รองประธานฯ และผู้จัดการ ทําพิธมี อบเงิน สงเคราะห์
สสอป. 600,000 บาท ให้ ทายาทสมาชิ กฯ
วันที 1 ตุลาคม 2558 นายเฉลย ชมบุหรั น
รองประธานฝ่ ายการเงิ น และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จัด การ ร่ วมกัน มอบเงิ น สงเคราะห์ ข อง
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ สมาชิ ก สหกรณ์อ อมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) จํานวน 600,000
บาท (หกแสนบาทถ้วน) ให้แก่ นายณรงค์ชยั ทวีคูณ
สมาชิ กสหกรณ์แผนกวิสโคส ผลิต ซึ งเป็ นบุตรของ
นายถวิล ทวีคูณ สมาชิ กสมาคมฯ ศูนย์ประสานงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน โดย
มอบในพิธีฌาปนกิ จศพ ทีวัดโบสถ์สายทอง อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง และยังได้รับเงินจากการประกันชี วติ
กลุ่มฯ กับสหกรณ์ฯ อีก จํานวน 50,000 บาท ด้วย

กรรมการฯ และเจ้ าหน้ าที ฯ เยี ยมสมาชิ กแผนกพ้ น
สภาพการเป็ นพนักงาน เกิน 10 ปี
วันที 10 กัน ยายน 2558 นายวิรัต ชู จิต ต์
รองประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ และนางสาว
นุชนารถ แก้วนําเชื อ เจ้า หน้าทีบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด เดิ นทางไป
เยียมนายอํานวย จัน ทร์ ก ะพ้อ สมาชิ ก แผนกพ้น สภาพการเป็ นพนัก งาน ซึ งเกษี ย ณอายุ เ กิ น 10 ปี
ขึนไป ที บ้า นพัก ต.จําปาหล่ อ อ.เมื อ ง จ.อ่า งทอง
และซื อของเยียม เป็ นเงิน 300 บาท
ปั จ จุบัน นายอํา นวย จัน ทร์ ก ะพ้อ ช่ วย
ภรรยาขายของทีจังหวัดพิจิตร และกลับอ่างทองทุก
สามเดือนเพือพบหมอ เนืองจากเป็ นโรคเบาหวาน
( อ่ านต่ อหน้ า 3)
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รายชื อคณะกรรมการดําเนินการชุ ดที 33 (2558)
นายกฤษณชัย สินธุป ระสิทธิ์ ประธานกรรมการ
นายเฉลย
ชมบุหรั่น รองประธานฝายการเงิน
นายวิรัต
ชูจิตต รองประธานฝายประชาสัมพันธ
นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ
เลขานุการ
นายลิขิต
มีบ ํารุง
เหรัญญิก
นายสุทัศน
เอี่ยมแสง
กรรมการ
นายธนกฤต
วโรตนม
กรรมการ
นางสาวไขมุกข จันทโคตร
กรรมการ
นายเสนห
ชุมหฤทัย
กรรมการ
นางละออ
แกวสาระ
กรรมการ
นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว
กรรมการ
นายพงษศักดิ์ คงมี
กรรมการ
นายอนุรักษ
ทองโตนด
กรรมการ
นายรวิพงษ
ศุภศรี
กรรมการ
นายณัฐภูมิ
สุวรรณวงศา
กรรมการ

เจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ ออมทรัพย์ ฯ
นางเกษมศรี เมฆหมอก
นางนาถ
มงคลหวา
นางสาวนุชนารถ แกวน้ําเชื้อ
นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ
นางสาวดวงกมล แกวสุกใส

ผูจัดการ
หัวหนาฝายฯ
เจาหนาที่บ ัญชี
เจาหนาที่การเงิน
เจาหนาที่ธุรการ

กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ
 นายวิรัต ชูจิตต
กองบรรณาธิการ
 นายเฉลย ชมบุหรั่น
 นายสุทัศน เอี่ยมแสง  นายธนกฤต วโรตนม
 นางสาวไขมุกข จันทโคตร นางละออ แกวสาระ
 นายอนุรักษ ทองโตนด  นายรวิพงษ ศุภ ศรี
 นายไชยพันธน ทรัพยสุทธิ
ที่ปรึกษา  นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
อารดเวิรค  นางสาวดวงกมล แกวสุกใส

2

ฉบับที่ 326 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2558
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รองประธานฯ ผู้จัด การ ร่ วมศึ กษาดู งาน และประชุ ม
ใหญ่ ทีประจวบคีรีขันธ์ (ต่ อจากหน้ า 1)
วัน ที 18 - 19 กัน ยายน 2558 นายวิรัต ชู จิตต์ รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จัด การ เข้า ร่ วมศึ ก ษาดู ง าน ณ
ชุ ม นุ ม สหกรณ์ โ คนมภาคใต้แ ละตะวัน ตก จํา กั ด
และสหกรณ์ ช าวไร่ สั บ ปะรดสามร้ อ ยยอด จํา กัด
และเข้าร่ วมประชุ มใหญ่ส ามัญประจําปี 2558 ของ
ชมรมสหกรณ์ จงั หวัดอ่า งทอง ณ ผึงหวานรี ส อร์ ท
จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
อนึ ง นายศรี โ พธิ วายุ พ ัก ตร์ ที ปรึ กษา
สหกรณ์ ฯ ได้เ ข้าร่ วมการศึก ษาดู งาน และประชุ ม
ใหญ่ ในฐานะประธานกรรมการสหกรณ์ บริ ก ารสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
กรรมการฯ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ใหญ่ สอ.ซี เ คี ย วริ ค อร์
ทีกรุงเทพฯ
วัน ที 20 กัน ยายน 2558 นายวิรัต ชู จิ ต ต์
รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และนายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย กรรมการ เข้าร่ วมประชุ มใหญ่สามัญประจําปี
2558 สหกรณ์ออมทรัพย์พนัก งานซี เคียวริ คอร์ จํากัด
ณ สโมสรตํารวจ ห้อ งประชุ มบุณ ยะจิน ดา 4 เขต
หลักสี กรุ งเทพฯ
กรรมการฯ เจ้ าหน้ าทีฯ เดิ น ทางไปแนะนํ า สสอป.
ให้ แก่ สอ.พนักงานบริษัทไทยโคโคนัท จํากัด
วันที 22 กัน ยายน 2558 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการ นางสาวลักขิ ก า ประชานิกร เจ้าหน้าที สสอป. และนายโกศล จุย้ มี กรรมการสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส หกรณ์ ส มาชิ ก -

