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สหกรณ์ ฯ มอบสร้ อยคอทองคํ า หนั ก 1 บาท ให้ แ ก่
สมาชิ กทีเกษียณอายุ
วันที 28 มีนาคม 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายมานะกู ล พรรณเรณู รอง
ประธานฝ่ ายการเงิ น นายเฉลย ชมบุ ห รั น รอง
ประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ นายเสน่ ห์ ชุ่ มหฤทัย
เหรัญญิก นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ นายสุ ทศั น์ เอียมแสง
กรรมการ เข้าร่ วมงานเลียงสังสรรค์เนืองในโอกาส
การเกษียณอายุข องนางบัวขาว มะโนรื น สมาชิ ก
แผนกอัล ซิ ล ลารี ผลิ ต ที สโมสรพนัก งาน บริ ษ ัท
ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง
ทังนี นายสุ วฒ
ั น์ แก้ วเฮียง ได้มอบสร้ อ ยคอทอง
คํา หนัก 1 บาท มูลค่า 21,000 บาท และกล่าวอวยพร
ให้แ ก่ ส มาชิ ก ที เกษี ย ณอายุ โดยนายศรี โพธิ วายุ พัก ตร์ ได้ รับ เชิ ญ ให้ก ล่ า วอวยพรให้แ ก่ ส มาชิ ก ที
เกษียณอายุดว้ ย
นายก สสอป. เดิ น ทางไปปฏิ บั ติหน้ า ที ที สมาคมฯ
สามวัน
วันที 19 มีนาคม วันที 30 มี นาคม และวันที
12 เมษายน 2560 นายศรี โพธิ วายุ พ ัก ตร์ นายก
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อม
ทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) เดินทางไปปฏิบตั ิ

หน้าที ทีทําการสมาคมฯ ชัน 5 อาคารชุมนุมสหกรณ์
ออมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จํากั ด อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี
นายก สสอป. เข้ า ร่ ว มการประชุ ม ใหญ่ สสอต. ที
อาคาร ชสอ. นนทบุรี
วันที 24 มีนาคม 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก สหกรณ์
ออมทรั พย์ ส ถานประกอบการ(สสอป.) และนาย
นุ กู ล ยังสี กรรมการผูจ้ ัดการ เข้า ร่ วมการประชุ ม
ใหญ่สามัญประจําปี 2559 สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์
สมาชิ กสหกรณ์ อ อมทรัพย์ของสหกรณ์ อ อมทรัพย์
ตํารวจ ณ ห้องประชุม 701 ชัน 7 อาคารชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ถนนนครอินทร์ (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
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บิดานายอํานวย–นายอํานาจ จันทรมา (27 มี.ค. 60)

บิดานายพิสิฐศักดิ์ ขาวเนตร (27 มี.ค. 60)

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

บิดานายนายวิศรุต ชางขํา (4 เม.ย. 60)

