ปที่ 32 ฉบับที่ 350
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

กรรมการสหกรณ์ ฯ ได้ รับ การแต่ ง ตั งเป็ นสภาที
ปรึกษา ประจําปี 2560 ของ ชสอ.
วันที 31 สิ งหาคม 2560 พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรั พย์
แห่ ง ประเทศไทย จํา กั ด ได้ ล งนามคํา สั งชุ มนุ ม
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศ ไทย จํา กั ด ที
77/2560 เรื อง แต่งตังสภาที ปรึ ก ษา ประจําปี 2560
จํานวน 19 คน โดยมี น ายสิ ทธิ ชัย อึงภากรณ์ เป็ น
ประธานที ปรึ กษา ทังนี นายศรี โพธิ วายุ พ ัก ตร์
กรรมการสหกรณ์ ออมทรั พย์สหภาพแรงงานไทย
เรยอน จํากัด ได้รับการแต่งตังเป็ นสภาทีปรึ กษาสาย
วิชาชีพเอกชน

222222222

กรรมการสหกรณ์ ฯ ได้ รับ การแต่ งตังเป็ นที ปรึ กษา
กิตติมศักดิ ของ ชสอ.
วันที 26 กัน ยายน 2560 พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการชุมนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย จํา กั ด ได้ ล งนามคํา สั งชุ มนุ ม
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ แ ห่ ง ปร ะเ ทศ ไท ย จํ า กั ด
ที 92/2560 เรื อง แต่งตังทีปรึ กษากิตติ มศัก ดิ ชุ มนุ ม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด 8 ระบบ
จํานวน 203 คน ทังนี นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ กรรมการสหกรณ์ ออมทรั พย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน
จํากัด ได้รับการแต่งตังเป็ น รองประธานคณะทํางาน
ระบบสวัสดิการ
สหกรณ์ ฯ นํากรรมการ สมาชิ ก และเจ้ าหน้ าที จํานวน
50 คน ไปศึกษาดูงาน และอบรม ที สอ. ครูเลย จํากัด
วันที 7 - 9 ตุลาคม 2560 สหกรณ์ออมทรั พย์
สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํา กัด นํา กรรมการ
สมาชิ ก และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ รวม 50 คน เดินทาง
ไปศึ ก ษาอบรมสมาชิ ก รุ่ น ที 2 และศึ ก ษาดู งานที
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู เลย จํากัด ดังนี คือ
วันที 7 ตุลาคม 2560 เวลา 20.00 น. ออกเดิน(อ่ านต่ อหน้ า 3 )

มีความสุ
ขนะครัอบอมทรัพย
ขาวสหกรณ


ปที่ 32

รายชือคณะกรรมการดําเนินการชุดที 35 (พ.ศ. 2560)
นายสุวัฒน
แกวเฮียง
ประธานกรรมการ
นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝายการเงิน
นายเฉลย ชมบุหรั่น รองประธานฝายประชาสัมพันธ
นายสายัณห แผนประดิษฐ เลขานุการ
นายเสนห
ชุมหฤทัย
เหรัญญิก
นางสาวณัฐริญา อนุสิ
กรรมการ
นายศรีโพธิ์
วายุพักตร
กรรมการ
นายธนกฤต
วโรตนม
กรรมการ
นายสุทัศน
เอี่ยมแสง
กรรมการ
นายณัฐภูมิ
สุวรรณวงศา กรรมการ
นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ กรรมการ
นายวิรัต
ชูจิตต
กรรมการ
นายอนุรักษ
ทองโตนด
กรรมการ
นายสมยศ
นันตาวัง
กรรมการ
นายรวิพงษ
ศุภศรี
กรรมการ

เจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ ออมทรัพย์ ฯ
นางเกษมศรี
นางนาถ
นางสาวนุชนารถ
นางสาวฐิติพร
นางสาวดวงกมล

