
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคํา หนัก 1 บาท ให้แก่

สมาชิกทีขอเกษียณอายกุ่อนกําหนด 

วันที 20 ตุลาคม 2559 นายสุวฒัน์  แก้วเฮียง

ปร ะธานก รรมการ  นายมานะ กูล   พรรณเ ร ณู 

กรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จ ัดการ

ร่วมกันมอบสร้อยคอทองคําหนัก 1 บาท มูลค่า 

21,750 บาท ให้แก่ นายสมทรง  จนัทร์สวา่ง  สมาชิก

แผนกเซ็นทรัล ซ่อมบาํรุง  เนืองจากขอเกษียณอาย ุ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก่อนกาํหนด โดยมอบใหที้บา้นพกั ต.โผงเผง อ.ป่า-

โมก จ.อ่างทอง (อ่านต่อหน้า 2 ) 

 

 

 

 

 

 

ปวงขา้พระพทุธเจา้ ขอนอ้มเกลา้นอ้มกระหมอ่ม 
รําลึกในพระมหากรณุาธิคณุหาทีสดุมิได ้

ขา้พระพทุธเจา้ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
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สหกรณ์ฯ จัดการบรรยายเรืองการปลูกผักไฮโดร-  

โปรนิกส์ และสอบถามความต้องการของสมาชิ ก           

(ต่อจากหน้า 1) 

วนัที 22 ตุลาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

จัดป ร ะ ชุ ม ส ม าชิ ก ส ห กร ณ์ ฯ  กร ร ม การ  แ ล ะ 

เจา้หนา้ทีสหกรณ์ฯ ทีร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานการ

ปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์ทีกรมอู่ทหารเรือป้อมพระ-

จุลจอมเกลา้ จ.สมุทรปราการ เมือวนัที 28 กรกฎาคม 

2559 ณ หอ้งประชุมสหภาพแรงงานไทยเรยอน โดย

มีผูเ้ขา้ร่วมการประชุม ประมาณ 35 คน นายสุวฒัน์ 

แก้วเฮียง ประธานกรรมการ และนายศรีโพธิ  วายุ-

พกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน กล่าวตอ้นรับสมาชิก  

  การจดัประชุมดงักล่าว มีวตัถุประสงค์เพือ 

สอ บถามความ คืบหน้าขอ งส มาชิ กส หกรณ์ ฯ 

กรรมการ และเจา้หน้าทีสหกรณ์ฯ ทีร่วมเดินทางไป

ศึกษาดูงานการปลูกผ ักไฮโดรโปรนิกส์ทีกรม-        

อู่ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ 

เมือวนัที 28 กรกฎาคม 2559 ว่าไดม้ีสมาชิกสหกรณ์ 

กรรมการฯ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ ท่านใดได้นํา

ความ รู้ ทีได้รับจากก ารศึกษ าดู งานด ังกล่าวมา

ดาํเนินการบ้าง หรือผู ้ที เดินทางไปศึกษาดูงานมี

ความสนใจจะปลูกผกัไฮโดรโปรนิกส์ และตอ้งการ

ให้สหกรณ์ฯ ให้ความช่วยเหลือบ้าง ผลของการ

ประชุม มีสมาชิก 1 ท่านไดท้าํการปลูกผกัไฮโดร-

โปรนิกส์มาแล้ว 1 รอบ สมาชิกบางส่วนมีความ

สนใจจะทําการปลูกผ ักไฮโดรโปรนิกส์ และมี

สมาชิกบางส่วนไม่มีความสนใจจะทาํการปลูกผกั

ไฮโดรโปรนิกส์ เนืองจากไม่มีความพร้อมในหลาย 

หลายดา้น 

             ก่อนการประชุม สหกรณ์ฯ ไดเ้ชิญนายชยัรัช 

รายชือคณะกรรมการดําเนินการชุดที 34 (2559) 

นายสุวัฒน แกวเฮียง ประธานกรรมการ 

นายศรีโพธ์ิ    วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน 

นายเฉลย      ชมบุหรั่น  รองประธานฝายประชาสัมพันธ 

นายสายณัห แผนประดิษฐ   เลขานุการ 

นายลิขิต มีบํารุง เหรัญญิก 

นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว กรรมการ 

นายพงษศักด์ิ คงมี กรรมการ 

นายรวิพงษ ศุภศรี กรรมการ 

นายอนุรักษ ทองโตนด กรรมการ 

นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา กรรมการ 

นางสาวณัฐริญา  อนุสิ กรรมการ 

นายมานะกูล พรรณเรณ ู กรรมการ 

นายเสนห ชุมหฤทัย กรรมการ 

นายธนกฤต วโรตนม กรรมการ 

 เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยฯ 

     นางเกษมศรี เมฆหมอก     ผูจัดการ 

     นางนาถ มงคลหวา     หัวหนาฝายฯ 

     นางสาวนุชนารถ   แกวน้ําเชื้อ    เจาหนาที่บัญช ี

     นางสาวฐิติพร     ควรบําเรอ     เจาหนาที่การเงิน 

     นางสาวดวงกมล   แกวสุกใส      เจาหนาที่ธุรการ  

กองบรรณาธิการ 

บรรณาธิการ    นายเฉลย  ชมบุหร่ัน  

กองบรรณาธิการ นายศรีโพธิ์  วายุพักตร  

 นายสายัณห  แผนประดิษฐ 

 นายพีระภัทร  ลอยละล่ิว 

 นายณัฐภูมิ  สุวรรณวงศา 

 นางสาวณัฐริญา  อนุสิ 

 นายมานะกูล  พรรณเรณู 

 นายไชยพันธน  ทรัพยสุทธิ 

       อารดเวิรค    นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส       
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ศิริพจนานนท์ อดีตกรรมการสหกรณ์ฯ ซึงทําการ

ปลูกผ ักไฮโดร โปรนิกส์  ทีบ้านพัก อ.แก่งคอย            

จ.สระบุรี มาบรรยายให้ความรู้เรืองการปลูกผ ัก

ไฮโดรโปรนิกส์ดว้ย ทงันี นายชยัรัช ศิริพจนานนท์

ไดป้ลูกผกัไฮโดรโปรนิกส์ และทาํการแปรรูปเป็น

ผกัสลดัโรลล์จาํหน่าย โดยในวนันีได้นาํมาจาํหน่าย

ใหส้มาชิกทีมาร่วมประชุม ในราคากล่องละ 50 บาท

นายก สสอป. และกรรมการ เยียมศูนย์ประสานงาน  

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 แห่ง 

  วนัที 14 - 15 กันยายน 2559 นายศรีโพธิ 

วายุพกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) นาง

ล ัดดา ไชยสิทธิ เหรัญญิก และนายวิรัต  ชูจิตต์ 

กรรมการฯ เดินทางไปเ ยียมศูนย์ประสานงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3 

แห่ง คือ   

 

 

 

 

 

 

 