นางสาวจุฑารัตน กลิน่ จันทร (14 เม.ย. 60)
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นายก สสอป. เข้ าร่ วมการประชุ มใหญ่ สสอต. ที อาคาร
ชสอ. นนทบุรี (ต่ อจากหน้ า 1)
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมี พลตํารวจตรี สมเกี ยรติ
ธรรมนิ ยาย นายกสมาคมฯ ทํา หน้า ทีประธานในที
ประชุ ม
ทีประชุ มรั บรองรายงานการประชุ ม ใหญ่
วิส ามัญ ครังที 1/2559 วัน ที 18 พฤษภาคม 2559
รับทราบรายงานจํานวนสมาชิ ก ณ วันที 31 ธันวาคม
2559 จํานวน 28,521 คน สมาชิ ก เสี ยชี วติ 260 คน
รั บทราบเกณฑ์การจัดสรรค่ าใช้ จ่ายสนับสนุ น การ
ดํา เนิ น งานของศู น ย์ ป ระสานงาน มี ม ติ รั บ รอง
รายงานงบดุล และบัญชี รายรั บ - รายจ่ ายสมาคมฯ
ประจําปี 2559 มี ม ติ อ นุ มตั ิ ประมาณการรายรั บ รายจ่ายสมาคมฯ ประจําปี 2560 ทําการแก้ไขข้อบังคับ
สมาคมฯ รวม 7 ข้อ (ข้อ 16. (1) เงิ น สงเคราะห์
ล่ วงหน้า ปี ละไม่ เ กิ น 5,000 บาท) ทํา การเลื อ กตัง
คณะกรรมการดําเนินการ 11 คน รวมกับกรรมการฯ
ทียังคงอยู่อีก 5 คน รวมเป็ น 16 คน
รองประธานฯ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ใหญ่ สอ.สหภาพ
แรงงานอินโด-ไทย จํากัด
วันที 16 มีนาคม 2560 นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝ่ ายการเงิน เข้าร่ วมประชุ มใหญ่
สามัญ ประจําปี 2559 สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส หภาพ
แรงงานอิ น โด-ไทย จํา กั ด ณ คลับ เฮ้า ท์ (โรงยิ ม )
บริ ษ ทั อิ น โด-ไทย ซิ น เทติ ค ส์ จํากัด จ.พระนครศรี อยุธยา
สหกรณ์ ฯ มีส มาชิ ก 110 คน ทุน เรื อนหุ ้น
15,674,260 บาท เงิ นรั บฝากสมาชิ ก 3,056,099.44
บาท เงิ นให้กู้แ ก่ ส มาชิ ก 15,858,968.42 บาท กําไร
สุ ทธิ 782,967.22 บาท เงินปั นผล 3.75 เงินเฉลียคืน 4.50
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นายก สสอป. เข้ าร่ ว มการประชุ ม ใหญ่ สอ.สหภาพ
แรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ จํากัด ทีแก่งคอย
วันที 24 มีนาคม 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก สหกรณ์
ออมทรัพ ย์ส ถานประกอบการ (สสอป.) และนาย
สํารวย รอดวงษ์ อุปนายกคนที 2 เข้าร่ วมการประชุ ม
ใหญ่สามัญประจําปี 2559 สหกรณ์ออมทรั พย์สหภาพ
แรงงานไทยอคริ ลิ ค ไฟเบอร์ จํากัด ณ ห้อ งอาหาร
บริ ษทั ไทยคริ ลิคไฟเบอร์ จํากัด อ.แก่ งคอย จ.สระบุ รี
โดยมี น ายนัก สิ ทธิ คุ้ม ชนะ ประธานกรรมการ ทํา
หน้าทีประธานในทีประชุม
นอกจากวาระการประชุมอืนๆ แล้ว ทีประชุม
มี ม ติ ท ํา การเลื อ กตังนายนั ก สิ ท ธิ คุ ้ ม ชนะ เป็ น
ประธานกรรมการ วาระที 2 และเลือกตังกรรมการ
แทนกรรมการทีหมดวาะ จํานวน 6 คน ทําการแก้ไข
ข้อ บัง คับ สหกรณ์ ฯ 2 ข้อ คื อ ข้ อ 32. คุ ณ สมบัติ
สมาชิ ก โดยเปลี ยนชื อสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส หภาพ
แรงงานไทยไทยอคริ ลิคไฟเบอร์ จํากัด เป็ น สหกรณ์
ออมทรัพย์สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ งทอ จํากัด
และ ข้อ 95 ผูต้ รวจสอบกิ จการ โดยเพิ มคุ ณสมบัติ
ของผูต้ รวจสอบกิ จการให้เ ป็ นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนฉบับใหม่
สหกรณ์ ฯ มีส มาชิ ก 424 คน ทุน เรื อนหุ ้น
75.89 ล้านบาท เงินรับฝากจากสมาชิก 41.96 ล้านบาท
ทุนสํารอง 6.22 ล้านบาท เงินให้กแู้ ก่สมาชิ ก 112.52
ล้านบาท เงิ นฝาก ชสอ. 5 ล้า นบาท สิ น ทรั พย์รวม
131.12 ล้า นบาท กําไรสุ ทธิ ป ระจําปี 2559 จํานวน
5,657,534.75 บาท ทีประชุ มมีมติ จดั สรรกํา ไรสุ ทธิ
ประจํา ปี เป็ นทุ น สํ า รอง 800,000 บาท (ร้ อ ยละ
14.14) อนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผล ร้ อ ยละ 5.25 เงิ นเฉลีย
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คื น ร้ อ ยละ 6 ค่ า บํา รุ ง สั น นิ บาตแห่ ง ประเทศไทย
ร้ อยละ 1 เป็ นเงิน 30,000 บาท
อนึ ง สหกรณ์ ฯ ได้รับการคัดเลื อ กให้เ ป็ น
"สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจําปี 2559”
กรรมการสหกรณ์ ฯ สมาชิ ก และเจ้ าหน้ าที ฯ เข้ าร่ วม
การประชุ มใหญ่ สามัญประจําปี 2559 สสอป.
วันที 25 มีนาคม 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
นายก สสอป. นายวิรัต ชู จิตต์ และนายกฤษณชั ย
สิ นธุ ประสิ ทธิ กรรมการสมาคมฯ พร้ อมกับสมาชิ ก
สสอป. 7 ท่าน ได้แก่ นายสุ ร สิ งห์ บงกชเกิ ด นาย
พรชัย แก้ วสาระ นายปรี ช า ตรี ก าลนนท์ นางสุ นี
ชู จิตต์ นางอัชณา วายุ พกั ตร์ นางวินิ ตา จํา รั ส นาย
กมลศักดิ พัฒนสิ งห์ และนางสาวนุ ชนารถ แก้วนําเชือ เจ้าหน้าทีประจําศู นย์ประสานงานสหกรณ์อ อม
ทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด เข้าร่ วมการ
สั ม ม น า ร่ ว ม 3
สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ ฯ ได้แก่
สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ส หกรณ์
สมาชิ ก ของชุ ม นุ ม
สหกรณ์ ออมทรั พย์
แห่ ง ประเทศไทย
จํา กั ด (สส.ชสอ.) สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์
สหกรณ์ ส มาชิ ก ของชุ มนุ มสหกรณ์ อ อมทรั พย์ค รู
ไทย จํากัด (สสอค.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส ถานประกอบการ
(สสอป.) ณ ห้อ งประชุ มแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรู ม
เมื องทองธานี อ. ปากเกร็ ด จ.นนทบุ รี และร่ วมการ
ประชุ มใหญ่ สามัญประจําปี 2559 สมาคมฌาปนกิ จ
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สงเคราะห์ ส มาชิ กสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส ถาน
ประกอบการ (สสอป.) ณ ห้องแชฟไฟร์ 104 อาคาร
อิมแพค ฟอรั ม เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี
โดยมี น ายศรี โ พธิ วายุ พ ัก ตร์ นายกสมาคมฯ ทํา
หน้าที ประธานในที ประชุ ม ทังนี การสั มมนาและ
ประชุ มใหญ่ดงั กล่ าวประสบความสําเร็ จด้วยดี โดย
นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ และนายวิรัต ชูจิตต์ ได้รับการ