ฉบับที่ 326 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2558
ชุ มนุ มสหกรณ์ อ อมทรั พย์แ ห่ งประเทศไทย (สส.ชสอ.) เดิ น ทางไปแนะนํา สสอป. และ สส.ชสอ
ให้แ ก่ ค ณะกรรมการ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ ออมทรั พย์พนักงานบริ ษ ัทไทยโคโคนัท จํากัด และได้
เชิ ญชวนให้สมัครเป็ นศูนย์ประสานงานของทังสอง
สมาคมฯ โดยมีประธานกรรมการฯ กรรมการ และ
เจ้าหน้าทีสหกรณ์ ให้การต้อนรับ และสอบถามเรื อง
เกี ยวกับสองสมาคมฯ ด้วยความสนใจเป็ นอย่างมาก
สหกรณ์ ฯ มอบเงินช่ วยเหลือสมาชิ กสหภาพฯ
วันที 24 กันยายน 2558 สหกรณ์ ฯ มอบเงิ น
ช่วยเหลือนายณัฐ วุฒิ พระไตรยะ สมาชิ ก สหภาพแรงงานไทยเรยอน ซึ งถูก บริ ษทั ไทยเรยอน จํากัด(มหาชน) เลิกจ้าง จํานวน 3,000 บาท
กรรมการฯ และเจ้ าหน้ าที สสอป. เข้ าร่ วมประชุ มกับ
คณะกรรมการ สอ. สยามนิสสั น จํากัด
วันที 24 กัน ยายน 2558 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายวิรัต ชูจิตต์ นายไชยา ไทยสง กรรมการฯ และ
นางสาวลักขิ ก า ประชานิ กร เจ้าหน้า ที เดินทางไป
ร่ วมประชุม กับคณะกรรมการสหกรณ์ ออมทรั พย์ สยามนิส สั น จํากัด เพื อร่ วมกัน หาแนวทางในการ
เพิ มจํา นวนสมาชิ ก สสอป. ของศู น ย์ประสานงาน
แห่ งนี ตามแผนงานของคณะกรรมการ สสอป. ใน
การเพิ มจํานวนสมาชิ ก สสอป. ของศู นย์ประสานงานทีมีจาํ นวนสมาชิก สสอป. ในสัดส่ วนทีน้อ ยเมือ
เที ย บกับจํานวนสมาชิ ก สหกรณ์ ทีมี อ ยู่ ทังนี ศู น ย์
ประสานงานสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส ยามนิ ส สั น
มีสมาชิกสหกรณ์ 2,000 กว่าคน แต่มีสมาชิ ก สสอป.
จํานวนไม่มาก เมือเทียบกับจํา นวนสมาชิ กสหกรณ์
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ทังสองฝ่ ายมี ม ติ ร่ วมกั น ให้ ค ณะกรรมการ และ
เจ้าหน้าที สสอป. มาทํา การชี แจง แนะนํา สสอป.
และเชิ ญ ชวนให้ส มาชิ ก สหกรณ์ ฯ สมัค รเข้า เป็ น
สมาชิ ก สสอป. ในช่วงเวลาพักกลางวันทีโรงอาหาร
ของบริ ษั ท ฯ โดยจะร่ วมกั น กํ า หนดวัน ในการ
ดําเนินการดังกล่าวต่อไป
ประธานฯ และรองประธานฯ ร่ วมการอบรมกับ ชสอ.
ทีกรุงเทพฯ
วันที 3 - 4 ตุลาคม 2558 นายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการ และนายเฉลย ชมบุหรั น รองประธานฝ่ ายการเงิน เข้าร่ วมการสัมมนา
เรื อง “การบริ หารความเสี ยงด้านการตลาด และภาวะ
เศรษฐกิ จไทยในปั จจุ บนั ” ณ โรงแรมริ เ วอร์ ไ ซด์
กรุ งเทพฯ จัด โดย ฝ่ ายส่ ง เสริ มกิ จกรรมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
การสัมมนามีวตั ถุประสงค์เพือให้ทราบถึง
การบริ หารความเสี ยงด้านตลาด เพือให้ผู ้บริ หาร
รับรู ้สถานะความเสี ยงขององค์กรอย่างต่อเนือง และ
ทันต่อเหตุการณ์ เพือให้สามารถระบุความเสี ยง การ
จัดการความเสี ยง และการติ ดตามความเสี ยงด้า น
การตลาด เพื อรั บ ทราบภาวะเศรษฐกิ จ ไทยใน
ปั จจุบนั และเพือแนะนําโครงการเงินออมเพือรักษา
เสถียรภาพทางการเงิน
นายกสสอป. และกรรมการฯ ร่ วมประชุ มประจําเดือน
ตุลาคม 2558 คณะกรรมการ 2 คณะของ สสอป.
วันที 8 ตุลาคม 2558 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) เข้าร่ วมการ
ประชุ มคณะกรรมการอํานวยการ สสอป. ประจํา -

ฉบับที่ 326 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2558
เดือนตุลาคม ณ ห้อง 302 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากัด (ชสอ.)
นายวิรัต ชู จิตต์ กรรมการ สสอป. เข้าร่ วม
การประชุ มคณะกรรมการศึ กษาและประชาสัมพัน ธ์
ประจําเดือนตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 301 ชสอ.

นายกสสอป. และกรรมการฯ ร่ วมประชุมประจําเดื อน
ตุลาคม 2558 ของ สสอป.
วันที 8 ตุลาคม 2558 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์สถานประกอบการ และนายวิรัต ชู จิตต์
กรรมการฯ พร้อมกับคณะกรรมการฯ ผูต้ รวจสอบบัญ ชี และเจ้า หน้าทีสมาคมฯ เข้า ร่ วมการประชุ ม
คณะกรรมการสมาคมฯ ชุดที 3 ครังที 8/2558 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
ที ประชุ ม มี ม ติ ดํ า เนิ น การตามมติ ข องที
ประชุ ม คณะกรรมการอํา นวนการ และคณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ หลายเรื อง มี
มติ ข ยายเวลาการยกเว้น การเก็ บ เงิ น สงเคราะห์
ล่วงหน้าย้อนหลังสําหรับอดีตสมาชิกสมาคมฯ ทีเคย
ลาออกหรื อ พ้น สภาพการเป็ นสมาชิ กและต้อ งการ
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กลับมาสมัครเป็ นสมาชิกสมาคมฯ ใหม่ ในระหว่าง
วันที 1 พฤศจิกายน 2558 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ฯลฯ
คณะกรรมการ และเจ้ าหน้ าที สอ.พนั ก งานบริ ษั ท เอ็นอีซี แพลทฟอร์ มส์ ไทย จํากัด เข้ าศึกษาดูงาน สอ.
วันที 10 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการ และ
เจ้าหน้าทีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริ ษทั เอ็นอีซี แพลทฟอร์ ม ส์ ไทย จํา กั ด นิ ค มอุ ต สาหกรรม
นวนคร อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จํา นวน 17 คน
เดิ นทางมาศึ กษาดูงานสหกรณ์ ออมทรั พย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํา กั ด โดยการนํา ของนาย
สมเกี ยรติ ผลดี สุข สกุล ประธานกรรมการฯ และ
นางสาวมาลี ใจปํ า ผู ้ จัด การ โดยมี น ายศรี โ พธิ
วายุพกั ตร์ ทีปรึ กษาสหกรณ์ฯ นายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ นายเฉลย ชมบุหรั น
รองประธานฝ่ ายการเงิ น นายวิ รั ต ชู จิต ต์ รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ นางละออ แก้วสาระ
นายรวิพงษ์ ศุ ภ ศรี กรรมการฯ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จดั การ และนางสาวดวงกมล แก้วสุ ก ใส
เจ้าหน้าทีธุ รการ ให้การต้อนรับ
การเข้ า ศึ ก ษาดู ง านในครั งนี เพื อศึ ก ษา
แนวทางในการบริ หารงาน และขอรั บคํา แนะนําใน
ด้านต่าง ๆ เพือปรับปรุ งการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรั พย์พนัก งานบริ ษทั เอ็นอี ซี แพลทฟอร์ มส์ ไทย จํากัด ทังสองฝ่ ายได้แลกเปลียนความคิดเห็น
เกี ยวกับการบริ หารสหกรณ์ฯ กันอย่างกว้างขวาง
รองประธานฯ 2 คน เข้ า ร่ ว มประชุ ม ประจํ า เดื อน
คณะกรรมการกลาง สอร. ทีกรุงเทพฯ
วันที 11 ตุลาคม 2558 นายเฉลย ชมบุหรั น
รองประธานฝ่ ายการเงิน และนายวิรัต ชู จิตต์ รองประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ เดิ น ทางไปประชุ ม

