
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

สสอป. มอบเงินสงเคราะห์ศพ 600,000 บาท ให้แก่

ทายาทสมาชิกทีเสียชีวิต  

วนัที 21 มกราคม 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นายกฤษณ ช ัย  สินธุประสิทธิ  นายวริัต  ช ูจ ิตต์ 

กรรมการ สสอป. และนางเกษมศรี เมฆหมอก 

ผู จ้ ดัการ ศูนยป์ระสานงานสหกรณ์อ อมทรัพย์

สหภาพแรงงานไทยเรยอน ร่วมกันทาํพิธีมอบเงิน

สงเคราะห์ จาํนวน 600,000 บาท ให้แก่นางปาน-

แก้ว บุญสํารวย และบุตรของนายวริัต บุญสํารวย 

สมาชิก สสอป. รอบ 1/2554 โดยมอ บในงาน

ฌาปนกิจศพทีวดันาํอาบ ต.โพธิทอง จ.อ่างทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ ม อบสร้อยคอทองคํา หนัก 1 บาท แก่

สมาชิกทีเกษียณอาย ุ

 วนัที 7 กุมภาพนัธ์ 2559 นายสุวฒัน์  แก้ว- 

เฮียง ประธานกรรมการฯ นายศรีโพธิ วายุพกัตร์  

รองประธานฝ่ายการเงิน นายเฉลย ชมบุหรั น รอง-

ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นายสายณัห์ แผน-

ประดิษฐ์ เลขานุการ และนายมานะกูล พรรณเรณู 

กรรมการ ร่วมกนัมอบสร้อยคอทองคาํ หนกั 1 บาท 

มูลค่า 20,200 บาท (สองหมืนสองร้อยบาทถ้วน) 

ให้แก่นายพินิจ วงษ์คาํ สมาชิกแผนกอ๊อกซิลลารี 

ผลิต เนืองจากเกษียณอายุ โดยมอบให้ในงานเลียง

สังสรรค์การเกษียณอายุ ทีร้านอาหารไทย-ลาวคารา

โอเกะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 

นายก สสอป. เ ข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ

ดําเนินการ สส. ชสอ.   

วนัที 5 มกราคม 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.)     

ในฐานะทีปรึกษาสมาคมฌาปนกิจ สส.ชสอ.เขา้ร่วม

การประชุมคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสหกรณ์

สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ณ หอ้งประชุม 601 อาคาร ชสอ. ถ.นครอินทร์ 

(อ่านต่อหน้า 3) 

 
 

 

 

มอบเงนิสงเคราะห์ศพ สสอป.  

จาํนวน 600,000 บาท ให้แกท่ายาทของ 

นายวิรัต  บุญสาํรวย สมาชิก สสอป. 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบับที่ 330 ประจําเดือน มนีาคม 2559 

 
 

 

เจ้าหน้าทีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

นางเกษมศรี    เมฆหมอก ผูจัดการ 

นางนาถ    มงคลหวา หัวหนาฝายฯ 

นางสาวนุชนารถ  แกวน้ําเชื้อ เจาหนาที่บัญช ี

นางสาวฐิติพร    ควรบําเรอ เจาหนาที่การเงิน 

นางสาวดวงกมล   แกวสุกใส เจาหนาที่ธุรการ  

 

 

 

 

 

 

 

กองบรรณาธิการ 

บรรณาธิการ             นายเฉลย  ชมบุหร่ัน  

กองบรรณาธิการ  นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร  

 นายสายัณห  แผนประดิษฐ 

 นายพีระภัทร  ลอยละล่ิว 

 นายณัฐภูมิ  สุวรรณวงศา นางสาวณัฐริญา  อนุสิ 

 นายมานะกูล  พรรณเรณู นางละออ  แกวสาระ 

 นายไชยพันธน  ทรัพยสุทธิ 

       อารดเวิรค    นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

นายสุวัฒน แกวเฮียง ประธานกรรมการ 

นายศรีโพธ์ิ    วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน 

นายเฉลย      ชมบุหรั่น  รองประธานฝายประชาสัมพันธ 

นายสายัณห แผนประดิษฐ   เลขานุการ 

นายลิขิต มีบํารุง เหรัญญิก 

นายพีระภัทร ลอยละล่ิว กรรมการ 

นายพงษศักดิ์ คงม ี กรรมการ 

นายรวิพงษ ศุภศรี กรรมการ 

นายอนุรักษ ทองโตนด กรรมการ 

นายณฐัภูมิ สุวรรณวงศา กรรมการ 

นางสาวณัฐริญา  อนุสิ กรรมการ 

นายมานะกูล พรรณเรณ ู กรรมการ 

นายเสนห ชุมหฤทัย กรรมการ 

นางละออ แกวสาระ กรรมการ 

นายธนกฤต วโรตนม กรรมการ 

รายชือคณะกรรมการดําเนินการชุดที 34 (2559) กรรมการสหกรณ์ฯ เยียมไข้สมาชิกป่วย 

นายธวัช  นาควัน  

สมาชิกแผนกสโตร์ (2 ก.พ. 59) 

นายยุทธนา  เนียมสจาํรัส  

สมาชิกแผนกสปินนิง ผลิต (2 ก.พ. 59) 

นายวิษณุ  สงัข์บัวศรี 

สมาชิกแผนกอัลซิลลารี ผลิต (15 ก.พ. 59) 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบับที่ 330 ประจําเดือน มนีาคม 2559 

 
นายก สสอป. เ ข้าร่วมประชุม กับคณะกรรมการ

ดําเนินการ สส.ชสอ.  (ต่อจากหน้า 1) 

อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ทีประชุมมีมติอนุมัติแบบ

อาคารสมาคมฯ และอนุมัติจ่ายค่าจ้างเขียนแบบ

ตามทีบริษทั ไตรพีระ จาํกัด เสนอมา 

ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ เข้าร่วมการประชุมก ับคณะ-

กรรมการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ฯ ชสอ. 

วนัที 5 มกราคม 2559 นายศรีโพธิ  วายุ-

พกัตร์ ผูเ้ชียวชาญประจาํคณะกรรมการพฒันาและ

เสริมสร้างความรู้ดา้นวิชาการ ชสอ. ชุดที 43 เข้า

ร่วมการประชุมปร ะจํา เ ดื อนคณ ะกรรมการฯ 

ประจําเ ดือนมกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 301 

อาคาร ชสอ. โดยมีนายวนิยั  ทองทิพย ์ประธานคณะ

กรรมการฯ เป็นประธานในทีประชุม 

สหกรณ์ฯ รับนักศึกษาเข้าฝึกงานกับสหกรณ์ฯ 

 สหกรณ์ออมทรัพย ์ฯ ทาํการรับนางสาว

ปาริชาติ  บวัระยบั นกัศึกษาภาคปกติ หลกัสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาส ตร์ คณะมนุษ ยศ าส ตร์แ ละ สังคมศ าส ตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงการณ์ จ.ปทุมธานี 

เข้าฝึกงานกบัสหกรณ์ฯ ระหวา่งวนัที 11 มกราคม 

- 13 พฤษภาคม 2559 

นายก สสอป. และกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม

คณะกรรมการ สสอป. ประจาํเดือนมกราคม 2559 

วนัที 12 มกราคม 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นายวริ ัต ชูจ ิตต์ และกรรมการฯ พร้อมกบัเจา้-