วันที 14 กันยายน 2559 เดินทางไปเยียมศูนย์

ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ

กาฬสินธุ์  จาํกัด อ.สังคม จ.กาฬสินธุ์  โดยมีนาย

วิจารณ์ โพธิแท่น ผู ้จดัการ นายนคร ตรีเพชร หัว-

หน้าฝ่าย นางสาวภรณ์ทิพย์ นามปัญหา เจา้หน้าที-

สหกรณ์ ร่วมกนัให้การตอ้นรับ โดยมีนางไพรวรรณ์ 

บุตชา เป็นประธานกรรมการ 

  ณ วนัที 31 สิงหาคม 2559 สมาชิกสหกรณ์ฯ 

 สมคัรเป็นสมาชิก สสอป. จาํนวน 149 คน และ

สมคัรเขา้เป็นสมาชิกในเดือนกนัยายน 2559 จาํนวน 

6 คน 

  วันที 15 กันยายน 2559 เดินทางไปเยยีมศูนย์

ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทั รา-

ชาแมชชีนเอนรีขอนแก่น จาํกดั จ.ขอนแก่น โดยมี

คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าทีศูนย์ประสานงาน

ร่วมกันให้การต้อนรับ โดยมมีนางสุวฒันา วีระ-

สมบติั เป็นประธานกรรมการ  

ณ วนัที 31 สิงหาคม 2559 สมาชิกสหกรณ์ฯ 

สมคัรเขา้เป็นสมาชิก สสอป. จาํนวน 96 คน 

  วันที 15 กันยายน 2559 เดินทางไปเยยีมศูนย์

ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานสหกรณ์-

นครราชสีมา จาํกัด อาคารสํานกังานชุมนุมสหกรณ์-

การเกษตรนครราชสีมา จาํกดั จ.นครราชสีมา โดยมี

นายประสิทธิ หงาสูงเนิน ประธานกรรมการ และ

เจา้หนา้ทีศูนยฯ์ 2 ท่าน ร่วมกนัให้การตอ้นรับ  

สหกรณ์ อ อมทรัพย์พนัก งานส หกรณ์ -

นครราชสีมา จาํกดั มีนายประสิทธิ หงาสูงเนิน เป็น

ประธานกรรมการ และกรรมการอืน รวม 9 คน          

ณ วนัที 30 กนัยายน 2558 สหกรณ์ฯ มีสมาชิก 305 

คน ทุนเรือนหุ้น 15.68 ล ้านบาท ทุนสํารอง 1.26 

ลา้นบาท ทุนสะสมตามขอ้บงัคบัฯ 0.12 ลา้นบาท  

ณ วนัที 31 สิงหาคม 2559 สมาชิกสหกรณ์ฯ 

สมคัรเป็นสมาชิก สสอป. จาํนวน 25 คน 

ในการเดินทางไปเยียมศูนยป์ระสานงานทงั 

3 ศูนย์ฯ ทังสองฝ่ายได้แลกเปลียนความคิดเห็น

เกียวกบัการดาํเนินงานของ สสอป. อย่างกวา้งขวาง 

รวมทงัการเสนอแนะให้คณะกรรมการ สสอป.  ดาํ - 
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เนินการในบางเรืองทีศูนย์ประสานงานตอ้งการให ้

สสอป. ดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะของศูนยฯ์ 

ประธานฯ และรองประธานฯ ร่วมการเสวนาวิชาการ

ทีมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 

วนัที 16 กันยายน 2559 นายสุวฒัน์ แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ และนายศรีโพธิ วายุพกัตร์ 

รองประธานฝ่ายการเงิน เขา้ร่วมเวทีเสวนาวิชาการ 

"เดินเครืองยุทธศาสตร์ สู่การปฎิรูปสหกรณ์ไทยใน

ศตวรรษทีสอง" ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล 

อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เขตบางเขน กรุงเทพฯ  

ก่อนเริมการเสวนา สถาบนัวิชาการด้าน

สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตร-

ศาสตร์ ไดท้าํการมอบประกาศเกียรติคุณนกัสหกรณ์

และสหกรณ์ทีมีคุณค่าแห่งปี 2559 โดยมีนายอาํพล 

เสนาณรงค ์องคมนตรี เป็นประธานมอบ และกล่าว

ปาฐกถาพิเศษดว้ย 

สสอป. ขยายการรับสมัครสมาชิกจนถึงวนัสินเดือน 

วนัที 20 กนัยายน 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

และนายวิรัต  ชูจิตต์ กรรมการ และกรรมการคน      

อืนๆ ทาํการประชุม ครังที 23 (วาระพิเศษ) ณ ห้อง

ประชุม 601 อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง-

ประเทศไทย จาํกดั อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

ทีประชุมมีมติให้ขยายการเปิดรับสมาชิก 

สสอป. จากทีรับสมคัรทุกวนัที 1 - 20 ของเดือน เป็น

เปิดรับสมคัรตงัแต่วนัที 1 - 30 หรือ 31 ของทุกเดือน 

ทังนี ศูนย์ประสานงานฯ ต้องโอนเ งินค่าสมัคร      

ค่าบาํรุง และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าให้แก่สมาคมฯ 

ภายในวนัที 5 ของเดือนถดัไป หากวนัที 5 ตรงกับ

วนัหยุดใหโ้อนเงินในวนัทาํการถดัไป ทงันี ให้มีผล

บงัคบัตงัแต่เดือนกนัยายน 2559 

คณะกรรมการ สสอป. ร่วมพิธลีงนามปฏิญญา ว่าด้วย 

ความร่วมมือฯ 4 สมาคมฯ 

  วนัที 20 กนัยายน 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) นาย

วรัิต ชูจิตต์ กรรมการ พร้อมกบักรรมการท่านอืนๆ 

เจ้าหน้าทีสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีลงนามปฏิญญาว่า 

ด้วย "ความร่วมมือเพือมุ่งมั นในสิทธิประโยชน ์         

แห่งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์" ระหวา่ง 4 สมาคม 

ณ หอ้งประชุม 701 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง-

ประเทศไทย จาํกดั อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

  การลงนามปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือ

เพือมุ่งมนัในสิทธิประโยชน์แห่งสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์ กระทาํโดยนายกสมาคมฯ 4 สมาคมฯ 

ไดแ้ก่ พลเรือโท บงกช ผาสุข นายกสมาคมฌาปนกิจ

ส ง เ ค ร าะ ห์ส ม า ชิ ก ส ห กร ณ์อ อ มท รัพ ย์ทห า ร 

(สสอท.) พลเรือตรี สมเกียรติ ธรรมนิยาย นายก

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออม

ทรัพยต์าํรวจ (สสอต.) นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ นายก

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) และนางสุมาลี      

ยุตานนท ์นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยร์าชการรัฐวสิาหกิจไทย  

คณะกรรม การ  ส ส อป . ร่วม พิธีลง นาม “บันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือฯ 7 กลุ่มวิชาชีพ” 

  วนัที 24 กนัยายน 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
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สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) นาย

วิรัต  ชูจิตต์ กรรมการ และกรรมการท่านอืนๆ เข ้า

ร่วมพิ ธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ระหว่างสมาคมฌาปนกิจสงเคาะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์ 7 กลุ่มวิชาชีพ” ณ ห้องประชุม 701 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด 

โดยมีกรรมการ เจา้หนา้ที และผูมี้เกียรติ เข้าร่วมพิธี

เป็นจาํนวนมาก โดยได้รับเกียรติจากนายกฯ ทุก

สมาคมร่วมลงนาม ดังนี 1. ดร.ก๊ก ดอนสําราญ 

นายก สส.ชสอ. 2. นายอุทยั ศรีเทพ นายก สสอค.   

