจนัทร์ สมาชิก

แผนกห้องปฏิบติัการเคมี ทีเสียชีวิต ซึงเงินสินไหม

ทดแทนการเสียชีวติดงักล่าว เป็นประกันชีวิตกลุ่ม

ของสมาชิก ทีสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน

ไทยเรยอน จาํกัด จดัทาํกับ บริษทั กรุงเทพประกนั

ชีวิต จาํกัด (มหาชน) โดยสหกรณ์ฯ เป็นผู ้จ่ายเงิน

เบียประกนัใหแ้ก่สมาชิกทุกคน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคํา หนัก 1 บาท ให้แก่

สมาชิกทีเกษียณอาย ุ1 ราย 

 วนัที 29 เมษายน 2560 นายสุวฒัน์  แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ มอบสร้อยคอทองคาํ หนกั 1 บาท 

มูลค่า 21,400 บาท (สองหมืนหนึงพนัสีร้อยบาท

ถ้วน) ให้แก่นางเตือน สามัคคี สมาชิกแผนกอัล-

ซิลลารี ผลิต โดยมอบให้ในงานเลียงเกษียณอายุ      

ทีบ้านพัก  ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง โดยมีนาย

มานะกูล  พรรณเรณู รองประธานฝ่ายการเงิน นาย

เฉลย  ชมบุหรั น รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 

และนายวรัิต  ชูจิตต ์กรรมการ เขา้ร่วมงานเลียงดว้ย 

(อ่านต่อหน้า 3 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สหกรณ์ฯ มอบเงินสนิไหมทดแทน จํานวน 200,000 บาท 
ใหแ้ก่มารดาของสมาชิกทีเสียชีวิต 

สหกรณ์ฯ มอบสรอ้ยคอทองคํา หนัก 1 บาท ใหแ้ก่
นางเตือน  สามคัคี ทีบา้นพกั ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 
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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 

 

สหกรณ์ฯ เป็นเจา้ภาพฟังพระสวดงานศพมารดา
นางปัทมพร  ศรีสว่าง สมาชิกแผนกพน้สภาพ 

การเป็นพนักงาน (17 เม.ย. 60) 

สหกรณ์ฯ เป็นเจา้ภาพฟังพระสวดงานศพบิดา 
นายจกัรกรด  ผลเจริญ สมาชิกแผนกวสิโคส ผลติ 

(26 เม.ย. 60) 

สหกรณ์ฯ มอบของทีระลึกใหแ้ก่นายสมชาย และ
นางเกษมศรี  เมฆหมอก เนืองในงานทําบุญขึนบา้นใหม ่

(14 พ.ค. 60) 
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ผู้ จัดการ และเ จ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ เข้าร่วมพัฒนา        

คู คลอง ลํานํา ทีป่างิว 

วนัที 5 เมษายน 2560 นางเกษมศรี เมฆหมอก 

ผูจ้ดัการ และนางสาวนุชนารถ แกว้นาํเชือ เจา้หนา้ที

บญัชี เข้าร่วมโครงการสหกรณ์ไทยรวมใจรักษ์น ํา

เพือ พ่อของแผ่นดิน ร่วมกับสํานักงานสหกรณ์

จังหวัด อ่างทอง โดยมีการร่วมกิจกรรมพัฒนา          

คู  คลอ ง ล ํานําธรรมช าติ ณ คลองบ้านนําอ าบ            

ศาลาแดง หนา้วดัไทรย ์ทีตงัหมู่ที 1 ต.ป่างิ ว อ.เมือง             

จ.อ่างทอง 

เหรัญญิก สมาชิก และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ เข้าร่วม

ประชุมวางแผนทางการเงิน ทีอ่างทอง 

วนัที 18 เมษายน 2560 นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทยั 

เหรัญญิก และนางสาวนุชนารถ แกว้นาํเชือ เจา้หน้าที

บญัชี และนายกมลศกัดิ พฒันสิงห์ สมาชิกสหกรณ์ฯ  

เข้าร่วมประชุมวางแผนทางการเงินของสมาชิก           

ณ ห้องประชุมสํานักงานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง 

ชนั 3 ซึงจดัโดยสํานกังานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง 

คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เข้า

เยียมสหกรณ์ในจังหวัด 3 สหกรณ์ฯ 

วนัที 18 เมษายน 2560 นายศรีโพธิ วายพุกัตร์ 

ประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง นาง     

ภาวินีย์  อุ่นละม้าย เลขานุการ และนางอนัญญา          

แสงพลาย เหรัญญิก เดินทางไปเยียมสหกรณ์ใน

จงัหวดัอ่างทอง รวม 3 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์

การเกษตรบางเสดจ็ จาํกดั เลขที  121 หมู่ที 2 ต.บางเสด็จ 

อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 สหกรณ์บ้านมั นคง

เทศบาลป่าโมก จาํกดั เลขที 197/ง หมู่ที 4 ต.ป่าโมก 

อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง และสหกรณ์บริการพฒันา

ชุมชนสุทธาวาส จาํกดั เลขที 78/7 หมู่ที 4 ต.ตลาดหลวง 

อ.เมือง จ.อ่างทอง  

ในการเดินทางไปเยียมสหกรณ์ฯ ครังนี 

ประธานสันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัอ่างทองได้ทาํการ

มอบเอกสารแนะนาํสันนิบาตฯ ชีแจงความเป็นมา

ของสันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง แนะนาํชมรม

สหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง และเชิญชวนให้สหกรณ์ฯ 

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชมรมสหกรณ์

จงัหวดัอ่างทอง และเข้าร่วมกิจกรรมของชมรม

สหกรณ์จังหวดัอ่างทอง และสันนิบาตสหกรณ์

จงัหวดัอ่างทอง โดยเฉพาะการเขา้ร่วมการสัมมนา

กับสันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง ในวนัที 8 

พฤษภาคม 2560  

สหกรณ์ฯ จัดการอบรมสมาชิก รุ่นที 1 ที จ.ระยอง 

 ว ันที 22 - 23 เมษายน 2560 สหกรณ์ฯ 

จดัการอบรมสมาชิก รุ่นที 1 เรือง “สถานการณ์

เศรษฐกิจปัจจุบนั สมาชิกต้องปรับตวัอย่างไร?” ณ 

โรงแรมไนซ์บีช อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีผู ้เข้าร่วม

การอบรม จาํนวน 40 คน โดยมีนายสุวฒัน์ แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม

และนายเฉลย ชมบุหรัน รองประธานฝ่ายประชา-

สัมพนัธ์ เป็นประธานพิธีปิดการอบรม 

 สําหรับหวัขอ้การอบรม ไดแ้ก่ “หลกัการใช้

ชีวิต” โดยมีนางมยุรี  ดิฐภกัดีชล และทีมงานเป็น

วิทยากร และเรือง “สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบนั 

สมาชิกต้องปรับตวัอย่างไร?” โดยมีนายมานะกูล 

พรรณเรณู รองประธานฝ่ายการเงิน เป็นวทิยากร  

นายก สสอป. และคณะกรรมการ สสอป. ทําการ

ประชุมประจําเดือนพฤษภาคม 2559 ทีอาคาร ชสอ. 