หน้าที สสอป. ทาํการประชุมครังที 8 ประจาํเดือน

มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 301 ชุมนุมสหกรณ์

ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จําก ัด อ.บางกรวย       

จ.นนทบุรี 

ทีประชุมมีมติติดตามผลการประชุมคราว

ก่อนหลายเรือง มีมติปรับค่าจา้งประจําปี  2558 

ครึงปีหลงั ให้แก่เจา้หน้าที ร้อยละ 8 ของค่าจา้ง

ของเจา้หน้าที (สสอป. ปรับค่าจา้งให้เจา้หน้าที ปี

ละ 2 ครัง ค ือ หกเดือนแรก และหกเดือนหลงั 

โดยหกเดือนแรก ปรับให้ ร้อยละ 8 เช่นกนั) และ

มีมติจ่ายค่าตอบแทนการทาํงานให้เจา้หน้าที เป็น

เงิน 30,000 บาท (เจา้หน้าทีทีทาํงานมา 1 ปี และ

ลาออกจากงาน จ่ายค่าตอบแทนให้ 10,000 บาท) 

นายก สสอป. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ

พิจารณาแบบอาคาร สส.ชสอ. 

  วนัที 18 มกราคม 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

เข ้า ร่วมการประชุม “คณะกรรมการดาํเนินการ

พิจารณาแบบอาคารสํานกังาน สส.ชสอ. เพือให้

เป็นไปตามขอบเขตของงาน (Terms of Reference 

:TOR)การก่อสร้างอาคารสํานกังาน สส.ช สอ. 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สกรณ์สมาชิกของ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย” ครัง

ที 1/2559 ณ ห้องประชุม 601  

นายก สสอป. ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 

สอ.สหภาพแรงงานแพนฯ ทีสิงห์บุรี 

วนัที 20 มกราคม 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

เข ้า ร่วมการประชุมใหญ่ สามญัประจาํปี 2558 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานแพนเอเซีย เป-
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบับที่ 330 ประจําเดือน มนีาคม 2559 

 
เปอร์ไทย จาํกดั ณ ห้องประชุมอาคารสํานักงาน

บริษทั ซี.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จาํกัด จ.สิงห์บุรี การ

ป ร ะ ชุม ใ ห ญ ่ม ีน าง ส า วส ม ห ม าย  ส ร า ญจ ิต ร์ 

ประธานกรรมการฯ เป็นประธานในทีประชุม 

นาย กส ม าค มฯ ได ้กล ่าวปราศ รัยต่อ ที

ประชุมและเชิญชวนให้สมาชิกสหกรณ์พร้อมกบั

บุคคลในครอบครัวสมคัรเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ 

และไดม้อบนาฬิกาของสมาคมฯ 9 เรือน ให้แก่

สมาชิกสหกรณ์ฯ ทีเป็นสมาชิก สสอป. ด้วย 

นายก สสอป. และกรรมการฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวด

ศพบิดาเจ้าหน้าที สสอป. 

วนัที 26 มกราคม 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นายพชัรพล วชิ ัยประเสริฐ อุปนายก คนที 3 นาย

นุกูล  ยงัสี กรรมการผูจ้ดัการ นายวิรัต ชูจิตต์ และ 

นายชยัยา ตีบไธสง กรรมการสมาคมฯ เดินทาง

ไปร่วมพิธีอาบนาํศพ และเป็นเจา้ภาพสวดศพบิดา

นางสาวลกัขิกา ประชานิกร (ไหม) เจา้หน้าที 

สสอป. ทีศาลา 3 วดัละหาร เลขที 17 หมู่ 2 ซอย

เทศบาล 4 ถนนสายบางกรวย - ไทรน้อย ต.โสน-

ลอย อ.บางบวัทอง จ.นนทบุรี 

นายก สสอป. และกรรมการฯ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ

บิดาเจ้าหน้าที สสอป. 

วนัที 28 มกราคม.2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นายสํารวย รอดวงษ์ อุปนายก คนที 2 นายนุกูล 

ยงัสี กรรมการผูจ้ดัการ นายวิรัต ชูจิตต์ และ นาย 

กฤษณชยั สินธุประสิทธิ กรรมการ สสอป. เข ้า

ร่วมพิธีฌาปนกิจศพนายยม ทองมาก อายุ 62 ปี 

บิดานางสาวลกัขิกา ประชานิกร ณ วดัละหาร      

อ.บางบวัทอง จ.นนทบุรี 

กรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง และ

กรรมการสหกรณ์ฯ เข้าร่วมสัมมนา ทีสิงห์บุรี 

 วนัที 30 มกราคม 2559  นายศรีโพธิ  วายุ -

พกัตร์ รองประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาค-

กลาง นายเฉลย  ชมบุหรัน กรรมการชมรมฯ และ

นายอนุรักษ์  ทองโตนด กรรมการสหกรณ์ออม

ทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั เข้าร่วมการ

สัมมนา เ รือง "แนวทางการบริหารสหกรณ์ใน

ศตวรรษที 21" ณ โรงแรมไชยแสงพาเลซ ต.บาง-

พุทธา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี โดยมีนายสุรัตน์ จนัทร์-

วนัเพ็ญ กล่าวตอ้นรับผู ้เขา้ร่วมการสัมมนา จาก 35 

สหกรณ์ จํานวน 60 คน และกล่าวรายงานต่ อ       

ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพนัธ์ ประธานกรรมการชุมนุม-

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด การ

สัมมนาครังนีได้รับเ งินสนับสนุนจากชุมนุม -

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด จาํนวน 

100,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับหวัขอ้การอบรม ประกอบดว้ย การ

บรรย ายพิเ ศ ษ ขอ ง ดร. เ ฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์ 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบับที่ 330 ประจําเดือน มนีาคม 2559 

 
ประธานกรรมการ ชสอ. "นโยบายของ ชสอ.ต่อ

สหกรณ์สมาชิก" นายทรงชยั แจง้สกุล ผูอ้ ํานวยการ

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที 1 จงัหวดั

ปทุมธานี บรรยาย เรือง "การบริหารสหกรณ์ใน

ทศวรรษที 21" และนายวนัชยั  แสงดาว เลขานุการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จาํกัด ทาํการแนะนาํ 

เ รือ ง การบริหารงานสหกรณ์ แ ละส ถานทีใน

จังห วดั สิงห์บุ รี  และในภาคเย็นเ ป็นงานเ ลีย ง

สังสรรค์ผูเ้ขา้ร่วมการสัมมนา 

กรรมการชมรมฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการชมรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ทีสิงห์บุรี 

 วนัที 30 มกราคม 2559 นายศรีโพธิ  วายุ-

พกัตร์ รองประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาค

กลาง และนายเฉลย  ชมบุหรั น กรรมการชมรมฯ 

เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ช ม ร ม ฯ 

ประจาํเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 ณ โรงแรมไชยแสง-

พาเลซ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี  

 ทีประชุมรับทราบเรืองการจดัโครงการ 

“โครงการ ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพยภ์าคกลาง 

และภาคตะวนัออก” ทีโรงแรมแอมบาสเดอร์ หาด-

จอมเทียน เมืองพทัยา ติดตามความคืบหน้าในการ

จัดงานวนัออมแห่งชาติของชมรมสหกรณ์ออม-

ทรัพยภ์าคกลาง ทีจงัหวดัปทุมธานี ฯลฯ 

นายก สสอป. และกรรมการฯ ร่วมประชุมใหญ่ สอ. 