3. ดร.มะณู บุญศรีมณีชยั นายก สสธท. 4. นางสุมาลี 

ยุกตานนท์ นายก สสอ.รรท. 5. พลเรือโท  บงกช 

ผาสุข นายก สสอท. 6. พลตํารวจตรี สมเกียรติ  

ธรรมนิย าย นายก สสอ ต. และ7. นายศรีโพธิ 

วายุพกัตร์ นายก สสอป. 

  ผูบ้ริหาร 7 สมาคมไดต้กลงและลงนามใน

บนัทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้ความจริงใจ 

เสมอภาค และใหเ้กียรติซึงกนัและกนั ภายใตก้รอบ

การดาํเนินงานเพือประโยชน์ร่วมกัน โดยยึดมนัใน

สิทธิประโยชน์แห่งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 

และคาํนึงถึงประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลกั 

คณะกรรมการ สสอป. ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครังที 

2/2559 สส.ชสอ. 

 วนัที 24 กนัยายน 2559 นายศรีโพธิ  วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) นาย

วริัต ชูจิตต์ และกรรมการท่านอืนๆ เขา้ร่วมประชุม

ใหญ่วิสามญั ครังที 2/2559 สมาคมฌาปนกิจสง-

เคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออม

ทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ณ ห้องประชุม 

701 ชัน 7 อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง-

ประเทศไทย จาํกดั โดยมี ดร. ก๊ก ดอนสําราญ นายก

สมาคมฯ ทาํหนา้ทีประธานในทีประชุม 

  ทีปร ะชุมมีมติทําการแ ก้ไขข้อ บ ังคับ

สมาคมฯ ขอ้ 9. 2 โดยเพิมข้อความใน (3) และ (4) 

เพือให้บิดา มารดา บุตร บุตรบุญธรรมของสมาชิก

สส. ชสอ. สมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบ สส.ชสอ. ได ้

เนืองจากขณะนี สส.ชสอ. รับคู่สมรสของสมาชิก 

สส.ชสอ. เป็นสมาชิกสมทบของ สส.ชสอ. เท่านนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายก สสอป. และกรรมการ เข้าร่วมแนะนําสมาคมฯ 

กับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ที จ. ปทุมธานี 

  วนัที 27 กนัยายน 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) นาย

สํารวย รอดวงษ ์อุปนายก คนที 2 นายสมจิตร แสน-

โคตร ผูช่้วยเหรัญญิก และนายวรัิต  ชูจิตต์ กรรมการ 

เดินทางไปแนะนาํสมาคมฯ และเชิญชวนเป็นศูนย์

ประสานงานสมาคมฯ ใหแ้ก่คณะกรรมการสหกรณ์-

ออมทรัพยพ์นกังาน บมจ. เครืองสุขภณัฑ์อเมริกนั-

สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จาํกัด เลขที 1/6 หมู่ 1 

ถนนพหลโยธิน กม. 32 ต.คลองหนึง อ.คลองหลวง 

จ.ปทุมธานี 12120 โดยมีนายชยัณรงค ์สาดพุ่ม ประ- 
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ธานกรรมการ และกรรมการท่านอืนๆ  ให้การ

ตอ้นรับ 

  นายศรีโพธิ วายพุกัตร์ นายก สสอป. เป็น

วิทยากรแนะนําสมาคมฯ และกรรมการท่านอืนให้

คาํแนะนําเพิมเติม คณะกรรมการฯ ได้สอบถาม

ข้อมูลด้วยความสนใจยิ ง ท ังนี สมาคมฯ ได้มอบ

นาฬิกาของสมาคมฯ ให้แก่สหกรณ์ฯ ดว้ย 

กรรมการสหกรณ์ฯ ร่วมงานเลียงการเกษียณอายุของ

หัวหน้า สนง. ตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง 

  วนัที 27 กนัยายน 2559 นายสุวฒัน์ แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ รอง-

ประธานฝ่ายการเงิน นายสายณัห์ แผนประดิษฐ์ 

เลขานุการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จดัการ 

ร่วมงานเลียงสังสรรค ์เนืองในโอกาสการเกษยีณอายุ

ของนางสาวปนดัดา ศรีเงินยวง หวัหน้าสํานกังาน-

ตรวจบญัชีสหกรณ์อ่างทอง ณ ร้านอาหารเล็กบา้น-

รอ อ.เมือง จ.อ่างทอง ซึงร่วมกันจดัโดยสหกรณ์ 

ออมทรัพย์ 6 แห่ง และสหกรณ์บริการฯ 1 แห่งใน

จงัหวดัอ่างทอง 

  นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ 

เป็นผู ้แทนของผู้ทีมาร่วมงาน กล่าวอวยพร และ

ร่วมกันมอบของทีระลึกให้ให้แก่นางสาวปนัดดา  

ศรีเงินยวง ดว้ย 

กรรมการ สสอป. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ

ประชาสัมพันธ์ 7 สมาคม 

  วนัที 30 กันยายน 2559 นายวิรัต ชูจิตต ์

และนายเสด็จ บุนนาค กรรมการสมาคมฌาปนกิจ

ส ง เ ค ราะ ห์ส ม าชิ ก ส หก รณ์ อ อ มทรั พ ย์ส ถาน

ประกอบการ (สสอป.) เข้าร่วมการประชุมคณะ-

กรรมการประชาสัมพนัธ์ สมาคมฌาปนกิจสงคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 7 สมาคม ครังที 1/2559 

ณ หอ้งประชุม 602 ชนั 6 อาคารชุมนุมสหกรณ์ออม-

ทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั โดยมีนายเอนก นาค-

ดิลก ประธานกรรมการ ทําหน้าทีประธานในที

ประชุม 

   ทีประชุมมีมติรับทราบบนัทึกข้อตกลง

ความร่วมมือ 7 สมาคม รับทราบร่างประกาศคณะ

กรรมการบริหารร่วมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สม าชิ กส หกรณ์ อ อ มทรัพย์  7  ส มาคม ทําก าร

พิจารณากรอบภารกิจ และบทบาทหน้าที พิจารณา

แผนงาน/โครงการระยะสัน มีมติเสนอให้ปรับปรุง

ชือคณะกรรมการบริหารร่วมฯ เป็น “คณะกรรมการ

บริหารร่วมเครือข่ายสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยไ์ทย” 

นายก สสอป.เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ-

นโยบายและแผน 7 สมาคม 

  ว ัน ที  30 กันยาย น 2559 นายศรี โพธิ 

วายุพกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) เข้า

ร่วมการประชุมคณะกรรมการการนโยบายและแผน 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพยไ์ทย ครังที 1 /2559 ณ หอ้งประชุม 301 อาคาร

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 

   ทีประชุมมีมติเลือก ดร.มณู บุญศรีมณีชยั 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธทฺ.) เป็นประธาน

