ปที่ 31 ฉบับที่ 342
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

สหกรณ์ ฯ มอบสร้ อยคอทองคํ าหนั ก 1 บาท ให้ แ ก่
สมาชิ กเกษียณอายุ 1 ราย
วันที 6 มกราคม 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ และนายเฉลย ชมบุ หรั น รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ทําการมอบสร้ อยคอทองคําหนัก 1 บาท มูลค่า 20,600 บาท (สองหมื นหกร้ อ ยบาทถ้วน) ให้แ ก่ น ายกมลศัก ดิ พัฒ นสิ ง ห์
สมาชิ กแผนกไฟฟ้ า โดยมอบให้ ใ นงานเลี ยง
สัง สรรค์ ก ารเกษี ย ณอายุ ที ร้ า นอาหารครั วคุ ณ กุ้ ง
อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง

สหกรณ์ ฯ มอบกระเช้ าของขวัญให้ 3 หน่ วยงาน
วัน ที 10 มกราคม 2560 นายสุ วฒั น์ แก้ วเฮี ย ง ประธานกรรมการ พร้ อ มด้ วยนายศรี โ พธิ
วายุพกั ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิน และนางเกษมศรี

เมฆหมอก ผู ้จดั การ ร่ วมกัน มอบกระเช้า ของขวัญ
ปี ใหม่ 2560 และขอรั บพรจากท่านสหกรณ์ จงั หวัด
อ่างทอง ผูแ้ ทนหัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชี สหกรณ์
อ่า งทอง และหัวหน้า สํา นัก งานทีดิ นอ่ า งทอง โดย
เดินทางไปมอบให้ ณ สํานักงานฯ ทัง 3 แห่ ง
สหกรณ์ ฯ ได้ รับรางวัลนวัตกรรมดี เด่ น ลําดั บ 3 จาก
ชมรมสหกรณ์ ออมทรัพย์ภาคกลาง
วันที 21 มกราคม 2560 นางนาถ มงคลหว้า
หัวหน้าฝ่ ายทัวไป และนางสาวดวงกมล แก้วสุ กใส
เจ้าหน้าทีธุ รการ เข้า ร่ วม “โครงการ นําเสนอนวัต กรรมสหกรณ์อ อมทรัพย์ภาคกลาง ปี 2559 และการ
ประกวดเผยแพร่ ผ ลงานนวัตกรรมสหกรณ์ อ อมทรั พย์ภ าคกลาง” ณ โรงแรมแมนฮัตตัน อ.คลองหลวง จ.ปทุ มธานี ซึ งจัดโดยชมรมสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ภ าคกลาง และได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากชุ มนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด การประกวด และเผยแพร่ ผลงานฯ มีนาย
สุ รั ต น์ จัน ทร์ วนั เพ็ ญ ประธานกรรมการชมรมสหกรณ์ อ อมทรั พย์ภาคกลาง กล่ า วต้อ นรั บ โดยมี
รองประธานกรรมการ ชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรั พย์ แห่ งประเทศไทย จํากัด เป็ นประธานพิธีเปิ ด และทํา
หหหหหหหหหหห (อ่ านต่ อหน้ า 3)
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รายชือคณะกรรมการดําเนินการชุดที 35 (พ.ศ. 2560)
นายสุวัฒน
แกวเฮียง
ประธานกรรมการ
นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝายการเงิน
นายเฉลย ชมบุหรั่น รองประธานฝายประชาสัมพันธ
นายสายัณห แผนประดิษฐ เลขานุการ
นายเสนห
ชุมหฤทัย
เหรัญญิก
นางสาวณัฐริญา อนุสิ
กรรมการ
นายศรีโพธิ์
วายุพักตร
กรรมการ
นายธนกฤต
วโรตนม
กรรมการ
นายสุทัศน
เอี่ยมแสง
กรรมการ
นายณัฐภูมิ
สุวรรณวงศา กรรมการ
นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ กรรมการ
นายวิรัต
ชูจิตต
กรรมการ
นายอนุรักษ
ทองโตนด
กรรมการ
นายสมยศ
นันตาวัง
กรรมการ
นายรวิพงษ
ศุภศรี
กรรมการ

สหกรณ์ฯ เป็ นเจ้าภาพฟังพระสวดงานศพ
บุตรชายนายปภาวิน อัฐมาภรณ์

เจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ ออมทรัพย์ ฯ
นางเกษมศรี
นางนาถ
นางสาวนุชนารถ
นางสาวฐิติพร
นางสาวดวงกมล

เมฆหมอก
มงคลหวา
แกวน้ําเชื้อ
ควรบําเรอ
แกวสุกใส

ผูจัดการ
หัวหนาฝายทั่วไป
เจาหนาที่บญ
ั ชี
เจาหนาที่การเงิน
เจาหนาที่ธุรการ

กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ  นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
กองบรรณาธิการ นายเฉลย ชมบุหรั่น
 นายสายัณห แผนประดิษฐ
 นางสาวณัฐริญา อนุสิ  นายสุทัศน เอี่ยมแสง
 นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา นายวิรัต ชูจิตต
 นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ
 นายอนุรักษ ทองโตนด
 นายไชยพันธน ทรัพยสุทธิ
อารดเวิรค  นางสาวดวงกมล แกวสุกใส