วนัที 3 พฤษภาคม 2560 นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
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ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) พร้อม

กรรมการส มาคมฯ 4 คน เข้า ร่วมการปร ะชุ ม

คณะกรรมการอาํนวยการสมาคมฌาปนกิจสงเคราห์ 

ประกอบ 4 วิชาชีพ ประกอบดว้ย สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราช การ 

รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.)  สมาคมฌาปนกิจ

ส ง เ ค ร าะ ห์ส ม าชิ ก ส ห กร ณ์อ อ มท รั พย์ทหา ร 

(สสอ ท.)  สมาคมฌามปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพย์ตาํรวจ (สสอต.) ณ ห้องประชุม 301 ชัน 3 

อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

จาํกดั ถนนนครอินทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมี

นางสุ มาลี  ยุกตานนท์ นาย กสมาค มฌาปนกิ จ

สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ 

รัฐวิสาหกิจไทย ทําหน้าทีประธานในทีประชุม 

ทีประชุมมีมติ รับทราบการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ระหว่างสมาคมฯ ตังแต่เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 

2559 และเดือนมกราคม - มีนาคม 2560 มีมติให้แต่

ละสมาคมฯ นําเรืองการแก้ไขข้อบังคับสมาคม 

สสอ.รรท. ฉบบัที 9 พ.ศ. 2559 หมวด 4 ขอ้ 12 ซึง

กาํหนดวา่ “ผูส้มคัรเข้าเป็นสมาชิกจะมีสมาชิกภาพ

สมบูรณ์เมือพน้กาํหนด 90 วนั นบัแต่วนัทีกรรมการ

มีมติรับเข้าเป็นสมาชิกและได้ชําระเงินค่าสมัคร      

ค่าบาํรุงรายปี และเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้แก่สมาคม

แล้ว ยกเวน้สมาชิกภาพของผูเ้ริมก่อตงัสมาคม จะ

เริมตงัแต่วนัทีนายทะเบียนรับจดทะเบียนสมาคม

และได้ยืนใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกไวแ้ล้ว เงินค่า

สม ัครสมาคมจะไม่คืนให้ผู ้สมคัรไม่ว่ากรณี ใดๆ 

ทงัสิน  

ผูส้มคัรเป็นสมาชิกซึงคณะกรรมการมีมติรับเขา้เป็น

สมาชิกแต่ยงัไม่พน้กําหนด 90 วนั ทีเสียชีวิตด้วย

อุบติัเหตุ และมีการพิสูจน์หลกัฐานจากทางราชการ

ชัดเจนแล้ว จะได้รับ เ งินค่าจัดการศพและเ งิน

สงเคราะห์ศพครอบครัวตามระเบียบสมาคม” โดย

ให้พิจารณาว่าจะนําข้อบังคับฯ ข้อนีมาใช้เมือไร 

หรือจะให้ทาํการตรวจสอบใบรับรองแพทย์อย่าง

เข้มงวด หรือจะให้ผู ้สมคัรทาํการรับรองตนเองว่า

เป็นผูมี้สุขภาพแข็งแรงจริงแทนการนําข้อบงัคบัฯ 

ขอ้ 12. มาบงัคบัใช้ มีมติให้กําหนดวนัประชุมร่วม

วาระพิเศษเพือพิจารณาเรืองการรับสมคัรสมาชิกอายุ

เกิน 57 ปี (57 - 60 ปี) เป็นกรณีพิเศษ และทาํการ

หา รือ แ นวทางการกําหนดหลัก เ กณฑ์การขึน

เงินเดือน สวสัดิการและเงินค่าครองชีพเจา้หน้าที 4 

สมาคมฯ ใหเ้ป็นไปในแนวทางทีใกลเ้คียงกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ ร่วมการสัมมนากับ

สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 

วนัที 8 พฤษภาคม 2560 นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ 

ประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวดัอ่างทอง และ 

กรรมการสหกรณ์ฯ นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ 

เลขานุการ และนางนาถ มงคลหวา้ หัวหน้าฝ่าย-

ทวัไป เข้าร่วมโครงการจัดการสัมมนากรรมการ 
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และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ในจ ังหวดัอ่างทอง เ รือ ง         

“บริหารงานอย่างไร ให้ไกลคุก” ณ ห้องประชุม

สํานักงานสหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จาํกัด         

อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ซึงจดัโดยสันนิบาต-

สหกรณ์จังหวดัอ่างทอง และได้รับการสนบัสนุน

งบประมาณจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

โดยมีนายศรีโพธิ วายุพกัตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด 

และพิธีปิดการอบรม และมีนายปรเมศวร์ อินทร-

ชุมนุ ม  รอ งอ ธิ บดีอ ัยก าร สํ านัก งานชี ขา ดค ดี 

สํานกังานอยัการสูงสุด เป็นวทิยากร 

การสัมมนามีวตัถุประสงค ์ดงันี คือ 

1. เพือให้กรรมการ และเจา้หน้าทีสหกรณ์

ในจงัหวดัอ่างทองได้มีความรู้ ความเขา้ใจเกียวกับ

ขอ้บงัคบัสหกรณ์ ระเบียบสหกรณ์ กฎหมายสหกรณ์ 

และกฏหมายทีเกียวขอ้งและไม่กระทาํความผิดตาม

กฎหมายสหกรณ์ฯ 

2. เพือให้กรรมการ และเจา้หน้าทีสหกรณ์

ในจงัหวดัอ่างทองไดร้ับทราบบทบาทของสันนิบาต

สหกรณ์จังหวดัในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่

สหกรณ์ในจงัหวดั  

3. เพือสร้างความสัมพันธ์อ ันดีระหว่าง 

กรรมการ และเจา้หน้าทีสหกรณ์ในจงัหวดัอ่างทอง 

ส ห กร ณ์ฯ  จัด อ บร ม ส ม า ชิ กใ หม่ ป ระจํา เ ดื อ น

พฤษภาคม 2560 

วนัที 9 พฤษภาคม 2560 นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ นายมานะกูล พรรณเรณู รอง

ประธานฝ่ายการเงิน นายเฉลย ชมบุหรัน รองประธาน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  นายสายณัห์ แผนประดิษฐ์ 

เลขานุการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จดัการ 

ร่วมกนัทาํการอบรมใหค้วามรู้เกียวกบัสหกรณ์ใหแ้ก่ 

สมาชิกใหม่ จาํนวน 7 คน ณ ห้องประชุมสหภาพ

แรงงานไทยเรยอน 

คณะกรรม การอํานวยการประชุ ม ประจํา เ ดือน 

พฤษภาคม 2560 

วนัที 9 พฤษภาคม 2560 นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ นายมานะกูล พรรณเรณู รอง

ประธานฝ่ายการเ งิน นายเฉลย ชมบุหรัน รอง

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายสายณัห์ แผน-

ประดิษฐ์ เลขานุการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก เขา้

ร่วมการประชุมคณะกรรมการอาํนวยการสหกรณ์ฯ 

ประจําเ ดื อนพฤษภาคม 2560 โดยมีนายสุ ว ัฒน์          

แก้วเฮียง ประธานกรรมการ เป็นประธานในทีประชุม 

ทีประชุมพิจารณาแก้ปัญหาการชําระหนี

ของสมาชิกทีลาออกจากการเป็นพนกังานบริษทัฯ 

แต่ยงัมีหนีคา้งชาํระอยู่กับสหกรณ์ฯ มีมติเขา้ร่วมการ

ประกวดสหกรณ์ดีเด่นตามทีสํานักงานสหกรณ์

จงัหวดัอ่างทองไดเ้ชิญมา มีมติใหน้าํสมาชิก จาํนวน  

50 คน เดินทางไปศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง        

ณ ศูนย์เ รียนรู้ มณฑลทหารบกที 17 ค่ายสุรสีห์        

จ.กาญจนบุรี  และมอบหมายให้คณะกรรมการ

สินเชือจัดเตรียมข้อมูลเ รืองการประเมินราคา

หลกัทรัพยเ์พือนาํเสนอแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ เอส 

เอส เค กลการ จําก ัด ซึงจะเดินทางมาศึกษาดูงาน

สหกรณ์ฯ  

นายก สสอป.  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ

สมาคมฯ ประจําเดือนพฤษภาคม  2560 

วนัที 14 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการ

ดํา เ นินการสมาคมฌาปนกิจสงเค ราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.)      