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร  ชุ ด นี  รั บ ท ร าบ ร าย ชื อ ค ณ ะ -

กรร มการ นโยบายแ ล ะแ ผ น พิจาร ณาแ ต่งต ัง

คณะกรรมการนโยบายและแผน และกาํหนดหน้าที 

พิจารณาจดัทาํแผนปฏิบติังานประจาํปีเชิงบูรณาการ 
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และแผนพฒันาสมาคมระยะสัน ระยะกลาง และ

ระยะยาว  ฯลฯ 

นายก สสอป. และกรรมการ ร่วมกันแนะนําสมาคมฯ 

แก่คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ที จ.สระบุรี 

  วนัที 1 ตุลาคม 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) นาย

ชุมพล  ภูมิพันธ์ุ ผู้ช่วยเลขานุการ และนางลัดดา       

ไชยะสิทธิ เหรัญญิก เดินทางไปแนะนําสมาคมฯ 

และเชิญชวนเป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฯ ให้แก่

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงาน

สหกิจวิศาล จาํกดั เลขที 62 ม.7 ต.ตาลเดียว อ.แก่ง-

คอย จ.สระบุรี 18110 โดยมีนายพฒันา  ปารสาร 

ประธานกรรมการ พร้อมกับกรรมการ ให้การ

ตอ้นรับ 

   

 

 

 

 

 

 

  

 นายศรีโพธิ  วายุพกัตร์ นายก สสอป. เป็น

วิทยากรแนะนําสมาคมฯ และกรรมการท่านอืนให้

คาํแนะนําเพิมเติม คณะกรรมการฯ ได้สอบถาม

ข้อมูลด้วยความสนใจยิง ท ังนี สมาคมฯ ได้มอบ

นาฬิกาของสมาคมฯ ให้แก่สหกรณ์ฯ ดว้ย 

คณะกรรมการ สสอป. ทําการประชุมวาระพิเศษเพือ

อนุมัติการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ปี 2560 

  วนัที 4 ตุลาคม 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) นาย

วรัิต ชูจิตต์ กรรมการ พร้อมกบักรรมการท่านอืนๆ 

และเจา้หน้าที สสอป. ทาํการประชุมคณะกรรมการ

ดาํเนินการ สสอป. ครังที 24 (วาระพิเศษ) ณ ห้อง

ประชุม 301 อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง-

ประเทศไทย จาํกดั 

   ทีประชุมมีมติอนุมัติการเ รียกเ ก็บเ งิน

สงเคราะห์ล่วงหนา้สําหรับสมาชิกทีต่ออายุประจาํปี 

2560 โดยอัตราการเรียกเก็บสูงสุด 4,800 บาท 

เนืองจากในปี 2559 มีสมาชิก 4 สมาคมฯ เสียชีวิต

เพิมขึน และทีประชุมไดพิ้จารณาเรืองอืนๆ อีกหลาย

เรือง 

นายก สสอป. ประชุมคณะกรรมการภาคีสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 4 สมาคม 

   วนัที 5 ตุลาคม 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) เข้า

ร่วมการประชุมภาคีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์4 สมาคม ณ หอ้งประชุม 

301 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย-

จาํก ัด โดยมีนายกสมาคมฯ 3 สมาคมเข้าร่วมการ

ประชุม คือ นางสุมาลี ยุกตานนท์ นายกสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.) พลเรือโท

บงกช ผาสุข นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.) พลตาํ-

รวจตรีสมเกียรติ ธรรมนิยาย นายกสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจ 
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(สสอต.) ทงันี โดยมีพลเรือโทบงกช ผาสุข นายก

สสอท. ทาํหนา้ทีประธานในทีประชุม 

   ทีประชุมมีมติรับทราบเรืองทีประธาน

แ จ้งใ ห้ทีปร ะ ชุ ม ทร าบ  ทํา การ พิจ าร ณ า เ รื อ ง

โครงสร้างภาคีสมาคมฯ พิจารณาเรืองแผนงาน/

โครงการปี 2559 - 2560 พิจารณาเรืองการดาํเนินงาน

ร่วมกบั 7 สมาคม พิจารณาเรืองการเลือกเลขาธิการ

สมาคม และมีมติกาํหนดวนัประชุมภาคี 4 สมาคมฯ 

หลงัการประชุมร่วมคณะกรรมการฯ 4 สมาคม 

นายก สสอป. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ

บริหารร่วมสมาคมฯ 7 กลุ่มวิชาชีพ 

  วนัที 7 ตุลาคม 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) เข้า

ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 7 

กลุ่มวชิาชีพ ครังที 1/2559 ณ หอ้งประชุม 601 ชนั 6 

อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

จําก ัด โดยมี ดร.ก๊ก ดอ นสําราญ นายกสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุม-

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประธาน 

ในทีประชุม 

   ทีประชุมมีมติรับทราบเรืองการลงนาม

บนัทึกขอ้ตกลงร่วมมือ 7 สมาคม รับทราบรายชือ

คณะกรรมการบริหารร่วมฯ พิจารณาร่างคําสั ง

แต่งตงัคณะกรรมการบริหารร่วมทุกคณะพิจารณา

ร่างระเบียบ ว่าด้วยพสัดุ พ.ศ. 2559 พิจารณาร่าง

ระเบียบ วา่ดว้ย การประชุม พ.ศ. 2559 พิจารณาร่าง

ระเบียบ วา่ดว้ยการประชุมใหญ่ พ.ศ. 2559 พิจารณา 

ร่างระเบียบ วา่ดว้ย การรับจ่าย และการเก็บรักษาเงิน 

พ.ศ. 2559 และพิจารณาร่างประกาศประกวดราคา

งานก่อสร้างอาคารสํานกังานฯ 

รองประธานฯ และเ จ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ ร่วมการ

ประชุมใหญ่ และศึกษาดูงานกับชมรมสหกรณ์ฯ 

 วนัที 9 - 10 ตุลาคม 2559 นายศรีโพธิ  

วายุพกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน  นางนาถ  มงคล-

หวา้ หวัหนา้ฝ่ายทวัไป และนางสาวดวงกมล  แก้ว-

สุกใส เจา้หน้าทีธุรการ เดินทางไปร่วมการประชุม

ใหญส่ามญัประจาํปี 2559 ณ บา้นทะเลดาว หมู่บ้าน

ไร้แผ่นดิน อ.ขลุง จ.จนัทบุรี ( 9 ตุลาคม 2559) และ 

เขา้ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูจนัทบุรี จาํกัด 

อ.เมือง จ.จนัทบุรี 

สหกรณ์ฯ จัดอบรมสมาชิกใหม่ประจําเดือนตุลาคม 

  วนัที 11 ตุลาคม 2559 นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ นายศรีโพธ์ วายุพักตร์ รอง

ประธานฝ่ายการเ งิน นายเฉลย ชมบุหรั น รอง

ประธานฝ่ ายปร ะชาสัมพันธ์ นายลิขิต มีบ ํา รุง 

เหรัญญิก นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทยั หวัหน้าฝ่ายสินเชือ 

