ปวงข้าพระพทุ ธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รําลึกในพระมหากร ุณาธิค ุณหาทีส ุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
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สหกรณ์ ฯ มอบสร้ อยคอทองคํ า หนั ก 1 บาท ให้ แ ก่
สมาชิ กทีขอเกษียณอายุก่อนกําหนด
วันที 20 ตุลาคม 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายมานะกู ล พรรณเรณู
กรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จ ัดการ
ร่ วมกัน มอบสร้ อ ยคอทองคํา หนัก 1 บาท มู ล ค่ า
21,750 บาท ให้แก่ นายสมทรง จันทร์ สว่าง สมาชิก
แผนกเซ็นทรัล ซ่ อมบํารุ ง เนืองจากขอเกษียณอายุ -

ก่อนกําหนด โดยมอบให้ทีบ้านพัก ต.โผงเผง อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง (อ่ านต่ อหน้ า 2 )
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รายชื อคณะกรรมการดําเนินการชุดที 34 (2559)
นายสุวัฒน
แกวเฮียง
ประธานกรรมการ
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน
นายเฉลย ชมบุหรั่น รองประธานฝายประชาสัมพันธ
นายสายัณห แผนประดิษฐ เลขานุการ
นายลิขิต
มีบ ํารุง
เหรัญญิก
นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว กรรมการ
นายพงษศักดิ์ คงมี
กรรมการ
นายรวิพงษ
ศุภศรี
กรรมการ
นายอนุรักษ
ทองโตนด กรรมการ
นายณัฐภูมิ
สุวรรณวงศา กรรมการ
นางสาวณัฐริญา อนุสิ
กรรมการ
นายมานะกูล พรรณเรณู กรรมการ
นายเสนห
ชุมหฤทัย
กรรมการ
นายธนกฤต
วโรตนม
กรรมการ

เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยฯ
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ
นางนาถ
มงคลหวา หัวหนาฝายฯ
นางสาวนุชนารถ แกวน้ําเชื้อ เจาหนาที่บัญชี
นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ เจาหนาที่การเงิน
นางสาวดวงกมล แกวสุกใส เจาหนาที่ธุรการ

กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ  นายเฉลย ชมบุหรั่น
กองบรรณาธิการ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
 นายสายัณห แผนประดิษฐ
 นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว
 นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา
 นางสาวณัฐริญา อนุสิ
 นายมานะกูล พรรณเรณู
 นายไชยพันธน ทรัพยสุทธิ
อารดเวิรค  นางสาวดวงกมล แกวสุกใส
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สหกรณ์ ฯ จั ด การบรรยายเรื องการปลู ก ผั กไฮโดรโปรนิ กส์ และสอบถามความต้ อ งการของสมาชิ ก
(ต่ อจากหน้ า 1)
วันที 22 ตุลาคม 2559 สหกรณ์ ออมทรั พย์ฯ
จัด ประชุ มสมาชิ ก สหกรณ์ ฯ กรรมการ และ
เจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ ทีร่ วมเดินทางไปศึ กษาดูงานการ
ปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์ทีกรมอู่ทหารเรื อป้ อ มพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ เมือวันที 28 กรกฎาคม
2559 ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานไทยเรยอน โดย
มีผูเ้ ข้าร่ วมการประชุ ม ประมาณ 35 คน นายสุ วฒั น์
แก้วเฮียง ประธานกรรมการ และนายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิน กล่าวต้อนรับสมาชิก
การจัด ประชุ มดังกล่ าว มีวตั ถุประสงค์เ พือ
สอบถามความคื บ หน้ า ของสมาชิ ก สหกรณ์ ฯ
กรรมการ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ ทีร่ วมเดินทางไป
ศึ ก ษาดู ง านการปลู ก ผัก ไฮโดรโปรนิ ก ส์ ที กรมอู่ทหารเรื อป้ อมพระจุล จอมเกล้า จ.สมุ ทรปราการ
เมือวันที 28 กรกฎาคม 2559 ว่าได้มีส มาชิ กสหกรณ์
กรรมการฯ และเจ้าหน้าที สหกรณ์ ฯ ท่านใดได้น ํา
ความรู ้ ที ได้ รั บ จากการศึ ก ษาดู ง านดั ง กล่ า วมา
ดํา เนิ น การบ้า ง หรื อ ผู ้ที เดิ น ทางไปศึ ก ษาดู งานมี
ความสนใจจะปลูกผักไฮโดรโปรนิ ก ส์ และต้อ งการ
ให้ส หกรณ์ ฯ ให้ ค วามช่ วยเหลื อ บ้าง ผลของการ
ประชุ ม มีส มาชิ ก 1 ท่านได้ทาํ การปลู กผัก ไฮโดรโปรนิ ก ส์ มาแล้ว 1 รอบ สมาชิ ก บางส่ วนมี ค วาม
สนใจจะทํา การปลู ก ผัก ไฮโดรโปรนิ ก ส์ และมี
สมาชิ ก บางส่ วนไม่ มีความสนใจจะทํา การปลู ก ผัก
ไฮโดรโปรนิกส์ เนื องจากไม่มีค วามพร้ อมในหลาย
หลายด้าน
ก่อนการประชุม สหกรณ์ฯ ได้เชิญนายชัยรัช

มีความสุ
ขนะครัอบอมทรัพย
ขาวสหกรณ


ปที่ 31

ศิ ริพจนานนท์ อดีตกรรมการสหกรณ์ ฯ ซึ งทําการ
ปลู ก ผัก ไฮโดรโปรนิ ก ส์ ที บ้ า นพั ก อ.แก่ ง คอย
จ.สระบุ รี มาบรรยายให้ค วามรู ้ เ รื องการปลู ก ผัก
ไฮโดรโปรนิกส์ ดว้ ย ทังนี นายชัยรั ช ศิ ริพจนานนท์
ได้ปลู กผัก ไฮโดรโปรนิ กส์ และทําการแปรรู ปเป็ น
ผักสลัดโรลล์จาํ หน่าย โดยในวัน นี ได้นาํ มาจําหน่ าย
ให้สมาชิ กทีมาร่ วมประชุ ม ในราคากล่องละ 50 บาท
นายก สสอป. และกรรมการ เยียมศู น ย์ ประสานงาน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 แห่ ง
วันที 14 - 15 กัน ยายน 2559 นายศรี โพธิ
วายุพกั ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นาง
ลัด ดา ไชยสิ ทธิ เหรั ญ ญิ ก และนายวิรั ต ชู จิ ต ต์
กรรมการฯ เดิ น ทางไปเยี ยมศู น ย์ ป ระสานงาน
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ในภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ 3
แห่ ง คือ