เมฆหมอก
มงคลหวา
แกวน้ําเชื้อ
ควรบําเรอ
แกวสุกใส

ผูจัดการ
หัวหนาฝายทั่วไป
เจาหนาที่บญ
ั ชี
เจาหนาที่การเงิน
เจาหนาที่ธุรการ

กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ  นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
กองบรรณาธิการ นายเฉลย ชมบุหรั่น
 นายสายัณห แผนประดิษฐ
 นางสาวณัฐริญา อนุสิ  นายสุทัศน เอี่ยมแสง
 นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา นายวิรัต ชูจิตต
 นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ
 นายอนุรักษ ทองโตนด
 นายไชยพันธน ทรัพยสุทธิ
อารดเวิรค  นางสาวดวงกมล แกวสุกใส
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สหกรณฯ นําสมาชิก กรรมการ และเจาหนาที่
ศึกษาดูงาน ที่จังหวัดเลย (7-9 ต.ค. 60)
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สหกรณ์ ฯ นํากรรมการ สมาชิ ก และเจ้ าหน้ าที จํานวน
50 คน ศึกษาดูงานที จ.เลย (ต่ อจากหน้ า 1)
ทางจากหน้าทีทําการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
วัน ที 8 ตุ ล าคม 2560 ทัศ นะศึ ก ษาอุ ท ยาน
แห่ งชาติ ภู เรื อ อ.ภู เ รื อ ชมแก่ ง คุ ดคู้ สุ ดแดนสยาม
อ.เชี ยงคาน และตลาดคนเดินเชี ยงคาน พักค้างคืนที
อ.เชี ยงคาน จ.เลย
วัน ที 9 ตุ ล าคม 2560 ศึ ก ษาดู ง านสหกรณ์
ออมทรั พย์ครู เ ลย จํากัด และแวะนมัส การพระธาตุ
ศรี สองรัก อ.ด่านซ้าย จ.เลย
การศึ ก ษาอบรมและดู ง านดั ง กล่ า วมี
วัตถุประสงค์เพื อให้สมาชิ กได้รับทราบถึงหลัก การ
อุดมการณ์ และวิธี ก ารสหกรณ์ เพื อให้ส มาชิ ก ได้
ร่ วมศึ ก ษาดู ง านสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ค รู เ ลย จํา กั ด
พร้ อ มกั บ คณะกรรมการ และเจ้า หน้ า ที เพื อให้
ผู ้ เ ข้ า ร่ วมโครงการ ศึ ก ษาดู ง าน ได้ เ รี ยนรู ้ ก าร
บริ หารงานของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ค รู เลย จํา กัด
เพือให้สมาชิกได้ทศั นะศึกษาสถานทีทีมีชือเสี ยงของ
จังหวัด และเพื อสร้ า งความสัม พัน ธ์ อ นั ดี ระหว่า ง
สมาชิ ก กรรมการ และเจ้าหน้าที ทีเข้าร่ วมโครงการ
สําหรั บการศึ กษาดูงานสหกรณ์ ออมทรั พย์
ครู เ ลย จํา กัด มี นายสํ า เนี ย ง ศรี บุริ น ทร์ เหรัญ ญิ ก
และนายเอกพัฒน์ นิติดา ผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าทีสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู เลย จํากัด ให้การต้อนรับ และร่ วมกัน
บรรยายเรื องการให้บริ ก ารของสหกรณ์ ออมทรั พย์
รวมทังได้แ ลกเปลี ยนความคิ ด เห็ น กับ ผู้ เ ข้า ร่ วม
การศึ ก ษาดู ง าน สํ า หรั บ กรรมการและสมาชิ ก
สหกรณ์ ฯ ได้ ใ ห้ ค วามสนใจสอบถามเรื องการ
บริ หารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เลย จํากัด ด้วย
ความสนใจเป็ นอย่างมาก
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รองประธานฝ่ ายการเงิน เข้ าร่ วมการสั มมนากับ ชสอ.
วัน ที 27 กั น ยายน 2560 นายมานะกู ล
พรรณเรณู รองประธานฝ่ ายการเงิ น เข้า ร่ วมการ
สัมมนา เรื อง “ผลกระทบของเกณฑ์การกํากับดู แล
สหกรณ์ ออมทรั พย์ต่อ ชสอ. และสหกรณ์ สมาชิ ก”
ณ โรงแรมริ ชมอนด์ อ.เมื อ ง จ.นนทบุ รี ซึ งจัด โดย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากัด
การสั ม มนาได้ รั บ เกี ย รติ จากนายพิ เ ชษฐ์
วิริย ะพาหะ รองอธิ บดี ก รมส่ งเสริ มสหกรณ์ ร่ ว ม
บรรยายพิ เ ศษ เกี ยวกั บ นโยบายการกํ า กับ ดู แ ล
สหกรณ์ ออมทรั พย์ ซึ งแนวทางทีจะดําเนิน การ คื อ
1. การจัดทําเกณฑ์การกํากับดูแลสหกรณ์ หาจุดร่ วม
ระหว่ า งกระทรวงการคลัง ธปท. กรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์ โดยจะรั บฟั ง ความคิ ดเห็น ของขบวนการ
สหกรณ์ นํามาปรั บหาจุดร่ วม โดยสหกรณ์ต้องเดิ น
ต่อไปได้ 2. การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ โดยยกร่ าง
หลัก สู ตรฝึ กอบรมต่ า งๆ ให้เ นื อหาความทัน สมัย
มีคุ ณภาพ อบรมอย่ างเข้มข้น เพื อให้บุคลากรของ
สหกรณ์มีคุณภาพประสิ ทธิ ภาพยิงขึน 3. หนีสิ น ของ
สมาชิ กสหกรณ์ ปั จจุบนั อัตราหนี สิ นต่อ คนเพิ มมาก
ขึน สหกรณ์ควรจะจัดสมดุลระหว่างหนี สิ นและเงิ น
ออมให้ ม ากขึ น เพิ มสั ด ส่ ว นการออมลดปั ญ หา
หนี สิ นของสมาชิ ก ช่ วยเพิ มสภาพคล่ อ งให้ กั บ
สหกรณ์ ป้องกันวิกฤตทางการเงินทีอาจจะเกิ ดขึนใน
อนาคต เมือถึงวันเกษียณสมาชิกควรจะได้มีเงินออม
เหลือไว้ใช้มากกว่ามีแต่หนีสิ น
นายก สสอป. และกรรมการฯ เดิ น ทางไปแนะนํ า
สมาคมฯ ทีชลบุรี
วัน ที 28 กัน ยายน 2560 นายศรี โ พธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
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สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
และนายวิรัต ชู จิตต์ กรรมการฯ พร้ อ มกับนายสุ พล
มหาวรรณ กรรมการสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์
สหกรณ์ สมาชิ กของชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรั พย์แ ห่ ง
ประเทศไทย (สส.ชสอ.) เดินทางไปแนะนําสมาคมฯ
ให้แก่ คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มิ ตซู บิชิเ อล
เลเวเตอร์ เอเซี ย จํากัด เลขที 700/86 นิค มอมตะนคร
ถนนบางนา - ตราด ต.ดอนหัวฬอ อ.เมื อง จ.ชลบุรี
20000 โทร. 038 213170 พร้ อมกับเชิ ญชวนให้เป็ น
ศูนย์ประสานงานของ สสอป. และ สส.ชสอ. โดยมี
ประธานกรรมการ พร้ อ มกับกรรมการฯ ให้ค วาม
สนใจ และสอบถามข้อมูลต่างๆ ของทังสองสมาคม
ฯ อย่ า งกว้า งขวาง ทังนี นายก สสอป. ได้ ม อบ
นาฬิก าของสมาคมฯ ให้แก่สหกรณ์ฯ ด้วย
นายก สสอป. และกรรมการ เข้ าร่ ว มการสั ม มนา
คณะกรรมการ และเจ้ าหน้ าที 7 สมาคมฯ
วันที 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560 นายศรี โพธิ
วายุพกั ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นาย
วิรัต ชูจิตต์ พร้ อมกับกรรมการ และเจ้าหน้าทีสมาคม
รวม 15 คน เข้าร่ วมการประชุ มสัมมนาคณะกรรมการ
และเจ้า หน้า ทีสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ สมาชิ ก
สหกรณ์ ออมทรั พย์ 7 กลุ่ม วิช าชี พ เพื อจัดทํา แผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ณ โรงแรมเดอะ
ไทด์ รี สอร์ ท ต.แสนสุ ข อ.เมือง จ.ชลบุรี มีผู ้เข้าร่ วม
การสัมมนา 230 คน
การสัมมนามีวตั ถุประสงค์เพือจัดทําแผนใน
การบริ หารจัดการของสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์
สมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ ส าธารณสุ ข ไทย และ
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อม-
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ทรั พ ย์ 7 กลุ่ ม วิ ช าชี พ เพื อเป็ นแนวทางในการ
ปรั บปรุ งพัฒนาระบบและกระบวนการทํางานให้มี
ประสิ ทธิ ภ าพของสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์
สมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ ส าธารณสุ ข ไทย และ
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อม
ทรัพย์ 7 กลุ่ มวิช าชี พ และเพือจัดทําแผนปฎิบตั ิก าร
ปี 2561 ของสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ ส าธารณสุ ข ไทย และสมาคม
ฌาปนกิ จสงเคระห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ 7
กลุ่มวิชาชีพ
วันที 30 กัน ยายน 2560 ดร.ก๊ก ดอนสําราญ
นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส หกรณ์ ส มาชิ ก
ของชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
(สส.ชสอ.) เป็ นประธานพิ ธีเ ปิ ดการสั มมนา และ
บรรยายพิ เ ศษ “ทิ ศ ทางการบริ หารงานสมาคม
ฌาปนกิ จ 7 กลุ่มวิชาชีพ”
- การบรรยายพิ เ ศษ “ทิ ศ ทางของนาย
ทะเบียนกลางกับการบริ หารงานสมาคมฌาปนกิ จ 7
กลุ่ มวิ ช าชี พ ” โดยนายประหยัด ดี อ่ อ ง ทีปรึ ก ษา
กรมกิ จการสตรี และสถาบันครอบครัว