สหกรณ์ฯ เป็ นเจ้าภาพฟังพระสวดงานศพ
มารดานายธํารงศักดิ รักชาติเจริ ญ

สหกรณ์ฯ เป็ นเจ้าภาพฟังพระสวดงานศพ
บุตรชายนายสมจิ ตร์ พัฒนะมงคล
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สหกรณ์ ฯ ได้ รั บ รางวั ล นวั ต กรรมดี เ ด่ น ลํ า ดั บ 3
(ต่ อจากหน้ า 1)
การบรรยาย เรื อง “นโยบายการบริ หารงานของ
ชสอ.” และต่ อ ด้วยการนําเสนอผลงานนวัตกรรม
สหกรณ์ของ 4 สหกรณ์ฯ
ผลการตัดสิ นการประกวด “นวัตกรรมดีเด่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ประจําปี 2559” มีดงั นี
- รางวัล นวัต กรรมดี เ ด่ น ลํา ดับ 1 ได้แ ก่
สหกรณ์ ออมทรั พย์ค รู ช ัยนาท จํา กัด เรื อง “Magic
Mirror Online”
- รางวัล นวัต กรรมดี เ ด่ น ลํา ดับ 2 ได้แ ก่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ลพบุรี จํากัด เรื อง “นวัตกรรม
การจัดระบบงานเอกสารและข้อมูลการปฏิ บตั ิ งาน
ด้วยระบบข้อมูลส่ วนกลางในองค์กร”
- รางวัล นวัต กรรมดี เ ด่ น ลํา ดับ 3 ได้แ ก่
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
เรื อง “นวัตกรรมการการสร้ างภู มิคุม้ กันแก่ สมาชิ ก
ผูค้ าํ ประกัน”
- รางวัล นวัต กรรมดี เ ด่ น ลํา ดับ 4 ได้แ ก่
สหกรณ์ออมทรัพย์พนัก งาน บมจ. เครื องสุ ขภัณฑ์อเมริ ก ัน แสตนด์ ดาร์ ด (ประเทศไทย) จํากัด เรื อง
“นวัต กรรมการพัฒ นาโปรแกรมคํา นวณอัต รา
ดอกเบียเงินกู้”
นายก สสอป. ปฎิบัติงานทีสมาคมฯ จ.นนทบุรี
วัน ที 11 มกราคม 2560 นายศรี โ พธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นาย
สํารวย รอดวงษ์ และนางลัดดา ไชยสิ ทธิ เหรัญญิก
เดิ น ทางไปปฏิ บ ัติ ง านของสมาคมฯ ณ ที ทํา การ
สมาคมฯ อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประ -
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เทศไทย จํากัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
รองประธานฝ่ ายการเงิน ร่ ว มเป็ นเจ้ าภาพสวดศพ
มารดารองประธานชมรมฯ
วัน ที 11 มกราคม 2560 นายศรี โพธิ วายุ พัก ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิน และกรรมการชมรมสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง เดินทางไปร่ วมเป็ นเจ้าภาพ
สวดศพมารดานายประจวบ เนตรพลตรี รองประธานชมรมสหกรณ์ จัง หวัด อ่ า งทอง และ
ประธานสหกรณ์ การเกษตรไชโย จํากัด ณ บ้านพัก
ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง โดยชมรมสหกรณ์ จังหวัดอ่างทอง เป็ นเจ้าภาพสวดศพ
กรรมการสหกรณ์ ฯ ร่วมกิจกรรมสั นทนาการขอบคุ ณ
ผู้ลงทุนใน ชสอ. ทีกาญจนบุรี
วันที 12 - 14 ธัน วาคม 2559 นายพีระภัทร
ลอยละลิ ว และนายณัฐภูมิ สุ วรรณวงศา กรรมการ
เข้าร่ วมกิจกรรมสันทนาการ ตามโครงการขอบคุณ
ผูล้ งทุนกับชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากัด ทีจังหวัดกาญจนบุรี
นายก สสอป. และกรรมการ เข้ าร่ วมแนะนําสมาคมกับ
กรรมการสหกรณ์ ฯ ทีปทุมธานี
วัน ที 17 มกราคม 2560 นายศรี โ พธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นาย
สํ า รวย รอดวงษ์ อุ ป นายก คนที 2 และนายวิ รั ต
ชู จิตต์ กรรมการ เดิ น ทางไปแนะนํา สมาคมฯ แก่
คณะกรรมการศูนย์ประสานงานสหกรณ์ ออมทรัพย์
บริ ษัท เฉลี ย วการช่ า งและค้า วัส ดุ ก่ อ สร้ า ง จํา กั ด
เลขที 111/534 ซอยอัมริ นทร์ นิเวศน์ 3 ถนนสายไหม
แขวงอนุสาวรี ย์ เขตบางเขน 10220 กรุ งเทพฯ โทร.
02 536 0517 - 9 โดยมีนายเฉลียว สวัสดี ประธาน -
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กรรมการ กรรมการฯ และทีปรึ กษา ให้การต้อนรับ
นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ นายกสมาคมฯ ได้
บรรยาย เรื อง “สสอป.” ให้ ค ณะกรรมการศู น ย์
ประสานงานฯ ได้รับทราบและกรรมการศู นย์ฯ ได้
สอบถามข้อสงสัยเรื องต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง
รองประธานฝ่ ายประชาสั มพัน ธ์ และเลขานุ การ เข้ า
ร่ วมการฝึ กอบรมกับ ชสอ. ทีเชี ยงใหม่
วันที 18 - 20 มกราคม 2560 นายเฉลย ชมบุหรั น รองประธานฝ่ ายประชาสั มพัน ธ์ และนาย
สายัณห์ แผนประดิษฐ์
เลขานุ ก าร เข้ า ร่ ว ม
โครงการฝึ กอบร ม
ห ลั ก สู ต ร “ ค ณ ะ กรรมการอํานวยการ”
ณ โรงแรมพรพิ ง ค์ ท า วเ วอ ร์ อ . เ มื อ ง
จ.เชี ยงใหม่ ซึ งจัดโดย
ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
นายก สสอป. และกรรมการ เข้ าปฏิ บัติงาน ทีสมาคม
จ.นนทบุรี 3 วัน
วั น ที 22 มกราคม 2560 นายศรี โ พธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นาง
สิ ริภสั สร เอียมสุ วรรณ เลขานุก าร นางลัดดา ไชยสิ ท ธิ เหรั ญ ญิ ก นายชั ย ยา ตี บ ไธสง กรรมการ
เดิ น ทางมาปฎิ บ ัติง านของสมาคมฯ เพื อสั มภาษณ์
ผูส้ มัครเข้าเป็ นเจ้าหน้าที สสอป. คนใหม่ แทนคน
เก่ า ที ลาออกจากงาน และปฎิบตั ิ งานด้ า นอื นๆ ณ
สํานักงานสมาคมฯ ชัน 5 อาคารชุมนุมสหกรณ์ออม-
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ทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
วัน ที 1 กุม ภาพัน ธ์ 2560 นายศรี โ พธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นาง
สิ ริ ภ สั สร เอี ยมสุ วรรณ เลขานุ ก าร และนางลัดดา
ไชยสิ ทธิ เหรั ญ ญิ ก เดิ น ทางมาปฎิ บ ัติ ง านของ
สมาคมฯ ณ ทีทําการสมาคมฯ ชัน 5 อาคารชุมนุ มสหกรณ์ ออมทรั พย์แ ห่ งประเทศไทย จํากัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
วั น ที 6 กุ ม ภ าพั น ธ์
2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ นายกสมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์
สมาชิ ก สหกรณ์ อ อม
ทรั พย์ ส ถาน ปร ะ กอบการ (สสอป.)
น าย พั ช ร พ ล วิ ช ั ย
ประเสริ ฐ อุ ป นายก
คนที 3 นางลัด ดา ไชยสิ ทธิ เหรั ญ ญิ ก เดิ น ทางมา
ปฎิ บตั ิ งานสมาคมฯ เพือสั มภาษณ์ ผู้ส มัค รเข้าเป็ น
เจ้าหน้าที สสอป. คนใหม่ แทนคนเก่าทีลาออกจาก
งาน และปฎิบตั ิงานด้านอืนๆ ณ สํานักงานสมาคมฯ
ชัน 5 อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
นายก สสอป. เข้ า ร่ ว มการประชุ ม คณะกรรมการนโยบายและแผน 7 สมาคมฯ
วัน ที 20 มกราคม 2560 นายศรี โพธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) เข้า
ร่ วมการประชุ ม คณะกรรมการนโยบายและแผน
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สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะหฺ์ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ 7 กลุ่ มวิช าชี พ ครั งที 4 ณ ห้อ งประชุ ม 302
อาคารชุ มนุ มสหกรณ์อ อมทรัพย์แ ห่ งประเทศไทย
จํากัด โดยมี ดร.มนู ญ บุญ ศรี มณี ช ยั นายก สสธท.
ทําหน้าทีประธานในทีประชุม
ทีประชุ มมี มติ รั บรองรายงานการประชุ ม
ครั งที 3 พิ จ ารณาการจัด ทํ า แผ นการเงิ น แผน
งบประมาณค่ า ใช้จ่า ยในการดํา เนิ น การแต่ ล ะครั ง
และพิ จารณากํ า หนดเกณฑ์ ม าตราฐานและแนว
ทางแก้ไขปั ญหาเพือการบริ หารความเสี ยง โปร่ งใส
มีธรรมาภิบาล
นายก สสอป. และกรรมการ แนะนํ า สมาคมฯ ให้
คณะกรรมการสหกรณ์ ฯ ทีสมุทรปราการ
วัน ที 24 มกราคม 2560 นายศรี โ พธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นาย
พัช รพล วิช ัยประเสริ ฐ อุปนายก คนที 3 นางลัดดา
ไชยสิ ทธิ เหรั ญญิก นายชัยยา ตีบไธสงค์ และนาย
วิรัต ชู จิตต์ กรรมการ เดิ น ทางไปแนะนําสมาคมฯ
ให้แก่ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ออมทรั พย์ธนบุ รี ป ระกอบรถยนต์ จํา กั ด อ.เมื อ ง จ.สมุ ทรปราการ โดยมีคณะกรรมการ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์
ให้การต้อนรับ
ทังนี นายชัย ยา ตี บ ไธสงค์ เป็ นวิท ยากร
แนะนําสมาคมฯ โดยมีกรรมการฯ ท่านอืนๆ ร่ วมให้
คําแนะนําและตอบคําถามแก่คณะกรรมการสหกรณ์
ด้วย
นายก สสอป. และกรรมการ ร่ วมการประชุ ม ใหญ่
สามั ญประจําปี 2559 สอ. สร. ไทยเรยอน จํากัด
วันที 31 มกราคม 2560 นายศรี โพธิ วายุ -
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พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นาย
ชุมพล ภูมิพนั ธ์ รองเลขานุการ นายวิรัต ชูจิตต์ และ
นายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ทธิ กรรมการ เข้าร่ วมการ
ประชุ มใหญ่ ส ามัญประจํา ปี 2559 สหกรณ์ อ อมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด ณ สโมสรพนักงาน บริ ษทั ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)
นายศรี โ พธิ วายุพกั ตร์ นายกสมาคมฯ ทํา
การกล่ าวปราศรั ย แนะนําสมาคมฯ และเชิ ญชวน
สมาชิ กสหกรณ์ฯ และบุคคลในครอบครัวสมัครเข้า
เป็ นสมาชิ ก สมาคมฯ หลัง จากนัน คณะกรรมการ
สมาคมฯ ได้ร่วมกันมอบนาฬิกาของสมาคมฯ ให้แ ก่
สมาชิ ก สสอป. รวม 9 เรื อน ปั จ จุ บ ัน สมาชิ ก
สหกรณ์ และบุ ค คลในครอบครั ว เป็ นสมาชิ ก
สสอป. จํานวน307 กว่าคน
รองประธานฯ และเหรั ญ ญิ ก เข้ า ร่ ว มการสั มมนา
“ ชสอ. พบ สหกรณ์ออมทรัพย์ภาค” ทีสงขลา
วันที 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2560 นายเฉลย ชมบุ หรั น รองประธานฝ่ ายประชาสั มพัน ธ์ และนาย
เสน่ ห์ ชุ่มหฤทัย เหรัญญิก ในฐานะกรรมการชมรมสหกรณ์ อ อมทรั พย์ภ าคกลาง เข้า ร่ วมการสั มมนา
โครงการ “ ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาค” ซึ งจัด
โดยชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
จํากัด ร่ วมกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ชมรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก และชมรมสหกรณ์ออมทรั พย์ ภ าคกลาง ณ โรงแรมบี พี สมิ ห ลา บี ช
รี สอร์ ท สงขลา อ. เมือง จ. สงขลา
ประธานฯ และรองประธานฝ่ ายการเงิ น ร่ ว มการ
ประชุ มประจําเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ สอร.
วันที 8 มกราคม 2560 นายมานะกูล พรรณ-
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เรณู กรรมการ เข้าร่ วมการประชุมสหพันธ์ส หกรณ์ออมทรั พ ย์ ผู ้ใช้ แ รงงาน (สอร.) ณ ห้ อ งประชุ ม สโมสรพนักงานการไฟฟ้านครหลวง กรุ งเทพฯ
วันที 5 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุ วฒ
ั น์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ และนายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝ่ ายการเงิ น เข้า ร่ วมการประชุ ม
สหพัน ธ์ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ผู ้ใช้แ รงงาน (สอร.)
ณ ห้องประชุมสโมสรพนักงานการไฟฟ้ านครหลวง
เขตวัดเลียบ กรุ งเทพฯ