ชุดที 4 ทาํการประชุมครังที 2 ประจาํเดือนพฤษภาคม 



มีความสุขนะครับ  6 


ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  32 
 

ฉบับที ่345 ประจําเดอืน มถินุายน 2560 

 
2560 ณ หอ้งประชุม 302 อาคารชุมนุมสหกรณ์ออม

ทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ถนนนครอินทร์        

อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมีนายศรีโพธิ วายุพกัตร์ 

นายกสมาคมฯ ทาํหนา้ทีประธานในทีประชุม 

ทีประชุมทาํการรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที 4 ครังที 1 วนัที 9 

เมษายน 2560 ติดตามเรืองสืบเนืองจากการประชุม

ครังทีแล้ว รวม 22 เรือง รับทราบจาํนวนสมาชิก 

สสอป. ณ วนัที 30 เมษายน 2560 จาํนวน 5,559 คน 

รับทราบจาํนวนศูนยป์ระสานงาน 62 ศูนยป์ระสาน

พร้อมกบัจาํนวนสมาชิกของแต่ละศูนยป์ระสานงาน 

รับทราบฐานะการเงินของสมาคมฯ รับทราบรายชือ

สมาชิกสมาคมฯ รอบ 5/2560 ซึงไดรั้บการคุม้ครอง

ตงัแต่วนัที 1 พฤษภาคม 2560 จาํนวน 83 คน จาก 23 

ศูนยป์ระสานงาน อนุมติัการจ่ายเงินสงเคราะห์ใหแ้ก่

ผู ้รับผลประโยชน์ของสมาชิก 2 ราย ได้แก่ ผู ้รับ

ผลประโยชน์ของนางอุทยั ชูศรี อายุ 90 ปี สมาชิก

สหกรณ์ฯ ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์

พนกังานฝาจบี จาํกดั เสียชีวติวนัที 16 เมษายน 2560 

และจ่ายใหผู้ร้ับผลประโยชน์ของนางสุพิช สุตะสาน

อายุ 60 ปี สมาชิกฯ สังกดัศูนยป์ระสานงานสหกรณ์

ออมทรัพย ์เอส.พี.เอส. จาํกดั ซึงเสียชีวติวนัที 20 เมษายน 

 

 

 

 

 

 

 

2560 มีมติจดัสัมมนาคณะกรรมการดาํเนินการและ

เจา้หน้าทีเพือจดัทาํนโยบายและแผนงานสมาคมฯ 

ประจาํปี 2560 - 2561 ในวนัที 18 - 19 มิถุนายน 

2560 ทีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ฯลฯ 

กรรมการฯ เข้าร่วมประชุมประจําเดือนเมษายน 2560 

สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 

  วนัที 17 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการ

สันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง ชุดที 1 ทาํการ

ประชุมครังที 7 ประจาํเดือนพฤษภาคม 2560 ณ หอ้ง

ประชุมสํานกังานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง โดยมีนาย

ศรีโพธิ วายุพกัตร์ ประธานสันนิบาตสหกรณ์จงัหวดั

อ่างทอง ทาํหนา้ทีประธานในทีประชุม 

ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง ชุด

ที 1 ครังที 6 วนัที 19 พฤษภาคม 2560 รับทราบ รับ

รับ - รายจ่ายของสันนิบาตสหกรณ์ฯ รับทราบ

รายจ่ายการจดัการสัมมนาในวนัที 8 พฤษภาคม 2560 

เป็นเงิน 11,669 บาท สรุปผลการจดัการสัมมนา เรือง 

“บริหารสหกรณ์อย่างไร ให้ไกลคุก” ในวนัที 8 

พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตร

วิเศษชัยชาญ จาํกัด ซึงมีนายปรเมศร์ อินทรชุมนุม 

รองอธิบดีอ ัยการสํานักงานชีขาดคดีสํานักงาน

อยัการสูงสุดเป็นวิทยากร ทีประชุมเห็นว่าการจดั

สัมมนาในครังนีประสบความสําเร็จด้วยดี มีมติให้

คณะกรรมการฯ เ ดินทางไปเยียมสหกรณ์ฯ ใน

จงัหวดัอ่างทอง รวม 4 สหกรณ์ฯ ในวนัที 23 พฤษภาคม 

2560 ไดแ้ก่ สหกรณ์ผูเ้ลียงนกกระทาอ่างทอง จาํกัด 

สหกรณ์ผูเ้พาะเลียงสัตวน์าํอ่างทอง จาํกดั สหกรณ์ผู ้

เลียงไก่ไข่ลุ่มแม่นําน้อย จาํก ัด และสหกรณ์การ-

ปลูกพืชไร่วงันาํเยน็ จาํกดั 
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กรรมการฯ ร่วมการประชุมประจําเดือนพฤษภาคม

ชมรมสหกรณ์จังหวดัอ่างทอง 

วนัที 17 พฤษภาคม 2560 นายศรีโพธิ วายพุกัตร์ 

กรรมการ เขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร

ชมรมสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง ครังที 8/2560 ณ ห้อง

ประชุมสํานกังานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง โดยมีนาย

ประจวบ เนตรพลตรี รองประธานชมรมฯ ทาํหน้าที

ประธานในทีประชุม 

ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ครังที 7/2560 วนัพุธที 

19 เมษายน 2560 รับรองรายรับ - รายจ่ายของชมรมฯ 

ประจาํเดือนเมษายน 2560 โดยมีเงินคงเหลือยกมา

จากเดือนมีนาคม 2560 จาํนวน 124,898.75 บาท ไม่

มีรายรับ รายจา่ย 1,090 บาท เงินคงเหลือยกไปเดือน

พฤษภาคม 2560 เป็นเงิน 123,808.75 บาท รับทราบ

เรืองทีเจา้หน้าทีสํานักงานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง

แจง้ให้ทราบ โดยเฉพาะเรืองการกู้เงินจากกองทุน

พฒันาสหกรณ์ ประจาํปี 2561 และรับทราบผลการ

ดาํเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง 

ประธานฯ และผู้จัดการ เข้าร่วมการประชุมรับฟัง

ความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. สหกรณ์ฯ ทีอ่างทอง 

 วนัที 19 พฤษภาคม 2560 นายสุวฒัน์  แกว้เฮียง 

ประธานกรรมการ นายเสน่ห์  ชุ่มหฤทยั เหรัญญิก 

และนางเกษมศรี  เมฆหมอก ผู้จ ัดการ เข้า ร่วม

ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกียวกบัร่างพระราชบญัญติั

สหกรณ์ พ.ศ. . .... ณ สํานักงานสหกรณ์จงัหวดั

อ่างทอง โดยเป็นการประชุมทางไกลจากโรงแรม 

ปรินพาเลซ กรุงเทพฯ  

กรรมการสหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุมประจําเดือน

คณะกรรมการ สอร. ทีนนทบุรี 

  วนัที 21 พฤษภาคม 2560 นายสุวฒัน์  แกว้เฮียง 

ประธานกรรมการ นายมานะกูล  พรรณเรณู รอง

ประธานฝ่ายการเงิน และนายวิรัต  ชูจิตต์ กรรมการ 

เขา้ร่วมประชุมประจาํเดือนคณะกรรมการสหพนัธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ผูใ้ช้แรงงาน (สอร.) ณ ทีทาํการ

สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย จาํกดั อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เข้า

เยียมสหกรณ์ฯ ในจังหวดั 3 สหกรณ์ฯ 

วนัที 23 พฤษภาคม 2560 นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ 

ประธานสันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง และนาย

วิรัต ชู จิตต์ เดินทางไปเยียมสหกรณ์ฯ 3 แห่งใน

จงัหวดัอ่างทอง ในการเดินทางไปเยียมสหกรณ์ฯ 

ครังนี ประธานสันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัอ่างทองได้

ทาํการมอบเอกสารแนะนาํสันนิบาตฯ ชีแจงความ

เป็นมาของสันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง แนะนาํ

ชมรมสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง และเชิญชวนให้

สหกรณ์ฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชมรม

สหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง และเข้าร่วมกิจกรรมของ

ชมรมสหกรณ์จังหว ัดอ่างทอง และ สันนิบาต-

สหกรณ์จังหวดัอ่างทอง สําหรับ 3 สหกรณ์ฯ ที

เดินทางไปเยยีม ไดแ้ก่  

1. สหกรณ์ผู้ เพาะเลียงสัตว์นําอ่างทอง จํากัด 

(หรือชือเดิมคือ สหกรณ์ผูเ้ลียงตะพาบนําอ่างทอง

จาํกัด) เลขที 67 หมู่ที 7 ต.คลองขนาก อ.วิเศษชัย-

ชาญ จ.อ่างทอง โดย มีนายนพดล ตัง ศิ ริชู ช่วย 

ประธานกรรมการ พร้อมกรรมการหลายท่าน และ 

นางกิ ติยา เทียงทิตย์ เจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ ให้การ

ตอ้นรับ 

สหกรณ์ฯ มีสมาชิกประมาณ 130 คน ใหเ้งิน 
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กูร้ะยะสันแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ นาํไปเลียงปลา และ

แปรรูปปลาจาํหน่าย ปัญหาของสมาชิกคือ การเลียง

ปลาแต่ไม่มีตลาดจําหน่าย หรือปลามีราคาถูก 

สหกรณ์ฯ ต้องการแปรรูปปลาเพือขายส่งให้แก่

พ่อคา้ โดยตอ้งรับซือปลาทีแปรรูปเป็นจาํนวนมาก 

เพราะหากรับซือจาํนวนน้อย ก็จะไม่คุม้ทุนในการ

ทาํการแปรรูป 

2. สหกรณ์ผู้เลียงไก่ไข่ลุ่มแม่นําน้อย จํากัด 

เลขที 38/4 หมู่ที 3 ต.สีร้อย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 

14100 (ฟาร์มสีร้อย) โดยมีนางจุฑามาศ บุญแสง 

ประธานกรรมการ และกรรมการ ใหก้ารตอ้นรับ 

สหกรณ์ฯ มีสมาชิกประมาณ 32 คน สมาชิก

มีปัญหาในเรืองราคาไก่ไข่ไม่แน่นอน ทาํให้บางครัง

ตอ้งขายไก่ไข่ในราคาทีตาํกว่าต้นทุน สมาชิกบาง

รายมีแนวโนม้ไม่เลียงไก่ไข่ต่อ การทาํธุระกิจในรูป

สหกรณ์ฯ ไม่สามารถแข่งขนักบัการทาํธุระกิจในรูป

บริษทัได ้

3. สหกรณ์การปลูกพืชไร่วังนําเย็น จํากัด 

เลขที 51 หมู่ 4 ต.วงันําเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 

14100 โดยมีประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ให้การ

ตอ้นรับ 

กรรมการฯ มอบเงินช่วยทําบุญสมาชิก ทีทําการ

อุปสมบท 4 ราย เป็นเงนิ 2,000 บาท 

  วันที  9 เมษายน 2560 นายธนกฤต วโรตนม ์

และนายสมยศ นนัตาวงั กรรมการ เขา้ร่วมงานเลียง

การอุปสมบทของนายพชัระ ป้อมลอย สมาชิกแผนก

สปินนิง ผลิต ทีวดัสวา่งอารมณ์ ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก 

จ.อ่างทอง พร้อมช่วยเงินทาํบุญ 500 บาท 

 วันที 29 เมษายน 2560 นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง

ประธานกรรมการ และนายเฉลย ชมบุหรั น รองประ- 

ธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ร่วมงานเลียงการอุปสมบท

ของนายพงพรหม ประภาสัย สมาชิกแผนกบริหาร 

(หนองแค) ทีบา้นพกั ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 

พร้อมมอบเงินช่วยทาํบุญ 500 บาท 

วันที 6 พฤษภาคม 2560 นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ เข้าร่วมงานเลียงการอุปสมบท

นายชนก ขนัธควร สมาชิกแผนกวิสโคส ซ่อมบาํรุง 

ทีบา้นพกั ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง พร้อมช่วยเงิน

ทาํบุญ 500 บาท 

วันที 12 พฤษภาคม 2560 นายสายณัห์ แผน-

ประดิษฐ์ เข้าร่วมงานเลียงการอุปสมบทของนาย     

ธีรยุทธ ขวญัอ่อน สมาชิกแผนกไฟฟ้า (หนองแค) ที

บา้นพกั ต.บางระกาํ อ.โพธิทอง จ.อ่างทอง พร้อม

ช่วยเงินทาํบุญ 500 บาท 

สหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพฟังพระสวดงานศพมารดา

สมาชิก 3 ราย 

วันที 17 เมษายน 2560 นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ นายมานะกูล พรรณเรณู รอง

ประธานฝ่ายการเงิน นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ 

กรรมการ นางสาวนุชนารถ แก้วนาํเชือ เจา้หน้าที

บญัชี และนางสาวดวงกมล แก้วสุกใส เจ้าหน้าที

ธุรการ ร่วมเป็นเจา้ภาพฟังพระสวดงานศพมารดา

นางปัทมพร ศรีสว่าง สมาชิกแผนกพ้นสภาพการ

เป็นพนักงาน ทีวดัพายทอง ต.สายทอง อ.ป่าโมก      

จ.อ่างทอง พร้อมช่วยเงินทาํบุญ 500 บาท 
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วันที 26 เมษายน 2560 นายเฉลย ชมบุหรั น 

รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และนายเสน่ห์      

ชุ่มหฤทยั เหรัญญิก ร่วมเป็นเจา้ภาพฟังพระสวดงาน

ศพบิดานายจกัรกรด ผลเจริญ สมาชิกแผนกวิสโคส 

ผลิต ทีวดัชลประทานรังสฤษดิ อ ําเภอปากเกร็ด       

จ.นนทบุรี พร้อมมอบเงินช่วยทาํบุญ 500 บาท 

วันที 29 พฤษภาคม 2560 นายสุวฒัน์ แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ นายเฉลย ชมบุหรั น รอง