วันที 14 กันยายน 2559 เดินทางไปเยียมศู นย์
ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ส ถานประกอบการ
กาฬสิ น ธุ์ จํา กัด อ.สั ง คม จ.กาฬสิ น ธุ์ โดยมี น าย
วิจารณ์ โพธิ แท่ น ผู ้จดั การ นายนคร ตรี เ พชร หัวหน้าฝ่ าย นางสาวภรณ์ ทิพย์ นามปั ญหา เจ้าหน้า ที สหกรณ์ ร่ วมกันให้การต้อนรับ โดยมีนางไพรวรรณ์
บุตชา เป็ นประธานกรรมการ
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ณ วันที 31 สิ งหาคม 2559 สมาชิ กสหกรณ์ฯ
สมัค รเป็ นสมาชิ ก สสอป. จํา นวน 149 คน และ
สมัครเข้าเป็ นสมาชิกในเดือนกันยายน 2559 จํานวน
6 คน
วันที 15 กันยายน 2559 เดินทางไปเยียมศูนย์
ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริ ษทั ราชาแมชชี น เอนรี ขอนแก่ น จํากัด จ.ขอนแก่ น โดยมี
คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้า ที ศู น ย์ ประสานงาน
ร่ วมกัน ให้ ก ารต้อ นรั บ โดยมมี น างสุ วฒั นา วี ร ะสมบัติ เป็ นประธานกรรมการ
ณ วันที 31 สิ งหาคม 2559 สมาชิ กสหกรณ์ฯ
สมัครเข้าเป็ นสมาชิก สสอป. จํานวน 96 คน
วันที 15 กันยายน 2559 เดินทางไปเยียมศู น ย์
ประสานงานสหกรณ์ ออมทรัพย์พนัก งานสหกรณ์ นครราชสี มา จํากัด อาคารสํานักงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรนครราชสี มา จํากัด จ.นครราชสี มา โดยมี
นายประสิ ทธิ หงาสู งเนิ น ประธานกรรมการ และ
เจ้าหน้าทีศูนย์ฯ 2 ท่าน ร่ วมกันให้การต้อนรับ
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ พ นั ก งานสหกรณ์ นครราชสี มา จํากัด มีนายประสิ ทธิ หงาสู งเนิ น เป็ น
ประธานกรรมการ และกรรมการอื น รวม 9 คน
ณ วันที 30 กัน ยายน 2558 สหกรณ์ ฯ มีสมาชิก 305
คน ทุ น เรื อ นหุ ้น 15.68 ล้านบาท ทุน สํ า รอง 1.26
ล้านบาท ทุนสะสมตามข้อบังคับฯ 0.12 ล้านบาท
ณ วันที 31 สิ งหาคม 2559 สมาชิ กสหกรณ์ฯ
สมัครเป็ นสมาชิก สสอป. จํานวน 25 คน
ในการเดินทางไปเยียมศูนย์ประสานงานทัง
3 ศู น ย์ฯ ทังสองฝ่ ายได้แ ลกเปลี ยนความคิ ดเห็ น
เกี ยวกับการดําเนินงานของ สสอป. อย่างกว้างขวาง
รวมทังการเสนอแนะให้คณะกรรมการ สสอป. ดํา -
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เนิ นการในบางเรื องทีศู นย์ประสานงานต้องการให้
สสอป. ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของศูนย์ฯ
ประธานฯ และรองประธานฯ ร่ วมการเสวนาวิช าการ
ทีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
วัน ที 16 กัน ยายน 2559 นายสุ วฒั น์ แก้ วเฮียง ประธานกรรมการ และนายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
รองประธานฝ่ ายการเงิน เข้าร่ วมเวทีเ สวนาวิชาการ
"เดินเครื องยุทธศาสตร์ สู่ การปฎิรูปสหกรณ์ ไทยใน
ศตวรรษที สอง" ณ ห้ อ งประชุ ม สุ ธรรม อารี กุ ล
อาคารสารนิเ ทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เขตบางเขน กรุ งเทพฯ
ก่ อ นเริ มการเสวนา สถาบัน วิช าการด้า น
สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทาํ การมอบประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์
และสหกรณ์ ทีมีคุณค่ าแห่ งปี 2559 โดยมีนายอําพล
เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็ นประธานมอบ และกล่าว
ปาฐกถาพิเศษด้วย
สสอป. ขยายการรับสมัครสมาชิ กจนถึงวันสิ นเดื อน
วัน ที 20 กัน ยายน 2559 นายศรี โ พธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
และนายวิรั ต ชู จิตต์ กรรมการ และกรรมการคน
อืนๆ ทําการประชุ ม ครังที 23 (วาระพิเศษ) ณ ห้อ ง
ประชุ ม 601 อาคารชุ มนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ ง ประเทศไทย จํากัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ทีประชุ มมี มติ ให้ข ยายการเปิ ดรั บสมาชิ ก
สสอป. จากทีรับสมัครทุกวันที 1 - 20 ของเดือน เป็ น
เปิ ดรับสมัครตังแต่วนั ที 1 - 30 หรื อ 31 ของทุกเดือน
ทังนี ศู น ย์ ป ระสานงานฯ ต้อ งโอนเงิ น ค่ า สมัค ร
ค่าบํารุ ง และเงินสงเคราะห์ล่ วงหน้าให้แก่ สมาคมฯ
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ภายในวัน ที 5 ของเดือนถัดไป หากวันที 5 ตรงกับ
วันหยุดให้โอนเงินในวันทําการถัดไป ทังนี ให้มีผ ล
บังคับตังแต่เดือ นกันยายน 2559
คณะกรรมการ สสอป. ร่ วมพิธลี งนามปฏิญญา ว่ าด้ วย
ความร่ วมมื อฯ 4 สมาคมฯ
วันที 20 กัน ยายน 2559 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นาย
วิรัต ชู จิตต์ กรรมการ พร้ อมกับกรรมการท่านอื นๆ
เจ้าหน้า ที สมาคมฯ เข้า ร่ วมพิ ธี ล งนามปฏิ ญ ญาว่ า
ด้ว ย "ความร่ ว มมื อ เพื อมุ่ ง มั นในสิ ท ธิ ป ระโยชน์
แห่ งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์" ระหว่าง 4 สมาคม
ณ ห้องประชุม 701 ชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
การลงนามปฏิ ญ ญาว่า ด้วยความร่ วมมื อ
เพือมุ่ง มันในสิ ทธิ ประโยชน์แ ห่ ง สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ กระทําโดยนายกสมาคมฯ 4 สมาคมฯ
ได้แก่ พลเรื อโท บงกช ผาสุ ข นายกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคร าะห์ ส มาชิ กสหกร ณ์ อ อมทรั พ ย์ ท ห าร
(สสอท.) พลเรื อ ตรี สมเกี ยรติ ธรรมนิ ย าย นายก
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ตาํ รวจ (สสอต.) นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ นายก
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อม
ทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.) และนางสุ มาลี
ยุตานนท์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการรัฐวิสาหกิ จไทย
คณะกรรมการ สสอป. ร่ วมพิ ธี ล งนาม“บั น ทึ ก
ข้อตกลงความร่ วมมื อฯ 7 กลุ่มวิชาชี พ”
วันที 24 กัน ยายน 2559 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
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สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นาย
วิรัต ชู จิตต์ กรรมการ และกรรมการท่ านอืนๆ เข้า
ร่ วมพิ ธี ล งนาม “บัน ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ วมมื อ
ระหว่างสมาคมฌาปนกิจสงเคาะห์สมาชิ กสหกรณ์
ออมทรั พ ย์ 7 กลุ่ ม วิช าชี พ ” ณ ห้ อ งประชุ ม 701
ชุ มนุ มสหกรณ์ อ อมทรั พย์แห่ งประเทศไทย จํากัด
โดยมีกรรมการ เจ้าหน้าที และผูม้ ีเกียรติ เข้าร่ วมพิธี
เป็ นจํา นวนมาก โดยได้รับ เกี ย รติ จากนายกฯ ทุ ก
สมาคมร่ วมลงนาม ดัง นี 1. ดร.ก๊ ก ดอนสํ า ราญ
นายก สส.ชสอ. 2. นายอุทยั ศรี เทพ นายก สสอค.
3. ดร.มะณู บุญศรี มณี ชยั นายก สสธท. 4. นางสุ มาลี
ยุก ตานนท์ นายก สสอ.รรท. 5. พลเรื อ โท บงกช
ผาสุ ข นายก สสอท. 6. พลตํา รวจตรี สมเกี ย รติ
ธรรมนิ ย าย นายก สสอต. และ7. นายศรี โพธิ
วายุพกั ตร์ นายก สสอป.
ผูบ้ ริ หาร 7 สมาคมได้ตกลงและลงนามใน
บัน ทึ ก ข้อ ตกลงความร่ ว มมื อ ภายใต้ค วามจริ ง ใจ
เสมอภาค และให้เกียรติซึงกันและกัน ภายใต้กรอบ
การดําเนิ นงานเพือประโยชน์ร่วมกัน โดยยึดมันใน
สิ ท ธิ ประโยชน์ แ ห่ งสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ฯ
และคํานึงถึงประโยชน์ของสมาชิกเป็ นหลัก
คณะกรรมการ สสอป. ร่ วมประชุ มใหญ่วิสามัญ ครังที
2/2559 สส.ชสอ.
วันที 24 กันยายน 2559 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นาย
วิรัต ชูจิตต์ และกรรมการท่านอื นๆ เข้าร่ วมประชุ ม
ใหญ่ วิส ามัญ ครั งที 2/2559 สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส หกรณ์ ส มาชิ ก ของชุ ม นุ มสหกรณ์ อ อม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ณ ห้องประชุ ม
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701 ชัน 7 อาคารชุ มนุ ม สหกรณ์อ อมทรั พย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จํากัด โดยมี ดร. ก๊ก ดอนสําราญ นายก
สมาคมฯ ทําหน้าทีประธานในทีประชุม
ที ประชุ ม มี ม ติ ท ํา การแก้ ไ ขข้อ บัง คั บ
สมาคมฯ ข้อ 9. 2 โดยเพิ มข้อความใน (3) และ (4)
เพือให้บิดา มารดา บุตร บุตรบุญ ธรรมของสมาชิ ก
สส. ชสอ. สมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบ สส.ชสอ. ได้
เนื องจากขณะนี สส.ชสอ. รั บคู่ส มรสของสมาชิ ก
สส.ชสอ. เป็ นสมาชิกสมทบของ สส.ชสอ. เท่านัน