พนักงานพัตราภรณ์ไทยการย้อม จํากัด  

วนัที 31 มกราคม 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นางลดัดา ไชยสิทธิ เหรัญญิก นายวิร ัต ช ูจ ิตต์ 

และนายชยัยา ตีบไธสง กรรมการสสอป. เดินทาง

ไปร่วมการประชุมใหญ่ส ามญั ประจ ําปี 2558 

สหกรณ์ออมทรัพย ์พนกังานบริษทั พตั ราภรณ์

ไทยการยอ้ม จําก ัด โดยนายศรีโพธิ  วายุพกัตร์ 

นายก สสอป. ไดก้ล่าวปราศ รัย และนายชยัยา     

ตีบไธสง แนะนาํเรือง “การสมคัรเขา้เป็นสมาชิก 

สสอป.” ต่อทีประชุม โดยสหกรณ์ฯ ได้มอบของ 

ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่ทุกคนด้วย 

  สหกรณ์ฯ มีสมาชิก 110 คน ทุนดาํเนิน-

งาน 31.24 ลา้นบาท ทุนเรือนหุ้น 16.62 บาท ทุน-

สํารอง 4.83 ลา้นบาท กําไรสุทธิประจาํปี 2558 

จํานวน  1,51 3,5 9 9.1 9 บาท ทีประ ช ุมอ นุม ติั

จ่ายเงินปันผล ร้อยละ 6 จ่ายเงินเฉลียคืน ร้อยละ 

8.5  ทีประชุมทําการเ ลือ กตังนางส าวไ พเ ราะ 

ประพิณเลิศ เป็นประธานกรรมการฯ และเลือกตงั

กรรมการอืนอีก 6 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายก สสอป. และกรรมการฯ ปฏิบัติงานที สสอป. 

วนัที 1 กุมภาพนัธ์ 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบ (สสอป.) และ

นายชยัยา ตีบไธสง กรรมการฯ เดินทางไปปฏิบติั

หน้าทีเ ร่งด่วน ณ ทีทาํการ สสอป.อาคารชุมนุม-

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกดั อ.บาง- 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบับที่ 330 ประจําเดือน มนีาคม 2559 

 
กรวย จ.นนทบุรี 

ค ณ ะ ก รร ม ก า ร อํ า น ว ย ก า ร  ส ส อ ป .  ป ร ะ ช ุม

ประจาํเดือนกมุภาพันธ์ 2559 

วนัที 2 กุมภาพนัธ์ 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบ (สสอป.) เข ้า

ร่ว ม ก า ร ป ร ะ ช ุม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อํา น วย ก า ร 

ประจาํเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 301 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํก ัด 

จ.นนทบุรี  เ พือ เต รียมการ จ ัดก ารประชุมใหญ่

สามัญประจาํปี 2559 ในวนัที 5 มีนาคม 2559 

รองประธานฝ่ายการเง ิน  ร่วมการประชุมคณะ-

กรรมการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ฯ ชสอ. 

วนัที 2 กุมภาพนัธ์ 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ ผูเ้ชียวชาญประจาํคณะกรรมการพฒันาและ

เสริมสร้างความรู้ด้านวิชาการ ชสอ. ชุดที 43 เข้า

ร่วมการประชุมปร ะจํา เ ดือนคณ ะกรรมการฯ 

ประจาํเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 301 

อาคาร ชสอ. โดยมีนายวนิยั  ทองทิพย ์ประธานคณะ

กรรมการฯ เป็นประธานในทีประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

กรรมการฯ และเจ้าหน้าทีฯ ร่วมประชุมใหญ่  กับ

สอ. สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จาํกัด 

วนัที 4 กุมภาพนัธ์ 2559 นายสุวฒัน์ แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการฯ นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ 

รองประธานฝ่ายการเงิน นางเกษมศรี  เมฆหมอก 

ผูจ้ดัการ นางสาวนุชนารถ แก้วนาํเชือ เจา้หน้าที-

บญัชี และนางสาวฐิต ิพร ควรบาํเรอ เจา้หน้าที-

การเงิน เขา้ร่วมการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 

2558 สหกรณ์ออมทรัพย ์สหภาพแรงงานไทย

คาร์บอนแบล็ค จาํก ัด ณ โรงจอดรถจกัรยานยนต์ 

บริษทั ไทยคาร์บอนแบล็ค จาํกัด (มหาชน) ต.โพ-

สะ อ.เมือง จ.อ่างทอง โดยนายสุวฒัน์ แก้วเฮียง 

ไดรั้บเชิญให้กล่าวปราศรัยต่อทีประชุมใหญ่ และ 

นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ ไดรั้บเชิญให้กล่าวปราศรัย

ในนามนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.)  

สหกรณ์ออมทรัพย ์สหภาพแรงงานไทย

คาร์บอนแบล็ค จาํกัด มีสมาชิก 281 คน ทุนเรือน-

หุ้น 200.93 ลา้นบาท ทุนสํารอง 12.33 ลา้นบาท 

เ งินให ้กู ้แ ก ่ส มาช ิก  3 6 5.9 0 บาท เ งินร ับฝ า ก 

103.64 ลา้นบาท กาํไรสุทธิประจาํปี 2558 จาํนวน 

11,449,508.87 บาท ทีประชุมใหญ่อนุมติัจ่ายเงิน-

ปันผล ร้อยละ 4.75 และจ่ายเงินเฉลียคืน ร้อยละ 1 

นายก สสอป. ไปปฏิบัติงานเร่งด่วนทีสมาคมฯ 

 วนัที 6 กุมภาพนัธ์ 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ เดินทางไป

ปฏิบตัิงานเร่งด่วนทีสํานกังานสมาคมฯ อาคาร

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํก ัด 

อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

กรรมการ และเจ้าหน้าที เข้าร่วมประชุมใหญ่  

สอ.สร. ไทยคาร์บอนแบลค็ จาํกัด (4 ก.พ. 59) 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบับที่ 330 ประจําเดือน มนีาคม 2559 

 
นายก สสอป.  เข้าร่วมการประชุมร่วม 7 และ 3 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ที ชสอ. นนทบุรี 

วนัที 10 กุมภาพนัธ์ 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

และกรรมการ สสอป. 3 ท่านเข้าร่วมประชุมกับ 7 

สมาคม และ 3 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ณ 

อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จาํกดั อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ดงันี คือ 

  เวลา 14.00 น. เข้าร่วมการประชุม “คณะ

เตรียมงานประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2558 สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์        