- เสวนา “ก้าวต่อไปการดําเนิ นงานสมาคม
7 กลุ่ มวิช าชี พ กับ พ.ร.บ. การฌาปนกิ จสงเคราะห์
พ.ศ. 2545” โดย ดร.ก๊ก ดอนสําราญ นายก สส.ชสอ.
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นายอุทยั ศรี เทพ นายก สสอค. ดร.มะณู บุญศรี มณี ช ัย
นายก สสธท. นางสุ มาลี ยุกตานนท์ นายก สสอ.รรท
พล.ร.ท.บงกช ผ่ า สุ ข นายก สสอท. พล.ต.ต.
สมเกี ย รติ ธรรมนิ ย าย นายก สสอต. นายศรี โ พธิ
วายุ พกั ตร์ นายก สสอป. นายกันตพงศ์ รั งษี ส ว่าง
เลขานุ การกรมกิ จการสตรี แ ละสถาบัน ครอบครั ว
และนายพิบูลย์ มะนะโส ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มเสริ มสร้ าง
หลัก ประกั น ความมั นคงของครอบครัว ดํา เนิ น
รายการโดยนายสมชาย รัตนอารี กรรมการ สสอค.
- การนํา เสนอ “ร่ างแผนยุ ทธศาสตร์ 5 ปี
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ 7 กลุ่ ม วิช าชี พ ” โดย
ดร.มะณู บุ ญศรี มณี ชั ย ประธานคณะกรรมการนโยบายและแผน (นายก สสธท.) และดร.ธานี
ก่อบุญ กรรมการ สสธท.
- แบ่ ง กลุ่ม 5 กลุ่ ม (ตามกลุ่ มยุทธศาสตร์ )
และกลุ่มของเจ้าหน้าที
ระดมแนวคิ ด “แนวทางการบริ หารงาน
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ฯ 7 กลุ่ มวิชาชี พ” โดย
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที 7 กลุ่มวิชาชีพ
- สังสรรค์สุนทรี ย์ 7 กลุ่มวิชาชีพ (การแสดง
ของแต่ละสมาคมฯ)
วันที 1 ตุลาคม 2560 การสัมมนาเริ มต้นด้วย
การนํา เสนอ “แนวทางการบริ ห ารงานสมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ 7 กลุ่มวิชาชีพ” โดยผูแ้ ทนกลุ่ ม
5 กลุ่ม จากการประชุมกลุ่มย่อยในวันที 30 กัน ยายน
2560 หลัง จากนัน เป็ นการอภิ ป รายทั วไป และ
ดร.ก๊ ก ดอนสํ าราญ นายก สส.ชสอ. สรุ ปผลการ
สัมมนา และกล่าวปิ ดการสัมมนา ในเวลา 12.30 น.
รองประธานฝ่ ายการเงิน เข้ าร่วมการสั มมนากับ ชสอ.
วันที 7 ตุลาคม 2560 นายมานะกูล พรรณ-
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เรณู เดิน ทางไปร่ วมการสั มมนา เรื อง “การบริ หาร
ความเสี ยงด้า นการลงทุ น ภาวะเศรษฐกิ จไทยใน
ปั จจุบัน” ณ ห้อ งประชุ ม 701 ชุ มนุม สหกรณ์ อ อม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ซึ งจัดโดย ชสอ. และ
เข้า ร่ วมการสั มมนาในฐานะสหกรณ์ อ อมทรั พย์ที
เป็ นสมาชิ กโครงการการออมเพือรักษาเสถี ยรภาพ
ทางการเงินกับ ชสอ.
รองประธานฝ่ ายการเ งิ น เข้ าร่ วมการประชุ ม
คณะกรรมการ สอร.
วันที 8 ตุลาคม 2560 นายมานะกูล พรรณเรณู เดินทางไปร่ วมการประชุ มประจําเดือนตุล าคม
2560 คณะกรรมการสหพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ผูใ้ ช้
แรงงาน (สอร.) ณ สโมสรพนักงานการไฟฟ้ านคร
หลวง เขตวัดเลียบ กรุ งเทพฯ
นายก ส ส อป. เข้ าร่ ว มประชุ มค ณะกรรมการ
อํานวยการ 4 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
วันที 10 ตุลาคม 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก สหกรณ์
ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นายพัชรพล
วิชยั ประเสริ ฐ อุปนายก คนที 3 และนางสิ ริภ สั สร
เอียมสุ วรรณ กรรมการผูจ้ ดั การ เข้าร่ วมการประชุ ม
ร่ วม 4 สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ได้แ ก่ ส มาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
ราชการรั ฐ วิ ส าหกิ จ ไทย (สสอ.รรท.) สมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร
(สสอท.) สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์
ออมทรั พ ย์ ต ํา รวจ (สสอต.) ณ ห้อ งประชุ ม 302
อาคารชุ มนุ มสหกรณ์อ อมทรัพย์แ ห่ งประเทศไทย
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จํากัด ถ.นครอิ นทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุ รี โดยมี
พลตํารวจตรี สมเกี ยรติ ธรรมนิยาย นายก สสอต. ทํา
หน้าทีประธานในทีประชุ ม ทีประชุมพิจารณาแนว
ทางการรับสมาชิกระหว่าง 4 สมาคมฯ ตังแต่ วนั ที 1
มกราคม 2560 พิจารณาร่ างระเบียบสมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที เสนอให้คณะกรรมการ
ระหว่าง 4 สมาคมให้ความเห็นชอบ เพือจะได้นาํ ไป
เปรี ย บเทีย บกับระเบีย บเดิ มที ถื อ ปฏิ บตั ิ และจะได้
แก้ไขในส่ วนทีเกี ยวข้องต่อไป ฯลฯ
กรรมการฯ เข้ าร่ วมประชุ มคณะกรรมการสั นนิ บาต
สหกรณ์ จงั หวัดอ่ างทอง ประจําเดือนตุลาคม 2560
วันที 17 ตุลาคม 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
กรรมการ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม คณะกรรมการ
สัน นิ บาตสหกรณ์ จงั หวัดอ่างทอง ชุ ดที 1 ครังที 11
ประจําเดือนตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุ มสํ านัก งาน
สหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง โดยมีนายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
ทําหน้าทีประธานในทีประชุม

