
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

รองประธานฯ และผู้จัดการ ทําพิธีมอบเงินสงเคราะห์ 

สสอป. 600,000 บาท ให้ทายาทสมาชิกฯ 

วนัที 1 ตุลาคม 2558 นายเฉลย ชมบุหรั น 

รองประธานฝ่ายการเงิน และนางเกษมศรี เมฆ-

หมอก ผู ้จัดการ ร่วมกันมอบเงินสงเคราะห์ของ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม-

ทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) จาํนวน 600,000 

บาท (หกแสนบาทถว้น) ใหแ้ก่นายณรงคช์ยั  ทวีคูณ 

สมาชิกสหกรณ์แผนกวสิโคส ผลิต ซึงเป็นบุตรของ

นายถวลิ  ทวคีูณ สมาชิกสมาคมฯ ศูนยป์ระสานงาน

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน โดย

มอบในพิธีฌาปนกิจศพ ทีวดัโบสถ์สายทอง อ.ป่า-

โมก จ.อ่างทอง และยงัไดร้ับเงินจากการประกนัชีวติ

กลุ่มฯ กบัสหกรณ์ฯ อีก จาํนวน 50,000 บาท ดว้ย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการฯ และเจ้าหน้าทีฯ เยียมสมาชิกแผนกพ้น

สภาพการเป็นพนักงาน เกิน 10 ปี 
 วนัที 10 กนัยายน 2558 นายวรัิต  ชูจิตต์ 

รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์  และนางสาว       

นุชนารถ  แก้วนําเชือ เจา้หน้าทีบญัชีสหกรณ์ออม-

ทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกัด เดินทางไป

เยียมนายอํานวย  จนัทร์กะพ้อ สมาชิกแผนกพ้น-

สภาพการเป็นพนักงาน ซึงเกษียณอายุเกิน 10 ปี      

ขึนไป ทีบ้านพัก ต.จาํปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง 

และซือของเยยีม เป็นเงิน 300 บาท 

 ปัจจุบัน นายอาํนวย  จันทร์กะพ้อ ช่วย

ภรรยาขายของทีจงัหวดัพิจิตร และกลบัอ่างทองทุก

สามเดือนเพือพบหมอ เนืองจากเป็นโรคเบาหวาน 

  ( อ่านต่อหน้า 3) 
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เจ้าหน้าทีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ 

นางนาถ มงคลหวา  หัวหนาฝายฯ 

นางสาวนุชนารถ  แกวน้ําเชื้อ เจาหนาที่บัญช ี

นางสาวฐิติพร    ควรบําเรอ เจาหนาที่การเงิน 

นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส เจาหนาที่ธุรการ  

 

 

 

 

 
 

 

กองบรรณาธิการ 

บรรณาธิการ             นายวิรัต  ชูจิตต  

กองบรรณาธิการ  นายเฉลย  ชมบุหร่ัน  

 นายสุทัศน  เอี่ยมแสง   นายธนกฤต  วโรตนม          

 นางสาวไขมุกข  จันทโคตร นางละออ  แกวสาระ 

 นายอนุรักษ  ทองโตนด    นายรวิพงษ  ศุภศรี 

 นายไชยพันธน  ทรัพยสุทธิ 

 ท่ีปรึกษา     นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร 

       อารดเวิรค    นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

นายกฤษณชัย    สินธุประสิทธ์ิ  ประธานกรรมการ 

นายเฉลย          ชมบุหรั่น      รองประธานฝายการเงิน 

นายวิรัต           ชูจิตต รองประธานฝายประชาสัมพันธ 

นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ เลขานุการ 

นายลิขิต           มีบํารุง  เหรัญญิก 

นายสุทัศน         เอ่ียมแสง  กรรมการ 

นายธนกฤต        วโรตนม  กรรมการ 

นางสาวไขมุกข    จันทโคตร  กรรมการ 

นายเสนห          ชุมหฤทัย  กรรมการ 

นางละออ          แกวสาระ  กรรมการ 

นายพีระภัทร      ลอยละลิ่ว  กรรมการ 

นายพงษศักดิ์      คงมี  กรรมการ 

นายอนุรักษ        ทองโตนด  กรรมการ 

นายรวิพงษ        ศุภศร ี  กรรมการ 

นายณัฐภูมิ         สุวรรณวงศา กรรมการ 

   

รายชือคณะกรรมการดําเนินการชุดที 33 (2558) 
ÊË¡Ã³�Ï ¹íÒÊÁÒªÔ¡Ã�ÇÁ§Ò¹ÇÑ¹ÍÍÁáË�§ªÒµÔ 

·Õè ¨.ÍØ´Ã¸Ò¹Õ áÅÐ·ÑÈ¹ÈÖ¡ÉÒ¡ÃØ§àÇÕÂ§¨Ñ¹·¹� 

(31 µ.¤. – 1 ¾.Â. 58) 
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รองประธานฯ ผู้จัดการ ร่วมศึกษาดูงาน และประชุม

ใหญ่ ทีประจวบคีรีขันธ์ (ต่อจากหน้า 1) 

 วนัที 18 - 19 กันยายน 2558 นายวิรัต  ชู-

จิตต ์รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และนางเกษม-

ศรี  เมฆหมอก ผู ้จัดการ เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ 

ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวนัตก จาํกัด 

และสหกรณ์ชาวไร่สับปะรดสามร้อยยอด จํากัด 

และเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2558 ของ

ชมรมสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง ณ ผึงหวานรีสอร์ท  

จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

 อนึง นายศรีโพธิ   วายุพักตร์ ทีปรึกษา

สหกรณ์ฯ ได้เข้าร่วมการศึกษาดูงาน และประชุม

ใหญ่ในฐานะประธานกรรมการสหกรณ์บริการ- 

สหภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

กรรมการฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่ สอ.ซีเคียวริคอร์        

ทีกรุงเทพฯ 

 วนัที 20 กันยายน 2558 นายวิรัต  ชูจิตต์ 

รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และนายเสน่ห์  ชุ่ม-

หฤทยั กรรมการ เขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 

2558 สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานซีเคียวริคอร์ จาํกดั 

ณ สโมสรต ํารวจ ห้องประชุมบุณยะจินดา 4 เขต

หลกัสี กรุงเทพฯ 

กรรมการฯ เจ้าหน้าทีฯ เดินทางไปแนะนํา สสอป. 

ให้แก่ สอ.พนักงานบริษัทไทยโคโคนัท จํากัด 

วนัที 22 กนัยายน 2558 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นายวรัิต  ชูจิตต์ กรรมการ นางสาวลกัขิกา  ประชา-

นิกร เจา้หน้าที สสอป. และนายโกศล  จุย้มี กรรม-

การสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก-

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.- 

ชสอ.) เดินทางไปแนะนํา สสอป. และ สส.ชสอ 

ให้แก่คณะกรรมการ และเจา้หน้าทีสหกรณ์ออม-

ทรัพย์พนักงานบริษัทไทยโคโคนัท จาํกัด และได้

เชิญชวนให้สมคัรเป็นศูนย์ประสานงานของทงัสอง

สมาคมฯ โดยมีประธานกรรมการฯ กรรมการ และ

เจา้หนา้ทีสหกรณ์ ใหก้ารตอ้นรับ และสอบถามเรือง

เกียวกบัสองสมาคมฯ ดว้ยความสนใจเป็นอย่างมาก 

สหกรณ์ฯ มอบเงนิช่วยเหลือสมาชิกสหภาพฯ 

วนัที 24 กนัยายน 2558 สหกรณ์ฯ มอบเงิน

ช่วยเหลือนายณัฐวฒิุ  พระไตรยะ สมาชิกสหภาพ-

แรงงานไทยเรยอน ซึงถูก บริษทั ไทยเรยอน จาํกัด- 

(มหาชน) เลิกจา้ง จาํนวน 3,000 บาท 

กรรมการฯ และเจ้าหน้าที สสอป. เข้าร่วมประชุมกับ

คณะกรรมการ สอ. สยามนิสสัน จํากัด 

วนัที 24 กนัยายน 2558 นายศรีโพธิ  วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นายวรัิต  ชูจิตต์ นายไชยา  ไทยสง กรรมการฯ และ