นายก สสอป. และกรรมการ เข้ าร่ วมแนะนํ าสมาคมฯ
กับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ที จ. ปทุมธานี
วันที 27 กัน ยายน 2559 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นาย
สํารวย รอดวงษ์ อุปนายก คนที 2 นายสมจิตร แสนโคตร ผูช้ ่วยเหรัญญิก และนายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการ
เดิ นทางไปแนะนําสมาคมฯ และเชิ ญชวนเป็ นศูน ย์
ประสานงานสมาคมฯ ให้แ ก่คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บมจ. เครื องสุ ขภัณฑ์อ เมริ กนั สแตนดาร์ ด (ประเทศไทย) จํากัด เลขที 1/6 หมู่ 1
ถนนพหลโยธิ น กม. 32 ต.คลองหนึ ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120 โดยมีนายชัยณรงค์ สาดพุ่ม ประ-
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ธานกรรมการ และกรรมการท่ า นอื นๆ ให้ ก าร
ต้อนรับ
นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ นายก สสอป. เป็ น
วิทยากรแนะนําสมาคมฯ และกรรมการท่ านอืนให้
คํา แนะนํ าเพิ มเติ ม คณะกรรมการฯ ได้ ส อบถาม
ข้อ มู ล ด้วยความสนใจยิ ง ทังนี สมาคมฯ ได้มอบ
นาฬิก าของสมาคมฯ ให้แก่สหกรณ์ฯ ด้วย
กรรมการสหกรณ์ ฯ ร่ วมงานเลียงการเกษียณอายุของ
หัวหน้ า สนง. ตรวจบัญชี สหกรณ์อ่างทอง
วันที 27 กัน ยายน 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิ น นายสายัณ ห์ แผนประดิ ษ ฐ์
เลขานุ ก าร และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จดั การ
ร่ วมงานเลียงสังสรรค์ เนืองในโอกาสการเกษียณอายุ
ของนางสาวปนัดดา ศรี เ งินยวง หัวหน้าสํานัก งานตรวจบัญชี สหกรณ์อ่างทอง ณ ร้ านอาหารเล็กบ้านรอ อ.เมื อ ง จ.อ่ า งทอง ซึ งร่ วมกันจัด โดยสหกรณ์
ออมทรั พย์ 6 แห่ ง และสหกรณ์ บริ ก ารฯ 1 แห่ งใน
จังหวัดอ่างทอง
นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ
เป็ นผู ้แ ทนของผู้ที มาร่ วมงาน กล่ า วอวยพร และ
ร่ วมกัน มอบของที ระลึ ก ให้ ให้ แก่ น างสาวปนัดดา
ศรี เงินยวง ด้วย
กรรมการ สสอป. เข้ าร่ วมการประชุ มคณะกรรมการ
ประชาสั มพันธ์ 7 สมาคม
วัน ที 30 กัน ยายน 2559 นายวิรั ต ชู จิ ตต์
และนายเสด็จ บุน นาค กรรมการสมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ ส มาชิ กสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส ถาน
ประกอบการ (สสอป.) เข้า ร่ วมการประชุ มคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สมาคมฌาปนกิ จสงคราะห์
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สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ 7 สมาคม ครังที 1/2559
ณ ห้องประชุม 602 ชัน 6 อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด โดยมี นายเอนก นาคดิ ล ก ประธานกรรมการ ทํา หน้ า ที ประธานในที
ประชุ ม
ที ประชุ มมีม ติ รั บทราบบัน ทึ ก ข้อ ตกลง
ความร่ วมมือ 7 สมาคม รั บทราบร่ างประกาศคณะ
กรรมการบริ หารร่ วมสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์
สมาชิ กสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ 7 สมาคม ทํ า การ
พิจารณากรอบภารกิ จ และบทบาทหน้าที พิ จารณา
แผนงาน/โครงการระยะสัน มี มติเ สนอให้ปรั บปรุ ง
ชือคณะกรรมการบริ หารร่ วมฯ เป็ น “คณะกรรมการ
บริ หารร่ วมเครื อ ข่า ยสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์
สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย”
นายก สสอป.เข้ า ร่ ว มการประชุ ม คณะกรรมการนโยบายและแผน 7 สมาคม
วัน ที 30 กั น ยายน 2559 นายศรี โพธิ
วายุพกั ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) เข้า
ร่ วมการประชุมคณะกรรมการการนโยบายและแผน
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อม
ทรัพย์ไทย ครังที 1 /2559 ณ ห้องประชุม 301 อาคาร
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากัด
ทีประชุมมี มติเ ลือก ดร.มณู บุญศรี มณี ช ยั
นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก สหกรณ์
ออมทรั พย์สาธารณสุ ขไทย (สสธทฺ .) เป็ นประธาน
คณ ะกรรมการ ชุ ดนี รั บทราบร ายชื อคณ ะกรรมการนโยบายและแผน พิ จ ารณาแต่ ง ตัง
คณะกรรมการนโยบายและแผน และกําหนดหน้าที
พิจารณาจัดทําแผนปฏิบตั ิงานประจําปี เชิงบูรณาการ
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และแผนพัฒ นาสมาคมระยะสัน ระยะกลาง และ
ระยะยาว ฯลฯ
นายก สสอป. และกรรมการ ร่ วมกันแนะนํ าสมาคมฯ
แก่คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ที จ.สระบุรี
วัน ที 1 ตุ ล าคม 2559 นายศรี โ พธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นาย
ชุ มพล ภู มิพ ัน ธุ์ ผู้ช่ วยเลขานุ ก าร และนางลัดดา
ไชยะสิ ท ธิ เหรัญญิ ก เดิ น ทางไปแนะนํา สมาคมฯ
และเชิญชวนเป็ นศู นย์ประสานงานสมาคมฯ ให้แก่
คณะกรรมการสหกรณ์ ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน
สหกิ จวิศาล จํากัด เลขที 62 ม.7 ต.ตาลเดียว อ.แก่ งคอย จ.สระบุ รี 18110 โดยมีน ายพัฒ นา ปารสาร
ประธานกรรมการ พร้ อ มกั บ กรรมการ ให้ ก าร
ต้อนรับ

นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ นายก สสอป. เป็ น
วิทยากรแนะนําสมาคมฯ และกรรมการท่ านอืนให้
คํา แนะนํ าเพิ มเติ ม คณะกรรมการฯ ได้ ส อบถาม
ข้อ มู ล ด้วยความสนใจยิ ง ทังนี สมาคมฯ ได้มอบ
นาฬิก าของสมาคมฯ ให้แก่สหกรณ์ฯ ด้วย
คณะกรรมการ สสอป. ทําการประชุ มวาระพิเศษเพื อ
อนุมัติการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ ล่วงหน้ า ปี 2560
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วัน ที 4 ตุ ล าคม 2559 นายศรี โ พธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นาย
วิรัต ชู จิตต์ กรรมการ พร้ อมกับกรรมการท่านอื นๆ
และเจ้าหน้าที สสอป. ทําการประชุ มคณะกรรมการ
ดําเนิน การ สสอป. ครั งที 24 (วาระพิ เศษ) ณ ห้อ ง
ประชุ ม 301 อาคารชุ มนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ ง ประเทศไทย จํากัด
ที ประชุ ม มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ารเรี ย กเก็ บ เงิ น
สงเคราะห์ล่วงหน้าสําหรับสมาชิกทีต่อ อายุประจําปี
2560 โดยอัต ราการเรี ย กเก็ บสู งสุ ด 4,800 บาท
เนืองจากในปี 2559 มี ส มาชิ ก 4 สมาคมฯ เสี ยชี วิต
เพิ มขึน และทีประชุมได้พิจารณาเรื องอืนๆ อีกหลาย
เรื อง
นายก สสอป. ประชุ ม คณะกรรมการภาคี ส มาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ 4 สมาคม
วัน ที 5 ตุ ล าคม 2559 นายศรี โ พธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) เข้า
ร่ วมการประชุ ม ภาคี ส มาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์
สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ 4 สมาคม ณ ห้องประชุ ม
301 ชุ มนุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พย์แ ห่ งประเทศไทยจํากัด โดยมี น ายกสมาคมฯ 3 สมาคมเข้าร่ วมการ
ประชุ ม คื อ นางสุ ม าลี ยุ ก ตานนท์ นายกสมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
ราชการ รั ฐ วิส าหกิ จไทย (สสอ.รรท.) พลเรื อ โท
บงกช ผาสุ ข นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์
สมาชิ ก สหกรณ์ ออมทรั พย์ทหาร (สสอท.) พลตํา รวจตรี สมเกียรติ ธรรมนิยาย นายกสมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ ส มาชิ ก ของสหกรณ์ อ อมทรั พย์ตํา รวจ
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(สสอต.) ทังนี โดยมี พลเรื อ โทบงกช ผาสุ ข นายก
สสอท. ทําหน้าทีประธานในทีประชุม
ที ประชุ มมี มติ รั บ ทราบเรื องที ประธาน
แจ้ ง ให้ ที ประ ชุ มทราบ ทํ า การพิ จ ารณาเรื อง
โครงสร้ า งภาคี ส มาคมฯ พิ จารณาเรื องแผนงาน/
โครงการปี 2559 - 2560 พิจารณาเรื องการดําเนินงาน
ร่ วมกับ 7 สมาคม พิจารณาเรื องการเลือกเลขาธิ การ
สมาคม และมีมติกาํ หนดวันประชุ มภาคี 4 สมาคมฯ
หลังการประชุมร่ วมคณะกรรมการฯ 4 สมาคม
นายก สสอป. เข้ า ร่ ว มการประชุ ม คณะกรรมการ
บริหารร่ วมสมาคมฯ 7 กลุ่มวิชาชี พ
วัน ที 7 ตุ ล าคม 2559 นายศรี โ พธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) เข้า
ร่ วมการประชุ มคณะกรรมการบริ หารร่ วมสมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ 7
กลุ่มวิชาชีพ ครังที 1/2559 ณ ห้องประชุม 601 ชัน 6
อาคารชุ มนุ มสหกรณ์อ อมทรัพย์แ ห่ งประเทศไทย
จํา กั ด โดยมี ดร.ก๊ ก ดอนสํ า ราญ นายกสมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส หกรณ์ ส มาชิ ก ของชุ มนุ ม สหกรณ์ ออมทรั พย์แ ห่ งประเทศไทย เป็ นประธาน
ในทีประชุม
ที ประชุ มมี มติ รั บทราบเรื องการลงนาม
บัน ทึ ก ข้อ ตกลงร่ วมมื อ 7 สมาคม รั บทราบรายชื อ
คณะกรรมการบริ ห ารร่ วมฯ พิ จ ารณาร่ างคํ า สั ง
แต่ งตังคณะกรรมการบริ หารร่ วมทุกคณะพิจารณา
ร่ างระเบี ย บ ว่า ด้ว ยพัส ดุ พ.ศ. 2559 พิ จารณาร่ า ง
ระเบียบ ว่าด้วย การประชุม พ.ศ. 2559 พิจารณาร่ าง
ระเบียบ ว่าด้วยการประชุมใหญ่ พ.ศ. 2559 พิจารณา
ร่ างระเบียบ ว่าด้วย การรับจ่าย และการเก็บรักษาเงิน
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พ.ศ. 2559 และพิ จารณาร่ างประกาศประกวดราคา
งานก่อ สร้างอาคารสํานักงานฯ
รองประธานฯ และเจ้ า หน้ าที สหกรณ์ ฯ ร่ ว มการ
ประชุ มใหญ่ และศึกษาดูงานกับชมรมสหกรณ์ ฯ
วัน ที 9 - 10 ตุ ล าคม 2559 นายศรี โ พธิ
วายุพกั ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิน นางนาถ มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ ายทัวไป และนางสาวดวงกมล แก้วสุ กใส เจ้าหน้าทีธุ รการ เดินทางไปร่ วมการประชุ ม
ใหญ่สามัญประจําปี 2559 ณ บ้านทะเลดาว หมู่บ้า น
ไร้แผ่นดิน อ.ขลุง จ.จันทบุรี ( 9 ตุลาคม 2559) และ
เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ อ อมทรั พย์ค รู จนั ทบุรี จํากัด
อ.เมือง จ.จันทบุรี
สหกรณ์ ฯ จัดอบรมสมาชิ กใหม่ ประจําเดื อนตุลาคม
วันที 11 ตุลาคม 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายศรี โพธ์ วายุ พ ัก ตร์ รอง
ประธานฝ่ ายการเงิ น นายเฉลย ชมบุ ห รั น รอง
ประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ นายลิ ขิ ต มี บ ํา รุ ง
เหรั ญ ญิก นายเสน่ ห์ ชุ่ ม หฤทัย หัวหน้าฝ่ ายสิ นเชื อ
และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ ร่ วมกันอบรม
สมาชิ ก ใหม่ 4 คน ณ ห้อ งประชุ มสหภาพแรงงาน
ไทยเรยอน โดยก่ อ นการอบรมสหกรณ์ ฯ ได้ฉ าย
วีดโิ อ “30 ปี แห่งความเชื อมัน ศรัทธา พึงพาตนเอง”
ให้สมาชิ ก ได้ช มด้วย ทังนี ประธานกรรมการ นาย
ศรี โพธิ วายุพกั ตร์ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ได้
ร่ วมกัน เป็ นวิท ยากร และกรรมการท่ านอื นได้ใ ห้
ข้อมูลเพิ มเติมแก่สมาชิ กด้วย
หั วหน้ าฝ่ ายทัวไป เข้ าร่ วมการประชุ มชมรมสหกรณ์
จังหวัด อ่างทอง
วันที 17 ตุ ลาคม 2559 นางนาถ มงคลหว้า
หัวหน้าฝ่ ายทัวไป เข้าร่ วมการประชุ มประจําเดื อ น
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ตุ ลาคม 2559 คณะกรรมการชมรมสหกรณ์ จงั หวัด
อ่ างทอง ณ ห้อ งประชุ มสํ านัก งานสหกรณ์ จ งั หวัด
อ่างทอง โดยมี พ.ต.อ. พีระพันธ์ จันทร์ เทียน ประธาน
ชมรมฯ ทําหน้าทีประธานในทีประชุม
ทีประชุ มมี มติ รั บรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการชมรมฯ เดื อ นกัน ยายน 2559 มี ม ติ
รั บ รองรายรั บ - รายจ่ า ยชมรมฯ ประจํา เดื อ น
กัน ยายน 2559 มี ม ติ โ ดยมีเ งิ น คงเหลื อ ยกมาจาก
เดื อ นสิ งหาคม 2559 จํา นวน 152,600.89 บาท
รายรั บ 46,500 บาท รายจ่าย 69,120 บาท และเงิ น
ค ง เ ห ลื อ ย ก ไ ป เ ดื อ น ตุ ล า ค ม 255 9 จํ า น ว น
127,953.89 บาท ติ ด ตามความคื บ หน้ า การ
เตรี ย มการโครงการศึ ก ษาดู งานและการประชุ ม
ใหญ่ ส ามัญ ประจํา ปี 2559 ณ หมู่ บ้า นไร้ แ ผ่ น ดิ น
จ.จันทบุรี ติดตามเรื องการจัดทําเสื อชมรมฯ โดยให้
ไปสอบถามว่าสมาชิ ก ต้องการเสื อสี ด ําหรื อ สี ข าว
รับทราบการเชือมโยงธุ รกิจระหว่างสหกรณ์ สมาชิ ก
ชมรมฯ รั บทราบเรื องที สํ านัก งานสหกรณ์ จงั หวัดอ่างทองแจ้งให้ทราบ
กรรมการสหกรณ์ ฯ เยียมไข้ สมาชิ กป่ วย 5 ราย
วัน ที 6 ตุลาคม 2559 นายสุ วฒั น์ แก้ วเฮีย ง
ประธานกรรมการ นายมานะกู ล พร รณเร ณู
กรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จดั การ
เดิ น ทางไปเยี ยมไข้น างเพ็ ญ ศรี สิ น ธุ ป ระสิ ทธิ
สมาชิ กแผนกบริ หาร (อัลซิ ล ลารี ผลิ ต) ณ บ้านพัก
ต.โพสะ อ.เมื อ ง จ.อ่ า งทอง เนื องจากปวดท้อ ง
รุ ณแรง และมีการติดเชื อ
วันที 11 ตุลาคม 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายมานะกู ล พร รณเร ณู
กรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ เดิน-
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เดินทางไปเยียมไข้สมาชิกป่ วย 2 ราย คือ
- นายธนกฤต วโรตนม์ สมาชิกแผนกสปิ น นิ ง ผลิต ณ โรงพยาบาลราชธานี จ.พระนครศรี อยุธยา เนืองจากเกิดอุบตั ิเหตุในการทํางาน
- นางพจนาถ จิตตะมาก สมาชิ กแผนกห้อง
ปฏิ บั ติ ง านเคมี ณ บ้ า นพัก ต.ป่ าโมก อ.ป่ าโมก
จ.อ่างทอง เนืองจากป่ วยหัวใจเต้นผิดจังหวะ
วันที 29 ตุลาคม 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายลิขิต มีบาํ รุ ง เหรัญญิก และ
นายพีระภัทร ลอยละลิ ว กรรมการ เดินทางไปเยียม
ไข้สมาชิ กป่ วย 2 ราย คือ
- นางอภิ ญ ญญา อยู่ สุ ข สมาชิ ก แผนก
อัล ซิ ล ลารี ผลิ ต ที โรงพยาบาลอ่ า งทองเวชการ
อ.เมือง จ.อ่างทอง เนืองจากเกิดอุบตั ิเหตุลืนล้ม
- นายอภิ ลัก ษณ์ มาลัย ศรี สมาชิ ก แผนก
บริ หาร ที บ้ า นพัก อ.วิ เ ศษชั ย ชาญ จ.อ่ า งทอง
เนืองจากป่ วยเป็ นไข้หวัด
อนึ ง ในการเดินทางไปเยียมสมาชิ กป่ วยทัง
5 ราย สหกรณ์ ฯ ได้ ทาํ การซื อของเยี ยมไข้ให้แ ก่
สมาชิ กทุกคน เป็ นเงิน คนละ 300 บาท