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทยั 

เหรัญญิก นายสุทัศน์ เ อียมแ สง และนายสมยศ     

นนัตาวงั กรรมการ เป็นเจา้ภาพฟังพระสวดงานศพ

บิดานายไตรเทพ  พึงวงษ์ญาติ สมาชิกแผนกไฟฟ้า  

ทีวดัพิจารณ์โสภณ ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 

พร้อมช่วยเงินทาํบุญ 500 บาท 

สหกรณ์ฯ มอบของทีระลึกแก่สมาชิกทําบุญขึนบ้าน

ใหม่  2 ราย 

 วนัที 14 พฤษภาคม  2560 นายสุวฒัน์  แกว้-

เฮียง ประธานกรรมการ นายเฉลย  ชมบุหรั น รอง

ปร ะ ธานฝ่ าย ปร ะช าสั มพัน ธ์  แ ละ นาย เ สน่ ห์           

ชุ่มหฤทยั เหรัญญิก ร่วมกันมอบของทีระลึก (หมอ้

หุงข้าวไฟฟ้า มูลค่า 500 บาท ) ให้แก่นายสมชาย 

เมฆหมอก สมาชิกแผนกพน้สภาพการเป็นพนักงาน 

และนางเกษมศรี เมฆหมอก สมาชิกแผนกเจา้หน้าที 

(ผู ้จดัการสหกรณ์ฯ) เนืองจากทําบุญขึนบ้านใหม่ 

กรรมการสหกรณ์ฯ เยยีมไข้สมาชิกป่วย 6 ราย 

  วันที 3 พฤษภาคม 2560 นายสมยศ นนัตาวงั 

และนายรวพิงษ ์ศุภศรี กรรมการ เดินทางไปเยียมไข้

นางบุญเรือน ศิลปประดิษฐ์ สมาชิกแผนกสปินนิง 

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

ป่วยเป็นเส้นเลือดอุดตนั 

  วันที 12 พฤษภาคม 2560 นายสุวฒัน์ แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ นายสุทศัน์ เอียมแสง และ

นายสมยศ นันตาวงั กรรมการ เดินทางไปเยียมไข้

สมาชิกป่วย 2 ราย คือ 

- นายสหเทพ รักวงษ์วาน  สมาชิกแผนก

ไฟฟ้า ทีโรงพยาบาลอ่างทอง เนืองจากฝานาํอดัลม

ระเบิดเขา้ตา 

- นางลักขณา อดทน สมาชิกแผนกสปินนิง 

ผลิต ทีบ้านพัก ต.โรงช้าง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 

เนืองจากเวยีนศรีษะ 

วันที 15 พฤษภาคม 2560 นายสุทศัน์ เอียม-

แสง และนายสมยศ  นนัตาวงั กรรมการ เดินทางไป

เยียมไข้นายวชัระ เอียมแสง สมาชิกแผนกสปินนิง 

ผลิต ทีบา้นพกั ต.บา้นแห อ.เมือง จ.อ่างทอง เนืองจาก

ป่วยเป็นโรคความดนั 

วันที 22 พฤ ษภาคม 2560 นายมานะ กูล 

พรรณเ รณู  รองประธานฝ่ายการเ งิน นายเฉลย       

ชมบุหรั น รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และนาง

เกษมศรี  เมฆหมอก ผูจ้ดัการ เดินทางไปเยียมไขน้าย

วชัรินทร์ คลา้ยแกว้ สมาชิกแผนกพน้สภาพการเป็น

พนกังาน ทีโรงพยาบาลอ่างทอง จ.อ่างทอง เนืองจาก

เป็นแผลทีกระเพาะ 

วันที 29 พฤษภาคม 2560 นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทยั 

เหรัญญิก นายสมยศ นันตาวงั และนายอนุรักษ ์   

ทองโตนด กรรมการ เดินทางไปเยียมไขน้ายสมศกัดิ 

พงษส์มทรง สมาชิกแผนกอลัซิลลารี ผลิต ทีบา้นพกั 

ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เนืองจากผ่าตดัตา 

ในการเดินทางไปเยียมไขส้มาชิก ทงั 6 ราย 

สหกรณ์ฯ ทาํการซือของเยียมไข้มอบให้แก่สมาชิก

รายละ 300 บาท 
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วนัเวลาช่างผ่านไปรวดเร็วมากเลย เดือนนี

เป็นเดือนมิถุนายนแลว้ นนัก็หมายความวา่ เรากําลงั

จะผ่านครึงปีของปี พ.ศ. 2560 ไปแล้ว เพือนสมาชิก

ทร าบไ หมครั บว่า เ ดือนมิถุนายนข อ งทุกปี  มี

ความสําคัญสําหรับสหกรณ์ของเราอย่างไร? เดือน

มิถุนายน เป็นเดือนเริ มต้นของปีทีสหกรณ์ฯ เริม

จัดทําวารสาร “ข่าวสหกรณ์” ของเรา สําหรับ 

วารสาร “ข่าวสหกรณ์ฯ” ฉบบันี เป็นฉบับแรกของ   

ปีที 32 ของการจัดทําวารสารของสหกรณ์ฯ ดงันันจึง

ถือวา่ “ข่าวสหกรณ์ฯ” เป็นวารสารสหกรณ์ทีมีอายุ

ยืนยาวทีพวกเราทุกคนควรภาคภูมิใจครับ  นอกจาก

สหกรณ์ฯ จะแจก “ข่าวสหกรณ์” ให้แก่สมาชิกที

ทาํงานในโรงงานแล้ว สหกรณ์ฯ ได้จดัส่ง “ข่าว

สหกรณ์” ใหแ้ก่สมาชิกทีเกษียณอายหุรือลาออกจาก

งานเป็นประจาํทุกเดือนดว้ย  สมาชิกแผนกพน้สภาพ

หลายท่านบอกว่า เขารู้ข่าวสารและเรืองราวต่าง ๆ 

ขอ งคนในโรงงานหรือข่าวต่างๆ  ของเพือน ที

เกษียณอายุหรือลาออกจากงานไปแลว้รวมทงัข่าว

กิจกรรมของสหกรณ์ จาก “ข่าวสหกรณ์”  

นอ กจากนัน สหกรณ์ฯ ได้จ ัดส่ง “ข่าว

สหกรณ์” ให้แก่สหกรณ์ฯ และองค์กรต่างๆ ที

เกียวขอ้งกบัสหกรณ์รวม 100 กวา่องคก์ร โดยส่งให้

ทางไปรษณีย์เป็นประจําทุกเดือน รวมทงัการนํา 

“ข่าวสหกรณ์” ไปแจกให้แก่ผู ้เข้าร่วมการสัมมนา

เกือบทุกครังทีกรรมการ และเจา้หน้าทีไปร่วมการ

สัมมนาในสถานทีต่างๆ ซึงมักจะได้ความชืนชม และ

ชมเชยจากผู้ทีได้รับแจกวารสารเสมอ โดยเฉพาะ

กรรมการสหกรณ์ฯ ใหญ่ ๆ หลายแห่งยงัยอมรับว่า 

สหกรณ์ฯ ของเขายงัไม่สามารถจดัทําวารสารของ

สหกรณ์ไดเ้ลย หรือบางสหกรณ์ฯ จดัทาํเหมือนกนั 

แต่ก็ไม่สามารถจดัทาํไดเ้ป็นประจาํทุกเดือนได้เช่น  

“ข่าวสหกรณ์” ของพวกเรา  

  สําหรับ สหกรณ์บริการสหภาพแรงงาน

ไทยเรยอน จาํกดั ซึงไดรั้บการจดัตงัขึนมาเมือห้าปีที

ผ่านมา โดยคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออม

ทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกัด เพือให้ทํา

หน้าทีบริหารงานสถานีบริการนํามนั ปตท. แทน

สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ เนืองจากนายทะเบียนสหกรณ์

มีความเห็นว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ไม่สามารถ

บริหารงานสถานีบริการนํามัน ปตท. ได ้เพราะไม่

อยู่ในว ัตถุประสงค์ และอ ํานาจกระทําการของ

สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ นนั เมือวนัที 5 มิถุนายน 2560 