นางสาวลักขิกา ประชานิกร เจ้าหน้าที เดินทางไป

ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์-

สยามนิสสัน จาํก ัด เพือร่วมกนัหาแนวทางในการ

เพิมจาํนวนสมาชิก สสอป. ของศูนย์ประสานงาน

แห่งนีตามแผนงานของคณะกรรมการ สสอป. ใน

การเพิมจาํนวนสมาชิก สสอป. ของศูนย์ประสาน-

งานทีมีจาํนวนสมาชิก สสอป. ในสัดส่วนทีนอ้ยเมือ

เทียบกับจาํนวนสมาชิกสหกรณ์ทีมีอยู่ ทังนี ศูนย์

ประส านงานส หก รณ์อ อมทรัพย์สยามนิส สัน            

มีสมาชิกสหกรณ์ 2,000 กว่าคน แต่มีสมาชิก สสอป. 

จาํนวนไม่มาก เมือเทียบกับจาํนวนสมาชิกสหกรณ์ 
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ทังสองฝ่ายมีมติร่วมกันให้คณะกรรมการ และ

เจ้าหน้าที สสอป. มาทาํการชีแจง แนะนํา สสอป. 

และเชิญชวนให้สมาชิกสหกรณ์ฯ สมคัรเข้าเป็น

สมาชิก สสอป. ในช่วงเวลาพกักลางวนัทีโรงอาหาร

ของบริษัทฯ โ ดยจะร่วมกันกําหนดว ันในการ

ดาํเนินการดงักล่าวต่อไป 

ประธานฯ และรองประธานฯ ร่วมการอบรมกับ ชสอ.

ทีกรุงเทพฯ  

วนัที 3 - 4 ตุลาคม 2558 นายกฤษณชยั  สิน-

ธุประสิทธิ ประธานกรรมการ และนายเฉลย  ชม-

บุหรั น รองประธานฝ่ายการเงิน เขา้ร่วมการสัมมนา 

เรือง “การบริหารความเสียงดา้นการตลาด และภาวะ

เศรษฐกิจไทยในปัจจุบนั” ณ โรงแรมริเวอร์ไซด ์

กรุงเทพฯ จัดโดย ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 

การสัมมนามีวตัถุประสงค์เพือให้ทราบถึง

การบริหารความเสียงด้านตลาด  เพือให้ผู ้บริหาร

รับรู้สถานะความเสียงขององค์กรอย่างต่อเนือง และ

ทนัต่อเหตุการณ์ เพือใหส้ามารถระบุความเสียง การ

จดัการความเสียง และการติดตามความเสียงด้าน

การตลาด เ พือรับทราบภาวะเศรษฐกิจไทยใน

ปัจจุบนั  และเพือแนะนาํโครงการเงินออมเพือรักษา 

เสถียรภาพทางการเงิน 

นายกสสอป. และกรรมการฯ ร่วมประชุมประจําเดือน 

ตุลาคม 2558 คณะกรรมการ 2 คณะของ สสอป. 

 วนัที 8 ตุลาคม 2558 นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์-

ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) เขา้ร่วมการ

ประชุมคณะกรรมการอาํนวยการ สสอป. ประจาํ-

เดือนตุลาคม ณ หอ้ง 302 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย-์

แห่งประเทศไทย จาํกดั (ชสอ.)  

 นายวรัิต  ชูจิตต์ กรรมการ สสอป. เข้าร่วม

การประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ 

ประจาํเดือนตุลาคม 2558 ณ หอ้งประชุม 301 ชสอ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกสสอป. และกรรมการฯ ร่วมประชุมประจําเดือน

ตุลาคม 2558 ของ สสอป. 

วนัที 8 ตุลาคม 2558 นายศรีโพธิ  วายุพกัตร์ 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์-

ออมทรัพยส์ถานประกอบการ และนายวรัิต  ชูจิตต์ 

กรรมการฯ พร้อมกบัคณะกรรมการฯ ผูต้รวจสอบ-

บญัชี และเจ้าหน้าทีสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุม

คณะกรรมการสมาคมฯ ชุดที 3 ครังที 8/2558 ณ ชุม-

นุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 

  ทีประชุมมีมติดําเ นินการตามมติของที

ประชุมคณะกรรมการอ ํานวนการ แล ะคณะ-

กรรมการการศึกษาและประชาสัมพนัธ์หลายเรือง มี

มติขยายเวลาการยกเว้นการเก็บเงินสงเคราะห์

ล่วงหนา้ยอ้นหลงัสําหรับอดีตสมาชิกสมาคมฯ ทีเคย

ลาออกหรือพน้สภาพการเป็นสมาชิกและต้องการ
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กลบัมาสมคัรเป็นสมาชิกสมาคมฯ ใหม่ ในระหว่าง

วนัที 1 พฤศจิกายน 2558 - 29 กุมภาพนัธ์ 2559 ฯลฯ 

คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที สอ.พนักงานบริษัท-  

เอ็นอีซี แพลทฟอร์มส์ ไทย จํากัด เข้าศึกษาดูงาน สอ. 

วนัที 10 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการ และ

เจา้หนา้ทีสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทั เอ็นอี-

ซี แพลทฟอร์มส์ ไทย จํากัด นิคมอุตสาหกรรม 

นวนคร อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จาํนวน 17 คน 

เดินทางมาศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพ-

แรงงานไทยเรยอน จํากัด โดยการนําของนาย

สมเกียรติ  ผลดีสุขสกุล ประธานกรรมการฯ และ 

นางสาวมาลี  ใจปํา ผู ้จัดการ โดยมีนายศรีโพธิ 

วายุพกัตร์ ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ นายกฤษณชยั  สินธุ-