เยียมไข้นางเพ็ญศรี สินธุประสิทธิ
สมาชิกแผนกบริหาร (อัลซิลลารี ผลิต)
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สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์
ออมทรั พย์สถานประกอบการ (สสอป.) ได้รับการ
จดทะเบียนเมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2554 และไปรั บ
การประกาศในราชกิ จจานุ เ บกษา หน้า 298 เล่ มที
128 ตอนที 125ง เมือวัน ที 25 สิ ง หาคม 2554 ด้วย
มุ่ ง มั นพัฒ นาระบบสหกรณ์ ใ ห้ แ ข็ ง แกร่ ง มั นคง
พร้ อ มทังพัฒ นาคุ ณภาพชี วิต ของสมาชิ ก สหกรณ์
ออมทรั พ ย์ แ ละครอบครั ว สมาชิ ก ให้ ดี ขึ น และมี
หลักประกันความมันคงยิ งขึน
วัตถุประสงค์ ในการจัดตังสมาคมฯ
1. เพื อเป็ นสวัส ดิ ก ารที ดี ทีสุ ดแก่ ส มาชิ ก
สหกรณ์
2. เพื อช่ ว ยเหลื อ ซึ งกั น และกั น ในการ
สงเคราะห์ศพ
3. เพื อช่ ว ยเหลื อ ซึ งกั น และกั น ในการ
สงเคราะห์ครอบครัว
4. เ พื อ เ ป็ น หลั ก ป ระ กั น ร่ ว ม กั น ใ น
ขบวนการสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ละ
ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระผูค้ าประกั
ํ
น
สสอป. รับสมั ครสมาชิ ก 2 ประเภท ได้แก่
1. สมาชิ กสามั ญ (สสอป.) ได้แ ก่ สมาชิ ก
สามัญ และสมาชิ กสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ใน
กลุ่มสถานประกอบการ
2. สมาชิ กสมทบ (สสอป.) ได้แ ก่ บุคคลใน
ครอบครั วของสมาชิ กสหกรณ์ ทีเป็ นสมาชิ ก สามัญ
ของ สสอป. ตามข้อ 1. ซึ งสามารถนํามาสมัครเป็ น
สมาชิ ก สสอป. ดังนี คือ
2.1 พ่อ แม่
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2.2 พี น้อง ร่ วมบิดาหรื อมารดา
2.3 คู่สมรส
2.4 พ่อ ตา แม่ยาย พ่อสามี แม่ส ามี
2.5 บุตร บุตรบุญธรรม
สมาชิ ก สหกรณ์ ฯ จะต้ องสมั ค รเข้ า เป็ น
สมาชิ ก สามัญของ สสอป. ก่ อน จึ งจะนําบุค คลใน
ครอบครั วตามข้ อ 2.12 - 2.5 มาสมัครเข้ าเป็ นสมาชิ ก
สมทบของ สสอป. ได้ ไม่ สามารถสมัครเป็ นสมาชิ ก
พร้ อมกันได้
การรับเงินสงเคราะห์ 600,000 บาท ในกรณี
ที สมาชิ ก สสอป. เสี ย ชี วิ ต ผู้รั บ ผลประโยชน์ ที
สมาชิ ก สสอป. ได้ระบุไว้ในใบสมัค รเป็ นสมาชิ ก
สสอป. จะได้รับ เงิ น สงเคราะห์ จํา นวน 600,000
บาท โดยสมาคมฯ จะหัก เงิ น ค่า ดํา เนิ น การตามที
พ.ร.บ. การฌาปนกิ จ สงเคราะ ห์ พ.ศ . 2545
กํา หนดให้ห ัก ได้ ร้ อ ยละ 4 ของเงิ น สงเคราะห์
600,000 บาท เป็ นเงิ น 24,000 บาท โดยเป็ นค่ า
ดําเนิ นการของสมาคมฯ ร้ อ ยละ 3 เป็ นเงิน 18,000
บาท และมอบให้ เ ป็ นค่ า ดํ า เนิ น การของศู น ย์
ประสานงาน ร้ อ ยละ 1 เป็ นเงิน 6,000 บาท ดังนัน
ผูร้ ั บผลประโยชน์ข องสมาชิ ก สสอป.ทีเสี ยชี วติ จะ
ได้รับเงินสงเคราะห์สุทธิ 576,000 บาท (ห้าแสนเจ็ด
หมืนหกพันบาทถ้วน)
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การสมั ครเข้ าเป็ นสมาชิ ก สสอป.
ค่ าใช้ จ่ายในการสมัคร
1. ค่าสมัคร
100 บาท (จ่ายครังเดียว)
2. ค่าบํารุ งรายปี 50 บาท (จ่ายปี ละครัง)
3. เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,000 บาท (จ่าย
ปี ละครังตามทีสมาคมฯ เรี ยกเก็บ)
เอกสารทีต้ องใช้ ประกอบการสมัคร
1.สํ า เนาบัต รประจํา ตัวประชาชน สํ า เนา
ทะเบียนบ้านของผูส้ มัครและผูร้ ับผลประโยชน์
2. ใบรับรองแพทย์ข องโรงพยาบาลรัฐบาล
ทังนี ใบรับรองแพทย์ตอ้ งมีอายุไม่เกิ น 30 วัน
อายุของผู้สมั คร สสอป. เปิ ดรับผูส้ มัครเข้า
เป็ นสมาชิ ก สมาคมฯ สํ า หรั บ ปี พ.ศ. 2559 โดย
ผูส้ มัครต้องมีอายุไม่เกิน 58 ปี (เกิ ด พ.ศ. 2501 และ
พ.ศ. 2502) สําหรับในปี พ.ศ. 2560 รับสมัครผูส้ มัคร
ทีมีอายุไม่เกิน 57 ปี (เกิ ด พ.ศ. 2503 และ พ.ศ. 2504)