(7 สมาคม)” กบั 7 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ณ 

ห้องประชุม 601 ทีประชุมรับทราบกาํหนดการจดั

งานทํา บุญครบรอ บก่อตังสมาคม ในว ันที  1 4 

กุมภาพนัธ์ 2559 ณ อาคาร ชสอ. พิจารณาเตรียมการ

จดังานประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2559 ร่วมกนัทงั 

7 สมาคมฯ และพิจารณาสัดส่วนของงบประมาณ

โครงการก่อสร้างอาคารสํานกังาน ทงั 7 สมาคม 

  เวลา 15.30 น. เข้าร่วมการประชุมร่วม ระ-

หวา่ง สสอ.รรท., สสอค. และสสอป. ณ หอ้งประชุม 

301 ทีประชุมรับทราบเ รืองการคํานวณเงินสง-

เคราะห์ระหว่างสมาคม ไตรมาส 2 (ระหว่างเดือน

เมษายน - มิถุนายน 2558)  3 เดือน ไตรมาส 3 

(ระหวา่งเดือนกรกฏาคม - สิงหาคม 2558) 2 เดือน 

พิจารณาเรืองการคาํนวณเงินสงเคราะห์ระหว่าง

สมาคม ไตร มาส  4 (ระหว่างเ ดือนกันยายน - 

ธันวาคม 22558) 4 เดือน พิจารณาเ รืองก ารรับ

สมาชิกสมทบ และ พิจารณานโยบายเกียวกับการ

ร่วมลงทุนก่อสร้างอาคารสํานกังานของ 7 สมาคมฯ  

ประธานสหกรณ์ฯ และกรรมการฯ  ร่วมประชุม

ประจาํเดือน สอร. ทีกรุงเทพฯ  

  วันที 13 กุมภาพันธ์ 2559 นายมานะกูล  

พรรณเรณู กรรมการสหกรณ์ฯ เดินทางไปร่วมการ

ประชุมประจาํเดือนของสหพนัธ์สหกรณ์ออมทรัพย์

ผูใ้ช้แรงงาน (สอร.)  ณ  สโมสรการไฟฟ้านครหลวง 

เขตวดัเลียบ กรุงเทพฯ โดยมีมูลนิธิไพศาล ธวชั-

ชยันนัท ์ เป็นเจา้ภาพจดัการประชุม 

 ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

ประจําเดือนพฤศจิกายน 2558  รับรองรายรับ - 

รายจ่าย สอร. ประจาํเดือนธนัวาคม 2558 และเดือน

มกราคม 2559 โดยมีเ งินเหลือยกมาจาก เ ดือน

ธันวาคม 2558 เป็นเงิน 179,239.32   บาท รายรับ 

834.75 บาท รายจ่าย 13.500 บาทมีเงินคงเหลือยกไป

เดือนกุมภาพนัธ์ 2559 เป็นเงิน 166,574.07 บาท 

รับทราบผลการดาํเนินงานและปัญหาของสหกรณ์

สมาชิก รับทราบรายงานจากชุมนุมสหกรณ์ออ ม

ทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกัด รับทราบรายงานจาก

คณะกรรมการบริหารฯ และกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

นายก สส อป.  และกรรมกา รร่วมงานทําบุญวัน

ครบรอบการก่อตัง 7 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 

วนัที 14 กุมภาพนัธ์ 2559 นายศรีโพธิ วายุ- 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบับที่ 330 ประจําเดือน มนีาคม 2559 

 
พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นายวรัิต ชูจิตต ์พร้อมกบักรรมการ และผูต้รวจสอบ

กิจการ เข ้าร่วมพิธีทําบุญวนัครบรอบการก่อต ัง

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพย์ และการสัมมนากรรมการสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์ทงั 7 สมาคม ณ อาคารชุมนุมสหกรณ์

ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จําก ัด อ.บางกรวย          

จ.นนทบุรี โดยมี ดร.ก๊ก ดอนสําราญ นายกสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์

ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นประธานฯ 

 พิธีทาํบุญประกอบดว้ยการถวายภตัตาหาร 

ถวา ยสั งฆ ทานแ ล ะ

ปัจจยัของทุกสมาคม 

การสวดบงัสกุลให้แก่

สมาชิกทีเสียชีวติของ

ทุ ก ส ม า ค ม ตัง แ ต่ ปี 

พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน 

และการสักการะศาล 3 

ศาล  (ศ าลพร ะพุทธ 

ศาลพระพรหม และศาลตา - ยาย 

   การสัมมนากรรมการสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ 7 สมาคมฯ ดร.ก๊ก 

ดอนสําราญ นายก สส.ชสอ. กล่าวรายงานต่อนาย

เลิศปัญญา บูรณะบณัฑิตย์ อธิบดีกรมกิจการสตรี-

และครอ บครัว ประธานในพิธี เ ปิดการสัมมนา 

จากนันเป็นการบรรยาย เรือง “แนวทางในการ

ดาํเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์” ต่อจากนนั 

ดร.ก๊ก ดอนสําราญ นายก สส.ชสอ. พร้อมกับนายก

สมาคมฯ 6 สมาคมฯ ได้ร่วมกันนําการสัมมนา

กรรมการสมาคมฌาปนกิจฯ 7 สมาคมฯ 3 เ รือง 

ได้แก่ 1. แนวทางการดาํเนินการก่อสร้างอาคาร-

สํานกังาน 2. ระบบการบริหารงาน และแนวทางการ

พฒันาอย่างต่อเนือง 3. การจดัหลกัสูตรอบรมสัม-

มนาเชิงปฏิบติัการพัฒนาศักยภาพกรรมการและ

เจา้หนา้ที 7 สมาคมฯ 

กรรมการสหกรณ์ฯ เยยีมไข้สมาชิกป่วย 8 ราย 

วันที 2 กุมภาพันธ์ 2558  นายสุวฒัน์  แก้ว-

เ ฮียง  ประ ธานกรรมก ารฯ นาย ลิขิต   มีบ ํา รุ ง 

เหรัญญิก และนายพีระภทัร  ลอยละลิว กรรมการฯ 

ทาํการเยียมไขน้ายธวชั  นาควนั สมาชิกแผนกสโตร์ 

เนืองจากประสบอุบตัิเหตุจากการทาํงาน โดยทาํการ

เยียม ณ ทีทําการสหกรณ์

ออมทรัพยฯ์  

วันที 4 กุมภาพันธ์ 

255 8 นายศ รีโ พธิ   วา ยุ -

พัก ตร์  รอ งประธานฝ่ าย

การเงิน แ ละนายอนุรักษ ์ 

ทอ งโตนด กรรมการ ทํา

การเยียมไข้นางนนทรี เกษ-

จนัทร์ สมาชิกแผนกห้องปฏิบติังานเคมี ณ ทีทาํการ

สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ เนืองจากป่วยเป็นไขห้วดัใหญ่ 

วันที 4 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุวฒัน์ แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ รอง

ประธานฝ่ายการเ งิน นายลิขิต มีบํารุง เหรัญญิก 

และนายพีระภทัร ลอยละลิว กรรมการ เดินทางไป

เยียมไข้นางศิริอร สอา้นวงศ์  สมาชิกแผนกวสิโคส 

ผลิต ทีโรงพยาบาลอ่างทอง เนืองจากเข้ารับการ

ผ่าตดั 

วันที 5 กมุภาพันธ์  2559 นายลิขิต  มีบาํรุง  
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบับที่ 330 ประจําเดือน มนีาคม 2559 

 
เหรัญญิก นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย นายพงษ์ศักดิ คงมี 

นายธนกฤต วโรตนม์ กรรมการฯ และนางสาวนุช-

นารถ แกว้นาํเชือ เจา้หนา้ทีบญัชี เดินทางไปเยยีมไข้

นายไพฑูรย์ โล่ทอง สมาชิกแผนกสปินนิง ผลิต ณ 

บา้นพกั ต.จาํปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง เนืองจาก

เกิดอุบติัเหตุรถเฉียวชน 

วันที 15 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุวฒัน์ แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ นายสายณัห์ แผนประดิษฐ์ 