เลื อ กตังเป็ นกรรมการ สสอป. ชุ ดที 4 และนาย
ศรี โพธิ วายุ พ ัก ตร์ ได้ รั บ การเลื อ กตังเป็ นนายก
สมาคมฯ สมัยที 2 ด้วย
นายก สสอป. เข้ าร่ วมการประชุ มคณะกรรมการตรวจ
รับการจ้ างงานก่ อสร้างอาคาร สฌ.สอ.
วันที 31 มีนาคม 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก สหกรณ์
ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) เข้า ร่ วมการ
ประชุ มคณะกรรมการตรวจรั บ
การจ้ า งงานก่ อ สร้ างอาคาร
สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์
สมาชิ ก 7 กลุ่ ม วิ ช าชี พ ครั งที
1/2560 ณ ห้ อ งประ ชุ ม 602
อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่ งประเทศไทย จํากัด จ.นนทบุ รี
โดยมี น ายอุ ท ัย ศรี เ ทพ นายก
สสอค. เป็ น ประธานในทีประชุม
ทีประชุ มรั บทราบขันตอนการดําเนิน การ
ก่อสร้ างอาคารสํานักงาน สฌ.สอ. รับทราบการแต่งตัง
คณะกรรมการตามระเบี ย บสมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์สหกรณ์ส มาชิ กของชุ มนุ มสหกรณ์ อ อม
ทรัพย์แห่ งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2559
ได้แ ก่ คณะกรรมการตรวจการจ้า งงานก่ อ สร้ า ง
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อาคารสํ า นัก งาน สฌ.สอ. คณะกรรมการบริ หาร
โครงการ และคณะกรรมการควบคุมงาน ฯลฯ
นายก สสอป. และกรรมการฯ เข้าร่ วมการประชุ มใหญ่
สอ. พนักงานถุงเท้ าไทย จํากัด ทีสมุทรปราการ
วันที 31 มกราคม 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก สหกรณ์
ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นายพัชรพล
วิชยั ประเสริ ฐ อุปนายก คนที 3 นายวิรัต ชู จิตต์ และ
นางลัดดา ไชยสิ ทธิ เข้า ร่ วมการประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี 2559 สหกรณ์ อ อมทรั พย์พนัก งานถุ งเท้า
ไทย จํากัด ณ ห้องประชุ มรวมใจ บริ ษ ทั ถุงเท้าไทย
จํากัด เลขที 29/1 หมู่ที 4 ซอยเกิ ดเยียม ต.สําโรงกลาง
อ.พระประแดง จ.สมุ ทรปราการ โดยมี น ายชัย ยา
ตีบไธสง ประธานกรรมการ ทําหน้า ทีประธานในที
ประชุ ม นอกจากวาระการประชุ มตามปกติ แ ล้ว ที
ประชุ มได้มีมติเลื อ กตังกรรมการ แทนกรรมการที
หมดวาระ 8 คน และทําการแก้ไขข้อบังคับฯ รวม
8 ข้อ
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ พ นัก งานถุ ง เท้า ไทย
จํากัด มีสมาชิ ก 415 คน ทุนเรื อนหุน้ 10.84 ล้านบาท
ทุน สํ ารอง 1.08 ล้า นบาท หุ ้น ชสอ. และเงิ น ฝาก
สหกรณ์อืน 3.21 ล้านบาท เงินฝากประจํา ชสอ. 4.5
ล้านบาท เงิ น ให้กู้แ ก่ สมาชิ ก เงิ น กู้ส ามัญ จํา นวน
14.81 ล้านบาท เงินกู้สามัญระยะสันโครงการพิเศษ
สมัครกองทุ น ฌาปนกิ จสงเคราะห์ จํา นวน 74,650
บาท เงิ นกู้สามัญระยะสันในโอกาสพิเศษครบรอบ
5 ปี จํา นวน 749,400 บาท ทุ น ดํ าเนิ น งานทั งสิ น
12,744,513.67 บาท กําไรสุ ทธิ ประจําปี 2559 จํานวน
483,035.36 บาท ทีประชุ มมีมติอนุ มตั ิจ่ายเงิ นปั นผล
ร้ อยละ 3.40 เงินเฉลียคืน ร้อยละ 8.00
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นายก สสอป. และกรรมการฯ เข้ าร่ วมการประชุ มใหญ่
สามั ญประจําปี 2559 สอ.อาจิกาว่าฯ ทีชลบุรี
วันที 1 เมษายน 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก สหกรณ์
ออมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.) นายวิรั ต
ชู จิตต์ และนายชัยยา ตีบไธสง เข้าร่ วมการประชุ ม
ใหญ่สามัญประจําปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
อาจี ก าว่า แอนด์ เอสซี ไ อ และดับ บลิ ว ซี พี จํากั ด
ณ ร้ านอาหารบริ ษทั อาจีกาว่า แอนด์ เอสซี ไอ เมทัล
เทค จํากัด เลขที 49 หมู่ ที 9 ถนนสุ ขประยูร ตําบล
มาบโป่ ง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยมีน าย
ภาสกร ผั ด หล้า ประธานกรรมการ ทํา หน้ า ที
ประธานในทีประชุ ม
นอกจากวาระการประชุม ตามปกติ แ ล้ว ที
ประชุ มได้มีมติเลื อกตังนายศุ ภ ชัย ม่ วงปลอด ดํารง
ตําแหน่ งประธานกรรมการ และเลื อกตังกรรมการ
แทนกรรมการทีหมดวาระ 3 คน และมี มติข ออนุ มตั ิ
ตัดหนีสงสัยจะสู ญ ประมาณ 4,363 บาท และสหกรณ์ฯ
ได้ทาํ การมอบทุนการศึ ก ษาให้แ ก่ บุตรสมาชิ กด้วย
ทังนี ก่ อ นปิ ดการประชุ ม สหกรณ์ ฯ ได้เ ชิ ญ นาย
ศรี โ พธิ วายุ พกั ตร์ นายกสมาคมฯ กล่ า วปราศรั ย
พร้ อ มกับทํา การมอบนาฬิ ก าของสมาคมฯ รวม 9
เรื อน ให้แก่ สมาชิกสหกรณ์ฯ และนายชัยยา ตีบไธสง
ทําการบรรยาย เรื อง “การสมัครเป็ นสมาชิ ก สสอป.”
แก่ สมาชิ กทีเข้าร่ วมการประชุ มใหญ่
สหกรณ์ ฯ มีส มาชิ ก 188 คน ทุน เรื อนหุ ้น
15.79 ล้านบาท ทุนสํารอง 0.62 ล้านบาท ทุนต่ าง ๆ
ตามข้อบังคับฯ 0.15 ล้านบาท เงิ นฝากประจํา ชสอ.
5.0 ล้า นบาท เงิ น ให้ กู้แ ก่ สมาชิ ก 13.11 ล้า นบาท
ทุนดําเนินงาน 16,576,025.60 บาท กําไรสุ ทธิ ประจําปี
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2559 จํานวน 1,077,609.43 บาท ทีประชุ มมีมติ อนุ มตั ิ
จ่ายเงินปั นผล ร้อยละ 5.80 เงินเฉลียคืน ร้อยละ 4.60
ประธานฯ และรองประธานฯ เข้าร่ วมประชุ มประจําเดื อน
คณะกรรมการกลาง สอร. ทีกรุงเทพฯ
วันที 9 เมษายน 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮีย ง
ประธานกรรมการ และนายมานะกู ล พรรณเรณู
รองประธานฝ่ ายการเงิ น เดิ น ทางไปประชุ ม
ประจําเดื อนเมษายน 2560 คณะกรรมการสหพัน ธ์
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ผู้ใ ช้ แ รงงาน (สอร.) ณ ห้อ ง
ประชุ มสโมสรพนั ก งานการไฟฟ้ า นครหลวง
กรุ งเทพฯ จัดโดยมูลนิ ธิไพศาล ธวัชชัยนันท์
ผู้จัดการร่ วมมอบหนั งสื อให้ กศน. อ่างทอง
วันที 3 เมษายน 2560 นางเกษมศรี เมฆหมอก
ผูจ้ ดั การ เข้าร่ วมมอบหนังสื อ และสื อความรู ้ ต่า ง ๆ
ให้แ ก่ สํ านักงานส่ งเสริ มการศึ กษานอกระบบและ
การศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย (กศน.) จัง หวัด อ่ า งทอง
ร่ วมกับสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง

