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สหกรณ์ ฯ มอบเงินช่ ว ยทําบุ ญให้ แก่ ภรรยาสมาชิ กที
เสี ยชี วติ
วันที 18 มิถุ นายน 2558 นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จดั การ ทํา การมอบเงิ นช่ วยทําบุญ แก่ นาง
นิ ตยา ศิ ล ป์ ประดิษ ฐ์ ภรรยาของนายจําเรี ย ง ศิ ลป์ ประดิษฐ์ สมาชิ ก แผนกพ้นสภาพการเป็ นพนัก งาน
ซึ งเสี ยชีวติ เป็ นเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
สหกรณ์ ฯ มอบสร้ อ ยคอทองคํ า หนั ก 1 บาทแก่
สมาชิ กทีเกษียณอายุ
วัน ที 27 มิ ถุ น ายน 2558 นายกฤษณชั ย
สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ เข้าร่ วมงานเลียง
เกษียณอายุนายวันชัย บัวเล็ก สมาชิ กแผนกบริ หาร
(เอฟ.ไอ.พี . ) ณ บ้ า นพัก ต.สายทอง อ.ป่ าโมก
จ.อ่างทอง พร้อมมอบสร้ อยคอทองคํา หนัก 1 บาท
มูลค่า 19,350 บาท

สหกรณ์ ฯ มอบเงิน สิ น ไหมการประกั น ชี วิ ตกลุ่ม ฯ
ให้ แก่ทายาทสมาชิ ก 30,000 บาท
วัน ที 27 กรกฎาคม 2558 นายวิรัต ชู จิตต์
รองประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ ทํา การมอบเงิ น
สิ นไหมทดแทน การประกั น ชี วิ ต กลุ่ ม สมาชิ ก
สหกรณ์ จ าก บริ ษัท กรุ งเทพประกัน ชี วิต จํา กั ด
(มหาชน) ให้แ ก่ น างนิ ตยา ศิ ล ป์ ประดิ ษ ฐ์ ภรรยา
ของนายจําเรี ยง ศิ ลป์ ประดิ ษ ฐ์ สมาชิ กแผนกพ้น สภาพการเป็ นพนักงาน ซึ งเสี ยชีวิต เป็ น เงิน 30,000
บาท (สามหมืนบาทถ้วน)
อนึ ง สหกรณ์ ฯ เป็ นผู ้จดั ทํา ประกัน ชี วิต
กลุ่ ม ให้แ ก่ ส มาชิ ก สหกรณ์ ฯ หากสมาชิ ก เสี ยชี วิต
ทายาทจะได้รับเงิ น สิ น ไหมทดแทน 50,000 บาท
หากเสี ยชี วิตเพราะอุ บตั ิ เ หตุ ทายาทจะได้รับ เงิ น
สิ นไหมทดแทน 200,000 บาท ทังนี สหกรณ์ ฯ เป็ น
ผูจ้ ่ายเบียประกันให้แก่บริ ษทั ประกันแทนสมาชิก
ที ปรึ กษาสหกรณ์ ฯ ได้ รั บ การแต่ ง ตั งเป็ นที ปรึ กษา
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ 2 สมาคมฯ
นายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการ สสอป. เปิ ดเผยว่า
นายศรี โพธิ วายุ พ ัก ตร์ ที ปรึ ก ษาสหกรณ์ ฯ และ
นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ สมาชิ กสหกรณ์
ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) ได้รับเกียรติ
( อ่ านต่ อหน้ า 3)
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รายชื อคณะกรรมการดําเนินการชุ ดที 33 (2558)
นายกฤษณชัย สินธุป ระสิทธิ์ ประธานกรรมการ
นายเฉลย
ชมบุหรั่น รองประธานฝายการเงิน
นายวิรัต
ชูจิตต รองประธานฝายประชาสัมพันธ
นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ
เลขานุการ
นายลิขิต
มีบ ํารุง
เหรัญญิก
นายสุทัศน
เอี่ยมแสง
กรรมการ
นายธนกฤต
วโรตนม
กรรมการ
นางสาวไขมุกข จันทโคตร
กรรมการ
นายเสนห
ชุมหฤทัย
กรรมการ
นางละออ
แกวสาระ
กรรมการ
นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว
กรรมการ
นายพงษศักดิ์ คงมี
กรรมการ
นายอนุรักษ
ทองโตนด
กรรมการ
นายรวิพงษ
ศุภศรี
กรรมการ
นายณัฐภูมิ
สุวรรณวงศา
กรรมการ

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

ผูจัดการ
หัวหนาฝายฯ
เจาหนาที่บ ัญชี
เจาหนาที่การเงิน
เจาหนาที่ธุรการ

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

ทีฆายุกาโหตุ มหาราชินี
12 สิงหาคม วันแมแหงชาติ
สิบสองสิงหามาส
กราบเบื้องบาทนอมเกลานอมเกศี
ถวายพระพรองคมหาราชินี
สดุดีพระแมเจาของเหลาไทย
พระเมตตาการุณยค้ําจุนราษฎร
น้ําพระทัยพิไลพิลาศสะอาดใส
เอื้อมหัตถทิพยปกปอง ณ ผองใด
ทวยราษฎรไซรแซซององคทรงพระเจริญ…
ขอพระองคทรงพระเจริญ
ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ
สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
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ทีปรึกษาสหกรณ์ ฯ ได้รับการแต่ งตัง (ต่ อจากหน้ า 1)
จาก 2 สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ฯ แต่งตังให้เป็ นที
ปรึ กษาสมาคมฯ ได้แก่ สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์
ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พย์ ค รู ไ ทย (สสอค.) และ
สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส หกรณ์ ส มาชิ ก ของ
ชุ มนุ มสหกรณ์ อ อมทรั พย์แ ห่ งประเทศไทย (สส.
ชสอ.) ซึ งถื อ ว่าเป็ นเกี ยรติ ประวัติที น่ าชื นชมเป็ น
อย่างยิง
นายกสมาคม สสอป. ให้ การต้ อนรับประธานฯ และ
กรรมการศู นย์ประสานงานฯ ทีชสอ.
วันที 17 มิถุ นายน 2558 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ ออมทรั พย์สถานประกอบการ นายธัญญา
สายสิ น อุ ปนายกคนที 1 นายนุ กู ล ยัง สี กรรมการ
ผูจ้ ดั การ และนางสาวลักขิกา ประชานิ กร เจ้าหน้าที
สมาคม สสอป. ให้การต้อนรับนายปรางค์ธิฐา ไม่ลืม ประธานกรรมการสหกรณ์ ออมทรั พย์เอส เอส
เค กลการ จํา กั ด และนายณั ฎ ฐ์ พ ัฒ น์ ปั ต ตาโก
ผูป้ ระสานงานสมาคมของศู นย์ประสานงานสหกรณ์
ออมทรัพย์เอส เอส เค กลกาล จํากัด ณ ห้องประชุ ม
301 ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย
จํากัด เนื องในโอกาสเดิ น ทางมาสอบถามข้อ มู ล
เพิ มเติ ม การดํา เนิ นงานของสมาคมฯ ในส่ วนที
เกี ยวข้อ งกับ สมาชิ ก สมาคมฯ ของสหกรณ์ อ อม
ทรัพย์ฯ ดังกล่าว
ที ปรึ กษาสหกรณ์ ฯ และรองประธานฝ่ ายประชาสั มพันธ์ ร่ วมงานเลียงขอบคุณกับทีมเฉลิมพล
วันที 19 มิถุ นายน 2558 นายศรี โพธิ วายุพักตร์ ทีปรึ กษาสหกรณ์ ฯ และนายวิรัต ชู จิตต์ รอง
ประธานฝ่ ายประชาสั มพัน ธ์ เดิน ไปร่ วมงานเลี ยง
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สังสรรค์เพือขอบคุณผูส้ นับสนุนทีมเฉลิมพลในการ
สมัครเข้ารั บการเลือ กตังประธานกรรมการฯ และ
กรรมการดํา เนิ น การ ชสอ. ที ผ่ านมา ณ โรงแรม
เดอะริ ช จ.นนทบุรี
ที ปรึ กษาสหกรณ์ ฯ และรองประธานฝ่ ายประชาสั มพันธ์ ร่ วมประชุ มใหญ่ สร. ธนาคารกรุงเทพ
วันที 20 มิถุน ายน 2558 นายศรี โพธิ วายุพักตร์ ทีปรึ กษาสหกรณ์ ฯ และนายวิรัต ชู จิตต์ รอง
ประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ เข้า ร่ วมการประชุ ม
ใหญ่สามัญ ประจําปี 2558 สหภาพแรงงานธนาคาร
กรุ งเทพ ณ โรงแรมลองบี ช ชะอํ า อ .ช ะอํ า
จ. เพชรบุ รี โดยมีสมาชิ กสหภาพฯ จากทัวประเทศ
เข้าร่ วมการประชุมเกือบสี ร้ อยคน