ฉบับที่ 326 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2558
ประจํา เดื อนคณะกรรมการสหพันธ์ สหกรณ์ อ อมทรัพย์ผูใ้ ช้แ รงงาน (สอร.) ณ ห้อ งประชุ มสโมสรพนัก งานการไฟฟ้ า นครหลวง กรุ งเทพฯ จัด โดย
มูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์
ผู้ จั ด การ มอบเงิ น สิ นไหมทดแทน ให้ แ ก่ ท ายาท
ผู้เสี ยชี วิต
วัน ที 12 ตุ ล าคม 2558 นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จดั การ มอบเงินสิ นไหมทดแทนการเสี ย ชี วิ ต จากบริ ษั ท กรุ งเทพประกั น ชี วิ ต จํ า กั ด
(มหาชน) ให้แก่ นายณรงค์ชยั ทวีคูณ สมาชิ กแผนก
วิสโคส ผลิต บุตรชายของนางสมพิศ ทวีคูณ ผู ้เสี ย
ชีวติ จํานวน 50,000 บาท เนืองจากนายนายณรงค์ชยั
ทวีคูณ ได้นาํ มารดามาทําประกันชีวติ กลุ่มสมทบกับ
สหกรณ์ฯ โดยเสี ยเบียประกัน ชี วิต ปี ละ 390 บาท
ด้วยตัวเอง
นายก สสอป. และกรรมการฯ เข้ าเยียมศูน ย์ ประสานงาน 5 แห่ ง
วัน ที 14 ตุ ล าคม 2558 นายศรี โ พธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายพัช รพล วิช ัย ประเสริ ฐ อุปนายกฯ นางลัดดา
ไชยสิ ทธิ เหรัญญิก และนายวิรัต ชู จิต ต์ กรรมการฯ
เดิ น ทางไปเยียมเยีย นเพื อขอความร่ วมมื อ ให้ศู น ย์
ประสานงานในจังหวัดสมุทรปราการ 2 แห่ ง ทําการ
รณรงค์ให้สมาชิ ก สหกรณ์ฯ สมัครเข้าเป็ นสมาชิ ก
สสอป. เพิ มมากขึน และทําการตรวจสอบเอกสาร
การสมัครเป็ นสมาชิก สสอป. ของศูนย์ประสานงาน
ทังสองแห่ง ได้แ ก่ ศู นย์ประสานงานสหกรณ์ ออมทรัพย์พนักงานบริ ษทั พัตราภรณ์ไทยการย้อ ม โดยมี
รองประธานสหกรณ์ฯ กรรมการผูจ้ ดั การ กรรมการ
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และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ และเข้าเยียม
ที ศู น ย์ประสานงานสหกรณ์ อ อมทรั พย์พนัก งานบริ ษทั ถุงเท้าไทย โดยมีประธานสหกรณ์ฯ กรรมการ
ผูจ้ ดั การ กรรมการฯ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ ให้การ
ต้อ นรั บ โดยคณะกรรมการ สสอป. ได้ท ํา การ
แลกเปลียนความคิดเห็น และรับฟั งข้อเสนอแนะใน
เรื องการดําเนิ นงานของ สสอป. จากกรรมการฯ และ
เจ้าหน้าทีของศูนย์ประสานทังสองแห่งด้วย
วัน ที 15 ตุ ล าคม 2558 นายศรี โพธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคม สสอป. นางลัด ดา ไชยสิ ท ธิ
เหรัญญิก และนายวิรัต ชู จิตต์ กรรมการฯ เดิ นทาง
ไปเยี ยมเยี ย นเพื อขอ
ความร่ วมมื อ ให้ ศู น ย์
ประสานงานในนิ ค ม
อุ ต สาหกรร มแหล ม
ฉบั ง จั ง หวัด ช ลบุ รี 3
แห่ ง ทํา การรณรงค์ใ ห้
ส ม า ชิ ก ส ห ก ร ณ์ ฯ
สมัค รเข้า เป็ นสมาชิ ก
สสอป. เพิ มมากขึน และทํา การตรวจสอบเอกสาร
การสมัค รเป็ นสมาชิ ก สสอป. ของศู น ย์ประสานงานฯ ทังสามแห่ง ได้แก่
- ศู น ย์ป ระสานงานสหกรณ์ อ อมทรั พย์มิต
ซู บิชิมอเตอร์ ประเทศไทย โดยมีประธานกรรมการ สหกรณ์ ฯ รองประธานฯ ผู ้ จ ัด การ กรรมการฯ
ผูต้ รวจสอบกิ จการ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ ฯ ให้การ
ต้อนรับ
- ศู น ย์ป ระสานงานสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ พนักงานฟูจติ สึ เจเนอรัล โดยมี ประธานสหกรณ์ ฯ
กรรมการผูจ้ ดั การ กรรมการ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์
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ให้การต้อนรับ
- ศู น ย์ป ระสานงานสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ สหภาพแรงงานเอสโซ่ แ ห่ ง ประเทศไทย โดยมี
เหรัญญิก และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ
ทังนี คณะกรรมการ สสอป.ได้ ท ํา การ
แลกเปลียนความคิดเห็น และรับฟั งข้อเสนอแนะใน
เรื องการดําเนิ นงานของ สสอป. จากกรรมการฯ และ
เจ้าหน้าทีของศูนย์ประสานทังสามแห่งด้วย
นายก สสอป. และกรรมการ ร่ ว มกั น เป็ นวิ ทยากร
บรรยาย ทีสมุทรปราการ
วัน ที 14 ตุ ล าคม 2558 นายศรี โ พธิ วายุ พั ก ตร์ นายก สม าคม ฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ สถานประกอบการ
(สสอป.) นายพัช รพล
วิชยั ประเสริ ฐ อุปนายกฯ
น า ง ลั ด ด า ไ ช ย สิ ท ธิ
เหรั ญ ญิ ก และนายวิ รั ต
ชู จิ ต ต์ กรรมการฯเดิ น ทางไปร่ ว มเป็ นวิท ยากร
บรรยาย เรื อง “การสมัค รเข้าเป็ นสมาชิ ก สสอป.”
ให้แ ก่ สมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์พนัก งานถุ งเท้า ไทย จํากัด อ.พระประแดง จ.สมุ ทรปราการ โดยมี
ผูเ้ ข้าร่ วมรับฟั งประมาณ 80 คน
นายก สสอป. และกรรมการ ร่ วมประชุ ม 3 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ ที ชสอ.
วัน ที 14 ตุ ล าคม 2558 นายศรี โ พธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ นางลัดดา
ไชยสิ ทธิ เหรัญญิก และนายวิรัต ชู จิตต์ กรรมการฯ
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เข้า ร่ วมประชุ มร่ วม ระหว่า ง 3 สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ฯ ได้แ ก่ สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ สมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์ราชการรัฐ วิสาหกิ จไทย
(สสอ.รรท.) สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ทหาร (สสอท.) และสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ สถานประกอบการ (สสอป.) โดยมีนางสุ มาลี ยุกตานนท์ นายกสมาคม สสอ.รรท. เป็ นประธานในที
ประชุ ม
ที ประชุ ม รั บ ทราบเรื องการเรี ย กเก็บ เงิ น
สงเคราะห์ล่วงหน้าเพือคงสมาชิกภาพ ปี 2559 มีมติ
กําหนดกรอบการรับสมัครสมาชิ ก ปี 2559 โดยรับ
อายุไม่เกิน 58 ปี ฯลฯ
รองประธานฯ และผู้ จั ด การ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม
ชมรมสหกรณ์ จังหวัดอ่างทอง
วันที 19 ตุลาคม 2558 นายวิรัต ชูจิตต์ รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จดั การ เข้า ร่ วมการประชุ มประจํา เดื อ น
ตุลาคม 2558 คณะกรรมการชมรมสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุ มสํานัก งานสหกรณ์ จงั หวัดอ่ า งทอง โดยมี น ายประจวบ เนตรพลตรี รองประธานชมรมฯ ทําหน้าทีประธานในทีประชุม
ที ประชุ ม มี มติ รั บรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการชมรมฯ เดื อ นกัน ยายน 2558 มี มติ
รั บ รองรายรั บ - รายจ่ า ยชมรม ฯ ประจํา เดื อ น
กัน ยายน 2558 โดยมี เ งิ น คงเหลื อ ยกมาจากเดื อ น
สิ ง หาคม 2558 จํานวน 87,038.12 บาท มี ร ายรั บ
11,500 บาท รายจ่าย 39,790 บาท และเงิ นคงเหลื อ
ยกไปเดื อ นตุล าคม 2558 จํานวน 58,748.12 บาท
ติดตามผลการประชุ มครังก่ อ น 1 เรื อง คื อ สรุ ปผล
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การศึกษาดูงานทีสหกรณ์ ช าวไร่ อ้อยสามร้ อยยอดจํากัด และชุ ม นุ มสหกรณ์ โคนมภาคใต้แ ละภาคตะวันตก จํากัด และการจัดการประชุ มใหญ่สามัญประจํา ปี 2558 ในวัน ที 18 - 19 กัน ยายน 2558
รับทราบการเชือมโยงธุ รกิจระหว่างสหกรณ์ สมาชิ ก
ชมรมฯ มอบหมายให้ ป ระธานฯ รองประธานฯ
เลขานุการ เหรัญญิก และเจ้าหน้าทีส่ ง เสริ ม ทําการ
ยกร่ างนโยบาย และแผนงานของชมรมฯ ประจํา ปี
2558 - 2559 และรับทราบเรื องทีสํานักงานสหกรณ์ จังหวัดอ่างทอง แจ้งให้ทราบ
สหกรณ์ ฯ เป็ นเจ้ าภาพสวดศพบิดา - มารดาสมาชิ ก
วัน ที 30 กั นยายน 2558 นายศรี โพธิ วายุ พัก ตร์ ที ปรึ ก ษาสหกรณ์ ฯ นายกฤษณชัย สิ น ธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการ นายเฉลย ชมบุ หรั น
รองประธานฝ่ ายการเงิ น นายวิ รั ต ชู จิต ต์ รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ เลขานุ ก าร นางสาวไข่มุก ข์ จัน ทโคตร์
นายสุ ท ัศ น์ เอี ยมแสง และนางนาถ มงคลหว้า
หัวหน้า ฝ่ ายทัวไป เดิ นทางไปเป็ นเจ้าภาพฟั งพระสวดอภิธรรมศพนายถวิล ทวีคูณ บิ ดานายณรงค์ชยั
ทวีคูณ สมาชิ ก แผนกวิสโคส ผลิ ต ซึ งเป็ นสมาชิ ก
สมทบสหกรณ์ฯ ด้วย และช่วยเงินทําบุญ 500 บาท
วันที 14 ตุลาคม 2558 นายกฤษณชัย สิ น ธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการ นายลิ ขิ ต มี บํา รุ ง
เหรั ญ ญิ ก นายสุ ทัศ น์ เอี ยมแสง นางสาวไข่ มุก ข์
จันทโคตร์ และนายพีระภัทร ลอยละลิ ว กรรมการ
เป็ นเจ้าภาพฟั งพระสวดงานศพบิดานายพิทกั ษ์ ทัศมาลี สมาชิ กแผนกวิสโคส ผลิต ณ วัดเกตุ ต.สายทอง อ.ป่ าโมก จ.อ่ า งทอง พร้ อ มช่ วยเงิ น ทํา บุ ญ
จํานวน 300 บาท
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หัวหน้ าฝ่ ายทัวไป มอบสมุดบัญชี เงินฝากให้ แก่สมาชิก
เนื องจากภรรยาคลอดบุตร จํานวน 3 ราย
นางนาถ มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ ายทัวไป ทํา
การมอบสมุดบัญชีเงินฝากออมทรั พย์ พร้ อ มกับเงิ น
ฝาก จํานวน 500 บาท ให้แก่สมาชิก 3 ราย เนื องจาก
ภรรยาคลอดบุตร คือ
วันที 22 กันยายน 2558 มอบให้แก่ นายทรงพล ชุ่มยิม สมาชิกแผนกเวิร์คชอพ
วันที 25 กันยายน 2558 มอบให้แก่ นายสุ ชิน
ชิดชอบ สมาชิ กแผนกอินทรู เมนท์
วันที 30 กันยายน 2558 มอบให้แก่นายเฉลิ ม
นวลนุช สมาชิ กแผนกสโตร์
กรรมการสหกรณ์ เยียมไข้ สมาชิ กป่ วย 6 ราย
วันที 23 กัน ยายน 2558 นายสุ ทศั น์ เอียมแสง เดินทางไปเยียมไข้สมาชิ กป่ วย 2 ราย คือ
- นายอภิ นั น ท์ วรรณบุ รี สมาชิ ก แผนก
เซ็น ทรัล ซ่ อมบํารุ ง ทีโรงพยาบาลอ่างทองเวชการ
เนืองจากเป็ นไข้เลือดออก
- นายแก่ น กล้ า วงษ์ ศรี ง าม สมาชิ ก แผนก
สปิ นนิ ง ผลิต ณ บ้านพัก ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง
เนืองจากผ่าตัดกระดูกทับเส้ น
วัน ที 24 กั น ยายน 2558 นางสาวพรรษพร
แสงประพาฬ เลขานุการ นายสุ ทศั น์ เอียมแสง นาย
รวิพงษ์ ศุ ภ ศรี กรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ เดินทางไปเยียมไข้นางละออ แก้วสาระ สมาชิ ก พ้น สภาพการเป็ นพนั ก งาน และ
กรรมการสหกรณ์ฯ ทีโรงพยาบาลอ่างทอง เนืองจาก
เกล็ดเลือดตํา
วันที 6 ตุลาคม 2558 นายสุ ทศั น์ เอียมแสง
กรรมการ เดินทางไปเยียมไข้นายสามารถ ไชยเดช