กรรมการฯ เข้ าร่ วมประชุมประจําเดือนเมษายน 2560
สั นนิบาตสหกรณ์ จังหวัดอ่ างทอง
วันที 19 เมษายน 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
กรรมการฯ เข้ า ร่ วมการประชุ ม คณะกรรมการ
สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง ชุ ดที 1 ครังที 6 ทํา
การประชุ ม ประจํา เดื อ นเมษายน 2560 ณ ห้ อ ง
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ประชุ มสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง โดยมีนาย
ศรี โพธิ วายุ พตั กร์ ประธานสั น นิ บาตฯ ทํา หน้า ที
ประธานในทีประชุ ม
ทีประชุมทําการรั บรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการสั น นิ บาตสหกรณ์ จงั หวัด อ่ างทอง
ชุดที 1 ครังที 5 ประจําเดื อนมีน าคม 2560 วันศุ ก ร์ ที
17 มีนาคม 2560 มีมติรับรองรายรับ - รายจ่ายสันนิบาต
สหกรณ์ จงั หวัดอ่า งทอง ติ ดตามผลการเตรี ยมการ
จัดการอบรมกรรมการฯ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ ใน
จังหวัดอ่างทอง เรื อง “บริ หารงานสหกรณ์อย่างไร
ให้ไกลคุก” ในวันที 8 พฤษภาคม 2560 รั บทราบผล
การเดินทางไปเยียมและพบปะกับสหกรณ์ในจังหวัด
3 สหกรณ์ฯ ในวันที 18 เมษายน 2560 ได้แก่ สหกรณ์
การเกษตรบางเสด็จ จํากัด และสหกรณ์ บา้ นมันคง
เทศบาลปาโมก จํากัด อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง พร้ อมกับ
สหกรณ์บริ การพัฒนาชุ มชนสุ ทธาวาส จํากัด อ.เมื อง
จ.อ่ า งทอง และมี ม ติ ให้ ค ณะกรรมการสั น นิ บ าต
สหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง เดินทางไปเยียมและพบปะ
กับ สหกรณ์ ในจัง หวัด 4 สหกรณ์ ฯ ในวัน ที 23
พฤษภาคม 2560 ได้แ ก่ สหกรณ์ผู ้เลียงนกกระทา
อ่ า งทอง จํากั ด ต.ศาลาแดง อ.เมื อ ง จ.อ่ า งทอง
สหกรณ์ผูเ้ พาะเลียงสั ตว์น ําอ่างทอง จํากัด ต.คลองขนาก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง สหกรณ์ การปลู ก
พืชไร่ วงั นําเย็น จํากัด ต.วังนําเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
และสหกรณ์ ผูเ้ ลียงไก่ ลุ่มแม่นําน้อย จํากัด ต.สี ร้ อ ย
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
รองประธานฯ และหั วหน้ า ฝ่ ายทั วไป เข้ า ร่ ว มการ
ประชุ มชมรมสหกรณ์ จงั หวัดอ่ างทอง
วันที 19 เมษายน 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
กรรมการ และนางนาถ มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ ายทัวไป
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เข้า ร่ วมการประชุ ม คณะกรรมการชมรมสหกรณ์
จังหวัดอ่างทอง ครังที 7/2560 ประจําเดื อนเมษายน
2560 ณ ห้ อ งประชุ ม สํ า นั ก งานสหกรณ์ จัง หวัด
อ่างทอง โดยมีนายประจวบ เนตรพลตรี รองประธาน
ชมรมฯ ทําหน้าทีประธานในทีประชุม
ทีประชุ มมี มติ รั บรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการชมรมฯ ครั งที 6/2560 ประจําเดื อน
มีน าคม 2560 รั บรองรายรับ - รายจ่ ายของชมรมฯ
ประจําเดื อ นมีน าคม 2560 โดยมี เงิ นคงเหลือยกมา
126,318.75 บาท ไม่ มีรายรั บ รายจ่ า ย 1,420 บาท
มี เ งิ น คงเหลื อ ยกไปเดื อ นเมษายน 2560 จํา นวน
124,898.75 บาท ติด ตามผลการประชุ มคราวก่ อ น
1 เรื อง มี มติ มอบหมายให้กรรมการชมรมฯ แต่ล ะ
ท่านติ ดต่อประสานงานกับกรรมการชมรมฯ ทีไม่
ค่อยได้เข้าร่ วมการประชุมประจําเดือนของชมรมฯ
สหกรณ์ ฯ มอบสมุ ด บั ญ ชี เงิ น ฝากให้ แก่ ส มาชิ ก ที
ภรรยาคลอดบุตร
วันที 22 กุมภาพันธ์ 2560 นางนาถ มงคลหว้า
หัว หน้ าฝ่ ายทัวไป มอบสมุ ด บัญ ชี พร้ อ มเงิ น ฝาก
จํานวน 500 บาท ให้แก่นายจักรกฤษ ชนะพาล สมาชิ ก
แผนกสปิ นนิ ง ผลิต เนืองจากภรรยาคลอดบุตร
วัน ที 7 มี น าคม 2560 นางนาถ มงคลหว้า
หัว หน้ าฝ่ ายทัวไป มอบสมุ ด บัญ ชี พร้ อ มเงิ น ฝาก
จํานวน 500 บาท ให้แก่ น ายกฤษณะ ธาดาวัตรภรณ์
สมาชิ กแผนกวิสโคส ผลิต เนืองจากภรรยาคลอดบุตร
สหกรณ์ ฯ มอบของทีระลึกแก่ สมาชิ ก ทีทําการมงคล
สมรส 2 ราย
วันที 26 มี นาคม 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ มอบของที ระลึ ก ให้ แ ก่ น าย
ธนศัก ดิ ชี ร ะภากร สมาชิ ก แผนกวิส โคส ผลิ ต
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เนืองในโอกาสจัดงานมงคลสมรส โดยมอบให้ใน
งานเลียงมงคลสมรส ทีโดมสวนนําเฉลิมพระเกี ยรติ
อ.เมือง จ.อ่างทอง
วันที 26 มีน าคม 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ มอบของที ระลึก ให้แ ก่ นายอรุ ณ
วงษ์จนี สมาชิกแผนกบอยเลอร์ เฮ้าท์ เนืองในโอกาส
จัดงานมงคลสมรส โดยมอบให้ในงานเลียงมงคล
สมรส ทีบ้านพัก ต.เอกราช อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง
สหกรณ์ ฯ เป็ นเจ้ าภาพสวดศพบิด า - มารดาสมาชิ ก
และสวดศพสมาชิ กฯ รวม 6 ราย
วันที 27 มี นาคม 2560 นายธนกฤต วโรตนม์
นายสุ ท ัศ น์ เอี ยมแสง นายณั ฐ ภู มิ สุ ว รรณวงศา
กรรมการ และนางสาวดวงกมล แก้วสุ กใส เจ้าหน้าทีธุ รการ ร่ วมเป็ นเจ้า ภาพฟั งพระสวดงานศพบิ ดา
นายพิสิฐ ศัก ดิ ขาวเนตร สมาชิ ก แผนกอ๊อ กซิ ล ลารี
ผลิต ทีวัดพายทอง ต.สายทอง อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง
พร้ อมช่ วยเงินทําบุญจํานวน 300 บาท
วันที 27 มีน าคม 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการฯ นายมานะกูล พรรณเรณู รอง
ประธานฝ่ ายการเงิน นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ
กรรมการ และนางสาวนุชนารถ แก้วนําเชือ เจ้าหน้าที
บัญชี ร่ วมเป็ น เจ้า ภาพฟั งพระสวดงานศพบิดานาย
อํา นวย จัน ทร์ มา สมาชิ ก แผนกพ้น สภาพการเป็ น
พนัก งาน และเป็ นบิ ด าของนายอํา นาจ จัน ทร์ ม า
สมาชิ ก แผนกอ๊ อ กซิ ล ลารี ผลิ ต ณ วัด จัน ทรั ง ษี
ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง พร้ อมช่ วยเงิ นทําบุญกับ
สมาชิ กคนละ 500 บาท
วันที 4 เมษายน 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายศรี โพธิ วายุ พ ัก ตร์ และ
นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ กรรมการ ร่ วมเป็ น
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เจ้า ภาพฟั งพระสวดงานศพบิ ดานายวิศ รุ ต ช้า งขํา
สมาชิ กแผนกอินทรู เมนท์ ทีวัดโพธิ สระโสภณ ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง พร้อมช่วยเงินทําบุญ 500 บาท
วันที 14 เมษายน 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายสายัณ ห์ แผนประดิ ษ ฐ์
เลขานุการ นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย เหรัญญิก นายศรี โพธิ
วายุพกั ตร์ นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ กรรมการ
และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ เดินทางไปเป็ น
เจ้ า ภาพฟั งพระสวดงานศพนางสาวจุ ฑ ารั ต น์
กลิ นจันทร์ สมาชิ ก แผนกห้ อ งปฏิ บ ตั ิ การเคมี ที วัด
พายทอง ต.สายทอง อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง พร้อ มช่ วย
เงินทําบุญ 3,000 บาท
วันที 15 เมษายน 2560 นายมานะกูล พรรณเรณู
รองประธานฝ่ ายการเงิ น นายศรี โพธิ วายุ พ ัก ตร์
นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ กรรมการ และนางสาว
นุชนารถ แก้วนําเชือ เจ้าหน้าทีบัญชี เดินทางไปเป็ น