สหกรณ์ ฯ มอบเงินสิ นไหมทดแทนการเสี ยชี วิต ให้ แก่
ทายาทสมาชิ กทีเสี ยชี วิต 50,000 บาท
วัน ที 4 กุ มภาพัน ธ์ 2560 นายสุ วฒั น์ แก้ วเฮียง ประธานกรรมการ และนายมานะกู ล พรรณเรณู รองประธานฝ่ ายการเงิ น มอบเงิ น สิ น ไหม
ทดแทนการเสี ยชี วิต จากบริ ษ ทั กรุ ง เทพประกันชี วิต จํา กัด (มหาชน) จํานวน 50,000 บาท ให้แ ก่
บุต รสาว 2 คนของนางสาวเนตรนิ ภ าพรรณ์ ทอง
อ่อน สมาชิ ก แผนกห้องปฏิบัติก ารเคมี ซึ งเสี ยชีวิต
โดยสหกรณ์ฯ ทําประกันชี วติ กลุ่มให้แก่ สมาชิก และ
เป็ นผูจ้ ่ายเบียประกันให้แก่ สมาชิ กทุก คน
ประธานสั น นิ บาตสหกรณ์ ฯ และประธานสหกรณ์ ฯ
เข้ าร่ วมประชุมใหญ่ สอ.สร. ไทยคาร์ บอนแบล็ค จก.
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วันที 9 กุมภาพัน ธ์ 2560 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ ประธานสั นนิ บาตสหกรณ์ จงั หวัดอ่ า งทอง
และนายสุ วฒั น์ แก้วเฮีย ง ประธานฯ สหกรณ์ อ อม
ทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด และนายวิรัต
ชู จิตต์ กรรมการ เข้า ร่ วมการประชุ มใหญ่ ส ามัญ ประจําปี 2559 สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส หภาพแรงงานไทยคาร์ บ อนแบล็ค จํากั ด ณ อาคารโรงจอดรถจัก รยานยนต์ บริ ษัท ไทยคาร์ บ อนแบล็ ค จํา กั ด
อ.เมือง จ.อ่างทอง โดยมี นายวิโรจน์ แจ่มแจ้ง ประธานกรรมการ ทําหน้าทีประ ธานในที ประชุ ม ทังนี
นายศรี โ พธิ วายุพกั ตร์ ประธานสั นนิ บาตสหกรณ์
จังหวัดอ่างทอง และนายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง ประธานฯ
ได้รับเชิญให้กล่าวปราศรัยต่อทีประชุมด้วย
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส หภาพแรงงานไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด มีสมาชิ ก 284 คน ทรั พย์สินรวม 358.65 ล้านบาท ทุนเรื อนหุ้น 223.16 ล้านบาท
เงิ นสํารอง 13.48 ล้านบาท เงิ นรั บฝาก 94.28 ล้านบาท เงิ นให้กู้แ ก่ สมาชิ ก คงเหลือ 286.81 ล้า นบาท
กํา ไรสุ ทธิ ป ระจําปี 11,592,645.79 บาท ที ประชุ ม
ใหญ่มีมติจา่ ยเงินปันผล ร้ อยละ 4.40 และเงินเฉลียคืน ร้อยละ 1
นายก สสอป. และกรรมการฯ เข้ าร่ วมพิธีการบําเพ็ญ
กุศลถวายพระบรมศพรัชกาลที 9
วันที 11 กุมภาพันธ์ 2560 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นาง
สิ ริภสั สร เอียมสุ วรรณ์ เลขานุ การ นางลัดดา ไชยสิ ทธิ เหรัญญิก และนายชัยยา ตีบไธสง กรรมการ
พร้ อ มกับคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ 7 วิชาชี พ รวม 49 คน โดยการ
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นําของ ดร. ก๊ก ดอนสําราญ นายก สส.ชสอ. เข้าร่ วม
การบําเพ็ญกุ ศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (เป็ นเจ้าภาพสวดพระ
บรมศพ) ณ พระทีนังดุสิ ตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง กรุ งเทพมหานคร
นายก สสอป. และกรรมการ ร่ วมการประชุ ม ใหญ่
สามั ญ ประจําปี 2559 สอ. สร.นิเคสยามอลูมิเนียมฯ
วันที 12 กุมภาพันธ์ 2560 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์สถานประกอบการ นายธัญญา
สายสิ น อุ ปนายก คนที 1 นายสมจิต ร แสนโคตร
ผู ้ช่ ว ยเหรั ญ ญิ ก และนายวิ รั ต ชู จิ ต ต์ กรรมการ
เดิ น ทางไปร่ วมการประชุ มใหญ่ ส ามัญ ประจํา ปี
2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานนิ เคสยามอลูมิเนี ยม จํากัด ณ ร้านอาหารไก่ย่างโคราช นวนคร
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีนายสุ ทศั น์ เชือจิ ว
ประธานกรรมการ เป็ นประธานในทีประชุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีสมาชิ ก 173 คน ทุน
เรื อนหุ ้น 16.21 ล้านบาท ทุนสํ ารอง 2.38 ล้านบาท
เงิ นรั บฝาก 742,140.44 บาท เงิน ให้กู้ยืม 24.88 ล้าน
บาท กําไรสุ ทธิ ประจําปี 2559 จํานวน 1,063,588.59
บาท ทีประชุ มใหญ่มีมติ อ นุ ม ัติจ่ายเงิ น ปั น ผล ร้อ ยละ 4.8 และจ่ายเงินเฉลียคืน ร้ อยละ 6
นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ นายก สสอป. ได้รับ
เชิ ญ ให้ ก ล่ าวปราศรั ยต่ อ ที ประชุ ม และกรรมการ
สมาคมฯ ร่ วมกันมอบนาฬิก าของสมาคมฯ 9 เรื อน
ให้แก่ สมาชิก สสอป. ทีเข้าร่ วมการประชุมใหญ่ดว้ ย
นายก สสอป. และกรรมการฯ ร่ ว มพิธีทําบุญเนื องใน
วันครบรอบการก่อตังสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ
วันที 14 กุมภาพันธ์ 2560 นายศรี โพธิ วายุ-
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พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นาง
ลัด ดา ไชยสิ ทธิ เหรั ญญิ ก นายสมจิตร แสนโคตร
ผู ้ช่ วยเหรั ญ ญิก และนายวิรั ต ชู จิต ต์ เข้า ร่ วมการ
ทําบุญเลียงพระเช้า เนืองในโอกาสวันคล้ายวันก่อตัง
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ฯ 7 วิชาชี พ ณ อาคารชุ ม นุ มสหกรณ์ อ อมทรั พย์แ ห่ งประเทศไทย จํากัด
โดยมี ดร.ก๊ก ดอนสําราญ นายกสมาคมฌาปนกิ จ
สส.ชสอ. เป็ นประธานในพิธีทาํ บุญ
หลั ง พิ ธี ทํา บุ ญ เช้ า ได้ มี พิ ธี เผากระดาษ
รายชือสมาชิ กสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ 7 วิชาชี พ
ซึ งเสี ยชี วิต มาตังแต่ ปี พ.ศ. 2554 รวม 28,810 คน
นอกจากนัน ผูเ้ ข้าร่ วมงานได้ทาํ พิธีไหว้พระพุทธรู ป
ประจํา ชสอ. ไหว้พระพรหม และไหว้ศาลตา-ยาย
อนึ ง สํ า หรั บ เงิ น สงเคราะห์ ที สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ฯ 7 วิช าชี พ จ่ายให้แก่ ทายาท
ของสมาชิกเสี ยชีวติ ตังแต่ พ.ศ. 2554 - ปั จจุบนั เป็ น
จํานวน 25,810 คน เป็ นเงิน 15,886,000,000 บาท
นายก สสอป. และกรรมการ ร่ วมพิธีเ ปิ ดซองประกวด
ราคาก่อสร้ างอาคาร ทีทําการสมาคมฯ
วันที 14 กุมภาพันธ์ 2560 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
และนายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการ เข้าร่ วมเป็ นสักขีพยาน
ในการรั บ ซอง และเปิ ดซองประกวดราคาการ
ก่อสร้ างอาคารสํานักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
7 วิชาชีพ ณ ห้องประชุ ม 701 อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด จ.นนทบุรี
ทังนี นายธัญ ญา สายสิ น อุปนายก คนที 1
เป็ นคณะกรรมการรับซองประกวดราคา และนายสม
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จิตร แสนโคตร์ ผูช้ ่ วยเหรั ญญิก เป็ นคณะกรรมการ
เปิ ดซองประกวดราคาการก่อสร้าง
นายกสมาคมฯ และกรรมการฯ เข้ าร่ วมการประชุ ม
คณะกรรมการ สสอป. ประจําเดื อนกุมภาพันธ์ 2560
วันที 14 กุมภาพันธ์ 2560 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นาย
วิรัต ชูจิตต์ กรรมการ พร้ อมด้วยคณะกรรมการ และ
เจ้า หน้า ที ทํา การประชุ ม ประจํา เดื อ นกุ มภาพัน ธ์
2560 ณ ห้องประชุม 301 อาคาร ชสอ. จ.นนทบุรี
นอกจากวาระการประชุ มตามปกติ แ ล้ว ที
ประชุ มได้มีมติอนุ มตั ิจ่ายเงิน สงเคราะห์ให้แก่ ผูร้ ั บ
ผลประโยชน์ของสมาชิ ก สสอป. ทีเสี ยชี วติ รวม 4
ราย เป็ นเงิน 2,400,000 บาท ด้วย
นายก สสอป. ร่ วมประชุ มคณะกรรมการอํานวยการ 7
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 7 วิชาชี พ
วันที 16 กุมภาพันธ์ 2560 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) เข้า
ร่ วมการประชุม คณะกรรมการอํา นวยการสมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ 7
กลุ่ ม วิช าชี พ ครั งที 3 ณ ห้ อ งประชุ ม 301 อาคาร
ชสอ. จ.นนทบุ รี โดยมี ดร.ก๊ ก ดอนสําราญ นายก
สส.ชสอ. เป็ นประธานในทีประชุม
ทีประชุ มมี มติ รั บรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการอํา นวยการสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ ออมทรั พย์ 7 กลุ่ ม วิช าชี พ
ครังที 2 วันที 18 พฤศจิกายน 2559 รั บทราบผลการ
พิ จ ารณาการประกวดราคางานก่ อ สร้ า งอาคาร
สํา นัก งานสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ฯ ครั งที 3
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รั บทราบกํา หนดการประชุ มใหญ่ ส ามัญ ประจํา ปี
2559 ของ สส.ชสอ. สสอค. และ สสอป. วัน ที 25
มีนาคม 2560 ณ ศู นย์ประชุมอิมแพคเมืองทองธานี