ทีประชุ มมี มติ รั บรองรายงานการประชุ ม
คณ ะกรรมการ สั น นิ บ าตฯ ชุ ด ที 1 ครั งที 10
ประจํา เดื อ นกัน ยายน 2560 มี ม ติ รั บ รองรายรั บ
รายจ่ายสันนิ บาตสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง ประจําเดือน
สิ งหาคม - กัน ยายน 2560 โดยมีเ งิ น คงเหลื อยกมา
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จากเดือนมิถุนายน 2560 จํานวน 9,108.88 บาท ไม่ มี
รายรับ ไม่มีรายจ่าย เงินคงเหลือ ยกไปเดือนสิ งหาคม
2560 จํานวน 9,108.88 บาท (เงิ น ฝากธนาคาร
จํานวน 9,108.88 บาท) ติดตามผลการประชุ มคราว
ก่ อ น 2 เรื อง มี ม ติ แ ต่ ง ตังนายประที ป พุ่ ม มาลา
เลขานุ ก ารสหกรณ์ ก ารเกษตรแสวงหา จํากัด เป็ น
รองประธานสันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง มีมติ
ให้ เ ดิ น ทางไปเยียมสหกรณ์ ในจัง หวัดอ่ า งทอง 3
สหกรณ์ฯ ในวันที 14 พฤศจิกายน 2560 ฯลฯ
กรรมการฯ ร่ ว มการประชุ ม คณะกรรมการชมรม
สหกรณ์ จงั หวัดอ่ างทอง ประจําเดื อนตุลาคม 2560
วันที 17 ตุลาคม 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
กรรมการ และนางนาถ มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ ายทัวไป
เข้า ร่ วมการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารชมรม
สหกรณ์ จ ัง หวัด อ่ า งทอง ครังที 1/2561 ณ ห้ อ ง
ประชุ มสํ า นัก งานสหกรณ์ จงั หวัด อ่ า งทอง โดยมี
นายมานะกูล พรรณเรณู ประธานชมรมฯ ทําหน้าที
ประธานในทีประชุ ม
ที ประชุ ม มี มติ รั บรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริ หารชมรมสหกรณ์จงั หวัดอ่ างทอง
ครังที 11/2560 วันที 11 สิ งหาคม 2560 มีมติรับรอง
รายรับ - รายจ่ายของชมรมฯ ประจําเดื อนกรกฎาคม
2560 โดยมี เ งิ น คงเหลื อ ยกมาจากเดื อ นกัน ยายน
2560 จํานวน 123,449.52 บาท รายรับ 49,600 บาท
รายจ่ า ย 56,887 บาท มี เ งิ น คงเหลื อ ยกไปเดื อ น
ตุลาคม 2560 เป็ นเงิน 116,162.52 บาท มีมติ ติดตาม
ผลการประชุมคราวก่ อน 2 เรื อง มีมติ มอบหมายให้
ประธานชมรมฯ รองประธานชมรมฯ เลขานุ ก าร
และเหรัญญิก ทําการยกร่ าง “แผนงานชมรมสหกรณ์
จังหวัดอ่างทอง ประจําปี 2560 - 2561” เพือนําเสนอ
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ให้ทีประชุ มคณะกรรมการชมรมฯ เป็ นผูพ้ ิ จารณา
รับรองต่อไป
นายก สสอป. และกรรมการศู นย์ ฯ มอบเงิน 600,000
บาท ให้ แก่ผ้ ูรับผลประโยชน์ สมาชิ กทีเสี ยชี วิต
วันที 17 ตุลาคม 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก สหกรณ์
ออมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.) นายวิรั ต
ชู จิตต์ กรรมการสมาคมฯ พร้ อ มด้วยนายธนกฤต
วโรตนม์ หัวหน้ า ฝ่ ายสิ น เชื อ นางสาวพรรษพร
แสงประพาฬ นายสมยศ นันตาวัง กรรมการศู น ย์
ประสานงานฯ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ
ศู น น์ ป ระสานงานสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส หภาพ
แรงงานไทยเรยอน จํากัด ร่ วมกันมอบเงินสงเคราะห์
ศพ จํานวน 600,000 บาท ให้ แก่ น างสาวนุ ช นารถ
แก้ ว นํ า เชื อ ผู ้ รั บ ผลประโยชน์ ข องนายสมพิ ศ
แก้วนําเชื อ สมาชิกสมาคมฯ รอบ 1/2557 ซึ งเสี ยชีวติ
เมือวันที 11 กันยายน 2560
นายก สสอป. และกรรมการฯ เข้ าร่ วมประชุ ม
คณะกรรมการสมาคมฯ ประจําเดื อนตุลาคม 2560
วันที 20 ตุลาคม 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก สหกรณ์
ออมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.) และนาย
วิ รั ต ชู จิต ต์ พร้ อ มกั บ กรรมการฯ และเจ้า หน้ า ที
สมาคมฯ ทําการประชุมครังที 7 ประจําเดือนตุลาคม
2560 ณ ห้ อ งประชุ ม 301 ชัน 3 อาคารชุ ม นุ ม
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย จํากัด ถนน
นครอินทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมีนายศรี โพธิ
วายุ พกั ตร์ นายกสมาคมฯ ทํา หน้าทีประธานในที
ประชุ ม
ทีประชุมมีมติติดตามเรื องสื บเนืองจากการ -
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ประชุ มครังทีแล้ว 18 เรื อง รั บทราบจํานวนสมาชิ ก
สสอป. ณ วันที 30 กันยายน 2560 จํานวน 5,841 คน
รั บ ทรา บจํ า นวนศู น ย์ ป ระสานงาน 64 ศู น ย์
ประสานงาน รับทราบรายชื อสมาชิ ก สสอป. รอบ
10/2560 ทีได้รับความคุ ้ม ครอง ณ วัน ที 1 ตุล าคม
2560 จํานวน 63 คน มี มติ อ นุ มัติสมาชิ ก ใหม่ รอบ
11/2560 ซึ งสมัค รเป็ น สมาชิ ก เดื อนกัน ยายน 2560
และได้รับความคุ ้มครองวัน ที 1 พฤศจิกายน 2560
จาก 24 ศู น ย์ประสานงาน 78 คน อนุ ม ัติ จ่า ยเงิ น
สงเคราะห์ จํ า นวน 600,000 บาท ให้ แ ก่ ผู้ รั บ
ผลประโยชน์ข องสมาชิ ก สสอป. ทีเสี ยชี วติ 2 ราย
ได้แก่ นายยอน กุลดั นาม อายุ 49 ปี สมาชิ ก สสอป.
รอบ 1/2555 ศู น ย์ประสานงานสหกรณ์ อ อมทรั พย์
พนัก งานสหกรณ์ สุ รินทร์ จํากัด ซึ งเสี ยชี วิต วันที 1
กัน ยายน 2560 ด้วยโรคมะเร็ งทวารหนัก และนายเต้า
คําขอด อายุ 84 ปี สมาชิก สสอป. รอบ 1/2554 ศูน ย์
ประสานงานสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์พ นัก งานฝาจี บ
จํากัด ซึ งเสี ย ชี วิต วัน ที 5 ตุล าคม 2560 เนื องจาก
หัวใจล้มเหลวเฉี ยบพลัน และมี มติ รับรองรายรั บ รายจ่ายสมาคมฯ ประจําเดือนกันยายน 2560 มีมติให้
ให้ จ ั ด การสั ม มนาศู น ย์ ป ระสานงานสมาคมฯ
ประจําปี 2560 วันที 25 พฤศจิกายน 2560 ฯลฯ
นายก สสอป. และกรรมการฯ เข้ าร่ วมพิธีถวายผ้ ากฐิ น
พระราชทานรัชกาลที 10
วัน ที 20 - 21 ตุ ล าคม 2560 นายศรี โ พธิ
วายุพกั ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นาย
วิรัต ชู จติ ต์ พร้ อมกับกรรมการสมาคมฯ รวม 7 คน
เข้าร่ วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั มหาวชิ ราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ ง
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พระราชทานแด่สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ ก
ชุมนุมสหกรณ์ อ อมทรัพย์ครู ไทย (สสอค.) ร่ วมกับ
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ 7 กลุ่มวิชาชีพ เพือนําไป
ถวาย ณ วัด เกาะหลัก พระอารามหลวง อ.เมื อ ง
จ.ประจวบคีรี ข นั ท์ โดยมี น ายอุ ท ัย ศรี เ ทพ นายก
สสอค. เป็ นประธานในพิ ธี ถวายผ้ า พระกฐิ น
พระราชทาน ทังนี ในวันที 20 ตุลาคม 2560 เป็ นวัน
ทําพิธี สมโภชน์ ผ า้ พระกฐิ นพระราชทาน และวัน ที
21 ตุลาคม 2560 เป็ นวันถวายผ้าพระกฐิ นพระราชทาน โดยได้รับเงิ นในส่ วนของ 7 สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ ฯ บริ จาคถวายวัด เกาะหลัก จํา นวน
1,080,000 บาท (หนึ งล้านแปดหมืนบาทถ้วน) ทังนี
ยัง ไม่ ร วมเงิ น บริ จาคของประชาชนในจัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์
กรรมการฯ และเจ้ าหน้ าที มอบของเยียมไข้ ส มาชิ ก
ป่ วย 10 ราย
วันที 7 กันยายน 2560 นายเสน่ ห์ ชุ่ มหฤทัย
เหรัญญิก และนายสมยศ นันตาวัง กรรมการ เดิ นทาง
ไปเยียมไข้นายวรวิทย์ คําสะอาด สมาชิกแผนกสปิ น
นิ ง ผลิ ต ที บ้า นพัก ต.หัวไผ่ อ.เมื อ ง จ.อ่ า งทอง
เนืองจากเกิดอุบตั ิเหตุกระดูก ไหปลาหร้าหัก
วันที 20 กันยายน 2560 นายสุ ทศั น์ เอียมแสง
และนายสมยศ นันตาวัง กรรมการ เดินทางไปเยียม
ไข้นายสมหมาย อยู่เพ็ชร สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต
ทีบ้า นพัก ต.โพสะ อ.เมื อ ง จ.อ่ างทอง เนื องจาก
หมอนรองกระดูกแตก
วันที 25 กันยายน 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ เดิ น ทางไปเยี ยมไข้น ายสั ณ ห์
ศิ ริมงคล สมาชิ ก แผนกบริ หาร (วิส โคส ผลิ ต ) ที
โรงพยาบาลราชธานี อ.พระนครศรี อยุธยา จ.พระนคร
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ศรี อยุธยา เนืองจากผ่าตัดเข่า
วันที 27 กันยายน 2560 นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ นายสุ ทศั น์ เอียมแสง และนาย
สมยศ นั น ตาวัง กรรมการ เดิ น ทางไปเยี ยมไข้
สมาชิ กป่ วย 2 ราย คือ
- นายอดิ ส รณ์ สุ ขสํ าอางค์ สมาชิ ก แผนก
วิ ส โคส ผลิ ต ที บ้ า นพั ก ต.ป่ าโมก อ .ป่ าโมก
จ.อ่างทอง เนืองจากกระดูกขาแตก
- นายอารีย์ รัตนโสม สมาชิกแผนกสปิ นนิ ง
ผลิ ต ณ บ้า นพัก ต.โรงช้า ง อ.ป่ าโมก จ.อ่ า งทอง
เนืองจากเป็ นเป็ นไข้หวัดใหญ่