เจ้ า ภาพฟั งพระสวดงานศพมารดานางวรรณา
ณ พิกุล สมาชิก แผนกพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน ที
วัดโพธิ สระโสภณ ต.โพสะ อ.เมื อง จ.อ่างทองและ
ช่วยเงินทําบุญ 500 บาท
วันที 17 เมษายน 2560 นายเฉลย ชมบุหรั น
รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ นายเสน่ ห์ ชุ่ มหฤทัย
เหรัญญิก นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ นายสุ ทศั น์ เอียมแสง
กรรมการ และนางนาถ มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ ายทัวไป
เดิ น ทางไปเป็ นเจ้าภาพฟั งพระสวดงานศพมารดา
นาย ณราม พงศกรกิ จพร (ราม สุ ทธิ วงษ์ ) สมาชิ ก
แผนกพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน ทีวัดโบสถ์ ต.ย่านซื อ อ.เมือง จ.อ่างทอง และช่วยเงินทําบุญ 500 บาท
กรรมการสหกรณ์ เยียมไข้ สมาชิ กป่ วย 4 ราย
วันที 22 มีนาคม 2560 นายเฉลย ชมบุหรั น
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รองประธานฝ่ ายประชาสัม พัน ธ์ และนางเกษมศรี
เมฆหมอก ผู้จดั การ มอบของเยียมไข้ให้แก่ นายภิ ญโญ
อ้น ไชยะ สมาชิ กแผนกบริ หาร (เซ็นทรัล ซ่ อมบํารุ ง)
เนืองจากผ่าตัดต่อมทอมซิ ล โดยมอบให้ ณ ทีทําการ
สหกรณ์ฯ
วันที 30 มีนาคม 2560 นายเสน่ ห์ ชุ่ มหฤทัย
เหรัญญิก นายสุ ทศั น์ เอียมแสง และนายสมยศ นันตาวัง
กรรมการฯ เดินทางไปเยียมไข้สมาชิกป่ วย 2 ราย คือ
- นายกล้ า ปั น เงิ น สมาชิ ก แผนกซี วิล ที
บ้านพัก ต.โพสะ อ.เมื อง จ.อ่างทอง เนืองจากลอก
พังผืดทีข้อศอก
- นายฉั ต รชั ย ไหมทอง สมาชิ ก แผนก
อัล ซิ ลลารี ผลิต ทีบ้านพักใกล้กบั วัดท่าอิ ฐ อ.โพธิ ทอง จ.อ่างทอง เนืองจากผ่ากระดูกงอกทีขา
วันที 8 เมษายน 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายมานะกู ล พรรณเรณู รอง
ประธานฝ่ ายการเงิน นายสุ ทศั น์ เอี ยมแสง และนาย
สมยศ นัน ตาวัง กรรมการ เดิ น ทางไปเยียมไข้นาย
นัฐ พงษ์ บําเทิ ง สมาชิ ก แผนกวิส โคส ผลิ ต ทีโรงพยาบาลอ่า งทองเวชการ เนื องจากป่ วยเป็ นโรค
อีสุกอีใส
อนึ ง ในการเดินทางไปเยียมสมาชิ กป่ วยทัง
4 ราย สหกรณ์ ฯ ได้ทํา การซื อของเยียมไข้ให้แ ก่
สมาชิ กทุกคน เป็ นเงิน คนละ 300 บาท
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วัน ที 25 มี น าคม 2560 สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ ส มาชิ กสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส ถาน
ประกอบการ (สสอป.) จัดการประชุ มใหญ่ ส ามัญ
ประจําปี 2559 ณ ห้องแชฟไฟร์ 104 อาคารอิม แพค
ฟอรั ม เมือ งทองธานี อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุ รี โดยมี
นายศรี โ พธิ วายุ พกั ตร์ นายกสมาคมฯ ทํา หน้ า ที
ประธานในทีประชุ ม และมีนายยอดศักดิ สุ ขโรจณี
รองนายกเทศมนตรี เ ทศบาลตํา บลบางสี ทอง ใน
ฐานะผูแ้ ทนนายทะเบียนท้อ งถิ น สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ และนายพิ บู ล ย์ มะนะโส ผู ้แ ทนนาย
ทะเบียนกลาง สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ เข้าร่ วม
การประชุ มและร่ วมกล่าวปราศรัยต่อทีประชุมด้วย
สหกรณ์ฯ ได้เชิ ญชวนกรรมการสมาคมฯ 3
คน ได้แ ก่ นายศรี โพธิ วายุ พกั ตร์ นายกสมาคมฯ
นายวิรัต ชู จิตต์ และนายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ทธิ
กรรมการฯ พร้ อ มกับสมาชิ ก สสอป. 7 ท่าน ได้แก่
นายสุ รสิ งห์ บงกชเกิ ด นายพรชัย แก้วสาระ นาย
ปรี ชา ตรี กาลนนท์ นางสุ นี ชู จิ ต ต์ นางอั ช ณา
วายุพกั ตร์ นางวินิตา จํารัส นายกมลศักดิ พัฒนสิ งห์
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และนางสาวนุ ชนารถ แก้วนําเชื อ เจ้าหน้า ทีบัญ ชี
เข้าร่ วมการประชุ มใหญ่ สสอป.
ผลการประชุ มใหญ่ สามั ญประจํา ปี 2559
สสอป. สรุ ปได้ดังนี คือ
- ที ประชุ มมี ม ติ รับทราบความเป็ นมาของ
การจัด การประชุ ม ใหญ่ สามั ญ ประจํา ปี 2559
รั บทราบรายนามคณะกรรมการสมาคมฯ ชุ ดที 3
รวม 14 คน และ เจ้าหน้าทีสมาคมฯ รวม 2 คน
- ทํา การรั บรองรายงานการประชุ ม ใหญ่
สามัญ ครังที 5 ประจําปี 2558 วันที 5 มีนาคม 2559
- รับทราบจํานวนสมาชิ ก ณ วันที 31 ธันวาคม
2558 จํานวน 5,113 คน สมาชิ ก เข้าใหม่ ปี 2559
จํานวน 811 คน สมาชิ ก คื น สภาพ 7 คน สมาชิ ก
ลาออก 226 สมาชิ ก พ้ น สภาพ 191 คน สมาชิ ก
เสี ยชีวติ 33 คน สมาชิ กคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม
2559 จํานวน 5,481 คน
- รับทราบรายชื อสมาชิ กศู นย์ประสานงาน
พร้ อมกับศูนย์ประสานงาน 62 ศู น ย์ และสมาชิ กรั บ
ตรง รั บ ทราบจํา นวนสมาชิ ก เสี ยชี วิ ต 33 คน
รั บ ทราบจํา นวนสมาชิ ก 4 สมาคมฯ ณ วัน ที 31
ธัน วาคม 2559 คื อ สสอ.รรท. จํานวน 43,773 คน
สสอท. จํานวน 29,110 คน สสอป. จํานวน 5,481
คน และ สสอต. จํานวน 28,521 คน
- มีมติอ นุ มตั ิง บการเงิ น สมาคมฯ ประจํา ปี
2559
- มีมติอนุ มตั ิประมาณการรายได้ - ประมาณ
รายจ่าย สมาคมฯ ประจํา ปี 2560 โดยตังประมาณ
รายได้ 1,792,500 บาท และตังประมาณการรายจ่าย
1,749,900 บาท
- มีมติเลือกตังนายวินยั นิยโมสถ ผูส้ อบบัญชี-
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รับอนุญาต เลขที 2492 ห้างหุน้ ส่ วน แสงพี.ที.เทรดดิ ง เลขที 99/32 ต.เชี ยงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
12160 เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีสมาคมฯ ประจําปี 2560
จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 3,000 บาท
- ทําการเลือกตังคณะกรรมการสมาคมฯ ชุด
ที 4 จํานวน 17 คน ได้แก่
1. นายพัชรพล วิชยั ประเสริ ฐ สหกรณ์อ อม
ทรัพย์สยามนิสสัน จํากัด
2. นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ สหกรณ์ ออมทรั พย์
สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
3. นายธัญญา สายสิ น สหกรณ์ อ อมทรั พย์
พนักงานฝาจีบ จํากัด
4. นายเสด็จ บุ น นาค สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
เนชันมัลติมีเดีย กรุ๊ ป จํากัด
5. นายวิรัต ชูจิตต์ สหกรณ์ ออมทรั พย์สหภาพ
แรงงานไทยเรยอน จํากัด
6. นายชัยยา ตีบ ไธสง สหกรณ์ อ อมทรั พย์
พนักงานถุงเท้าไทย จํากัด
7. นายอนุสรณ์ จันทรส สหกรณ์ออมทรั พย์
พนักงานสหกรณ์นครสวรรค์ จํากัด
8. นายสมจิ ต ร แสนโคตร์ สหกรณ์ อ อม
ทรัพย์นิเคสยามอลูมิเนียม จํากัด
9. นายนุกูล ยังสี สหกรณ์ออมทรัพย์องค์ก ร
อิสระ จํากัด
10. นางวัชราพร ยังสี สหกรณ์ ออมทรั พย์
องค์กรอิสระ จํากัด
11. นายสํารวย รอดวงษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานฝาจีบ จํากัด
12. นายญาณพัฒน์ คุ้มตะโก สหกรณ์อ อม
ทรัพย์อาหารสยาม จํากัด
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13. นางสิ ริภสั สร เอียมสุ วรรณ์ สหกรณ์ ออม
ทรัพย์มิตซูบิซิมอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
14. นายณัฐวุฒิ ไชยชู ลี สหกรณ์ ออมทรัพย์
นครหาดใหญ่ จํากัด
15. นายชุมพล ภูมิพนั ธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานไทยอคริ ลิคไฟเบอร์ จํากัด
16. นางสาวสมหมาย สราญจิตร์ สหกรณ์ ออม
ทรัพย์สหภาพแรงงานแพนเอเซี ยเปเปอร์ ไทย จํากัด
17. ประวร มาดี สหกรณ์ ออมทรั พย์สหภาพ
แรงงานไทยอคริ ลิคไฟเบอร์ จํากัด