ฉบับที่ 326 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2558
สมาชิ ก แผนกอัลซิ ลลารี ผลิ ต ณ บ้า นพัก ต.หัวไผ่
อ.เมือง จ.อ่างทอง เนืองจากผ่าตัดริ ดสี ดวง
วันที 16 ตุลาคม 2558 นายเฉลย ชมบุหรั น
รองประธานฝ่ ายการเงิ น และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ เดิ น ทางไปเยียมไข้นางสาวภาวิไ ล
มาลัยหอม สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต ทีโรงพยาบาล
อ่างทองเวชการ จ.อ่างทอง เนืองจากลําไส้อกั เสบ
วันที 20 ตุลาคม 2558 นายสุ ทศั น์ เอียมแสง
กรรมการ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จดั การ และ
นางสาวฐิ ติพร ควรบําเรอ เจ้าหน้าทีการเงิน เดินทาง
ไปเยียมไข้นายพงค์พนั ธุ์ สุ วรรณบัตร สมาชิกแผนก
สปิ นนิ ง ผลิ ต ณ บ้ านพัก ต.จํา ปาหล่ อ อ.เมื อ ง
จ.อ่างทอง เนืองจากประสบอุบตั ิเหตุจากการแข่งขัน
กีฬาสี
สหกรณ์ ฯ บริจาคเงินเพือการกุศล 2 ราย
วันที 9 ตุลาคม 2558 สหกรณ์ ฯ ร่ วมทําบุ ญ
ถวายผ้ า พระกฐิ น พระราชทานร่ วมกั บ ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จํา กัด เพื อ
นําไปถวาย ณ วัดวรจัน ทร์ อ.เมื อ ง จ.สุ พรรณบุ รี
จํานวน 500 บาท
วันที 15 ตุลาคม 2558 สหกรณ์ฯ ร่ วมสนับสนุนสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
และโรงอาหารหลังใหม่ ของโรงเรี ย นวัดราชปั ก ษี
ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง จํานวน 1,000 บาท
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นับตังแต่ทีได้มีการก่อตังสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส ถานประกอบการ (สสอป.) ขึนมาในปี พ.ศ. 2554 จนถึง
ขณะนีเป็ นเวลา รวม 4 ปี แล้ว สหกรณ์ ออมทรั พย์ฯ
ของเราได้เชิญชวนให้สมาชิ ก สหกรณ์ ฯ และบุค คล
ในครอบครัวสมาชิกฯ สมัครเข้าเป็ นสมาชิก สสอป.
มาอย่างต่อเนือง รวมทังได้เชิ ญชวนให้สมัครเข้าเป็ น
สมาชิ กสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิ กของชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
(สส.ชสอ.) ด้วย เพือให้ทายาทได้มีหลักประกัน และ
ครอบครัวมีความมันคงทางด้านเศรษฐกิ จในกรณี ที
สมาชิ กสหกรณ์ ฯ เสี ยชี วิต รวมทังทายาทหรื อ ผู ้คา-ํ
ประกันไม่ตอ้ งรั บภาระหนี เงิ นกู้ของผูเ้ สี ยชี วติ ด้วย
ณ วัน ที 31 ตุ ล าคม 2558 สมาชิ ก สหกรณ์ ฯ และ
บุค คลในครอบครั วสมัค รเข้าเป็ นสมาชิ ก สสอป.
และ สส.ชสอ. ดังนี คือ
1. สมาชิ ก สสอป.
จํานวน 272 คน
2. สมาชิ ก สส.ชสอ. จํานวน 12 คน