นายก สสอป. และกรรมการฯ มอบเงิ น แก่ ผ้ ู รั บ
ผลประโยชน์ 600,000 บาท
วันที 16 กุมภาพันธ์ 2560 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส ถาน
ประกอบการ (สสอป.) นายวิรัต ชู จิตต์ และนายชัยยา ตีบไธสง กรรมการ เดินทางไปทําพิธีมอบเงินสงเคราะห์ จํา นวน 600,000 บาท ให้ แ ก่ ผู ้ รั บ ผลประโยชน์ ข องนายสมหมาย แพงไพรี สมาชิ ก
สสอป. ศู น ย์ ป ระสานงานสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
เครื องปรับอากาศมิตซู บิชิ จํากัด ในงานฌาปนกิ จศพ
ทีวัดหนองไทร ต.หนองนาง อ.พนัสนิ คม จ.ชลบุรี
คณะกรรมการสั น นิ บ าตสหกรณ์ จัง หวั ด อ่ า งทอง
ประชุ มประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2560
วัน ที 17 กุ มภาพัน ธ์ 2560 คณะกรรมการ
สั น นิ บ าตสหกรณ์ จงั หวัด อ่ า งทอง ชุ ด ที 1 ทํา การ
ประชุ มครังที 4 ประจํา เดื อนกุ มภาพัน ธ์ 2560 ณ
ห้อ งประชุมสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง โดยมี
นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ ประธานสันนิ บาตสหกรณ์ จังหวัดอ่างทองเป็ นประธานในทีประชุม
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ที ประชุ ม มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการสันนิ บาตสหกรณ์ จงั หวัดอ่ างทอง ชุ ดที 1
ครังที 3 ประจําเดือนมกราคม 2560 มีมติเลือนการจัด
สัมมนากรรมการฯ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ ฯ ในวันที
10 มีนาคม 2560 เนืองจากรอการพิจารณาอนุ มตั ิการ
สนับสนุ นงบประมาณจากสั นนิ บาตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย รั บทราบการได้รับเงินจากสั นนิ บาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยเป็ นเงินสนับสนุนการ
ดําเนิ น งานของสั น นิ บาตสหกรณ์ จงั หวัด อ่ า งทอง
จํานวน 12,000 บาท และเงิ นสนับสนุ นการจัดงาน
วันสหกรณ์ แห่ งชาติ ประจําปี 2560 จํานวน 10,000
บาท มี ม ติ ใ ห้ ค ณะกรรมการฯ เดิ น ทางไปพบ
คณะกรรมการสหกรณ์ในจังหวัดอ่างทอง 4 สหกรณ์
ในวันที 20 มีนาคม 2560
กรรมการฯ และหั ว หน้ าฝ่ ายทั วไป เข้ า ร่ ว มการ
ประชุ มชมรมสหกรณ์ ฯ ประจําเดื อนกุมภาพันธ์
วันที 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ กรรมการ และนางนาถ มงคลหว้า หัวหน้า ฝ่ ายทัวไป เข้าร่ วมการประชุมชมรมสหกรณ์จงั หวัดอ่ า งทอง ประจํา เดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ 2560 ณ ห้ อ งประชุ มสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง โดยมีนาย
ประจวบ เนตรพลตรี รองประธานชมรมฯ ทําหน้า ที
ประธานในทีประชุ ม
ทีประชุ มมี มติ รั บรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการชมรมฯ ครังที 4/2560 วันอังคารที 17
มกราคม 2560 มีมติรับรองรายรับ - รายจ่ายชมรมฯ
ประจําเดือนมกราคม 2560 โดยมีเ งินคงเหลือยกมา
จากเดือนธัน วาคม 2559 เป็ นเงิ น 126,480.89 บาท
รายรับ 2,407.48 บาท รายจ่าย 680 บาท เงิ นคงเหลื อ
ยกไปเดื อ นกุม ภาพัน ธ์ 2560 เป็ นเงิ น 128,208.75
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บาท มีมติกาํ หนดรายละเอียดการจัดงานวันสหกรณ์แห่ งชาติ ประจําปี 2560 รับทราบเรื องการจัดสัมมนา
ของคณะกรรมการ ปปง. ให้ แ ก่ ก รรมการฯ และ
ผู ้จ ัด การสหกรณ์ ใ นจัง หวัด อ่ า งทองในวัน ที 10
มีนาคม 2560
กรรมการสหกรณ์ ฯ เยียมไข้ สมาชิกป่ วย 7 ราย
วันที 8 มกราคม 2560 นายเฉลย ชมบุหรั น
รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ เดินทางไปเยียมไข้
สมาชิ กป่ วย 2 ราย คือ
- นายบุญสม ภู่ระหงษ์ สมาชิ ก แผนกสปิ นนิ ง ผลิต ทีบ้านพัก ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง เนืองจากเกิ ดอุบตั ิเหตุรถยนต์ตกถนน
- นายพิภพ ไหลพึงทอง สมาชิ กแผนกไฟฟ้า ทีโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เนืองจาก
เกิ ดอุบตั ิเหตุทางรถจักรยานยนต์
วัน ที 30 มกราคม 2560 นายสุ วฒ
ั น์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ นายเสน่ ห์ ชุ่ มหฤทัย หัว หน้ า ฝ่ ายสิ น เชื อ และนายณั ฐ ภู มิ สุ ว รรณวงศา
กรรมการฯ เดินทางไปเยียมไข้สมาชิกป่ วย 3 ราย คือ
- นางทั ม ทิ ม มาประเสริ ฐ สมาชิ ก แผนก
ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารเคมี ที บ้า นพัก ต.หั วไผ่ อ.เมื อ ง
จ.อ่างทอง เนืองจากป่ วยเป็ นโรคลําไส้อกั เสบ
- นายชาญณรงค์ ไหมทอง สมาชิ กแผนก
สปิ นนิ ง ผ ลิ ต ที บ้ า นพั ก ต.บ้ า นอิ ฐ อ .เมื อ ง
จ.อ่างทอง เนืองจากป่ วยเป็ นโรคลําไส้อกั เสบ
- นางเพ็ญศรี สิ นธุประสิ ทธิ สมาชิ กแผนก
บริ หาร (อัลซิ ลลารี ผลิต) ทีบ้านพัก ต.โพสะ อ.เมื อง
จ.อ่างทอง เนืองจากผ่าตัดเนืองอกทีมดลูก
วันที 23 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุ วฒั น์ แก้ว เฮียง ประธานกรรมการ นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์
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เลขานุ ก าร และนายสุ ทัศ น์ เอี ยมแสง กรรมการ
เดินทางไปเยียมไข้สมาชิกป่ วย 2 ราย คือ
- นายปลองยุท ธ์ นาคยศ สมาชิ ก แผนก
บริ หาร (วิ ส โคส ผลิ ต ) ที โรงพยาบาลอ่ า งทอง
เนืองจากผ่าตัดกระดูกนิ วก้อยแตก
- นายสมยศ นั น ตาวัง สมาชิ ก แผนกเซ็ น ทรั ล (ซ่ อ มบํา รุ ง) ที โรงพยาบาลอ่ างทองเวชการ
เนืองจากป่ วยปอดติดเชือ
อนึ ง ในการเดินทางไปเยียมสมาชิ กป่ วยทัง
5 ราย สหกรณ์ ฯ ได้ทํา การซื อของเยี ยมไข้ใ ห้แ ก่
สมาชิ กทุกคน เป็ นเงิน คนละ 300 บาท
สหกรณ์ ฯ ม อบเงิ น ช่ วยทํ า บุ ญ สมาชิ กที ทํ า การ
อุปสมบท 500 บาท
วันที 28 มกราคม 2560 นายอนุ รัก ษ์ ทองโตนด กรรมการ ร่ วมงานเลียงสังสรรค์การอุปสมบทนายสถาพร ป่ าพฤกษา สมาชิ ก แผนกวิส โคส
ผลิต ทีบ้านพัก ต.ลาดนําเค็ม อ.ผักไห่ จ.พระนครศรี อยุธยา และช่วยเงินทําบุญ 500 บาท
สหกรณ์ ฯ เป็ นเจ้ าภาพสวดศพมารดา และบุตรสมาชิ ก
รวม 4 ราย
วันที 30 มกราคม 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายศรี โพธิ วายุพ ัก ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิ น นายเฉลย ชมบุหรั น รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ นายสายัณห์ แผนประดิ ษฐ์
เลขานุการ นายลิขิต มีบาํ รุ ง เหรัญญิก นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย หัวหน้า ฝ่ ายสิ นเชื อ นายรวิพงศ์ ศุ ภ ศรี นาย
อนุ รัก ษ์ ทองโตนด กรรมการ และนางนาถ มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ ายทัวไป เดิ นทางไปเป็ นเจ้าภาพสวด