สหกรณ์บริการฯ ได้จ ัดการประชุมใหญ่สามัญ

ประจาํปี 2559 ณ หอ้งประชุมสหภาพแรงงานไทยเร

ยอน ผลการดาํเนินงานในปี  2559  สหกรณ์บริการฯ 

มีกําไรจากการดําเนินงาน เป็นเงิน 573,272.06 บาท 

แต่เนืองจากสหกรณ์บริการฯ ขาดทุนสะสมในปี 

พ.ศ. 2558 จาํนวน 397,158.48 บาท ดงันนั จึงตอ้งทาํ

การโอนกาํไรมาชดเชยการขาดทุน จาํนวน 397,158.48 

บาท หลงัจากการโอนกาํไรมาชดเชยการขาดทุนแลว้ 

ทาํให้ สหกรณ์บริการฯ มีกําไรสุทธิประจําปี 2559 

จํานวน 176,113.58 บาท ทีประชุมใหญ่ได้ทําการ

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2559 ดงันี คือ 

1. ทุนสํารอง 56,012.44 บาท 

2. ค่าบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ

ไทย ร้อยละ 1 ของกาํไรสุทธิฯ 1,761.14 บาท 

3. เงินปันผลใหแ้ก่สมาชิก ร้อยละ 10 (จ่ายให ้

ในอตัราสูงสุดทีกฎหมายสูงสุด) 46,450 บาท 
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4. เงินโบนสักรรมการ และเจา้หนา้ทีสหกรณ์

17,600 บาท 

5. ทุนสาธารณประโยชน์ 15,000 บาท 

6. ทุนรักษาระดบัอัตราเงินปันผล ร้อยละ    

2 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 9,290 บาท 

7. ทุนเพือส่งเสริมสวสัดิการ 15,000 บาท  

8. ทุนเพือส่งเสริมการศึกษา 15,000  บาท  

นอกจากนัน ทีประชุมใหญ่ไดมี้มติทาํการ

แก้ไขขอ้บงัคบัสหกรณ์บริการฯ รวม 3 หมวด โดย

การเพิมขอ้ความในขอ้บงัคบัฯ เป็นดงันี คือ 

หมวดที 2. วดัถุประสงค ์และอาํนาจกระทาํการ  

ขอ้ 2.  เพิม (8) จัดหาเงินทุนและเป็นแหล่ง

เงินทุนให้สมาชิกกู้ เป็นทุนในการประกอบอาชีพหรือ

เพือการครองชีพ  

ขอ้ 3. (2) ให้สมาชิกหรือสหกรณ์อืนกู้ยืม

เงิน 

หมวดที 4. การดาํเนินงาน 

ขอ้ 16. การใหเ้งินกู ้สหกรณ์ฯ อาจให้เงินกู้

แก่ สมาชิก หรือสหกรณ์อืนไดภ้ายใตข้อ้บงัคบั และ

ตามระเบียบของสหกรณ์ทีไดรั้บความเห็นชอบจาก

นายทะเบียน 

หมวดที 5 สมาชิก  

ขอ้ 32. คุณสมบติัสมาชิก  เพิมขอ้ความใน 

(6) เป็นบุคคลทีมีอาชีพเกษตรกร  รับจ้าง ประกอบ

อาชีพอิสระ หรือเป็นบุคคลทีไม่มีคุณสมบัติใน (5) 

โดยมีทีอยู่ ในท้องทีอําเภอเมือง และอําเภอป่าโมก 

จังหวัดอ่างทอง 

การแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ฯ ดังกล่าวมี

วตัถุประสงค์เพือให้ สหกรณ์ฯ สามารถจ่ายเงินให้กู้

แก่สมาชิกได้ และสามารถเปิดรับบุคคลอืนทีไม่ใช่

พนักงานหรืออดีตพนักงานของบริษัทไทยเรยอน

จาํกดั (มหาชน) และไม่ใช่บุคคลในครอบครัวสมคัร

เขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ เพิมขึนได ้ 

การทีสหกรณ์บริการฯ มีผลกาํไรเพิมขึนจน

ทาํใหส้ามารถล้างการขาดทุนสะสมลงได ้จะทาํให้

สหกรณ์บริการฯ สามารถจ่ายเงินค่าหุ้นคืนให้แก่

สมาชิกทีมีความประสงค์จะขอลาออกจากการเป็น

สมาชิกของสหกรณ์ฯ ได ้โดยในปี พ.ศ. 2558 - 2559 

ซึงเ ป็นปีทีสหกรณ์บริการฯ ขาดทุนสะส มอ ยู่ 

สหกรณ์บริการฯ ไม่สามารถจ่ายเงินค่าหุ้นคืนให้แก่

สมาชิกทีต้องการจะลาออกจากการเป็นสมาชิกได้

เพราะกฏหมายไม่อนุญาตสมาชิกถอนเงินค่าหุ้นใน

ขณะทีสหกรณ์ขาดทุนสะสมอยู ่

  อนึง ขณะนีสหกรณ์บริการฯ ไดท้าํสัญญา

โอนกิจการใหแ้ก่บุคคลภายนอก เป็นเงิน 6,400,000 

บาท โดยผูรั้บโอนกิจการอยู่ระหวา่งการดาํเนินการ

ประสานงานกบับริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) เพือทาํ

การก่อสร้างสถานีบริการนาํมนัใหม่ คาดวา่จะเขา้มา

ดาํเนินการในเดือนกนัยายน 2560 เหตุผลทีสหกรณ์

บริการฯ ต้องโอนกิจการ เพราะบริษทั ปตท. จาํกัด 

(มหาชน) มีนโยบายให้สหกรณ์บริการฯ ก่อสร้าง

สถานีบริการฯ ใหม่ ซึงตอ้งใช้เงิน15 ลา้นบาท หาก

สหกรณ์บริการฯ ไม่ทาํการก่อสร้างสถานีบริการ

นํามันใหม่ บริษัทฯ ก็จะไม่ต่อสัญญาการดาํเนิน

กิจการสถานีบริการนาํมนัให้แก่สหกรณ์บริการฯ ซึง

สัญญาฉบบัเก่าจะหมดอายุในเดือนมกราคม 2561 

ถึงเวลานนั สหกรณ์บริการสหภาพแรงงานไทยเรยอน 

จํากัด ก็จะมีทรัพย์สินเหลือแต่ทีดินเพียงอย่างเดียว 

และไม่สามารถนําเงินฝากคืนแก่สหกรณ์ออมทรัพย์

สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด ได้ 
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สวสัดีครับ “แวดวงสหกรณ์” ฉบบัประจํา 