คณะกรรมการสมาคมฯ ได้ทาํ การเลือ กตัง
กัน เองเพือดํารงตําแหน่ง ต่าง ๆ ดังนี คือ
1. นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
นายกสมาคมฯ
2. นายณัฐวุฒิ ไชยชูลี
อุปนายก คนที 1
3. นายธัญญา สายสิ น
อุปนายก คนที 2
4 นายพัชรพล วิชยั ประสิ ทธิ อุปนายก คนที 3
5. นายอนุสรณ์ จันทรส
เลขานุการ
6. นายชมพล ภูมิพนั ธุ์
ผูช้ ่ วยเลขานุการ
7. นางวัชราพร ยังสี
เหรัญญิก
8. น.ส. สมหมาย สราญจิตตร์ ผูช้ ่ วยเหรัญญิก
9. นางสิ ริภสั สร เอียมสุ วรรณ์ กรรมการผูจ้ ดั การ
- ที ประชุ ม มี ม ติ ท ํา การแก้ ไ ข ข้ อ บัง คับ
สมาคมฯ 3 ข้อ ดังนี คือ
1. แก้ไขข้ อบังคับสมาคมฯ ข้ อที 9 (4)
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ข้อ ความใหม่ “ข้อ 9. ผู้ส มัค รเป็ นสมาชิ ก
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี
(4) มีอายุในวันสมัครไม่เกิน 60 ปี หรือ ตามที
สมาคมกําหนดและในวาระพิ เศษ คณะกรรมการอาจ
กําหนดอายุผ้ ูสมัครเข้ าเป็ นสมาชิ กต่ างจากทีกําหนดไว้
ได้ เป็ นกรณีพิเศษ”
เหตุผลทีขอแก้ไข เพือรองรับแนวทางปฏิบตั ิ
ของสมาคมฯ ในกรณี ทีอาจจะมีการรับสมัครสมาชิ ก
ในวาระพิ เ ศษในระยะเวลาที จํากัด และสามารถ
กําหนดอายุผสู ้ มัครเข้าเป็ นสมาชิ กทีแตกต่างจากการ
สมัครในเวลาปกติได้
2. แก้ไขข้ อบังคับสมาคมฯ ข้ อที 14 (4)
ข้อ ความใหม่ “ข้อ 14. (4) ถูก คัดชื อออก
เนื องจากขาดส่ ง เงิ น สงเคราะห์ เงิ น สงเคราะห์
ล่ วงหน้ าตามที สมาคมเรี ย กเก็บ หรื อเรี ยกเพิ มเติ ม
แล้วแต่ กรณี โดยสมาคมแจ้งเป็ นหนังสื อ หรื อผ่ านสื อ
ต่ าง ๆ ของสมาคม ให้ชาํ ระเงินสงเคราะห์ ตามข้อ 19
แล้ว จํานวน 3 ครัง แต่ละครังมีเวลาห่ างกัน 15 วัน
ซึ งครังสุ ดท้ายได้ทาํ หนังสื อลงทะเบียนตอบรับ หรื อ
สมาคมติ ด ต่ อ หาหลั ก แหล่ ง ที อยู่ ไ ม่ ไ ด้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมี มติให้พน้ สมาชิ ก ภาพ การ
สิ นสุ ดสมาชิ กภาพตามข้อนี สมาชิกไม่มีสิทธิเรี ยกค่า
สมัคร เงินค่าบํารุ งและเงินสงเคราะห์ทีได้ช ําระตาม
ข้อบังคับจากสมาคม เว้นแต่เงิน สงเคราะห์ล่วงหน้า
ทียังไม่ได้ตกอยูใ่ นความผู กพันที จะต้องจ่ายเป็ นเงิ น
สงเคราะห์ให่แก่ สมาชิกทีถึงแก่ ความตาย
เหตุผลทีขอแก้ไข เพือให้เกิดความชัดเจนใน
การปฏิ บตั ิงาน ว่าการที สมาชิ กไม่จ่ายเงินสงเคราะห์
ล่วงหน้า ตามที สมาคมเรี ยกเก็ บ หรื อ เรี ย กเพิ มเติ ม
แล้วแต่กรณี เนืองจากเงินสงเคราะห์ไม่พอจ่ายในปี ที
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ผ่า นมา เป็ นสาเหตุ ทีทํา ให้ พน้ จากการเป็ นสมาชิ ก
สมาคมเช่ น เดี ย วกับ กรณี ที ไม่ จ่ ายเงิ น สงเคราะห์
ล่วงหน้ารายปี เช่ นกัน
3. แก้ไขข้ อบังคับสมาคมฯ ข้ อที 16 (2)
ข้อ ความใหม่ “ข้อ 16. ผูส้ มัค รเข้าเป็ นสมาชิกสมาคม ต้องชําระเงินค่าสมัครเป็ น เงิ นคนละ 100
บาท (หนึงร้อยบาทถ้วน) และเมือสมาคมมีมติรับเข้า
เป็ นสมาชิ ก ตามข้อ 11 แล้ว จะต้องชําระเงิ น ให้แ ก่
สมาคม ดังนี
(1) เงินค่าบํารุ งปี ละ 50 บาท (ห้าสิ บบาทถ้วน)
(2) เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ปี ละ 4,500 บาท
(สี พันห้าร้ อยบาทถ้วน)
กรณี เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าใช้จริ งมากกว่า
หรื อ น้อ ยกว่า จํานวนเงิ น ที เรี ย กเก็บ ไว้ สมาคมจะ
เรี ยกเก็บเพิ มขึนหรื อลดลงในปี ต่อไป และสมาคมจะ
คืน ให้แ ก่ สมาชิ ก เท่า ที สมาชิ ก ผู ้น ันยังไม่ ตกอยู่ ใ น
ความผูกพันทีจะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์”
เหตุ ผลที ทํ าการแก้ ไ ข เพื อให้ส มาคมเรี ย ก
เก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิ กตามจํานวนจริ งทีต้อง
จ่ายให้แก่ ผรู ้ ับประโยชน์ข องสมาชิกทีเสี ยชีวติ ในแต่
ละปี และสมาคมไม่ตอ้ งเรี ยกเก็บเพิ มขึนจํานวนมาก
ในปี ถัดไป เนื องจาก 4 สมาคมสมาชิ ก เพิ มขึนใน
ปั จ จุ บั น รวม 107,231 ทํา ให้ อ ัต ราการเสี ยชี วิ ต
เพิ มขึน
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สวัส ดี ค รั บ “แวดวงสหกรณ์ ” ฉบับประจํา
เดื อนพฤษภาคม 2560 มาพบกับ สมาชิ ก และผูอ้ ่าน
ทุกท่านแล้วครับ
ขอแสดงความยิ น ดี ก ับ คุ ณ อรุ ณ วงษ์ จี น
(บอยเลอร์ เฮ้าท์) และคุณธนศักดิ ชีระภากร (วิสโคส
ผลิ ต ) เนื องจากทํ า การจั ด งานมงคลสมรสใน
วันเดียวกัน ขอให้ชีวติ สมรสของสมาชิ กทังสองท่าน
จ ง มี แ ต่ ค ว า ม สุ ข แ ล ะ รั ก กั น ต ล อ ด ไ ป ค รั บ
***@@@*** ขอแสดงความยิ น ดี ก ับ คุ ณ สมภพ
คุณเสถียร คุ้มวงษ์ ที มีหลานเพิ มอี กคนเมือเร็ วๆ นี
ครับ ***@@@*** ใช้เวลาว่างหารายได้เสริ มให้กบั
ตัวเอง ด้วยการขับรถสามล้อเครื องที อยุธยา ขอให้
กิ จการของ คุ ณสมพร สุ วรรณผดุ ง เจริ ญก้า วหน้า
ด้ว ยดี มี ลู ก ค้ า เยอะๆ นะครั บ ***@@@*** ขอ
อนุ โ มทนาบุ ญ กั บ คุ ณ พั ช ระ ป้ อ มลอย และ คุ ณ
พงพรหม ประภาสั ย ที ได้ทาํ การอุ ปสมบทในเดื อน
เมษายนที ผ่ า นมา ***@@@*** ปฎิ บ ัติ ห น้ า ที ใน
ฐานะผูช้ ่ วยผูใ้ หญ่บา้ นด้วยความเข้มแข็ง สําหรั บคุ ณ
ไพฑู รย์ สามั คคี ขอให้มีโอกาสได้เป็ นผู ้ใหญ่ บา้ น
โดยเร็ วนะครั บ ***@@@*** ขอขอบคุ ณ คุ ณ
กฤษณชั ย คุณเพ็ญศรี สิ น ธุป ระสิ ทธิ คุณพรรษพร
แสงประพาฬ และคุณศรัณยู ใต้ บวรพิทักษ์ ที ได้ทาํ
การเพิ มเงินค่าหุ้น กับสหกรณ์ ฯ เมือเดือนเมษายนที
ผ่านมา ขอให้วนั เกษียณของทุก ท่านมีเงินค่าหุ ้นนับ
ล้า นบาทนะครั บ ***@@@*** ช่ ว งเทศกาลวัน
สงกรานต์ คุณเยาวลักษณ์ เสาใบ เดิน ทางกลับไป