และนางเกษมศรี  เมฆหมอก ผูจ้ดัการ ร่วมกันอบรม

สมาชิกใหม่ 4 คน ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงาน

ไทยเรยอน โดยก่อนการอบรมสหกรณ์ฯ ได้ฉาย

วดิีโอ “30 ปี แห่งความเชือมนั ศรัทธา พึงพาตนเอง” 

ให้สมาชิกได้ชมดว้ย ทงันี ประธานกรรมการ นาย 

ศรีโพธิ วายุพกัตร์ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ได้

ร่วมกันเป็นวิทยากร และกรรมการท่านอืนได้ให้

ขอ้มูลเพิมเติมแก่สมาชิกดว้ย 

หัวหน้าฝ่ายทัวไป เข้าร่วมการประชุมชมรมสหกรณ์

จังหวัดอ่างทอง 

วนัที 17 ตุลาคม 2559 นางนาถ  มงคลหวา้ 

หัวหน้าฝ่ายทวัไป เข้าร่วมการประชุมประจาํเดือน
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ตุลาคม 2559 คณะกรรมการชมรมสหกรณ์จงัหวดั

อ่างทอง ณ ห้องประชุมสํานักงานสหกรณ์จงัหวดั

อ่างทอง โดยมี พ.ต.อ. พีระพนัธ์  จนัทร์เทียน ประธาน

ชมรมฯ ทาํหนา้ทีประธานในทีประชุม 

 ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการชมรมฯ เดือนกันยายน 2559 มีมติ

รับรอ งรายรับ - ร าย จ่ายชมรมฯ ประจํา เ ดือ น

กันยายน 2559 มีมติโดยมีเ งินคงเหลือยกมาจาก

เดือนสิงหาคม 2559 จํานวน 152,600.89 บาท 

รายรับ 46,500 บาท รายจ่าย 69,120 บาท และเงิน

ค ง เ ห ลื อ ย ก ไ ป เ ดื อ น ตุ ล า ค ม  2 5 5 9  จําน ว น 

1 2 7 , 9 5 3 . 8 9  บ าท  ติ ด ต า ม ค วาม คืบ ห น้ าก า ร

เตรียมการโครงการศึกษาดูงานและการประชุม

ใหญ่สามญัประจาํปี 2559 ณ หมู่บ้านไร้แผ่นดิน    

จ.จนัทบุรี ติดตามเรืองการจดัทาํเสือชมรมฯ โดยให้

ไปสอบถามว่าสมาชิกต้องการเสือสีดําหรือสีขาว 

รับทราบการเชือมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์สมาชิก

ชมรมฯ รับทราบเรืองทีสํานักงานสหกรณ์จงัหวดั- 

อ่างทองแจง้ใหท้ราบ 

กรรมการสหกรณ์ฯ เยยีมไข้สมาชิกป่วย 5 ราย 

วันที 6 ตุลาคม 2559 นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง 

ปร ะธานกร ร มการ  นาย ม านะกู ล  พร รณเ ร ณู 

กรรมการ และนางเกษมศรี  เมฆหมอก ผู้จดัการ 

เดินทางไปเยียมไข้นางเพ็ญศรี  สินธุประสิทธิ 

สมาชิกแผนกบริหาร (อลัซิลลารี ผลิต) ณ บา้นพัก  

ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง เ นืองจากปวดท้อ ง      

รุณแรง และมีการติดเชือ 

 วันที 11 ตุลาคม 2559 นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง 

ปร ะธานกร ร มการ  นาย ม านะกู ล  พร รณเ ร ณู 

กรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ดัการ เดิน-  

เดินทางไปเยยีมไขส้มาชิกป่วย 2 ราย คือ 

- นายธนกฤต  วโรตนม์ สมาชิกแผนกสปิน - 

นิง ผลิต ณ โรงพยาบาลราชธานี จ.พระนครศรี-

อยุธยา เนืองจากเกิดอุบติัเหตุในการทาํงาน 

- นางพจนาถ จิตตะมาก สมาชิกแผนกห้อง

ปฏิบัติงานเคมี ณ บ้านพัก ต.ป่าโมก อ. ป่าโมก         

จ.อ่างทอง เนืองจากป่วยหวัใจเตน้ผิดจงัหวะ 

วันที 29 ตุลาคม 2559 นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ นายลิขิต มีบาํรุง เหรัญญิก และ

นายพีระภทัร ลอยละลิว กรรมการ เดินทางไปเยียม

ไขส้มาชิกป่วย 2 ราย คือ 

- นา งอภิญญ ญา อยู่ สุ ข  ส มา ชิ กแ ผ น ก            

อ ัลซิลลารี ผลิต ทีโรงพยาบาลอ่างทองเวชการ          

อ.เมือง จ.อ่างทอง  เนืองจากเกิดอุบติัเหตุลืนลม้ 

- นายอภิลักษณ์ มาลัยศรี สมาชิกแผนก

บริหาร ทีบ้านพัก  อ .วิ เ ศษชัย ช าญ  จ.อ่างทอ ง 

เนืองจากป่วยเป็นไขห้วดั 

อนึง ในการเดินทางไปเยียมสมาชิกป่วยทงั 

5 ราย สหกรณ์ฯ ได้ทาํการซือของเยียมไข้ให้แก่

สมาชิกทุกคน เป็นเงิน คนละ 300 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยียมไขน้างเพ็ญศรี  สินธปุระสทิธิ   
สมาชกิแผนกบริหาร (อัลซิลลาร ีผลติ) 
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) ไดรั้บการ

จดทะเบียนเมือวนัที 25 กุมภาพนัธ์ 2554 และไปรับ

การประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 298 เล่มที 

128 ตอนที 125ง เมือวนัที 25 สิงหาคม 2554 ด้วย

มุ่งมั นพัฒนาระบบสหกรณ์ให้แข็งแกร่ง มั นคง 

พร้อมทังพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์และครอบครัวสมาชิกให้ดีขึน และมี

หลกัประกนัความมนัคงยิงขึน 

วัตถุประสงค์ในการจัดตังสมาคมฯ 

1. เพือเป็นสวสัดิการทีดีทีสุดแก่สมาชิก

สหกรณ์ 

2. เพือช่วยเหลือซึงกันและกันในการ

สงเคราะห์ศพ 

3. เพือช่วยเหลือซึงกันและกันในการ

สงเคราะห์ครอบครัว 

4. เ พื อ เ ป็ น ห ล ัก ป ร ะ กัน ร่ ว ม กัน ใ น

ขบวนการส หกรณ์ออ มทรัพย์แล ะ

ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระผูค้าํประกนั 

สสอป. รับสมัครสมาชิก 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. สมาชิกสามัญ (สสอป.) ได้แก่ สมาชิก