ศพบุ ต รชายของนายปภาวิ น อัฐ มาภรณ์ สมาชิ ก
แผนกอัล ซิ ลลารี ผลิ ต ที วัดโลห์สุทธาวาส อ.เมือ ง
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จ.อ่ างทอง และช่ วยเงิ นทํา บุญ งานศพ จํานวน 500
บาท
วัน ที 2 กุม ภาพั น ธ์ 2560 นายสุ วฒ
ั น์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ และ
นางสาวณัฐ ริ ญ า อนุ สิ กรรมการ เดิ น ทางไปเป็ น
เจ้าภาพสวดศพมารดานายธํารงค์ศกั ดิ รั ก ชาติ เจริ ญ
สมาชิ กแผนกพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน ณ บ้านพัก
ต.ลาดนําเค็ม อ.ผักไห่ จ.พระนครศรี อยุธยา และช่วย
เงินทําบุญงานศพ จํานวน 500 บาท
วันที 2 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ นายมานะกูล พรรณเรณู
รองประธานฝ่ ายการเงิน นายสายัณห์ แผนประดิ ษฐ์
เลขานุ การ นายเสน่ ห์ ชุ่ มหฤทัย เหรั ญญิก นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ นายวิรั ต ชู จิตต์ นางสาวณัฐริ ญา
อนุ สิ และนางสาวนุ ชนารถ แก้วนําเชือ เจ้าหน้าที
บัญชี เดิน ทางไปเป็ นเจ้าภาพสวดศพบุต รชายของ
นายสมจิตร พัฒนมงคล สมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน ทีวัดแสนสุ ข ต.บางปลากด อ.ป่ าโมก
จ.อ่างทอง และช่ วยเงิ นทําบุญงานศพ จํา นวน 500
บาท
วันที 15 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮี ยง ประธานกรรมการ นายเฉลย ชมบุ หรั น รอง
ประธานฝ่ ายการเงิ น นายสายัณ ห์ แผนประดิ ษ ฐ์
เลขานุ ก าร นายเสน่ ห์ ชุ่ ม หฤทัย เหรั ญ ญิ ก นาย
ธนกฤต วโรตนม์ หัวหน้าฝ่ ายสิ น เชื อ นายศรี โ พธิ
วายุพกั ตร์ นายสุ ทศั น์ เอียมแสง นายณัฐภูมิ สุ วรรณวงศา และนายรวิพงษ์ ศุ ภศรี กรรมการ เดิ นทางไป
เป็ นเจ้ า ภาพสวดศพมารดานางนงนุ ช นิ มนวล
สมาชิ กสหกรณ์ ฯ แผนกวิส โคส ผลิต ทีวัดแสนสุ ข
จ.อ่างทอง และช่วยเงินทําบุญงานศพ 500 บาท
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สมาชิ กสหกรณ์ฯ ทุกท่านคงทราบดีแล้วว่าในปี
พ.ศ. 2560 สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
เปิ ดรั บสมัครสมาชิ ก สหกรณ์ฯ และสมาชิก สมทบ
รวมทังบุคคลในครอบครัวของสมาชิ ก สมาคมฯ เข้า
เป็ นสมาชิกสมาคมฯ โดยผู้ทีจะสมัครเข้ าเป็ นสมาชิ ก
สมาคมฯ ในปี พ.ศ. 2560 ต้ องเป็ นบุ คคลทีมี อายุไ ม่
เกิ น 57 ปี หรื อเกิ ด ไม่ เ กิน ปี พ.ศ. 2503 - 2504 ผู ้ ที
สมัครเข้าเป็ นสมาชิกต้อ งชําระค่าสมัคร 100 บาท ค่า
บํารุ งปี ละ 50 บาท และ เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าปี ละ
4,000 บาท โดยเปิ ดรั บสมัครทุ กวัน หลังจากสมัค ร
แล้ ว ผู้ส มั ค รเป็ นสมาชิ ก สมาคมฯ จะได้ รั บ การ
คุ้มครองในเวลา 09.00 น. ของวัน ที 1 ในเดื อนทีสาม
หลั ง จากเดื อ นที สมั ค รเข้ า เป็ นสมาชิ กสมาคมฯ
กล่าวคื อ ในเดือนที สมัครเป็ นสมาชิ กนับเป็ นเดื อน
ที 1 ถื อว่าเป็ นเดื อนของการรั บสมัค ร และเดือ นที
สองของการสมัค ร ถื อ ว่ า เป็ นเดื อ นที สมาคมฯ
จะตรวจสอบหลัก ฐานการสมัค ร ในวัน ที 1 เวลา
09.00 น. เป็ นเดือ นทีผู ้สมัครจะได้รับการคุม้ ครอง
จากสมาคมฯ ตัวอย่า ง เช่น นาย ก. สมัครเข้า เป็ น
สมาชิ กสมาคมฯ ในวันที 15 มีนาคม 2560 ดังนัน ใน
วันที 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ผูส้ มัครเป็ น
สมาชิ ก สสอป. รอบ 5/2560 ได้รับการคุม้ ครอง หาก
สมาชิ ก เสี ย ชี วิต ผู ้รับ ผลประโยชน์ ข องสมาชิ ก ที
เสี ยชี วิตจะได้รับเงินสงเคราะห์ 600,000 บาท โดย
สมาคมฯ จะหัก ค่ า ดํา เนิ น งานร้ อ ยละ 4 จากเงิ น
สงเคราะห์ทีผูร้ ั บผลประโยชน์ของสมาชิ ก เป็ นเงิ น
24,000 บาท ดังนัน ผู้รับผลประโยชน์ ของสมาชิ ก จะ
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ได้ รับเงินสงเคราะห์ สุทธิ 576,000 บาท
สํ า หรั บ สมาชิ ก สหกรณ์ ฯ สมาชิ ก สมทบ
หรื อบุ ค คลในครอบครั วที มี อ ายุ เ กิ น 57 ปี และมี
ความประสงค์จะสมัค รเข้าเป็ นสมาชิ กสมาคมฯ ได้
ทําการเรี ยกร้องให้สมาคมฯ เปิ ดโอกาสให้สมัครเข้า
เป็ นสมาชิ กสมาคมฯ ได้นนั คณะกรรมการบริ หาร
ร่ วมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 7 วิชาชี พได้ทาํ การ
ประชุ มกัน และมี มติเบืองต้นให้เปิ ดโอกาสให้ผูท้ ีมี
อายุเกิ น 57 ปี สมัครเข้าเป็ นสมาชิกได้ โดยจะเปิ ดรั บ
สมั ครเฉพาะผู้ทีมีอายุไม่ เกิน 60 ปี เท่ านั น ทังนี ผู ้ทีมี
อายุเกิ น 57 ปี จะต้องจ่ายเงินค่าสงเคราะห์ ล่วงหน้า
ย้อนหลัง ปี ละ 4,000 บาท ตามอายุของตน ดังนี คือ
- อายุ 58 ปี จ่ายเงินสงเคราะห์ 2 ปี เป็ นเงิ น
8,000 บาท
- อายุ 59 ปี จ่ายเงิ นสงเคราะห์ 3 ปี เป็ นเงิ น
12,000 บาท
- อายุ 60 ปี จ่ายเงินสงเคราะห์ 4 ปี เป็ นเงิ น
16,000 บาท
คณะกรรมการ สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์
สมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส ถานประกอบการ
(สสอป.) ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของทีประชุม
คณ ะกรรมการบริ หา รร่ วมสมาคมฌาป นกิ จ
สงเคราะห์ 7 วิ ช าชี พ และจะต้ อ งเสนอขอแก้ ไ ข
ข้อบังคับสมาคมฯ เพื อให้ส มาคมฯ สามารถเปิ ดรับ
สมาชิ ก เป็ นกรณี พิ เ ศษเป็ นครั งคราวได้ หากที
ประชุ ม ใหญ่ ส มาคมฯในวัน ที 25 มี น าคม 2560
เห็นชอบให้ทาํ การแก้ไขข้อบังคับฯ ได้ สมาคมฯ จะ
ทําการเปิ ดรับสมัครสมาชิ กทีมีอายุเกิน 57 ปี ในวันที 1
เมษายน - 31 กรกฏาคม 2560 จึงขอให้ทุกท่านทําการ
สมัครในช่ วงเวลาดังกล่าวด้วย
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สวัส ดี ค รั บ “ข่ าวสหกรณ์ ฯ ” ประจํา เดื อ น
“มี น าคม 2560” มาพบกับ เพื อนสมาชิ ก และท่ า น
ผูอ้ ่านทุกท่านแล้วครับ
เนื องในวันคล้ายวันเกิ ดที ผ่ านมา คุ ณพรใจ
ศรีสุวรรณธนู ได้รับเค้กวันเกิ ดจากเจ้าหน้าทีสหภาพ
แรงงานฯ ทัง 3 คน ทําเอาเจ้าตัวเป็ นปลืมอย่างมาก
เลย ขอให้มีความสุ ขมากๆ ครั บ ###๙๙๙### บริ จาค
โลหิตเป็ นครังที 11 แล้ว สําหรับ คุณกิติศักดิ พรหมช นะ ขอ อนุ โ มทนาบุ ญ ด้ ว ยค รั บ ###๙ ๙ ๙ ###
เดิ น ทางไปร่ วมงานเทศกาลไหว้พ ระทีวัดเขาวงพระจันทร์ จ.ลพบุรี มาแล้ว คุณสุ พจน์ สดแสงจันทร์
เดิ น ขึนภู เ ขาไปไหว้พระด้วยบันไดความสู ง 3,790
ขัน เรี ยบร้ อยแล้ว ###๙๙๙### ขอแสดงความยิน ดี
กับ คุ ณศรีโพธิ วายุพักตร์ ที ได้รับการแต่งตังเป็ น ที
ปรึ กษากิ ตติมศักดิของชุ มนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จํากัด , สหกรณ์ อ อมทรั พย์พนัก งาน