เลขานุการ นายลิขิต มีบาํรุง เหรัญญิก และนายมา-

นะกูล พรรณเรณู กรรมการฯ เดินทางไปเยียมไข้

สมาชิกป่วย 2 ราย คือ  

- นายวิษณุ สังข์บัวศรี สมาชิกแผนกอลั-

ซิลลารี ผลิต ทีโรงพยาบาลอ่างทอง เนืองจากเกิด

อุบติัเหตุทาํใหศี้รษะกระแทกพืนบา้น  

- นายยุทธนา  เนียมจํารัส  สมาชิกแ ผนก

สปินนิ ง ผ ลิต ทีบ้า นพัก ต. ป่าโ มก อ . ป่าโมก           

จ.อ่างทอง เนืองจากเกิดอุบติัเหตุจากการทาํงาน 

วันที 19 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุวฒัน์ แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ และนาย ลิขิต มีบํารุง 

เหรัญญิก เดินทางไปเยียมไข้นายสมทรง จนัทร์-

สว่าง สมาชิกแผนกเซ็นทรัล ซ่อมบาํรุง ทีบ้านพัก  

ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 

วันที 20 กมุภาพันธ์ 2559 นายอนุรักษ์  ทอง-

โตนด กรรมการ เดินทางไปเยียมไขน้างนกยูง  รัก-

ขาว สมาชิกแผนกสปินนิ ง ผลิต ทีโรงพยาบาล

อ่างทอง เนืองจากเขา้รับการผ่าตดัหวัเข่า 

สหกรณ์ฯ บริจาคเงินเพือการกุศล  

 วนัที 7 มกราคม 2559 สหกรณ์ฯ บริจาค

กระปุกออมสินรูปแพะ จาํนวน 44 กระปุก เป็นเงิน 

1,980 บาท ให้แก่องค์การบริหารส่วนตาํบลจาํปา-

หล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง เพือมอบเป็นของขวญัใน

การจดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ ประจาํปี 2559 ใน

วนัที 9 มกราคม 2559 ของ อบต.จาํปาหล่อ 

สหกรณ์ฯ มอบบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้แก่สมาชิก

ทีภรรยาคลอดบุตร 

 วันที 16 มกราคม 2559 สหกรณ์ฯ ทําการ

มอบสมุดเ งินฝาก ออมทรัพย์พร้อมกับเงินฝาก

จํานวน 50 0 บาท ให้แก่นายสุทธิ พงษ์  รัตนะ 

สมาชิกแผนกบริหาร (โรงงานหนองแค) 

 วันที 26 มกราคม 2559 สหกรณ์ฯ ทําการ

มอบสมุดเ งินฝาก ออมทรัพย์พร้อมกับเงินฝาก

จํานวน 50 0 บาท ให้แ ก่น ายศัก ดิชัย   ทองอ ยู่ 

สมาชิกแผนกบอยเลอร์เฮา้ท ์

สหกรณ์ฯ มอบพวงหรีดเคารพศพ และช่วยเงนิทําบุญ

แก่สมาชิก 1,000 บาท เนืองจากบิดาเสียชีวิต 

 วนัที 11 มกราคม 2559 สหกรณ์ฯ ทําการ

มอบพวงหรีดดอกไมส้ดเคารพศพบิดานางรัตนาพร  

ปุราทะกา สมาชิกแผนกสปินนิง ผลิต และช่วยเงิน

ทําบุญ จาํนวน 1,000 บาท (หนึงพันบาทถ้วน) 

เนืองจากบิดาเสียชีวิตทีจงัหวดันครราชสีมา และ

สหกรณ์ฯไม่ไดเ้ดินทางไปเป็นเจา้ภาพสวดศพ 

สหกรณ์ฯ เ ป็นเ จ้าภาพฟังพระสวดงานศพบิดา 

สมาชิกสหกรณ์ฯ  

  วันที 18 กุมภาพันธ์ 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นายณฐัภูมิ สุวรรณ-

วงศ า กรรมการ แ ละนาง เกษ มศ รี  เ มฆหมอ ก 

ผูจ้ดัการ เดินทางไปเป็นเจา้ภาพฟังพระสวดศพบิดา

นายปรีชา  ตรีกาลนนท ์สมาชิกแผนกพน้สภาพการ

เป็นพนกังาน ณ วดัแก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 

พร้อมช่วยเงินทาํบุญ จาํนวน 500 บาท  
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบับที่ 330 ประจําเดือน มนีาคม 2559 

 
 

 

สันนิบ าตส หกร ณ์ แ ห่งประ เ ทศ ไ ทย มี

นโยบายทีจะส่งเสริมให้สหกรณ์ในแต่ละจงัหวดั

รวมตวักนัในนาม “สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด” (ไม่ใช่

สาขาของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย แต่มี

ลกัษณะเช่นเดียวกบัชมรมต่างๆ) โดยมีวตัถุประสงค์

เพือ 

  1. สร้างความสัมพนัธ์และเครือข่ายความ

ร่วมมือระหว่างสหกรณ์ในในการช่วยเหลือซึงกัน

และกันด้านพฒันาทรัพยากรบุคคล  การบริหาร

จัดการ การดาํเนินธุรกิจ การรักษาผลประโยชน์

ส่วนรวมของสหกรณ์และการแกไ้ขปัญหาอุปสรรค

ต่าง ๆ 

 2. เป็นพืนฐานของการจดัตงัสาขาของสัน-

นิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด 

 1. ประกอบดว้ย สหกรณ์ทุกสหกรณ์ในจงั-

หวดันนั ๆ เป็นสมาชิก 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. มีวตัถุประสงค์เพือสร้างความสัมพนัธ์

และเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งสหกรณ์ในการ

ช่วยเหลือซึงกนัและกนั ดา้นการพฒันาทรัพยากรบุค - 

 

 

คล การบริหารจดัการ การดําเนินธุรกิจ การรักษา

ผลประโยชน์ส่วนรวมของสหกรณ์และการแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ 

ปัจจุบันได้มีการจดัตงัสันนิบาตสหกรณ์

จงัหวดัขึนมารวม 10 จงัหวดั ไดแ้ก่ สันนิบาตจงัหวดั

เพชรบุรี สันนิบาตจังหวดัชลบุรี สันนิบาตจงัหวดั

น่าน  สันนิบาตจังหว ัดกําแ พงเพชร สันนิบาต

เชียงราย สันนิบาตจงัหวดัลาํปาง สันนิบาตจงัหวดั 

เพชรบูรณ์ สันนิบาตจงัหวดัสุราษฏร์ธานี สันนิบาต

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และสันนิบาตจงัหวดัปัตตานี 

สํ าห รั บ ค ณ ะ ทํางา น เ ต รี ย มก า ร จัด ตัง

สันนิบาตสหกรณ์จังหวดัอ่างทอง ตาม คําสั งที 

74/2558 เรือง แต่งตงัคณะทาํงานเตรียมการจดัตงั

สันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง ซึงลงนามโดย  

ดร.ก๊ก ดอนสําราญ ประธานกรรมการดาํเนินการ 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มี 6 คน ได้แก่  