ประสิทธิ ประธานกรรมการฯ นายเฉลย  ชมบุหรัน 

รองประธานฝ่ายการเงิน นายวิรัต   ชูจิตต์ รอง-

ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นางละออ  แก้วสาระ 

นายรวิพงษ์  ศุภศรี กรรมการฯ นางเกษมศรี  เมฆ-

หมอก ผู้จดัการ และนางสาวดวงกมล  แก้วสุกใส 

เจา้หนา้ทีธุรการ ใหก้ารตอ้นรับ 

การเข้า ศึกษาดูงานในครังนี เ พือศึกษ า

แนวทางในการบริหารงาน และขอรับคาํแนะนาํใน

ดา้นต่าง ๆ เพือปรับปรุงการดาํเนินงานของสหกรณ์-

ออมทรัพย์พนกังานบริษทั เอ็นอีซี แพลทฟอร์มส์- 

ไทย  จาํกดั  ทงัสองฝ่ายไดแ้ลกเปลียนความคิดเห็น  

เกียวกบัการบริหารสหกรณ์ฯ กนัอยา่งกวา้งขวาง 

รองประธานฯ 2 คน เ ข้าร่วมประชุมประจําเดือน

คณะกรรมการกลาง สอร. ทีกรุงเทพฯ 

วนัที 11 ตุลาคม 2558 นายเฉลย ชมบุหรั น 

รองประธานฝ่ายการเงิน และนายวรัิต  ชูจิตต์  รอง-

ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ เดินทางไปประชุม

ประจาํเดือนคณะกรรมการสหพนัธ์สหกรณ์ออม-

ทรัพย์ผูใ้ช้แรงงาน (สอร.) ณ ห้องประชุมสโมสร-

พนักงานการไฟฟ้านครหลวง กรุงเทพฯ จดัโดย

มูลนิธิไพศาล  ธวชัชยันนัท ์

ผู้จัดการ มอบเงินสินไ หมทดแทน  ให้แก่ทายาท

ผู้เสียชีวิต 

 วนัที 12 ตุลาคม 2558 นางเกษมศรี  เมฆ-

หมอก ผู ้จดัการ มอบเงินสินไหมทดแทนการเสีย-

ชี วิต  จาก บ ริ ษัท  ก รุง เ ทพ ปร ะ กัน ชี วิต  จํากัด 

(มหาชน) ใหแ้ก่นายณรงคช์ยั  ทวคีูณ สมาชิกแผนก

วิสโคส ผลิต บุตรชายของนางสมพิศ  ทวีคูณ ผู้เสีย 

ชีวติ จาํนวน 50,000 บาท เนืองจากนายนายณรงคช์ยั  

ทวีคูณ ไดน้าํมารดามาทาํประกนัชีวติกลุ่มสมทบกบั

สหกรณ์ฯ โดยเสียเบียประกนัชีวิต ปีละ 390 บาท 

ดว้ยตวัเอง 

นายก สสอป. และกรรมการฯ เข้าเยียมศูนย์ประสาน-

งาน 5 แห่ง 

 วนัที 14 ตุลาคม 2558 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นายพชัรพล  วิชัยประเสริฐ อุปนายกฯ นางลัดดา 

ไชยสิทธิ เหรัญญิก และนายวรัิต ชูจิตต์ กรรมการฯ

เดินทางไปเยียมเยียนเพือขอความร่วมมือให้ศูนย์

ประสานงานในจงัหวดัสมุทรปราการ 2 แห่ง ทาํการ

รณรงค์ให้สมาชิกสหกรณ์ฯ สมัครเขา้เป็นสมาชิก

สสอป. เพิมมากขึน และทาํการตรวจสอบเอกสาร

การสมคัรเป็นสมาชิก สสอป. ของศูนยป์ระสานงาน

ทงัสองแห่ง ไดแ้ก่ ศูนยป์ระสานงานสหกรณ์ออม-

ทรัพยพ์นกังานบริษทัพตัราภรณ์ไทยการยอ้ม โดยมี

รองประธานสหกรณ์ฯ กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการ 
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และเจา้หนา้ทีสหกรณ์ฯ ใหก้ารตอ้นรับ และเขา้เยียม

ทีศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน-

บริษทัถุงเทา้ไทย โดยมีประธานสหกรณ์ฯ กรรมการ

ผูจ้ดัการ กรรมการฯ และเจา้หน้าทีสหกรณ์ฯ ใหก้าร

ต้อนรับ โดยคณะกรรมการ สสอป. ได้ทําการ

แลกเปลียนความคดิเห็น และรับฟังขอ้เสนอแนะใน

เรืองการดาํเนินงานของ สสอป. จากกรรมการฯ และ

เจา้หนา้ทีของศูนยป์ระสานทงัสองแห่งดว้ย 

 วนัที 15 ตุลาคม 2558 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคม สสอป. นางลดัดา ไชยสิทธิ 

เหรัญญิก และนายวรัิต  ชูจิตต์ กรรมการฯ เดินทาง

ไปเ ยี ยมเ ยีย นเ พือ ข อ

ความร่วมมือ ให้ศู นย์

ประสานงานในนิค ม

อุ ต ส าห ก ร ร ม แ หล ม

ฉบังจังหว ัดช ล บุ รี  3 

แห่ง ทาํการรณรงค์ให้

ส ม า ชิ ก ส ห ก ร ณ์ ฯ 

สมัครเข้า เป็นสมาชิก 

สสอป. เพิมมากขนึ และทาํการตรวจสอบเอกสาร

การสมคัรเป็นสมาชิก สสอป. ของศูนย์ประสาน- 

งานฯ ทงัสามแห่ง ไดแ้ก่   

 - ศูนยป์ระสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์มิต  

ซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทย โดยมีประธานกรรมการ -  

สหกรณ์ฯ ร องประธานฯ ผู ้จ ัดการ กรรมการฯ         

ผูต้รวจสอบกิจการ และเจา้หน้าทีสหกรณ์ฯ ให้การ

ตอ้นรับ 

  - ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์-

พนกังานฟูจิตสึ เจเนอรัล โดยมี ประธานสหกรณ์ฯ 

กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการ และเจา้หนา้ทีสหกรณ์ 

ใหก้ารตอ้นรับ 

 - ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์-

สหภาพแรงงานเอสโซ่แห่งประเทศไทย โดยมี 

เหรัญญิก และเจา้หนา้ทีสหกรณ์ฯ ใหก้ารตอ้นรับ 

ทังนี  คณะกรรมการ สสอป.ได้ทําการ

แลกเปลียนความคดิเห็น และรับฟังขอ้เสนอแนะใน

เรืองการดาํเนินงานของ สสอป. จากกรรมการฯ และ

เจา้หนา้ทีของศูนยป์ระสานทงัสามแห่งดว้ย 

นายก สสอป. และกรรมการ ร่วมกันเป็นวิทยากร

บรรยาย ทีสมุทรปราการ 

 วนัที 14 ตุลาคม 2558 นายศรีโพธิ วายุ-

พัก ตร์  น า ย ก ส ม า ค ม -

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมา-

ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์-

ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร 

(ส ส อ ป.)  นายพัช ร พล  

วิชยัประเสริฐ อุปนายกฯ 

น า ง ล ัด ด า  ไ ช ย สิ ท ธิ 

เหรัญญิก และนายวิรัต         

ชู จิตต์  กรรมการฯเ ดินทางไปร่วมเป็นวิทยากร 

บรรยาย เรือง “การสมคัรเข้าเป็นสมาชิก สสอป.” 

ให้แก่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์พนกังานถุงเทา้-

ไทย จาํกัด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยมี

ผูเ้ขา้ร่วมรับฟังประมาณ 80 คน 

นายก สสอป. และกรรมการ ร่วมประชุม 3 สมาคม-   

ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ที ชสอ. 