หลังจากการประชุ มใหญ่เสร็ จแล้ว นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ ได้เป็ นวิทยากรในการเสวนา เรื อง
“สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ มี ป ร ะโยช น์ ต่ อ สมาชิ ก /
พนักงานธนาคารอย่างไร?” โดยเป็ นวิทยากรร่ วมกับ
นายชาลี ลอยสู ง รองประธานคณะกรรมการ
สมานฉั น ท์แ รงงานไทย นายบุ ญ เติ ง ขอนแก้ ว
ทีปรึ กษาธนาคารกรุ ง เทพ และทนายความแรงงาน
โดยมี น ายศัก ดิ สิ ทธิ อุ ดมศิ ล ป์ ประธานสหภาพ
แรงงานธนาคารกรุ งเทพ เป็ นผูด้ าํ เนินรายการ
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ทีปรึกษาสหกรณ์ ฯ ร่ วมการประชุ มกับ คณะกรรมการ
ทีโออาร์ ของ สส. ชสอ.
วันที 23 มิถุนายน 2558 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ ที ปรึ ก ษาสหกรณ์ ฯ ในฐานะนายกสมาคมฌาปกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
สถานประกอบการ (สสอป.) เข้าร่ วมการประชุ มกับ
“คณะกรรมการการจัดทํา ร่ า งขอบเขตงาน (TOR)
การก่ อ สร้ างอาคารสํ านัก งานชุ ม นุ มสหกรณ์ อ อม
ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยจํา กัด สส.ชสอ.” ครั งที
2/2558 ณ ห้ อ งประชุ ม 301 ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อม
ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จํากัด และหลัง เลิ ก การ
ประชุ มได้ไปทํางานต่อทีสมาคม สสอป. ด้วย
รองประธานฯ ผู้จัด การเข้ าร่ วมการประใหญ่ส ามั ญ
ประจําปี 2558 สหกรณ์ การเกษตรผู้เลียงและค้ าสั ตว์ ฯ
วัน ที 24 มิ ถุ น ายน 2558 นายวิรั ต ชู จิต ต์
รองประธานฝ่ ายการเงิ น และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การสหกรณ์ ฯ เข้าร่ วมการประชุ มใหญ่
สามัญประจําปี 2558 สหกรณ์การเกษตรผูเ้ ลียงและค้าสัตว์อ่างทอง จํากัด อ.เมื อง จ.อ่างทอง และได้ทํา
การมอบรางวัลให้แก่ สมาชิกฯ ทีเข้าร่ วมการประชุ ม
ใหญ่ดว้ ย

เข้ าร่ วมประชุมใหญ่ สามัญ ประจําปี 2558
สกก.ผู้เลียงและค้ าสั ตว์อ่างทอง
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นายก และกรรมการสมาคม สสอป. ร่ วมการประชุ มใหญ่ วิสามัญ สสอ.รรท. และ สส. ชสอ.
วันที 25 มิถุน ายน 2558 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ออมมทรัพย์สถานประกอบการ นายสํารวย
รอดวงษ์ อุปนายกสมาคม คนที 2 นายพัชรพล วิช ัยประเสริ ฐ อุปนายกสมาคม คนที 3 นายชุ มพล ภูมิพันธ์ ผูช้ ่ วยเลขานุการ และนายวิรัต ชูจติ ต์ กรรมการ
สมาคมฯ ในฐานะสมาชิกสมทบ เข้าร่ วมการประชุ ม
ใหญ่ วิ ส ามั ญ ครั งที 1/2558 สม าคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ร าชการ
รั ฐ วิ ส าหกิ จไทย (สสอ.รรท.) และเข้ า ร่ วมการ
ประชุ มใหญ่วสิ ามัญ ครังที 1/2558 สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์สหกรณ์ส มาชิ กของชุ มนุ มสหกรณ์ อ อม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ณ ห้อ งประชุ ม
701 อาคารชุ มนุ มสหกรณ์ อ อมทรั พย์แห่ งประเทศ
ไทย จํากัด ถนนนครอินทร์ ต.บางสี ทอง อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี
ระเบี ย บวาระการประชุ ม ที สํ า คัญ ของ 2
สมาคมฯ คื อ การขอแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ เพื อ
ปรั บ ลดอัต ราการเรี ย กเก็ บ เงิ น สงเคราะห์ ศ พลง
เนื องจากทังสองสมาคมฯ มี ส มาชิ ก เพิ มขึ น โดย
สสอ.รรท ลดอัต ราจัด เก็ บ เงิ น สงเคราะห์ ศ พจาก
ศพละ 9.00 บาท ลงเหลือ 8.50 บาท และ สส.ชสอ.
ลดอัต ราการจัดเก็ บเงิ นสงเคราะห์ จากศพละ 2.80
บาท ลงเหลือ 2.73 บาท นอกจากนัน ทีประชุ มใหญ่
สส.ชสอ. ได้มีมติรับรองกรรมการดําเนิ นการ สส.ชสอ. ปี บัญชี 2558 - 2559 กลุ่ มวิชาชีพสถานประกอบการ ซึ งได้รั บการสรรหาเมื อวันที 5 มิถุ นายน
2558 จํา นวน 2 คน ได้ แ ก่ นายสุ พ ล มหาวรรณ
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(สอ.มิ ต ซู บิ ซิ ม อเตอร์ ป ระเทศไทย จํา กั ด ) และ
นางสาวปราณี ศรี ก ํา เนิ ด (สอ. เนชั นมัล ติ มีเ ดี ยกรุ๊ ป จํากัด) ด้วย
นายกสมาคม กรรมการ และเจ้ าหน้ าที สสอป. ให้ การ
ต้อนรับกรรมการผู้จดั การ สอ. พนักงานไทยซู ซูกฯิ
วันที 26 มิถุ นายน 2558 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการฯ นางสาวลักขิ กา ประชานิ ก ร และนางสาวพัช ริ น ทร์ ชู ธั ญ ญะ เจ้า หน้ า ที
สมาคมฯ ให้ก ารต้อ นรั บนายพลาสิ ทธิ ลิ ขิ ตพรบรรจง กรรมการผู ้ จั ด การสหกร ณ์ อ อมทรั พ ย์
พ นั ก ง า น บ ริ ษั ท ไ ท ย ซู ซู กิ ม อ เ ต อ ร์ จํ า กั ด
ณ สํ า นัก งาน สสอป. อาคารชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อม
ทรั พ ย์ แ ห่ งปร ะเ ทศ ไ ท ย จํ า กั ด อ .บางกร วย
จ.นนทบุ รี ในโอกาสเดิ น ทางมาขอข้อ มู ล ในการ
สมัค รเข้าเป็ นศู น ย์ป ระสานงานของ สสอป. และ
สมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมาคมฯ ด้วย
นายกสมาคม กรรมการ และเจ้ า หน้ า ที สสอป. ให้
คําแนะนํา กับกรรมการ สอ. จิกาว่ าฯ ทีชลบุรี
วันที 26 มิถุ นายน 2558 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายพัชรพล วิชยั ประเสริ ฐ อุปนายก นางสิ ริภ ัสสร
เอียมสุ วรรณ เลขานุ การ นายวิรัต ชู จิตต์ กรรมการ
และนางสาวลักขิกา ประชานิกร เจ้าหน้าที สมาคมฯ
เดินทางไปให้คาํ แนะนําและให้ความรู ้ เ รื องการเป็ น
ศูนย์ประสานงานให้แก่คณะกรรมการสหกรณ์อ อม
ทรัพย์อาจิกาว่าแอนด์เอสซี ไอ และดับบลิวซีพี จํากัด
อ.พานทอง จ.ชลบุ รี โดยมี น ายภาสกร ผัดหล้ า