 1. นายศรีโพธิ  วายพัุกตร์ ประธานกรรมการ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนบา้นบ่อแร่ จาํกดั 

2. นายณัฐชัย  จิตรถนอม ประธานกรรม-

การชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอ่างทอง จาํกดั 

3. นายประยูร  ดําเนิน ประธานกรรมการ

สหกรณ์โคเนืออ่างทอง จาํกดั 

4. นายสมบูรณ์  คงสงค์ ผูจ้ดัการสหกรณ์

ออมทรัพยค์รูอ่างทอง จาํกดั 

5. นายธนกฤต  ตังทวีทรัพย์ ประธานกรรม-

การสหกรณ์บริการเมืองใหม่ชยัมงคล จาํกดั 

6. นายสํารวม  บุญมาก ผูต้รวจสอบกิจการ

สหกรณ์ผูเ้พาะเลียงสัตวน์าํอ่างทอง จาํกดั 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบับที่ 330 ประจําเดือน มนีาคม 2559 

 
อนึง เนืองจากนายสมบูรณ์ คงสงค์ ผูจ้ดัการ

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูอ่างทอง จาํกัด ได้เกษียณอาย ุ

ดงันนั นางอนญัญา แสงพราย รักษาการผูจ้ดัการ จึง

เป็นผูเ้ข้าร่วมประชุมแทน ซึงคณะทาํงานฯ จะได้

เสนอชือใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการ สันนิบาต-

สหกรณ์แห่งประเทศไทย ทําการแต่งตังให้เป็น

คณะทาํงานฯ ต่อไป 

วนัที 7 มกราคม 2559 คณะทาํงานเตรียมการ

จดัตงัสันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัอ่างทองได้ทาํการ

ประชุมครังที 1 ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงาน

ไทยเรยอนโดยมีนายศรีโพธิ วายุพกัตร์ ประธาน

กรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนียนบา้นบ่อแร่ จาํก ัด ทาํ

หนา้ทีประธานในการประชุม 

  ทีป ร ะ ชุ มมี ม ติ เ ห็นช อ บกับกา รจัด ต ัง

สันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง มีมติใหเ้ชิญผูแ้ทน

ชมรมสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง 3 ท่านเข้าร่วมเป็น

คณะทํางานฯ เพิ มเติม คือ ประธานชมรมฯ รอง

ประธานชมรมฯ และ เลขานุการชมรมฯทงันี จะได้

เสนอชือใหป้ระธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ-

ไทยทาํการแต่งตงัต่อไป มีมติใหใ้ชที้ทาํการสหกรณ์

การเกษตรวเิศษชยัชาญ จาํกดั เป็นทีตงัของสันนิบาต

สหกรณ์จังหวดัอ่างทอง มีมติให้ทําการเลือกตัง

ประธานคณะทาํงาน รองประธานคณะทาํงาน และ

เลขานุการ ในการประชุมครังต่อไปเพือให้ผู ้แทน

ชมรมฯ เขา้ร่วมประชุมดว้ย และมีมติกาํหนดจดัการ

ประชุมครังต่อไปในวนัที 14 มกราคม 2559 ณ ห้อง

ประชุมสหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญจํากัด   

  วนัที 14 มกราคม 2559 คณะทํางานจดัตัง

สันนิบาตจงัหวดัอ่างทองทาํการประชุมครังที 2 ณ ห้อง

ประชุมสหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จาํกัด อ.วิเศษ-

ชยัชาญ จาํกัด จ.อ่างทอง โดยมีนายศรีโพธิ วายุพกัตร์ 

ประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านบ่อแร่

จาํกดั ทาํหนา้ทีประธานการประชุม โดยมีผูเ้ขา้ร่วมการ

ประชุม 8 คน 

ทีประชุมมีมติเลือกตัง นายศรีโพธิ วายุพักตร์ 

ประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านบ่อแร่

จาํกดั เป็น ประธานคณะทํางานจัดตังสันนิบาตสหกรณ์

จังหวดัอ่างทอง  พ.ต.อ.พีรพนัธ์ุ  จนัทร์เทียน กรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ํารวจอ่างทอง จาํก ัด (ประธาน

ชมรมสหกรณ์จ ังหวดัอ่างทอง) เป็นรองประธาน

คณะทํางานฯ นางสาวชัชฏา  ศุขะพันธ์  ผู ้จ ัดการ

สหกรณ์ผู้เลียงและคา้สัตวอ์่างทอง จาํกัด (เลขานุการ 

ชมรมสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง) เป็นเลขานุการ และนาง

อนัญญา แสงพลาย รักษาการผู้จดัการสหกรณ์ออม

ทรัพย์ครูอ่างทอง จาํกัด เป็น เหรัญญิก ทีประชุมมีมติ

แจง้ให้ทีประชุมชมรมสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง ซึงจะ

ประชุมในวนัที 18 มกราคม 2559 ไดรั้บทราบเรืองการ

เตรียมการจดัตงัสันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง และ

ขอความสนับสนุนในการจดัตงัจากทุกสหกรณ์ด้วย 

และให้กําหนดวนัประชุมสหกรณ์ในจงัหวดัอ่างทอง

เพือขอมติจดัตงัสันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัอ่างทองใน

วนัที 17 มีนาคม 2559 

ในการประชุมประจาํเดือนมกราคม 2559 ใน

วนัที 18 มกราคม 2559 ของชมรมสหกรณ์จังหวดั

อ่างทองทีประชุมมีมติเห็นชอบให้ดาํเนินการจดัตัง

สันนิบาตสหกรณ์จังหวดัอ่างทองและจะได้ทําการ

ประชุมสหกรณ์ในจงัหวดัอ่างทองเพือทาํการจดัตัง

สันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัอ่างทองในวนัที 17 มีนาคม 

2559 อีกไม่นานเราจะได้เห็นบทบาทของสันนิบาต

จังหวดัอ่างทองในเร็ววันนีอย่างแน่นอน 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบับที่ 330 ประจําเดือน มนีาคม 2559 

 
 

 