 วนัที 14 ตุลาคม 2558 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ นางลัดดา 

ไชยสิทธิ เหรัญญิก และนายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการฯ 
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ฉบบัที่ 326 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2558 

 
เข้าร่วมประชุมร่วม ระหว่าง 3 สมาคมฌาปนกิจ-

สงเคราะห์ฯ ได้แก่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์-

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการรัฐวสิาหกิจไทย 

(สสอ.รรท.) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.) และสมาคม-

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์-

สถานประกอบการ (สสอป.) โดยมีนางสุมาลี  ยุก-

ตานนท ์นายกสมาคม สสอ.รรท. เป็นประธานในที

ประชุม 

 ทีประชุมรับทราบเรืองการเรียกเก็บเ งิน

สงเคราะห์ล่วงหนา้เพือคงสมาชิกภาพ ปี 2559 มีมติ

กาํหนดกรอบการรับสมคัรสมาชิก ปี 2559 โดยรับ

อายุไม่เกิน 58 ปี ฯลฯ 

รองประธานฯ และผู้จัดการ เข้าร่วมการประชุม 

ชมรมสหกรณ์จังหวดัอ่างทอง 

วนัที 19 ตุลาคม 2558 นายวรัิต  ชูจิตต์ รอง-

ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และนางเกษมศรี เมฆ-

หมอก ผู ้จดัการ เข้าร่วมการประชุมประจ ําเดือน

ตุลาคม 2558  คณะกรรมการชมรมสหกรณ์จงัหวดั-

อ่างทอง ณ ห้องประชุมสํานกังานสหกรณ์จงัหวดั-

อ่างทอ ง โดยมีนายประจวบ เนตรพลตรี รอง-

ประธานชมรมฯ ทาํหนา้ทีประธานในทีประชุม 

 ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการชมรมฯ เดือนกันยายน 2558 มีมติ

รับรองรายรับ - รายจ่ายชมรม ฯ ประจํา เ ดือน

กันยายน 2558 โดยมีเงินคงเหลือยกมาจากเดือน

สิงหาคม 2558 จํานวน 87,038.12 บาท มีรายรับ 

11,500 บาท รายจ่าย 39,790 บาท และเงินคงเหลือ

ยกไปเดือนตุลาคม 2558 จาํนวน 58,748.12 บาท 

ติดตามผลการประชุมครังก่อน 1 เรือง คือ สรุปผล

การศึกษาดูงานทีสหกรณ์ชาวไร่อ้อยสามร้อยยอด-

จาํกัด และชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และภาค-

ตะวนัตก จาํกดั และการจดัการประชุมใหญ่สามญั- 

ประจําปี 2558 ในว ันที 18 - 19 กันยายน 2558 

รับทราบการเชือมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์สมาชิก

ชมรมฯ มอบหมายให้ประธานฯ รองประธานฯ 

เลขานุการ เหรัญญิก และเจา้หน้าทีส่งเสริม ทาํการ

ยกร่างนโยบาย และแผนงานของชมรมฯ ประจาํปี 

2558 - 2559 และรับทราบเรืองทีสํานกังานสหกรณ์-

จงัหวดัอ่างทอง แจง้ใหท้ราบ 

สหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพบิดา - มารดาสมาชิก  

วันที 30 กันยายน 2558 นายศรีโพธิ  วายุ-

พกัตร์  ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ นายกฤษณชัย  สินธุ-

ประสิทธิ ประธานกรรมการ นายเฉลย  ชมบุหรั น 

รองประธานฝ่ายการเงิน นายวิรัต  ชูจิตต์ รอง-

ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นางสาวพรรษพร  แสง-

ประพาฬ เลขานุการ นางสาวไข่มุกข์  จนัทโคตร์ 

นายสุทัศน์  เอียมแสง และนางนาถ  มงคลหว้า 

หวัหน้าฝ่ายทวัไป เดินทางไปเป็นเจา้ภาพฟังพระ-

สวดอภิธรรมศพนายถวลิ  ทวคีูณ บิดานายณรงค์ชยั 

ทวีคูณ สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต ซึงเป็นสมาชิก

สมทบสหกรณ์ฯ ดว้ย และช่วยเงินทาํบุญ 500 บาท 

วันที 14 ตุลาคม 2558 นายกฤษณชยั  สินธุ-

ประสิทธิ ประธานกรรมการ นายลิขิต  มีบํา รุง 

เหรัญญิก นายสุทัศน์  เอียมแสง นางสาวไข่มุกข์  

จนัทโคตร์ และนายพีระภทัร  ลอยละลิว กรรมการ 

เป็นเจา้ภาพฟังพระสวดงานศพบิดานายพิทกัษ์  ทศั-

มาลี สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต ณ วดัเกตุ ต.สาย-

ทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง พร้อมช่วยเงินทําบุญ 

จาํนวน 300 บาท 
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หัวหน้าฝ่ายทัวไป มอบสมุดบัญชีเงินฝากให้แก่สมาชิก 

เนืองจากภรรยาคลอดบุตร จํานวน 3 ราย 

 นางนาถ   มงคลหวา้  หวัหนา้ฝ่ายทวัไป  ทาํ   

การมอบสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมกับเงิน

ฝาก จาํนวน 500 บาท ให้แก่สมาชิก 3 ราย เนืองจาก

ภรรยาคลอดบุตร คือ 

วันที 22 กันยายน 2558 มอบให้แก่นายทรง-

พล  ชุ่มยมิ สมาชิกแผนกเวร์ิคชอพ  

วันที 25 กันยายน 2558 มอบให้แก่นายสุชิน  

ชิดชอบ สมาชิกแผนกอินทรูเมนท์  

วันที 30 กันยายน 2558 มอบใหแ้ก่นายเฉลิม  

นวลนุช สมาชิกแผนกสโตร์  

กรรมการสหกรณ์ เยียมไข้สมาชิกป่วย 6 ราย 

วันที 23 กันยายน 2558 นายสุทศัน์  เอียม-

แสง เดินทางไปเยียมไขส้มาชิกป่วย 2 ราย คือ 

- นายอภินันท์  วรรณบุ รี สมาชิกแผนก

เซ็นทรัล ซ่อมบาํรุง ทีโรงพยาบาลอ่างทองเวชการ 

เนืองจากเป็นไขเ้ลือดออก 

- นายแก่นกล้า  วงษ์ศรีงาม  สมาชิกแผนก

สปินนิง ผลิต ณ บา้นพกั ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 

เนืองจากผ่าตดักระดูกทบัเส้น 

วันที 24 กันยายน 2558 นางสาวพรรษพร  

แสงประพาฬ เลขานุการ นายสุทศัน์  เอียมแสง นาย

รวิพงษ์  ศุภศรี กรรมการ และนางเกษมศรี  เมฆ-

หมอก ผูจ้ดัการ เดินทางไปเยยีมไขน้างละออ  แก้ว-

สาระ สมาชิกพ้นสภาพการเป็นพนักงาน แ ละ

กรรมการสหกรณ์ฯ ทีโรงพยาบาลอ่างทอง เนืองจาก

เกลด็เลือดตาํ 

วันที 6 ตุลาคม 2558 นายสุทศัน์  เอียมแสง 

กรรมการ เดินทางไปเยยีมไขน้ายสามารถ  ไชยเดช 

สมาชิกแผนกอัลซิลลารี ผลิต ณ บา้นพกั ต.หัวไผ่     

อ.เมือง จ.อ่างทอง  เนืองจากผ่าตดัริดสีดวง 

วันที 16 ตุลาคม 2558  นายเฉลย   ชมบุหรัน   

รองประธานฝ่ายการเงิน และนางเกษมศรี เมฆ-

หมอก ผูจ้ดัการ เดินทางไปเยียมไขน้างสาวภาวไิล 

มาลยัหอม สมาชิกแผนกวสิโคส ผลิต ทีโรงพยาบาล

อ่างทองเวชการ  จ.อ่างทอง เนืองจากลาํไส้อกัเสบ 

 วันที 20 ตุลาคม 2558 นายสุทศัน์  เอียมแสง 

กรรมการ นางเกษมศรี  เมฆหมอก ผู ้จดัการ และ

นางสาวฐิติพร  ควรบาํเรอ เจา้หนา้ทีการเงิน เดินทาง

ไปเยียมไขน้ายพงค์พนัธ์ุ  สุวรรณบตัร สมาชิกแผนก

สปินนิง ผลิต ณ บ้านพัก ต.จําปาหล่อ อ .เมือง         

จ.อ่างทอง เนืองจากประสบอุบติัเหตุจากการแข่งขนั

กีฬาสี  

สหกรณ์ฯ บริจาคเงินเพือการกศุล 2 ราย 

 วันที 9 ตุลาคม 2558 สหกรณ์ฯ ร่วมทาํบุญ

ถวายผ้าพระ กฐินพระราชทานร่วมกับชุมนุม -

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด เ พือ

นําไปถวาย ณ วดัวรจันทร์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 

จาํนวน 500 บาท 

 วันที 15 ตุลาคม 2558 สหกรณ์ฯ ร่วมสนบั-

สนุนสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 

และโรงอาหารหลงัใหม่ของโรงเรียนวดัราชปักษี        

ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง จาํนวน 1,000 บาท 
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นบัตงัแต่ทีไดมี้การก่อตงัสมาคมฌาปนกิจ-