สามญั และสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพยใ์น

กลุ่มสถานประกอบการ  

2. สมาชิกสมทบ (สสอป.) ได้แก่ บุคคลใน

ครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์ทีเป็นสมาชิกสามญั

ของ สสอป. ตามขอ้ 1. ซึงสามารถนาํมาสมคัรเป็น

สมาชิก สสอป. ดงันี คือ 

2.1 พ่อ แม่  

2.2 พี น้อง ร่วมบิดาหรือมารดา 

2.3 คู่สมรส  

2.4 พ่อตา แม่ยาย พ่อสามี แม่สามี 

2.5 บุตร บุตรบุญธรรม 

สมาชิกสหกรณ์ฯ จะต้องสมัครเข้า เป็น

สมาชิกสามัญของ สสอป. ก่อน จึงจะนําบุคคลใน

ครอบครัวตามข้อ 2.12 - 2.5 มาสมัครเข้าเป็นสมาชิก

สมทบของ สสอป. ได้  ไม่สามารถสมคัรเป็นสมาชิก

พร้อมกันได้ 

การรับเงินสงเคราะห์ 600,000 บาท ในกรณี

ทีสมาชิก สสอป. เสียชีวิต ผู้รับผลประโยชน์ที

สมาชิก สสอป. ได้ระบุไวใ้นใบสมคัรเป็นสมาชิก

สสอป. จะได้รับเงินสงเคราะห์ จาํนวน 600,000 

บาท โดยสมาคมฯ จะหักเงินค่าดําเนินการตามที 

พ.ร .บ.  ก ารฌ าป นกิจส ง เ คร าะ ห์ พ .ศ .  2 54 5 

กําหนดให้หักได้ ร้อยละ 4 ของเงินสงเคราะห์ 

600,000 บาท เป็นเ งิน 24,000 บาท โดยเป็นค่า

ดาํเนินการของสมาคมฯ ร้อยละ 3 เป็นเงิน 18,000 

บาท แ ละมอ บให้เ ป็นค่ าดํา เ นินก ารขอ ง ศู นย์

ประสานงาน ร้อยละ 1 เป็นเงิน 6,000 บาท ดงันัน 

ผูรั้บผลประโยชน์ของสมาชิก สสอป.ทีเสียชีวติจะ

ไดรั้บเงินสงเคราะห์สุทธิ 576,000 บาท (หา้แสนเจ็ด

หมืนหกพนับาทถว้น) 
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การสมัครเข้าเป็นสมาชิก สสอป.  

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร 

 1. ค่าสมคัร   100  บาท   (จ่ายครังเดียว) 

 2. ค่าบาํรุงรายปี    50  บาท   (จ่ายปีละครัง) 

 3. เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้   4,000  บาท (จ่าย

ปีละครังตามทีสมาคมฯ เรียกเก็บ) 

เอกสารทีต้องใช้ประกอบการสมัคร 

 1.สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน สําเนา

ทะเบียนบา้นของผูส้มคัรและผูรั้บผลประโยชน์ 

 2. ใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐบาล  

ทงันี ใบรับรองแพทยต์อ้งมีอายุไม่เกิน 30 วนั 

 อายุของผู้สมัคร  สสอป. เปิดรับผูส้มคัรเข้า

เป็นสมาชิกสมาคมฯ สําหรับ ปี พ.ศ. 2559 โดย

ผูส้มคัรตอ้งมีอายุไม่เกิน 58 ปี (เกิด พ.ศ. 2501 และ 

พ.ศ. 2502) สําหรับในปี พ.ศ. 2560 รับสมคัรผูส้มคัร

ทีมีอายไุม่เกิน 57 ปี (เกิด พ.ศ. 2503 และ พ.ศ. 2504) 

  

 

 

 

 

 

 

 

การจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ปีละ 4,000 

บาท เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ คือ เงินทีสมาคมฯ เรียก

เก็บจากสมาชิกมาเพือรอจา่ยใหแ้ก่ผูรั้บผลประโยชน์

ทีเสียชีวติ เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ปีละ 4,000 บาท 

(โดยประมาณ) นนั ในระหว่างปี ใช้ไปเท่าไร สินปี

จ่ายเพิมเท่านัน จะมากกว่าหรือน้อยกว่าขึนอยู่กับ

ส ม าชิ กที เ สี ย ชี วิต  ปัจ จุบัน  ส ม าคม ฯ หักเ งิ น

สงเคราะห์ศพใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ ศพละ 5.87 บาท  

เช่น สมาชิกสมัครเป็นสมาชิก สสอ ป. จ่ายเ งิน

สงเคราะห์ล่วงหน้า 4,000 บาท ระหว่างปีใช้เงิน

สงเคราะห์ไป 3,500 บาท สินปี เมือถึงเวลาเรียกเก็บ

เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สมาชิกต้องจ่ายเงินเพิ ม 

3,500 บาท  แต่ถา้ในระหว่างปีใช้เงินสงเคราะห์ไป 

4,600 บาท สินปี เมือถึงเวลาเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ล่วงหนา้ สมาชิกตอ้งจ่ายเงินเพิม 4,600 บาท   

 สถานทีติดต่อกับสมาคมฯ สมาคมฌาปนกิจ

ส ง เ ค ร าะห์ส ม า ชิ ก ส หก ร ณ์ อ อ มท รัพ ย์ส ถา น

ประกอบการ (สสอป.)  ตงัอยู่ที ชนั 5 อาคารชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด เลขที 

199 หมู่ 2 ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ. นนทบุรี 

11130  โทร. 089 9241230 โทรสาร 02 496 1013   

E-mail : SSOP123@hotmail.co.th Facebook : สมา-

คมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

สถานประกอบการ  

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) มีสมาชิก 

5,357 คน (ณ 31 สิงหาคม 2559) เป็นสมาชิกสมทบ

ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพยร์าชการ รัฐวสิาหกิจไทย (สสอ.รรท.) ร่วมกบั

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพย์ทหาร (สสอท.) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจ (สสอต.) มีสมาชิก

ร่วมกนั 102,721 คน (ณ วนัที 31 กรกฎาคม 2559) 

 สสอป. เปิดรับสมคัรสมาชิกทุกวนั ขอเชิญ

สมาชิกฯ ทุกท่านสมคัรเป็นสมาชิกโดยพร้อมเพียง

กนั เพือความมนัคงของครอบครัวในอนาคตต่อไป 
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สวสัดีครับ “แวดวงสหกรณ์” ฉบบัประจาํ 