บริ ษ ทั รอยัล ปอร์ ซเลน จํากัด และคณะกรรมการ
สมานฉัน ท์แ รงงานไทย ในเวลาใกล้เ คี ย งกัน ครั บ
###๙๙๙### มี เ ฟสบุ๊ ค เป็ นของตนเองเหมื อ นกั น
สําหรั บ คุ ณสมภพ คุ้ม วงษ์ โดยใช้ชือในเฟสบุ๊คว่า
“ตึก เบสบารอล” ขอเชิ ญเพือนสมาชิ กไปสมัครเป็ น
เพือนกับคุณสมภพได้นะครับ ###๙๙๙### พาภรรยา
ไปเทียวงานมรดกโลกที อยุ ธ ยามา ไม่ ทราบว่า คุ ณ
ประทวน สั ญญะวิรี ซือของอะไรให้ภรรยาบ้างครับ
###๙๙๙### เดิ น ทางไปเที ยวประเทศอิ น เดี ย เมื อ
กลางเดือนกุมภาพันธ์ทีผ่านมา คุณพงษ์ สว่าง สี แก้วสิ ว และภรรยาถื อโอกาสแวะเยียมคุณสุ ระนา อดี ต
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ด้วยครับ ###๙๙๙### สํ าหรับพี
โอ่ง คุ ณเพิมพูลพัช ร์ จ๋ ว งพานิ ช พาสามี และลูก ไป
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เทียวมาเก๊าและฮ่องกงมาในเวลาไล่ เลี ยกันทุกคน มี
ความสุ ข มากครั บ ###๙๙๙### เดิ น ทางไกลไป
ร่ วมงานแต่งงานลูกสาวเพือนพนักงานไทยเรยอนถึง
โคราช งานนี คุ ณบรรเทิง จําเริญใหญ่ มี คุ ณปรีชา
พิ ณประเสริ ฐ เป็ นเพื อนร่ วมทางครับ ###๙๙๙###
เดิ น ทางไปกราบพระบรมศพในหลวงรั ช การที 9
มาแล้ว สําหรั บสมาชิ กสหกรณ์ หลายท่าน เช่ น คุ ณ
วัชรี ทวี คูณ คุ ณอารี ย์ จัน ทรโคตร คุ ณนนทรี เกษจั น ทร์ และ คุ ณปนั ด ดา เดชฟุ้ง ทุ ก ท่ า นบอกว่า มี
ความสุ ขและเป็ นมงคลสําหรับชีวติ มากทีสุ ดเลยครับ
###๙๙๙### ขอแสดงความยินดี กบั คุ ณลิขิต มี บํารุง
ทีได้รับพระราชทาน “เหรียญกาชาดสมนาคุ ณ ชั นที
3” เนื องในโอกาสทีบริ จาคโลหิตครบ 50 ครัง เมื อ
วัน ที 22 กุ ม ภาพัน ธ์ ที ผ่ า นมาครั บ ###๙๙๙### ขอ
แสดงความยิ น ดี ก ับ คุ ณ อั ช ณา วายุ พั กตร์ ที เป็ น
เจ้า ภาพแต่ง งานหลานสาวไปเมือเร็ ว ๆ นี งานนีป้ า
อ้อยมี ความสุ ขมากเลยครับ ###๙๙๙### ยังขยัน ปั น
จักรยานออกกําลังกายเป็ นประจําทุกวัน สําหรั บ คุ ณ
ประนอม พานคํา ขอให้สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้
นะครั บ ###๙๙๙### ขอแสดงความเสี ยใจกับ คุ ณ
นงค์นุ ช นิมนวล ทีสู ญเสี ยคุ ณแม่ไปเมื อกลางเดือน
กุ ม ภาพัน ธ์ ทีผ่ า นมา ###๙๙๙### เช่ น เดี ย วกัน ขอ
แสดงความเสี ย ใจกับ คุ ณโกศล กัน เกตุ และคุ ณ
สมปอง นาคกุญชร ที สู ญ เสี ย มารดาไปในเวลาที
ใกล้เ คี ยงกัน ด้ว ยครั บ ###๙๙๙### ขอแสดงความ
ยินดีก ับ คุณมานะกูล พรรณเรณู ทีได้รับการแต่งตัง
เป็ นรองประธานฝ่ ายการเงิ น คุ ณเฉลย ชมบุ หรั น
เป็ นรองประธานฝ่ ายประชาสั มพัน ธ์ คุ ณ สายัณ ห์
แผนประดิ ษฐ์ เป็ นเลขานุก าร คุ ณเสน่ ห์ ชุ่ มหฤทั ย
เป็ นเหรัญญิก และคุณธนกฤต วโรตนม์ เป็ นหัวหน้า-
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ฝ่ ายสิ นเชื อ ของคณะกรรมการสหกรณ์ ฯ ครั บ ###
๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกบั คุ ณกฤษณชั ย สิ นธุประสิ ทธิ ที ปฏิบตั ิ หน้าทีเป็ นผูพ้ ิพากษาสมทบ ศาล
แรงงานภาค 1 สระบุ รี เรี ย บร้ อ ยแล้ วครั บ ###
๙๙๙### ฝากประชาสัมพัน ธ์ จาก คุ ณสุ วัฒน์ แก้ วเฮียง รองประธานมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน
ว่า มู ล นิ ธิ ฯ จะทําการ “ทอดผ้าป่ าเพือหารายได้จดั
กิ จกรรมของมูล นิ ธิ ” ในวั นที 22 เมษายน 2560 ขอ
เชิ ญ เพื อนสมาชิ ก ทุ ก ท่ า นร่ วมเป็ นกรร มกา ร
ทอดผ้าป่ าโดยพร้ อมเพียงกันครับ ###๙๙๙### แม้จะ
มีเฟสบุค๊ เป็ นของตัวเองแล้ว แต่ เพือนๆ บอกว่า คุ ณ
สายฝน บุ ญยขั น ธ์ ไม่ค่ อ ยอัพเดทข้อ มู ล ให้เ พื อน
ทราบเลยครับ ###๙๙๙## ยังขยันขันแข็งมาทํา งาน
อย่ า งสมําเสมอ สํ า หรั บ คุ ณ พิ ณ ทิ พ ย์ สมบู ร ณ์
ปลายปี ขอให้ได้คะแนนดีๆ นะครับ ###๙๙๙## พา
ครอบครัวไปเดินห้างเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต บางใหญ่ ห้ า งที มี ข นาดใหญ่ ติ ด อัน ดับ โลกมาแล้ ว
สํา หรั บ คุ ณ วราภรณ์ ทั บ ไทย และสามี งานนี ไม่
ทราบว่าหิ วของหมดไหมครั บ ###๙๙๙### ทํา งาน
วัน ที 28 กุ ม ภาพัน ธ์ เป็ นวัน สุ ดท้า ยที ไทยเรยอน
ขอให้คุณพรใจ ศรีสุวรรณธนู มีชีวติ หลังการเกษี ยณ
อย่างมีความสุ ข แล้วอย่าลืมกลับมาเยียมน้อ งๆ บ้าง
นะครั บ ###๙๙๙### เงี ย บหายไปเลย สํ าหรั บ คุ ณ
ปราณี ดวงผดุ ง (วอเตอร์ ฯ ) หวัง ว่า ชี วิ ตหลัง การ
เกษียณจะมีความสุ ขกับครอบครัวมากๆ นะครับ ###
๙๙๙### ฝากประชาสัมพันธ์ มาจาก คุ ณไชยพั นธน์
ทรั พย์ สุ ทธิ ว่า ชมรมผู ้เกษียณอายุไทยเรยอน จัดทํา
เสื อโปโล คอปกสี ดาํ จําหน่ าย ราคาตัวละ 230 บาท
ขอเชิ ญสมาชิ กทุก ท่านช่ วยกัน ซื อ เพือหารายได้ใน
การจัดกิจกรรมให้ชมรมฯ ครับ ###๙๙๙### ไปเลี ยง
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หลานทีจัง หวัดนครสวรรค์น านๆ จะกลับอ่ างทอง
เสี ย ที เพือนๆ ฝากความระลึ ก ถึ ง มายัง คุ ณประไพ
เวชโช ด้วยครั บ หวังว่าป้ าแจ๊วคงจะสบายดี นะครั บ
###๙๙๙### ลงทุ น ปลูก หญ้า ที สนามหน้า บ้า นด้วย
ตนเอง สําหรับ คุ ณสมชาย คุ ณเกษมศรี เมฆหมอก
งานนีนอกจากประหยัดแล้ว ยังได้ออกกําลังกายไป
ในตัวด้วยครั บ ###๙๙๙### วัน ไหนที ต้อ งทํา ขนม
ถ้วยขาย คุณอภิญญา อยู่สุข ต้องตืนมานึงขนมตอนตี
สองทุ กวัน ขอให้กิ จการขายดี เฮงๆ นะครั บ ###
๙๙๙### น้อ งอัน ดา ลูก สาวของ คุ ณนิ ภาพร ภู่ระย้ า
อายุค รบ 2 ขวบแล้ว กํา ลังน่ า รั ก มากเลย ขอแสดง
ความยินดีก ับคุณฝนด้วยครับ ###๙๙๙### ขอแสดง
ความยินดีก ับ คุณยุทธนา ช่ างคิด และคุ ณวิไลวรรณ
ดอนใหม่ ที เข้า ร่ วมพิ ธี ม งคลสมรสไปเมื อเร็ ว ๆ นี
ขอให้ รั ก กัน ตราบนานเท่ า นานครั บ ###๙๙๙###
หลานชายของ คุณเตือน สามั คคี เปิ ดร้ านขายส้ มตํา
และไก่ ย่ างวิเ ชี ยรบุ รีที หน้าบ้านของคุ ณเตื อน ฝาก
เพื อนๆ ช่ วยกัน อุ ดหนุ น ด้วยนะครั บ ###๙๙๙###
กลุ่ มเสี ยสละไปบําเพ็ญ ประโยชน์ ด้วยการทําความ
สะอาดทีวัดแสนสุ ข ได้ข่าวว่า คุณเชวง ฐิ ตสมานนท์
ร่ วมล้างห้อ งนํา ด้วย ขออนุ โ มทนาบุญกับทุ ก ท่ า น
ด้วยครับ ###๙๙๙### มาทํางานพร้ อมกัน กลับบ้านก็
พร้ อมกัน ดูมีความสุ ขจริ งๆ คู่ นี คุณพยุง สุ คันธรส
กั บ คุ ณสุ กัญ ญา บุ ญ ช่ วย เห็ น แล้ว อดอิ จ ฉาไม่ ไ ด้
ขอให้ มีค วามสุ ข เช่ น นี ตลอดไปครั บ ###๙๙๙###
กลับ มาทํา งานได้แ ล้ ว สํ า หรั บ คุ ณ เพ็ ญศรี สิ นธุ ประสิ ทธิ ที เข้า รั บการผ่ าตัด มดลู ก และพักฟื นเสี ย
หลายวัน ขอให้สุขภาพแข็งแรงโดยเร็ วนะครั บ ###
๙๙๙### ขอให้มีความสุ ขกับการทํางานทุกท่านครั บ
พบกันฉบับหน้า ###๙๙๙### สวัสดีครับ ###๙๙๙###