สงเ คราะห์สมาชิกส หกรณ์ อ อมทรัพย์สถาน -

ประกอบการ (สสอป.) ขึนมาในปี พ.ศ. 2554 จนถึง

ขณะนีเป็นเวลา รวม 4 ปีแลว้ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

ของเราไดเ้ชิญชวนให้สมาชิกสหกรณ์ฯ และบุคคล

ในครอบครัวสมาชิกฯ สมคัรเขา้เป็นสมาชิก สสอป. 

มาอยา่งต่อเนือง รวมทงัไดเ้ชิญชวนใหส้มคัรเขา้เป็น

สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก-

ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(สส.ชสอ.) ดว้ย เพือให้ทายาทไดม้ีหลกัประกนั และ

ครอบครัวมีความมนัคงทางดา้นเศรษฐกิจในกรณีที

สมาชิกสหกรณ์ฯ เสียชีวิต รวมทงัทายาทหรือผู ้คาํ-

ประกันไม่ตอ้งรับภาระหนีเงินกู้ของผูเ้สียชีวติดว้ย 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2558 สมาชิกสหกรณ์ฯ และ

บุคคลในครอบครัวสมคัรเข้าเป็นสมาชิก สสอป. 

และ สส.ชสอ. ดงันี คือ 

1. สมาชิก สสอป. จาํนวน 272 คน 

2. สมาชิก สส.ชสอ. จาํนวน  12 คน 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

สําหรับเงินสงเคราะห์ จาํนวน 600,000 บาท

ในกรณีทีสมาชิก สสอป. เสียชีวิต ทายาทจะได้รับ

เงินสงเคราะห์ จํานวน 600,000 บาท หากเป็น

สมาชิก สส.ชสอ. ด้วย ก็จะได้รับเงินสงเคราะห์

เพิมขึนอีก 600,000 บาท สสอป. หรือ สส.ชสอ. จะ

หกัเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของแต่ละสมา-

คมฯ จาํนวน 4% ดงันี คือ 

- 1% ของ 600,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท 

มอ บให้แ ก่ ศูนย์ปร ะ ส าน งาน  หรื อ ส หก รณ์ ฯ            

ตน้สังกัดของสมาชิกทีเสียชีวติ 

 - 3% ของ 600,000 บาท เป็นเงิน 18,000 

บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานของ สสอป. 

หรือ สส.ชสอ. 

 ด ังนัน ทายาทของสมาชิก สสอป. หรือ      

สส.ชสอ. ทีเสียชีวติ จะได้รับเงินสงเคราะห์คงเหลือ 

จํานวน 576,000 บาท 

 อ ย่างไร ก็ต าม จํานวน เงิ นส ง เ ค ราะ ห์             

ทีแท้จริงทีทายาทสมาชิกทีเสียชีวิตจะได้รับจริง ๆ 

นนั ขึนอยู่กบัจาํนวนสมาชิกสมาคมฯ ทีมีอยู่ในวนัที

สมาชิกแต่ละสมาคมเสียชีวติ เนืองจาก สสอป. และ 

สส.ชสอ. จะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทสมาชิก

ทีเสียชีวติจากเงินสงเคราะห์ของสมาชิกอืนเป็นราย

ศพ ดงันี คือ 

 1. สสอป. จ่ายเงินให้แก่ทายาทของสมาชิกที

เสียชีวิตจากเงินสงเคราะห์ของสมาชิกอืน เป็นเงิน

ศพละ 8.50 บาท  

 ตัวอย่างที 1 ในวนัทีสมาชิก สสอป. เสีย-

ชีวติ สสอป., สสอท. และสส.รรท. มีสมาชิกรวมกนั 

3 สมาคมฯ จาํนวน 71,500 คน ทายาทของสมาชิกที

เสียชีวติฯ จะไดรั้บเงินสงเคราะห์ = 71,500 x 8.50 = 

กรรมการ สสอป. ทาํพิธีมอบเงนิสงเคราะห์  

ให้แก่นายกรวิทย์  ทองหยด (21 ต.ค. 58) 
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607,750 บาท 

 ตัวอย่างที 2 ในวนัทีสมาชิก สสอป. เสีย-

ชีวติ สสอป., สสอท. และสส.รรท. มีสมาชิกรวมกนั 

3 สมาคมฯ จาํนวน 73,000 คน ทายาทของสมาชิกที

เสียชีวติฯ จะไดรั้บเงินสงเคราะห์ = 73,000 x 8.50 = 

620,500 บาท 

 สําหรับเงินสงเค ราะห์ในส่วนที เกินกว่า 

600,000 บาท นัน สสอป.  จะจ่ายให้แก่ทายาทสมาชิก

ทีเสียชีวติทุกรอบ 6 เดือน โดยจ่ายในเดือนกรกฎาคม 

สําหรับสมาชิกทีเสียชีวติใน 6 เดือนแรกของปี และ 

จ่ายในเดือนมกราคมของปีถดัไป สําหรับสมาชิกที

เ สียชี วิตใน 6  เ ดือนหลังขอ งปี เ นือ งจากต้อ ง

ตรวจสอบตวัเลขจาํนวนสมาชิกทีแทจ้ริงร่วมกบั 2 

สมาคมฯ (สสอท. และสส.รรท.) ก่อน 

 2.  สส.ชสอ.  จ่าย เ งินให้แก่ทายาทขอ ง

สมาชิกทีเสียชีวติจากเงินสงเคราะห์ของสมาชิกอืน 

เป็นเงิน ศพละ 2.66 บาท 

 ตัวอย่างที 1 ในวนัทีสมาชิก สสอป. เสีย-

ชีวติ สส.ชสอ. มีสมาชิก จาํนวน 225,627 คน ทายาท

ของสมาชิกทีเสียชีวิตฯ จะได้รับเงินสงเคราะห์ = 

225,627 x 2.66 = 600,167.82 บาท 

 ตัวอย่างที 2 ในวนัทีสมาชิก สสอป. เสีย-

ชีวติ สส.ชสอ. มีสมาชิกจาํนวน 233,100 คน ทายาท

ของสมาชิกทีเสียชีวิตฯ จะได้รับเงินสงเคราะห์ = 

233,100 x 2.66 = 620,046 บาท 

จนถึงขณะนี มีสมาชิก สสอป. ทีเสียชีวิต 

และทายาทไดรั้บเงินสงเคราะห์ รวม 7 ราย คือ 

1. นายสมยศ  พูลใจ สมาชิกสหกรณ์ฯ มอบ

เงินวนัที 27 ธนัวาคม 2555 จาํนวน 600,000 บาท 

2. นางสาวสํารวม  มากประมูล สมาชิกสม -  

ทบ (นอ้งสาวนางสํารวย  เฉลิมฤกษ์) มอบเงินวนัที 

23 สิงหาคม 2556 จาํนวน 605,595.84 บาท 

3. นายประทุม  หน่ายสังขาร สมาชิกสมทบ 

(บิดานายคณิตศร  หน่ายสังขาร) มอบเงินวนัที 11 

พฤษภาคม 2558 จาํนวน 629,672.38 บาท 

4. นางสายทอง  ชมสุวรรณ์ สมาชิกสมทบ 

(มารดานายวรพจน์  ชมสุวรรณ์) มอบเงินวนัที 26 

สิงหาคม 2558 จาํนวน 600,000 บาท 

5. นายถวิล  ทวีคูณ สมาชิกสมทบ (บิดานาย

ณรงค์ชัย  ทวีคูณ) มอบเงินวนัที 12 ตุลาคม 2558 

จาํนวน 600,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. นายจรูญ  ทองหยด สมาชิกสมทบ (บิดา