เดือนพฤศจิกายน 2559 มาพบกบั ท่านสมาชิกและ

ท่านผู ้อ่านทุกท่านแล้วครับ 

  ขอแสดงความย ินดีกบั คุณส มพิศ   บ ัว-

ระยับ ทีลูกสาวได้งานทาํที อบต. หลงัจากเรียนจบ

มาแลว้ครับ งานนีคุณพ่อเ ป็นปลืมเลยครับ ###

๙๙๙### ปลูกผกับุง้จีนไวข้าย แต่มีผกับุง้ทีต้นเล็ก

และต้นหักชําๆ ทีขายไม่ได้ มีมากมาย จะทิ งก็

เสียดาย คุณวัฒนชัย  กลัดสนิท เลยเอาไปทาํบุญให้

เต่าทีวดัต้นสนกิน วดันีมีเต่าเป็นร้อยตวัครับ ###

๙๙๙### “มอคค่า ฆ่ากนัชดัๆ นอนไม่หลบั” เป็น

คาํพูดของ คุณอภิชา  อธิลาภ เพราะหลงัจากดืมเขา้

ไปแล ้ว ทาํเอาเจ้าตวันอนไม่หลบัเลยครับ ###

๙ ๙๙ ### ทําไข ่กระทะให้ส ามีร ับประทาน ค ุณ

วิภาดา  ทองประไพ แสดงฝีมืออย่างเต็มที ส่วนจะ

อร่อยหรือไม่ตอ้งถามคุณสามีครับ ###๙๙๙###  

กลบัมาพกัผ่อนทีบา้นแ ล้ว สําหรับ คุณธนกฤต   

วโรตนม์ หลงัประสบอุบตัิเหตุร้ายแรงถูกไอนาํพ่น

ใส่ร่างกาย ขอให้สุขภาพแข็งแรงและเป็นปกติ

โดยเร็วด้วยครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความเสียใจ

กบั คุณบรรเทิง  จําเริญใหญ่ ทีสูญเสียคุณแม่ของ

ภรรยาไปเมือเร็วๆ นีครับ ###๙๙๙### ขอเกษียณ-

อายุก่อนกาํหนดไปแลว้สําหรับ คุณสมทรง  จันทร์-

สว่าง เนืองจากร่างกายไม่สมบูรณ์มีอาการชาด้าน-

ขวา ก็ขอให้รักษาตวัหายเป็นปกติโดยเร็วนะครับ 

###๙๙๙###  เช่นเดียวกนั คุณวิษณุ  สังข์บัวศรี ขอ

เกษียณก่อนกําหนด เพราะเป็นอมัพาตเดินไม่ได ้

ขอเป็นกาํลงัใจให้ดว้ยนะครับ ###๙๙๙### กลบัมา

ทาํงานได ้แ ล ้ว สําหรับ คุณอภิลักษณ์  มาลัยศรี  

หล งัจากป่วยเป็นไขห้วดั เ สียหลายวนัครับ ###

๙๙๙### สําหรับ คุณพจนาถ  จิตตะมาก หายป่วย

เป็นปกติแ ล ้ว หลงัจากทีตอ้ งหยุดงานเพราะ มี

อาการหวัใจเตน้ผิดปกติ ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะ

ครับป้าต ้น ###๙๙ ๙ ### ช่วงเ ทศกาลทอดกฐิน 

เพือนสมาชิกหลายท่านไปร่วมงานทอดกฐินหลาย

ท่าน คุณสุพจน์  สดแสงจันทร์ พาน้องแพรไปร่วม

ทอดกฐินทีวดัจนัทรังสี ขออนุโมทนาบุญดว้ยครับ 

###๙๙๙### สําหรับครอบครัวของ คุณวิรัต - คุณ

สุนี  ชูจิตต์ นาํขา้วมนัไก่ไปออกร้านงานทอดกฐิน

ส าม คั ค ีที ว ดั ต าล เ จ ็ด ช ่อ  ง าน นี อิ มบ ุญ ก นัทั ง

ครอบครัวครับ  

ขอ ขอ บค ุณ คุณศิร ิขว ัญ  ป่ าพฤ กษา  ที

สมคัรเขา้เป็นสมาชิก สสอป. และ สส.ชสอ. พร้อม

ก บั นํา ค ุณ พ ่อ ม า ส ม คั ร เ ข ้า เ ป็ น ส ม า ช ิก ข อ ง           

สส.ชสอ.ดว้ยครับ ###๙๙๙### เช่นเดียวกนัขอ-

ขอบคุณ คุณกิตติศักดิ  ป่าพฤกษา ทีสมคัรเขา้เป็น

สมาชิก สสอป. และ สส.ชสอ. พร้อมกับภรรยา

ดว้ยครับ  ###๙ ๙ ๙### ขอขอ บคุณ คุณเกษมศ รี        

เมฆหมอก ผูจ้ดัการสหกรณ์ฯ ทีสมคัรเป็นสมาชิก

สสอป. เรียบร้อยแลว้ครับ ###๙๙๙### ทงันี ทัง 6 

ท่านจะไดรั้บการคุม้ครองในวนัที 1 ธันวาคม เวลา 

09.00 น . เ ป็นตน้ไปครับ ###๙ ๙ ๙ ### ขออ นุ-

โมทนาบุญกับ คุณสุนันท์  ฉําวิเศษ เนืองในโอกาส

ไปทาํบุญ 5 วดัในวนัเดียวกนัหลงัเทศกาลออก

พรรษาทีผ่านมาครับ ###๙๙๙### เดินทางกลบัจาก

ไปงานแ ต ่งงานหลานส าว ทีหาดให ญ่ม าแ ล ว้ 

สําหรับ คุณอัชณา  วายุพักตร์ ไม่ทราบวา่ป้าอ้อย

ซือของฝากมาฝากเพือนๆ ทีอ่างทองบา้งไหมครับ 
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###๙๙๙### ทาํอาชีพเสริมด้วยการหาหนูนามา

จาํหน่ายให้เ พือนๆ สนใจติดต่อกบั คุณอํานาจ  

จันทร์มา ไดเ้ลย ราคาย่อมเยาวค์รับ ###๙๙๙###  

ขอแสดงความยินดีกบั คุณพัชรียา  พินิจนอก ทีได้

เข้าพิธีมงคลสมรสไปเมือเร็วๆ นี ขอให้ชีวติสมรส

มีแต่ความสุข รักกันตลอดไป  ###๙๙๙### ช่วงที

รัฐบาลขอความร่วมมืองดจดักิจกรรมบนัเทิง เป็น

เวลา 30 วนั คุณชัยวัฒน์  ช่างเหล็ก มีงานลดลงเป็น

อย่างมาก ขอเป็นกาํล ังใจให้ดว้ยครับ ###๙๙๙###  

ขอขอบคุณ คุณศักดิชัย  อยู่สุข ทีมาช่วยผูกผา้ขาว - 

ดาํ ทีป้ายถวายคาํไวอ้าลยัแด่ พระบาทสมเด็จพระ-

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทีป้ายหน้าสํานกังาน

สหกรณ์ฯครับ  

ขอขอบคุณ คุณสามารถ  ไทยเดช  คุณพิ-

ชิตชัย  ประภาพันธ์กุล และคุณเสรี  เลิศภัทรมงคล 

(หนองแค) ทีทาํการเพิมค่าหุ ้นกบัสหกรณ์ฯ ใน

เดือนตุลาคมทีผ ่านมาครับ  ###๙๙๙### ขอบคุณ 

คุณชัย รัช   ศิริพจนานนท์ ทีม าเ ป็นวิทยากรให้

ความรู้เรืองการปลูกผกัไฮโดรแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ 