วันที 29 กันยายน 2560 นายเสน่ ห์ ชุ่ มหฤทัย
เหรัญญิก นายวิรัต ชูจิตต์ นายธนกฤต วโรตนม์ นาย
สมยศ นั น ตาวัง กรรมการ เดิ น ทางไปเยี ยมไข้
นางสาวอรพรรณ สมตัว สมาชิ กแผนกห้อ งปฎิบตั ิ การเคมี ที บ้ า นพัก ต.หั วไผ่ อ.เมื อ ง จ.อ่ า งทอง
เนืองจากป่ วยเป็ นไข้หวัดใหญ่
วั น ที 6 ตุ ลาคม 2560 นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ นายสุ ทศั น์ เอียมแสง และนาย
สมยศ นั น ตาวัง กรรมการ เดิ น ทางไปเยี ยมไข้
สมาชิ กป่ วย 2 ราย คือ
- นายสุ วรรณ ทวีคูณ สมาชิ กแผนกสปิ นนิ ง
ผลิต ทีบ้านพัก ต.จําปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง เนือง
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จากเกิ ดอุบตั ิเหตุมีดตัดปลายนิ ว
- นายสราวุ ฒิ เนี ย มจํ ารั ส สมาชิ ก แผนก
สปิ นนิ ง ผลิ ต ที บ้ า นพั ก ต.ป่ าโมก อ.ป่ าโมก
จ.อ่างทอง เนืองจากป่ วยเป็ นไข้หวัดใหญ่
วันที 14 ตุลาคม 2560 นายสุ ทศั น์ เอียมแสง
กรรมการ และนางเกษศรี เมฆหมอก ผู้ จ ัด การ
เดินทางไปเยียมไข้นางมาเลี ยม วงษ์ศรี งาม สมาชิ ก
แผนกห้องปฏิบตั ิการเคมี ทีบ้านพัก ต.โพสะ อ.เมือง
จ.อ่างทอง เนืองจากป่ วยเป็ นไข้หวัดใหญ่
วันที 24 ตุลาคม 2560 นายธนกฤต วโรตนม์
หัวหน้าฝ่ ายสิ นเชื อ นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ
นายสมยศ นัน ตาวัง และนายสุ ท ัศ น์ เอี ยมแสง
กรรมการ เดิ น ทางไปเยียมไข้นายวีระศักดิ รอดยิ ง
สมาชิ กแผนกเซ็นทรัล (ซ่ อมบํารุ ง) ทีบ้านพัก ต.โพสะ
อ.เมื อง จ.อ่างทอง เนื องจากรถจัก รยานยนต์ชนกัน
และนิ วแตก
อนึ ง ในการเดินทางไปเยียมไข้สมาชิ กป่ วย
ทัง 10 ราย สหกรณ์ฯ ได้ซือของเยียมไข้ เป็ นเงิน 300
บาท มอบให้แก่สมาชิกทุกคนด้วย
สหกรณ์ ฯ เป็ นเจ้ าภาพสวดศพบิด า - มารดา และบุต ร
สมาชิ กทีเสี ยชี วิต 3 ราย
วันที 12 ตุลาคม 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ และนายสุ ทัศ น์ เ อี ยมแสง
กรรมการ เดิ นทางไปเป็ นเจ้าภาพสวดศพบิ ดานาย
ประสาน สิ นธุ์ชยั สมาชิกสํานักงานใหญ่ กรุ งเทพฯ
ณ วัดเสมียนนารี เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ และช่ วยเงิ น
ทําบุญ 500 บาท
วันที 16 ตุลาคม 2560 นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝ่ ายการเงิ น นายสายัณ ห์ แผนประดิ ษฐ์ เลขานุ การ นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ และ
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นายสุ ท ัศ น์ เอี ยมแสง กรรมการ เดิ น ทางไปเป็ น
เจ้า ภาพฟั งพระสวดศพบุ ตรนายสยุ มพร เดชะติ น
สมาชิ กแผนกเซฟตี (ความปลอดภัยและสิ งแวดล้อม)
ทีบ้านพัก (ใกล้วดั รุ้ ง) ต.บ้า นรี อ.เมื อ ง จ.อ่างทอง
และช่ วยเงินทําบุญ 500 บาท
วันที 18 ตุลาคม 2560 นายเฉลย ชมบุหรั น
รองประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ นายเสน่ ห์ ชุ่ ม หฤทัย เหรั ญ ญิ ก นายสุ ท ัศ น์ เอี ยมแสง และนาย
รวิพงษ์ ศุ ภ ศรี กรรมการ เดิ น ทางไปเป็ นเจ้า ภาพ
สวดศพมารดานายนิ มิต หงษ์เผื อก สมาชิ ก แผนก
เซ็ น ทรั ล (ซ่ อ มบํา รุ ง) ที วัด ไทร ต.ป่ างิ ว อ.เมื อ ง
จ.อ่างทอง และช่วยเงินทําบุญ 500 บาท
สหกรณ์ ฯ มอบสมุ ดบั ญชี เงินฝากพร้ อมเงินฝาก 500
บาท ให้ แก่ส มาชิ กทีภรรยาคลอดบุตร
วันที 14 กันยายน 2560 นางนาถ มงคลหว้า
หัวหน้าฝ่ ายทัวไป มอบสมุดบัญชีเงินฝาก พร้ อมเงิ น
ฝาก 500 บาท ให้แก่ น ายวัชริ น ทร์ แตงทอง สมาชิ ก
แผนกสปิ นนิ ง ผลิต เนืองจากภรรยาคลอดบุตร
วั น ที 7 ตุ ลาคม 2560 นางนาถ มงคลหว้า
หัวหน้าฝ่ ายทัวไป มอบสมุดบัญชีเงินฝาก พร้ อมเงิ น
ฝาก 500 บาท ให้ แ ก่ น ายนิ ย ม ถาดทอง สมาชิ ก
แผนกสปิ นนิ ง ผลิต เนืองจากภรรยาคลอดบุตร
สหกรณ์ ฯ บริจาคเงินเพือการกุศล จํานวน 1,000 บาท
วัน ที 28 กัน ยายน 2560 สหกรณ์ ฯ บริ จาค
เงิ นร่ วมทําบุญทอดผ้าป่ าสามัคคี “เพือหารายได้ใน
การจัด กิ จ กรรมของมู ล นิ ธิ ส หภาพแรงงานไทย
เรยอน และช่ วยเหลื อ อดีตสมาชิ กสหภาพแรงงาน
ไทยเรยอน และสมาชิ ก สหภาพแรงงานไทยเรยอน
ในปั จจุบนั ทีได้รับความเดื อดร้ อ น” เป็ นเงิ น 1,000
บาท (หนึงพันบาทถ้วน)
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สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส หภาพแรงงานไทย
เรยอน จํากัด ได้ซือกิจการสถานีบริ การนํามัน ปตท.
มาจากสหกรณ์ อ่ างทองเดิ น รถ จํา กัด เป็ นเงิ น 5.5
ล้านบาท เพื อให้สหกรณ์ อ่า งทองเดิ นรถ จํากัด นํา
เงิ น ที ได้รั บ จากการจํา หน่ า ยสถานี บ ริ ก ารนํา มั น
ปตท. มาจ่ายคืนเงินฝากทีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ นําไป
ฝากไว้ก ับสหกรณ์ อ่ า งทองเดิ น รถ จํา กัด จากนัน
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ฯ ได้เ ข้า ไปบริ หารงานสถานี
บริ การนํามัน ปตท. ได้ระยะหนึง สํานักงานสหกรณ์
จัง หวัด อ่ างทองได้แ จ้ง ให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ทราบ
ว่าสหกรณ์ออมทรั พย์ฯ ไม่
สามารถบริ หารงานสถานี
บริ การนํามันได้ เพราะเป็ น
ก า ร ก ร ะ ทํ า ที ขั ด กั บ
วัตถุประสงค์ของการจัดตัง
สหกรณ์ ออมทรั พย์ฯ ทังๆ
ทีสหกรณ์จงั หวัดอ่างทองในสมัยนันเป็ นผูเ้ สนอแนะ
ให้ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ฯ เข้า ไปซื อกิ จการสถานี
บริ การนํามัน ปตท. จากสหกรณ์ อ่ า งทองเดิ น รถ
จํากัด เนืองจากเห็นว่าสหกรณ์อ่างทองเดินรถ จํากัด
ไม่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ในการบริ ห ารงานสถานี
บริ การนํามัน ปตท. และอาจมี ปัญหาในการจ่ายคืน
เงิ น ฝาก จํา นวน 5.5 ล้านบาท ให้แ ก่ ส หกรณ์ อ อม
ทรัพย์ฯ แต่เมือมีการเปลียนสหกรณ์ จงั หวัดอ่างทอง
เป็ นคนใหม่ สหกรณ์ จงั หวัดอ่ างทองคนใหม่ แจ้งว่า
สหกรณ์ ออมทรั พย์ฯ ไม่ สามารถบริ หารงานสถานี
บริ การนํามันได้ และแนะนํา ให้ขายกิ จการ หรื อ ให้
บุค คลอื นเช่ า หรื อ จัด ตังสหกรณ์ บริ ก ารฯ ขึนมา
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เพื อให้ ม าจัด ซื อกิ จ การสถานี น ํา มัน ปตท. และ
บริ หารงานแทนสหกรณ์อ อมทรัพย์ฯ
คณะกรรมการสหกรณ์ ออมทรัพย์ ฯ ได้ มี มติ
ให้ จัด ตั งสหกรณ์ บ ริ การฯ ขึ นมา โดยมี น ายศรี โ พธิ
วายุ พ ัก ตร์ เป็ นประธานผู ้ ก่ อ ตังสหกรณ์ บ ริ การ
สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด หลัง จากทีได้ทาํ
การจัดตังสหกรณ์บริ การฯ ในปี พ.ศ. 2555 สหกรณ์
ออมทรั พย์ฯ ได้น ําเงิน มาฝากกับสหกรณ์ บริ ก ารฯ
เพือให้สหกรณ์ บริ การฯ นําเงินไปซื อกิ จการสถานี
บริ การนํามัน ปตท. มาบริ หารงาน โดยมียอดเงินฝาก
ทังสิ น 7,500,000 บาท ซึ ง
เงิ น ส่ วนหนึ งประ มาณ
สองล้ า นบาท เป็ นเงิ น