กรรมการ สสอป. ทําพิธีมอบเงินสงเคราะห์
ให้ แก่ นายกรวิทย์ ทองหยด (21 ต.ค. 58)

ฉบับที่ 326 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2558
สําหรับเงินสงเคราะห์ จํานวน 600,000 บาท
ในกรณี ทีสมาชิ ก สสอป. เสี ย ชี วิต ทายาทจะได้รั บ
เงิ น สงเคราะห์ จํา นวน 600,000 บาท หากเป็ น
สมาชิ ก สส.ชสอ. ด้วย ก็ จะได้รับ เงิ น สงเคราะห์
เพิ มขึนอีก 600,000 บาท สสอป. หรื อ สส.ชสอ. จะ
หัก เป็ น ค่ าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานของแต่ ละสมาคมฯ จํานวน 4% ดังนี คือ
- 1% ของ 600,000 บาท เป็ นเงิน 6,000 บาท
มอบให้ แ ก่ ศู น ย์ ป ระสานงาน หรื อสหกรณ์ ฯ
ต้นสังกัดของสมาชิกทีเสี ยชีวติ
- 3% ของ 600,000 บาท เป็ นเงิ น 18,000
บาท เป็ นค่า ใช้จ่า ยในการดําเนิ น งานของ สสอป.
หรื อ สส.ชสอ.
ดัง นัน ทายาทของสมาชิ ก สสอป. หรื อ
สส.ชสอ. ทีเสี ยชี วติ จะได้ รับเงินสงเคราะห์ คงเหลือ
จํานวน 576,000 บาท
อย่ า งไรก็ ต าม จํ า นวนเงิ น สงเคราะห์
ทีแท้จริ ง ทีทายาทสมาชิ กทีเสี ยชี วิตจะได้รั บจริ ง ๆ
นัน ขึนอยู่กบั จํานวนสมาชิกสมาคมฯ ทีมีอยู่ในวันที
สมาชิกแต่ละสมาคมเสี ยชีวติ เนืองจาก สสอป. และ
สส.ชสอ. จะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ ทายาทสมาชิ ก
ทีเสี ยชี วติ จากเงินสงเคราะห์ของสมาชิ กอืนเป็ นราย
ศพ ดังนี คือ
1. สสอป. จ่ายเงินให้แก่ทายาทของสมาชิกที
เสี ย ชี วิตจากเงินสงเคราะห์ของสมาชิ กอืน เป็ นเงิ น
ศพละ 8.50 บาท
ตัว อย่ างที 1 ในวัน ทีสมาชิ ก สสอป. เสี ย ชีวติ สสอป., สสอท. และสส.รรท. มีสมาชิกรวมกัน
3 สมาคมฯ จํานวน 71,500 คน ทายาทของสมาชิก ที
เสี ยชีวติ ฯ จะได้รับเงินสงเคราะห์ = 71,500 x 8.50 =
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607,750 บาท
ตัว อย่ างที 2 ในวัน ทีสมาชิ ก สสอป. เสี ย ชีวติ สสอป., สสอท. และสส.รรท. มีสมาชิกรวมกัน
3 สมาคมฯ จํานวน 73,000 คน ทายาทของสมาชิ ก ที
เสี ยชีวติ ฯ จะได้รับเงินสงเคราะห์ = 73,000 x 8.50 =
620,500 บาท
สํ า หรั บ เงิ น สงเคราะห์ ในส่ วนที เกิ น กว่ า
600,000 บาท นัน สสอป. จะจ่ ายให้ แก่ ทายาทสมาชิ ก
ทีเสี ยชี วติ ทุกรอบ 6 เดื อน โดยจ่ายในเดือนกรกฎาคม
สําหรับสมาชิ กทีเสี ยชี วติ ใน 6 เดื อนแรกของปี และ
จ่ายในเดื อนมกราคมของปี ถัดไป สําหรั บสมาชิ กที
เสี ยชี วิ ต ใน 6 เดื อ นหลั ง ของปี เ นื องจากต้ อ ง
ตรวจสอบตัวเลขจํานวนสมาชิ ก ทีแท้จริ งร่ วมกับ 2
สมาคมฯ (สสอท. และสส.รรท.) ก่อน
2. สส.ชสอ. จ่ า ย เงิ น ให้ แ ก่ ท ายาทของ
สมาชิ กทีเสี ยชี วติ จากเงิ นสงเคราะห์ ของสมาชิ กอืน
เป็ นเงิน ศพละ 2.66 บาท
ตัว อย่ างที 1 ในวัน ที สมาชิ ก สสอป. เสี ย ชีวติ สส.ชสอ. มีสมาชิก จํานวน 225,627 คน ทายาท
ของสมาชิ ก ที เสี ย ชี วิต ฯ จะได้รั บเงิ น สงเคราะห์ =
225,627 x 2.66 = 600,167.82 บาท
ตัว อย่ างที 2 ในวัน ที สมาชิ ก สสอป. เสี ย ชีวติ สส.ชสอ. มีสมาชิกจํานวน 233,100 คน ทายาท
ของสมาชิ ก ที เสี ย ชี วิต ฯ จะได้รั บเงิ น สงเคราะห์ =
233,100 x 2.66 = 620,046 บาท
จนถึ งขณะนี มีส มาชิ ก สสอป. ที เสี ยชี วิต
และทายาทได้รับเงินสงเคราะห์ รวม 7 ราย คือ
1. นายสมยศ พูลใจ สมาชิ กสหกรณ์ ฯ มอบ
เงินวันที 27 ธันวาคม 2555 จํานวน 600,000 บาท
2. นางสาวสํ ารวม มากประมู ล สมาชิกสม -