การจ่ ายเงิน สงเคราะห์ ล่วงหน้ า ปี ละ 4,000
บาท เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า คือ เงินทีสมาคมฯ เรี ยก
เก็บจากสมาชิกมาเพือรอจ่ายให้แก่ ผรู ้ ับผลประโยชน์
ทีเสี ยชี วติ เงิ นสงเคราะห์ล่วงหน้า ปี ละ 4,000 บาท
(โดยประมาณ) นัน ในระหว่างปี ใช้ไปเท่าไร สิ นปี
จ่ายเพิ มเท่ านัน จะมากกว่า หรื อ น้อ ยกว่า ขึนอยู่ ก ับ
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สมาชิ กที เสี ย ชี วิ ต ปั จจุ บ ั น สมาคมฯ หั ก เ งิ น
สงเคราะห์ศพให้แก่ผรู้ ับประโยชน์ ศพละ 5.87 บาท
เช่ น สมาชิ ก สมัค รเป็ นสมาชิ ก สสอป. จ่ า ยเงิ น
สงเคราะห์ ล่ วงหน้า 4,000 บาท ระหว่า งปี ใช้เ งิ น
สงเคราะห์ไป 3,500 บาท สิ นปี เมือถึ งเวลาเรี ยกเก็บ
เงิ น สงเคราะห์ ล่ ว งหน้า สมาชิ ก ต้ อ งจ่ า ยเงิ น เพิ ม
3,500 บาท แต่ ถา้ ในระหว่างปี ใช้เงิ นสงเคราะห์ไป
4,600 บาท สิ นปี เมือถึงเวลาเรี ยกเก็บเงิ นสงเคราะห์
ล่วงหน้า สมาชิกต้องจ่ายเงินเพิ ม 4,600 บาท
สถานทีติดต่ อกับสมาคมฯ สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ ส มาชิ กสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส ถาน
ประกอบการ (สสอป.) ตังอยู่ที ชัน 5 อาคารชุมนุ ม
สหกรณ์ อ อมทรั พย์แ ห่ งประเทศไทย จํากัด เลขที
199 หมู่ 2 ต. บางสี ทอง อ. บางกรวย จ. นนทบุ รี
11130 โทร. 089 9241230 โทรสาร 02 496 1013
E-mail : SSOP123@hotmail.co.th Facebook : สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์
สถานประกอบการ
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์
ออมทรั พย์สถานประกอบการ (สสอป.) มีส มาชิ ก
5,357 คน (ณ 31 สิ งหาคม 2559) เป็ นสมาชิ กสมทบ
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิ จไทย (สสอ.รรท.) ร่ วมกับ
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อม
ทรั พย์ทหาร (สสอท.) สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์
สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจ (สสอต.) มีสมาชิก
ร่ วมกัน 102,721 คน (ณ วันที 31 กรกฎาคม 2559)
สสอป. เปิ ดรับสมัครสมาชิ กทุก วัน ขอเชิ ญ
สมาชิ กฯ ทุกท่ านสมัครเป็ นสมาชิ กโดยพร้ อมเพียง
กัน เพือความมันคงของครอบครัวในอนาคตต่อไป
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สวัสดีค รับ “แวดวงสหกรณ์ ” ฉบับประจํา
เดื อนพฤศจิกายน 2559 มาพบกับ ท่ านสมาชิ กและ
ท่านผู ้อ่านทุกท่านแล้วครับ
ขอแสดงความยิน ดี ก บั คุ ณสมพิศ บัว ระยับ ทีลู กสาวได้งานทําที อบต. หลังจากเรี ย นจบ
มาแล้ว ครั บ งานนี คุณ พ่อ เป็ นปลื มเลยครับ ###
๙๙๙### ปลูก ผัก บุง้ จีน ไว้ขาย แต่มีผกั บุง้ ทีต้น เล็ก
และต้ น หัก ชํา ๆ ที ขายไม่ ไ ด้ มี ม ากมาย จะทิ งก็
เสี ยดาย คุ ณวัฒนชั ย กลัด สนิ ท เลยเอาไปทําบุญให้
เต่ า ที วัดต้น สนกิ น วัดนี มี เ ต่ า เป็ นร้ อ ยตัวครั บ ###
๙๙๙### “มอคค่า ฆ่า กัน ชัด ๆ นอนไม่ห ลับ ” เป็ น
คําพูดของ คุ ณอภิช า อธิลาภ เพราะหลังจากดืมเข้า
ไปแล้ว ทํา เอาเจ้า ตัว นอนไม่ ห ลับ เลยครั บ ###
๙๙๙### ทํา ไข่ก ระทะให้ส ามี ร ับ ประทาน คุ ณ
วิภาดา ทองประไพ แสดงฝี มือ อย่างเต็ม ที ส่ วนจะ
อร่ อ ยหรื อ ไม่ต อ้ งถามคุ ณ สามี ค รั บ ###๙๙๙###
กลับ มาพัก ผ่อ นที บ้า นแล้ว สํ า หรั บ คุณ ธนกฤต
วโรตนม์ หลังประสบอุบตั ิเหตุ ร้ายแรงถูก ไอนําพ่ น
ใส่ ร่ า งกาย ขอให้สุ ข ภาพแข็ง แรงและเป็ นปกติ
โดยเร็ วด้วยครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความเสี ยใจ
กับ คุ ณ บรรเทิง จํา เริญใหญ่ ที สู ญ เสี ย คุณ แม่ ข อง
ภรรยาไปเมือเร็ วๆ นีครั บ ###๙๙๙### ขอเกษี ย ณอายุก่อ นกําหนดไปแล้วสําหรั บ คุ ณสมทรง จันทร์ สว่ าง เนื องจากร่ างกายไม่ส มบูรณ์ มีอาการชาด้านขวา ก็ ขอให้รักษาตัวหายเป็ นปกติ โดยเร็ วนะครับ
###๙๙๙### เช่ นเดียวกัน คุ ณวิษ ณุ สั ง ข์ บัว ศรี ขอ
เกษียณก่ อ นกํา หนด เพราะเป็ น อัม พาตเดิน ไม่ไ ด้
ขอเป็ นกําลังใจให้ดว้ ยนะครับ ###๙๙๙### กลับมา
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ทํา งานได้แ ล้ว สํ า หรับ คุ ณ อภิลัก ษณ์ มาลัย ศรี
หลัง จากป่ วยเป็ นไข้ห วัด เสี ย หลายวัน ครับ ###
๙๙๙### สํา หรั บ คุ ณ พจนาถ จิตตะมาก หายป่ วย
เป็ น ปกติ แ ล้ว หลัง จากที ต้อ งหยุด งานเพราะมี
อาการหัวใจเต้นผิดปกติ ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะ
ครั บ ป้า ต้น ###๙๙๙### ช่ ว งเทศกาลทอดกฐิ น
เพือนสมาชิ ก หลายท่านไปร่ วมงานทอดกฐิน หลาย
ท่าน คุ ณสุ พจน์ สดแสงจันทร์ พาน้อ งแพรไปร่ ว ม
ทอดกฐิ นทีวัดจันทรั งสี ขออนุ โมทนาบุ ญ ด้ว ยครับ
###๙๙๙### สํา หรั บครอบครั วของ คุ ณวิรัต - คุ ณ
สุ นี ชู จิตต์ นําข้าวมันไก่ ไปออกร้ า นงานทอดกฐิ น