ฉบับที่ 323 ประจําเดือน สิงหาคม 2558
ประธานกรรมการฯ และนายดํา รง ทิ พย์น าง รองกรรมการผูจ้ ดั การ พร้ อ มกับคณะกรรมการทังคณะ
ให้การต้อนรับ หลังจากคณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที
สสอป. เดินทางกลับ คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ได้ทาํ
การประชุ มประจํา เดื อ นต่ อ และมี ม ติ ใ ห้ส หกรณ์
ออมทรั พ ย์ ฯ เป็ นศู น ย์ป ระส่ า นงานของ สสอป.
ต่อไป
นายกสมาคมฯ และกรรมการฯ เข้ าร่ วมการประชุ ม
ประจําเดือนคณะกรรมการ สสอป. 2 เดือน
วันที 28 พฤษภาคม 2558 และวัน ที 28 มิถุนายน 2558 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ นายกสมาคม
ฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
สถานประกอบการ (สสอป.) นายวิ รั ต ชู จิ ต ต์
กรรมการสมาคมฯ เข้าร่ วมการประชุมประจําเดือน
พฤ ษภ า ค ม 2558 แ ล ะ เ ดื อ น มิ ถุ น า ย น 2558
คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส ถานประกอบการ ณ ห้ อ ง
ประชุ ม 301 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แ ห่ งประเทศ
ไทย จํากัด

สสอป. จั ด สั ม มนากรรมการฯ และเจ้ าหน้ าทีเรื อง
“การกําหนดนโยบายและแผนงาน”
วันที 4 - 5 กรกฎาคม 2558 สมาคมฌาปน กิจสงเคราะห์สถานประกอบการ (สสอป.) จัดสัมม-
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นาคณะกรรมการฯ และเจ้า หน้า ที สมาคมฯ เรื อง
"การกํา หนดนโยบายและแผนงาน" ณ 27 รี สอร์ ท
ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุ พรรณบุ รี โดยมี นาย
ศรี โพธิ วายุพกั ตร์ นายกสมาคมฯ เป็ นประธานพิธี
เปิ ดการอบรม และนายสมพล ตัน ติ สั น ติ ส ม
ผู ้จดั การสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก ของ
ชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรั พย์แห่ งประเทศไทย (สส.ชสอ.) เป็ นวิทยากร บรรยาย เรื อง "แนวทางในการ
จัด ทํา นโยบายและแผนงาน สมาคม สสอป. ให้
ประสบความสําเร็ จ" นายธัญญา สายสิ น อุปนายก
คนที 1 อภิปราย เรื อง "ปั ญหาและอุ ปสรรคในการ
ดํา เนิ นงานของ สสอป." และนายชัยยา ตีบไธสง
กรรมการสมาคมฯ เป็ นผู ้ ให้ ข ้อ มู ล เบื องต้น ของ
สมาคมฯ สําหรับการจัดทํานโยบายและแผนงาน
วันที 5 กรกฎาคม 2558 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฯ และนายชัย ยา ตี บ ไธสง
กรรมการสมาคมฯ ร่ วมกั น เป็ นผู ้ น ํ า การจัด ทํา
นโยบายและแผนงาน หลังจากจัดทํา นโยบายและ
แผนงานเสร็ จ นายสํ าวย รอดวงษ์ อุ ปนายก คนที 2
ทําหน้าทีประธานพิธีปิดการอบรม

เยียมไข้ นายอารี ย์ รั ตนโสม
สมาชิ กแผนกสปิ นนิง ผลิต

ฉบับที่ 323 ประจําเดือน สิงหาคม 2558
การจัด การสั ม มนาครั งนี มี วตั ถุ ป ระสงค์
เพือให้กรรมการ และเจ้าหน้าที สมาคมฯ มีค วามรู ้
ความเข้ า ใจเกี ยวกับ วิธี ก าร ขันตอนในการจัดทํา
นโยบายและแผนงาน รวมทังการนําไปปฎิบตั ิ ไ ด้
จริ ง เพือให้สมาคม สสอป. มีนโยบายและแผนงาน
สําหรับเป็ นแนวทางในการบริ หารงานของสมาคม
สสอป. ประจําปี 2558 - 2559 เพือให้กรรมการฯ
และเจ้าหน้าที ร่ วมกันกําหนดนโยบายและแผนงาน
ทีสอดคล้องกับการทํางานร่ วมกับสมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ฯ อืน ๆ ทีชุม นุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย จํากัด จัดตังขึน เพือให้ค ณะกรรมการ
สสอป. สามารถบริ หารงานตามนโยบาย และ
แผ นงาน ที กํ า หน ดไ ว้ อั น จ ะนํ า มาซึ งควา ม
เจริ ญเติบโตของสมาคม สสอป.ในทุก ด้าน ทังด้าน
การบริ หารจัดการ และจํานวนสมาชิ ก และเพือเป็ น
การสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างกรรมการฯ และ
เจ้าหน้าทีสมาคมฯ
ทีปรึ กษาสหกรณ์ ฯ เข้ าร่ วมการประชุ มประจําเดื อน
คณะกรรมการมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ แรงงานไทย
วัน ที 11 กรกฎาคม 2558 นายศรี โพธิ
วายุ พ ัก ตร์ ที ปรึ ก ษาสหกรณ์ ฯ และเลขานุ ก าร
คณะกรรมการมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย เข้าร่ วม
การประชุ มประจําเดื อนกรกฎาคม คณะกรรมการ
มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ณ ห้องประชุ มศุ ภชัย
ศรี สติ พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ
โดยมี น ายทวีป กาญจนวงศ์ ประธานมู ล นิ ธิ ฯ ทํา
หน้าทีประธานในทีประชุม
ที ประ ชุ ม มี ม ติ กํ า หนดวั น จั ด ประชุ ม
คณะกรรมการฯ เพือทําการเลื อกตังคณะกรรมการ
มูลนิธิฯ ชุดใหม่ในวันที 15 สิ งหาคม 2558
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กรรมการฯ ร่ วมประชุ มประจํ าเดื อนคณะกรรมการ
กลาง สอร. ทีกรุงเทพฯ
วัน ที 12 กรกฏาคม 2558 นายเฉลย ชมบุหรั น รองประธานฝ่ ายการเงิน และนายวิรัต ชูจติ ต์
รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ เดินทางไปประชุ ม
ประจําเดื อนคณะกรรมการสหพัน ธ์ ส หกรณ์ อ อม
ทรั พย์ผู ้ใช้แ รงงาน (สอร.) ณ ห้อ งประชุ มสโมสร
พนัก งานการไฟฟ้ า นครหลวง กรุ ง เทพฯ จัด โดย
มูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์
ผู้จั ด การ เข้ า ร่ ว มประชุ ม กั บ กรมส่ งเสริ ม สหกรณ์
ทีปทุมธานี
วันที 16 กรกฎาคม 2558 นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ เข้าร่ วมประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิ การสร้ าง
ระบบคุ ้ม ครองทางการเงิ น ของสหกรณ์ ณ ศู น ย์
ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารสหกรณ์ ที 1 จัง หวัด
ปทุมธานี โดยกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ได้จดั โครงการ
ในครังนีเพือให้ได้ประเด็นความรู ้ ไปดําเนิ นการจัด
Forum การสร้ างกลไก และการแก้ไขพัฒนาเกณฑ์
กํากับดูแลความมันคงทางการเงินของสหกรณ์ระดับ
จังหวัดได้
ผู้จัด การ เข้ าร่ วมการประชุ มชมรมสหกรณ์ จังหวั ด
อ่ างทอง
วันที 17 กรกฎาคม 2558 นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้ จ ัดการ เข้ า ร่ วมการประชุ มประจํา เดื อ น
กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการชมรมสหกรณ์จงั หวัด
อ่ างทอง ณ ห้อ งประชุ มสํ านักงานสหกรณ์ จงั หวัด
อ่างทอง โดยมีนายประจวบ เนตรพลตรี รองประธาน
ชมรมฯ ทําหน้าทีประธานในทีประชุม และมีผเู ้ ข้าร่ วม
ประชุ ม 16 คน
ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม -

ฉบับที่ 323 ประจําเดือน สิงหาคม 2558
คณะกรรมการชมรมฯ เดื อ นมิ ถุน ายน 2558 มี มติ
รั บ รองรายรั บ - รายจ่ า ยชมรมฯ ประจํ า เดื อ น
มิถุ น ายน 2558 โดยมี เ งิ น คงเหลื อ ยกมาจากเดื อน
พฤษภาคม 2558 จํา นวน 73,319.86 บาท ไม่ มี
รายรั บ รายจ่า ย 895 บาท และเงิ น คงเหลื อ ยกไป
เดื อ นกรกฎาคม 2558 จํานวน 72,424.86 บาท
ติดตามผลการประชุ มครังก่ อน 1 เรื อง คื อ ติดตาม
ความคื บหน้าในการจัดการอบรมกรรมการฯ และ
เจ้ า หน้ า ที สหกรณ์ ฯ ในวัน ที 3 กั น ยายน 2558
รั บ ทราบการเชื อมโยงธุ ร กิ จ ระหว่ า งสหกรณ์
สมาชิ ก ชมรมฯ กํ า หนดวัน ประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ
ประจําปี 2557 ในวันที 18 - 19 กัน ยายน 2558 และ
รับทราบเรื องที สํานัก งานสหกรณ์ จงั หวัดอ่างทอง
แจ้งให้ทราบ
กรรมการสหกรณ์ ฯ และเจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ ฯ เยียมไข้
สมาชิ กป่ วย 16 ราย
วันที 21 มิถุนายน 2558 นายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ เดินทางไปเยียมไข้
นายวรพจน์ วงศ์ ปู่ สมาชิ ก แผนกสปิ นนิ ง ผลิ ต
ที โรงพยาบาลราชธานี จ.พระนครศรี อยุ ธ ยา
เนืองจากเป็ นนิ วในไต

เยียมไข้ นายวรพจน์ วงษ์ปู่ สมาชิ กแผนกสปิ นนิง ผลิต



ขาวสหกรณออมทรัพย ปที่ 30

8

วันที 25 มิ ถุ นายน 2558 นายสุ ทศั น์ เอียมแสง กรรมการฯ และนางเกษมศรี เมฆหมอก
ผูจ้ ดั การเดินทางไปเยียมไข้สมาชิกป่ วย 2 ราย คือ
- นายอารีย์ รัตนโสม สมาชิกแผนกสปิ นนิ ง
ผลิ ต ที โรงพยาบาลอ่ า งทองเวชการ อ.เมื อ ง
จ.อ่ า งทอง เนื องจากประสบอุ บ ัติ เหตุ จ ากรถจักรยานยนต์
- นายพงศ์ วรินท์ พิณสุ วรรณ สมาชิ กแผนก
สปิ นนิ ง ผลิ ต ที โรงพยาบาลอ่ า งทองเวชการ
อ.เมือง จ.อ่างทอง เนืองจากผ่าตัดฝี
วั น ที 26 มิ ถุ น ายน 2558 นางสาวไข่ มุ ก ข์
จันทโคตร์ นายสุ ทศั น์ เอียมแสง กรรมการฯ และ
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ เดินทางไปเยียม
ไข้สมาชิ กป่ วย 3 ราย คือ
- นางสาวปนั ด ดา มี ม่ ุ ง ทํ า สมาชิ ก แผนก
วิสโคส ผลิต ทีโรงพยาบาลอ่างทอง เนื องจากแท้ง
บุตร
- นายธรรมรั ตน์ ภู่ ภั ก ดี แผนกเซฟตี ที
โรงพยาบาลอ่ า งทองเวชการ อ.เมื อ ง จ.อ่ า งทอง
เนื องจากประสบอุ บ ัติ เ หตุ ร ถจัก รยานชนกัน ใน
โรงงาน

ฉบับที่ 323 ประจําเดือน สิงหาคม 2558

จ.อ่างทอง เนืองจากป่ วยเป็ นโรคไข้เลือดออก
วันที 1 กรกฎาคม 2558 นายสุ ทศั น์ เอียมแสง กรรมการ เดิ น ทางไปเยี ยมไข้น ายวริ ทธิ ธร
บงกชเกิด สมาชิ กแผนกอ๊อกซิ ลลารี ผลิต ณ บ้านพัก
อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง เนืองจากป่ วยเป็ นลําไส้อกั เสบ
วันที 7 กรกฏาคม 2558 นางสาวพรรษพร
แสงประพาฬ เลขานุ ก าร และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ เดินทางไปเยียมสมาชิ ก ป่ วย 2 ราย
คือ - นางสาวนกยูง รักขาว สมาชิ ก แผนกสปิ นนิ ง ผลิ ต ที โรงพยาบาลอ่ า งทองเนื องจากทํา การ
ผ่าตัดหัวเข่า
- นางสาวจุ ฑ ารั ต น์ กลิ นจั น ทร์ สมาชิ ก
แผนกห้ อ งปฎิ บ ัติ ก ารเคมี ที บ้า นพัก ต.สายทอง
อ.เมือง จ.อ่างทอง เนืองจากทําการผ่าตัดมดลูก
วัน ที 8 กรกฎาคม 2558 นายสุ ทศั น์ เอี ยมแสง และนางสาวไข่ มุกข์ จันทโคตร์ กรรมการฯ
เดิ น ทางไปเยียมไข้น างอรวรรณ เมื อ งลี สมาชิ ก
แผนกบริ หาร (บัญ ชี ) ณ บ้ า นพั ก ต.ศาลาแดง
อ.เมือง จ.อ่างทอง เนืองจากป่ วยเกล็ดเลือดตํา
วั น ที 10 กรกฏาคม 2558 นายกฤษณชั ย
สิ น ธุ ป ระสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ นายสุ ทัศ น์
เอียมแสง กรรมการฯ และนางเกษมศรี เมฆหมอก
ผูจ้ ดั การ เดินทางไปเยียมไข้สมาชิกป่ วย 4 ราย คือ
- นายนิ ธิ อ้ น ไชยะ สมาชิ ก แผนกวิส โคส
ผลิ ต ที โรงพยาบาลอ่ างทอง เนื องจากถูก ทําร้ า ย
ร่ างกายบาดเจ็บทีแขน 2 ข้างและหูซ้าย
- นายกํ า ธร ตั งใจ สมาชิ ก แผนกบริ ห าร
(วิสโคส ผลิต ) ทีโรงพยาบาลอ่ างทอง เนื องจากทํา
- นายพิ เชษ ชู วงษ์ สมาชิ ก แผนกเซ็ นทรั ล การผ่าตัดไส้ ติ ง
ซ่ อมบํารุ ง ทีโรงพยาบาลอ่างทองเวชการ อ.เมือง - นางปัทมพร ศรีสว่าง สมาชิกแผนกวิส -
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โคส ผลิ ต ที บ้า นพัก ต.โพสะ อ.เมื อ ง จ.อ่ า งทอง
เนืองจากผ่าส้นเท้าเอาไหมออก
- นางละออ แก้ วสาระ สมาชิ กแผนกพ้น สภาพการเป็ นพนักงาน ทีบ้านพัก ต.หัวไผ่ อ.เมือง
จ.อ่างทอง เนืองจากเป็ นนิ วในไต
วันที 13 กรกฎาคม 2558 นายสุ ทศั น์ เอียมแสง กรรมการฯ เดินทางไปเยียมไข้นายอํานวยเดช
สบายแท้ สมาชิ ก แผนกเซ็ น ทรั ล ซ่ อมบํา รุ ง ณ
โรงพยาบาลอ่างทองเวชการ เนืองจากเกิ ดอุบตั ิเหตุ
วันที 15 กรกฎาคม 2558 นายสุ ทศั น์ เอียมแสง และนายรวิพงศ์ ศุ ภ ศรี กรรมการ เดิ นทางไป
เยี ยมไข้ น ายกล้า ปั น เงิ น สมาชิ ก แผนกซี วิล ณ
บ้านพัก ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง เนืองจากเป็ นนิ ว
ในถุงนําดี
อนึง ในการเดินทางไปเยียมสมาชิ กป่ วยทัง
16 ราย สหกรณ์ ฯ ได้ทาํ การซื อของเยียมไข้ให้แ ก่
สมาชิ กทุกคน เป็ นเงิน คนละ 300 บาท
สหกรณ์ ฯ บริจาคเงินเพือการกุศล จํานวน 8 ราย เป็ น
เงิน 3,500 บาท
วัน ที 2 กรกฎาคม 2558 สหกรณ์ ฯ บริ จาค
เงินเพือการกุศล จํานวน 2 ราย
- สหกรณ์ฯ บริ จาคเงิ นทอดผ้าป่ าสามัคคี 2
โรงเรี ยน ทอด ณ วัด พุ่ ม บํา เพ็ ญธรรม โรงเรี ยน
วัด พุ่ ม บํ า เพ็ ญ ธรรม และโรงเรี ย นบ้ า นทุ่ ง น้ อ ย
จ.อุทยั ธานี ร่ วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จํากัด จํานวน 500 บาท
- สหกรณ์ ฯ บริ จ าคเงิ น ให้ ก ับ กรมตรวจ
บั ญ ชี ส หกรณ์ เพื อร่ วมเป็ นเ จ้ า ภาพทอดกฐิ น
พระราชทาน ณ วัด ระฆังโฆสิ ตารามวรมหาวิหาร
กรุ งเทพมหานคร โดยบริ จาคเงินจํานวน 500 บาท