นายกรวทิย ์ ทองหยด) มอบเงินวนัที 9 พฤศจิกายน 

2558 จาํนวน 600,000 บาท 

7.  นางสําลี   ทรัพย์ วัฒน์  สมาชิกสมทบ 

(มารดานางศรีประภา  แสงสวา่ง) มอบเงินวนัที 12 

พฤศจิกายน 2558 จาํนวน 600,000 บาท 

 

 

กรรมการ สสอป. ทาํพิธีมอบเงนิสงเคราะห์  

ให้แก่นางศรปีระภา  แสงสว่าง (26 ต.ค. 58) 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ของเราได้ทาํประกัน

ชีวติกลุ่มใหก้บัสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกคน ตงัแต่เดือน

แรกทีสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ กล่าวคือ ไม่ว่า

สมาชิกจะสมคัรเป็นสมาชิกสหกรณ์ในเดือนไหน

ของปี สหกรณ์ฯ ก็จะทาํประกนัชีวติกลุ่มใหใ้นเดือน

ทีสมคัรเขา้เป็นสมาชิกทนัที  และทําประกันชีวิตกลุ่ม

ให้แก่สมาชิกสมทบทีถือหุ้นตังแต่ 100,000 บาทขึนไป

ด้วย สําหรับใน ปี พ.ศ. 2558 สหกรณ์ฯ ทาํประกัน

ชีวติกลุ่มใหก้บัสมาชิก โดยจดัทาํประกนัของบริษทั

กรุงเทพประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) โดยสหกรณ์ฯ

เป็นผู ้จ่าย เ งินค่า เบียประกัน ชีวิตให้แก่สมาชิก        

เป็นเงิน คนละ 390 บาทต่อปี เป็นเงินรวมทังสิ น

402,630 บาท  

ในกรณีทีสมาชิกสหกรณ์ฯ เสียชีวติ ทายาท

ของสมาชิกจะไดรั้บเงินสินไหมทดแทนดงันี คือ 

1. กรณีเสียชีวิตตามปกติ ทายาทได้รับเงิน

สินไหมทดแทน จาํนวน 50,000 บาท  

2. กรณีเสียชีวติเพราะอุบัติเหตุ ทายาทได้รับ

เงินสินไหมทดแทน จาํนวน 200,000 บาท  

 3. สมาชิกทีอายุ 65 ปีขึนไป ทายาทจะได้รับ

เงินสินไหมทดแทน จาํนวน 30,000 บาท  

โดยปกติ บริษทัประกนัชีวิตจะไม่รับผู้ทีมี

อายุเกิน 65 ปี ทาํประกนัชีวิต แต่สหกรณ์ฯ ไดข้อให้

บริษทัประกันชีวิตรับทาํประกนัชีวติ ต่อไป เพราะ

เป็นผู ้ทีทําประกันชีวิตกลุ่มกับสหกรณ์ฯ อย่าง

ต่อเนือง ทุกบริษทัไดย้อมรับเงือนไขนีกบัสหกรณ์ฯ 

มาโดยตลอด  

 การทําปร ะกัน ชี วิตก ลุ่มให้แ ก่สม าชิ ก

สหกรณ์ ฯ  เป็นสวสัดิการอย่างหนึง ในหลายอยา่งที 

 

สหกรณ์ฯ มอบให้แก่สมาชิกทุกคน ทงันีสหกรณ์ฯ

ของเราไดรั้บคาํชมเชยจากบุคคลทวัไปในขบวนการ

สหกรณ์ฯ ว่า เป็นสหกรณ์ฯ ทีได้จัดสวัสดิการให้แก่

สมาชิกเป็นจํานวนมาก เป็นตัวอย่าง ทีดีสําหรับ

สหกรณ์ฯ อืนด้วย 

 นอกจากสหกรณ์ฯ จะทาํประกันชีวิตกลุ่ม

ให้แก่สมาชิกฯ แลว้ สหกรณ์ฯ ไดต้กลงกับบริษทั

ประกนัชีวิตทุกบริษทัว่า “บริษทัประกนัชีวิตตอ้งรับ

ทําประกันชีวิตกลุ่มแก่บุคคลในครอบครัวของ

สมาชิกสหกรณ์ฯ ซึงได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส 

บุตร พี นอ้ง และบิดามารดาคู่สมรส รวมถึง พี น้อง

คู่สมรสดว้ย โดยใหน้าํมาทาํประกนัชีวติกลุ่มร่วมกบั

สหกรณ์ฯ และเสียค่าเบียประกนัรายปีเท่ากบัสมาชิก

สหกรณ์ฯ เช่นกัน” ซึงในขณะนีมีสมาชิกทีได้นํา

บุคคลในครอบครัวมาทาํประกันชีวิตกลุ่มรวมกับ

สหกรณ์ฯ 57 คน สําหรับสมาชิกทีไดรั้บเงินสินไหม

การเสียชีวติจากการทาํประกันชีวติกลุ่ม 2 รายล่าสุด 

คือ คุณณรงค์ชัย ทวีคูณ พ่อและแม่ เสียชีวิตไดรั้บ

เงินสินไหมทดแทน 100,000 บาท และคุณศรีประภา  

แสงสว่าง  แม่เสียชี วิต  ได้รับเงิน 50,000 บาท ที

สมาชิกทงัสองท่านได้รับเงินสินไหมทดแทนจาก

การนาํพ่อ แม่ มาทาํประกันชีวิตกลุ่มกับสหกรณ์ฯ 

นนั จะเห็นไดว้า่สมาชิกทงัสองท่านไดรั้บประโยชน์

เป็นอย่างมาก เพราะทาํให้มีเงินส่วนหนึงมาสมทบ

ในการจดังานศพ เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายใน

ครอบครัวด้วย จึงขอเชิญชวนสมาชิกนําบุคคลใน

ครอบครัวมาร่วมทําประกันชีวิตกลุ่มโดยพร้อมเพียง

กัน โอกาสดีๆ อย่างนีอย่ารอช้า เพราะมีไม่กีสหกรณ์

ทีใหสิ้งดีๆ แก่สมาชิกเช่นสหกรณ์ฯ ของเรา 
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สวสัดีครับ “แวดวงสหกรณ์” ฉบบัประจาํ 