เดือนมิถุนายน 2560 มาพบกบั ท่านสมาชิก และท่าน

ผูอ่้านทุกท่านแลว้ครับ ###๙๙๙### วารสาร “ข่าว

สหกรณ์ฯ” ฉบบันี เป็นฉบับแรกของ ปีที 32 ในการ

จัดทําวาร สารของสหกรณ์ฯ ครับ ถือ ว่า  “ข่าว

สหกรณ์ฯ” เป็นวารสารสหกรณ์ทีมีอายยุืนยาวทีพวก

เราทุกควรภาคภูมิใจครับ  

ขออนุโมทนาบุญกับ คุณชนก  ขันธควร 

และ คุณธีรยทุธ  ขวัญอ่อน (โรงงานหนองแค) เนือง

ในโอกาสทาํการอุปสมบทในเวลาใกลเ้คียงกันไป

เมือเร็วๆ นีครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ 

คุณธันวา  คําพฤกษ์ เนืองในโอกาสทีภรรยาคลอด

บุตรไปเมือเร็วๆ นีครับ ###๙๙๙### ขอขอบคุณ คุณ

สุกัญญา  ทิพย์สุวรรณ ทีได้นาํน้องสาวมาสมคัรเป็น

สมาชิกสมทบของสหกรณ์ซึงสหกรณ์ฯ ได้ทํา

ปร ะกัน ชี วิตกลุ่มให้ด้วย  เ นือ งจากถือ หุ้นเ กิน 

100,000 บาทครับ ###๙๙๙### กลบัมาทาํงานไดแ้ลว้ 

สําหรับ คุณสหเทพ  รักวงษ์วาน หลงัจากต้องผ่าตดั

ตา เพราะอุบติัเหตุฝาขวดนาํอดัลมกระเดน็ใส่ตาครับ 

###๙๙๙### กลบัไปอยู่บา้นที จ.พทัลุงแลว้ สําหรับ 

คุณพรใจ  ศรีสุวรรณธนู ขอใหชี้วติหลงัการเกษียณมี

แต่ความสุขมากๆ นะครับ ###๙๙๙### หลงัจากทีเอา

หลานมาเลียงในช่วงปิดเทอมใหญ่  คุณศิริศักดิ       

ทรงวุฒิเลิศ นาํหลานไปส่งคุณปู่และคุณย่าทีชลบุรี

แลว้ งานนีคนแก่เหงาแน่นอนเลยครับ ###๙๙๙###  

ขอขอ บคุณ คุณอดุลย์  สุมะนา  ทีสมัครเข้าเ ป็น

สมาชิก สสอป. เรียบร้อยแลว้ ###๙๙๙## เช่นเดียวกนั 

ขอขอบคุณ คุณพรชัย  ปันดํา ทีนําบิดามาสมคัรเป็น

สมาชิก สสอป. ครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความยนิดี

กับ คุ ณกฤษณ์  เ ย็นทรวง  ทีลูกชายคนโตได้ไป

ฝึกงานกับสถานทูตไทย ทีแขวงสะหวนันะ เขต 

สปป. ลาว ครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ 

คุณไชยพันธน์  ทรัพย์สุทธิ   ทีน้องเนลูกสาวได้

เดินทางไปเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของ

บริษทั เอไอเอ ทีประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

ครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ คุณณราม  

พงศกรกิจพร (ราม สุทธิวงษ์) ทีพาภรรยาไปเทียว

ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ เมือเร็วๆ นี ###

๙๙๙### เกิดวนัที 23 พฤษภาคมทีผ่านมา ขออวยพร

ให ้คุณนุชนารถ   แก้วนําเชือ มีสุขภาพแข็งแรง ชีวติ

พบแต่สิงดีๆ ตลอดไป ไม่เจบ็ ไม่จนครับ  

  ขอแสดงความยนิดีกบั คุณจิราภรณ์  ทรัพย์-

อุภัย  เ นืองในโอกาสคลอดลบุตรสาวคนทีสอง        

เมือเร็วๆ นีครับ  ###๙๙๙### คุณสุทัศน์  เอียมแสง 

เลขานุการมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน ฝาก

ขอบคุณ คุณกมลศักดิ  พัฒนสิงห์ ทีบริจาคเงิน 2,000 

บาท (สองพนับาทถว้น) ใหมู้ลนิธิฯ เนืองในโอกาส

การเกษียณอายุครับ ###๙๙๙### เช่นเดียวกัน คุณ

เฉลย  ชมบุหรัน ประธานสหภาพฯ ฝากขอบคุณ คุณ

พรใจ  ศรีสุวรรณธนู ทีมอบตู้เก็บเอกสารให้แก่

สหภาพฯ เนืองในโอกาสการเกษียณอายุเช่นเดียวกนั

ครับ ###๙๙๙### ผ่าต ัดดวงตาไปเมือปลายเดือน

พฤษภาคมทีผ่านมา หมอให้ คุณสมศักดิ  พงษ์สม-

ทรง หยุดพกัรักษาตวัเป็นเวลา 1 เดือน ขอให้ดวงตา

หายเป็นปกติโดยเร็วนะครับ ###๙๙๙### ทํางาน

ไทยเรยอนมา 25 ปี ไม่เคยลาป่วย ลากิจ ไม่มาสาย

ตลอด 25 ปี และใกลเ้กษียณอายุแล้ว อยากให้ลูกมา

ทาํงานทีไทยเรยอนบ้าง แต่ก็ไม่มีแนวโน้มว่าจะได้
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เลย ฝากผูที้มีอาํนาจช่วยเหลือ คุณสมนึก  จิตตวปิูน 

ดว้ยนะครับ ###๙๙๙### แวะทานอาหารทีร้านบะหมี

โหน่ง ช่า ช่า ช่า นครนายก คุณจันทร์ตรีญา  มาลา-

พงษ์ และแฟนได้พบกับเจ้าของร้านและถ่ายรูป

ร่ วมกัน ด้วย ค รับ ###๙ ๙ ๙ ### ข อ ขอ บ คุณ คุ ณ

สุวรรณา  เฉลิมวัฒน์ (สํานกังานใหญ่)  และคุณสืบ-

ศักดิ  พลอยดี ทีทาํการเพิมค่าหุ้นกับสหกรณ์ฯ ใน

เดือนพฤษภาคมทีผ่านมา ขอให้ทังสองท่านมีหุ้น

เป็นลา้นในวนัเกษียณอายุดว้ยนะครับ ###๙๙๙### 

ขอแสดงความเสียใจกบั คุณไตรเทพ  พึงวงษ์ญาติ ที

สูญเสียคุณพ่อไปเมือปลายเดือนพฤษภาคมทีผ่านมา 

###๙๙๙### เช่นเดียวกัน ขอแสดงความเสียใจกับ  

คุณไชยากร  ศิริกุล สมาชิกแผนกพน้สภาพการเป็น

พนักงาน ทีสูญเสียมารดาไปในเวลาใกล้เคียงกัน

ครับ ###๙๙๙### กิจการจาํหน่ายข้าวห่อของ คุณ       

พีระภัทร  ลอยละลิว ดาํเนินไปดว้ยดีมีลูกคา้สั งซือ

ทุกวนั ล่าสุดกรรมการหมู่บา้นชุมชนอ่างทองธานีสงั

ไปให้ชาวชุมชนรับประทาน 80 ห่อ ขอให้รํารวย   

ยิ งๆ  ขึนไปครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกบั 

คุณสมชาย  คุณเกษมศรี  เมฆหมอก เนืองในโอกาส

ทาํบุญขึนบา้นใหม่ไปเมือกลางเดือนพฤษภาคมที

ผ่านมา ขอให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขในบา้นหลัง

สวยงามนะครับ ###๙๙๙### เพือนๆ พากันชมว่า 

คุณพัชริดา  ไพจิตร์จนิดา สวยและสง่างามมากในวนั

ทําบุญขึนบ้านใหม่ของผู ้จัดการสหกรณ์ ฯ จริง

หรือไม่จริงตอ้งถามเจา้ตวัดูครับ  

  ขอแสดงความยินดีกับ คุณสายฝน  บุญย-

ขันธ์ ทีลูกสาวทาํงานเป็นหมอฟันทีโรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์ รังสิต ครับ หลานสาว เก่งมากเลยครับ 