มีความสุ
ขนะครัอบอมทรัพย
ขาวสหกรณ
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มีความสุ
ขนะครัอบอมทรัพย
ขาวสหกรณ
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รายงานกิจการประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (MONTHLY REPORTS FEBRUARY 2017)
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
 ถอนระหว่างเดือน 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
 ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
5. เงินรั บฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education Fund deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
6. ทุนสํ ารอง Compulsory reserve
7. ทุนสะสมตามข้อบังคับ Reserve according to by-laws,regulation and other
8. ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรั พย์ แห่งประเทศไทย 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. เงินให้ ก้แู 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. เงินให้ ก้แู ก่ สหกรณ์ อืน Loans to other co-operatives
13. ดอกเบียรั บจากเงินให้ ก้ ู Interest received from Loans
14. รายได้เดือนมกราคม 2560 Revenues from January - February 2017
15. รายจ่ายเดือนมกราคม 2560 Expenses from January - February 2017
16. รายได้สูง (ตํา) กว่ าค่าใช้ จ่าย Total income (Approximated)

1,198 คน Pr
333,379,280.00 บาท Baht
10,278,020.20 บาท Baht
5,125,255.97 บาท Baht
3,688,330.15 บาท Baht
11,714,946.02 บาท Baht
116,837,296.78 บาท Baht
5,109,306.59 บาท Baht
4,842,020.67 บาท Baht
117,104,582.70 บาท Baht
7,118,400.00 บาท Baht
431,015.93 บาท Baht
250,715.93 บาท Baht
7,298,700.00 บาท Baht
29,963,469.18 บาท Baht
988,719.17 บาท Baht
40,060,000.00 บาท Baht