สวสัดีครับ “แวดวงสหกรณ์” ฉบบัประจาํ 

เดือนมีนาคม 2559 มาพบกบั ท่านสมาชิก และท่าน

ผูอ้่านทุกท่านแลว้ครับ  
  ขอแสดงความยินดีกบั คุณสมพร  สุวรรณ-

ผดุง ทีไดรั้บการว่าจา้งจากบริษทัให้มาทาํงานเป็น

พนกังานเป็นกรณีพิเศษ งานนีป้าเปียกไม่เหงาแลว้

ครับ ###๙๙๙###  ขออนุโมทนาบุญกบั คุณโสภณ  

ฉิมวัย ทีได้จดัพิธีอุปสมบทลูกชายไปเรียบร้อยแลว้ 

เมือตน้เดือนกุมภาพนัธ์ทีผ่านมาครับ จดังานบวช

แล ้ว ตอ้งจดังานแต่งต่อเลยหรือเปล่าครับ  ###

๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกบัคุณสุทธิพงษ์  รัต-

นะ (โรงงานหนองแค) และคุณศักดิชัย   คงอยู่ 

(บอยเลอร์เฮา้ท์) ทีภรรยาคลอดบุตรไปเมือเร็ว ๆ  นี

ครับ ###๙๙๙### หลังเดินทางมาจากปทุมธานี เพือ

มารับเงินปันผลจากสหกรณ์ คุณพูนศรี  สมรอบรู้ 

แล้ว คุณอัชณา วายุพักตร์ และคุณพวงทอง หมีทอง 

ก็ชวนป้าน้อยไปเทียวงานวดัขุนอินทประมูลเพือ

ไหวพ้ระ และซือของกลบับ้าน นานๆ เพือนเก่าจะ

ไดเ้จอกันทีครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความยินดี

กบั คุณมงคล  ดุษณย์ี และคุณสหเทพ รักวงษ์วาน ที

ไดร้ับการเล ือกตัง เ ป็นกรรมการมูลนิธิสหภาพ

แรงงานไทยเรยอนไปเมือเร็วๆ นีครับ ###๙๙๙### 

สําหรับกรรมการมูลนิธิฯ สองท่านทีไม่สมคัรเป็น

กรรมการต่อ คือ คุณสุภาพ  ไพจิตร์จินดา และคุณ

กมลศักดิ   พัฒนสิงห์ คุณหนุ่ยต ้องไปอยู ่อย ุธยา 

ส่วนคุณก้อย ติดภาระกิจส่วนตวัขอบคุณทงัสอง

ท่านทีทาํหน้าทีกรรมการมูลนิธิฯ ดว้ยดีตลอด 2 ปี

ทีผ ่านมาคร ับ  ###๙๙ ๙ ### ล ูกสาวไปทํางานที

อเมริกา ครบ 1 ปี แลว้ คุณเพิมพูลพัชร์  จ๋วงพานิช 

บ่นคิดถึงลูกสาวผ่านเฟสบุ๊คส์เลย คิดถึงก็บินไปหา

ไดค้รับป้าโอ่ง อเมริกาใกล้นิดเดียวเอง ###๙๙๙### 

ขออนุโมทนาบุญกบั คุณนภา  พรเจริญ ทีทาํการ

อุปสมบทลูกชายไปเมือปลายเดือนกุมภาพนัธ์ที

ผ่านมา ###๙๙๙### งานนี คุณณัฐภูมิ  สุวรรณวงศา 

เข ้า ร่วมรําวงในตอนแห่นาคดว้ยครับ ไดข้ ่าววา่

น้องเอ็มมีรําไดส้วยจริงๆ ครับ ###๙๙๙###  แม้จะ

อยู่อยุธยา แต่ทุกครังทีเพือนในแผนกวิสโคส ผลิต

จดังานอ ะไรก็ตาม คุณสุภาพ  ไพจิตร์จินดา จะ

เดินทางมาร่วมงานอย่างสมาํเสมอเลยครับ อย่างนี

เขาเรียกว่า รักไม่เคยเปลียนแปลงครับ ###๙๙๙###

ขอขอบคุณเพือนสมาชิกทีทําการเพิ มค่าหุ ้นก ับ

สหกรณ์ คือ คุณนกยูง  รักขาว  คุณณัฐธินี  สีนุต 

คุณพิสิษฐ์   ยิมวิลัย  คุณณัฐจิระ  ยิงสม คุณวันชัย 

อดทน คุณลักขณา  อดทน คุณเอกสิทธิ  ประดิษฐ์-

ทรัพย์ และคุณบุญเลิศ  เหลืองอ่อน ขอให้ทุกท่านมี

ทุนเรือนหุ้นก่อนการเกษียณอายุเป็นลา้นบาทด้วย

ครับ  

ขอแสดงความเสียใจกับ คุณสุกัญญา  ศุภ-

ศิลป์  ทีสูญเสียเ พือนรักไปเมือเร็วๆ นีคร ับ ###

๙๙๙###  เช่นเดียวกนั ขอแสดงความเสียใจกบั คุณ

มานะกูล  พรรณเรณู และคุณจําเนียร  จันทร์มา ที

สูญเสียพีชายไปเมือต้นเดือนกุมภาพนัธ์ทีผ่านมา

ครับ ###๙๙๙### วนัไหวใ้นวนัตรุษจีน ได้ข่าวว่า  

คุณสมชาย  พงษ์ไพร จุดประทัดไปสองหมืนดอก 

ใชเ้วลาประมาณสิบนาทีครับ ###๙๙๙### ไม่ทราบ

ว่าเพราะนอนดึกหรืออย่างไร น้องชมพู่ คุณจารุ-

วรรณ์  อเนกศรี เป็นลมต้องนอนโรงพยาบาล 1 คืน 

ขอใหสุ้ขภาพแขง็แรง อย่าลืมออกกาํลงักายบา้งนะ
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบับที่ 330 ประจําเดือน มนีาคม 2559 

 
ครับ ###๙๙๙### กลบัมาจากญีปุ่นแลว้ สําหรับ คุณ

การุณ  เจียมจิตศิริพงษ์ หลงัจากทีเดินทางไปเทียว

ประเทศญีปุ่นกับครอบครัวมา อย่าลืมของฝากด้วย

นะครับ ###๙๙๙### ยังทําหน้าทีในโรงงานอย่าง

เข้มแ ข็ง สําหรับ คุณราวินดรา นาท เ น๊ด  (ราวี) 

ขณะเดียวกันก็ย ังเป็นสมาชิกทีดีของสหกรณ์ฯ 

อย่างสมาํเสมอครับ ###๙๙๙### เพราะซือรถยนต์

คนัใหม่  คุณสุทนต์  อยู่สะอาด เลยอยากให้บริษทั

เพิมเวลาการเกษียณของพนกังานเป็น 60 ปี เพือจะ

ได้มีเวลาผ่อนรถอีกสองปี คิดดีมากเลยครับ ###

๙๙๙### หมดวาระการดํารงตาํแหน่งนายกสมาคม

ผู ้สือข่าวจงัหวดัอ่างทองแล้ว สําหรับ คุณภาดล  

ไชยรักษ์ อยา่งไรก็ตาม ตอนนีคุณเจียบก็ยงัทาํหน้าที

เป็นผู ้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว

จังหวดัอ่างทองครับ ###๙๙๙###  อยู่บ้านสองคน

กบัภรรยา สําหรับ คุณสมกจิ  ชาญเขตรการณ์ แต่ใน

ฐานะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านลุงหมอต้องอ อกปฎิบัติ

หน้าทีนอกบา้นเกือบทุกวนั ###๙๙๙### ขอแสดง

ความยินดีกับ คุณนนทรี เกษจันทร์ ทีมีคุณแม่คอย

ช่วยเหลือดูแลลูกและหลานเป็นอยา่งดี ตอนนีถือว่า

ฟ้าสดใสแลว้ต่อไปชีวติก็จะพบแต่สิงดี ๆ  ครับ  

  ขอแสดงความยินดีก บัคุณศรีโพธิ  วายุ-

พักตร์ ประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนียน

บา้นบ่อแ ร่ จําก ัด  ทีส หก รณ์ฯ ขอ งท ่านไดร้ับ

ราง วลั  “สหกรณ์ ดี เ ด่นระด ับจังหว ัดอ่ างทอ ง 

ประจาํปี 2558” และ “รางวลัสหกรณ์ทีผ่านเกณฑ์

การจดัมาตราฐานสหกรณ์ในระดบัดีเลิศต่อเนือง

ตงัแต่พุทธศกัราช 2554 ถึงพุทธศกัราช 2558” ใน

งานวนัสหกรณ์แห่งชาติ ประจําปี 2559 ทีผ่านมา

ครับ ###๙๙๙### ขอขอ บคุณสมาชิกสหกรณ์ฯ 

หลายท่านทีนําบุคคลในครอบครัวมาสมัครเป็น

สมาชิก  สสอป. ได้แ ก่ คุณอนุสรณ์  สุขสําอางค์ 

(มารดา) คุณวิภาดา  ทองประไพ (มารดาของตนเอง 

และมารดาของสามี)คุณมนัส  รักทรัพย์ (มารดา) 