ฉบับที่ 326 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2558
ทบ (น้องสาวนางสํารวย เฉลิมฤกษ์) มอบเงิ นวันที
23 สิ งหาคม 2556 จํานวน 605,595.84 บาท
3. นายประทุม หน่ ายสั งขาร สมาชิ กสมทบ
(บิดานายคณิ ตศร หน่ ายสังขาร) มอบเงิ น วันที 11
พฤษภาคม 2558 จํานวน 629,672.38 บาท
4. นางสายทอง ชมสุ วรรณ์ สมาชิ ก สมทบ
(มารดานายวรพจน์ ชมสุ วรรณ์ ) มอบเงิ นวันที 26
สิ งหาคม 2558 จํานวน 600,000 บาท
5. นายถวิล ทวีคูณ สมาชิกสมทบ (บิดานาย
ณรงค์ ช ัย ทวีคูณ ) มอบเงิ น วัน ที 12 ตุ ล าคม 2558
จํานวน 600,000 บาท

กรรมการ สสอป. ทําพิธีมอบเงินสงเคราะห์
ให้ แก่นางศรีประภา แสงสว่าง (26 ต.ค. 58)
6. นายจรู ญ ทองหยด สมาชิ ก สมทบ (บิดา
นายกรวิทย์ ทองหยด) มอบเงิ นวันที 9 พฤศจิกายน
2558 จํานวน 600,000 บาท
7. นางสํ าลี ทรั พ ย์ วั ฒ น์ สมาชิ ก สมทบ
(มารดานางศรี ประภา แสงสว่าง) มอบเงิ นวันที 12
พฤศจิกายน 2558 จํานวน 600,000 บาท
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สหกรณ์ ออมทรั พย์ฯ ของเราได้ทาํ ประกัน
ชีวติ กลุ่มให้กบั สมาชิ กสหกรณ์ฯ ทุกคน ตังแต่เ ดือน
แรกทีสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ กล่าวคือ ไม่วา่
สมาชิ ก จะสมัครเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ ในเดือ นไหน
ของปี สหกรณ์ฯ ก็จะทําประกันชี วติ กลุ่มให้ในเดือน
ทีสมัครเข้าเป็ นสมาชิ กทันที และทําประกันชี วิตกลุ่ม
ให้ แก่สมาชิกสมทบทีถื อหุ้นตังแต่ 100,000 บาทขึนไป
ด้วย สําหรั บใน ปี พ.ศ. 2558 สหกรณ์ ฯ ทําประกัน
ชีวติ กลุ่มให้กบั สมาชิ ก โดยจัดทําประกันของบริ ษทั
กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) โดยสหกรณ์ ฯ
เป็ นผู ้ จ่ า ยเงิ น ค่ า เบี ยประกั น ชี วิ ต ให้ แ ก่ ส มาชิ ก
เป็ นเงิ น คนละ 390 บาทต่ อปี เป็ นเงิ น รวมทังสิ น
402,630 บาท
ในกรณี ทีสมาชิ กสหกรณ์ฯ เสี ยชีวติ ทายาท
ของสมาชิกจะได้รับเงินสิ นไหมทดแทนดังนี คือ
1. กรณี เสี ยชี วิตตามปกติ ทายาทได้รับเงิ น
สิ นไหมทดแทน จํานวน 50,000 บาท
2. กรณีเสี ยชี วติ เพราะอุบัติเหตุ ทายาทได้รับ
เงินสิ นไหมทดแทน จํานวน 200,000 บาท
3. สมาชิ กทีอายุ 65 ปี ขึนไป ทายาทจะได้รับ
เงินสิ นไหมทดแทน จํานวน 30,000 บาท
โดยปกติ บริ ษทั ประกันชี วิตจะไม่ รับผู ้ทีมี
อายุเกิน 65 ปี ทําประกันชีวติ แต่สหกรณ์ฯ ได้ขอให้
บริ ษทั ประกันชี วิตรั บทําประกันชี วติ ต่อไป เพราะ
เป็ นผู ้ ที ทํา ประกั น ชี วิ ต กลุ่ ม กับ สหกรณ์ ฯ อย่ า ง
ต่อเนือง ทุกบริ ษทั ได้ยอมรับเงือนไขนีกับสหกรณ์ ฯ
มาโดยตลอด
การทํ า ประกั น ชี วิ ต ก ลุ่ ม ให้ แ ก่ ส มาชิ ก
สหกรณ์ ฯ เป็ นสวัสดิการอย่างหนึง ในหลายอย่างที
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สหกรณ์ฯ มอบให้แ ก่ สมาชิ ก ทุกคน ทังนี สหกรณ์ฯ
ของเราได้รับคําชมเชยจากบุคคลทัวไปในขบวนการ
สหกรณ์ ฯ ว่า เป็ นสหกรณ์ ฯ ทีได้ จัดสวัสดิการให้ แก่
สมาชิ กเป็ นจํ า นวนมาก เป็ นตัว อย่ า งที ดี สํ า หรั บ
สหกรณ์ฯ อืนด้วย
นอกจากสหกรณ์ ฯ จะทําประกันชี วิตกลุ่ ม
ให้แ ก่ สมาชิ ก ฯ แล้ว สหกรณ์ ฯ ได้ตกลงกับบริ ษทั
ประกันชีวิตทุกบริ ษทั ว่า “บริ ษทั ประกันชีวติ ต้อ งรั บ
ทํา ประกัน ชี วิ ต กลุ่ ม แก่ บุ ค คลในครอบครั ว ของ
สมาชิ ก สหกรณ์ ฯ ซึ งได้แ ก่ บิ ด า มารดา คู่ ส มรส
บุตร พี น้อง และบิดามารดาคู่ส มรส รวมถึง พี น้อง
คู่สมรสด้วย โดยให้นาํ มาทําประกันชี วติ กลุ่มร่ วมกับ
สหกรณ์ฯ และเสี ยค่าเบียประกันรายปี เท่ากับสมาชิก
สหกรณ์ ฯ เช่ นกัน ” ซึ งในขณะนี มี ส มาชิ ก ที ได้นํา
บุค คลในครอบครั วมาทํา ประกัน ชี วิตกลุ่ มรวมกับ
สหกรณ์ฯ 57 คน สําหรับสมาชิ กทีได้รับเงินสิ นไหม
การเสี ยชีวติ จากการทําประกันชีวติ กลุ่ม 2 รายล่าสุ ด
คือ คุ ณณรงค์ ชั ย ทวีคู ณ พ่อ และแม่ เสี ยชี วิตได้รั บ
เงินสิ นไหมทดแทน 100,000 บาท และคุ ณศรีป ระภา
แสงสว่ า ง แม่ เ สี ยชี วิต ได้ รั บ เงิ น 50,000 บาท ที
สมาชิ กทังสองท่ า นได้รับ เงิ น สิ นไหมทดแทนจาก
การนําพ่อ แม่ มาทําประกันชี วิตกลุ่ มกับสหกรณ์ ฯ
นัน จะเห็นได้วา่ สมาชิ กทังสองท่านได้รับประโยชน์
เป็ นอย่างมาก เพราะทําให้มีเงิน ส่ วนหนึ งมาสมทบ
ในการจัด งานศพ เป็ นการลดภาระค่ า ใช้ จ่า ยใน
ครอบครั วด้วย จึ งขอเชิ ญชวนสมาชิ กนํ าบุ ค คลใน
ครอบครัวมาร่ วมทํ าประกันชี วิตกลุ่มโดยพร้ อมเพี ยง
กัน โอกาสดีๆ อย่างนี อย่ารอช้า เพราะมีไม่กีสหกรณ์
ทีให้สิ งดีๆ แก่สมาชิ กเช่ นสหกรณ์ฯ ของเรา
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สวัสดีค รับ “แวดวงสหกรณ์ ” ฉบับประจํา
เดื อนพฤศจิกายน 2558 มาพบกับท่ านสมาชิ กและ
ท่านผู ้อ่านทุกท่านแล้วครับ
ใช้เ วลาว่างด้วยการออกกํา ลังกายโดยการ
ปั นจัก รยานเป็ นประจํา ล่ าสุ ดคุ ณนิ พนธ์ คุ้ มเจริ ญ
วางเป้ า หมายไว้ว่า จะปั นจัก รยานจากบ้า นไปยัง
พุทธอุทยานหลวงปู่ทวดครั บ ***@@@*** ไปหา
หมอที โรงพยาบาลราชธานี คุ ณวั ช รคุ ป ต์ เสาใบ
บอกว่ า “คนเรานี ไม่ มี โ รคคื อ ลาภอัน ประเสริ ฐ
จริ ง ๆ นะครั บ เห็ น คนที ร.พ.ราชธานี ก็ เ ลยตกใจ
ทํา ไมเยอะมากมายขนาดนี ขอให้เ พื อนๆ รั ก ษา
สุ ข ภาพกันด้วยนะครั บ ***@@@*** ภรรยาป่ วย
เป็ นโรคเกร็ ดเลือ ดตํา คุ ณทวีศักดิ โฉมงาม ได้รับ
นําใจจากเพือน ๆ และญาติ พีน้องไปบริ จาคโลหิ ต
ให้ก ับ ภรรยาเป็ นจํา นวนมาก เจ้า ตัวฝากขอบคุ ณ
ทุก ท่านมา ณ ที นี ด้วยครับ ***@@@*** สงสัยจะ
ไปทางธรรมแล้ว สําหรับ คุณหิรัญ ชมเชิ ด เพราะใน
เฟสบุ๊ค ส์ ข องคุ ณ หิ รัญ มี แ ต่ รูปหลวงพ่ อ ฤาษี ลิ งดํา
วัดท่าซุ ง จ.อุทยั ธานี ครับ สาธุ ***@@@*** สองพี
น้อ ง คุ ณ สุ ภ าพ ไพจิต ร์ จ ิน ดา และคุ ณ พัช ริ ด า
มี บํารุ ง นังเครื องบิน กลับไปเยี ยมคุณ พ่อ ที สงขลา
กลับ มาอ่ างทองด้วยความสุ ข ทังสองท่าน เพราะ
นานๆ ได้ไปกราบคุณพ่อ เสี ยที ขอแสดงความยินดี
กับทังสองท่า นด้วยครั บ ***@@@*** ตังใจจะพา
ครอบครั ว ไปเที ยวเชี ยงใหม่ แต่ ก ลั บ เ ปลี ยน
โปรแกรมไปภูทบั เบิกแทน งานนี ลูกสาวเรี ยกร้องทํา
ให้ คุณกชพร อุดมพงษ์ และสามีตอ้ งเปลียนจุดหมาย
ปลายทางดั ง กล่ า วครั บ ***@@@*** สํ า หรั บ
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ครอบครัวของ คุณสุ วฒ
ั น์ คุ ณวรรณดี แก้ วเฮี ยง พา
กัน ไปเที ยวกุ้ ยหลิ น เมื อ งไทย และแพ 500 ไร่ ที
สุ ราษฎร์ ธานี งานนีมีค วามสุ ขกันทังครอบครั วครั บ
***@@@*** ไปเที ยว อ.สั ง ขละ จ.กาญจนบุ รี
มาแล้ว คุ ณจารุว รรณ์ เอนกศรี ดูท่า ทางมี ค วามสุ ข
มากเลยนะครับ ว่าแต่วา่ มีใครไปเป็ นเพือนหรื อเปล่า
ครั บน้องชมพู่ ***@@@*** หารายได้เ สริ ม ให้ก ับ