และขอขอบคุณสมาชิกทีเข ้าร่วมประชุมเ มือวนั         

ที 22 ตุลาคม 2559 ทุกท่านดว้ยครับ ###๙๙๙### 

หลงัจากเข้ารับการอบรมเรืองการปลูกผกัไฮโดร-

โปนิก ส์ก ับส หกร ณ์ฯ  แ ล ้ว  คุณอภิช าต ิ  ทอง-

ประสาน ไดจ้ดัเตรียมอุปกรณ์เพือลงมือปลูกผกั 

ไดผ้ลแล้วเอามาฝากขายทีสหกรณ์ฯ ไดน้ะครับ 

###๙๙๙### สําหรับคุณประยูร  มินภายสงค์ เตรียม

อุปกรณ์การปลูกไวแ้ลว้ เหลือเพียงปุ๋ยบาํรุง เก็บ

ขายเมือไหร่บอกด้วยนะครับ ###๙๙๙### นาํหน้า

ไปก่อนใคร คุณจักรกรด  ผลเจริญ ลงมือปลูกผกั

ตงัแต่กลบัจากไปศึกษาดูงานทีกรมอู่ทหารเรือแลว้ 

สุดยอดครับ ###๙๙๙### กลบัมาทาํงานแลว้ คุณ

ปนัดดา  เดช ฟุ้ง หล งัจากลาคลอดลูกชายไป 3 

เดือนครับ ###๙๙๙### น่าอิจฉาคุณสมพร  น้อย-

คล้าย ทีสามีขบัรถมาส่งตอนเช้า และรับกลบับ้าน

ตอนเย็นเป็นประจาํทุกวนั เป็นคู่ทีน่ารักมากครับ  

เดือนพฤศจิกายน มีสมาชิกหลายท่านที

เกิดในเดือนนี สําหรับ คุณสวัสดิ  เชือเมืองพาน เกิด

วนัที 6 พฤศจิกายน ขอให้สุขภาพแข็งแรง ไม่เจบ็ 

ไม่ป่วยนะครับ ###๙๙๙### เกิดวนัเดียวและเดือน

เดียวกนั คือวนัที 7 พฤศจิกายน เพียงแต่คนละปี 

สําหรับคุณรัตนภรณ์  ปุราทะกา และคุณบุญเรือน  

ศิลปประดิษฐ์  มีเพือนๆ ส่งคาํอวยพรจาํนวนมาก 

ขอให้มีความสุขนะครับ ###๙๙๙### เกิดวนัที 8 

พฤศจิกายน สําหรับคุณสุวัฒน์  แก้วเฮียง ประธาน

สหกรณ์ฯ ขอให้ชีวิตมีความสุข และสมหวงัในทุก

สิ งทีปรารถนา มีสุขภาพแ ข ็งแรง นะครับ  ###

๙๙๙###  คุณนพพล  พิมพ์หอม เป็นโสดอยู่ดีๆ มี

คนเอาลูกสาวมาให้ แถมน่ารักมากๆ อยากรู้ว ่า

เพราะอะไรตอ้งสอบถามเจา้ตวัเองนะครับ ###

๙๙๙### มาสหกรณ์ฯ เป็นประจาํ โดยเฉพาะช่วง

สิ นเดือน และต้นเดือน คุณพีรพงษ์  ชาญชะโรจน์ 

ไม่ทราบวา่คิดถึงเจา้หน้าทีสหกรณ์ฯ หรืออย่างไร

คร ับ  ###๙ ๙ ๙ ### ส มาช ิก ท่าน ใดต ้อ งการข ้า ว

เหนียวหมูปิงไวรั้บประทานในช่วงเช้า สั งไดที้คุณ

ประสิทธิ  นวนปลัง  นะครับ รับรองความอร่อ ย 

พร้อมจดัส่งถึงทีครับ ###๙๙๙### ปลูกบ ้านใกล้

เสร็จแล ้วทีจงัหวดัสระบุรี สําหรับคุณรุ้งกาญจน์  

แสวงกาญจน์  เป็นบา้นสไตล์โมเดิร์น สวยและ

ทนัสมยั น่าอยู่มากครับ ###๙๙๙### พบกันฉบับ

หน้า ###๙๙๙### สวัสดีครับ ###๙๙๙### 
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รายงานกิจการประจาํเดือน ตุลาคม 2559 (MONTHLY REPORTS OCTOBER 2016) 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จํานวนสมาชิก  Membership 1,203 คน  Pr 

2. ทุนเรือนหุ้น  Share capital 335,339,100.00 บาท Baht 

3. เงินรับฝากออมทรัพย์ ยอดยกมา  Savings deposit From last month 9,864,404.01 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 4,267,062.59 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 3,678,677.72 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  10,452,788.88 บาท Baht 

4. เงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษ ยอดยกมา  Special deposit From last month 109,655,390.36 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 4,577,634.98 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 2,684,378.31 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  111,548,647.03 บาท Baht 

5. เงินรับฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา  Education Fund deposit From last month 6,407,100.00 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 419,542.69 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 11,142.69 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  6,712,500.00 บาท Baht 

6. ทุนสํารอง  Compulsory reserve 28,213,469.18 บาท Baht 

7. ทุนสะสมตามข้อบังคบั  Reserve according to by-laws,regulation and other 773,573.01 บาท Baht 

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

 Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of 

Thailand Limited (FSCT) 

  

9. เงินฝากธนาคาร (7 ธนาคาร รวม 11 บัญชี)  Deposits at Banks 30658,679.63 บาท Baht 

10. เงินฝากสหกรณ์อืน  Deposits in other Co-operatives 95,474,640.81 บาท Baht 

11. เงินให้กู้แก่สมาชิก ยอดยกมา  Loans to members form last month 310,032,035.66 บาท Baht 

  ให้กู้ระหว่างเดือน  Loans to members in this month 27,908,100.00 บาท Baht 

  รับชําระคนืระหว่างเดือน  Loans repayment form members in this month 27,440,827.06 บาท Baht 

 คงเหลือ ณ วันสินเดือน  Total Loans to members   310,499,308.60 บาท Baht 

12. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อืน  Loans to other co-operatives 32,698,342.47 บาท Baht 

13. ดอกเบียรับจากเงินให้กู้  Interest received from Loans 14,228,504.25 บาท Baht 

14. รายได้เดือนมกราคม - ตุลาคม 2559  Revenues from January - October 2016 20,332,099.08 บาท Baht 

15. รายจ่ายเดือนมกราคม - ตุลาคม 2559  Expenses from January - October 2016 4,866,357.80 บาท Baht 

16. รายได้สูง (ตํา) กว่าค่าใช้จ่าย  Total income (Approximated) 15,465,741.28 บาท Baht 
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พธิีลงนามปฏิญญาว่าดว้ยความร่วมมอืฯ 4 สมาคม

ฌาปนกจิสงเคราะหฯ์ ท ีชสอ. (20 ก.ย. 59) 

พธิีลงนาม “บนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมือสมาคม

ฌาปนกจิสงเคราะหฯ์ 7 กลุม่วชิาชีพ” (20 ก.ย. 59) 

รองประธานฝ่ายการเงนิ และเจา้หนา้ทีสหกรณฯ์ เขา้ร่วมประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2559  

ชมรมสหกรณจ์งัหวดัอา่งทอง และเขา้ศึกษาดูงานสหกรณอ์อมทรพัยค์รูจนัทบรุี จาํกดั (9 - 10 ต.ค. 59) 

กรรมการสหกรณ์ฯ อบรมสมาชิกใหม่  

ประจําเดอืนตุลาคม 2559 (11 ต.ค. 59) 

กรรมการสหกรณฯ์ เยียมไขน้างอภญิญา  อยู่สุข 

สมาชิกแผนกอลัซิลลาร ีผลิต (29 ต.ค. 59) 