ฉบับที่ 323 ประจําเดือน สิงหาคม 2558
วันที 16 กรกฎาคม 2558 สหกรณ์ฯ บริ จาคเงินเพือการกุศล จํานวน 4 ราย
- สหกรณ์ ฯ บริ จาคเงิ นทอดผ้าป่ ามหากุศล
เพือพัฒนาชีวติ คนพิการร่ วมกับมูล นิ ธิ สากลเพือคน
พิการ ทอด ณ วัดบวรนิ เวศวิหาร กรุ งเทพฯ จํานวน
500 บาท
- สหกรณ์ ฯ บริ จาคเงิ น สมทบทุ น สร้ า ง
อาคารเฉลิ มพระเกี ย รติ ส มเด็ จพระเทพรัต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี (ศู น ย์ อุ บัติ เ หตุ แ ละ
ฉุ ก เฉิ น ) ร่ วมกับสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์โ รงพยาบาล
มหาราชนครราชสี มา จํากัด จํานวน 500 บาท
- สหกรณ์ ฯ บริ จาคเงิ น เพื อสมทบทุ น
สนับสนุนการแข่งโบว์ลิ งการกุศล เพือชิงถ้วยรางวัล
เกี ย รติ ย ศฯ พณฯ พลอากาศเอกชลิ ต พุ ก ผาสุ ข
องคมนตรี ร่ วมกับ สหภาพแรงงานรั ฐ วิส าหกิ จ
องค์การเภสัชกรรม (สร.อภ.) จํานวน 500 บาท
- สหกรณ์ ฯ บริ จาคเงิ น ทอดกฐิ น สหกรณ์
สามัคคี ครังที 30 ประจําปี 2558 ทอด ณ วัดทรัพย์ตะเคียน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว เพื อสมทบทุนใน
การก่ อ สร้ า งศาลาการเปรี ย ญ ร่ ว มกั บสั น นิ บ าต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย จํานวน 500 บาท

เยียมไข้ นายพิ เชษ ชูวงษ์
สมาชิ กแผนกเซ็นทรั ล ซ่ อมบํารุง
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วัน ที 22 สิ ง หาคมของทุ ก ปี ถื อ เป็ นวัน
ครบรอบการก่ อ ตัง “สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส หภาพ
แรงงานไทยเรยอนจํากัด” สําหรับปี นี สหกรณ์อ อมทรั พ ย์ ฯ ของเรามี อ ายุ ค รบ 32 ปี ของการก่ อ ตั ง
สหกรณ์ ฯ เนื องจาก ทํา การจัด ตังสหกรณ์ ฯ ในปี
พ.ศ. 2526 ต้อ งขอขอบคุ ณสหภาพแรงงานไทยเรยอน ซึ งขณะนันมี คุ ณ ศรี โ พธิ วายุ พกั ตร์ เป็ น
ประธานสหภาพแรงงานฯ พร้ อมคณะกรรมการ
สหภาพฯ ได้ร่ วมกัน ก่ อ ตังสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ฯ
ขึนมา โดยได้รับความร่ วมมือจาก นายที. เซตู้มาดาวัน ประธานบริ ษั ท ไทยเรยอน จํ า กั ด ซึ งปั จจุบัน
ท่านได้เสี ยชี วติ แล้ว ท่ านทําหนังสื อตอบสหภาพฯ
ทีทําหนังสื อขอความร่ วมมือให้บริ ษทั ทําการหักเงิ น
ค่าหุน้ เงินต้นเงินกู้ ดอกเบีย เงินฝาก และเงินอืนใดที
สมาชิ กสหกรณ์จะต้องชําระแก่สหกรณ์ฯ จากค่าจ้าง
ของพนัก งานบริ ษัท ที เป็ นสมาชิ ก สหกรณ์ ฯ ส่ ง
ให้แ ก่ ส หกรณ์ ฯ โดยท่ า นตอบรั บว่าบริ ษ ทั ยิน ดีให้
ความร่ วมมือกับสหกรณ์ ฯ ด้วยความยินดี ยิ ง ซึ งทํา
ให้พวกเราสามารถจัดตังสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้มา
จนถึงทุกวันนี ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสหภาพ
ชุดก่อตังสหกรณ์ ฯ และท่านที. เซตู้มาดาวัน เป็ นอย่ าง
สู ง มา ณ ทีนีด้ วย
ในรอบหลายปี ทีผ่านมา เมือถึงวันครบรอบ
ปี ของการก่อตังสหกรณ์ ฯ คณะกรรมการสหกรณ์ ฯ
แต่ละชุดจะทําการจัดกิจกรรมเนื องในวันสหกรณ์ ฯ
เป็ นประจําทุกปี สําหรับปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการ
สหกรณ์ฯ ได้กาํ หนดจัดกิจกรรมสหกรณ์ ฯ เนื องใน
วันครบรอบ 32 ปี ของสหกรณ์ หลายกิจกรรม ดังนี