คุณวันเฉลมิ  เครือสาร (บิดา) คุณพีระภัทร  ลอยละ-

ลิว (บิดา) คุณวิไลวรรณ  ดอนใหม่  (มารดา) ###

๙๙๙### ขอขอบคุณสมาชิกสหกรณ์ 2 ท่าน ทีสมคัร

เข้าเป็นสมาชิก สสอป. ดว้ยตนเอง คือ คุณประไพ  

การมิตรี และคุณสุรินทร์  สุขพันธ์  ###๙๙๙### ขอ

แสดงความเสียใจกับ คุณปรีชา  ตรีกาลนนท์ ที

สูญเสียบิดาไปเมือปลายเดือนกุมภาพนัธ์ทีผ่านมา  

##๙๙๙###  เช่นเดียวกัน ขอแสดงความเสียใจกับ 

คุณอภิชา   อธิลาภ ทีสู ญเสี ยคุณพ่อ ไปในเ วลา

ใกลเ้คียงกนัครับ ###๙๙๙### มีสินคา้ใหม่จาํหน่าย

อีกแล ้วคร ับ สําหรับ คุณวัฒนชัย - คุณสายทอง 

กลัดสนิท ตอนนีทาํผกักาดดองออกมาขาย ขอเชิญ

เพือนๆ ช่วยกนัสนบัสนุนเสียกบด ้วยครับ ###

๙๙๙### ขอแสดงความย ินดีกบั คุณชัยรัช  ศิริ-

พจนานนท์  ทีไดง้านทาํใหม่เ ป็นช่างต่อ กระบะ

รถยน ต ์ทีส ระ บุรี  ก ็ข อ ให ้ค ุณ ช ัยร ัช ม ีปร ะส บ

ความสําเร็จในงานใหม่ทีทาํดว้ยครับ ###๙๙๙### 

สําหรับ คุณบุญส่ง  เมืองมีศรี ทีอาจจะไม่ไดร้ับ

การต่อสัญญาให้ทาํงานกับบริษทัฯ ได้ข่าววา่ คุณ

ประเชิญ  เจริญสุข จองตวัให้ไปทาํงานทีร้านแลว้

ครับ คนมีฝีมือใคร ๆ ก็อยากได้ครับ ###๙๙๙###  

กําลงัเตรียมการปลูกบ้านหลงัใหม่ สําหรับ คุณ

สมชาย  คุณเกษมศรี  เมฆหมอก สร้างบ้านเสร็จ

เมือไรอย่าลืมชวนไปร่วมทาํบุญขึนบา้นใหม่ด้วย

นะครับ ###๙๙๙### พบกันฉบับหน้า ###๙๙๙###  

สวัสดีครับ ###๙๙๙###  



 14 


ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบับที่ 330 ประจําเดือน มนีาคม 2559 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 


ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบับที่ 330 ประจําเดือน มนีาคม 2559 

 
รายงานกิจการประจาํเดือน กุมภาพนัธ ์2559 (MONTHLY REPORTS FEBRUARY 2016) 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

THAIRAYON LABOUR UNION  SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จํานวนสมาชิก  Membership 1,176 คน  Pr 

2. ทุนเรือนหุ้น  Share capital 319,782,690.00 บาท Baht 

3. เงินรับฝากออมทรัพย์ ยอดยกมา  Savings deposit From last month 10,928,780.99 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 4,031,939.39 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 4,239,559.69 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  10,721,160.69 บาท Baht 

4. เงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษ ยอดยกมา  Special deposit From last month 104,367,303.03 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 7,781,739.35 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 2,352,166.90 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  109,796,875.48 บาท Baht 

5. เงินรับฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา  Education Fund deposit From last month 6,069,300.00 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 416,611.39 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 257,111.39 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  6,228,800.00 บาท Baht 

6. ทุนสํารอง  Compulsory reserve 28,213,169.18 บาท Baht 

7. ทุนสะสมตามข้อบังคบั  Reserve according to by-laws,regulation and other 1,133,346.01 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 36,662,779.47 บาท Baht 

10. เงินฝากสหกรณ์อืน  Deposits in other Co-operatives 110,298,243.24 บาท Baht 

11. เงินให้กู้แก่สมาชิก ยอดยกมา  Loans to members form last month 289,834,174.30 บาท Baht 

  ให้กู้ระหว่างเดือน  Loans to members in this month 31,880,900.00 บาท Baht 

  รับชําระคนืระหว่างเดือน  Loans repayment form members in this month 33,313,917.75 บาท Baht 

 คงเหลือ ณ วันสินเดือน  Total Loans to members   288,401,156.55 บาท Baht 

12. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อืน  Loans to other co-operatives 4,451,342.47 บาท Baht 

13. ดอกเบียรับจากเงินให้กู้  Interest received from Loans 2,419,978.00 บาท Baht 

14. รายได้เดือนมกราคม 2559  Revenues from January - February 2016 2,832,527.93 บาท Baht 

15. รายจ่ายเดือนมกราคม 2559  Expenses from January - February 2016 715,006.51 บาท Baht 

16. รายได้สูง (ตํา) กว่าค่าใช้จ่าย  Total income (Approximated) 2,117,521.42 บาท Baht 
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กรรมการฯ เยี่ยมไขนางนนทรี  เกษจันทร สมาชิกแผนกหองปฏิบัติงานเคมี ที่สหกรณออมทรัพยฯ  

และเย่ียมไขนางศิริอร  สอานวงศ สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต ที่โรงพยาบาลอางทอง (4 ก.พ. 59) 

กรรมการฯ มอบสรอยคอทองคํา หนัก 1 บาท ใหแก 

นายพินิจ  วงษคํา สมาชิกแผนกออกซิลลารี่ ผลิต

เนื่องจากเกษียณอายุ (7 ก.พ. 59)  

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ 7 สมาคมฯ 

และประธาน ชสอ. ถายรูปรวมกันบริเวณที่ดิน  

ที่จะสรางตึกสํานักงาน 7 สมาคม (14 ก.พ. 59)  

สหกรณฯ เปนเจาภาพฟงพระสวดงานศพบิดา 

นายปรีชา  ตรีกาลนนท สมาชิกพนสภาพการเปน

พนักงาน ที่ อ.แกงคอย จ.สระบุรี (18 ก.พ. 59)  

กรรมการฯ เยี่ยมไขนายสมทรง  จันทรสวาง 

สมาชิกแผนกเซ็นทรัล ซอมบํารุง ที่บานพัก  

อ.ปาโมก จ.อางทอง (19 ก.พ. 59)  