เยียมบ้านทีจังหวัดอุบลราชธานี ไม่ทราบว่านําหมูยอ
มาขายให้เ พื อนๆ ด้ว ยไหมครั บ ***@@@*** ขอ
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แสดงความยิ นดี ก ับ คุ ณรดาทิ พย์ ไร่ สุ ขศิ ริ ทีลู กไม่
ต้องถูกเกณฑ์ทหาร ทําให้สามารถบวชต่อได้จนครบ
พรรษาครับ ***@@@*** ขอแสดงความเสี ยใจกับ
คุ ณณราม พงศกรกิ จพร (คุ ณ ราม สุ ท ธิ วงษ์) คุ ณ
วรรณา ณ พิกลุ และคุ ณปั ทมพร ศรีส ว่ าง ทีสู ญเสี ย
คุณแม่ของทังสามท่านไปในเวลาใกล้เคียงกันในช่วง
เทศกาลวัน สงกรานต์ ทีผ่ า นมา ***@@@*** ขอ
แสดงความเสี ย ใจกับครอบครั ว กลิ นจันทร์ และ
แผนกห้อ งปฏิ บตั ิ ก ารเคมี ที สู ญ เสี ย คุ ณจุฑ ารั ตน์
กลินจันทร์ เพราะอุบตั ิเหตุ ขอให้นอ้ งอ้อไปสู่ ชาติภพ
ทีดีงามด้วยครับ ***@@@*** ขอแสดงความเสี ยใจ
กับ คุ ณจั กรกรด ผลเจริ ญ ที สู ญเสี ย คุ ณ พ่ อไปเมื อ
ปลายเดือนเมษายนทีผ่านมาครับ ***@@@***
กลับมาทํา งานแล้ ว สํ า หรั บ คุ ณ บุ ญ เรื อน
ศิลปประดิษฐ์ หลังจากหยุดพัก รั ก ษาตัว เพราะป่ วย
เป็ นโรคเส้นเลือดอุดตันเป็ นเวลาหนึ งอาทิตย์ ขอให้
สุ ข ภ าพ แ ข็ งแ ร งหา ย เ ป็ น ปก ติ โ ด ย เ ร็ วค รั บ
***@@@*** ทํา งานได้แ ล้ว สํ า หรั บ คุ ณณั ฐ พงษ์
บําเทิง หลังจากป่ วยเพราะเป็ น โรคอี สุ กอีใสเกื อ บ
อาทิ ต ย์ค รั บ ***@@@*** ขอขอบคุ ณ คุ ณราเยส
เดี ยวซิ งห์ และคุณขุ นทอง นึ กอุ่นจิตร์ ได้สมัครเข้า
เป็ นสมาชิ ก ของ สสอป. แล้ วครั บ ***@@@***
เกษี ยณอายุไ ปอี ก ท่ า น สํ าหรั บ คุ ณเตื อ น สามั ค คี
ขอให้ชี วิ ตหลัง การเกษี ยณอายุมี แ ต่ ค วามสุ ข และ
สุ ขภาพแข็งแรงตลอดไปครั บ ***@@@*** ส่ งลู ก
สาวกลับไปทํา งานต่ อ ที อเมริ กาแล้ว สํ า หรั บ คุ ณ
เพิมพูลพัชร์ จ๋ วงพานิ ช ช่ วงเวลาแห่ งความสุ ข ของ
คนเราช่ า งรวดเร็ วใช่ ไหมครั บพี โอ่ ง ***@@@***
ขอแสดงความยิ น ดี ก ับ คุ ณ เสน่ ห์ คุ ณวิ ลาวรรณ
ชุ่ม หฤทั ย เนื องในโอกาสครบรอบ 27 ปี ของการ
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แต่งงานเมือต้นเดือนพฤษภาคมทีผ่านมา ขอให้ชี วติ
สมรสของทังสองท่ า นมี แ ต่ ค วามสุ ข และรั ก กั น
ตลอดไปครับ ***@@@*** เดิ นทางไปเทียวเมื อ ง
ซาปา ประเทศเวี ย ดนาม คุ ณ มยุ รี ดิ ฐ ภั ก ดี ช ล
ประทับใจกับความสวยงามของสถานที ท่อ งเที ยว
และมี ค วามสุ ขเป็ นอย่ า งมากครั บ ***@@@***
เดิ น ทางไปเที ยวเมื อ งหลวงพระบาง ประเทศลาว
มาแล้ว ไม่ทราบว่า คุ ณศรั ณยพงศ์ กัง ขอนนอก มี
ผูต้ ิ ดตามทีรู้ ใจไปด้วยหรื อ เปล่าครับ ***@@@***
ของขวัญวันเกิ ดปี นี ที คุ ณลัดดา นาคประวิ ต ได้รับ
จากสามี คือ เครื องปรับอากาศสําหรับติดทีบ้านครับ
ต่อไปนีคงไม่ตอ้ งร้ อนอีกแล้วนะครับ ***@@@***
เพราะปวดหัวไหล่มาเป็ นปี คุณอัชณา วายุพักตร์ จึง
ตัดสิ น ใจไปพบหมอและต้อ งทํา กายภาพบํา บัด ที
โรงพยาบาลราชธานี ถึ ง 5 วัน ขอให้หายเป็ นปกติ
โดยเร็ วครับ ***@@@*** เป็ นคนหนึ งทีชอบร้ อ ง
เพลงและเล่นกีตา้ มาก ได้ข่าวว่า คุณสุ รพล ยมพาลไพ่
สะสมกี ตา้ ไว้หลายตัวครับ ***@@@***
ขยันทํางานล่วงเวลามาก สําหรั บ คุ ณลิ ขิต
มี บํ ารุ ง ไม่ทราบว่า จะเอาเงิ น เก็ บไว้ทีไหน รั ก ษา
สุ ข ภาพบ้า งนะครับ ***@@@*** ขอแสดงความ
ยินดีก บั คุณสมชาย คุ ณเกษมศรี เมฆหมอก เนืองใน
โอกาสลู ก สาวคนเล็กเข้ารั บพระราชทานปริ ญ ญา
บัต ร (พยาบาล) เมื อต้น เดื อ นพฤษภาคมนี ครั บ
***@@@*** เมือวัน คล้า ยวัน เกิ ดของ คุ ณแม่ บุญชู
ธนี ร ม ย์ ในปล ายเดื อ นเมษายนที ผ่ า นมา คุ ณ
วัชรกรณ์ พรรณเรณู ส่ ง รู ปเค้ก วันเกิ ดไปให้คุณแม่
ทางเฟสบุ๊ค พร้ อมกับข้อ ความบนเค้ก ว่า” “รั ก แม่ ”
เห็นแล้วประทับใจมากเลยครั บ ขอให้คุณ แม่บุญชู มี
ความสุ ขมากๆ นะครั บ ***@@@*** ขอแสดง
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ความยินดีกบั คุณสมปอง ภู่ระหงษ์ เนื องในโอกาส
ทําการอุปสมบทลู กชายเมือเดื อ นเมษายนทีผ่านมา
ครับ ***@@@*** เพือนๆ ทีได้เข้าไปดูเฟสบุ๊คของ
คุณเสน่ ห์ ศรี เ สงียม (สปิ นนิ ง ผลิ ต) ต่ างพูด กัน ว่า
คุณเสน่ห์แชร์คลิปต่าง ๆ มาไว้ในเฟลบุ๊คของตนเอง
เมื อเข้า ไปชมแล้ว มี ประโยชน์ เ ป็ นอย่ า งมากครั บ
***@@@*** พาลู กชายไปเทียวทะเลเป็ นครังแรก
คุณนิภาพร ดัดผดุง มีความสุ ขมากเมือได้เห็นลูกชาย
มีความสุ ขในครังนี ***@@@***
ขอขอบคุ ณ สมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํา กัด ทีเข้าร่ วมอบรบ
สัมมนากับสหกรณ์ฯ เมือวันที 22 - 23 เมษายน 2560
ที จั ง หวัด ระย อง ที ผ่ า นมาเ ป็ นอย่ า งสู ง ครั บ
***@@@*** มี โ อกาสได้ แ สดงความรั ก ต่ อ กั น
สํ า หรั บ คุ ณ สุ วั ฒ น์ แก้ ว เฮี ย ง และ คุ ณ วรรณดี
แก้ วเฮี ยง งานนี ท่ านประธานรู ้ สึ กซาบซึ งมากครั บ
***@@@*** คุณมงคล ดุษณีย์ บอกว่ากว่าจะได้มา
สัมมนากับสหกรณ์ฯ ก็ตอนเกษียณแล้ว รู ้ อย่างนี มา
เข้าร่ วมสัมมนานานแล้วครั บ ***@@@*** สําหรั บ
คุ ณ ปานแก้ ว บุ ญสํ ารวย เป็ นคนเดี ยวที วิทยากร
เรี ย กชื อบ่อ ยทีสุ ด ไม่ทราบว่า วิทยากรสนใจอะไร
พิ เ ศษหรื อเปล่ า ครั บ ***@@@*** ขอบคุ ณ คุ ณ
ประนอม ตระกูลทิพย์ ทีนํามะม่วงกวนแสนอร่ อ ยมา
ให้ ท านระหว่ า งเ ดิ น ทางไปสั ม มนา ด้ ว ยครั บ
***@@@*** ขอขอบคุณ คุ ณมานะกูล พรรณเรณู
ที เป็ นผู ้ บ รรยายในหั ว ข้ อ เรื อง “สถานการณ์
เศรษฐกิจปั จจุบนั สมาชิกต้องปรับตัวอย่างไร” ถึงจะ
เป็ นตัวแทน แต่สามารถบรรยายได้เหมือนตัวจริ งเลย
ครั บ ***@@@*** พบกันฉบับหน้ า ***@@@***
สวัสดีครับ ***@@@***