หมุน เวียนสําหรั บการซื อ
นํามันมาจําหน่าย
ประมาณกลางปี
พ.ศ. 2558 ผู ้แ ทนบริ ษัท
ปตท. จํ า กั ด (มหาชน)
แจ้ง ให้ ค ณะกรรมการสหกรณ์ บริ ก ารฯ ทราบว่า
บริ ษัทฯ มี น โยบายจะยกเลิ ก สถานี บริ การนํามัน
ปตท. รุ่ น เก่ า ที สหกรณ์ บ ริ การฯ บริ ห ารงานอยู่
เพื อให้ จดั สร้ า งสถานี บ ริ ก ารใหม่ ที มี ร้ า นเซเว่ น
อี เ ลฟเว่ น และร้ า นกาแฟอเมซอนอยู่ ด้ว ย โดยให้
สหกรณ์ บ ริ การฯ ก่ อสร้ า งสถานี บริ การนํ ามั นขนาด
เล็กตามเนื อที ที ดิน ทีมี อยู่ แต่ ต้องลงทุนก่ อสร้ างเป็ น
เงิ น 15 ล้ านบาท คณะกรรมการสหกรณ์ บริ ก ารฯ
พิจารณาเห็น ว่า สหกรณ์บริ การฯ ไม่ควรลงทุนสร้ าง
สถานี บริ ก ารนํามัน ใหม่ เพราะต้อ งใช้เ งิ น จํานวน
มาก ประกอบกั บ มี ภ าระต้อ งคื น เงิ น ฝากให้ แ ก่
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ฯ 7.5 ล้า นบาท ซึ งจะทํา ให้
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สหกรณ์บริ การฯ มีหนีถึง 22.5 ล้านบาท ทังนีสัญญา
การบริ หารปั มนํามัน ปตท. ระหว่างสหกรณ์บริ การฯ
และบริ ษ ทั ปตท. จํากัด (มหาชน) จะหมดอายุ ใน
เดือนมกราคม 2561 ถ้าสหกรณ์บริ การฯ ไม่ส ามารถ
ขายกิ จการสถานี บ ริ ก ารให้ เ อกชนได้ก่ อ นเดื อ น
มกราคม 2561 เมือสัญญาบริ หารงานสถานี บริ ก ารฯ
หมดอายุลง และบริ ษทั ปตท จํากัด (มหาชน) ไม่ต่อ
สัญ ญาการบริ หารงานสถานี บ ริ ก ารนํา มัน ปตท.
ให้ก ับ สหกรณ์ บริ การฯ เนื องจากสหกรณ์ บริ ก ารฯ
ไม่ ส ามารถลงทุ นก่ อ สร้ างสถานี บริ ก ารแบบใหม่
ตามที บริ ษัท ปตท. จํากั ด (มหาชน) กํา หนดไว้
บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) ก็จะรื อถอนอุ ปกรณ์
การจําหน่ ายนํามันกลับไปทังหมด สหกรณ์ บริ ก ารฯ
ก็จะเหลือ ที ดินเพี ย งอย่างเดี ยว ซึ งมีมูล ค่ าประมาณ
1.5 - 2.0 ล้านบาท ดังนัน จะทําให้สหกรณ์ บริ ก ารฯ
ไม่สามารถหาเงิ นมาคืนเงิ นฝากให้แก่ สหกรณ์อ อม
ทรัพย์ฯ จํานวน 7.5 ล้านได้ทงหมด
ั
ผลทีตามมาอาจ
ทําให้ ส หกรณ์ อ อมทรั พย์ ฯ ต้ องมี ห นี สู ญ ประมาณ
5 ล้ าน คณะกรรมการสหกรณ์บริ การฯ จึงได้มีมติให้
ขายกิจการให้แก่บุคคลภายนอก โดยมีผตู้ ิดต่อขอซื อ
กิ จการสถานี บริ ก ารนํา มัน ปตท. รวม 3 ราย กระบวนการเจรจาซื อขายสถานี บริ การนํ ามั น ปตท. ใช้
เวลานาน และกรรมการเหน็ ด เหนื อยมาก ในที สุ ด
คณะกรรมการสหกรณ์ บริ การฯ ได้มีมติให้จาํ หน่ าย
ทีดิน และสิ ทธิ ในการบริ หารงานสถานีบริ การนํามัน
ให้แก่ นายพิช ุตม์ พงษ์พานิช ในราคา 6.4 ล้านบาท
สหกรณ์ บริ การฯ ได้ทาํ การโอนทีดิ นและสิ ทธิ การ
บริ หารงานสถานี น ํา มัน ให้ แ ก่ ผู ้ซื อในวัน ที 29
สิ ง หาคม 2560 และผู ้ซื อได้ทํา การโอนเงิ น ให้ แ ก่
สหกรณ์ออมทรั พย์ฯ โดยตรงเป็ นเงิ น 6.4 ล้านบาท
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โดยก่ อ นการซื อขายสถานี บ ริ ก ารนํา มัน ปตท.
คณะกรรมการสหกรณ์ บริ ก ารฯ ได้ให้ส หกรณ์ อ อม
ทรั พย์ฯ ถอนเงิ นฝากไปสองครัง เป็ นเงิ น 250,000
บาท ทําให้ส หกรณ์ ออมทรัพย์ฯ มีเ งิ นฝากคงเหลื อ
7,250,000 บาท เมื อสหกรณ์ บริ การฯ ให้ สหกรณ์ ออม
ทรัพย์ ฯ ถอนเงินฝากไปอีก 6,400,000 บาท จึงทําให้มี
เงิ นฝากคงเหลื อ 850,000 บาท โดยคณะกรรมการ
สหกรณ์ บริ ก ารฯ จํา นวน 11 คน ได้ทาํ หนัง สื อ คํา
ประกันเงินฝากคงเหลือ 850,000 บาท ให้แก่ สหกรณ์
ออมทรัพย์ฯ
สหกรณ์ บริ ก ารฯ ได้จาํ หน่ า ยนํา มัน ให้แ ก่
สมาชิ ก สหกรณ์ ฯ และบุ ค คลทัวไปวัน สุ ดท้า ยใน
วัน ที 17 กัน ยายน 2560 และในวัน ที 20 กัน ยายน
2560 สหกรณ์ บริ ก ารฯ ได้ให้ สหกรณ์ ออมทรั พย์ฯ
ถอนเงินฝากทีเหลือ จํานวน 850,000 บาท พร้ อมจ่าย
ดอกเบี ยเงิ น ฝาก จํา นวน 72,289.10 บาท ทํ า ให้
สหกรณ์ บ ริ การฯ สามารถจ่ ายคื น เงิ น ฝาก จํ านวน
7,500,000 บาท ให้ แ ก่ ส หกรณ์ ออมทรั พ ย์ ฯ ไ ด้
ครบถ้ วนไม่ เป็ นภาระในการบริหารของสองสหกรณ์ ฯ
แต่ อย่างไร นอกจากนัน สหกรณ์บริ การฯ ได้จ่ายเงิน
ชดเชยการเลิกจ้างตามอายุงานของเจ้าหน้าทีสหกรณ์ ฯ
5 คน เป็ นเงิน 144,300 บาท
ทังนี ขอขอบคุ ณคณะกรรมการสหกรณ์
บริ ก ารฯ ชุ ดที 1 - 6 และเจ้า หน้า ที สหกรณ์ ฯ ที ได้
ช่ วยกัน บริ ก ารงานสหกรณ์ บริ ก ารฯ ด้วยดี มาโดย
ตลอด ทุกท่านทํางานด้วยความเสี ยสละอย่า งแท้จริ ง
จนสามารถจ่ายคืนเงินฝากให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
จนครบ ขอบคุ ณเป็ นอย่างสู งแก่สมาชิ กสหกรณ์ บริการฯ
และกรรมสหกรณ์ ออมทรั พย์ ฯ ทุ กท่ านที สนั บ สนุ น
สหกรณ์ บริการฯ ด้ วยดีตลอดมา
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สวัส ดี ค รั บ “แวดวงสหกรณ์ ” ฉบับประจํา
เดื อนพฤศจิ กายน 2560 มาพบกับ ท่ านสมาชิ ก และ
ท่านผูอ้ ่านทุกท่านแล้วครับ
ขอแสดงความยิน ดี ก บั คุ ณสุ ภาพ ไพจิตร์ จิน ดา ที รัก ษาสุ ข ภาพตนเองด้วยการวิ งออกกําลัง
รอบสนามฟุ ตบอลวัน ละ 5 - 7 รอบ ขอให้สุข ภาพ
แข็งแรงตลอดไปครับ  ขออนุ โมทนา
บุญกับ คุ ณกฤษณชั ย คุ ณเพ็ ญศรี สิ นธุป ระสิ ทธิ ที
บริ จาคเงินร่ วมทอดกฐินกับวัดหลายวัดเป็ นเงินเกือบ
หมืนบาทเลยครับ  กลับมาทํางานแล้ว
สํา หรั บ คุ ณ ภณิ ตา ภู มิ เ ศรษฐี หลัง จากที หยุ ดพัก
รั ก ษาตัวหลัง จากการผ่ า ตัด ไส้ ติ ง ขอให้ สุ ข ภาพ
แข็ ง แรงโดยเร็ ว นะครั บ  ขอแสดง
ความยินดีกบั คุ ณอัช ณา วายุพักตร์ ที ได้เ ดินทางไป
ร่ วมพิธีหมันหลานชายกับคู่หมันสาวที จังหวัดน่า น
มาเมือเร็ วๆ นี  ขอแสดงความยินดีกบั
คุ ณนิ ย ม ถาดทอง เนื องจากภรรยาคลอดบุ ตรและ
ได้รับบัญชีเงินฝากจากสหกรณ์ฯ เรี ยบร้ อ ยแล้วครั บ
 หลัง จากที ได้เ ปลี ยนชื อจาก “หทัย
ชนก” เป็ นชือ “อภิชา” มาได้ระยะหนึ ง ตอนนี น้อ ง
ใหม่ กลับมาใช้ชื อ “หทัยชนก อธิ ลาภ” เหมือ นเดิ ม
แล้วครั บ  ขออนุ โมทนาบุ ญ กับ คุ ณ
อรอนงค์ จิน าบุ ญ ที ลู ก ชายทํา การอุ ป สมบทเพื อ
ถวายเป็ นพระราชกุ ศ ลแด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมือปลายเดือนตุลาคม
ทีผ่ านมาครั บ  สี สาวแผนกสปิ นนิ ง
ผลิต ได้แก่ คุณนิดา ศรีสวาท คุ ณรั ตนภรณ์ ปุราทะกา
คุณทัศนีย์ โมกขศั กดิ และคุณกําไร สั ญญเดช เดินทาง
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ไปร่ วมการศึ ก ษาดู ง านกับสหกรณ์ ฯ ที จังหวัดเลย
ทุกท่านมีความสุ ข และได้รับความรู ้ กลับมามากเลย
ครับ  สําหรับสองพีน้อง คุณศิ รินทิพย์
ม่ วงศรีจนั ทร์ และคุณศิ ริพร ศรีสุวรรณธนู ซื อเสื อที
ระลึ ก ลายเดี ย วกัน จากภู เ รื อ ใส่ เ ดิ น ตลาดคนเดิ น
เชี ย งคานพร้ อ มกั น ดู แ ล้ ว น่ ารั ก ทั งคู่ เ ลยครั บ
 สํ า หรั บ คุ ณ พรใจ ศรี สุ วรรณธนู
เดินทางมาจากพัทลุง เพือมาร่ วมการศึ กษาดูงานกับ
ส ห ก ร ณ์ ฯ ข อ บ คุ ณ ป้ า ป้ อ ม ม า ก เ ล ย ค รั บ