ฉบับที่ 323 ประจําเดือน สิงหาคม 2558
วัน ที 21 สิ งหาคม 2558 ทําการเลี ยงอาหาร
กลางวันแก่เด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดโพธิ ทูล อ.เมื อ ง
จ.อ่างทอง
วัน ที 22 สิ งหาคม 2558 จัดพิ ธี ทาํ บุ ญเลี ยง
พระเพล เพื อเป็ นการอุ ทิ ศ ส่ วนกุ ศ ลให้ แ ก่ อ ดี ต
สมาชิ ก สหกรณ์ ฯ และท่าน ที. เซตู ้มาดาวัน ทีเสี ยชี วิต ไป และเพื อความเป็ นศิ ริ มงคลของสมาชิ ก
กรรมการฯ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ
วั น ที 29 สิ ง หาคม 2558 ทํา การมอบทุ น การศึกษาแก่ บุตรสมาชิก 2 ประเภท คือ
1.ทุ น การศึ ก ษาแก่ บุ ต รสมาชิ ก สหกรณ์
ตังแต่ระดับอนุบาลจนถึ งระดับปริ ญญา จํานวน132
ทุน ตังแต่ทุนละ 1,000 บาท 1,500 บาท และ 2,000
บาท ตามระดับการศึกษาแต่ละประเภท
2. ทุ น การศึ ก ษาบุ ตรสมาชิ ก สหกรณ์ ฯ ที
ฝากเงิ น ฝากประจํา เพื อการศึ กษาบุต ร ทุน ละ 500
บาท จํานวน 132 ทุน
ในการจัด กิ จ กรรมของสหกรณ์ ฯ นั น
สหกรณ์ ฯ ได้ท ํา การเชิ ญ ชวนให้ ส มาชิ ก เข้า ร่ ว ม
กิจกรรมกับสหกรณ์ ฯ ทุ กกิ จกรรม แต่ปรากฏว่าใน
แต่ละปี มีสมาชิกเข้าร่ วมการทําบุญ เข้าร่ วมการเลียง
อาหารกลางวัน และเข้ารับทุนการศึกษากับสหกรณ์
น้อ ยมาก น้ อยจนคิด ว่ ากิจ กรรมต่ างๆ เป็ นเรื องของ
กรรมการฯ กับเจ้าหน้ าที เท่ านั นหรื อ? สําหรั บในปี นี
สหกรณ์ ฯ ขอเชิ ญ ชวนสมาชิ ก ทุ ก ท่ า นเข้ า ร่ ว ม
กิ จกรรมเนื องในวัน ครบรอบ 32 ปี ของการก่ อ ตัง
สหกรณ์ ฯ โดยพร้ อ มเพีย งกัน ก็หวังว่า สมาชิก ทุ ก
ท่านจะเข้าร่ วมกิ จกรรมต่าง ๆ กับสหกรณ์ ฯ มากขึน
กว่าทุกปี ทีผ่านมา ขอพวกเรารวมใจให้ เป็ นหนึ งเดียว
เพือมาร่ วมกิจกรรม เพือสหกรณ์ ของพวกเราทุกคน
วัน ทีท
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เมือวันที 28 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการ
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อม
ทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) ซึ งมีนายศรี โ พธิ
วายุ พ ัก ตร์ เป็ นนายกสมาคมได้ ท ํา การประชุ ม
คณะกรรมการสมาคมฯ ชุ ดที 3 ครังที 5/2558
“ที ป ระชุ ม มี ม ติ ใ ห้ ยกเว้ นการเ ก็ บ เงิ น
สงเคราะห์ ล่วงหน้ าย้ อนหลัง สํ าหรับสมาชิ ก สสอป. ที
ลาออก หรื อพ้ นสภาพการเป็ นสมาชิ ก สสอป. และ
ต้องการกลับมาเป็ นสมาชิ ก สสอป. ใหม่ ตังแต่ วันที
1 สิ งหาคม - 31 ตุลาคม 2558 ทังนี หากผูท้ ีจะสมัคร
เป็ นสมาชิ กใหม่ เป็ น ผูท้ ี มี เงิ นสงเคราะห์ล่ วงหน้า
ค้างชําระกับ สสอป. เนืองจาก สสอป. ได้สํารองจ่าย
ไปให้ก่ อ นในช่ วงทียัง เป็ นสมาชิ ก สสอป. จะต้อ ง
ชําระเงิน สงเคราะห์ล่ วงหน้าค้างชํา ระกับสมาคมฯ
ก่อน จึงจะมีสิทธิ สมัครเข้าเป็ นสมาชิก สสอป. ได้”
สําหรับมติในเรื องดังกล่าวถือ เป็ นโอกาสที
ดีสําหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ และบุคคลในครอบครั ว
ทุ ก ท่ า นที เคยสมัค รเป็ นสมาชิ ก สสอป. และได้
ลาออก หรื อพ้น สภาพการเป็ นสมาชิ ก สสอป. ไป
และมีความต้องการสมัครเข้าเป็ นสมาชิ กใหม่ ซึ งแต่
เดิ มนัน ในกรณี ทีอดี ตสมาชิ ก สสอป. จะกลับมา
สมัค รเข้าเป็ นสมาชิ ก สสอป. ใหม่ จะต้ องจ่ ายเงิ น
สงเคราะห์ ล่วงหน้ าปี ละ 4,000 บาท ย้ อนหลังไปตาม
จํานวนปี ทีได้ ลาออกไป เช่ น ท่ านสมัค รเป็ นสมาชิ ก
สสอป. ปี พ.ศ. 2554 ในปี พ.ศ. 2555 ได้พน้ สภาพ
การเป็ นสมาชิก สสอป. ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 ท่าน
ต้องการสมัครเข้าเป็ นสมาชิ ก สสอป. ใหม่ ท่านต้อง
ชําระเงินให้แก่ สสอป. ดังนี คือ
1. ค่าสมัคร 100 บาท ค่าบํารุ งรายปี 50 บาท
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เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ปี พ.ศ. 2558 จํานวน 4,000
บาท เป็ นเงิน 4,150 บาท
2. ต้อ งชํา ระเงิ น สงเคราะห์ ล่ ว งหน้ า ใน
ปี พ.ศ. 2555 - 2556 - 2557 ย้อ นหลัง รวม 3 ปี ปี ละ
4,000 บาท เป็ นเงิน 12,000 บาท
รวมเป็ นเงินทีต้องจ่ายทังสิ น 16,150 บาท
ในกรณี ทีท่านมีเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าค้าง
ชําระอยู่ เนืองจาก สสอป. ได้สํารองจ่ายให้แ ก่ ท่าน
ในช่ วงเวลาที ท่า นยัง เป็ น สมาชิ ก สสอป. อยู่ ท่ า น
ต้องจ่ายเงิ นค้างชําระให้ครบก่ อ น ท่ านจึงจะมี สิทธิ
สมัครเป็ นสมาชิก สสอป. ใหม่ได้
เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าค้างชําระดังกล่าวจะ
เกิ ด ขึ นในกรณี ที เมื อถึ ง วัน สิ นปี สสอป. จะให้
สมาชิ ก ทุก คนชําระเงิ น สงเคราะห์ ล่ วงหน้ าให้แ ก่
สมาคมฯ ภายใน 45 วัน คือ จากวันที 1 มกราคม 15 กุมภาพันธ์ ของแต่ละปี หากสมาชิ ก ไม่ ชาํ ระเงิ น
สงเคราะห์ล่วงหน้าภายในเวลาดังกล่าว สสอป. ก็จะ
ประกาศให้สมาชิ ก ผูน้ ันพ้น สภาพการเป็ น สมาชิ ก
ในช่ ว งเวลา 45 วั น ดั ง กล่ าว เมื อมี ส มาชิ กเสี ยชี วิ ต
สสอป. จะทํ าการจ่ ายเงิ น สงเคราะห์ ใ ห้ แ ก่ ทายาท
ผู้ เ สี ยชี วิ ต เป็ นรายศพ ๆ ละ 8.50 บาท สมมติ ว่ า
สสอป. ได้จ่ายเงิ นสงเคราะห์ล่วงหน้าแทนท่านไป
500 บาท เมือท่านจะกลับมาสมัครเป็ นสมาชิ กใหม่
ท่านต้องชําระเงินจํานวนนีให้แก่ สสอป. ด้วย
การที สสอป. มี ม ติ ย กเว้น การเก็ บ เงิ น
สงเคราะห์ล่วงหน้าย้อนหลังรายปี ให้แก่อดีตสมาชิก
สสอป. เป็ นเวลา 3 เดือน จึงถือเป็ นโอกาสทองของ
ทุกท่าน เพราะหากท่านมาสมัครเป็ นสมาชิก สสอป.
ใหม่ หลังจากวันที 31 ตุลาคม 2558 ท่านต้องชําระ
เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าย้อนหลังรายปี เหมือนเดิม
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สวัสดีค รับ “แวดวงสหกรณ์ ” ฉบับประจํา
เดื อ นสิ ง หาคม 2558 มาพบกับ ท่ านสมาชิ ก และ
ท่านผู ้อ่านทุกท่านแล้วครับ
ขอแสดงความยิน ดี ก บั คุ ณ มงคล ดอนใหม่ สมาชิ กสหกรณ์ ฯ ทีทําพิธี มงคลสมรสไปเมื อ
วันที 22 กรกฎาคมทีผ่ านมา ขอให้ชี วิตสมรสของ
ทังสองท่านมี แ ต่ ความสุ ข และรั กกันตลอดไปครับ
###๙๙๙### อยู่ระหว่า งการรั ก ษานิ วล็อ ค สํา หรั บ
คุ ณอัชณา วายุพักตร์ ตอนนี ทํา การฉี ดยาไป 2 เข็ม
แล้ว แต่ อ าการก็ยงั ไม่ดีเท่าทีควรครั บ ###๙๙๙###
ช่ ว งนี นัด ทานข้า วกับ เพื อนสม ยั เรี ย นหนัง สื อ
ด้วยกัน บ่อ ยมาก มี ค นฝากบอก คุ ณนํ าอ้ อย อุ่น จิต
ว่าระวังนําหนักให้ดีนะครั บ เดียวจะคุ มไม่อ ยู่ค รั บ
###๙๙๙### เพราะฝนแล้ง นํา ไม่มีรดต้น ไม้ คุ ณ
สมปอง นาคกุญชร จึงต้องกรอกนําประปาในบ้าน
เพือนําไปรดต้น ไม้ทีปลู ก ไว้ สิ นเดื อ นคงต้อ งจ่า ย
ค่านําประปาเพิ มขึนอย่างแน่ นอนครั บ ###๙๙๙###
ช่ วงใกล้เ ทศกาลเข้าพรรษา คุ ณศิ ริศั กดิ ทรงวุฒ-ิ
เลิศ ใช้เ วลาว่า งไปช่ วยพระตัด หญ้าที วัดพายทอง
ขออนุ โมทนาบุ ญ ด้วยครับ ###๙๙๙### เดิ นทางไป
เทียวประเทศเมี ย นมาร์ ก ับภรรยามาแล้ว สํา หรั บ
คุ ณ ไชยพัน ธน์ ทรั พ ย์ สุ ท ธิ งานนี อิ มบุญ มากเลย
ครั บ เพราะได้ไ ปไหว้พ ระหลายแห่ ง โดยเฉพาะ
พระธาตุอ ิน ทร์ แ ขวน และพระเจ้า ทัน ใจครับ ###
๙๙๙### ส่ วนรายนี คุ ณ ราม สุ ท ธิว งษ์ พร้ อ มกับ
น้ องจี พากันไปเทียวเกาะลังกาวี ดินแดนศักดิสิ ทธ์
ของพระนางมัส สุ หรี ค รั บ ###๙๙๙### ขอแสดง
ความยินดีกับ คุ ณณัฐริญา อนุสิ คุ ณณัฐ ภูมิ สุ วรรณ-
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วงศา และคุ ณวิศรุ ต ช้ างขํา ที ได้รับการเลือกตังเป็ น
กรรมการสหกรณ์ บ ริ ก ารสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํา กัด ไปเมือเดือ นมิถุ น ายนทีผ่านมาครับ
###๙๙๙### หลังจากผ่ า ตัด ที โรงพยาบาลราชธานี
แล้ว คุ ณ จุฑ ารัต น์ กลิ นจัน ทร์ กลับ มาพัก ผ่อ นที
บ้า นโดยมีเ พื อนๆ ในแผนกเดิ น ทางไปเยี ยมกัน
เป็ น จํานวนมาก ก็ข อให้ห ายเป็ นปกติโ ดยเร็ วนะ
ครั บ น้อ งอ้อ ###๙๙๙### เปลี ยนโทรศัพ ท์เ ป็ น
เครื องที 8 แล้ว สํ า หรั บ คุ ณกิติศั ก ดิ พรหมชนะ
ส่ วนเครื องใหม่ล ่าสุ ด นี จะเป็ นยีห้อ และรุ่ น อะไร
ต้องถามเจ้าตัวเองครับ ###๙๙๙### ขออนุ โมทนา
บุญ กับ คุ ณ พรชั ย คุ ณ ละออ แก้ ว สาระ ที ทํา การ
อุป สมบทลูก ชายไปเมื อปลายเดื อ นกรกฎาคมที
ผ่า นมาครั บ ###๙๙๙### ขอแสดงความยิน ดี ก บั
คุ ณพรรณเพ็ญ ณ พิกุล ทีน้อ งไออุ่ น ลู ก สาวอายุ 3
ขวบแล้ว ไม่ท ราบว่า งาน คุ ณวรรณา ณ พิกลุ ให้
ของขวัญอะไรกับหลานสาวบ้างครับ
วันคล้ายวันเกิ ดเมือกลางเดื อนกรกฎาคมที
ผ่านมา สําหรับ คุ ณอารีย์ จันทรโคตร ได้รับคําอวย
พรจากเพื อนทางเฟสบุ๊ค เป็ นจํา นวนมาก ก็ ข อให้
สุ ขภาพแข็งแรง พบแต่ ค วามสุ ข ตลอดไปครั บ ###
๙๙๙### ทัน สมัยกั บ เขาเหมื อ นกัน สํ า หรั บ คุ ณ
วรรณดี แก้วเฮียง พาสามีและลูก ๆ ไปทานชาบูอินดี
สาขาอ่างทองแล้ว ลูกสาวบอกว่าอร่ อยเวอร์ ครับ ###
๙๙๙### “หวังพึ งคนอืนก็ อ าจพึงได้ในบางครัง แต่
การพึงตนเองไม่ ตอ้ งเกรงใจใคร” เป็ นคํากล่าวของ
คุ ณ สุ ภาพ ไพจิ ตร์ จิน ดา เฟสบุ๊ ค ส่ ว นตัว ทํา เอา
เพือนๆ พากันกดไลค์กันตรึ มเลยครับ ###๙๙๙###
หลังจากอดอาหารเย็น มาเป็ นเดือ นเพื อทํา การลด
นําหนัก ตอนนี คุณพรพรรณ เจริญศรี กลับมาทาน
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ข้าวเย็นแล้ว สงสัยว่านําหนักจะกลับไปเท่าเดิ มไหม
ครั บ ###๙๙๙### ขอแสดงความยินดี กบั คุ ณภาดล
ไชยรั ก ษ์ ที มี ผู้ จ ัด ละครสนใจในตัว น้ อ งเจ้ า สั ว
ลูกชาย อยากให้ไปเล่ นละครด้วยครับ แต่ ตอนนี ไม่
ทราบว่าคุ ณ พ่ อตอบตกลงไปแล้วหรื อยัง ครั บ ###
๙๙๙### ลงทุนซื อรถจักรยานสํา หรั บปั นออกกําลัง
กายคัน ใหม่ สํ า หรั บ คุ ณกฤษณชั ย สิ น ธุป ระสิ ทธิ
ยีห้อ Bianchi nirone7 9/2 จากราคา 25,000 บาท กว่า
จะออกจากร้ านได้ ก็เพิ มเป็ น 28,300 บาท แต่เจ้าตัว
บอกว่าเยียมมากครั บ ###๙๙๙### เนื องในวันคล้าย
วันเกิดเมือปลายเดือนกรกฎาคมทีผ่านมา คุณธนกฤต
วโรตนม์ ไม่ได้ไปทําบุญทีไหน แต่ ได้ซือพวงมาลัย
ไปไหว้ข อพรจากคุ ณ แม่ เจ้า ตัวบอกว่า แค่ นี ก็ มี
ความสุ ข แล้ ว ยอดเยี ยมจริ ง ๆ ครั บ ###๙๙๙###
อดีตสามสาวห้องแลป คุณเฉลิมศรี กลันฉะอ้ อน คุ ณ
อัชณา วายุพักตร์ และคุ ณพวงทอง หมีทอง ไปเยียม
คุณสายทอง กลัดสนิท ทีแขนหัก ก่อนกลับบ้าน คุ ณ
วัฒนชั ย กลัด สนิ ท มอบหัวแก่ น ตะวัน และมะม่ วง
ถุงใหญ่ให้นาํ กลับไปทานทีบ้านด้วยครับ
ไปทานก๋ ว ยเตี ยวผัด ไทที ร้ า นติด กับ วัด
ท้อ งคุ ้ม คุ ณสมศั กดิ ทับ ไทย สั งก๋ วยเตี ยวมาทาน
ตอนเทียงสิ บห้านาที แต่ ก ว่าจะได้ท านก็ต อนบ่า ย
โมง ทํา อย่า งไรได้ล ูก ค้า เยอะจริ ง ๆ ###๙๙๙###
เปิ ดขายทุกวันตังแต่บ่ายสี โมงเย็นถึงสี ทุ่ม สําหรั บ
ร้ านผัดไทยเจ๊องุ่น ซึ งเป็ นร้ านของคุณแม่ คุ ณนฤมล
เฉลิม รมย์ ร้ านตังอยู่ หน้า เทสโก้ โลตัส เอ็ ก เพรส
หน้าบริ ษทั ไทยเรยอนฯ เพือนสมาชิ กทีผ่านไปผ่าน
มาแวะอุ ด หนุ น ได้ น ะครั บ ###๙๙๙### กล บั มา
ทํา งานได้แ ล้ว สํ า หรับ คุ ณ ธนาคาร ออมสิ น
หลัง จากที ป่ วยเป็ นไข้เ ลือ ดออก ขอให้สุ ข ภาพ