27,378,444.72 บาท Baht
104,899,737.54 บาท Baht
307,667,212.81 บาท Baht
25,347,400.00 บาท Baht
25,262,186.23 บาท Baht
307,752,426.58 บาท Baht
22,000,000.00 บาท Baht
2,581,192.25 บาท Baht
3,046,919.96 บาท Baht
866,011.99 บาท Baht
2,180,907.97 บาท Baht

มีความสุ
ขนะครัอบอมทรัพย
ขาวสหกรณ
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เจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ เข้าร่ วมประกวดผลงานนวัตกรรม
ของสหกรณ์ฯ ที จ.ปทุมธานี (21 ม.ค. 60)

รองประธานฯ และเหรัญญิก เข้าร่ วมการสัมมนา “ชสอ.
พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาค” ที จ.สงขลา (3 - 5 ก.พ. 60)

กรรมการฯ เยียมไข้นางสาวจิ ราภรณ์ ทรัพย์อุภยั
ทีบ้านพัก ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง (4 ก.พ. 60)

สหกรณ์ฯ ทําการอบรมสมาชิกใหม่ ประจําเดือน
กุมภาพันธ์ 2560 จํานวน 4 คน (14 ก.พ. 60)

กรรมการฯ เป็ นเจ้าภาพฟั งพระสวดงานศพมารดา
นางนงค์นุช นิ มนวล ทีวัดแสนสุข (15 ก.พ. 60)

กรรมการฯ และเจ้าหน้าทีฯ ร่วมการประชุมประจําเดื อน
ชมรมสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง (17 ก.พ. 60)