 มี ภ าระในการดู แ ลคุณ พ่ อ ซึ งป่ วย
หนัก ขอเป็ นกําลัง ใจให้ กับ คุ ณธนกร ชิ น ะตั ง กูร
และขอให้คุณ พ่อหายเป็ นปกติโดยเร็ วด้วยนะครั บ
 พาลู ก ชายไปเที ยวทะเลหัวหิ น กับ
เพือนกลุ่มใหญ่ สําหรับ คุ ณนั ฐ พล อธิลาภ คุ ณนุ ช นารถ แก้ ว นํ าเชื อ ไม่ ทราบว่า น้อ งเจียบซื ออะไร
มาฝ าก พี ๆ แ ละ น้ อ ง ๆ ใน สหกร ณ์ บ้ า ง ครั บ
 เพราะนําท่ วมบ้ า นที บางบาล คุ ณ
วิภาวรรณ์ เอียมสอาด ได้รับเรื อไฟเบอร์ กลาสสี แดง
สดจากคุณพ่อด้วยครับ
ข อ แ ส ด ง ค ว าม ยิ น ดี กั บ คุ ณ ศ รี โ พ ธิ
วายุพักตร์ ทีได้รับการแต่งตังจากชุมนุ มสหกรณ์ออม
ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จํา กั ด (ชสอ.) ให้ ด ํา รง
ตํา แหน่ ง เป็ น กรรมการสภาที ปรึ ก ษาสายวิช าชี พ
เอกชน ประจําปี 2560 และได้รับ การแต่ ง ตังเป็ น
ทีปรึกษากิ ตติม ศั กดิ ชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แ ห่ ง
ประเทศไทย จํา กัด โดยดํารงตํ าแหน่ งรองประธาน
คณะทํางานระบบสวัส ดิ ก าร รวม 2 ตํา แหน่ งครั บ
 ร้ า นอาหาร “เรื อนเจ้าสัว” ของ คุ ณ
ภาดล ไชยรักษ์ เปลียนเวลาขายอาหารใหม่ โดยขาย
ในเวลา 16.00 น. - 23.00 น. ขอเชิญเพือนสมาชิ กไป
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อุ ด หนุ น คุ ณ เจี ยบด้ว ยนะครั บ  ขอ
แสดงความยินดีกบั คุณรัตนพันธ์ เชื อเมื องพาน ทีได้
ออกรถยนต์ไฮลักซ์ รี โว่ รุ่ นดับบัลแค็ปมาเมือเร็ วๆ
นี ครั บ ขอให้ มี ค วามสุ ข กั บ รถยนตฺ ค ั น ใหม่ แ ละ
เดิ น ทางไปไหนให้ มี แต่ ค วามปลอดภั ย ครั บ
 เดินทางไปเทียวประเทศสิ งคโปร์เมือ
ต้นเดือนพฤศจิกายน คุณศรัณยพงศ์ กังขอนนอก พา
คุณแม่ไปเทียวด้วย ช่ างเป็ นลูกทีน่ ารั กมากเลยครั บ
 ขอแสดงความเสี ยใจกับ คุณประสาน
สิ น ธุ์ชัย สมาชิ ก สํ านัก งานใหญ่ ทีสู ญสี ยคุ ณพ่อ ไป
เมือกลางเดือนทีผ่านมา  เช่ นเดียวกัน
ขอแสดงความเสี ยใจกับ คุ ณ สยุม พร เดชะติ น ที
สู ญเสี ยบุตรสาว และคุณนิ มิ ต หงษ์ เผื อก ทีสู ญเสี ย
คุณแม่ และคุณวีระพงษ์ ภิรมณ์ สุข ทีสู ญเสี ยบิ ดาไป
ในเวลาใกล้เ คี ย งกัน ครับ  ขอแสดง
ความเสี ยใจกับครอบครั ว และเพือนสมาชิ ก แผนก
สปิ นนิ ง ผ ลิ ต ที สู ญเสี ย คุ ณ อนุ ส รณ์ ทิ ณ วงษ์
เนืองจากโรคมะเร็ ง ขอให้ “น้อ งตัม” ได้ไปสู่ ชาติภพ
ทีดีดว้ ยนะครับ  กําลังอยู่ระหว่างการ
เชิ ญชวนเพือนๆ บริ จาคเงิ นเพือซื อโลงเย็นถวายวัด
บ้านผาขวาง ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน เพือนสมาชิ ก ท่าน
ใดต้องการร่ วมทํา บุ ญติ ด ต่ อได้ที คุ ณพยุ ง คัน ธรส
โทร. 081 946 6697 และ คุ ณ สุ กั ญ ญา บุ ญ ช่ วย
เจ้า ภาพจะเดิ น ทางไปบริ จาคโลงเย็ น ในวัน ที 29
ธัน วาคม 2560  ขอขอบคุ ณ สมาชิ ก
สามท่ า นที สมัค รเข้ า เป็ นสมาชิ ก สสอป. รอบ
12/2560 แล้ ว ได้ แ ก่ คุ ณ วั ช ระ ป่ าพฤกษา คุ ณ
นภาภรณ์ ป่ าพฤกษา และคุ ณสมยศ นั น ตาวั ง ทัง
สามท่านจะได้รับการคุม้ ครองตังแต่วนั ที 1 ธันวาคม
2560 เวลา 09.00 น. ครั บ  เดิ นทางมา
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ติ ด ต่ อ กับ สหกรณ์ ฯ เมื ออาทิ ต ย์ก่ อ น คุ ณสิ ทธิ พ ล
โนนทิ ง ดู อ ้วนขึนกว่า เก่ า แต่ สุ ข ภาพก็ ย งั แข็ง แรง
เหมือนเดิมครับ  ขอแสดงความยินดี
กับ คุ ณสุ น ทร หุ่ น กลํา ที ได้ทาํ การปลู ก บ้า นหลัง
ใหม่เ สร็ จเรี ย บร้ อ ยแล้วครับ ขอให้มีค วามสุ ข และ
อยู่ เ ย็ น เป็ นสุ ขกั บ บ้ า นหลั ง ใหม่ ต ลอดไปครั บ
 มี เฟสบุ๊ ค ส์ เ ป็ นของตั ว เ องแล้ ว
สําหรับ คุณยุทธนา พานคํา เพือนคนใดต้องการเป็ น
เพื อนแอดเฟสได้ เ ลยครั บ ใช้ ชื อและนามสกุ ล
ภาษาไทยของตัวเองเป็ นชื อเฟสบุค๊ ส์ครับ
ฝากประชาสัมพันธ์จาก คุณเฉลย ชมบุ หรัน
รองประธานฝ่ ายศึ กษาและประชาพันธ์ ว่า “วัน พุธที
13 ธั น วาคม 2560 สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส หภาพ
แรงงานไทยเรยอน จํากัด จะนําสมาชิ กเดิ นทางไป
ศึ ก ษาดู ง านด้า นเศรษฐกิ จพอเพี ยที “ศู น ย์ เ รี ย นรู้
โครงการตามพระราชประสงค์ หุ บ กระพง” อ.ชะอํา
จ.เพชรบุรี โดยรั บสมัค รผู ้ร่วมโครงการ จํานวน 50
คน (รวมกรรมการ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ) สมาชิ ก
ทีสนใจเข้าร่ วมโครงการติ ดต่อ ได้ทีสหกรณ์ฯ ครั บ
 เทศกาลกิ น เจในปี นี คุ ณเกษมศรี
เมฆหมอก รั บ ประทานอาหารเจ 3 วัน จากปกติ
ต้ อ ง ทาน 9 วั น แต่ จ ะ ทานกี วัน ก็ ได้ บุ ญ ครั บ
 ขอแสดงความยินดีกบั คุ ณทุ ติยพงศ์
พลพิ ภ พ ที กํา ลังจะก่ อ สร้ า งร้ า นอาหารที ป่ าโมก
ขอให้กิ จการร้า นอาหารประสบความสํ าเร็ จ ขายดี
มีกาํ ไรมากๆ นะครับ  ใช้เ วลาว่างไป
ช่ วยตัดหญ้าทีวัดแสนสุ ขเป็ นประจํา เพือช่ วยเหลื อ
งานของวัด ขออนุ โมทนาบุ ญ และชื นชมกับ คุ ณ
อํานาจ ขําศิ ริ ครับ  พบกันฉบับหน้า
 สวัสดีครับ 
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รายงานกิจการประจําเดือน ตุลาคม 2560 (MONTHLY REPORTS OCTOBER 2017)
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED
1. จํานวนสมาชิก Membership
2. ทุนเรื อนหุ้น Share capital
3. เงินรั บฝากออมทรั พย์ ยอดยกมา Savings deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
4. เงินรั บฝากออมทรั พย์ พเิ ศษ ยอดยกมา Special deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
5. เงินรั บฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education Fund deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
6. ทุนสํ ารอง Compulsory reserve
7. ทุนสะสมตามข้อบังคับ Reserve according to by-laws,regulation and other
8. ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรั พย์ แห่งประเทศไทย จํากัด
Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of
Thailand Limited (FSCT)
9. เงินฝากธนาคาร (7 ธนาคาร รวม 11 บัญชี) Deposits at Banks
10. เงินฝากสหกรณ์ อืน Deposits in other Co-operatives
11. เงินให้ ก้แู ก่ สมาชิก ยอดยกมา Loans to members form last month
 ให้ ก้รู ะหว่ างเดือน Loans to members in this month
 รั บชําระคืนระหว่ างเดือน Loans repayment form members in this month
คงเหลือ ณ วันสิ นเดือน Total Loans to members
12. เงินให้ ก้แู ก่ สหกรณ์ อืน Loans to other co-operatives
13. ดอกเบียรั บจากเงินให้ ก้ ู Interest received from Loans
14. รายได้เดือนมกราคม - ตุลาคม 2560 Revenues from January - October 2017
15. รายจ่ายเดือนมกราคม - ตุลาคม 2560 Expenses from January - October 2017
16. รายได้สูง (ตํา) กว่ าค่าใช้ จ่าย Total income (Approximated)