ฉบับที่ 323 ประจําเดือน สิงหาคม 2558
แข็งแรงโดยเร็ วครั บ ###๙๙๙### ขอขอบคุณ คุณ
เฉลีย ว สั ง ข์ เ งิน และ คุ ณ ลํ า พึง เสงี ยมงาม ที ได้
สมัครเข้า เป็ นสมาชิก สสอป. เรี ย บร้อ ยแล้วครั บ
###๙๙๙### เช่ น เดีย วกัน ขอขอบคุ ณ คุณ วิร ั ต
ชู จิตต์ ทีนําน้องเขยมาสมัค รเป็ นสมาชิ ก สมาคมฯ
เช่ นเดียวกันครับ
ฝ าก ปร ะ ช า สัม พ นั ธ์ จ า ก คุ ณ ศรีโ พ ธิ
วายุพักตร์ นายกสมาคม สสอป. ว่า คณะกรรมการ
สสอป. มีม ติใ ห้ย กเว้น การเก็ บ เงิ น สงเคราะห์
ล่วงหน้า ย้ อนหลัง จากสมาชิ ก ทีเคยเป็ น สมาชิ ก
สมาคมฯ ทีต้อ งการกลับมาเป็ น สมาชิ ก ใหม่ รวม
เป็ นเวลา 3 เดื อ น ตังแต่ วัน ที 1 สิ ง หาคม - 31
ตุล าคม 2558 สนใจสอบถามรายละเอี ย ดได้ที
สหกรณ์ ฯ ครั บ ###๙๙ ๙### ถามเพื อนๆ ผ่ า น
เฟสบุ ๊ค ว่า คุณ ใช้วนั ละกี ชั วโมง อย่า งนี ต้องถาม
กลับว่า คุ ณพรรษพร แสงประพาฬ ละครั บใช้วนั
ละกี ชั วโมง ###๙๙๙### นอกจากจะเข้า มาติด ต่ อ
กับสหกรณ์ ฯ แล้ว คุ ณสมพร สุ ว รรณผดุง ยัง เอา
หมูย อ และแหนมจากอยุธ ยามาขายให้น ้อ งๆ ใน
ห้อ งสหกรณ์ฯ ด้ว ยครั บ ท่ านใดอยากทานของ
อร่ อ ยติด ต่อ พี เปี ยกได้น ะครั บ ###๙๙๙### ไม่
สบายเสี ยจนต้อ งลางานหลายวัน สํ าหรับ คุ ณนาถ
มงคลหว้ า ด้วยอาการป่ วยสองสามอย่าง ขอให้หาย
เป็ นปกติ และสุ ข ภาพแข็ง แรงโดยเร็ วครั บ ###
๙๙๙### คุ ณจารุว รรณ อเนกศรี คุ ณนฤมล สวนแก้ วมณี แล ะเพื อนๆ พากัน ไปทานอาหารที ร้า น
แอกอนิ ค คาเ ฟ่ วิเ ศ ษช ยั ช าญ อา หารอ ร่ อ ย
บรรยากาศดีค รั บ
###๙๙๙### พบกัน ฉบั บ หน้ า ###๙๙๙###
###๙๙๙### สวัสดี ครั บ ###๙๙๙###
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รายงานกิจการประจําเดือน กรกฎาคม 2558 (MONTHLY REPORTS JULY 2015)
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED
1. จํานวนสมาชิก Membership
2. ทุนเรื อนหุ้น Share capital
3. เงินรับฝากออมทรัพย์ ยอดยกมา Savings deposit From last month
 ฝากระหว่างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสินเดือน
Balance
4. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ ยอดยกมา
Spercail deposit From last month
 ฝากระหว่างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสินเดือน
Balance
5. เงินรับฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education Fund deposit From last month
 ฝากระหว่างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดือน
Balance
6. ทุนสํารอง Compulsory reserve
7. ทุนสะสมตามข้อบังคับ Reserve according to by-laws,regulation and other
8. ถือหุ้น ชุม นุมสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากัด
Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of
Thailand Limited (FSCT)
9. เงินฝากธนาคาร (7 ธนาคาร รวม 10 บัญชี) Deposits at Banks
10. เงินฝากสหกรณ์ อืน
Deposits in other Co-operatives
11. เงินให้ ก้แู ก่สมาชิก ยอดยกมา Loans to members form last month
 ให้ ก้รู ะหว่ างเดือน Loans to members in this month
 รับชําระคืนระหว่ างเดือน Loans repayment form members in this month
คงเหลือ ณ วันสิ นเดือน Total Loans to members
12. เงินให้ ก้แู ก่สหกรณ์ อืน Loans to other co-operatives
13. ดอกเบียรับจากเงินให้ ก้ ู Interest received from Loans
14. รายได้ตังแต่เ ดือนมกราคม - กรกฎาคม 2558 Revenues from January - July 2015
15. รายจ่ายตังแต่ เดือนมกราคม - กรกฎาคม2558 Expenses from January - July 2015
16. รายได้สูง (ตํา) กว่าค่ าใช้ จ่าย Total lncome (Approximated)