เดือนพฤศจิกายน 2558 มาพบกบัท่านสมาชิกและ

ท่านผู้อ่านทุกท่านแล้วครับ 

ใช้เวลาว่างด้วยการออกกําลังกายโดยการ

ปันจกัรยานเป็นประจาํ ล่าสุดคุณนิพนธ์  คุ้มเจริญ 

วางเป้าหมายไว้ว่าจะปั นจกัรยานจากบ้านไปยัง  

พุทธอุทยานหลวงปู่ทวดครับ ***@@@*** ไปหา

หมอทีโรงพยาบาลราชธานี  คุณวัชรคุปต์  เสาใบ 

บอกว่า “คนเรานี ไม่มีโรคคือลาภอ ันประเสริฐ     

จริงๆ นะครับ เห็นคนที ร.พ.ราชธานี ก็เลยตกใจ

ทาํไมเยอะมากมายขนาดนี ขอให้เพือนๆ รักษา

สุขภาพกันด้วยนะครับ ***@@@*** ภรรยาป่วย

เป็นโรคเกร็ดเลือดตํา คุณทวีศักดิ  โฉมงาม  ได้รับ

นาํใจจากเพือน ๆ และญาติพีน้องไปบริจาคโลหิต

ให้กับภรรยาเป็นจาํนวนมาก เจา้ตัวฝากขอบคุณ       

ทุกท่านมา ณ ทีนีด้วยครับ ***@@@*** สงสัยจะ

ไปทางธรรมแลว้ สําหรับ คุณหิรัญ  ชมเชิด เพราะใน

เฟสบุ๊คส์ของคุณหิรัญมีแต่รูปหลวงพ่อฤาษีลิงดาํ  

วดัท่าซุง จ.อุทยัธานี ครับ สาธุ ***@@@*** สองพี

น ้อ ง คุณสุภาพ  ไ พจ ิตร์จ ินดา และคุณพัชริดา          

มีบํารุง นังเครืองบินกลบัไปเยียมคุณพ่อทีสงขลา 

กลับมาอ่างทองด้วยความสุขทงัสองท่าน เพราะ

นานๆ ได้ไปกราบคุณพ่อเสียที ขอแสดงความยินดี

กบัทงัสองท่านดว้ยครับ ***@@@*** ตงัใจจะพา

ครอ บครั วไ ปเ ที ยว เ ชี ยงใ หม่  แ ต่ ก ลับ เ ปลีย น

โปรแกรมไปภูทบัเบิกแทน งานนีลูกสาวเรียกร้องทาํ

ให ้คุณกชพร อุดมพงษ์ และสามีตอ้งเปลียนจุดหมาย

ปล าย ทางดังก ล่ าวครับ  ***@@@*** สํ าห รั บ

ครอบครัวของ คุณสุวฒัน์  คุณวรรณดี  แก้วเฮียง พา

กันไปเทียวกุ้ยหลินเมืองไทย และแพ 500 ไร่ ที          

สุราษฎร์ธานี งานนีมีความสุขกนัทงัครอบครัวครับ 

***@@@*** ไปเทียว อ.สังขละ จ.กาญจนบุรี 

มาแลว้ คุณจารุวรรณ์  เอนกศรี ดูท่าทางมีความสุข   

มากเลยนะครับ ว่าแต่วา่มีใครไปเป็นเพือนหรือเปล่า

ครับน้องชมพู่ ***@@@*** หารายไดเ้สริมให้กับ

ตนเอง ดว้ยการขายเครืองสําอางผ่านเฟสบุ๊คส์ ฝาก

เพือนสมาชิกช่วยสนบัสนุน และอุดหนุนสินคา้ของ

คุณวลิาวรรณ  ชุ่มหฤทัย ดว้ยนะครับ ***@@@*** 

ขอแสดงวา่ยินดีกบัคุณวิรัต คุณสุนี  ชูจิตต์ ทีลูกชาย

กาํลงัจะมีหลานคนแรกใหอุ้ม้ในเดือนพฤศจิกายนนี

แล้วครับ ***@@@*** เกิดวนัที 19 ตุลาคม วนั

เดียวกันสําหรับ คุณศรีโพธิ  วายุพักตร์ ทีปรึกษา

สหกรณ์ฯ และคุณจุฑารัตน์  กลินจันทร์ ขอให้ทงั

สองท่านสุขภาพแข็งแรง มีความสุขตลอดไปครับ 

***@@@*** เกิดวนัที 23 ตุลาคม สําหรับ คุณนาถ  

มงคลหว้า ก็ขอให้มีความสุข และชีวิตพบแต่สิงดีๆ 

ตลอดไปนะครับ 

  กลับมาทํางานได้แล้ว สําหรับคุณภาวิไล  

มาลัยหอม หลงัจากทีตอ้งนอนโรงพยาบาลหลายวนั

เพราะเป็นโรคลาํไส้อ ักเสบ ขอให้หายเป็นปกติ

โดยเร็วนะครับ ***@@@*** เช่นเดียวกนักับ คุณ

พงค์พันธ์ุ  สุวรรณบัตร ทีประสบอุบติัเหตุจากการ

แข่งขนักีฬาสี ขณะนีก็กลบัมาทํางานได้แล้วครับ  

***@@@*** รับเงินสงเคราะห์จาก สสอป. จาํนวน 

600,000 บาทไปเรียบร้อยแลว้ สําหรับ คุณณรงค์ชัย  

ทวีคูณ และคุณกรวิทย์  ทองหยด เนืองจากคุณพ่อ

ของทงัสองท่านเสียชีวิต และเป็นสมาชิก สสอป. 

ด้วยครับ ***@@@*** และเช่นกัน คุณณรงค์ชัย  
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ทวีคูณ ไดรั้บเงินสินไหมการประกนัชีวิตกลุ่มจาก

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จาํกัด (มหาชน) เนือง-

จากได้นาํบิดา และมารดา มาทาํประกันชีวิตกลุ่ม

ร่วมกับสมาชิกสหกรณ์ฯ ทาํให้ไดรั้บเงิน จาํนวน 

100,000 บาท (บิดา 50,000 บาท และมารดา 50,000 

บาท) โดยเสียเบียประกนัให้บริษทัประกนั ปีละ 390 

บาทต่อคนเท่านนัครับ ***@@@*** สมาชิกท่าน

ใดทีต้องการนําบุคคลในครอบครัวมาทําประกัน

ชีวติกลุ่มร่วมกบัสหกรณ์ฯ เช่นเดียวกบัคุณณรงค์ชัย 

ทวคีูณ ขอเชิญติดต่อกบัสหกรณ์ฯ หรือ คุณเกษมศรี  

เฆมหมอก ผูจ้ดัการได ้โดยเสียค่าเบียประกนัปีละ 

390 บาท หากผู ้ทีนํามาทําประกันเ กิดเ สียชีวิต            

จะได้รับเงินสินไหมทดแทน 50,000 บาท หาก

เสียชีวติเพราะอุบติัเหตุไดรั้บเงิน 200,000 บาทครับ 

***@@@*** ขอแสดงความเสียใจกับ คุณวัชระ   

ป่าพฤกษา ทีถูกขโมยรถจกัรยานยนต์ รุ่นเวฟ 125i   

สีขาว- แดงทีหอพกัชมดาว ในตอนกลางวนั เมือ

ป ล า ย เ ดื อ น ตุ ล า ค ม ที ผ่ า น ม า ***@@@***

รถจกัรยานยนตข์องคุณวชัระ เป็นคนัที 4 แล้วทีถูก

ขโมยไปจากหอพกัชมดาว สาเหตุเพราะทีหอพกั

แห่งนีไม่มีพนกังานรักษาความปลอดภยัครับ ฝาก

คุณปณิธาน  ศรียางค์ ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ ช่วยหาทาง