สาม คั คีที ว ดั ต าลเ จ็ด ช่ อ งานนี อิ มบุญ ก นั ทั ง
ครอบครั วครับ
ขอขอบคุณ คุ ณ ศิ ร ิข วัญ ป่ าพฤกษา ที
สมัครเข้าเป็ นสมาชิ ก สสอป. และ สส.ชสอ. พร้ อม
ก บั นํ า ค ุณ พ่อ ม า สม คั ร เ ข ้า เ ป็ น สม า ชิ ก ข อ ง
สส.ชสอ.ด้วยครั บ ###๙๙๙### เช่ น เดีย วกัน ขอขอบคุณ คุ ณกิตติศั กดิ ป่ าพฤกษา ทีสมัค รเข้า เป็ น
สมาชิ ก สสอป. และ สส.ชสอ. พร้ อ มกับ ภรรยา
ด้ว ยครับ ###๙๙๙### ขอขอบคุณ คุณ เกษมศรี
เมฆหมอก ผูจ้ ดั การสหกรณ์ฯ ที สมัค รเป็ นสมาชิ ก
สสอป. เรี ย บร้อ ยแล้วครั บ ###๙๙๙### ทังนี ทัง 6
ท่านจะได้รับการคุม้ ครองในวันที 1 ธันวาคม เวลา
09.00 น. เป็ นต้น ไปครั บ ###๙๙๙### ขออนุ โมทนาบุญกับ คุ ณสุ นันท์ ฉําวิเศษ เนื องในโอกาส
ไปทํา บุญ 5 วัด ในวัน เดีย วกัน หลัง เทศกาลออก
พรรษาที ผ่านมาครับ ###๙๙๙### เดิ นทางกลับจาก
ไปงานแต่ง งานหลานสาว ที หาดใหญ่ม าแล้ว
สํา หรับ คุ ณ อัช ณา วายุพักตร์ ไม่ทราบว่าป้ า อ้อ ย
ซื อของฝากมาฝากเพือนๆ ทีอ่างทองบ้า งไหมครับ
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###๙๙๙### ทํา อาชี พ เสริ ม ด้ว ยการหาหนู น ามา
จํา หน่ า ยให้เ พื อนๆ สนใจติ ด ต่ อ กับ คุณ อํ า นาจ
จัน ทร์ ม า ได้เ ลย ราคาย่อ มเยาว์ค รั บ ###๙๙๙###
ขอแสดงความยินดีก บั คุณพัช รีย า พินิ จนอก ที ได้
เข้า พิธีมงคลสมรสไปเมื อเร็ วๆ นี ขอให้ชีวติ สมรส
มีแ ต่ค วามสุ ข รั ก กัน ตลอดไป ###๙๙๙### ช่ วงที
รั ฐบาลขอความร่ วมมืองดจัด กิ จกรรมบัน เทิ ง เป็ น
เวลา 30 วัน คุ ณชั ยวัฒน์ ช่ างเหล็ก มีงานลดลงเป็ น
อย่างมาก ขอเป็ น กําลังใจให้ดว้ ยครับ ###๙๙๙###
ขอขอบคุณ คุ ณศั กดิ ชั ย อยู่สุข ทีมาช่ วยผูกผ้าขาว ดํา ทีป้ ายถวายคําไว้อาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมิ น ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทีป้ ายหน้าสํานัก งาน
สหกรณ์ ฯ ครับ
ขอขอบคุณ คุ ณสามารถ ไทยเดช คุ ณพิชิ ตชั ย ประภาพัน ธ์ กุล และ คุ ณเสรี เลิศภั ทรมงคล
(หนองแค) ที ทํา การเพิ มค่า หุ ้น กับ สหกรณ์ ฯ ใน
เดื อ นตุ ล าคมทีผ่า นมาครับ ###๙๙๙### ขอบคุณ
คุณ ชั ย รั ช ศิริ พ จนานนท์ ที มาเป็ น วิท ยากรให้
ความรู ้ เรื องการปลูกผัก ไฮโดรแก่ สมาชิ กสหกรณ์ ฯ
และขอขอบคุณ สมาชิ ก ที เข้า ร่ วมประชุ ม เมื อวัน
ที 22 ตุล าคม 2559 ทุก ท่า นด้วยครับ ###๙๙๙###
หลังจากเข้ารับการอบรมเรื องการปลูก ผัก ไฮโดรโปนิก ส์ ก ับ สหกรณ์ ฯ แล้ว คุ ณ อภิช าติ ทองประสาน ได้จ ดั เตรี ย มอุป กรณ์ เ พื อลงมือ ปลูก ผัก
ได้ผ ลแล้วเอามาฝากขายที สหกรณ์ ฯ ได้น ะครับ
###๙๙๙### สําหรับคุ ณประยูร มิ นภายสงค์ เตรี ยม
อุปกรณ์ก ารปลู ก ไว้แ ล้ว เหลือ เพียงปุ๋ ยบํา รุ ง เก็บ
ขายเมือไหร่ บอกด้วยนะครั บ ###๙๙๙### นํา หน้า
ไปก่ อ นใคร คุ ณจักรกรด ผลเจริ ญ ลงมื อ ปลู ก ผัก
ตังแต่กลับจากไปศึ กษาดู ง านทีกรมอู่ทหารเรื อ แล้ว
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สุ ดยอดครั บ ###๙๙๙### กลับ มาทํา งานแล้ว คุ ณ
ปนั ด ดา เดชฟุ้ ง หลัง จากลาคลอดลู ก ชายไป 3
เดื อ นครับ ###๙๙๙### น่ า อิ จฉา คุ ณสมพร น้ อยคล้ าย ที สามีขบั รถมาส่ งตอนเช้า และรับ กลับบ้า น
ตอนเย็นเป็ นประจําทุ กวัน เป็ นคู่ทีน่ ารัก มากครั บ
เดือ นพฤศจิก ายน มีส มาชิ ก หลายท่า นที
เกิ ดในเดื อ นนี สําหรับ คุ ณสวัส ดิ เชื อเมื องพาน เกิ ด
วันที 6 พฤศจิก ายน ขอให้สุ ขภาพแข็ง แรง ไม่เ จ็บ
ไม่ป่วยนะครั บ ###๙๙๙### เกิ ดวัน เดีย วและเดื อ น
เดี ย วกัน คือ วัน ที 7 พฤศจิกายน เพีย งแต่ค นละปี
สํา หรับ คุ ณ รั ตนภรณ์ ปุราทะกา และคุ ณบุ ญเรื อน
ศิ ลปประดิษ ฐ์ มี เ พื อนๆ ส่ งคําอวยพรจํานวนมาก
ขอให้มีค วามสุ ข นะครับ ###๙๙๙### เกิ ดวัน ที 8
พฤศจิกายน สําหรั บคุ ณสุ วัฒน์ แก้ วเฮี ยง ประธาน
สหกรณ์ ฯ ขอให้ชีวิตมีค วามสุ ข และสมหวังในทุก
สิ งที ปรารถนา มีสุ ข ภาพแข็ง แรง นะครั บ ###
๙๙๙### คุ ณนพพล พิม พ์ ห อม เป็ นโสดอยู่ดี ๆ มี
คนเอาลูก สาวมาให้ แถมน่ า รั ก มากๆ อยากรู ้ ว ่า
เพราะอะไรต้อ งสอบถามเจ้า ตัวเองนะครับ ###
๙๙๙### มาสหกรณ์ ฯ เป็ นประจํา โดยเฉพาะช่ วง
สิ นเดือน และต้น เดือ น คุ ณพีรพงษ์ ชาญชะโรจน์
ไม่ทราบว่าคิ ดถึงเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ หรื อ อย่างไร
ครับ ###๙ ๙๙### สมาชิก ท่า นใดต้อ งการข้า ว
เหนี ยวหมูปิ งไว้รับประทานในช่ วงเช้า สั งได้ทคุี ณ
ประสิ ท ธิ นวนปลั ง นะครั บ รับ รองความอร่ อ ย
พร้ อ มจัด ส่ ง ถึ ง ที ครั บ ###๙๙๙### ปลูก บ้า นใกล้
เสร็ จแล้วทีจัง หวัด สระบุรี สํ า หรับ คุ ณ รุ้ ง กาญจน์
แสวงกาญจน์ เป็ นบ้า นสไตล์โ มเดิร์ น สวยและ
ทัน สมัย น่ า อยู่ม ากครับ ###๙๙๙### พบกัน ฉบั บ
หน้ า ###๙๙๙### สวัสดีค รั บ ###๙๙๙###