ตนเอง ด้วยการขายเครื องสําอางผ่านเฟสบุ๊คส์ ฝาก
เพือนสมาชิ กช่วยสนับสนุน และอุดหนุนสิ นค้าของ
คุณวิลาวรรณ ชุ่ มหฤทัย ด้วยนะครับ ***@@@***
ขอแสดงว่ายินดีกบั คุณวิรัต คุ ณสุ นี ชู จิตต์ ที ลูกชาย
กําลังจะมีหลานคนแรกให้อุม้ ในเดือนพฤศจิกายนนี
แล้ ว ครั บ ***@@@*** เกิ ด วัน ที 19 ตุ ล าคม วัน
เดี ย วกัน สํ าหรั บ คุ ณศรี โพธิ วายุ พักตร์ ที ปรึ กษา
สหกรณ์ ฯ และ คุ ณจุฑ ารั ตน์ กลิ นจั นทร์ ขอให้ท งั
สองท่ านสุ ข ภาพแข็งแรง มี ความสุ ขตลอดไปครั บ
***@@@*** เกิ ดวันที 23 ตุล าคม สําหรับ คุ ณนาถ
มงคลหว้า ก็ขอให้มีความสุ ข และชี วิตพบแต่สิ งดีๆ
ตลอดไปนะครับ
กลับมาทํา งานได้แ ล้ว สํ า หรั บ คุ ณภาวิ ไ ล
มาลัยหอม หลังจากทีต้องนอนโรงพยาบาลหลายวัน
เพราะเป็ นโรคลํา ไส้ อ ัก เสบ ขอให้ห ายเป็ นปกติ
โดยเร็ วนะครั บ ***@@@*** เช่ นเดียวกันกับ คุ ณ
พงค์ พันธุ์ สุ วรรณบัตร ทีประสบอุบตั ิ เหตุ จากการ
แข่ ง ขัน กี ฬ าสี ขณะนี ก็ ก ลับมาทํา งานได้แ ล้วครั บ
***@@@*** รับเงินสงเคราะห์จาก สสอป. จํานวน
600,000 บาทไปเรี ยบร้อยแล้ว สําหรั บ คุ ณณรงค์ ชัย
ทวีคู ณ และ คุ ณกรวิทย์ ทองหยด เนื องจากคุ ณ พ่ อ
ของทังสองท่ านเสี ยชี วิต และเป็ นสมาชิ ก สสอป.
ด้วยครั บ ***@@@*** และเช่ น กัน คุ ณณรงค์ ชั ย
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ทวีคู ณ ได้รับเงิ น สิ น ไหมการประกัน ชี วิตกลุ่ม จาก
บริ ษทั กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) เนื องจากได้นาํ บิ ด า และมารดา มาทํา ประกันชี วิตกลุ่ ม
ร่ วมกับสมาชิ ก สหกรณ์ ฯ ทํา ให้ได้รับเงิ น จํา นวน
100,000 บาท (บิดา 50,000 บาท และมารดา 50,000
บาท) โดยเสี ยเบียประกันให้บริ ษทั ประกัน ปี ละ 390
บาทต่อ คนเท่านันครับ ***@@@*** สมาชิ กท่า น
ใดที ต้อ งการนําบุค คลในครอบครั วมาทํา ประกัน
ชีวติ กลุ่มร่ วมกับสหกรณ์ฯ เช่นเดียวกับคุณณรงค์ช ัย
ทวีคูณ ขอเชิ ญติดต่อกับสหกรณ์ฯ หรื อ คุ ณเกษมศรี
เฆมหมอก ผูจ้ ดั การได้ โดยเสี ยค่ าเบียประกัน ปี ละ
390 บาท หากผู ้ ที นํ า มาทํา ประกั น เกิ ด เสี ยชี วิ ต
จะได้รั บ เงิ น สิ น ไหมทดแทน 50,000 บาท หาก
เสี ยชีวติ เพราะอุบตั ิเหตุได้รับเงิน 200,000 บาทครับ
***@@@*** ขอแสดงความเสี ย ใจกั บ คุ ณวั ช ระ
ป่ าพฤกษา ทีถู ก ขโมยรถจักรยานยนต์ รุ่ นเวฟ 125i
สี ข าว- แดงที หอพัก ชมดาว ในตอนกลางวัน เมื อ
ป ล า ย เ ดื อ น ตุ ล า ค ม ที ผ่ า น ม า ***@@@***
รถจักรยานยนต์ของคุณวัช ระ เป็ นคันที 4 แล้วที ถูก
ขโมยไปจากหอพัก ชมดาว สาเหตุ เ พราะที หอพัก
แห่ งนี ไม่มีพนัก งานรั กษาความปลอดภัย ครับ ฝาก
คุณปณิธาน ศรียางค์ ทีปรึ กษาสหกรณ์ฯ ช่ วยหาทาง
แก้ไขด้วยครับ เห็นใจสมาชิ กสหกรณ์ ฯ ทุกท่านที
รถหายมาแล้ว 4 คัน ครั บ ***@@@*** เดิ นทางไป
เทียวเขาค้อกับครอบครัว สําหรั บคุ ณสมปอง นาคกุญชร บรรยากาศเป็ นไปด้วยความสุ ข ดีใจด้วยครับ
ที ได้มี โอกาสไปพัก ผ่ อ นในครั งนี ***@@@***
เดิ นทางไปเทียวเกาะล้านเมืองพัทยากับเพือนๆ มา
คุณนนทรี เกษจันทร์ ดูมีความสุ ขมาก ดีใจด้วยครั บ
ที มี โ อกาสไปเที ยวพั ก ผ่ อ นในครั งนี ด้ ว ยครั บ
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***@@@*** ขอแสดงความยิ น ดี ก ับ คุ ณสายั น ต์
แย้ ม มนั ส และคุ ณสาธิต อ่ อนจริง ที ได้แ ชมป์ การ
แข่งขันกีฬาเปตองที มชาย ในการแข่งขันกี ฬ าเบอร์
ล่ า สั ม พั น ธ์ เ มื อ ป ล า ย เ ดื อ น ที ผ่ า น ม า ค รั บ
***@@@*** ในการแข่ งขันกี ฬาเบอร์ ล่าสัมพันธ์
ครังนี คุณชรินทร์ มาลัยหอม เป็ นทังโค้ชทีมฟุตบอล
และทีมเซปั กตะกร้ อ ผลงานของโค้ช คือ ทังสองทีม
ชนะเลิ ศการแข่ งขัน ทําให้ส หภาพแรงงานไทยเรยอน ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมในครังนี
ด้วยครับ
ผ่ า นพ้น ไปด้วยดี สํ า หรั บการเดิ น ทางไป
ร่ ว มกิ จ กรรมวัน ออมแห่ ง ชาติ ป ระจํา ปี 2558 ที
จังหวัดอุดรธานี และทัศนศึ ก ษากรุ งเวียงจันทน์ คุ ณ
กฤษณชั ย สิ น ธุประสิ ทธิ และคณะกรรมสหกรณ์ ฯ
ฝ า ก ข อ บ คุ ณ ทุ ก ท่ า น ม า ณ ที นี ด้ ว ย ค รั บ
***@@@*** เดิ น ทางล่วงหน้าไปอุ ด รธานี ก่ อ น
คณะใหญ่ 1 วันด้วยเครื องบิน สํา หรับ คุ ณวัฒนชั ย
กลัด สนิท คุ ณจําลอง ทรงศิ ริ คุณบุ ญตา ชมชื น คุ ณ
ศรั ญยพงศ์ กั งขอนนอก คุ ณจรู ญ โพธิปิน และคุ ณ
พงษ์ ทร ทั บแถม เพือไปเทียวบ้านของคุณ บอย ได้
ข่ า วว่ า ทุ ก คนชื นมื นมี ค วามสุ ข กั น มากเลยครั บ
***@@@*** เดินทางไปด้วยกัน สําหรับสองแม่ลูก
คุณปั ทมพร ศรีสว่าง และคุณณัฐฐิ ณีย์ เครื อรั ตน์ แต่
เห็ น มี ใครอี กคนเดิ น อยู่ ใกล้ๆ ทังสองท่ า นด้วยนะ
ครับ อยากรู ้วา่ เป็ นใครต้องไปถามคุ ณณัฐฐิ ณีย์ ครั บ
***@@@*** เป็ นครั งแรกที ได้ร่ วมกิ จกรรมกับ
สหกรณ์ ฯ มาครั งแรก คุ ณมณเฑียร อยู่สุ ข ก็ไ ด้ไ ป
ต่ า งประเทศเลย หวัง ว่ า ครั งหน้ า ป้ า จะมาร่ วม
กิ จกรรมกัน อี ก นะครั บ ***@@@*** พบกัน ฉบั บ
หน้ า***@@@*** สวัส ดี ครั บ ***@@@***
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รายงานกิจการประจําเดือน ตุลาคม 2558 (MONTHLY REPORTS OCTOBER 2015)
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED
1. จํานวนสมาชิก Membership
2. ทุนเรื อนหุ้น Share capital
3. เงินรั บฝากออมทรัพย์ ยอดยกมา Savings deposit From last month
 ฝากระหว่างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่ างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
4. เงินรั บฝากออมทรัพย์พเิ ศษ ยอดยกมา Special deposit From last month
 ฝากระหว่างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่ างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
5. เงินรั บฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education Fund deposit From last month
 ฝากระหว่างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่ างเดือน 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 แห่ งประเทศไทย จํากัด
Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of
Thailand Limited (FSCT)
9. เงินฝากธนาคาร (7 ธนาคาร รวม 10 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 ะหว่างเดือน 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. รายได้ตังแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2558 Revenues from January - October 2015
15. รายจ่ายตังแต่ เดือนมกราคม - ตุลาคม 2558 Expenses from January - October 2015
16. รายได้สูง (ตํา) กว่ าค่าใช้ จ่าย Total income (Approximated)