มีความสุ
ขนะครัอบอมทรัพย
ขาวสหกรณ


ปที่ 31

14

ฉบับที่ 344 ประจําเดือน พฤษภาคม 2560

มีความสุ
ขนะครัอบอมทรัพย
ขาวสหกรณ


ปที่ 31
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รายงานกิจการประจําเดือน เมษายน 2560 (MONTHLY REPORTS APRIL 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 - เมษายน 2560 Revenues from January - April 2017
15. รายจ่ายเดือนมกราคม - เมษายน 2560 Expenses from January - April 2017
16. รายได้สูง (ตํา) กว่ าค่าใช้ จ่าย Total income (Approximated)

1,196 คน Pr
335,661,180.00 บาท Baht
11,073,913.88 บาท Baht
5,748,220.12 บาท Baht
5,609,868.95 บาท Baht
11,212,265.05 บาท Baht
119,352,869.27 บาท Baht
2,913,269.93 บาท Baht
2,093,328.78 บาท Baht
120,172,810.42 บาท Baht
7,257,800.00 บาท Baht
409,930.27 บาท Baht
45,530.27 บาท Baht
7,622,200.00 บาท Baht
29,963,469.18 บาท Baht
856,023.17 บาท Baht
40,060,000.00 บาท Baht

29,522,057.73 บาท Baht
113,846,266.20 บาท Baht
306,968,045.04 บาท Baht
39,846,550.00 บาท Baht
38,277,624.24 บาท Baht
308,536,970.80 บาท Baht
18,000,000.00 บาท Baht
5,570,590.50 บาท Baht
6,590,069.23 บาท Baht
1,352,164.65 บาท Baht
5,237,904.58 บาท Baht

มีความสุ
ขนะครัอบอมทรัพย
ขาวสหกรณ


ปที่ 31

ประธานกรรมการฯ มอบของที่ระลึกใหแกนายธนศักดิ์ ชีระภากร
เนื่องจากทําการมงคลสมรส (26 มี.ค. 60)
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ประธานกรรมการฯ มอบของที่ระลึกใหแกนายอรุณ วงษจีน
เนื่องจากทําการมงคลสมรส (26 มี.ค. 60)

นายศรีโพธิ์ วายุพักตร นายก สสอป. และนายวิรัต ชูจิตต เขารวมประชุมใหญ สอ.พนักงานถุงเทาไทย จํากัด
ที่ จ.สมุทรปราการ (31 มี.ค. 60) และเขารวมประชุมใหญ สอ.อาจีกาวา แอนด เอซีไอ และดับบลิวซีพี จํากัด ที่ จ.ชลบุรี (1 เม.ย. 60)

สหกรณฯ เปนเจาภาพฟงพระสวดงานศพมารดา
นางวรรณา ณ พิกุล ที่วัดโพธิ์สระโสภณ (15 เม.ย.60)

สหกรณฯ เปนเจาภาพฟงพระสวดงานศพมารดา
นายณราม พงศกรกิจพร ที่วัดโบสถ (ยานซื่อ) (17 เม.ย.60)