มีความสุ
ขนะครัอบอมทรัพย
ขาวสหกรณ


ปที่ 31
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มีความสุ
ขนะครัอบอมทรัพย
ขาวสหกรณ


ปที่ 31
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รายงานกิจการประจําเดือน ตุลาคม 2559 (MONTHLY REPORTS OCTOBER 2016)
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED
1. จํานวนสมาชิก Membership
2. ทุนเรื อนหุ้น Share capital
3. เงินรั บฝากออมทรั พย์ ยอดยกมา Savings deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
4. เงินรั บฝากออมทรั พย์ พเิ ศษ ยอดยกมา Special deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
5. เงินรั บฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education Fund deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
6. ทุนสํ ารอง Compulsory reserve
7. ทุนสะสมตามข้อบังคับ Reserve according to by-laws,regulation and other
8. ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรั พย์ แห่งประเทศไทย จํากัด
Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of
Thailand Limited (FSCT)
9. เงินฝากธนาคาร (7 ธนาคาร รวม 11 บัญชี) Deposits at Banks
10. เงินฝากสหกรณ์ อืน Deposits in other Co-operatives
11. เงินให้ ก้แู ก่ สมาชิก ยอดยกมา Loans to members form last month
 ให้ ก้รู ะหว่ างเดือน Loans to members in this month
 รั บชําระคืนระหว่ างเดือน Loans repayment form members in this month
คงเหลือ ณ วันสิ นเดือน Total Loans to members
12. เงินให้ ก้แู ก่ สหกรณ์ อืน Loans to other co-operatives
13. ดอกเบียรั บจากเงินให้ ก้ ู Interest received from Loans
14. รายได้เดือนมกราคม - ตุลาคม 2559 Revenues from January - October 2016
15. รายจ่ายเดือนมกราคม - ตุลาคม 2559 Expenses from January - October 2016
16. รายได้สูง (ตํา) กว่ าค่าใช้ จ่าย Total income (Approximated)

1,203 คน Pr
335,339,100.00 บาท Baht
9,864,404.01 บาท Baht
4,267,062.59 บาท Baht
3,678,677.72 บาท Baht
10,452,788.88 บาท Baht
109,655,390.36 บาท Baht
4,577,634.98 บาท Baht
2,684,378.31 บาท Baht
111,548,647.03 บาท Baht
6,407,100.00 บาท Baht
419,542.69 บาท Baht
11,142.69 บาท Baht
6,712,500.00 บาท Baht
28,213,469.18 บาท Baht
773,573.01 บาท Baht
40,060,000.00 บาท Baht

30658,679.63 บาท Baht
95,474,640.81 บาท Baht
310,032,035.66 บาท Baht
27,908,100.00 บาท Baht
27,440,827.06 บาท Baht
310,499,308.60 บาท Baht
32,698,342.47 บาท Baht
14,228,504.25 บาท Baht
20,332,099.08 บาท Baht
4,866,357.80 บาท Baht
15,465,741.28 บาท Baht

มีความสุ
ขนะครัอบอมทรัพย
ขาวสหกรณ


ปที่ 31

พิธีลงนามปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือฯ 4 สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ที ชสอ. (20 ก.ย. 59)
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พิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 7 กลุม่ วิชาชีพ” (20 ก.ย. 59)

รองประธานฝ่ ายการเงิน และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559
ชมรมสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง และเข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจนั ทบุรี จํากัด (9 - 10 ต.ค. 59)

กรรมการสหกรณ์ฯ อบรมสมาชิกใหม่
ประจําเดือนตุลาคม 2559 (11 ต.ค. 59)

กรรมการสหกรณ์ฯ เยียมไข้นางอภิญญา อยู่สุข
สมาชิกแผนกอัลซิลลารี ผลิต (29 ต.ค. 59)