1,138 คน
307,996,080.00 บาท
9,608,735.86 บาท
4,926,075.69 บาท
5,468,910.19 บาท
9,065,901.36 บาท
104,136,133.71 บาท
4,448,679.44 บาท
5,401,029.95 บาท
103,183,783.20 บาท
6,297,250.00 บาท
409,172.37 บาท
611,142.37 บาท
6,095,280.00 บาท
26,513,169.18 บาท
1,059,541.47 บาท
40,060,000.00 บาท

Pr
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht

22,327,361.15 บาท
89,240,989.77 บาท
294,575,841.23 บาท
31,595,500.00 บาท
29,935,863.01 บาท
296,235,478.22 บาท
21,451,342.47 บาท
13,889,607.00 บาท
18,689,881.93 บาท
4,488,786.74 บาท
14,201,095.19 บาท

Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
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ทีปรึกษาฯ รองประธานฯ และผู้จัดการ
เข้ าร่ วมการศึกษาดูงาน และประชุมใหญ่
ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง(18-19 ก. ย. 58)

สหกรณ์ฯ มอบเงิน ช่วยเหลือให้ แก่สหภาพฯ เพือ
มอบให้ แก่สมาชิกสหภาพฯ ทีถูกบริษัทฯ เลิกจ้ าง
จํานวน 3,000 บาท (24 ก.ย. 58)

ประธานฯ และรองประธานฯ เข้ าร่วมการสัมมนา
กับ ชสอ. ทีกรุงเทพฯ (3-4 ต.ค. 58)

คณะกรรมการ และเจ้ าหน้ าที สหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานบริษัท เอ็นอีซี แพลทฟอร์ม ส์ ไทย จํากัด
เข้ าศึกษาดูงานสหกรณ์ฯ (10 ต.ค. 58)

ผู้จัดการ มอบเงินสินไหมการประกัน ชีวิตกลุ่มฯ
50,000 บาท ให้ แก่นายณรงค์ชยั ทวีคณ
ู
เนืองจากมารดาเสียชีวิต (12 ต.ค. 58)

กรรมการฯ ผู้จัดการ เยียมไข้
นายพงค์พันธุ์ สุวรรณบัตร
สมาชิกแผนกสปิ นนิง ผลิต (20 ต.ค. 58)