1,199 คน Pr
345,845,010.00 บาท Baht
11,632,351.21 บาท Baht
3,765,804.94 บาท Baht
3,542,141.15 บาท Baht
11,856,015.00 บาท Baht
120,692,329.65 บาท Baht
1,358,720.73 บาท Baht
7,933,629.85 บาท Baht
114,117,420.53 บาท Baht
8,120,700.00 บาท Baht
427,872.34 บาท Baht
194,572.34 บาท Baht
8,354,000.00 บาท Baht
29,963,469.18 บาท Baht
620,750.17 บาท Baht
50,060,000.00 บาท Baht

23,208,229.21 บาท Baht
132,618,292.84 บาท Baht
316,039,604.91 บาท Baht
35,507,200.00 บาท Baht
36,765,523.75 บาท Baht
314,781,281.16 บาท Baht
6,000,000.00 บาท Baht
14,767,120.50 บาท Baht
20,754,711.72 บาท Baht
4,904,372.39 บาท Baht
15,850,339.33 บาท Baht
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กรรมการฯ มอบของเยีย่ มไขแก น.ส.อรพรรณ สมตัว
สมาชิกแผนกหองปฏิบัติการเคมี (29 ก.ย. 60)

สหกรณฯ นําสมาชิก กรรมการ และเจาหนาที่สหกรณฯ จํานวน 50 คน เดินทางไปศึกษาดูงาน
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด และทัศนะศึกษาสถานทีต่ างๆ ในจังหวัดเลย (7-9 ต.ค. 60)

สหกรณฯ เปนเจาภาพฟงพระสวดศพบิดานาย
ประสาน สิทธุชัย สมาชิกสํานักงานใหญ (12 ต.ค. 60)

สหกรณฯ เปนเจาภาพฟงพระสวดศพบุตรนาย
สยุมพร เดชะติน สมาชิกแผนกเซฟตี้ (16 ต.ค. 60)