###๙๙๙### มีเฟสบุ๊คส์เป็นของตนเองแลว้ สําหรับ 

คุณจิรพัฒน์  สามัคคี  ใช้ ชือ นามสกุล จริงเป็น

ภาษาไทยตงัชือเฟสบุค๊ส์ เพือนๆ ไปขอเป็นเพือนได้

นะครับ ###๙๙๙### เขา้ร่วมการแข่งขนั“อ่างทอง มินิ-

ฮาล์ฟมาราธอน ครังที 6” ไม่ทราบว่า คุณวีระพล       

ฉําจิตร ใช้เวลาไปเท่าไรครับ ###๙๙๙### นอกจาก

ตวัเองจะนาํพวงมาลยัไปกราบขอพรจากคุณพ่อ คุณ

แม่เนืองในวนัเกิดของตนเองแลว้ ลูกทงัสองคนของ 

คุณวัชระ ป่าพฤกษา ยงันาํพวงมาลยัมากราบคุณพ่อ

ดว้ย สุขสันตว์นัเกิดครับ ###๙๙๙### ช่วยเหลืองาน

พิธีต่างๆ ด้วยความเต็มใจ ไม่ว่าจะเป็นงานมงคล

หรืออวมงคล สําหรับคุณกฤษณชัย  สินธุประสิทธิ 

อย่างนีสิครับถือเป็นบุคคลทีน่ายกย่อง ขอกดไลคใ์ห้

เลยครับ ###๙๙๙### ลงชือเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดู

งานกับสหกรณ์ฯ เ ป็นครังแ รก ขอขอบคุณ คุณ

สมพงษ์  วงษ์คํ า สมา ชิกแ ผนกไฟฟ้า คุณอุบล  

นิลทคช สมาชิกแผนกห้องปฏิบัติ-การเคมี และคุณ

พงษ์สว่าง  สีแก้วสิว สมาชิกแผนกพน้สภาพการเป็น

พนักงาน ทีเข้าร่วมกิจกรรมในการศึกษาดูงาน

เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้ มณฑลทหารบกที 

17 ค่ายสุรสีห์ จงัหวดักาญจนบุรี ครับ ###๙๙๙### 

สําหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยอ์อมทรัพยส์หภาพ

แรงงานไทยเรยอน จาํกดั แผนกพ้นสภาพการเป็น

พนักงาน หรื อบุคคลในครอบครัวของสมาชิก

ปัจจุบนั ทีมีอายเุกิน 57 ปี และตอ้งการสมคัรเขา้เป็น

สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) คุณศรีโพธิ  

วายพัุกตร์ ฝากบอกว่า สสอป. กาํลงัพิจารณาเปิดรับ

สมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษในเร็วๆ นี ขอให้รอ

ประกาศของสมาคมฯ ครับ ###๙๙๙### พบกันฉบับ

หน้า ###๙๙๙### สวัสดีครับ ###๙๙๙### 



มีความสุขนะครับ  14 


ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  32 
 

ฉบับที ่345 ประจําเดอืน มถินุายน 2560 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มีความสุขนะครับ  15 


ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  32 
 

ฉบับที ่345 ประจําเดอืน มถินุายน 2560 

 
รายงานกิจการประจาํเดือน พฤษภาคม 2560 (MONTHLY REPORTS MAY 2017) 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จํานวนสมาชิก  Membership 1,196 คน  Pr 

2. ทุนเรือนหุ้น  Share capital 338,334,850.00 บาท Baht 

3. เงินรับฝากออมทรัพย์ ยอดยกมา  Savings deposit From last month 11,212,265.05 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 3,254,530.82 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 3,211,968.72 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  11,254,827.15 บาท Baht 

4. เงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษ ยอดยกมา  Special deposit From last month 120,172,810.42 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 2,928,031.88 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 2,975,181.87 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  120,125,660.43 บาท Baht 

5. เงินรับฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา  Education Fund deposit From last month 7,622,200.00 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 433,964.38 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 190,864.38 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  7,865,300.00 บาท Baht 

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

7. ทุนสะสมตามข้อบังคบั  Reserve according to by-laws,regulation and other 849,938.17 บาท Baht 

8. ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากดั 40,060,000.00 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 35,102,228.55 บาท Baht 

10. เงินฝากสหกรณ์อืน  Deposits in other Co-operatives 114,858,381.79 บาท Baht 

11. เงินให้กู้แก่สมาชิก ยอดยกมา  Loans to members form last month 308,536,970.80 บาท Baht 

  ให้กู้ระหว่างเดือน  Loans to members in this month 35,029,350.00 บาท Baht 

  รับชําระคนืระหว่างเดือน  Loans repayment form members in this month 34,507,696.25 บาท Baht 

 คงเหลือ ณ วันสินเดือน  Total Loans to members   309,058,624.55 บาท Baht 

12. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อืน  Loans to other co-operatives 16,000,000.00 บาท Baht 

13. ดอกเบียรับจากเงินให้กู้  Interest received from Loans 7,080,877.50 บาท Baht 

14. รายได้เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2560 Revenues from January - May 2017 8,500,267.48 บาท Baht 

15. รายจ่ายเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2560 Expenses from January - May 2017 1,572,086.58 บาท Baht 

16. รายได้สูง (ตํา) กว่าค่าใช้จ่าย  Total income (Approximated) 6,928,180.90 บาท Baht 

 



มีความสุขนะครับ  16 


ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  32 
 

ฉบับที ่345 ประจําเดอืน มถินุายน 2560 

 
 

 

กรรมการ เขา้ร่วมงานอุปสมบทนายพชัระ  ป้อมลอย 
พรอ้มช่วยเงินทําบุญ 500 บาท (9 เม.ย. 60) 

กรรมการ เขา้ร่วมงานอุปสมบทนายพงพรหม  ประภาสยั 
พรอ้มช่วยเงินทําบุญ 500 บาท (29 เม.ย. 60) 

 

สหกรณ์ฯ จดัการอบรมสมาชิก รุ่นที 1 เรือง “สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน  สมาชิกตอ้งปรับตวัอยา่งไร?”  
ณ โรงแรมไนซ์บีช อ.เมือง จ.ระยอง (22-23 เม.ย. 60) 

 

นายศรีโพธิ  วายพุักตร ์ประธานสนันิบาตสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง เดินทางไปเยยีมสหกรณ์ผูเ้พาะเลียงสตัวน์ําอ่างทอง จํากดั 
สหกรณ์ผูเ้ลียงไก่ไข่ลุ่มแม่นําน้อย จาํกดั และสหกรณ์การปลูกพืชไร่วังนําเยน็ จาํกัด (23 พ.ค. 60) 

 