แก้ไขดว้ยครับ  เห็นใจสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่านที

รถหายมาแล้ว 4 คนัครับ ***@@@*** เดินทางไป

เทียวเขาคอ้กบัครอบครัว สําหรับคุณสมปอง  นาค-

กญุชร บรรยากาศเป็นไปดว้ยความสุข ดีใจดว้ยครับ

ทีได้มีโอกาสไปพักผ่อนในครังนี  ***@@@***  

เดินทางไปเทียวเกาะล้านเมืองพทัยากับเพือนๆ มา  

คุณนนทรี  เกษจันทร์ ดูมีความสุขมาก ดีใจด้วยครับ

ทีมี โอ กาส ไปเทียว พักผ่อ นในครังนีด้วย ค รับ 

***@@@*** ขอแสดงความยินดีกับ คุณสายันต์  

แย้มมนัส และคุณสาธิต  อ่อนจริง ทีได้แชมป์การ

แข่งขนักีฬาเปตองทีมชาย ในการแข่งขนักีฬาเบอร์

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 

***@@@*** ในการแข่งขนักีฬาเบอร์ล่าสัมพนัธ์

ครังนี คุณชรินทร์  มาลัยหอม เป็นทงัโคช้ทีมฟุตบอล 

และทีมเซปักตะกร้อ ผลงานของโคช้ คือ ทงัสองทีม

ชนะเลิศการแข่งข ัน ทําให้สหภาพแรงงานไทยเร-

ยอน ไดรั้บถว้ยรางวลัชนะเลิศคะแนนรวมในครังนี

ดว้ยครับ   

ผ่านพ้นไปด้วยดี สําหรับการเดินทางไป

ร่วมกิจกรรมวนัออมแห่งชาติประจําปี  2558 ที

จงัหวดัอุดรธานี และทศันศึกษากรุงเวยีงจนัทน์ คุณ

กฤษณชัย  สินธุประสิทธิ และคณะกรรมสหกรณ์ฯ 

ฝ า ก ข อ บ คุ ณ ทุ ก ท่ า น ม า  ณ  ที นี ด้ ว ย ค รั บ 

***@@@*** เดินทางล่วงหน ้าไปอุดรธานีก่อน

คณะใหญ่ 1 วนัดว้ยเครืองบิน สําหรับ คุณวัฒนชัย  

กลัดสนิท คุณจําลอง  ทรงศิริ คุณบุญตา  ชมชืน คุณ

ศรัญยพงศ์  กังขอนนอก คุณจรูญ  โพธิปิน และคุณ

พงษ์ทร ทับแถม เพือไปเทียวบ้านของคุณบอย ได้

ข่าวว่าทุกคนชืนมืนมีความสุขกันมาก เลยครับ 

***@@@*** เดินทางไปดว้ยกนั สําหรับสองแม่ลูก 

คุณปัทมพร ศรีสว่าง และคุณณัฐฐิณีย์  เครือรัตน์ แต่

เห็นมีใครอีกคนเดินอยู่ใกล้ๆ ทังสองท่านด้วยนะ

ครับ อยากรู้วา่เป็นใครตอ้งไปถามคุณณัฐฐิณีย์ ครับ 

***@@@*** เป็นครังแรกทีได้ร่วมกิจกรรมกับ

สหกรณ์ฯ มาครังแรก คุณมณเฑียร  อยู่สุข ก็ไดไ้ป

ต่างประเทศเ ลย  หว ังว่าค รังหน้าป้าจะมาร่วม

กิจกรรมกันอีกนะครับ ***@@@*** พบกันฉบับ

หน้า***@@@*** สวัสดีครับ ***@@@*** 
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รายงานกิจการประจาํเดือน ตุลาคม 2558 (MONTHLY REPORTS OCTOBER 2015) 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

THAIRAYON LABOUR UNION  SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จํานวนสมาชิก  Membership 1,138 คน Pr 

2. ทุนเรือนหุ้น  Share capital 307,996,080.00 บาท Baht 

3. เงินรับฝากออมทรัพย์ ยอดยกมา  Savings deposit From last month 9,608,735.86 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 4,926,075.69 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 5,468,910.19 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  9,065,901.36 บาท Baht 

4. เงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษ ยอดยกมา  Special deposit From last month 104,136,133.71 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 4,448,679.44 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 5,401,029.95 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  103,183,783.20 บาท Baht 

5. เงินรับฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา  Education Fund deposit From last month 6,297,250.00 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 409,172.37 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 611,142.37 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  6,095,280.00 บาท Baht 

6. ทุนสํารอง  Compulsory reserve 26,513,169.18 บาท Baht 

7. ทุนสะสมตามข้อบังคบั  Reserve according to by-laws,regulation and other 1,059,541.47 บาท Baht 

8. ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากดั 40,060,000.00 บาท Baht 

 Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of 

Thailand Limited (FSCT) 

  

9. เงินฝากธนาคาร (7 ธนาคาร รวม 10 บัญชี)  Deposits at Banks 22,327,361.15 บาท Baht 

10. เงินฝากสหกรณ์อืน  Deposits in other Co-operatives 89,240,989.77 บาท Baht 

11. เงินให้กู้แก่สมาชิก ยอดยกมา  Loans to members form last month 294,575,841.23 บาท Baht 

  ให้กู้ระหว่างเดือน  Loans to members in this month 31,595,500.00 บาท Baht 

  รับชําระคืนระหว่างเดือน  Loans repayment form members in this month 29,935,863.01 บาท Baht 

 คงเหลือ ณ วันสินเดือน  Total Loans to members   296,235,478.22 บาท Baht 

12. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อืน  Loans to other co-operatives 21,451,342.47 บาท Baht 

13. ดอกเบียรับจากเงินให้กู้  Interest received from Loans 13,889,607.00 บาท Baht 

14. รายได้ตังแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2558  Revenues from January - October 2015 18,689,881.93 บาท Baht 

15. รายจ่ายตังแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2558  Expenses from January - October 2015 4,488,786.74 บาท Baht 

16. รายได้สูง (ตํา) กว่าค่าใช้จ่าย  Total income (Approximated) 14,201,095.19 บาท Baht 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 326 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2558 

 
 

ทปีรึกษาฯ รองประธานฯ และผู้จัดการ  

เข้าร่วมการศึกษาดูงาน และประชุมใหญ่ 

ชมรมสหกรณจ์ังหวัดอ่างทอง(18-19 ก. ย. 58) 

 

กรรมการฯ ผู้จัดการ เยียมไข้ 

นายพงค์พันธุ ์ สวุรรณบัตร  

สมาชิกแผนกสปินนิง ผลิต (20 ต.ค. 58) 

 

ประธานฯ และรองประธานฯ เข้าร่วมการสมัมนา

กบั ชสอ. ทีกรุงเทพฯ  (3-4 ต.ค. 58) 

 

 

คณะกรรมการ และเจ้าหน้าท ีสหกรณอ์อมทรัพย์

พนักงานบริษัท เอน็อีซี แพลทฟอร์มส ์ไทย จาํกัด 

เข้าศึกษาดูงานสหกรณฯ์ (10 ต.ค. 58) 

 

ผู้จัดการ มอบเงนิสนิไหมการประกนัชีวิตกลุ่มฯ 

50,000 บาท ให้แก่นายณรงคช์ยั ทวีคณู 

เนืองจากมารดาเสยีชวีิต (12 ต.ค. 58) 

 

สหกรณฯ์ มอบเงนิช่วยเหลือให้แก่สหภาพฯ เพือ

มอบให้แก่สมาชกิสหภาพฯ ทถูีกบริษัทฯ เลิกจ้าง 

จาํนวน 3,000 บาท (24 ก.ย. 58) 

 