1,114
302,015,830.00
8,833,440.10
4,951,636.44
3,550,916.83
10,234,159.71
105,884,287.66
5,424,078.25
5,949,570.90
105,358,795.01
6,950,060.00
379,495.18
1,143,865.18
6,185,690.00
26,513,169.18
1,174,911.47
40,060,000.00

คน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

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

24,286,137.83
81,228,122.94
291,891,407.36
35,981,710.00
37,011,647.77
290,861,469.59
25,545,863.01
9,558,524.75
13,201,499.91
3,557,538.81
9,643,961.10

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
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กรรมการสหกรณ์ฯ เดินทางไปเยียมไข้ สมาชิกป่ วย 2 ราย คือ นายพงศ์วรินท์ พิณสุวรรณ สมาชิกแผนก
สปิ นนิง ผลิต (25 มิ.ย.58) และนางสาวปนัดดา มีม่งุ ทํา สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต (26 มิ.ย.58)

นายก สสอป. และกรรมการฯ เข้ าร่ วมประชุม
ใหญ่วิสามัญสมาคม สสอ.รรท (25 มิย.58)

นายก สสอป. และกรรมการฯ เข้ าพบกรรมการ
สอ.อาจิกาว่าฯ จ.ชลบุรี (26 มิย.58)

กรรมการสหกรณ์ฯ เยียมไข้ สมาชิกป่ วย 2 ราย คือ นายกําธร ตังใจ สมาชิกแผนกบริหาร (10 ก.ค.58)
และนายกล้ า ปันเงิน สมาชิกแผนกซีวลิ (15 ก.ค.58)

